
 

                                                                      Regenerating Cream with Royal Epigen P5 

N⁰ Πρώτη Υλη 100γ 50γ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο νερό 62,8 31,4  

2 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Δεσμεύει τα μεταλλικά στοιχεία δημιουργώντας χηλικές ενώσεις, συνεπώς προστατεύει από 
διάφορες χημικές αντιδράσεις όπως ο αποχρωματισμός. 

3 Fucogel 1,5P  3 1,5 
Ανιονικός πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει καταπράυνση στο 
ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα, αυξανόμενη και διαρκείς ενυδατική δράση, καθώς και 
αντιγηραντικές ιδιότητες. 

4 Αλόη Βέρα Χυμός  0,5 0,25 
Πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χαρίζει ενυδατικές, αναπλαστικές, επουλωτικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες στο δέρμα. 

5 Πανθενόλη 2 1 
Συμβάλει στην κατακράτηση της υγρασίας συνεπώς ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και 
ενυδατώνει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Παράλληλα επιταχύνει την αναγέννηση των 
κυττάρων του δέρματος και προσφέρει ανάπλαση και επούλωση των ιστών. 

6 Φυτική Γλυκερίνη 4 2 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες 
της επιδερμίδας. Προλαμβάνει την αφυδάτωση και θρέφει την επιδερμίδα ενισχύοντας 
συνεπώς τον φυσικό φραγμό του δέρματος. 

7 Aristoflex Velvet 0,3 0,15 
Ανιονικό πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται για το πήξιμο της υδατικής φάσης. Προσφέρει 
δροσερή υφή και φρεσκάδα στην επιδερμίδα.  

ΦΑΣΗ Β 

8 PolyAquol LW 5 2,5 Γαλακτωματοποιητής ο οποίος δημιουργεί ρευστά έως και πηκτά συστήματα. 

9 Coconut Oil Fractionated 3 1,5 
Εξαιρετικά ελαφρύ έλαιο με μεσαία τριγλυκεριδική αλυσίδα το οποίο προέρχεται από την 
επεξεργασία της καρύδας. Δεν φράζει τους πόρους της επιδερμίδας και την αφήνει απαλή και 
ενυδατωμένη. 

10 Isopropyl Myristate 3 1,5 
Μυριστικός ισοπροπυλεστέρας ο οποίος προσφέρει μαλακτικές ιδιότητες και ενισχύει την 
ενυδάτωση και την θρέψη του δέρματος. 

11 Φυτική Σιλικόνη 3 1,5 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο προέρχεται από την ελιά. Χαρίζει άμεση ενυδάτωση 
και μεταξένια υφή στην επιδερμίδα. 

12 Σύμφυτο Λάδι 1 0,5 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα Ω9 και Ω6, αλκαλοειδή, τανίνες, σάκχαρα και αλλαντοΐνη, προάγει και 
επιταχύνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, ενισχύοντας έτσι την επούλωση της 
επιδερμίδας. Δρα θετικά ως προς την  αναγέννηση του δέρματος, και ενισχύει την ελαστικότητα 
και την ενυδάτωση του. 

13 Tocopherol T - 70 Non GMO 0,5 0,25 
Αντιοξειδωτικό μείγμα πλούσιο σε 70% φυσικές τοκοφερόλες για την προστασία ευαίσθητων 
συστατικών με τάση οξείδωσης (έλαια, αρώματα κλπ.) 

 



 
ΦΑΣΗ Γ 

14 Φυτικά Βλαστοκύτταρα 5 2,5 

Σύμπλεγμα βλαστοκυττάρων από βοτανικό εκχύλισμα τα οποία επιταχύνουν την κυτταρική 
ανανέωση. Προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες  και αυξάνουν τη σύνθεση κολλαγόνου & 
ελαστίνης. Επίσης βοηθούν στην ανάπλαση του δέρματος προσφέροντας συσφικτική, 
αντιοξειδωτική δράση και λάμψη στην επιδερμίδα. 

15 Royal Epigen P5 3 1,5 

Πεπτίδιο το οποίο μιμείται τη λειτουργία πρωτεΐνης του βασιλικού πολτού. Συμβάλει στην 
επιτάχυνση της αναγέννησης των ιστών και στην διατήρηση ενεργού κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού καθυστερώντας συνεπώς την πρόωρη γήρανση. Παράλληλα, βελτιώνει την 
ομοιομορφία του τόνου και επιταχύνει την ανάπλαση κάνοντας την επιδερμίδα πιο λεία και 
απαλή. 

16 Πρόπολη Εκχύλισμα 1 0,5 

Προσφέρει ενυδατικά και θεραπευτικά οφέλη ενισχύοντας έτσι την αναγέννηση της 
επιδερμίδας. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ως εκ τούτου είναι κατάλληλο 
για αντιγηραντικές εφαρμογές δεδομένου ότι επιταχύνει την κυτταρική αναγέννηση, γεμίζει τις 
ρυτίδες / λεπτές γραμμές και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες. 

17 Μέλι Εκχύλισμα 1 0,5 

Πλούσιο σε σάκχαρα, βιταμίνες, και αμινοξέα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο δέρμα όπως 
ενυδάτωση καθώς και  αναζωογονητικές ιδιότητες. Γνωστό για τις επουλωτικές του ιδιότητες, 
το μέλι εξομαλύνει την εμφάνιση του δέρματος αυξάνοντας την τριχοειδή κυκλοφορία του 
αίματος. 

18 Preservative 12 1 0,5 Σύστημα συντήρησης για την προστασία του προϊόντος από τυχόν μικροβιακή επιμόλυνση. 

19 Rheosol AP 0,7 0,35 Πηκτικό υδατικής φάσης για την ενίσχυση του ιξώδους. 

Μέθοδος Παραγωγής: 
 
Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια, ένα ένα τα συστατικά 2 έως 5 με ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως. Σε βοηθητικό 
δοχείο προ-διαλύουμε τα συστατικά 6 και 7. Ρίχνουμε το μίγμα στο κύριο δοχείο Α με ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. 
Σκοπός είναι η φάση Α να είναι ένα ομοιογενές τζελ χωρίς αδιάλυτα κομπάκια. Σε άλλο δοχείο Β ζυγίζουμε τα συστατικά της φάσης Β και 
ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα το οποίο ρίχνουμε στο κύριο δοχείο με ανάδευση και ομογενοποίηση. Ελέγχουμε την 
διαδικασία γαλακτωματοποίσης και την πλήρη ενσωμάτωση της λιπαρής φάσης. Προσοχή το γαλάκτωμα πρέπει να είναι λείο και γυαλιστερό χωρίς 
κομπάκια. Στην συνέχεια, προσθέτουμε ένα ένα στο κύριο δοχείο τα συστατικά 14 έως 19 με ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να ενσωματωθούν 
πλήρως. Τέλος, ελέγχουμε το pH του προϊόντος να είναι μεταξύ pH 5,5 – 6,0. Διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 
 
Καθώς το προϊόν μας έχει χαμηλό ιξώδες προτείνεται να το αποθηκεύσετε σε μπουκάλι Air less 
 

 


