
 

After Sun Coconut Face Splash 

N° Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 
 

1 Απιονισμένο Νερό 14 7  

2 Νερό Καρύδας 55 27,5 Νερό καρύδας πλούσιο σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως ηλεκτρολύτες, 
αμινοξέα και ιχνοστοιχεία. Χαρίζει ενυδατικά και αναζωογονητικά οφέλη ενώ 
επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα. Επιπλέον, προσδίδει 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, αποτρέποντας 
έτσι την διαδικασίας πρόωρης γήρανσης 

3 Sodium Gluconate 0,2 0,1 Εμποδίζει τις διαδικασίες οξείδωσης και άλλες ανεπιθύμητες χημικές 
αντιδράσεις όπως οι χρωματικές αλλαγές. Επίσης συμβάλει αποτελεσματικά 
στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα του προϊόντος 

4 Αλόη βέρα Χυμό 2 1 Πλούσια σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, παρέχει ενυδατικές, αναπλαστικές και 
επουλωτικές ιδιότητες στο δέρμα 

5 Αλλαντοίνη 0,2 0,1 Έχει επουλωτικές, καταπραϋντικές, και μαλακτικές ιδιότητες. Επιπλέον συντελεί 
στον ταχύτερο πολλαπλασιασμό των κυττάρων και συνεισφέρει σημαντικά στην 
ελαστικότητα της επιδερμίδας 

6 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στις 
βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Προλαμβάνει την αφυδάτωση και θρέφει 
σε βάθος ενισχύοντας συνεπώς τον  
φυσικό φραγμό του δέρματος  

7 Hydrolite 5 Green 2 1 Σε μόλις 4 ώρες μετά την εφαρμογή, αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, 
ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό 

8 NP Moist 24 3 1,5 Ενεργό συστατικό το οποίο αυξάνει την ενυδάτωση του δέρματος κατά 20%, 
αλλά επίσης προσφέρει μακροχρόνια ενυδάτωση η οποία διαρκεί όλο το 24ωρο 

9 Fucogel 3 1,5 Πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει 
καταπράυνση στο ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα, καθώς και 
αυξανόμενη ενυδατική δράση 

10 Aqua Cacteen 1,6 0,8 Τονώνει και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα, ενώ παράλληλα χαρίζει πλούσια 
ενυδάτωση της αφυδατωμένης επιδερμίδας 

11 Υαλουρονικό οξύ δ/μα 10 5 Πολυσακχαρίτης ο οποίος ενισχύει την ενυδάτωση, την ελαστικότητα και την 
σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Δεσμεύει μέχρι και 1000 φορές το βάρος του σε 
νερό, συνεπώς επουλώνει και αναπλάθει τους ιστούς του δέρματος 

12 Εκχύλισμα Almond 
Milk 

5 2,5 Πλούσιο σε ενεργά συστατικά (όπως σάκχαρα, βιταμίνες και πρωτεΐνες) 
προσφέρει ενυδάτωση και καταπράυνση της επιδερμίδας. Επιπλέον, φροντίζει 
τα επιφανειακά εγκαύματα της επιδερμίδας βοηθώντας στην ανάπτυξη νέου 
ιστού και ενισχύοντας την ανανέωση των κυττάρων 

13 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος από μικροβιακό φορτίο 

 
 
 



Μέθοδος Παραγωγής: 
 
Στο κύριο δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 13και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση. 
Ελέγχουμε την πλήρη διάλυση κάθε συστατικού προτού ενσωματώσουμε το επόμενο. Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι διαυγές και το 
pH γύρω στο 5,5. 

 

 

 


