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Το προχόν: dermofeel
®
 viscolid 

Πξόθεηηαη γηα έλα θπζηθό πεθηηθό ειαίνπ κε ην νπνίν παξαζθεπάδνληαη γέιεο ειαίνπ κε 
απαιή θαη θξεκώδε πθή. Απηό ην πιηθό ζε ζθόλε ζηεξενπνηεί ηα έιαηα δεκηνπξγώληαο κηα 
θξπζηαιιηθή δνκή θαη ελζσκαηώλνληαο ην έιαην ζην θξπζηαιιηθό δίθηπν.  
Ωζηόζν, ην dermofeel

®
 viscolid δελ επεξεάδεη ην αηζζεηεξηαθό πξνθίι ηνπ ειαίνπ. 

Σηαζεξνπνηεί ηηο θάζεηο ηνπ ειαίνπ ζε γαιαθηώκαηα W/O. Πξόθεηηαη γηα κία πξσηνπνξηαθή 
πξώηε ύιε όζνλ αθνξά ζηα πξντόληα γέιεο ειαίνπ.  

 

Χαρακηηριζηικά  

̵ INCI: Υδξνγνλσκέλν Φπηηθό Έιαην 

̵ Δκθάληζε: Σθόλε, ηήμε ζηνπο 60°C  

̵ 100% θπηηθήο πξνέιεπζεο εγθεθξηκέλν ήδε από 
ECOCERT/COSMOS θαη ζπκβαηό κε άιια πξόηππα γηα θπηηθά 
θαιιπληηθά (επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) 

 

̵ Υθή γέιεο ειαίνπ 

̵ Οη γέιεο ειαίνπ είλαη ειαθξώο αδηαθαλείο 

̵ Γελ επεξεάδεηαη ην αηζζεηεξηαθό πξνθίι ηνπ ειαίνπ 

̵ Σπληζηώληαη κηθηέο θάζεηο ειαίνπ 

 

̵ Σηαζεξνπνηεί άλπδξεο ζπλζέζεηο 

̵ Σηαζεξνπνηεί ηηο θάζεηο ηνπ ειαίνπ ζε γαιαθηώκαηα W/O ρσξίο ηε 
ρξήζε ζηεαηηθνύ καγλεζίνπ 

̵ Έρεη ηελ ηδηόηεηα λα ζρεκαηίδεη θηικ ζε γαιαθηώκαηα O/W 

̵ Φακειή επίδξαζε ζην ημώδεο ησλ γαιαθησκάησλ O/W 

̵ Μεηώλεη ην TEWL ζηα γαιαθηώκαηα O/W 

̵ Αλεμάξηεην pH 

 

 

 

Δοζολογία 

Προχόν Δοζολογία 

Γέιε Διαίνπ 3,0  ̶  10,0% 

Γαιάθησκα - W/O 0,5  ̶  3,0% 

Γαιάθησκα  - O/W 0,5  ̶  4,0% 

Κξαγηόλ 1,0  ̶  10,0% 
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Πφς τρηζιμοποιείηαι ηο dermofeel 
® viscolid 

Διαδικαζία παραζκεσής γέλης ελαίοσ 

Σπζηήλεηαη γηα εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή  ελώ γηα αλαβαζκηζκέλε παξαγσγή είλαη ππνρξεσηηθέο θιηληθέο δνθηκέο. 

 

1. Αλαθαηέςηε ηα πιηθά θαη ζεξκάλεηε ζηνπο 80°C 

αλαδεύνληαο ειαθξά έσο όηνπ επηηεπρζεί έλα δηαπγέο 
δηάιπκα.  
2. Αξρίζηε ηε δηαδηθαζία ςύμεο  αλαθαηεύνληαο ειαθξά 
έσο όηνπ δεκηνπξγεζεί έλα ζνιό δηάιπκα ειαίνπ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ςύμεο ην πιηθό αξρίδεη λα 
θξπζηαιινπνηείηαη.  
3. Μόιηο ε γέιε ειαίνπ γίλεη εληειώο ζνιή*, αξρίζηε ηελ 
νκνγελνπνίεζε γηα 1 ιεπηό. Η νκνγελνπνίεζε είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ιεπηνύ θαη 
νκνηνγελνύο θξπζηαιιηθνύ δηθηύνπ. 
* (ζεκείν ζνιεξόηεηαο ~32 ̶ 35°C, κπνξεί λα είλαη 
ρακειόηεξν αλάινγα κε ηε ζύλζεζε ηνπ ιαδηνύ) 
→ Πξνζζέζηε ηα ππόινηπα δξαζηηθά ζπζηαηηθά / αξώκαηα 
όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάησ από ~35°C (πξηλ ή κεηά ηελ 
νκνγελνπνίεζε, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ελεξγνύ 
ζπζηαηηθνύ) 
4. Δμαζθαιίζηε ηελ νκνγελνπνίεζε νιόθιεξεο ηεο 
παξηίδαο. Η ηζρπξή νκνγελνπνίεζε βειηηώλεη ην ημώδεο 
πεξηζζόηεξν ζπγθξηηηθά κε κία ρξνληθά παξαηεηακέλε 
νκνγελνπνίεζε. 
5. Η δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο ςύμεο θαη ε επηπξόζζεηε 
ςύμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκνγελνπνίεζεο βειηηώλεη ην 
ζρεκαηηζκό ησλ θξπζηάιισλ. 
6. Μεηά ηελ νκνγελνπνίεζε αθήζηε ηε γέιε αλέπαθε ρσξίο 
πεξαηηέξσ αλάδεπζε. 
7. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο 
γέιεο ζηε ζπζθεπαζία ηεο.  
 

