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Recept: Vlažilna krema za suho kožo 

V današnjem blog zapisu ti zaupam recept za izdelavo moje najljubše domače 

vlažilne kreme, ki je kot naročena za uporabo v vročih poletnih dneh. Lahka in vpojna 

tekstura, izredno vlažilna, z negovalnimi rastlinskimi olji in opojnimi eteričnimi olji. 

Ta krema je odlična za zelo suho kožo, ki potrebuje vlago. Ne maščobo, vlago. 

Zmotno je razmišljanje, da suha koža potrebuje veliko olja - suha koža potrebuje 

primerno hidracijo. 

Naj ti zaupam mojo osebno izkušnjo. 

Z naravno kozmetiko sem si pozdravila dolgoletne resne težave s kožo, imela sem 

namreč akne in zelo mozoljasto kožo. To obdobje je bilo izredno težko, ne samo za 

kožo, ki je bila obremenjena z mesečnim stiskanjem, laserjem in težko 

konvencionalno kozmetiko. Bilo je težko tudi za samopodobo. A kaj sem želela 

povedati - čeprav sem si kožo z domačo kozmetiko pozdravila, se je po nekaj letih 

uporabe samo naravnih, 100% domačih mazil, moja koža precej izsušila. Spraševala 

sem se: "Pa zakaj imam tako suho kožo, če uporabljam samo najbolj kakovostna 

hladno stiskana rastlinska olja?" Napaka. Koža potrebuje hidracijo, če želimo, da je 

sveža in sijoča. In da ne bo pomote, skupaj v kombinaciji z mazili se obnese odlično. 

Tako sem pričela z izdelovanjem domače emulzije, kreme, ki je izpolnila vsa moja 

pričakovanja in prekašala tudi najboljše kozmetične linije. Vse prijateljice, ki so do 

sedaj preizkusile to kremo so bile navdušene. Waw, Maja, mi lahko narediš še eno 

takšno kremico? Seveda, z veseljem. 

Pred samo recepturo pa še nekaj osnov o izdelavi domače kreme. Pri emulzijah se 

stvar lahko kaj hitro zakomplicira z naprednimi aktivnimi učinkovinami in 

formulacijami, zato bom ostala pri enostavni izdelavi, brez komplikacij. 



 

 

Če si zamudila osnove o tem kaj je razlika med mazilom in emulzijo, kaj je emulzija 

in kakšne tipe poznamo, priporočam branje blog zapisa na tej povezavi. Tako bo 

izdelovanje te kreme precej lažje. 

 
 

Moja domača vlažilna krema. 

Če želimo, da se bo naša emulzija "držala" skupaj, nujno potrebujemo emulgator. 

Emulgator je sestavljen iz hidrofilnega in lipofilnega dela, zato nase veže olje in 

vodo. Kreme za obraz v obliki emulzije so sestavljene iz vodne in oljne faze. 

Emulgatorji, ki se uporabljajo v naravni kozmetiki, temeljijo na rastlinskih maščobah, 

ki imajo sposobnost nase vezati tako olje kot vodo. Večina emulgatorjev, ki se 

uporabljajo v naravni kozmetiki se uporabljajo tudi v prehranski industriji. Poznamo 

različne vrste emulgatorjev, ki imajo različna delovanja na kožo, zato jih izbiramo 

glede na vrsto kozmetičnega izdelka, ki ga želimo izdelati.  

V današnji emulziji bom uporabila emulgator Xyliance, odličen samoemulgirajoči 

vosek za začetnike, primeren za vse tipe kože. Ustvari kremno strukturo, ki kožo 

mehča in ne pušča občutka mastnosti. Emulgator priznavata združenji BDIH in 

ECOCERT. 

Današnja lahka emulzija je tipa olje v vodi s hitro vpojno teksturo. Izbrala sem lahka 

rastlinska olja, ki se lepo vpijajo in na koži ne puščajo teže. Pri vodni fazi sem izbrala 

kraljico hidrolatov, damaščansko vrtnico. 

https://www.beebeautywithmaja.si/2018/01/07/recept-za-izdelavo-hranilne-emulzije-za-obraz/
https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/xyliance/


 

 

Hidrolat damaščanske vrtnice deluje blago adstringentno (oži tkivo), tonizira, 

obnavlja in upočasnjuje staranje kože, osvežuje, hladi, vlaži, blaži rdečico in alergije. 

Uporablja se za nego normalne in suhe kože, še posebej za nego občutljive in zrele 

kože. Damaščansko vrtnico lahko nadomestite tudi s hidrolatom rožne pelargonije, 

ki je s svojim razkošnim cvetnim in sladkim vonjem, spominja na vrtnico. tahisrolat 

je najbolj priljubljen hidrolat za vse generacije. Nekaj lastnosti hidrolata rožne 

pelargonije: 

• deluje adstringentno (oži pore), antiseptično in uravnava proizvodnjo 

sebuma, 

• blaži iritacije, tonizira kožo in ji vrača sijaj, 

• odlično tudi pri težavah kot so popokane kapilare in rosacea. 

