
Łagodząco-oczyszczająca maseczka na skórę głowy z zieloną herbatą 

 

 

 

 

Idealna maska na podrażnioną skórę głowy. Oczyszcza i łagodzi zmiany, również 
podczas walki z łupieżem. 

Receptura na 1 użycie - ok. 10 g: 

 3 g    zielona herbata mikronizowana 
 3 g    hydrolat bławatkowy 
 3,6 g kwas hialuronowy HMW 
 0,4 g ekstrakt z prawoślazu 

 

OPIS SKŁADNIKÓW: 

 zielona herbata mikronizowana - oczyszcza skórę głowy, działa przeciwzapalnie i 
przeciwutleniająco 

 hydrolat bławatkowy - oczyszcza i łagodzi podrażnienia 
 kwas hialuronowy HMW - nawilża i łagodzi podrażnienia skóry 
 ekstrakt z prawoślazu - nawilża i łagodzi podrażnienia skóry 

 



CZEGO POTRZEBUJESZ: 

 waga 

 miseczka lub pojemnik do mieszania składników 

 pojemnik na ewentualne przechowanie 

 

SPOSÓB WYKONANIA 

 odmierz wszystkie składniki - wagą (receptura podana w g) 

 do miski wsyp zieloną herbatę, dodaj hydrolat i dokładnie wymieszaj 

 dodaj kwas hialuronowy, wymieszaj 

 dodaj ekstrakt z prawoślazu, wymieszaj bardzo dokładnie 

 maska jest gotowa od razu do użycia, ewentualnie możesz ją 1-2 dni przechować 

w dokładnie zamkniętym słoiczku 

 

 

 
 

 

 

KOSZTORYS ZAKUPU SUROWCÓW 

 

Surowiec Zakup wszystkich 
surowców 

Koszt surowców do tej 
receptury 

Zielona herbata mikroniz. 10 g 4,00 zł 3 g 1,20 zł 
Hydrolat bławatkowy 100 ml 12,00 zł 3 g 0,36 zł 
Kwas hialuronowy HMW 30 ml 6,00 zł 3,6 g 0,72 zł 
Ekstrakt z prawoślazu 10 ml 5,00 zł 0,4 g 0,20 zł 

PODSUMOWANIE  27,00 zł 10 g 2,48 zł 
 

 



RADA:  Kupując większe 30 g opakowanie zielonej herbaty - zrobisz 10 zabiegów na 

skórę głowy - inwestując zaledwie 35 zł. Do innych receptur zostanie hydrolat 

bławatkowy czy ekstrakt z prawoślazu. Kwas hialuronowy zużyjesz na 10 zabiegów 

maski oczyszczającej na skórę głowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


