
 

Gentle ‘Soap Free’ Face Scrub for sensitive skin 

N⁰ Πρώτη Υλη 100γ 50γ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο νερό 64,8 32,4  

2 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Δεσμεύει τα μεταλλικά στοιχεία δημιουργώντας χηλικές ενώσεις, συνεπώς προστατεύει από 
διάφορες χημικές αντιδράσεις. 

3 Φυτική Γλυκερίνη 5 2,5 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες 
της επιδερμίδας. Προλαμβάνει την αφυδάτωση και θρέφει την επιδερμίδα ενισχύοντας 
συνεπώς τον φυσικό φραγμό του δέρματος. 

4 Πανθενόλη 3 1,5 
Συμβάλει στην κατακράτηση της υγρασίας συνεπώς ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και 
ενυδατώνει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Παράλληλα επιταχύνει την αναγέννηση 
των κυττάρων του δέρματος και προσφέρει ανάπλαση και επούλωση των ιστών. 

5 Hydrolite 5 Green 3 1,5 
Πράσινη γλυκόλη η οποία προέρχεται από υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και ενισχύει την 
ενυδάτωση του δέρματος κατά +10% μετά από 4 ώρες εφαρμογής. 

6 Vitamin B Complex 3 1,5 
Εκχύλισμα ζύμης το οποίο αποτελείται από σύμπλεγμα βιταμινών Β. Ενισχύει τον ιστό του 
δέρματος καθώς και την αναγέννηση των κυττάρων ενώ παράλληλα επαναδομεί και 
ενυδατώνει την επιδερμίδα. 

7 Fucogel 1,5P 5 2,5 
Ανιονικός πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει καταπράυνση 
στο ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα, αυξανόμενη και διαρκείς ενυδατική δράση, καθώς 
και αντιγηραντικές ιδιότητες. 

8 Glycacid Eco 2 1 
Αποτελείται από πρόδρομα μόρια υαλουρονικού οξέος χαμηλού μοριακού βάρους. Συγκρατεί 
το νερό στον συνδετικό ιστό και συνεπώς αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας στο εσωτερικό του 
δέρματος. 

9 Aristoflex Velvet 2 1 
Ανιονικό πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται για το πήξιμο της υδατικής φάσης. Προσφέρει 
δροσερή υφή και φρεσκάδα στην επιδερμίδα.  

ΦΑΣΗ Β 

10 Φυτική Σιλικόνη 3 1,5 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο προέρχεται από την ελιά. Χαρίζει άμεση ενυδάτωση 
και μεταξένια υφή στην επιδερμίδα. 

11 Coconut Oil Fractionated 4 2 
Εξαιρετικά ελαφρύ έλαιο με μεσαία τριγλυκεριδική αλυσίδα το οποίο δεν φράζει τους πόρους 
της επιδερμίδας και την αφήνει απαλή και ενυδατωμένη. 

12 Αγγούρι Λάδι 3 1,5 
Προσφέρει δροσιστικές, αναζωογονητικές και ενυδατικές ιδιότητες χάρη στα Ω6, Ω9 λιπαρά 
οξέα καθώς και τις φυτοστερόλες και αμινοξέα που περιέχει. Παράλληλα καταπραΰνει το 
ευαίσθητο δέρμα. 

ΦΑΣΗ Γ 

13 Preservative 12 1 0,5 Σύστημα συντήρησης για την προστασία του προϊόντος από τυχόν μικροβιακή επιμόλυνση. 

14 Vivapur CS 450 Pink 2 1 0,5 
Aπολεπιστικά σφαιρίδια ιδανικά ως εναλλακτική λύση για τα σφαιρίδια πολυαιθυλενίου. 
Προέρχονται από κυτταρίνη και προσφέρουν ήπια απολέπιση. 

Αναλόγως με το επιθυμητό αποτέλεσμα, το ποσοστό απολεπιστικών σφαιριδίων μπορεί να τροποποιηθεί. 



 
Μέθοδος Παραγωγής: 
Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια, ένα ένα τα συστατικά 2 έως 8 με απλή ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως. Στην 
συνέχεια, προσθέτουμε στο κύριο δοχείο το συστατικό 9 με ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Σκοπός είναι η φάση Α να 
είναι ένα ομοιογενές τζελ χωρίς αδιάλυτα κομπάκια. Σε άλλο δοχείο Β ζυγίζουμε τα συστατικά της φάσης Β και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί 
ένα ομοιογενές μίγμα το οποίο ρίχνουμε στο κύριο δοχείο με ανάδευση και ισχυρή ομογενοποίηση. Ελέγχουμε την διαδικασία γαλακτωματοποίσης και 
την πλήρη ενσωμάτωση της λιπαρής φάσης για περίπου 5 λεπτά. Προσοχή το γαλάκτωμα πρέπει να είναι λείο και γυαλιστερό χωρίς κομπάκια. Στην 
συνέχεια, προσθέτουμε ένα ένα στο κύριο δοχείο τα συστατικά 13 και 14 με απλή ανάδευση μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Τέλος, ελέγχουμε το pH 
του προϊόντος να είναι μεταξύ pH 5,5 – 6,0. Διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα 
 

. 


