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Aktīvo vielu tabula
Nosaukums

Ēteriskās eļļas

Alvejas ekstrakts

D-pantenols

Hialuronskābe

Pienskābe

INCI

Atkarībā no
ieguves auga

Kosmētiskais efekts

Atkarībā no auga īpašībām,
no kura iegūta eļļa.

Piemērotība
Atkarībā no eļļas ieguvē
izmantotā auga. Ēterisko
eļļu lietošanā jābūt
uzmanīgiem maziem
bērniem, veciem
cilvēkiem, cilvēkiem ar
hroniskām vai akūtām
saslimšanām, grūtniecēm
un cilvēkiem ar jūtīgu ādu.

Aloe Vera

Sausai, iekaisušai,
Saglabā ādas mitrumu,
bojātai (saulē apdegušas
pretiekaisuma īpašības,
ādas kopšanai),
veicina kalogēna veidošanos
atūdeņotai (dehidrētai)
ādā, atvēsina.
ādai.

Panthenol

Ādas atjaunošanos
veicinošs, pretiekaisuma,
elastību uzlabojošs, brūču
sadzīšanu veicinošs.

Hyaluronic Acid

Lactic Acid

Jūtīgai, sausai,
sakairinātai, iekaisušai
ādai, var pievienot
bērnu kosmētikai, matu
kopšanas līdzekļiem.

Koncentrācija
kosmētikā

Jūtība pret augstu
temperatūru

Apstrāde

Sejai- koncentrācija
līdz 1.5% (1-3 pilieni
ēteriskās eļļas uz 10
gramiem bāzes
produkta), ķermenim
koncentrācija līdz 3%
(1-6 pilieni ēteriskās
eļļas uz 10 gramiem
bāzes produkta).

jā

Šķīst eļļā un spirtā

Atkarībā no
koncentrācijas- 10:1
alvejas ekstraktu var
lietot 1-10%

Nosacīti (līdz 50
grādiem pēc C).

Alvejas ekstrakts šķīst
ūdenī

jā

Ūdenī šķīstošs, bāzes
produkta temperatūrai
nevajadzētu pārsniegt 40
grādus pēc C.

0.1-5%

Spēcīgs mitrinātājs, aizsargā Visi ādas tipi- īpaši
ādu, izlīdzina grumbas.
sausa, novecojusi āda.

0.1%-1%

nē

Ūdenī šķīstoša, pievieno
ūdens sildīšanas fāzē vai
atdzisušam kosmētikas
līdzeklim.

Hidroskopisks (piesaista
ūdeni), ādu mīkstinošas,
elastību uzlabojošas
īpašības, antibakteriāla
iedarbība.

0.5%-1%

nē

Ūdenī šķīstoša

Taukainai ādai, ādai ar
aizsprostotām porām,
nelīdzenai, nespodrai
ādai.
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Nosaukums

Gamma Orizanols

Nātrija laktāts

Urīnviela

Glicerīns

Koenzīms Q10

Medus

Koncentrācija
kosmētikā

Jūtība pret augstu
temperatūru

Apstrāde

Oryzanol

Sausai, jūtīgai, novecot
Antioksidants, UVA un UVB sākušai ādai, sauļošanās
staru absorbētājs.
līdzekļos, matu
kosmētikā.

0.5%-2.5 %

nē

Eļļā šķīstošs pie 70
grādiem pēc C

Sodium Lactate

Hidroskopisks (piesaista
Sausai, atūdeņotai
ūdeni), kopā ar pienskābi
(dehidrētai), nobriedušai
stabilizē kosmētikas līdzekļu
ādai.
ph.

2%-4%

nē

Ūdenī šķīstošs

jā

Šķīst ūdenī, krēmiem,
želejām, maskām
pievieno kad kosmētikas
līdzeklis atdzisis līdz
istabas temperatūrai.

nē

Ūdenī šķīstošs

INCI

Urea Pura

Glycerin

Squalane,
Tocopherol,
Ubiquinone

Mel

Kosmētiskais efekts

Hidroskopisks (piesaista
ūdeni), antibakteriālas,
mazina niezi.

Hidroskopisks (piesaista
ūdeni), uzlabo ādas raga
slāņa elastību.

Novērš ādas novecošanās
procesus, veicina kolagēna
šūnu veidošanos, ādas
elastību uzlabojošas
īpašības.
Hidroskopisks (piesaista
mitrumu ādai), nedaudz
antibakteriāls, izlīdzinošas
īpašības.

Piemērotība

Sausai, atūdeņotai
(dehidrētai) ādai, ādai ar
pigmenta plankumiem,
taukainai ādai ar
izsitumiem, piemērots
ādai ar dermatītu.

3%-5% kā papildus
mitrinātājs, līdz 10%
ādai ar dermatītu,
sausai, biezai, niezošai
ādai

3%-5% kosmētikas
līdzekļos, līdz 10% var
pievienot mālu maskām
Sausai, dehidrētai ādai (kā mitruma
uzturētāju), roku un
ķermeņa krēmos- līdz
10%.

Visiem ādas tipiem,
novecojušai ādai.

