
Delikatny szampon codzienny do skóry głowy z podrażnieniami 
i świądem 

 

Szampon do włosów na gotowej bazie detergentowej.  W składzie hydrolat z rumianku i 
żel z aloesu, dodatkowo konserwant w proszku.  Idealny szampon do skóry atopowej, z 
egzemą, z podrażnieniami, ze świądem. 

 

Receptura na 200 ml  

 70 ml bazy detergentowej (np. Ecospa baza detergentowa AN ekologiczna) 
 100 ml hydrolatu z rumianku rzymskiego ekologicznego 
 27 ml żelu z aloesu 
 2,8 g Eco konserwant w proszku 

OPIS SKŁADNIKÓW: 

 baza detergentowa AN ekologiczna - do częstego użytku, do mycia ciała skóry 
wrażliwej i dziecięcej, ma pH między 5-7, co odpowiada bliskiego odczynowi 
naszej skóry 

 hydrolat z rumianku rzymskiego - regeneruje, nawilża skórę głowy 
 żel z aloesu - łagodzi zmiany, przeciwzapalny, nawilża skórę głowy, wspomaga 

regenerację,  działa bakteriostatycznie i grzybostatycznie 
 eco konserwant w proszku - przedłuża używanie szamponu do 6 miesięcy; 

akceptowany przez Ecocert 

 

CZEGO POTRZEBUJESZ: 

 waga 

 duża zlewka (pojemnik) 200-250 ml 

 łyżka do mieszania składników 

 butelka na gotowy szampon 200 ml 

 

SPOSÓB WYKONANIA 

 Do dużej zlewki wlej hydrolat i żel z aloesu - dokładnie wymieszaj 

 Dodaj konserwant w proszku i dokładnie wymieszaj do całkowitego 

rozpuszczenia  

 Dodaj bazę detergentową - dokładnie wymieszaj  

 Masz gotowy szampon - przelej go butelki 

 

Szampon przechowuj w miejscu gdzie nie ma bezpośredniego dostępu światła i ciepła 

(np. grzejnik). Czas użycia to: do 6 miesięcy. 

 

 



 

 

 

KOSZTORYS ZAKUPU SUROWCÓW 

 

Surowiec Zakup wszystkich 
surowców 

Koszt surowców do tej 
receptury 

Baza detergentowa 100 ml 16,00 zł 70 ml 11,00 zł 
Hydrolat z rumianku 100 ml 13,00 zł 100 ml 13,00 zł 
Żel z aloesu 30 ml 11,00 zł 27 ml 10,00 zł 
Eco konserwant w proszku 10 g 6,00 zł 2,8 g 1,70 zł 

PODSUMOWANIE  46,00 zł  35,70 zł 
 

 

RADA:  Szampon bardzo dobrze się pieni, jest wydajny. Stosowałam go przez 2 tygodnie, 

co drugi dzień i pojemność 100 ml mi wystarczyła (tu masz przepis na 200 ml). Ja mam 

długie i grube włosy więc musiałam dużo szamponu zużyć żeby umyć włosy.  Sprawdź 

jaka u Ciebie ilość na jedno umycie będzie w sam raz.  

 

Z tego przepisu zostanie Ci troszkę żelu z aloesu, bazy detergentowej oraz konserwant w 

proszku. Co możesz z tego przygotować? Bazą możesz umyć ciało lub twarz, konserwant 

zachowaj na dalsze mieszanie kosmetyków. Zapraszam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) objęte są prawem 

autorskim lub licencji i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie powielanie, publikowanie 

lub inna dystrybucja tej pracy, w tym kopiowanie, skanowanie, przesyłanie i 

udostępnianie za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, bez wyraźnej zgody 

wydawcy, jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej oraz 

cywilnej. 

 


