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Ν⁰ Πρώτη Υλη 100γ 50γ Δράση 
ΦΑΣΗ Α 

1 Μελισσοκέρι Κίτρινο 28 14 
Κατάλληλο για λιπαρά σκευάσματα όπως κηραλοιφές, προσφέρει  επουλωτικές, 
θρεπτικές και μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα. 

2 Βούτυρο Κακάο 17 8,5 
Πλούσιο σε  Ω-9 λιπαρά οξέα, δημιουργεί μια μεμβράνη στην επιφάνεια του 
δέρματος και ως εκ τούτου ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό προστατεύοντας από την 
απώλεια υγρασίας και την αφυδάτωση 

3 Βούτυρο Καριτέ 10 5 
Πλούσιο σε Ω-9 λιπαρά οξέα και στεατικό οξύ, βοηθά στην αναπλήρωση θρεπτικών 
συστατικών και την προστασία της επιδερμίδας από τους εξωγενείς παράγοντες, 
συνεπώς αναζωογονεί την επιδερμίδα και ενισχύει την ελαστικότητά της 

4 Mango Butter 10 5 
Πλούσιο σε τριγλυκερίδια και λιπαρά οξέα (όπως στεατικό και ελαϊκό Ω-9 οξύ), βοηθά 
στην αναπλήρωση των λιπιδίων, την ενίσχυση του υδρολιπιδικού φραγμού και την 
προστασία του δέρματος. 

5 Vanilla butter 5 2,5 
Χαρίζει καταπραϋντικές και θρεπτικές ιδιότητες στο δέρμα, ενώ παράλληλα 
αναζωογονεί τους ιστούς και ενισχύει την ελαστικότητά τους. 

6 Coconut Oil Fractionnated 10 5 
Απορροφάται γρήγορα, αφήνει ελαφριά, μεταξένια και μη λιπαρή αίσθηση μετά την 
εφαρμογή. 

7 Φυτική Σιλικόνη 5 2,5 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης από ελιά,  χαρίζει μεταξένια αίσθηση και απίστευτα 
μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα χωρίς ίχνος λιπαρότητας 

8 Cetiol CC 10 5 Αφήνει βελούδινη αίσθηση κατά την εφαρμογή 

9               Corn PO4 2 1 
Mειώνει την λιπαρή αίσθηση μετά την εφαρμογή  στο δέρμα και αφήνει μια απαλή 
πουδρέ αίσθηση. 

ΦΑΣΗ  Β    

10 Vitamin ECF 1 0,5 Σύμπλεγμα βιταμινών E, C και F σε φορέα φυτικών ελαίων αμυγδάλου και κνήκου. 

11 Tocopherol T - 70 Non 1 0,5 Αντιοξειδωτικό μείγμα από φυσικές τοκοφερόλες (α-τοκοφερόλη, β-τοκοφερόλη, γ-
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GMO τοκοφερόλη, δ-τοκοφερόλη) και ηλιέλαιο. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία στα 
ευαίσθητα συστατικά με τάση οξείδωσης  

12 Άρωμα 1 0,5 Προαιρετικό 

Μέθοδος Παραγωγής:  
Στο κύριο δοχείο παραγωγής προσθέτουμε τα συστατικά της φάσης Α την οποία τοποθετούμε σε μπεν μαρι. Αφήνουμε την φάση Α να λιώσει 
πλήρως και να δημιουργηθεί ένα διαυγές υγρό το οποίο ανακατεύουμε για να ομογενοποιηθούν όλα τα συστατικά. Στην συνέχεια 
αφαιρούμε την φάση Α από την φωτιά και προσθέτουμε τα υλικά της φάσης Β. Τέλος, χύνουμε στο καλούπι επιλογής μας το ακόμα 
ζεστό/υγρό προϊόν, και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς μετακίνηση, να κρυώσει και να σκληρύνει. Έπειτα, ξεκαλουπώνουμε με 
προσοχή το Melt lotion Bar και τo αφήνουμε ως έχει. 
 
Tip: σε περίπτωση που θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε στην φάση Α το Mica Colorona precious Gold για λάμψη. 
 


