
Soothing and Anti-acne Face Cream 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 80,4 40,2  

2 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Λειτουργεί ως χειλικός παράγοντας ο οποίος προστατεύει τα καλλυντικά προϊόντα από 
ανεπιθύμητες αλλοιώσεις. 

3 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 
Ενυδατικός παράγοντας, επαναφέρει τον δερματικό φραγμό και αποτρέπει την 
απώλεια υγρασίας 

4 Rheosol AP 0,8 0,4 
Ανιονικό πηκτικό υδατικής φάσης, ενισχύει την γαλακτωματοποίηση, και χαρίζει 
σταθερότητα στα γαλακτώματα. 

5 Simulgel I-NS 100 3 1,5 
Προ-εξουδετερωμένο πολυμερές το οποίο παρέχει ιξώδες, σταθερότητα και μοναδική 
ανάλαφρη  υφή στα καλλυντικά σκευάσματα. 

6 Τεϊόδεντρο αιθέριο έλαιο 0,3 0,15 
Το αιθέριο έλαιο Τεϊόδεντρου προσφέρει αντισηπτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. 
Συγκεκριμένα καταπραΰνει τον ερεθισμό και την φλεγμονή, μειώνει την ακμή και 
τονώνει το λιπαρό δέρμα. 

7 Λεβάντα αιθέριο έλαιο 
0,3 0,15 Το αιθέριο έλαιο λεβάντας προσφέρει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδη ιδιότητες 

στο δέρμα. Συμβάλει στην μείωση της ακμής και της λιπαρότητας του δέρματος. 

8 Φυσικό έλαιο βρώμης 2 1 
Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, ενισχύει τον 
επιδερμικό φραγμό  και συμβάλει στην μείωση του σμήγματος, της λιπαρότητας, των 
μαύρων στιγμάτων και της ακμής.  

9 
Dermofeel Toco 70 Non 

GMO 
1 0,5 

Αντιοξειδωτικό μείγμα από φυσικές τοκοφερόλες το οποίο προσφέρει 
αποτελεσματική προστασία ενάντια στην οξείδωση ευαίσθητων συστατικών όπως 
φυτικά έλαια, αιθέρια έλαια και αρώματα. 

10 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την αποφυγή μόλυνσης του προϊόντος. 

11 Seboreductyl 5 2,5 
Ενεργό συστατικό για την αντιμετώπιση της λιπαρής επιδερμίδας. Ρυθμίζει την 
παραγωγή σμήγματος, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και την ενυδατώνει.  

12 Canadian Willow Herb 3 1,5 
Ενεργό συστατικό το οποίο αναστέλλει την ανάπτυξη του βακτηρίου υπεύθυνου για 
την εξάπλωση της ακμής. Επιπλέον παρέχει αντί-μικροβιακές, αντιοξειδωτικές και 
αντιφλεγμονώδη ιδιότητες στο δέρμα. 

13 pH Adjuster q.s q.s Προαιρετικό. Διάλυμα για την ρυθμιση του pH στο εύρος (4,3-5,5). 

Μέθοδος Παραγωγής: 

Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το συστατικό 1. Στην συνέχεια, προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 2 και 3 με πλανητική ανάδευση και ελέγχουμε 
την πλήρη διάλυση τους. Έπειτα, προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 4 και 5 στο κύριο δοχείο, με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση, μέχρι 
να δημιουργηθεί ένα λείο, διαυγές  και ομοιογενές τζελ χωρίς κομπάκια. Προσοχή: προτού προσθέσουμε το συστατικό 5, ελέγχουμε την πλήρη 
ομογενοποίηση του συστατικού 4. 

Σε ξεχωριστό, βοηθητικό δοχείο προσθέτουμε τα συστατικά 6 έως 9 και τα ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής ελαιώδη φάση. 
Ρίχνουμε την φάση αυτή στο κύριο δοχείο και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση. Ελέγχουμε την διαδικασία 
γαλακτωματοποίησης. Το προϊόν πρέπει να έχει ενσωματώσει σωστά τα λάδια, να είναι λείο και γυαλιστερό. 

Τέλος, προσθέτουμε ένα ένα στο κύριο δοχείο τα συστατικά 10, 11 και 12 με πλανητική ανάδευση και ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση τους 
στο τελικό προϊόν. Ελέγχουμε το pH του προϊόντος να βρίσκεται μεταξύ 4,3-5,5. Επιδιώκουμε να βρίσκεται ιδανικά γύρω στο 5 ρυθμίζοντας το 
με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 


