
 

Oily Serum for Acne prone & Mature Skins 

 

N° Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

1 Φυτική Σιλικόνη 40,3 20,15 Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο χαρίζει μεταξένια και απαλή αίσθηση στο δέρμα. 

2 
Coconut Oil 

Fractionnated 
15 7,5 

Εξαιρετικά ελαφρύς  εστέρας ο οποίος αφήνει το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο χωρίς αίσθηση 
λιπαρότητας. 

3 Jojoba Λάδι 5,5 2,75 Ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες με τάσης ακμής 

4 Cetiol OE 10 5 
Ξηρός εστέρας ο οποίος παρέχει ενυδάτωση του δέρματος. Δεν φράζει τους πόρους και χαρίζει 
εξαιρετική αίσθηση. 

5 
Isopropyl 
Myristate 

10 5 
Ελαφρύς εστέρας με μαλακτικές ιδιότητες. Απορροφάται εύκολα και συμβάλει στην ενίσχυση 
του φυσικού φραγμού της επιδερμίδας . 

6 Cetiol Ultimate 10 5 
Ελαφρύς εστέρας ο οποίο παρέχει φρέσκια, ξηρή και απαλή αίσθηση μετά την χρήση. Απλώνεται 
γρήγορα και δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας. 

7 
Φυσικό Έλαιο 

Βρώμης 
5 2,5 

Πλούσιο σε λιπίδια και κεραμίδια, θρέφει την επιδερμίδα  και ενισχύει τον λιπιδικό φραγμό του 
δέρματος. Παράλληλα προσφέρει μείωση στα σπυράκια, το σμήγμα, την λιπαρότητα και τα μαύρα 
στίγματα. 

8 Βιταμίνη Ε 1 0,5 Προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 

9 Τοκοφερόλη 1 0,5 Αποτρέπει την οξείδωση των ελαιώδη συστατικών χάρη στην ισχυρή του αντιοξειδωτική δράση . 

10 
Βιταμίνη C 

ελαιοδιαλυτή 
0,5 0,25 

Προστατεύει την επιδερμίδα παρέχοντας της αντιγηραντικά οφέλη. Βοηθά στην προστασία των 
κυττάρων, διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και επίσης εξουδετερώνει τον σχηματισμό ελεύθερων 
ριζών.  

11 
Τεϊόδεντρο 

Αιθέριο Έλαιο 
0,2 0,1 

Γνωστό για τις αντισηπτικές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες, καταπραΰνει την επιδερμίδα, 
ανακουφίζει τον ερεθισμό του δέρματος και τις φλεγμονές (καθαρίζει την ακμή, τονώνει το λιπαρό 
δέρμα και μειώνει την ερυθρότητα και την ευαισθησία). 

12 Synetol A 1 0,5 Φυσικό υποκατάστατο κατάλληλο για αντιγηραντικές και αντιακνεικές εφαρμογές. 

13 Covasilic  0,5 0,25 Πηκτικό λαδιών για την ενίσχυση του ιξώδους. 

Μέθοδος παραγωγής 

Στο κύριο δοχείο προσθέστε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 12 και ανακατέψτε ταυτόχρονα ώστε να διαλυθούν πλήρως όλα τα συστατικά. 
Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι διαυγές. Στην συνέχεια, προσθέστε το συστατικό 13 με ήπια ομογενοποίηση προκειμένου να διαλυθεί 
πλήρως χωρίς να δημιουργηθούν κομπάκια. 

 

  

  

 


