
Moist-Antioxidant Serum with Diamond 

N° Πρώτη Υλη/Συστατικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 72.7 36.35  

2 Sodium Gluconate 0.2 0.1 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την αλλοίωση των προιόντων ενάντια στην 
οξείδωση και άλλες ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις όπως οι χρωματικές αλλαγές. 
Συνεπώς συμβάλει στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα του προιόντος. 

3 Πανθενόλη 3 1.5 

Η Προβιταμίνη Β5 συμβάλει εντατικά στην ενυδάτωση και την αναδόμηση των 
βαθύτερων στιβάδων του δέρματος. Επίσης καταπολεμά την αφυδάτωση και την 
ξηρότητα της επιδερμίδας σχηματίζοντας ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια 
του δέρματος. 

4 Φυτική Γλυκερίνη 5 2.5 

Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος βοηθά στην διατήρηση ενός υγιούς δέρματος 
επαναφέροντας τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. 
Προλαμβάνει την αφυδάτωση και θρέφει σε βάθος ενισχύοντας συνεπώς τον φυσικό 
φραγμό του δέρματος. 

5 Aloe Vera Χυμό 0.5 0.25 
Πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χαρίζει ενυδατικές, αναπλαστικές, 
επουλωτικές και καταπραυντικές ιδιότητες στο δέρμα. 

6 Pullulan 1 2.5 

Φυσικός πολυσακχαρίτης ο οποίος παρέχει ενυδατικές ιδιότητες και σχηματίζει ένα 
προστατευτικό φίλμ στην επιφάνεια του δέρματος το οποίο αποτρέπει την 
αφυδάτωση. Προσφέρει επίσης άμεση σύσφιξη του δέρματος αντιληπτή στα 30 
πρώτα λεπτά εφαρμογής. 

7 Keltrol CG - SFT 0.3 0.15 Πηκτικό υδατικής φάσης. 

8 NP Moist 24 3 1.5 
Ενεργό συστατικό το οποίο αυξάνει την ενυδάτωση του δέρματος κατά 20%, αλλά 
επίσης προσφέρει μακροχρόνια ενυδάτωση η οποία διαρκεί όλο το 24ωρο.  

9 Kombuchka 3 1.5 
Ενεργό συστατικό το οποίο λειαίνει και ανανεώνει το δέρμα. Γεμίζει τις ρυτίδες και 
λεπτές γραμμές ενώ παράλληλα βελτιώνει την συνολική ποιότητα της επιδερμίδας 
κάνοντας την πιο φωτεινή, πιο λαμπερή με ομοιόμορφο τόνο. 

10 Crystalide 3 1.5 

Πεπτίδιο το οποίο λειτουργεί σαν highlighter και προάγει την καθαρή, λεία, 
ημιδιάφανη και φωτεινή επιδερμίδα σαν ένα κομμάτι κρύσταλλο. Δρα εκ των έσω, 
έως τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος και προάγει την ανανέωση των κυττάρων, 
προσφέροντας στο δέρμα φυσική λάμψη διαφάνεια και ομοιόμορφο τόνο. 

11 MVP Diamond Sirt 0.3 0.15 
Bιομιμητικά αντιγηραντικά πεπτίδια τα οποία είναι προσκολλημένα στην επιφάνεια 
σωματιδίων διαμαντιού 

12 Preservative 12 1 0.5 
Συντηρητικό για την διατήρηση του καλλιντικού σκευάσματος και την αποφυγή 
επιμόλυνσης του προϊόντος από μικροοργανισμούς. 

13 
Soft Spheres Light 
Green - Vitamin C 

3 1.5 
Σφαιρίδια με βιταμίνη C τα οποία προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική και 
αντιγηραντική δράση στο δέρμα μειώνοντας όχι μόνο την εμφάνιση των ρυτίδων 
αλλά και των πανάδων/ δυσχρωμιών. 

 



Μέθοδος Παραγωγής: 
Στο κύριο δοχείο παραγωγής (Α) προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 6 με πλανητική ανάδευση και ελέγχουμε την διάλυση του κάθε 
συστατικού, πριν την προσθήκη του επόμενου. Όταν το μίγμα είναι διαυγές και ομοιογενές, προσθέτουμε το συστατικό 7 με πλανητική 
ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να ενυδατωθεί πλήρως η σκόνη και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές λεπτόρρευστο τζελ χωρίς 
κομπάκια.  
Στην συνέχεια, προσθέτουμε σταδιακά τα συστατικά 8 έως 12 και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές  προϊόν. Ελέγχουμε 
το pH να βρίσκεται σε εύρος pH 5-6 και ολοκληρώνουμε την συνταγή προσθέτοντας το συστατικό 13 με ήπια ανάδευση προκειμένου να μην 
σπάσουν τα σφαιρίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 


