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https://ecospa.pl/receptury/kremowy-peeling-algowy-do-ciala

Peeling do ciała jest bogaty w regenerujące, nawilżające, wygładzające, rewitalizujące oleje i masła
roślinne. Dodatkowo zawiera peeling algowy, który złuszcza martwe komórki naskórka, pobudza
odnowę komórkową, a także ułatwia przepływ krwi i limfy, wygładza powierzchnie skóry.
Peeling jest przeznaczony do pielęgnacji zgrubiałej, przesuszonej, potrzebującej odnowy i
regeneracji cery na całym ciele.

Ilość na 60ml kosmetyku do słoika szklanego

faza

składniki

%

ilość na 60ml

l

Biobaza emulgująca

l

Alkohol cetylowy

l

Masło kakaowe

5g

l

Nierafinowane masło
karite

4g

ll

Olej kokosowy ze
świeżego miąszu

10g

ll

Olej algowy

17g

ll

Olej rycynowy

lll

Witamina E - Miks
tokoferoli T70

lll

Olejki eteryczne

10-20 kropli

lV

Peeling algowy

10g

Użyteczne informacje:

- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - CZYSTOŚĆ I HIGIENA
- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE WAGĄ
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5g
3,5g

5g
0,5g

- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE AKCESORIAMI

Akcesoria przydatne do zrobienia receptury:

-

Waga
Zlewka skalowana 250ml
Termometr elektroniczny z sondą
Bagietka

- Łyżka miarowa 0,1/2,5ml
Sposób przygotowania:

(1) Przygotuj łaźnię wodną do której włożysz 250 ml zlewkę skalowaną.
(2) Gdy woda się podgrzeje, włóż zlewkę do łaźni wodnej. Dodaj Fazę A do zlewki.
(3) Gdy Faza A się roztopi, dodaj Fazę B do zlewki. Dodane składniki również muszą się stopić i
wymieszać.
(4) Wyciągnij zlewkę z łaźni wodnej i poczekaj aż mikstura ostygnie, lekko mieszając.
(5) Dodaj Fazę C i wymieszaj.
(6) Aby przyśpieszyć stygnięcie można zlewkę włożyć na kilka minut do lodówki. Na zamian mieszaj i
wkładaj zlewke do lodówki.
(7) Gdy mikstura zgęstnieje dodaj Fazę D i dobrze wymieszaj. Opcjonalnie można kremowy peeling
ubić używając miksera z końcówką do ubijania. Powstanie wtedy bardzo puszysty, kremowy mus.

Przechowywanie

stosowanie

termin przydatności

w szafce, chronić przed
dostępem wody

1-2 razy w tygodniu

6 - 8 miesięcy
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