
Pink Salt Summer Body Scrub 

N° Πρώτη Υλη 100 g 50 g Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 
Isopropyl 
Myristate 

20 10 
Ελαφρύς εστέρας συνθετικής προέλευσης ο οποίος προσφέρει μαλακτικές ιδιότητες στο 
δέρμα. Απορροφάται εύκολα και συμβάλει στην ενίσχυση του φυσικού φραγμού της 
επιδερμίδας 

2 
Coconut Oil 

Fractionnated 
20 10 

Ελαφρύς εστέρας βασισμένος στην επεξεργασία του ελαίου καρύδας. Δεν φράζει τους 
πόρους, απορροφάται άμεσα και ταυτόχρονα ενυδατώνει την επιδερμίδα 

3 Φυτική σιλικόνη 4 2 Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο χαρίζει μεταξένια αίσθηση 

4 Αβοκάντο Λάδι 4 2 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βιταμίνες, προσφέρει αναγεννητικές ιδιότητες. Θρέφει εντατικά 
το δέρμα, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και συνεπώς αυξάνει την ελαστικότητα και 
σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Επιπλέον, χαρίζει αντιοξειδωτική δράση και δρα κατά των 
ελεύθερων ριζών 

5 Αργκάν Λάδι 4 2 
Πλούσιο σε Ω-6 και Ω-9 λιπαρά οξέα, ενισχύει την αναγέννηση και την ελαστικότητα του 
δέρματος, καθώς και την ανανέωση των κυττάρων 

6 Kukui Nut Oil 4 2 
Πλούσια πηγή λιπαρών οξέων και βιταμινών, υποστηρίζει την αναγέννηση των κυττάρων, 
ενισχύει τον συνδετικό ιστό και αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος. Παρέχει επίσης 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες  

7 Jojoba Oil 4 2 Πλούσιο σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, ενυδατώνει, μαλακώνει την επιδερμίδα και 
ενισχύει τον φυσικό φραγμό του δέρματος αποτρέποντας την απώλεια υγρασίας 

8 
Μακαντάμια 

Λάδι 
4 2 

Πλούσιο σε Ω7 και Ω9 λιπαρά οξέα, προσφέρει θρεπτικές και μαλακτικές ιδιότητες .Εισχωρεί 
σε βάθος συνεπώς επαναφέρει τον υδρολιπιδικό φραγμό, προσδίδει ενισχυμένη 
ελαστικότητα στο δέρμα, ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων και αποτρέπει την απώλεια 
υγρασίας 

9 Καστορέλαιο 4 2 
Λόγω της πλούσιας σύνθεσης του σε ρικινελαϊκό οξύ, παρέχει μαλακτικές ιδιότητες και βαθιά 
θρέψη των βαθύτερων στιβάδων του δέρματος 

10 Αμυγδαλέλαιο 6 3 
Πλούσιο σε Ω-6 και Ω-9 λιπαρά οξέα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο δέρμα. Συμβάλει 
ενεργά στην ενυδάτωση του και ενισχύει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του 
αποτρέποντας την περαιτέρω απώλεια υγρασίας  

11 Tocopherol N70 1 0,5 
Μίγμα το οποίο περιέχει πάνω από 70% φυσικές τοκοφερόλες. Προσφέρει αποτελεσματική 
αντιοξειδωτική προστασία 

12 Tween 20 17 8,5 Γαλακτωματοποιτής για ο οποίος βοηθά στην διάλυση των ελαιών και στο ξέπλυμα 

13 Covasilic 15 7 3,5 
Πηκτικός παράγοντας λαδιών, δημιουργεί διαυγή συστήματα, από υγρά έως και πηκτά τζελ, 
ενώ διαθέτει την ικανότητα να κρατάει σωματίδια σε αιώρηση  



14 Mica/Glitter 0,2 0,1 
Προαιρετικό. Ενδείκνυται για τον χρωματισμό του προϊόντος και αφήνει μια ήπια γυαλάδα 
στο δέρμα  

15 Άρωμα 0,8 0,4 
Προαιρετικό. Διαλέξτε το άρωμα της αρεσκείας σας  για τον αρωματισμό του προϊόντος. 
Προσοχή: να είναι άρωμα για εφαρμογή σε λάδι σώματος 

Μέθοδος Παραγωγής: 

Στο κύριο δοχείο παραγωγής προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 12 με πλανητική ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. 

Έπειτα προσθέτουμε σιγά σιγά το συστατικό 13 και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση (και ομογενοποίηση αν χρειαστεί), μέχρι να 

δημιουργηθεί ένα ομοιογενές λιπαρό τζελ χωρίς κομπάκια. Τέλος προσθέτουμε με πλανητική ανάδευση τα συστατικά 14 και 15 και ελέγχουμε 

την πλήρη ενσωμάτωση τους στο προϊόν. 

* Μπορείτε να διαλέξετε από εύρος απολεπιστικών σφαιριδίων όπως ζάχαρη, αλάτι ή διάφορους άλλους κόκκους ανάλογα την σκληρότητα της 

απολέπισης που επιθυμείτε. Εμείς επιλέξαμε τα άλατα Ιμαλαϊων (Ψιλό) ενώ σαν άρωμα προσθέσαμε το καλοκαιρινό Pink Salt.   

Έπειτα ανακατέψτε μια ποσότητα βάσης με την ποσότητα κόκκων που επιθυμείτε να ενσωματώσετε και εξατομικεύστε τα απολεπιστικά σας 

προϊόντα . 

 

 

 