Visiem ādas tipiem

1%-4%

jā

No 5% līdz 100%
maskās

Nosacīti (līdz 40
grādiem pēc C).
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Eļļā šķīstošs, pievieno
kosmētikas līdzeklim
kad tas ir istabas
temperatūrā.
Ūdenī šķīstošs, ūdens
temperatūrai
nevajadzētu pārsniegt 40
grādus pēc C
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Nosaukums

Beta Glikāns

Alantoīns

INCI

Beta 03/01
Glucan

Allantoin

Kosmētiskais efekts

Piemērotība

Uzlabo audu atjaunošanos,
Visiem ādas tipiem, īpaši
veicina brūču dzīšanu, aizsargā sausai, plānai, iekaisušai,
ādu.
nobriedušai ādai.
Veicina brūču dzīšanu,
izlīdzina, atjauno ādu, novērš
ādas kairinājumu, viegli
mitrinošs.

Iekaisušai, taukainai ādai
ar izsitumiem, jūtīgai,
sakairinātai ādai.

Koncentrācija
kosmētikā

Jūtība pret augstu
temperatūru

Apstrāde

1%-10%

jā

Ūdenī šķīstošs, pievieno
kosmētikas līdzeklim
kad tas ir istabas
temperatūrā.

0.1%- 0.5%

nē

Ūdenī šķīstošs

Izmanto kā ūdens daļu
Nosacīti (var karsēt īsu krēmos, maskās, želejās
laiku līdz 80 grādiem (tīru vai kopā ar ūdeni),
pēc C).
līdz 100% kā sejas
toniku.

Ziedūdens

Atkarībā no
ieguves auga

E vitamīns

Tocopherol

Antioksidants, ādu izlīdzošas,
atjaunojošas, elastību
uzlabojošas īpašības.

Jūtīgai, sausai, iekaisušai
ādai, nobriedušai ādai,
ādai pēc sauļošanās.

0.5%-5%

jā

Eļļā šķīstošs

Cinka oksīds

Zinc oxide

Aizsargā no UV stariem,
pretiekaisuma, sausinoša,
nomierinoša iedarbība.

Taukainai, iekaisušai,
izsutušai, apsārtušai ādai.

5%-10%
sausinošās
pretiekaisuma ziedēs,
līdz
20%
saules
aizsargkrēmos

nē

Nešķīstošs, var iemaisīt
eļļā vai ūdenī.

Zīda pulveris

Serica (Silk
Powder)

Izlīdzinošas, mitrumu
piesaistošas, mīkstinošas,
elastību uzlabojošas īpašības.

Jebkurš ādas tips, īpaši
atūdeņota (dehidrēta),
nobriedusi āda. Sausi,
trausli, ķīmiski bojāti mati.

jā

Iejauc ūdenī, glicerīnā vai
eļļā un pievieno
kosmētikas līdzeklim kad
tas ir istabas temperatūrā.

Hidrolizēts auzu
proteīns

Hydrolized oat
protein

Mitruma uzturētājs, uzlabo
ādas elastību.

1%-5% krēmos, želejās
Visi ādas tipi, dehidrēta
vai matu kopšanas
āda, sausi mati.
līdzekļos

Augu izvilkumi eļļā
vai alkoholā

Atkarībā no
ieguves auga

Atkarībā no ieguves auga

Izvilkumi eļļā līdz
100%, tinktūras spirtā
līdz 20%

Atkarībā no ieguves auga

Visiem ādas tipiem

Visi ādas tipi

Līdz 100%

0.1%-1%
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Nosacīti (līdz 40
grādiem pēc C).

Ūdenī šķīstošs

relatīvi

Izvilkumu eļļā var īsu laiku
karsēt, tinktūras pievieno
remdenam bāzes
produktam.
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Nosaukums

ACE komplekss

Kolagēns

Augu pulveri

INCI

Kosmētiskais efekts

Tocopherol
acetate, retinyl
Antioksidants ādas elastību
acetate, aqua,
uzlabojošas, kolagēna sintēzi
alcohol denat,
veicinošas īpašības.
lecithine, glycerin,
ascorbyl ascorbat

Collagen

Atkarībā no
ieguves auga

Piemērotība

Koncentrācija
kosmētikā

Visi ādas tipi, īpaši
novecot sākusi āda

1%-2%
sejas
un
ķermeņa
krēmos,
pieniņos, maskās.

jā

Šķist eļļā un daļēji ūdenī,
pievieno kosmētikas
līdzeklim istabas
temperatūrā

1%-2%

jā

Ūdenī šķīstošs

jā

Pievieno kosmētikas
līdzeklim kad tas ir istabas
temperatūrā. Ilgstošai
uzglabāšanai nepieciešama
konservējošā piedeva.

Izlīdzinošas, mitrumu
piesaistošas, ādas elastību
uzlabojošas īpašības

Visi ādas tipi, īpaši
sausa, jūtīga āda,
novecot sākusi āda ar
paplašinātiem
kapilāriem

Atjaunojošas, tonizējošas,
ādu atsvaidzinošas īpašības

Taukaina, normāla,
sausa āda. Nav
piemēroti ļoti jūtīgai
ādai

0.5%-10%
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Jūtība pret augstu
temperatūru

Apstrāde

