ECOSPA.pl
Odświeżające serum do skóry normalnej pod maskę
algową peel-off
http://ecospa.pl/receptury/odswiezajace-serum-do-skory-normalnej-pod-maske-algowa-peel-off
Odświeżające serum zawiera najlepsze składniki przeznaczone do pielęgnacji skóry normalnej.
Hydrolat kocanki włoskiej posiada działanie nawilżające i detoksykujące. Ekstrakt z zielonej herbaty
posiada działanie ujędrniające i przeciwutleniające, pomaga zachować elastyczność skóry. Kwas
hialuronowy wiąże wodę, a także zatrzymuje ją w skórze. Wykazuje silne właściwości higroskopijne,
łagodzące oraz nawilżające. Serum może być stosowane pod maskę algową peel-off, albo jako serum
do codziennej pielęgnacji skóry normalnej.

Porcja na 10 ml kosmetyku butelki szklanej z kroplomierzem 10ml
.
składniki
Hydrolat kocanki włoskiej
EKOLOGICZNY

%

ilość na ok. 10ml kosmetyku

%

6ml (6 łyżek miarowych poj.
1ml)

10%

1ml (1 łyżka miarowa poj. 1ml)

%

3ml (3 łyżki miarowe poj. 1ml)

60

Ekstrakt z zielonej herbaty
EKOLOGICZNY
Kwas hialuronowy HMW 1 %
roztwór

30

Eco konserwant - płynny

2 krople

Użyteczne informacje:

- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - CZYSTOŚĆ I HIGIENA
- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE WAGĄ
- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE AKCESORIAMI
Akcesoria przydatne do zrobienia receptury:

-

Waga
Łyżka miarowa poj. 1ml
Łyżka miarowa poj. 0,1ml/2,5ml
Bagietka z łopatką 15cm
Zlewka skalowana 50ml
Butelka szklana z kroplomierzem 10ml

Sposób przygotowania:

(1) Odmierz i dodaj do zlewki po kolei wszystkie składniki, dokładnie wymieszaj.
(2) Zawartość zlewki przelej do butelki z kroplomierzem 10ml.
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Instrukcja użycia:

(1) Umyj twarz, np. bazowym żelem do mycia EKOLOGICZNYM.
(2) Stonizuj skórę twarzy ulubionym hydrolatem. Może to być hydrolat kocanki włoskiej użyty w
recepture.
(3) Wykonując kuliste ruchy, delikatnie masując skórę opuszkami palców, rozprowadź serum po
twarzy, szyi i dekolcie omijając oczy i usta.
(4) Na serum możesz zaaplikować maskę algową peel-off albo swój ulubiony krem. Może to być np.
krem z bazy kremowej EKOLOGICZNEJ.

Przechowywanie

stosowanie

termin przydatności

w lodówce

pod maskę algową peel-off lub
jako serum do codziennej
pielęgnacji

6 tygodni
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