
 

Shimmering Oil 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 
ΦΑΣΗ Α 

1 Isopropyl Myristate 36,20 18,1 
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 Fractionated 20 10 
Ελαφρύς εστέρας ο οποίος προέρχεται από την επεξεργασία του ελαίου 
καρύδας. Δεν φράζει τους πόρους, απορροφάται άμεσα και ταυτόχρονα 
ενυδατώνει την επιδερμίδα 

3 Cetiol OE 10 5 
Ελαφρύς ξηρός εστέρας με μαλακτικές ιδιότητες. Αφήνει το δέρμα λείο και 
απαλό χωρίς ίχνος λιπαρότητας 

4 Cetiol CC 10 5 
Ελαφρύς ξηρός εστέρας με μαλακτικές ιδιότητες. Βοηθά στην σωστή διασπορά 
των χρωστικών και αφήνει βελούδινη αίσθηση στο δέρμα 

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

6 Jojoba Oil 5 2,5 
Πλούσιο σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, διαθέτει φυσικό δείκτη 
προστασία. Παράλληλα ενυδατώνει, μαλακώνει την επιδερμίδα και ενισχύει τον 
φυσικό φραγμό του δέρματος αποτρέποντας την απώλεια υγρασίας 

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

8 Vitamin Complex ECF 2 1 
Σύμπλεγμα βιταμινών E, C και F το οποίο προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική  
προστασία καθώς και προστασία από την UV ακτινοβολία 

ΦΑΣΗ B 

9 Covasilic 15 4 2 
Πηκτικός παράγοντας λαδιών, δημιουργεί διαυγή συστήματα, από υγρά έως  
και πηκτά τζελ, ενώ διαθέτει την ικανότητα να κρατάει σωματίδια σε αιώρηση 

10 
EcoSparks - Allure Series - 

Pale Gold Glitter  
0,80 0,40  

11 Άρωμα 1 0,50  

 
Μέθοδος Παραγωγής: 

• Στο βοηθητικό δοχείο παραγωγής προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 8 και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση μέχρι το μίγμα 
λαδιών να γίνει διαυγές και ομοιογενές. Έπειτα θερμαίνουμε ελαφρώς την φάση Α στους 40-45 βαθμούς προκειμένου να διαλύσουμε 
το συστατικό 8 στην λιπαρή φάση.  

• Στο κύριο δοχείο ζυγίζουμε το συστατικό 9 με προσοχή και φορώντας μάσκα. Στην συνέχεια ρίχνουμε την λιπαρή φάση στο κύριο δοχείο 
και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση. Έπειτα, με την βοήθεια του ομογενοποιητή και με ισχυρές στροφές ανάδευσης, 
ανακατεύουμε την Φάση Α η οποία περιέχει το συστατικό 9 και φροντίζουμε να ενσωματωθεί πλήρως η σκόνη και το μίγμα να γίνει 
πηκτό και λείο χωρίς κομπάκια. Αν παρατηρήσουμε ότι δεν έχει ενυδατωθεί πλήρως το πηκτικό, συνεχίζουμε την ομογενοποίηση.  

• Τέλος, προσθέτουμε το συστατικό 10 με απλή πλανητική ανάδευση και στην συνέχεια το συστατικό 11, το οποίο ελέγχουμε να έχει 
διαλυθεί πλήρως και να μην έχουν δημιουργηθεί συσσωματώματα χρώματος. Ελέγχουμε την σταθερότητα του προϊόντος 
επιβεβαιώνοντας ότι το γκλίτερ παραμένει σε αιώρηση στο πέρας των ημερών 

 


