
Ενυδατικό  BB Cream-Gel για καθημερινή χρήση   

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 
Απιονισμένο 

Νερό 
85,3 42,65 

 

2 
Sodium 

Gluconate 
0,2 0,1 

Λειτουργεί ως χειλικός παράγοντας ο οποίος προστατεύει τα καλλυντικά προϊόντα από 
ανεπιθύμητες αλλοιώσεις . 

3 
Αλόη Βέρα 

Χυμός 
0,5 0,25 

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, παρέχει ενυδατικές, αναπλαστικές και επουλωτικές 
ιδιότητες . 

4 
Hydrolite 5 

Green 
3 1,5 

Πράσινη γλυκόλη με ενυδατικές ιδιότητες η οποία διευκολύνει την διασπορά χρωστικών 
ιδίως σε εφαρμογές μακιγιάζ. 

5 Rheosol AP 0,5 0,25 
Ανιονικό πηκτικό υδατικής φάσης, ενισχύει την γαλακτωματοποίηση, και χαρίζει 
σταθερότητα στα γαλακτώματα. 

6 
Simulgel I-NS 

100 
2,5 1,25 

Προ-εξουδετερωμένο πολυμερές το οποίο παρέχει ιξώδες, σταθερότητα και μοναδική 
ανάλαφρη  υφή στα καλλυντικά σκευάσματα. 

7 Cetiol CC 1 0,5 
Πράσινος εστέρας ο οποίος  αφήνει βελούδινη αίσθηση κατά την εφαρμογή, στεγνώνει 
αμέσως και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεικ-απ προϊόντα μιας και βοηθά στην σωστή 
διασπορά χρωστικών. 

8 Cetiol Ultimate 1 0,5 

Ξηρός εστέρας, εξαιρετικά πτητικός, απλώνεται γρήγορα και δημιουργεί μοναδικές υφές 
χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας. Σε προϊόντα μακιγιάζ βελτιώνει τη 
σταθερότητα/απόδοση του χρώματος (πιγμέντα) και παράλληλα ενισχύει  την 
καλυπτικότητα. 

9 Preservative 12 1 0,5  

10 Creasperse BB  5 2,5 
Έτοιμη διασπορά χρωστικών ουσιών σε υγρή μορφή για την παραγωγή μεικ-απ και κρέμας 
BB. 

• Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το συστατικό 1. Στην συνέχεια, προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 2 έως 4 με πλανητική ανάδευση 
και ελέγχουμε την πλήρη διάλυση τους.  

 

• Στην συνέχεια, προσθέτουμε στο κύριο δοχείο το συστατικό 5 με ομογενοποίηση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές τζελ 
χωρίς κομπάκια. Έπειτα με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε το συστατικό 6 μέχρι να πάρει ιξώδες το προϊόν. 

 

• Σε ξεχωριστό, βοηθητικό δοχείο προσθέτουμε τα συστατικά 7 έως 9 και τα ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής 
ελαιώδη φάση. Ρίχνουμε την φάση αυτή στο κύριο δοχείο και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση. Ελέγχουμε 
την διαδικασία γαλακτωματοποίησης. Το προϊόν πρέπει να έχει ενσωματώσει σωστά τα λάδια, να είναι λείο και γυαλιστερό. 

 

• Τέλος, προσθέτουμε το συστατικό 10 με ανάδευση (το οποίο πρέπει να έχει ανακινηθεί καλά στην συσκευασία του εκ των προτέρων) 
και ελέγχουμε να ενσωματωθεί πλήρως στο προϊόν χωρίς να δημιουργηθούν συσσωματώματα. Ελέγχουμε το pH του προϊόντος να 
βρίσκεται μεταξύ 3-8, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 
 

• Προσοχή: Τα συστατικά 7 & 8 έχουν ενσωματωθεί στο μικρότερο δυνατό ποσοστό για να ελεγχθεί η σταθερότητα του τελικού 
προϊόντος και η συμβατότητα του Simulgel I-NS 100 στην συνταγή. Εάν κριθεί απαραίτητο και δεν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα 
σταθερότητας, τα ποσοστά αυτά μπορούν να τροποποιηθούν ελαφρώς προς τα πάνω. 

 


