
 

Slimming, Smoothing & Detoxifying Body Mud 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο Νερό 54,5 27,3  

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Χειλικός παράγοντας, εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην 
οξείδωση και άλλες ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις όπως οι χρωματικές 
αλλαγές. Συμβάλει συνεπώς στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα του προϊόντος 

3 Φυτική Γλυκερίνη 4 2 Ενυδατώνει σε βάθος και επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα 

4 Keltrol CG-SFT 0,3 0,1 
Πηκτικό υδατικής φάσης από  πολυσακχαρίτες και σταθεροποιητής 
γαλακτώματος 

5 Lecigel 0,1 0,05 Πηκτικό υδατικής φάσης, σταθεροποιεί και ενισχύει την γαλακτωματοποίηση 

ΦΑΣΗ Β 

6 Beautyderm K10 4 2 
Γαλακτωματοποιητής για O/W γαλακτώματα. Σχηματίζει δομές υγρών 
κρυστάλλων και δημιουργεί υφές οι οποίες προσφέρουν μεταξένια αίσθηση, 
βαθιά ενυδάτωση και θρέψη της επιδερμίδας 

7 Tocopherol N70 1 0,5 
Αντιοξειδωτικό μείγμα πλούσιο σε 70% φυσικές τοκοφερόλες για την προστασία 
ευαίσθητων συστατικών με τάση οξείδωσης (έλαια, αρώματα κλπ.) 

8 Λάδι Κισσού 2 1 
Έλαιο κισσού γνωστό για την δράση του ενάντια στην εμφάνιση της 
κυτταρίτιδας. Αυξάνει την μικροκυκλοφορία και ενισχύει την λιποδιάλυση 

9 Έλαιο Καφέ 2 1 
Έλαιο πράσινου καφέ το οποίο αυξάνει την μικρο-κυκλοφορία, αποτοξινώνει και 
παράλληλα μειώνει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους  

10 
Φύκια Ελαιώδες 

Εκχύλισμα 
5 2,5 

Ελαιώδες εκχύλισμα από φύκι, πλούσιο σε ιώδιο δρα κατά την κυτταρίτιδα και 
το τοπικό πάχος 

11 
Φυσικός Αδυνατιστικός 

Παράγοντας 
3 1,5 

Στοχεύει στην καύση του αποθηκευμένου λίπους και εμποδίζει την ωρίμανση 
των λιποκυττάρων 

12 Lip Out 3 1,5 
Ενεργό συστατικό  από πλαγκτόν το οποίο ενισχύει το αδυνάτισμα 
ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς καύσης λίπους του αποθηκευμένου 
λιπώδους ιστού 

ΦΑΣΗ Γ 

13 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία από  μικροβιολογικό φορτίο 

14 Πράσινη Άργιλος 10 5 
Η πράσινη άργιλος συσφίγγει τους πόρους, αποτοξινώνει, ενισχύει την μικρο-
κυκλοφορία και αυξάνει σημαντικά την ελαστικότητα του δέρματος. Συνεπώς 
κάνει την επιδερμίδα πιο σφριγηλή και τονωμένη 

15 Λευκή Άργιλος 10 5 
Προσφέρει ήπια απολέπιση των εξωτερικών στιβάδων του δέρματος, 
απομακρύνοντας έτσι τα νεκρά κύτταρα 

16 
Καυστικό Νάτριο (δ/μα 

20%) 
q.s. q.s. Διάλυμα για την ρύθμιση του pH του προϊόντος 

 



 
Μέθοδος Παραγωγής: 
 

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια το συστατικό 2 με πλανητική ανάδευση μέχρι να διαλυθεί πλήρως. 
Σε βοηθητικό δοχείο προ-διαλύουμε τα συστατικά 3 έως 5 και ρίχνουμε το μίγμα στο κύριο δοχείο με ανάδευση. Ελέγχουμε την 
δημιουργία ενός λείου τζελ χωρίς κομπάκια. Στην συνέχεια ελέγχουμε η φάση Α να είναι ομοιογενή, λεία και χωρίς κομπάκια. 
Θερμαίνουμε το κύριο δοχείο στους 70 βαθμούς. 

 

• Σε άλλο δοχείο προσθέτουμε τα συστατικά 6, 8 και 9. Θερμαίνουμε στους 70 βαθμούς και έπειτα απομακρύνουμε το δοχείο από την 
θέρμανση. Παράλληλα, ζυγίζουμε προσεκτικά σε ξεχωριστό δοχείο τα συστατικά 7, 10, 11 και 12 τα οποία αναμιγνύουμε με πλανητική.    

 

• Ρίχνουμε την φάση Β στην φάση Α (κύριο δοχείο), με πλανητική ανάδευση και ισχυρή ομογενοποίηση. Ξεκινάει η διαδικασία 
γαλακτωματοποίησης. Ελέγχουμε την ομογενοποίηση της λιπαρής φάσης και την δημιουργία λεπτόρρευστου γαλακτώματος, το οποίο 
πρέπει να είναι λείο, γυαλιστερό, ομοιογενές και χωρίς ορατά σταγονίδια λαδιού. Σχεδόν αμέσως μετά το ξεκίνημα της διαδικασίας 
γαλακτωματοποίησης, προσθέτουμε στο κύριο δοχείο το μίγμα των συστατικών 7 και 10 έως 12. 

 

• Μετά από 5-7 λεπτά ομογενοποίησης, χαμηλώνουμε τις στροφές και ρίχνουμε το συστατικό 13. Μόλις ενσωματωθεί, ρίχνουμε αργά και 
σταθερά τα συστατικά 14 και 15 με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως οι σκόνες στο 
γαλάκτωμα χωρίς να δημιουργηθούν συσσωματώματα. 

  

• Τέλος, ελέγχουμε το pH του προϊόντος να βρίσκεται στο εύρος 5,5-6,0. Διαφορετικά ρυθμίζουμε το pH με το κατάλληλο διάλυμα. Το 
προϊόν χρειάζεται περίπου μία ημέρα ξεκούρασης προκειμένου να αποκτήσει το τελικό ιξώδες 

 
 

 

 


