
Niacinamide 5% & Hyaluronic Acid Brightening Serum 

Ν Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο νερό 78,3 39,15  

2 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Δεσμεύει τα μεταλλικά στοιχεία δημιουργώντας χειλικές ενώσεις, συνεπώς 
προστατεύει από διάφορες χημικές αντιδράσεις όπως ο αποχρωματισμός. 

3 Προβιταμίνη Β5 1 0,5 

Συμβάλει στην κατακράτηση της υγρασίας συνεπώς ενισχύει τον επιδερμικό 
φραγμό και ενυδατώνει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Παράλληλα 
επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και προσφέρει 
ανάπλαση και επούλωση των ιστών. 

4 Allantoin 0,2 0,1 

Παρέχει κερατολυτική και καταπραϋντική δράση. Προάγει την αναγέννηση 
των κυττάρων και ενισχύει την ενυδάτωση του δέρματος. Ιδανική για τις 
επουλωτικές και μαλακτικές της ιδιότητες, φροντίζει την ευαίσθητη, 
ερεθισμένη και ξηρή επιδερμίδα.  

5 Φυτική γλυκερίνη 4 2 

Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στις 
βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Προλαμβάνει την αφυδάτωση και 
θρέφει την επιδερμίδα ενισχύοντας συνεπώς τον φυσικό φραγμό του 
δέρματος. 

6 Hydrolite 5 green 3 1,5 
Πράσινη γλυκόλη η οποία ενισχύει την ενυδάτωση του δέρματος έως + 10% 
μετά από 4 ώρες εφαρμογής. 

     

 

7 Niacinamide 5 2,5 

Bιταμίνη Β3, η οποία προσφέρει αντιγηραντικές, λευκαντικές, μαλακτικές και 
ενυδατικές ιδιότητες στο δέρμα. Προάγει την σύνθεση πρωτεϊνών και 
κολλαγόνου, βελτιώνει την υφή του δέρματος και την λειτουργία του 
επιδερμικού φραγμού. Τέλος, χάρη στις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες 
αναστέλλει τον σχηματισμό ελεύθερων ριζών.  

8 Syner GX 0,8 0,4 
Φυσικό πηκτικό από πολυσακχαρίτες το οποίο χαρίζει σταθερότητα και 
ιξώδες στο γαλάκτωμα. 

9 Φυσική βιταμίνη C 2 1 

Φυσικό εκχύλισμα βιταμίνης C η οποία μειώνει τις δυσχρωμίες, βελτιώνει την 
ελαστικότητα του δέρματος ενεργοποιώντας την σύνθεση κολλαγόνου και 
υαλουρονικού οξέος. Παράλληλα, χάρη στην αντιοξειδωτική της ιδιότητα, 
μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων και δίνει λάμψη στην επιδερμίδα. 

 

10 Hyalomatrix 1,5 0,75 
Oλοκληρωμένη θεραπεία βασισμένη στο υαλουρονικό οξύ και τα ολιγομερή 
του, η οποία προλαμβάνει και καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης καθώς και 
την αφυδάτωση. 

11 Leucidal Liquid 4 2 
Σύστημα συντήρησης για την προστασία του προϊόντος από τυχόν μικροβιακή 
επιμόλυνση. 



Μέθοδος Παραγωγής 
Στο κύριο δοχείο προσθέστε το νερό και στην συνέχεια τα συστατικά 2 έως 7. Έπειτα προσθέτουμε το υλικό 8 με ισχυρές στροφές μέχρι την πλήρη 
διάλυσή του. Στην συνέχεια προσθέτουμε τα υλικά 9 -11 με απλή ανάδευση. Ελέγξτε το προϊόν να είναι ομοιογενές και λείο χωρίς κομπάκια και τέλος 
ελέγξτε το pH να βρίσκεται στο 7. 

 

 


