Recept voor Conditionerbar

Korte beschrijving
Deze handleiding is voor het maken van een hoogwaardige verzorgende en zeer huidvriendelijke
conditionerbar. De bar is in een handomdraai gemaakt en maakt het haar zijdezacht en glanzend.

Recept
Benodigdheden
1 bekerglas van 250 mL
roerstaaf
pan met kokend water
grammenweegschaal
mal
pipetten voor afmeten van extra opties
Ingrediënten
70 g BTMS
5 g cetylalcohol
16 g sheaboter
25 g broccolizaadolie
Optionele toevoegingen
2.5 mL Panthenol (haarvitamine)
maximaal 3 mL (= 60 druppels) etherische geurolie, aanrader: Geranium of een mix van 15 druppels
Ylang Ylang met 45 druppels grapefruit.

Werkwijze
Voer onderstaand stappenplan uit. Bescherm het werkblad voor u aan de slag gaat.
1. Doe BTMS samen met cetylalcohol in een bekerglas. Verwarm au-bain-marie onder af en toe roeren
tot alles gesmolten en helder is. Weeg tussendoor de overige grondstoﬀen af.
2. Voeg sheaboter toe en roer tot dit volledig opgelost is.
3. Haal het bekerglas uit de pan en voeg in deze volgorde toe: broccolizaadolie, d-panthenol en tot slot
de geurolie. Roer grondig en WERK VLOT, want het wordt heel snel hard!
4. Giet het mengsel in een mal en plaats die afgedekt in de koelkast. Na een uurtje is de bar klaar voor
gebruik.

Gebruik
Was eerst je haar met shampoo. Breng de conditioner aan door de bar van boven naar beneden over je haar
te strijken. Laat even inwerken en spoel uit met lauw water.

Aandachtspunten
Bewaar de conditionerbar in een zeepbakje anders vervliegt de geur.
Een conditionerbar is ongeveer 6 maanden houdbaar.

LET OP!: Cosmeticagrondstoﬀen zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. Geurolie kan longschade veroorzaken bij inwendig gebruik (ook al ruikt het
lekker). Waarschuw kinderen hiervoor. Jojoli is niet aansprakelijk voor schade door gebruik of misbruik van dit recept. Mocht u aandachtspunten hebben, wij zijn blij met uw reactie.
Voor meer informatie en contact zie www.jojoli.nl
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