
Απολεπιστικός ζελές ποδιών 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Φυτική Γλυκερίνη 75 37,5 
Πρόκειται για ενυδατική ουσία η οποία επαναφέρει τα επίπεδα 
υγρασίας στο δέρμα 

2 Lecigel 1,2  0,6 Πολυμερές για το πήξιμο της γλυκερίνης 

3 Αβοκάντο Λάδι 3 1,5 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βιταμίνες, προσφέρει 
αναγεννητικές ιδιότητες. Εμποδίζει αποτελεσματικά την 
απώλεια υγρασίας και διατηρεί τη σωστή λειτουργία του 
επιδερμικού φραγμού, ενώ παράλληλα, ενισχύει την παραγωγή 
κολλαγόνου οδηγώντας σε πιο σφριγηλό δέρμα με αυξημένη 
ελαστικότητα 

4 Αργκάν Λάδι 3 1,5 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, 
ενισχύει την αναγέννηση και την ελαστικότητα του δέρματος. 
Προσφέρει θρέψη και βαθιά ενυδάτωση, ενώ παράλληλα 
επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα 

5 Μακαντάμια Λάδι 3 1,5 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, προσφέρει θρεπτικές και μαλακτικές 
ιδιότητες. Εισχωρεί σε βάθος, επαναφέρει τον υδρολιπιδικό 
φραγμό, προσδίδει ενισχυμένη ελαστικότητα στο δέρμα, ενώ 
παράλληλα ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων 

6 
Τζοτζόμπα - Jojoba 
(Virgin Gold) Λάδι 

6,3 3,15 

Πλούσιο σε εστέρες κεριού, Ω9 λιπαρό οξύ και τοκοφερόλες, 
θρέφει αποτελεσματικά την επιδερμίδα και χαρίζει μαλακτικές 
ιδιότητες στο δέρμα, χαρίζοντας ταυτόχρονα και ήπια 
αντιφλεγμονώδη οφέλη 

7 Σκουαλένιο Λάδι 3 1,5 
Ενυδατώνει την επιδερμίδα εμποδίζοντας την απώλεια υγρασίας 
και αποκαθιστά την ελαστικότητα και την σφριγηλότατα του 
δέρματος 

8 
Tocopherol T - 70 

Non GMO 
1 0,5 

Αντιοξειδωτικό μείγμα από τοκοφερόλες και ηλιέλαιο. 
Προσφέρει αποτελεσματική προστασία στα ευαίσθητα 
συστατικά με τάση οξείδωσης  

9 Βιταμίνη Ε 0,5 0,25 

Προσφέρει αντιοξειδωτικά και μαλακτικά οφέλη. Βοηθά στην 
ενίσχυση του φραγμού της επιδερμίδας, προστατεύοντας την 
ισορροπία των λιπιδίων και μειώνοντας την διαδερμική απώλεια 
νερού 

10 Άρωμα 1 0,5 Προαιρετικό 

11 Κόκκος Αργκάν  3 1,5 
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα,  ενεργοποιεί την 
μικροκυκλοφορία  και αφήνει το  δέρμα απαλό, λείο και καθαρό 

Μέθοδος Παραγωγής: 

Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το συστατικό 1 και στην συνέχεια το συστατικό 2 ανακατεύοντας με 
πλανητική ανάδευση και ισχυρή ομογενοποίηση (στις 7000 με 8000 στροφές) για όση ώρα 
χρειαστεί. Σκοπός είναι η πλήρη ενυδάτωση του πολυμερούς και η δημιουργία ενός λείου τζελ χωρίς 
κομπάκια.  



Σε βοηθητικό δοχείο, προσθέτουμε τα συστατικά 3 έως 10 και ανακατεύουμε με πλανητική 
ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ενιαία ελαιώδη φάση. Έπειτα, ρίχνουμε την λιπαρή φάση στο 
κύριο δοχείο με πλανητική ανάδευση και ισχυρή ομογενοποίση για όση ώρα χρειαστεί, μέχρι την 
δημιουργία ενός πολύ πηκτού ενιαίου τζελ. Ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση της λιπαρής φάσης 
και προσέχουμε το τζελ να μην ξερνάει λάδια, διαφορετικά συνεχίζουμε την ομογενοποίηση στις 
7000 με 8000 στροφές. 

Τέλος προσθέτουμε το υλικό Νο 11 με απλή ανάδευση. 

 
 

 