Παράμεηροι ποσ πρέπει να λαμβάνονηαι σπόυη 

 καηά ηη διαδικαζία ηης μεηαθοράς ζηη ζσζκεσαζία 

 (Δύο επιλογές) 
 

α. Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο νκνγελνπνίεζεο, δηαηεξήζηε ηελ 
παξηίδα ζηνπο 35°C θαη ηνπνζεηήζηε ηελ απεπζείαο ζην 
δνρείν (ζπληζηώκελε επηινγή). 
β. Τνπνζεηήζηε νιόθιεξε ηελ παξηίδα ζε έλα δνρείν 
απνζήθεπζεο θαη αθήζηε ηε γέιε ειαίνπ άζηθηε γηα 
ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο. Βεβαησζείηε όηη ε ζεξκνθξαζία θαη 
ην ημώδεο είλαη, ζπλνιηθά, ζπγθξίζηκα. Τνπνζεηήζηε ην 
πξντόλ ζε δνρείν ρσξίο επηπξόζζεηε αλάδεπζε ή ζέξκαλζε.  
 

Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο είλαη ππνρξεσηηθά επνπηεπόκελε. 

Για γαλακηώμαηα W/O και O/W 

Απιά πξνζζέζηε dermofeel
®

 viscolid θαηά ηελ ειαηώδε θάζε θαη ζπλερίζηε ηε δηαδηθαζία 
όπσο ζπλήζσο.  
  

Βεβαιυθείηε όηι η θάζη 
ηος ελαίος είναι ενηελώρ 
θολή ππιν ηην 
ομογενοποίηζη. 
Ππώιμη ομογενοποίηζη 
μποπεί να οδηγήζει ζε 
ανομοιογενή γέλη.  

Η ομογενοποίηζη είναι 
ςποσπευηική για ηην 
αποθςγή διαπποήρ ελαίος! 

Αποθύγεηε ανάδεςζη και 
επαναθέπμανζη άνυ ηυν 
35°C. Αςηό μποπεί να 
καηαζηπέτει ηο 

κπςζηαλλικό δίκηςο και 
να οδηγήζει ζε 
ανομοιογενή δομή ή 
μείυζη ηος ιξώδοςρ. 
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Σσμβοσλές για ηη ζύνθεζη 

 

Σύνθεζη θάζης ελαίοσ  
(διαηίθενηαι πληροθορίες ζχεηικά με ηην απόδοζη 
μεμονωμένων ελαίων καηόπιν αιηήμαηος) 

 

 

Πνιιά θπηηθά θαη ζπλζεηηθά έιαηα ιεηηνπξγνύλ 
θαιά, ελώ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ζπλ-

ζηαζεξνπνίεζε ζε νξηζκέλα έιαηα εζηέξα θαη 
πηεηηθά έιαηα. 
Σπληζηάηαη ε κηθηή θάζε ειαίνπ. 

 

 

 

 

Βεληίφζη ηης ζηαθερόηηηας ηης γέλης ελαίοσ 

 

Πξνζζέζηε αλόξγαλνπο ζρεκαηηζηέο γέιεο 
(ζίιηθα, κπεληνλίηεο, εθηνξίηεο). 

Πξνζζέζηε ζπλ-γαιαθησκαηνπνηεηή  
(dermofeel® viscolid  PP, 

 dermofeel® viscolid GO soft, 

 dermofeel® viscolid PGPR, 

 dermofeel
®
 viscolid G 5 L) 

 

 

 

Σσμβαηό με 

Κεξί, βνύηπξν θαη παξάγνληεο ζπλάθεηαο. 

Φίιηξα UV 

Γξαζηηθέο ιηπόθηιεο νπζίεο 

Απνθινησηηθά ζσκαηίδηα 

Νεξό σο 10%. 
Αηζαλόιε σο 4%.  
Αηζέξηα θαη αξσκαηηθά έιαηα. 

 

Ιδέες για Εθαρμογές 

 

Ιδαληθό γηα γέιε κε βάζε έιαηα, γηα γαιάθησκα 
W/O θαη γαιαθηώκαηα O/W.  

 
 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο ηδέεο ζύλζεζεο επηζθεθηείηε καο: 
https://www.dr-straetmans.de/en/products/ 

 

Ιδανικό 
για 
προϊόντα 
μαςάζ 




