
Θρεπτική Βουτυρένια Κρέμα Ποδιών 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο νερό 77,4 38,7  

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 Χειλικός παράγοντας ο οποίος ενισχύει την σταθερότητα υδατικών προϊόντων 

3 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 Πρόκειται για ενυδατική ουσία η οποία επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα 

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

5 Βούτυρο Καριτέ 7 3,5 
Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, θεραπεύει και αποκαθιστά το ξηρό/αφυδατωμένο δέρμα. 
Αναζωογονεί την επιδερμίδα και ενισχύει την ελαστικότητά της 

6 Μακαντάμια Βούτυρο 3 1,5 
Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, προσφέρει έντονη ενυδάτωση και θρέψη στις ξηρές, ώριμες 
και εκτεθειμένες επιδερμίδες. Αναζωογονεί, καταπραΰνει και αποκαθιστά τη 
σύνθεση των φυσικών λιπιδίων επαναφέροντας ελαστικότητα στο δέρμα 

7 Κακάο Βούτυρο 1 0,5 
Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, δημιουργεί μια μεμβράνη στην επιφάνεια του δέρματος 
και ως εκ τούτου ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Συνεπώς, προστατεύει το δέρμα 
από την απώλεια υγρασίας και χαρίζει απαλότητα και μεταξένια αίσθηση 

8 Avocadin 2 1 
Σύμπλεγμα πλούσιο σε λιπαρά οξέα, βιταμίνες και φυτοστερόλες το οποίο 
ανανεώνει το κυτταρικό και υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας 

9 
Tocopherol T - 70 Non 

GMO 
1 0,5 

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

10 Βιταμίνη Ε 0,5 0,25 
Βοηθά στην ενίσχυση του φραγμού της επιδερμίδας, προστατεύοντας την ισορροπία 
των λιπιδίων και μειώνοντας την διαδερμική απώλεια νερού 

11 Άρωμα 1 0,5 Προαιρετικό 

12 Preservative 12 1 0,5 
Συντηρητικός παράγοντας για την προστασία των προϊόντων από τη μόλυνση 
μικροοργανισμών  

13 MARSturizer 1 0,5 

Ενεργό συστατικό θαλάσσιας προέλευσης το οποίο αυξάνει την ενυδάτωση του 
δέρματος μειώνοντας τη διαδερμική απώλεια υγρασίας. Προστατεύει τα 
κερατινοκύτταρα από την αφυδάτωση και καταπραΰνει τον ερεθισμό. Παράλληλα 
αυξάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας 

 

Μέθοδος Παραγωγής: 

• Στο κύριο δοχείο Α προσθέτουμε το συστατικό 1 και στην συνέχεια τα συστατικά 2 και 3 ανακατεύοντας με πλανητική 
ανάδευση, μέχρι να διαλυθούν πλήρως. 

• Έπειτα, φέρνουμε το κύριο δοχείο σε θερμοκρασία 70° βαθμών. Παράλληλα έχουμε ετοιμάσει σε βοηθητικό δοχείο 
Β το μίγμα των συστατικών  5 έως 10, το οποίο θερμαίνουμε επίσης στους 70° βαθμούς.  

• Ρίχνουμε το συστατικό 4 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 (κύριο δοχείο Α), προσθέτουμε την θερμή λιπαρή φάση Β (βοηθητικό δοχείο ) και ανακατεύουμε 
με πλανητική  και ισχυρή ομογενοποίηση. Ελέγχουμε την διαδικασία γαλακτωματοποίησης έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μία πηχτή, λεία και ομοιογενής κρέμα.  

• Τέλος, προσθέτουμε τα συστατικά 12 και 13 στο κύριο δοχείο με ήπια πλανητική ανάδευση και ελέγχουμε το pH να 
βρίσκεται μεταξύ 5.5-6.0, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό δ/μα. 

 


