
Manipura.cz je internetový obchod, ve 
kterém nakoupíte za skvělé ceny základní 
přírodní suroviny pro výrobu celé škály 

pleťových produktů v domácích podmínkách. Třeba 
emulgační vosky. Spoustu lidí překvapí, že krém je ve 
svém základu vlastně voda smíchaná s olejem. Tím 
kouzlem je emulgační vosk! Dokáže obě látky spojit 
a vytvořit emulzi. Staří Egypťané používali k emul-
gaci včelí vosk, dnes existují moderní emulgační 
vosky, získávané z rostlin, například z řepky či oliv. 
A abychom vás navnadili, nabízíme recept na výro-
bu jemného hydratačního krému, kde místo vodní 
složky použijte gel z aloe vera. Pusťme se do toho!
Budete potřebovat (na 50 ml krému): 10 ml 
jojobového oleje, 2 kapsle lecitinu, 1 g emulgátoru 
Glyceryl Stearate Citrate, 40 ml gelu z aloe vera, 12 
kapek konzervantu Cosgard, 1 kapku vitaminu E, 
kelímek s obsahem 50 ml

Postup: Ve vodní lázni zahřejte ve dvou nerezových 
miskách: v jedné gel z aloe vera, ve druhé jojobový 
olej s emulgátorem a lecitinem (kapsli lecitinu naříz-
něte a vymačkejte). 
 Ve chvíli, kdy se úplně rozpustí emulgátor v oleji, 
obě misky vyjměte a za stálého míchání metličkou 
vmíchejte do olejové směsi ohřátý gel z aloe vera.
 Směs postupně mění barvu na mléčnou (připo-
míná barvu vanilkové zmrzliny) a homogenizuje. 
Můžete si pomoci další miskou se studenou vodou, 
která urychlí chladnutí. 
 Po vychladnutí přidejte do krému konzervant 
a vitamin E, promíchejte a plňte do vydezinfiko-
vaného kelímku. Pro krásnou vůni můžete úplně 
nakonec přidat například 10 kapek esenciálního 
oleje MANIPURA Růžové dřevo či Levandule.
 Krém je silně hydratační a zklidňující. Lze ho 
aplikovat pod make-up jako denní. 

KOMERČNÍ PREZENTACE

INZERCE

Výrobu krému v kuchyni zvládne každý

Kontakt : badawi@email.cz

U nás seženete éterické silice, rostlinné oleje, másla, 
konzervanty, emulgační vosky, minerální barevné 

prášky, odměrky, pipety, setinové váhy, parfémové 
fl akóny, květinové vody a mnoho dalšího pro vaši 

výrobu kosmetiky …

Váš partner při výrobě přírodní domácí kosmetiky. 
Všechny suroviny, pomůcky i kosmetické obaly nakou-
píte pohodlně u nás. Objednávky doručujeme rychle, 

máme nízké ceny a velmi kvalitní olejíčky, které pro vás 
dovážíme až z Indie.

E-shop  www.manipura.cz
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