ECOSPA.pl
Płyn tonizujący do cery z rozszerzonymi ujściami
gruczołów łojowych - porami
https://vvv.ecospa.pl/receptury/toniki-do-twarzy/plyn-tonizujacy-do-cery-z-rozszerzonymi-ujsciami-g
ruczolow-lojowych-porami
Tonik na bazie hydrolatu z werbeny z dodatkiem kompleksu Multifruit AHA będzie pomagał
ograniczyć problem rozszerzonych ujść mieszków włosowych (pot. porów). W płynie użyty
jest eco konserwant płynny zawierający m.in. kwas salicylowy ograniczający roztwój bakterii.
Porcja na 30 g kosmetyku do butelki z atomizerem 30 ml
składniki

%

ilość na ~ 30 g

Woda
destylowana/demineralizowana

40

12 g

Ekologiczny hydrolat z werbeny

50

15g

Gliceryna

4

1,2 g

Kwasy wieloowocowe - komleks
Multifruit

5

1,5 g

Eco konserwant - płynny

1

0,3 g (6 kropli)

Porcja na 50 g kosmetyku do butelki z atomizerem 50 ml
składniki

%

ilość na ~ 50 g

Woda
destylowana/demineralizowana

40

22 g

Ekologiczny hydrolat z werbeny

50

25 g

Gliceryna

4

2g

Kwasy wieloowocowe - kompleks
Multifruit

5

2,5 g

Eco konserwant płynny

1

0,5 g (10 kropli)

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 100 ml
Bagietka szklana 15 cm
Butelka szklana z atomizerem 30 ml lub 50 ml
Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm
Papierki pH
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Sposób przygotowania:

(1) W zlewce odważ i wymieszaj składniki zaczynając od wody i hydrolatu.
(2) Gdy wszystkie składniki się rozpuszczą roztwór przelej do buteleczki szklanej z atomizerem.
(3) Tonik jest gotowy do użycia.
Instrukcja użycia:

(1) Umyj twarz, np. bazowym żelem do mycia EKOLOGICZNYM.
(2) Stonizuj skórę płynem tonizującym spryskując wacik kosmetyczny lub bezpośrednio skórę twarzy,
szyi i dekoltu.

Przechowywanie

stosowanie

termin przydatności

w lodówce (niekonserwowany)
lub na półce (konserwowany)

2 razy dziennie

dwa tygodnie (bez
konserwantu), 3 miesięce
(konserwowany)

Ważna informacja: W wyniku stosowania kosmetyków z kwasami zmniejsza się grubość warstwy
stratum corneum chroniącej skórę przed promieniami UV. Dlatego też w trakcie stosowania
kosmetyków z kwasami chroń twarz przed promieniami UV np. stosując kosmetyki z filtrami.

TXT_PDF_PAGE_NUMBER 2 TXT_PDF_PAGE_OUT_OF 2

