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PREPARA LES TEVES CREMES NATURALS: EMULSIONS

(Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural)

 

En aquest curs, elaborarem productes cosmètics naturals 

textures, aprendrem diferents tècniques d’elaboració i aprendrem a elaborar emulsions A/O i O/A.

Coneixeràs els diferents tipus d’emulsionants, ceres i proteïnes vegetals, i els additius que enriqueixen els 

productes (algues, extractes,  vitamines, tintures, farines, macerats)

Aprendràs a personalitzar els teus productes i adaptar

A més d’una part teòrica en la que aprofundirem en les propietats 

els següents productes: 

- Crema facial pell mixta amb ylang 

- Desodorant roll onanti-microbià de palmarrosa i salvia

-  Pasta de dents refrescant  amb hidrolat de menta i carbonat de calci (amb textura de gel)

- Crema de mans reparadora 

- Mascareta capil·lar nutritiva  amb BTMS (amb hidrolat de romaní i coco)

- Crema facial de calèndula amb cera núm 2.

- Bàlsam labial amb mante

- Sèrum facial textura lleugera

- Exfoliant corporal amb aigua de roses gelificada i 
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PREPARA LES TEVES CREMES NATURALS: EMULSIONS
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Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural)

 

 

En aquest curs, elaborarem productes cosmètics naturals d’elaboració complexe. Jugarem amb les 

textures, aprendrem diferents tècniques d’elaboració i aprendrem a elaborar emulsions A/O i O/A.

Coneixeràs els diferents tipus d’emulsionants, ceres i proteïnes vegetals, i els additius que enriqueixen els 

(algues, extractes,  vitamines, tintures, farines, macerats) 

Aprendràs a personalitzar els teus productes i adaptar-los a les teves necessitats.

part teòrica en la que aprofundirem en les propietats d’algunes matèries primes, preparàrem 

Crema facial pell mixta amb ylang –ylang  i hidrolat d´ortiga. 

microbià de palmarrosa i salvia (amb textura de gel)

Pasta de dents refrescant  amb hidrolat de menta i carbonat de calci (amb textura de gel)

Crema de mans reparadora  

Mascareta capil·lar nutritiva  amb BTMS (amb hidrolat de romaní i coco) 

Crema facial de calèndula amb cera núm 2. 

Bàlsam labial amb mantega de cacau 

Sèrum facial textura lleugera 

Exfoliant corporal amb aigua de roses gelificada i plantes micronitzades 
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PREPARA LES TEVES CREMES NATURALS: EMULSIONS 

Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural) 

complexe. Jugarem amb les 

textures, aprendrem diferents tècniques d’elaboració i aprendrem a elaborar emulsions A/O i O/A. 

Coneixeràs els diferents tipus d’emulsionants, ceres i proteïnes vegetals, i els additius que enriqueixen els 

los a les teves necessitats. 

matèries primes, preparàrem 

(amb textura de gel) 

Pasta de dents refrescant  amb hidrolat de menta i carbonat de calci (amb textura de gel) 

 

 


