
Delikatna pianka do mycia twarzy  

 

Pianka na bazie hydrolatu rumianku rzymskiego do codziennego użytku dla skóry 
podrażnionej i wrażliwej. Pianka do stosowania w butelce pianotwórczej. 

 

Receptura na 100 ml 

 60 g - 60 ml wody destylowanej 
 33 g - 33 ml hydrolatu rumianku rzymskiego 
 2 g - 2 ml eco konserwantu w proszku 
 5 g - 4 ml bazy detergentowej AN ekologiczna 

 

OPIS SKŁADNIKÓW: 

 hydrolat rumianku rzymskiego - łagodzi podrażnienia, wycisza skórę 
 eco konserwant - konserwuje kosmetyk na 6 miesięcy bezpiecznego stosowania 
 baza detergentowa - gotowa baza do stosowania do skóry wrażliwej, dziecięcej; 

w sam raz do kosmetyków myjących 

 

CZEGO POTRZEBUJESZ: 

 waga 

 miseczka lub pojemnik do mieszania składników 

 butelka 100-150 ml pianotwórcza 

 

SPOSÓB WYKONANIA 

 odmierz wszystkie składniki - wagą (receptura podana w g) 

 wymieszaj wodę, hydrolat i konserwant, aż się całkowicie rozpuści 

 dodaj bazę detergentową, delikatnie wymieszaj mieszankę, ale żeby się nie 

spieniła 

 żel przelej do butelki pianotwórczej 

 zużyj w ciągu 6 miesięcy 

 

 

 

 



 

KOSZTORYS ZAKUPU SUROWCÓW 

 

Surowiec Zakup wszystkich 
surowców 

Koszt surowców do tej 
receptury 

Woda destylowana 1000 ml 5,00 zł 60 ml 0,30 zł 
Hydrolat rumianku rzyms. 100 ml 13,00 zł 33 ml 4,29 zł 
Eco konserwant proszek 10 g 6,00 zł 2 g 1,20 zł 
Baza detergentowa 100 ml 17,00 zł 4 ml 0,68 zł 

PODSUMOWANIE  41,00 zł 100 ml 6,47 zł 
 

RADA:  Na pierwszy rzut oka zakup surowców w tej ilości spokojnie wystarczy Ci na 300 

ml tej pianki! Koszt 100 ml to 6,47 zł, a 300 ml to już tylko niecałe 20 zł! 

Zostanie Ci dużo bazy detergentowej. Wykorzystaj ją do żeli pod prysznic czy 

szamponów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


