
  

Top to Toe Moisturizer. 

 

N⁰ Πρώτη Υλη 100γ 50γ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο νερό 62,90 31,45  

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Δεσμεύει τα μεταλλικά στοιχεία δημιουργώντας χειλικές ενώσεις, συνεπώς προστατεύει από 
διάφορες χημικές αντιδράσεις όπως ο αποχρωματισμός. 

3 Αλόη Βέρα Χυμός 0,5 0,25 
Πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χαρίζει ενυδατικές, αναπλαστικές, επουλωτικές 
και καταπραϋντικές ιδιότητες στο δέρμα. 

4 Πανθενόλη 5 2,5 
Συμβάλει στην κατακράτηση της υγρασίας συνεπώς ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και 
ενυδατώνει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Παράλληλα επιταχύνει την αναγέννηση 
των κυττάρων του δέρματος και προσφέρει ανάπλαση και επούλωση των ιστών. 

5 Φυτική Γλυκερίνη 5 2,5 

Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες 
της επιδερμίδας. Προλαμβάνει την αφυδάτωση και θρέφει την επιδερμίδα ενισχύοντας 
συνεπώς τον φυσικό φραγμό του δέρματος. 

6 Rheosol AP 1,5 0,75 
Πολυμερές ανιονικής φύσης, ενισχύει το ιξώδες, δημιουργεί κρεμοτζελ υφές και παράλληλα 
προσφέρει ιδιότητες γαλακτωματοποίησης.   

ΦΑΣΗ Β 

7 Cetiol Ultimate 5 2,5 
Μαλακτικός εστέρας ο οποίος χαρίζει εξαιρετικά απαλή, ελαφριά και μεταξένια υφή. 
Κατάλληλο ως εναλλακτικό υλικό για τις σιλικόνες. 

8 Coconut Oil Fractionated 5 2,5 
Εξαιρετικά ελαφρύ έλαιο με μεσαία τριγλυκεριδική αλυσίδα το οποίο προέρχεται από την 
επεξεργασία της καρύδας. Δεν φράζει τους πόρους της επιδερμίδας και την αφήνει απαλή και 
ενυδατωμένη. 

ΦΑΣΗ Γ 

9 Preservative 12 1 0,5 Σύστημα συντήρησης για την προστασία του προϊόντος από τυχόν μικροβιακή επιμόλυνση. 

10 Fucogel 1,5P 2 1 
Ανιονικός πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει καταπράυνση 
στο ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα, αυξανόμενη και διαρκείς ενυδατική δράση, καθώς 
και αντιγηραντικές ιδιότητες. 

11 
Υαλουρονικό Οξύ και 

κολλαγόνο 
5 2,5 

Υαλουρονικό οξύ εμπλουτισμένο με κολλαγόνο το οποίο ενυδατώνει σε βάθος την 
επιδερμίδα και βελτιώνει την σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της. 

12 NP Moist 24 3 1,5 
Φυτικό εκχύλισμα το οποίο προσφέρει άμεση δράση η οποία διαρκεί όλο το 24ωρο και 
συνοδεύεται με αύξηση της ενυδάτωσης του δέρματος κατά 20%. 

13 Hydroviton Plus 4 2 

Eνεργό συστατικό το οποίο προσφέρει άμεση και μακροχρόνια ενυδάτωση στην επιδερμίδα. 
Bελτιώνει τη διαχείριση των αποθεμάτων υγρασίας του ιδίου του δέρματος και δημιουργεί 
ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος το οποίο προστατεύει από την 
αφυδάτωση. 



Μέθοδος Παραγωγής: 
Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια, ένα ένα τα συστατικά 2 έως 5 με ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως. Έπειτα ρίχνουμε 
στο κύριο δοχείο Α το συστατικό 6 με ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Σκοπός είναι η φάση Α να είναι ένα ομοιογενές 
τζελ χωρίς αδιάλυτα κομπάκια. Σε άλλο δοχείο Β ζυγίζουμε τα συστατικά 7 και 8 και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα το 
οποίο ρίχνουμε στο κύριο δοχείο με ανάδευση και ισχυρή ομογενοποίηση. Ελέγχουμε την διαδικασία γαλακτωματοποίσης και την πλήρη ενσωμάτωση 
της λιπαρής φάσης. Προσοχή η κρέμα πρέπει να είναι λεία και γυαλιστερή χωρίς κομπάκια. Στην συνέχεια, προσθέτουμε ένα ένα στο κύριο δοχείο τα 
συστατικά 9 έως 13 με ανάδευση μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Τέλος, ελέγχουμε το pH του προϊόντος να είναι μεταξύ pH 5,5 – 6,0. Διαφορετικά το 
ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 
 

 

 

 

 


