Krem na dzień cera wrażliwa
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA
1. Przygotować naczynie o pojemności minimum 100 ml, np. zlewkę szklaną 100 ml. Powinno być na tyle duże,
aby finalnie pomieścić wszystkie fazy kosmetyku a ich mieszanie nie prowadziło do rozlewania.
2. Odkazić akcesoria i opakowanie, np. spryskując je spirytusem rektyfikowanym i pozostawiając do
wyschnięcia.
3. W naczyniu umieścić zawartość pojemniczków z:
- mleczanen sodu (w razie problemów z opróżnieniem pojemniczka, wlać do niego trochę dołączonej wody
demineralizowanej, zamknąć, wstrząsnąć i przelać zawartość do naczynia),
- d-pantenolem (w razie problemów z opróżnieniem pojemniczka, wlać do niego trochę dołączonej wody
demineralizowanej, zamknąć, wstrząsnąć i przelać zawartość do naczynia),
- wodą demineralizowaną,
- alantoiną,
- glukonolaktonem,
- Olivemem 1000.
4. Do garnka wlać niewielką ilość wody i powoli podgrzewać go na kuchence. Należy tak dobrać ilość wody, aby
naczynie z odmierzanymi składnikami się nie przewracało i nie wlewała się do niego woda (zazwyczaj około 2
cm)
5. Naczynie umieścić w kąpieli wodnej, w garnku i powoli podgrzewać do około 80 stopni, aż płatki Olivemu
1000 zaczną się topić i wyginać na krawędziach.
6. Mieszadełkiem intensywnie wymieszać zawartość naczynia, aby powstała biaława emulsja.
7. Wyjąć naczynie z garnka. Należy uważać, aby się nie poparzyć.
8. Kontynuować mieszanie mieszadełkiem aż do schłodzenia emulsji. Aby emulsja szybciej ostygła, naczynie
można umieścić w miseczce z zimną wodą. Należy wtedy zwrócić szczególną uwagę na intensywne,
równomierne mieszanie całego kremu.
9. Po ostygnięciu powinniśmy otrzymać konsystencję kremu. Jeśli jej nie otrzymaliśmy, krem jest
rozwarstwiony, można naczynie ponownie podgrzać w kąpieli wodnej, powtórzyć działania od punktu 4 do 7
– prawdopodobnie temperatura nie była odpowiednia (zbyt niska, rzadziej zbyt wysoka).
10. Do schłodzonej emulsji, w temperaturze poniżej 30 oC – 40 oC należy dodać zawartość pojemniczków z:
- olejem z czarnuszki,
- olejem z wiesiołka,
- ewentualnie konserwantem (przy jego dodawaniu należy mieć założone rękawiczki jednorazowe, uważać,
aby nie dostał się do oczu, nie miał bezpośredniego kontaktu ze skórą),
11. Wymieszać.
12. Krem przenieść do opakowania.
13. Uzupełnić datę ważności na etykiecie. Krem bez konserwantów należy przechowywać w lodówce i zużyć w
przeciągu 2 tygodni. Zakonserwowany krem można przechowywać poza lodówką przez kilka – kilkanaście
miesięcy.
14. Przykleić etykietę na opakowanie.

