
Żel do mycia twarzy z węglem aktywnym 

 

Idealny żel do codziennego mycia cery trądzikowej, tłustej i mieszanej. 

 

Receptura na 100 ml 

 96 ml - 93 g baza szamponowa 
 3 ml - 3,5 g ekstrakt z jabłka  
 0,3 ml - 0,3 g olejek mięty pieprzowej 
 0,5 ml - 0, 25 g węgiel aktywny 

 

OPIS SKŁADNIKÓW: 

 baza szamponowa - delikatnie pielęgnuję skórę podczas mycia 
 ekstrakt z jabłka - pobudza odnowę naskórka, złuszcza i wygładza skórę 
 olejek mięty pieprzowej - odświeża (zawiera mentol), ma właściwości 

łagodzące 
 węgiel aktywny - usuwa zanieczyszczenia z naskórka,  usuwa zrogowaciały 

naskórek 
 

CZEGO POTRZEBUJESZ: 

 waga 

 miseczka lub pojemnik do mieszania składników; może być zlewka 

 butelka z pompką 100-150 ml  

 

SPOSÓB WYKONANIA 

 odmierz wszystkie składniki - wagą (receptura podana w g) 

 wymieszaj bazę z olejkiem 

 dodaj ekstrakt z jabłkiem - wymieszaj 

 dodaj węgiel - wymieszaj 

 żel przelej do butelki z pompką 

 zużyj w ciągu 6 miesięcy 

 

 

 

 



KOSZTORYS ZAKUPU SUROWCÓW 

 

Surowiec Zakup wszystkich 
surowców 

Koszt surowców do tej 
receptury 

Baza szamponowa 200 ml 15,00 zł 96 ml 7,50 zł 
Ekstrakt z jabłka 10 ml 5,00 zł 3 ml 1,50 zł 
Olejek mięty pieprzowej 10 ml 10,00 zł 0,3 ml 0,30 zł 
Węgiel aktywny 10 g 6,00 zł 0,25 g 0,15 zł 

PODSUMOWANIE  36,00 zł 100 ml 9,45 zł 
 

RADA:  Jeśli zakupisz te składniki w takich pojemnościach to wystarczą Ci one na 200 

ml. Możesz również kupić większą bazę szamponową, np. 500 ml i wtedy z tych 

składników zrobisz o wiele więcej żelu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


