
Overnight Repairing and Detox Face Oil 

N° Πρώτη Υλη 100 g 50 g Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Έλαιο Τζοτζόμπα 5 2,5 
Πλούσιο σε Ω9 λιπαρά οξέα, γαδελαϊκό οξύ, τοκοφερόλες (βιταμίνη Ε) και φυτοστερόλες, 
θρέφει αποτελεσματικά και χαρίζει μαλακτικές ιδιότητες στην επιδερμίδα. Παράλληλα 
προσφέρει αντιοξειδωτική δράση και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες 

2 Έλαιο Αργκάν 5 2,5 

Πλούσιο σε Ω-6 και Ω-9 λιπαρά οξέα, περιέχει επίσης φυσικές τοκοφερόλες (βιταμίνη Ε), 
φαινόλες, φαινολικά οξέα και καροτενοειδή. Καθυστερεί τα ορατά σημάδια της γήρανσης και 
προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Ενισχύει την αναγέννηση και την ελαστικότητα του 
δέρματος, καθώς και την ανανέωση των κυττάρων 

3 Έλαιο Pracaxi 3 1,5 

Εξαιρετικά πλούσιο σε ελαϊκό οξύ (Ω9), βήτα καροτένια (προ-βιταμίνη Α), τοκοφερόλες και 
τοκοτριενόλες (βιταμίνη Ε), ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα διεισδύοντας στην κεράτινη 
στιβάδα. Επίσης ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος και προάγει τη λεύκανση των 
πανάδων και δυσχρωμιών 

4 Έλαιο Δαμάσκηνο 3 1,5 
Φυσικά πλούσιο σε τοκοφερόλες, το έλαιο δαμάσκηνο αποτελείται από Ω9 και Ω6 λιπαρά 
οξέα. Προστατεύει το δέρμα από το οξειδωτικό στρες και επιβραδύνει τη διαδικασία αντι-
γήρανσης καθώς δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες 

5 Έλαιο Passion Fruit 3 1,5 

Πλούσιο σε Παλμιτικό οξύ, Ω-6 και Ω-9 λιπαρά οξέα, ενισχύει τον φυσικό φραγμό του δέρματος 
και χαρίζει άμεση ενυδάτωση του δέρματος. Παράλληλα χάρη στην τοκοτριενόλη και 
τοκοφερόλη που εμπεριέχει, συμμετέχει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και 
προάγει την φυσική λεύκανση της επιδερμίδας 

ΦΑΣΗ Β 

6 
Coconut Oil 

fractionnated 
30 15 

Ελαφρύς εστέρας από έλαιο καρύδας. Δεν φράζει τους πόρους, απορροφάται άμεσα και 
χαρίζει ενυδάτωση της επιδερμίδας  σε βάθος 

7 Cetiol Ultimate 10 5  

8 Cetiol CC 7 3,5 
Φυσικός και εξαιρετικά πτητικός εστέρας/μαλακτικός παράγοντας ο οποίος δίνει φρέσκια, 
ξηρή και απαλή αίσθηση μετά την χρήση 

9 Cetiol OE 7 3,5 
Ξηρός εστέρας με μαλακτικές ιδιότητες. Αφήνει το δέρμα λείο και απαλό χωρίς ίχνος 
λιπαρότητας 

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

11 Φυτική Σιλικόνη 10 5 Φυσικό έλαιο εναλλακτικό σιλικόνης για μεταξένια και απαλή αίσθηση 

ΦΑΣΗ Γ 

12 
Λανολίνη Φυτικό 

Εναλλακτικό 
2 1 

Φυτικό εναλλακτικό λανολίνης το οποίο προσφέρει ενυδάτωση της επιδερμίδας και 
ελαχιστοποιεί την διαδερμική απώλεια υγρασίας 

13 Vitamin complex ECF 2 1 

Σύμπλεγμα βιταμινών το οποίο προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και την  οξείδωση. 
Αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό, βελτιώνει την ενυδατική ικανότητα της ανώτερης στιβάδας 
του δέρματος, ενώ μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές.  Επίσης καταπολεμά τα πρώιμα 
σημάδια της γήρανσης που προέρχονται από την  ακτινοβολία UV. Τέλος  χαρίζει ήπια 
λεύκανση του δέρματος και αποτρέπει την δημιουργία πανάδων 



14 Ascorbyl Palmitate 1 0,5 Εστέρας βιταμίνης C, ο οποίος προσδίδει αποτελεσματική αντιοξειδωτική δράση 

15 
Dermofeel Toco 70 

Non GMO 
1 0,5 

Μίγμα το οποίο περιέχει πάνω από 70% φυσικές τοκοφερόλες. Προσφέρει αποτελεσματική 
αντιοξειδωτική προστασία 

16 Vitamin E 1 0,5 Βιταμίνη για την προστασία από τις διαδικασίες οξείδωσης 

Μέθοδος Παραγωγής: 
Προετοιμάζουμε τις φάσεις Α και Β εν ψυχρώ, σε ξεχωριστά δοχεία. Έπειτα προσθέτουμε την φάση Α στην Β με πλανητική ανάδευση, μέχρι να 

δημιουργηθεί ένα ομοιογενές, διαυγές μίγμα. Τέλος, ρίχνουμε ένα ένα τα συστατικά της φάσης Γ στο κύριο δοχείο με πλανητική ανάδευση και 

ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση κάθε συστατικού πριν την ενσωμάτωση του επόμενου. Αν κάποιο από τα συστατικά βρίσκεται σε μορφή 

πάστας και δεν ενσωματώνεται με ευκολία, μπορεί να εφαρμοστεί ήπια θέρμανση έως 40 βαθμούς. 

 

 


