
Highlighter Serum 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό  70,8  35,4   

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην οξείδωση και τις χρωματικές 
αλλαγές. Επομένως, συμβάλει στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα των καλλυντικών 
σκευασμάτων. 

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

4 Ροδόνερο 10 5 
Κατάλληλο για όλους του τύπους δέρματος, και ιδιαίτερα τις ώριμες και αφυδατωμένες 
επιδερμίδες, το ροδόνερο μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, ενώ 
παράλληλα χαρίζει υπέροχο άρωμα και πολυτελή φροντίδα. 

5 
Εκχύλισμα 

τριαντάφυλλου 
2 1 

Χάρη στην πλούσια σύνθεση του σε πολυφαινόλες, προανθοκυανιδίνες, ταννίνες και 
φλαβονολίνη, χαρίζει ενυδατικά και αναζωογονητικά οφέλη στο δέρμα. Επιπλέον 
προσδίδει στυπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. 
Ιδανικό για τη θεραπεία ξηρού, αφυδατωμένου η ακόμα ευαίσθητου δέρματος. 

6 Φυτική Γλυκερίνη 4 2 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος βοηθά στην διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. 
Διατηρώντας τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, προλαμβάνει 
την αφυδάτωση και την ξηρότητα του δέρματος. 

7 Vitamin B complex 4 2 

Σύμπλεγμα βιταμινών Β το οποίο προέρχεται από εκχύλισμα ζύμης. Περιέχει πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες καθώς και ένα μείγμα από πανθενόλη Β5, Β3, Β1, Β2, Β6 και Β12. 
Συμβάλλει στην κατακράτηση της υγρασίας της επιδερμίδας και στην αναγέννηση των 
κυττάρων του δέρματος. Ως εκ τούτου χαρίζει πλούσια ενυδάτωση, ανάπλαση και 
επούλωση των ιστών.  

8 Φυτική Βιταμίνη C 1 0,5 

Φυσικό εκχύλισμα βιταμίνης C, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και 
ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος. Δίνει λάμψη και 
φωτίζει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα, προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία και 
αισθητή μείωση των ρυτίδων. 

9 Syner GX 0,2 0,1 Φυσικό πηκτικό από πολυσακχαρίτες. 

10 Crystalide 3 1,5 

Πεπτίδιο το οποίο λειτουργεί σαν highlighter και προάγει μια καθαρή, ενυδατωμένη, 
ημιδιάφανη και φωτεινή επιδερμίδα  σαν κρύσταλλο. Δρα έως τις βαθύτερες στιβάδες 
του δέρματος και ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος προσφέροντας 
φυσική λάμψη, διαφάνεια και ομοιόμορφο τόνο. 

11 Kombuchka 3 1,5 

Eνεργό συστατικό με στόχο την λείανση και την ανανέωση του δέρματος. Προϊόν 
ζύμωσης  του μαύρου τσαγιού, πλούσιο σε οργανικά οξέα και βιταμίνες, αυξάνει τον 
πολλαπλασιασμό των λιποκυττάρων, γεμίζει τις ρυτίδες/λεπτές γραμμές, ενώ 
παράλληλα, βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της επιδερμίδας όπως τη φωτεινότητα, τη 
λάμψη και τον τόνο του δέρματος. 

12 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος. 

13 Colorona Precious Gold 0,1 0,05 Παρέχει λάμψη στην επιδερμίδα.. 

14 Timiron Halo White 0,3 0,15 Παρέχει λάμψη στην επιδερμίδα. 

https://www.umakecosmetics.gr/preservative-12-gr.html?search=preser


Μέθοδος Παραγωγής                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής Α προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια τα συστατικά 2 και 3 με πλανητική ανάδευση μέχρι να 
διαλυθούν. Έπειτα προσθέτουμε τα συστατικά 4 έως 8 και αναδεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. 

•  Στην συνέχεια, προσθέτουμε το συστατικό 9 στο κύριο δοχείο και ανακατεύουμε με πλανητική και ήπια ομογενοποίηση, μέχρι να 
διαλυθεί πλήρως η σκόνη και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές λεπτόρρευστο τζελ χωρίς κομπάκια.  

• Συνεχίζουμε προσθέτοντας  ένα ένα τα συστατικά 10 έως 12 με απλή πλανητική ανάδευση. 

• Σε βοηθητικό δοχείο, προ-αναμιγνύουμε τα  συστατικά 13 και 14 και στην συνέχεια ενσωματώνουμε το μίγμα σκονών στο κύριο 
δοχείο ανακατεύοντας με πλανητική και ήπια ομογενοποίηση μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο χρωματιστό τζελ. 
Προαιρετικά εμπλουτίζουμε τον ορό με κάποιες σταγόνες από αιθέριο έλαιο η το άρωμα της αρεσκείας σας. 

 

 


