
Πολυβιταμινούχο τζελ απολέπισης προσώπου 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 49,65 24,825  

2 Αγγούρι Ανθόνερο 33 16,5 
Προσφέρει μαλακτικές ιδιότητες, ενυδατώνει και δροσίζει το δέρμα. Χαρίζει στυπτικά 
και τονωτικά οφέλη, συσφίγγει τους πόρους της επιδερμίδας και παράλληλα αυξάνει 
την μικροκυκλοφορία. 

3 Λεμόνι Εκχύλισμα 5 2,5 

Πλούσιο σε βιοφλαβονοειδή, πολυφαινόλες, βιταμίνη C και οξέα φρούτων η α-
υδροξυοξέα, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπλαση των κυττάρων και 
αναζωογονεί το δέρμα χάρη στην μικροαπολέπιση που δημιουργεί. Επίσης βελτιώνει 
τη μικροκυκλοφορία, τονώνει το δέρμα και συσφίγγει τους πόρους. 

4 Φυτική γλυκερίνη 3 1,5 
Ισχυρός ενυδατικός και μαλακτικός παράγοντας, επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας 
στο δέρμα. 

5 Αλόη Βέρα Χυμός 0,1 0,05 
Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, παρέχει ενυδατικές, αναπλαστικές και 
επουλωτικές ιδιότητες . 

6 Αλλαντοΐνη 0,05 0,025 
Ενεργό συστατικό το οποίο προσφέρει επουλωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. 
Χάρη στην κερατολυτική του δράση, ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 
δέρματος και συμβάλει σημαντικά στην ελαστικότητα σφριγηλότητα της επιδερμίδας. 

7 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Λειτουργεί ως χειλικός παράγοντας ο οποίος προστατεύει τα καλλυντικά προϊόντα 
από ανεπιθύμητες αλλοιώσεις . 

8 Vitamin B Complex WB 2 1 
Το σύμπλεγμα βιταμίνης Β παρέχει πλούσια ενυδατική και μαλακτική δράση. Προάγει 
την αναγέννηση των ιστών και παράλληλα προσφέρει αντι-σμηγματορροϊκές 
ιδιότητες. 

9 Φυσική βιταμίνη C 1 0,5 
Φυσικό εκχύλισμα βιταμίνης C το οποίο προσφέρει λευκαντική και αντιοξειδωτική 
προστασία στο δέρμα. Προάγει την σύνθεση κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος 
αυξάνοντας συνεπώς την ελαστικότητα των ιστών.  

10 Aristoflex Velvet 2 1 
Πηκτικό υδατικής φάσης, προ-εξουδετερωμένο, το οποίο επιτρέπει την σταθερή 
διασπορά σωματιδίων όπως απολεπιστικούς κόκκους, ενώ παράλληλα χαρίζει 
μεταξένια υφή και απαλότητα στο δέρμα. 

11 PEG-7 Glyceryl Cocoate 1 0,5 
Μη-ιονικό επιφανειοδραστικό με μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες.  Προσφέρει 
ήπιο καθαρισμό, ενώ παράλληλα ενισχύει το φιλμ λιπιδίων στην επιφάνεια της 
επιδερμίδας . 

12 Coco-Glucoside 1 1 
Μη ιονικό επιφανειοδραστικό, κατάλληλο για ήπιο καθαρισμό, το οποίο παρέχει 
πλούσιο αφρό και δεν ερεθίζει την επιδερμίδα. 

13 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος από μικροοργανισμούς. 

14 Ρύζι Πούδρα 1 0,5 
Απολεπιστικοί κόκκοι ρυζιού οι οποίοι προσφέρουν ήπιο καθαρισμό του δέρματος 
απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρά και ενεργοποιώντας την μικροκυκλοφορία   



Μέθοδος Παραγωγής: 

• Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε τα συστατικά 1 έως 9 με απλή πλανητική ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως.  

• Στην συνέχεια, προσθέτουμε στο κύριο δοχείο το συστατικό 10 και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση και ήπια ομογενοποίηση 
μέχρι να διαλυθεί το πολυμερές.  

• Όταν διαλυθεί πλήρως το πολυμερές και έχει δημιουργηθεί ένα διαυγές, λείο και ομοιογενές τζελ, προσθέτουμε ένα ένα τα 
συστατικά 11 έως 13 με πλανητική ανάδευση. Ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση τους αποφεύγοντας το δυνατότερο την 
δημιουργία αφρού.  

• Τέλος, προσθέτουμε και το συστατικό 14 με πλανητική ανάδευση αποφεύγοντας την δημιουργία περαιτέρω αφρού. Εάν η ποσότητα 
κόκκων δεν είναι επαρκής, τροποποιούμε το ποσοστό έως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το pH του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται 
μεταξύ 3-8, διαφορετικά ρυθμίζεται με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. Προαιρετικά, μπορείτε να χρωματίσετε το προϊόν με 
υδατικό διάλυμα χρώματος. 

 

 


