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QUY TRÌNH TIẾN HÀNH
Sản phẩm : CREAM TAN MỠ

I.

Nguyên liệu.

Phase A

Phase B

Phase C

II.

Thành phần

Tỉ lệ

Công dụng

Nước

83.1

Chất nền

Biocrol WS2

0.6

Bảo quản

Sodium carbomer

1

Tạo gel, giữ ẩm
cho da

Dầu hạnh nhân

3.5

Chất nền

Poly sorbate 80

1.5

Hỗ trợ nhũ hóa
cùng gel maker

Gel maker EMU

1.8

Nhũ hóa dầu
nước, tạo đặc

Tinh dầu gừng

3.5

Hỗ trợ giảm mỡ
bụng

Tinh dầu quế

3.5

Hỗ trợ giảm mỡ
bụng

Tinh dầu sả chanh

1.5

Hỗ trợ giảm mỡ
bụng

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Cốc 1: Cân lượng nước cất cần dùng vào cốc, sau đó gia nhiệt ở nhiệt độ 5055oC, cân biocrol WS2 cho vào cốc khuấy đến khi tan hết, thêm sodium carbomer vào
khuấy đều để tạo gel hoàn toàn.
Cân phase B vào cốc 2, cân phase C vào cốc 3.
Bước 2. Cho cốc 2 vào cốc 1 rồi dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ cao để nhũ hóa
hoàn toàn dầu vào nước.

Bước 3. Cho pha C vào cốc 1 rồi tiếp tục đánh để tạo hỗn hợp đồng nhất.
Bước 4. Chiết vào hũ.
III.

Yêu cầu thành phẩm
Kem mịn, không vón cục, không tách lớp, màu trắng.

IV. Những lưu ý khi thực hiện
- Khi dùng gel maker EMU để nhũ hóa dầu vào nước cần phải khuấy ở tốc độ cao thì quá
trình nhũ hóa mới diễn ra hoàn toàn.
- Các loại tinh dầu dễ bay hơi nên khi cân phase C vào cốc nên bịt kín miệng cốc.
Hướng dẫn sử dụng
Thoa kem vào vùng da bị nám từ 1-2 lần/ngày.

