
Αντηλιακή Κρέμα SPF 50 
 

Αντηλιακό προσώπου με δείκτη προστασίας 50, προσφέρει πλούσια, μη λιπαρή και διάφανη υφή στο δέρμα. Εμπλουτισμένο με φυσικά ανόργανα φίλτρα, 

παρέχει αποτελεσματική και πολύ υψηλή προστασία από τον ήλιο σε όλο το εύρος της UV ακτινοβολίας. Δημιουργεί ένα αδιάβροχο φιλμ το οποίο 

αποτρέπει την αφυδάτωση και τους ερεθισμούς. Επιπλέον, εμπεριέχει ενεργά συστατικά όπως αλόη, πανθενόλη και υαλουρονικό οξύ, τα οποία ενισχύουν 

την προστασία της επιδερμίδας. 

 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους, πρέπει να εφαρμοστεί ως εξής: 

• Σε καθαρό στεγνό δέρμα, εφαρμογή 20 με 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο και το ανανεώνουμε ανά 1 ώρα, και ιδίως μετά το κολύμπι ή το 

σκούπισμα με την πετσέτα. 

• Καλύπτουμε ομοιόμορφα με το αντηλιακό ακόμα και τα δύσκολα σημεία, όπως αυτιά, μέτωπο και μύτη. 

 

Προσοχή: Οι τιμές δεικτών προστασίας για την παραπάνω φόρμουλα έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση, επομένως θα πρέπει προτού χρησιμοποιήσετε 

οποιοδήποτε αντηλιακό προϊόν που έχετε παρασκευάσει, να σιγουρευτείτε για τον δείκτη προστασίας στέλνοντας το προϊόν για SPF τεστ. 

 
 

N Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ                                                                           Δράση 
                                                          ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο 
Νερό 

26,6 13,3  

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 Χειλικός παράγοντας ο οποίος προστατεύει το προϊόν από τον αποχρωματισμό και την τάγγιση 

των φυτικών ελαίων 

3 Αλόη βέρα 
Χυμό 

0,2 0,1 Πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενυδατώνει, επουλώνει την επιδερμίδα και αυξάνει την 
ελαστικότητα 

4 Προβιταμίνη 
Β5 

1 0,5 Παρέχει ισχυρή ενυδάτωση, προστασία και αναδόμηση της επιδερμίδας 

5 Fucogel 1,5P 3 1,5 Προσφέρει άμεσα καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες στο δέρμα 

6 Υαλουρονικό 
Δ/μα 1% 

2 1 Ενυδατώνει άμεσα τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, αποτρέπει την αφυδάτωση και επαναφέρει 
ορατή σφριγηλότητα και ελαστικότητα. 



7 Φυτική 
Γλυκερίνη 

4 2 Χρησιμοποιείται ως ενυδατική και υγροσκοπική ουσία στο δέρμα. Επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας και 
προστατεύει από την αφυδάτωση 

8 Γόμμα 
Ξανθάνης 

0,4 0,2 Χρησιμοποιείται ως ενυδατική και υγροσκοπική ουσία στο δέρμα. Επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας και 
προστατεύει από την αφυδάτωση 

                                                                                                                                                              ΦΑΣΗ Β 

9 Imwitor 
Litemuls 

4 2 Γαλακτωματοποιητής ο οποίος σταθεροποιεί εώς και 40% λιπαρής φάσης 

10 Tocopherol T - 
70 Non GMO 

0,5 0,25 Αντιοξειδωτικό μείγμα πλούσιο σε 70% φυσικές τοκοφερόλες για την προστασία ευαίσθητων συστατικών 
με τάση οξείδωσης 

11 
Πάστα 

Οξειδίου 
Ψευδαργύρου 

35 17,5 Έτοιμη διασπορά αντηλιακών φίλτρων, προσφέρει αποτελεσματική και ευρεία προστασία κατά της 
ακτινοβολίας UV 

12 
Πάστα 

Διοξειδίου 
Τιτανίου 

20 10 Έτοιμη διασπορά αντηλιακών φίλτρων, προσφέρει αποτελεσματική και ευρεία προστασία κατά της 

ακτινοβολίας UV 

13 Έλαιο 
Ντομάτας 

1 0,5 Εξαιρετικά πλούσιο σε καροτενοειδή και βιταμίνες, προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία 

                                                                                                                                                                ΦΑΣΗ Γ 

14 Φυσική 
Βιταμίνη C 

1 0,5 Φυσικό αντιοξειδωτικό, προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου 

15 Coconut Love 
Αρωματικό 

Έλαιο 

0,2 0,1  Προαιρετικό 

 

16 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για προστασία από μικροβιακό φορτίο 



    Μέθοδος Παραγωγής 
Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια, ένα ένα τα συστατικά 2 έως 6 με απλή ανάδευση. 

Ελέγχουμε την πλήρη διάλυση του κάθε συστατικού πριν την προσθήκη του επομένου. Στο σημείο αυτό, το 
μίγμα είναι ομοιογενές και διαυγές. 

Στην συνέχεια, σε ξεχωριστό δοχείο ετοιμάζουμε το πρόμιγμα των συστατικών 7 και 8 και όταν έχουμε ένα 
ομοιογενές μίγμα, προσθέτουμε σε αυτό την υδατική  φάση  με ισχυρή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί 
ένα ομοιογενές τζελ χωρίς κομπάκια. 

Φέρνουμε το κύριο δοχείο (Α) στους 70 βαθμούς, και παράλληλα σε ξεχωριστό δοχείο προσθέτουμε όλα τα 
λιπαρά συστατικά 9 έως 13  και θερμαίνουμε την λιπαρή φάση (B) στους 70 βαθμούς. Όταν η λιπαρή και 
ηυδατική φάση έχουν φτάσει θερμοκρασία, προσθέτουμε με δυνατή ομογενοποίηση την λιπαρή φάση στην 
υδατική/κύριο δοχείο. Βοηθάμε την γαλακτωματοποίηση και με πλανητική ανάδευση, για περίπου 5-7 
λεπτά, μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως τα λάδια και να δημιουργηθεί ένα λείο, γυαλιστερό, λευκό  
γαλάκτωμα χωρίς κομπάκια.  

Μειώνουμε τις στροφές ανάδευσης και αφήνουμε να έρθει το προιόν σε θερμοκρασία δωματίου πρωτού 
προσθέσουμε τα συστατικά 14, 15 και 16.  

Ελέγχουμε το προϊόν να είναι ομοιογενές και το pH του να είναι μεταξύ 7-7,5 διαφορετικά το ρυθμίζουμε 
με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


