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QUY TRÌNH TIẾN HÀNH
Sản phẩm : MẶT NẠ TẢO SPIRULINA

I.

Nguyên liệu.
Phase

Thành phần

Tỉ lệ

Công dụng

Phase A

Nước cất

77.1

Chất nền

Glycerin

5

Chất nền, giữ ẩm

Biocrol WS2

0.6

Chất bảo quản

Sodium carbomer 0.5

Tạo gel, tạo cảm giác mát khi
sử dụng.

Phase B

NeoDefend

0.6

Chất bảo quản

Sodium

1

Chất bảo quản

5

Cung cấp dưỡng chất, giúp

erythorbate
Bột tảo spirulina

dưỡng da mềm mại
Nước cất
Phase C

Hương

10
liệu(nếu 0.2

Chất nền
Tạo mùi cho sản phẩm

muốn)
II. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1. Cân lượng nước cất ở phase A vào cốc 1 sau đó gia nhiệt đến 55oC rồi cho
Biocrol WS2 vào khuấy đều cho tan hết. Để nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng rồi thêm
sodium carbomer vào để tạo đặc cho sản phẩm.

Bước 2. Cân lượng nước cần dùng ở phase B vào cốc 2 rồi thêm neodefend, sodium
erythorbate vào khuấy đều cho ta hết. Sau đó thêm bột tảo spirulina rồi dùng máy khuấy
tốc độ cao để khuấy đều cho phân tán hết.
Bước 3. Cho cốc 2 vào cốc 1 rồi tiếp tục khuấy đều để tạo hỗn hợp đồng nhất.
Bước 4. Chiết vào hủ.
III.

Yêu cầu thành phẩm
Mặt nạ dạng gel, mịn, có màu xanh đậm của tảo spirulina.

IV. Hướng dẫn sử dụng
Rửa sạch mặt, có thể xông hơi và tẩy tế bào chết để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa
trên da rồi lấy một lượng vừa đủ thoa đều lên da, để yên và thư giãn từ 15-20 phút rồi rửa
sạch với nước.
Sau khi mở nắp mặt nạ nên bảo quản lạnh để kéo dài thời gian sử dụng sản
phẩm.

