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Κρέμα νυκτός με πεπτίδια και 

υπερτροφές
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DIYIDEA  #20Κρέμα νυκτός με πεπτίδια και 

υπερτροφές

ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΤΑ 

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

BEAUTYLAB THE STORE

Κατακουζηνού 12, Πλατεία Κάνιγγος,10677, Αθήνα/  Τηλ.:2103829626
/info@beautylabthestore.gr 

f /beautylabthestore.gr beautylabthestore.grWEB

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ:

Συστατικά Ποτήρι ζέσεως

Ανοξείδωτη σπάτουλα 
ή κουτάλι

Ψηφιακή ζυγαριά μαγειρικής 
με ακρίβεια γραμμαρίου 

(τουλάχιστον)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Αεροστεγής περιέκτης 100ml ή γυάλινο 

βάζο 100ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

INGREDIENTS ΓΙΑ100γρ

Φάση I

Νέρό 74.6γρ

Χηλικός παράγοντας dissolvine 0.2γρ

Ροδόνερο 3γρ

Πανθενόλη 5γρ

Γόμμη ξανθάνης 0.3γρ

Φάση II

Γαλακτωματοποιητής ελιάς 6γρ

Κετυλική αλκοόλη 3γρ

Βούτυρο αβοκάντο 3γρ

Βούτυρο καριτέ 2γρ

Έλαιο chia οργανικό 1γρ

Έλαιο λιναρόσπορου 1γρ

Φυσική τοκοφερόλη 70, non 

GMO

0.2γρ

Φάση III

Σιλανόλες για σύσφιξη 2γρ

Τετραπεπτίδιο uplevity 2γρ

Ήπιο συντηρητικό(Optiphen) 1γρ

Άρωμα 0.2γρ

Κίτρικο οξύ Μέχρι το pH 5,0-6,0

Κρέμα νυκτός πλούσια σε αντιοξειδωτικά, κατά της 

γήρανσης του δέρματος, με ενυδατικές ιδιότητες και 

προστασία ενάντια στη δράση των ελευθέρων ριζών.

Τα δραστικά προάγουν τη σύνθεση κολλαγόνου και 

ελαστίνης, προσφέροντας στο δέρμα περισσότερη 

ελαστικότητα και σφριγηλότητα, ενώ μειώνουν τις ρυτίδες και 

χαρίζουν νεανική όψη.

Φάση Ι: Ανάμιξη των συστατικών και θέρμανση του μίγματος 

στους 75-80°C. Ανάδευση μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Φάση II: Ανάμιξη των συστατικών και θέρμανση στους 70-75 °C

με ταυτόχρονη ανάδευση μέχρι να ομογενοποιηθούν. 

Γαλακτωματοποίηση: Όταν και οι 2 φάσεις βρίσκονται στην 

σωστή θερμοκρασία, προσθήκη της φάσης II στην φάση I με 

έντονη ανάδευση για10-15 minutes μέχρι η κρέμα να 

ομογενοποιηθεί. Στη συνέχεια αφήνουμε να ψυχθεί.

Φάση III: Προστίθεται σε θερμοκρασία κάτω από 45 °C, με καλή 

ανάδευση.

Τέλος, μετράμε το pH με πεχαμετρικό χαρτ και προσθέτουμε 

σταγόνες κιτρικού οξέος, αν χρειαστεί, μέχρι το pH να φτάσει 5,0-

6,0.


