ECOSPA.pl
Serum z kwasem ferulowym 1% i witaminą C 15%
https://ecospa.pl/receptury/serum-z-kwasem-ferulowym-1-i-witamina-c-15

Witamina C jest świetnym antyoksydantem, posiada dużą ilość właściwości kosmetycznych, m. in.
wyrównuje koloryt skóry, działa delikatnie złuszczająco, przeciwzapalnie, ujędrniająco, przeciwdziała
procesom starzenia się skóry, pobudza produkcję kolagenu, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.
Kwas ferulowy to antyoksydant, chroni przed promieniowaniem UV, a w połączeniu z witaminą C daje
efekt synergiczny zwiększając jej stabilność i efektywność nawet ośmiokrotnie. Serum może być
stosowane jako kuracja polepszająca kondycję skóry trądzikowej, a także skóry z
przebarwieniami.
Przy regularnym stosowaniu serum znakomicie wyrównuje koloryt skóry, działa ujędrniająco,
silnie antyoksydacyjnie, przeciwtrądzikowo.

Porcja 30 ml do buteleczki 30ml z pipetą.

składniki

%

ilość na ~ 30 ml

Hydrolat*

64

19,2g

Witamina C kwas askorbinowy
USP

15

4,5g

Alkohol etylowy (spirytus
raktyfikowany 96%)

18

5,4g

Kwas ferulowy

1

0,3g

Glukonolakton

1

0,3g

Eco konserwant - proszek

1

0,3g

*Hydrolat dopasowany do Twojej cery lub po prostu Twój ulubiony.
** Zalecamy dodać do kosmetyku glukonolakton, który chelatuje (wyłapuje) jony metali
wielowartościowych w kosmetyku, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się wolnych rodników.
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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
Zlewka skalowana 50ml
Bagietka
Łyżeczka miarowa 1ml
Etykietka na butelkę 30ml

Sposób przygotowania:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Odmierz w zlewce alkohol, dodaj kwas ferulowy i pomieszaj.
Dodaj hydrolat i ponownie wymieszaj.
Dodaj witaminę C i mieszaj aż do jej całkowitego rozpuszczenia.
Dodaj glukonolakton, wymieszaj.
Dodaj eco konserwant, wymieszaj i całość przelej do buteleczki.
Odstaw serum na godzinę, po czym ureguluj pH do wartości 3 - 3,5.
Opisz etykietę i naklej na butelkę.

Instrukcja użycia:

(1) Umyj twarz, np. bazowym żelem do mycia EKOLOGICZNYM.
(2) Stonizuj skórę twarzy np. hydrolatem kadzidłowca.
(3) Wykonując kuliste ruchy, delikatnie masując skórę opuszkami palców, rozprowadź serum po
twarzy omijając oczy i usta.
(4) Po nałożeniu serum należy niezwłocznie zaaplikować na skórę twarzy krem albo olej (aby serum
nie przesuszyło skórę)! Może to być np. krem z bazy kremowej EKOLOGICZNEJ.

Przechowywanie

stosowanie

termin przydatności

w lodówce

raz dziennie*

6 tygodni

* Duże stężenie witaminy C oraz alkohol mogą powodować podrażnienie. Jeśli pojawia się nieustępujący rumień i swędzenie należy kosmetyk odstawić.
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