
Κρέμα με Πεπτίδιο BONT-L 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 71,4 35,7   

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην 
οξείδωση και τις χρωματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, συμβάλει στην μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα των καλλυντικών σκευασμάτων. 

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

4 Πανθενόλη 2 1 

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 4 2 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος βοηθά στην διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. 
Διατηρώντας τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, προλαμβάνει 
την αφυδάτωση και την ξηρότητα του δέρματος. 

6 Lecigel 2 1 
Πηκτικό / Γαλακτωματοποιητής υδατικής φάσης, ενισχύει τη σταθερότητα των 
γαλακτωμάτων. Χαρίζει φρέσκια, δροσερή cream-gel υφή και είναι ευχάριστο στο 
άπλωμα διότι σπάει και γίνεται ανάλαφρο σαν νερό. 

7 Coconut Oil fractionnated 4 2 
Εξαιρετικά ελαφρύ έλαιο καρύδας το οποίο δεν φράζει τους πόρους της επιδερμίδας και 
την αφήνει απαλή και ενυδατωμένη. 

8 Cetiol Ultimate 2 1 
Μαλακτικός εστέρας, εξαιρετικά ελαφρύς, προσφέρει μεταξένια αίσθηση και απαλότητα 
στο δέρμα ενώ παράλληλα απορροφάται άμεσα . 

9 
Tocopherol T - 70 Non 

GMO 
1 0,5 Αντιοξειδωτικό, προστατεύει την λιπαρή φάση από την οξείδωση. 

10 Άγριo τριαντάφυλλo Λάδι 3 1,5 

Πλούσιο σε α-λινολενικό οξύ (ωμέγα-3), λινελαϊκό οξύ (ωμέγα-6) και ελαϊκό οξύ (ωμέγα-
9), περιέχει επίσης ρετινοϊκό οξύ, τανίνες, φλαβονοειδή, βιταμίνη C και β-καροτένιο. 
Χάρη στην μοναδική σύνθεση του, προσδίδει άμεση σύσφιξη και ελαστικότητα στο 
δέρμα, ενώ παράλληλα χαρίζει αντιοξειδωτικά και αντιγηραντικά οφέλη.  

11 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος. 

12 Πεπτίδιο BONT-L 5 2,5 

Βιομημητικό πεπτίδιο το οποίο παρουσιάζει παρόμοια δράση με την βοτουλινική τοξίνη 
τύπου Α. Αποτρέπει και αναστέλλει τις ακούσιες συσπάσεις των μυών με αποτέλεσμα να 
μειώνει αισθητά την εμφάνιση των ρυτίδων και λεπτών γραμμών που προκαλούνται 
κατά την ομιλία  η τις εκφράσεις του προσώπου. Αποτελεί ιδανική εναλλακτική λύση στις 
επεμβατικές ενέσεις μπότοξ με μείωση των ρυτίδων κατά 38% σε μόλις 28 μέρες. 

13 Neodermyl 2 1 

Το Neodermyl βοηθά στην ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνων και ελαστίνης. 
Αποτελείται από αμινοξέα (προλίνη και λυσίνη) σε συνδυασμό με χαλκό τα οποία σε 
μόλις 15 μέρες χαρίζουν ορατή μείωση των βαθιών ρυτίδων και βελτίωση της 
σφριγηλότητας του δέρματος. Ως εκ τούτου το Neodermyl δείχνει παρόμοια 

https://www.umakecosmetics.gr/preservative-12-gr.html?search=preser


αποτελεσματικότητα με αυτή του ενέσιμου κολλαγόνου σε πλαστικό χειρουργό 
επιφέροντας -15% μείωση του βάθους των ρυτίδων. 

14 Matrixyl Morphomics 2 1 

Ισχυρό αντιγηραντικό και αντιρυτιδικό ενεργό συστατικό με βάση την τεχνολογία 
πεπτιδίων. Παρέχει  εξομάλυνση και λείανση της επιδερμίδας γεμίζοντας 
αποτελεσματικά τις ρυτίδες, τις λεπτές και κάθετες γραμμές. Κατάλληλο για εφαρμογή 
σε όλο το πρόσωπο, την περιοχή γύρω από τα μάτια, και τον λαιμό, προσφέρει άμεσα 
αποτελέσματα σε μόλις 6 εβδομάδες χρήσης. 

Μέθοδος Παραγωγής 

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής Α προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια τα συστατικά 2 και 3 με πλανητική ανάδευση μέχρι 
να διαλυθούν. Έπειτα προσθέτουμε τα συστατικά 4 και 5 και αναδεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως.  

• Στην συνέχεια, προσθέτουμε το συστατικό 6 στο κύριο δοχείο και ανακατεύουμε με πλανητική και ισχυρή ομογενοποίηση, 
μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές τζελ χωρίς κομπάκια.  

• Σε βοηθητικό δοχείο αναμιγνύουμε τα συστατικά 7 έως 10 και ρίχνουμε την φάση Β στο κύριο δοχείο με πλανητική 
ανάδευση και ομογενοποίηση.  

• Χαμηλώνουμε τις στροφές ανάδευσης και προσθέτουμε στην συνέχεια τα συστατικά 11 έως 14. Ελέγχουμε την πλήρη 
ενσωμάτωση τους και στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε ότι το pH του προϊόντος βρίσκεται μεταξύ 5,5 και 6,5, διαφορετικά 
ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 

 

 

 