Eterično olje rožnega lesa in plamarose se fantastično dopolnjujeta z vonjem 

damaščanske vrtnice in prijetno osvežujeta.Palmarosa s svojim visokim cvetličnim 

vonjem je nepogrešljiva v domači kozmetiki, saj je primerna za nego vseh tipov kože. 

Rožni les očara s cvetnim, lesnim in citrusnim vonjem. Odlična izbira za vse tipe kože, 

še posebej za zrelo, občutljivo in poškodovano kožo. 

Pred samo izdelavo še nekaj pomembnega. Prosim pazite na higieno, ki pri emulzijah 

igra ključno vlogo, če želimo, da je izdelek primeren za uporabo. Etanol, ki ga dobite 

v vsaki lekarni naj bo vaša osnovna oprema, razkužite si roke, delovno površino, 

embalažo in vse pripomočke za izdelavo. 

Zdaj pa na delo. 

RECEPT za izdelavo vlažilne kreme za suho kožo, količina 100 g 

Faza A (oljna faza) 

10 g olja mareličnih koščic 

6 g olja olja jojobe 

5 g emulgatorja Xyliance 

Faza B (vodna faza) 

36 g hidrolata damaščanske vrtnice ali rožne pelargonije 

36 g destilirane vode 

1 g rastlinskega glicerina 

https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/hidrolat-damascanske-vrtnice-ekoloski/
https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/hidrolat-pelargonije-ekoloski/
https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/eo-roznega-lesa/
https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/eo-palmarose-ekolosko/


 

 

Faza C (ohlajevalna faza) 

1 g vitamina E 

2 g olja šipkovih plodov 

2 g olja pšeničnih kalčkov 

8 kapljic eteričnega olja rožnega lesa 

4 kapljice eteričnega olja palmarose 

0,5 konzervansa Cosgard 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

Potrebovali boste: 

• 2 Kozmetična grelnika ali 2 stekleni čaši za kuhanje na vodni 

kopeli. Kozmetični grelnik je na voljo v spletni trgovini. 

• Pripomoček za mešanje (lesena lopatica). 

• Kuhinjsko metlico za stepanje, električni palični mešalnik ali 

homogenizator. 

• Klasični ali digitalni termometer. 

• Natančno kuhinjsko ali kozmetično tehtnico. 

• Alkohol za razkuževanje (etanol). 

• Posodico za shranjevanje kremice (lahko je klasična steklena ali 

plastična kozmetična embalaža ali brezzračna s pumpico). 

• pH lističi (dobite jih v lekarni) 

Priprava: 

• Razkužite delovno površino, pripomočke, roke in embalažo z alkoholom 

(70% etanol), ki ga kupite v lekarni. 

• V prvo posodico kozmetičnega grelnika pripravite mešanico faze A, ki jo 

segrevate na 70°C. 

• V drugi posodici kozmetičnega grelnika pripravite sestavine faze B, ki jih 

segrevate na 70°C. 

• Ko obe fazi dosežeta omenjeno temperaturo ju združite. 

• Fazo B vlijete v fazo A in močno stepate (2-4 minute) z metlico za stepanje 

(stepati morate res hitro, sicer emulzija lahko razpade). 

• Ko se emulzija ohladi dodamo sestavine faze C, preverite pH (5,5-5) in 

prelijete v razkuženo embalažo. 

Uporaba: kremico lahko uporabljate za jutranjo ali večerno nego, lahko tudi kot 

podlago za ličila. Priporočam vam, da kremico iz lončka jemljete z leseno čisto 

lopatico, ali pa jo zaradi higienskih razlogov in mikrobiološke občutljivosti, 

shranjujete v brezzračne pumpice, ki so na voljo v spletni trgovini. 

Rok uporabe: 2-3 mesece po izdelavi. Kremo lahko hranite na sobni temperaturi. 

Opozorilo: domače kremice lahko po poteku roka uporabe izgledajo popolnoma 

brezhibno. Rok uporabe je potrebno upoštevati, krema po izteku roka ni več 

uporabna. 

https://www.beebeautywithmaja.si/izdelek/kozmeticni-grelnik-az/
https://www.beebeautywithmaja.si/kategorija-izdelka/kozmeticni-pripomocki/
https://www.beebeautywithmaja.si/kategorija-izdelka/kozmeticni-pripomocki/
https://www.beebeautywithmaja.si/kategorija-izdelka/embalaza/


 

 

Kje kupiti sestavine in embalažo za pripravo emulzije? 

Sestavine za izdelavo lahko kupite v moji BeeBeauty spletni trgovini. 

 

MOJI ZAPISKI: 

https://www.beebeautywithmaja.si/trgovina/
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