
Tanning Body Oil SPF 10 

N° Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

1 Cetiol CC 15 7,5 
Ξηρός εστέρας ο οποίος προσφέρει μεταξένια αίσθηση στην επιδερμίδα. Επίσης, απλώνεται 
εύκολα και απορροφάται άμεσα. 

2 Cetiol OE 15 7,5 
Ξηρός εστέρας ο οποίος παρέχει ενυδάτωση του δέρματος. Δεν φράζει τους πόρους και χαρίζει 
εξαιρετική αίσθηση. 

3 
Coconut Oil 

Fractionnated 
16 8 

Εξαιρετικά ελαφρύς  εστέρας ο οποίος αφήνει το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο χωρίς αίσθηση 
λιπαρότητας. 

4 Φυτική Σιλικόνη 10 5 Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο χαρίζει μεταξένια και απαλή αίσθηση στο δέρμα. 

5 Escalol 517 3 1,5 
Πρόκειται για οργανικό αντηλιακό φίλτρο  το οποίο προστατεύει από τις ακτίνες UVA. 
Επιτρέπεται στην Ε.Ε. έως 5%.  

6 Escalol 597 5 2,5 
Πρόκειται για οργανικό αντηλιακό φίλτρο  το οποίο προστατεύει από τις ακτίνες UVB. Το 
επιτρεπόμενο όριο χρήσης στην Ε.Ε. είναι έως 10%. 

7 Escalol 587 3 1,5 
Πρόκειται για οργανικό αντηλιακό  το οποίο προστατεύει από τις ακτίνες UVB. Το επιτρεπόμενο 
όριο χρήσης στην Ε.Ε. είναι έως 5%. 

8 Λάδι Τζοτζόμπα 10 5 
Πλούσιο σε βιταμίνες και ενεργά συστατικά, διεισδύει άμεσα στο δέρμα χαρίζοντας μαλακτικές 
ιδιότητες και αποτρέποντας την αφυδάτωση. 

9 
Λάδι Καρύδας 

Βιολογικό 
10 5 

Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, παρέχει φυσικό χαμηλό δείκτη προστασίας. Παράλληλα, όντας 
εξαιρετικά θρεπτικό, προστατεύει το αφυδατωμένο/ταλαιπωρημένο δέρμα. 

10 Έλαιο Ντομάτας 5 2,5 Πλούσιο σε καροτενοειδή (λικοπένιο και Β-καροτένιο) ενισχύει την διαδικασία μαυρίσματος. 

11 Καροτέλαιο 5 2,5 
Πλούσιο σε βιταμίνες και  καροτενοειδή  (Β-καροτένιο), ενισχύει το μαύρισμα του δέρματος και 
χαρίζει χρυσαφένιο χρώμα. 

12 Βιταμίνη Ε 1 0,5 Προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 

13 Τοκοφερόλη 1 0,5 Αποτρέπει την οξείδωση των ελαιώδη συστατικών χάρη στην ισχυρή του αντιοξειδωτική δράση . 

14 Άρωμα 1 0,5 Προαιρετικό, παρέχει καλοκαιρινό άρωμα στο τελικό προϊόν. 

Μέθοδος παραγωγής 

Στο κύριο δοχείο προσθέστε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 14 και ανακατέψτε ταυτόχρονα ώστε να διαλυθούν πλήρως όλα τα συστατικά. 
Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι διαυγές. (Σε περίπτωση που το υλικό 5 δεν ενσωματώνεται θερμάνετε λίγο το μίγμα με γρήγορη 
ανάδευση) 

 

  

  

 


