
Θρεπτική Κρέμα Χεριών 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 67,4 33,7   

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην οξείδωση και τις 
χρωματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, συμβάλει στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα των καλλυντικών 
σκευασμάτων. 

3 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος βοηθά στην διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Διατηρώντας τα 
επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, προλαμβάνει την αφυδάτωση και την 
ξηρότητα της επιδερμίδας. 

4 Πανθενόλη 5 2,5 
Ενεργό συστατικό το οποίο προσφέρει εντατική ενυδάτωση και επούλωση του δέρματος.  Επιταχύνει 
την ανανέωση των κυττάρων, επαναφέρει την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ παράλληλα ενισχύει 
τον υδρολιπιδικό φραγμό. 

5 Fucogel 1.5P 3 1,5 
Ανιονικός πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει καταπράυνση στο 
ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα. Ενώ παράλληλα, χαρίζει αυξανόμενη και διαρκείς ενυδατική 
δράση στην σκασμένη και αφυδατωμένη επιδερμίδα. 

6 NP Moist 24 3 1,5 
Πρόκειται για φυτικό εκχύλισμα το οποίο δημιουργεί αποθήκες νερού. Συνεπώς, όχι μόνο αυξάνει 
την ενυδάτωση του δέρματος κατά 20%, αλλά επίσης προσφέρει διαρκείς ενυδάτωση για όλο το 
24ωρο.  

7 Lecigel  2 1 
Πηκτικό/Γαλακτωματοποιητής υδατικής φάσης. Ενισχύει την σταθερότητα των γαλακτωμάτων, ενώ 
παράλληλα χαρίζει φρέσκια, δροσερή υφή και ευχάριστο άπλωμα. 

8 Βούτυρο Καριτέ 7 3,5 
Χάρη στην πλούσια και θρεπτική του σύσταση, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια 
του δέρματος το οποίο ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και αποτρέπει την απώλεια υγρασίας. 
Παράλληλα χαρίζει μοναδική απαλότητα και μεταξένια αίσθηση στο δέρμα. 

9 
Βούτυρο 

Μακαντάμια 
3 1,5 

Προσφέρει εντατική ενυδάτωση και θρέψη στις ώριμες και ξηρές επιδερμίδες. Παράλληλα, 
αναζωογονεί, καταπραΰνει και αποκαθιστά τον επιδερμικό φραγμό ενισχύοντας την 
ελαστικότητα. 

10 Βούτυρο Κακάο 1 0,5 
Πλούσιο σε λιπαρά οξέα δημιουργεί μια μεμβράνη στην επιφάνεια του δέρματος η οποία 
ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και προστατεύει το δέρμα από την απώλεια υγρασίας.  

11 Murumuru Βούτυρο 2 1 
Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, επιτρέπει την ανάκτηση της ελαστικότητας στο δέρμα, ενώ 
παράλληλα ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και μειώνει την διαδερμική απώλεια υγρασίας.  

12 
Tocopherol T70 Non 

GMO 
1 0,5 

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

13 Βιταμίνη Ε 0,5 0,25 
Βιταμίνη η οποία προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, ενισχύει τον φυσικό φραγμό του 
δέρματος και μειώνει την διαδερμική απώλεια υγρασίας  

14 Άρωμα 1 0,5 Προαιρετικό 

15 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος από μόλυνση μικροοργανισμών 

https://www.umakecosmetics.gr/preservative-12-gr.html?search=preser


Μέθοδος Παραγωγής 

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής Α προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια τα συστατικά 2 έως 6 με πλανητική ανάδευση μέχρι να 
διαλυθούν. Έπειτα φέρνουμε το κύριο δοχείο σε θερμοκρασία 70 βαθμών και παράλληλα, σε βοηθητικό δοχείο Β, ετοιμάζουμε 
το μίγμα  συστατικών 8 έως 11, το οποίο θερμαίνουμε στην ίδια θερμοκρασία.  
 

• Ρίχνουμε το συστατικό 7 στο κύριο δοχείο Α με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να διαλυθεί το πολυμερές και να 
δημιουργηθεί ένα λείο ομοιογενές τζελ χωρίς κομπάκια. Στο θερμό αυτό τζελ (δοχείο Α), προσθέτουμε την θερμή λιπαρή φάση 
(δοχείο Β), και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση. 
 

• Ελέγχουμε την διαδικασία γαλακτωματοποίησης έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πηχτή λεία και ομοιογενής κρέμα. Αμέσως μετά 
ρίχνουμε στο κύριο δοχείο Α τα συστατικά 12 και 13 και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Διατηρούμε 
την ομογενοποίηση μέχρι να γαλακτωματοποιηθούν τελείως όλα τα λάδια, και στην συνέχεια, διακόπτουμε τις στροφές και 
προσθέτουμε τα συστατικά 14 και 15 με πλανητική ανάδευση.  
 

• Επιβεβαιώνουμε ότι το pH του προϊόντος βρίσκεται μεταξύ 5,5 και 6,0, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο διάλυμα. 

 


