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COM PODEM FER UNA CREMA  AMB PRODUCTES D’ORIGEN VEGETAL? 
 
Objectius: 

- Elaborar un producte cosmètic a partir de material d’origen 100% vegetal. 
- Observar com es fa una emulsió. 
-    

Material necessari:  
- Una cassola 
- Dos gots de precipitats 
- Un fogó o un bany maria 
- Una batedora elèctrica 
- Dos termòmetres 
- Dos culleres o dos varetes per remenar. 

 
Ingredients necessaris per a 1300g: 
 

FASE A O FASE AQUOSA 
- Aigua destil·lada......................................................................1040g 
- Glicerina.......................................................................................26g                                                         
- Goma xantana............................................................................6,5g 

 
FASE B O FASE OLIOSA 

- Cera emulsionant Triticum dolce o cera nº2................................65g 
- Oli de llavor de raïm...................................................................130g 
- Oli de coco....................................................................................52g 
- Manteca de Karité.........................................................................26g 

 
FASE C O ALTRES INGREDIENTS 

- Conservant Xaromix...................................................................13ml 
- Antioxidant (vitamina E)..............................................................2,6g 
- Oli essencial de lavanda.............................................................14ml 
- Oli essencial d’arbre de tè o gerani..............................................6ml 
- Oli essencial de xiprés................................................................14ml 
- Oli essencial de palmarosa...........................................................6ml 

 

Si ho proves a casa et recomano que no en facis més de 100 o 200g, una casa no és una 
sala blanca, millor fer-ne poquet i sovint. Per als olis essencials i el conservant pots contar 
en gotes les quantitats petites. Et serà útil saber que 1ml són entre 20 i 25 gotes. 

 
Procediment: 

1) Escalfar al bany maria la fase aquosa fins que aquesta arribi a 40ºC. 
2) Ficar també al bany maria el recipient que conté la fase oliosa i esperar fins que 

totes dues fases estiguin a 60ºC. 
3) Afegir la fase oliosa a la fase aquosa i batre amb la batedora elèctrica fins que es 

formi l’emulsió. Aproximadament uns 5 minuts. 
4) Quan la mescla es refreda afegir la resta d’ingredients o fase C. 

 
Una emulsió és una barreja estable i homogènia de dos fases líquides immiscibles de 
forma natural, és a dir, que no es barregen (per exemple, l’aigua i l’oli).  Aquesta barreja 
s’aconsegueix gràcies als emulsionants. Els emulsionants són substàncies amfipàtiques 
que permeten reduir la tensió superficial entre dues fases immiscibles ajudant a la seva 
barreja estable. En aplicar un emulsionant s’aconsegueix dispersar una fase dins de l’altra. 
Per fer-ho els emulsionants han de tenir parts hidròfiles (grups polars) i parts hidròfobes o 
lipòfiles (grups apolars), per això aquestes substàncies tenen afinitat cap als dos tipus de 
fases (aquosa i oliosa) orientant els seus grups polars cap a la fase aquosa i els seus 
grups apolars cap a la fase oliosa. Hi ha diferents tipus d’emulsionants, per escollir un 
emulsionant cal fixar-se en el seu caràcter hidròfil-lipòfil i valorar si s’adapta a les nostres 
necessitats. 
Existeixen dos tipus d’emulsions: O/A (oli 
en aigua on hi predomina l’aigua, són 
refrescants i s’absorbeixen ràpid sense 
deixar residu greixós, són recomanables 
sobretot per a pells de tendència grassa o 
en processos dermatològics aguts)  i A/O 
(aigua en oli on hi predomina la fase 
oliosa, són hidratants, nutritives, 
emol·lients, oclusives perquè impedeixen 
l’evaporació de l’aigua superficial 
mantenint la hidratació natural de la pell, 
són lubricants i nutritives, molt 
recomanables per a pells seques). 
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Els ingredients que hem utilitzat:  
 
- Aigua destilada o hidrolat és l'aigua que s'obté del procés de destil·lació al vapor, en el 
cas de l’hidrolat s’ha destil·lat parts d'una planta. Hi ha molts tipus d’hidrolats, de roses, de 
gerani, de lavanda,... La major part de les cremes estan elaborades amb aigua destil·lada 
ja que és molt més econòmiques tot i que els hidrolats a part de perfum aporten propietats 
perquè  contenen molècules de l’oli essencial destil·lat. 

 
 
- La glicerina és un líquid bastant dens, transparent i de gust 
dolç. És un subproducte que s’obté en l’elaboració del sabó. Té 
propietats humectants, ajuda a mantenir l’humitat a les capes 
superficials de la pell però no s’ha d’utilitzar mai sola perquè 
podria arribar a produir l’efecte contrari en capes més profundes 
de la pell.  
 
- La goma xanthana és un polisacàrid produit per bacteris que genera una estructura de 
xarxa i empresona a les molècules d’aigua, donant així una consistència semisòlida als 
líquids. Per això pot actuar com a co-emulsionant. 
 
 
 
 

 
 
- La cera emulsionant Triticum dolce (Cetearyl Wheat Straw Glycosides and Cetearyl 
Alcohol és una cera d’origen vegetal procedent del blat que s’utilitza per elaborar cremes 
que deixen una sensació suavitzant i refrescant a la pell. Dona lloc a emulsions tipus O/A. 
 
- L´oli de llavor de raïm s’obté per mètodes mecànics, premsant la llavor de raïm. La seva 
composició d’acids grassos és: 60% d’àcid linoleic (omega 6), 25% d’àcid oleic (omega 9), 
6-8% d’àcid palímitic (AGS), 4-5% d’acid esteàric (AGS), fitoesterols, polifenols i vitamina 
E. És un oli molt antioxidant degut al seu alt contingut de polifenols. Molt adequat per 
apells grasses i mixtes ja que regula la secreció de greix de la pell, penetra fàcilment a la 
pell i la deixa molt fina. Calen 50kg d’oli per a fer 1l d’oli. 
 
- L’oli de coco (Cocos nucifera) conté majoritàriament àcids grassos saturats, 
principalment àcid làuric (60%), àcid palmític (6,6%) i mirístic (16%). La resta de greixos 
són de tipus monoinsaturats (5,8%) semblants a l’oli d’oliva, i poliinsaturats (1,8%) similars 
als olis de llavors.  També contè vitamines (E i K) i és ric en compostos antioxidants, contè 
una gran varietat d’àcids fenòlics que protegeixen l’orgtanisme dels radicals lliures.. 
 
- La manteca de karité (Butyrospermum parkii) conté majoritàriament àcis grassos 

monoinsaturats omega 9 i omega 6 en menor proporció i la meitat d’àcids grassos saturats, 

sobretot àcid esteàric. Rica en lípids insaponificables amb propietats antiinflamatòries. 

- El conservant Xaromix formulat amb alcohol benzílic i diferents àcids orgànics (àcid 

dehidroacètic, àcid benzoic i àcid sòrbic) tots provinents de matèries primes vegetals. 

Aquest conservant presenta propietats antifúngiques i antibacterianes. És important l’ús de 

conservants per evitar el creixement de bactèries en els productes cosmètics, especiament 

aquells que contenen una fase aquosa. L’ús de conservant no garanteix però que el 

producte estigui lliure de bacteris o fongs, dependrà molt de com s’ha elaborat el producte i 

la higiene durant tot el procés. És important per exemple, esterilitzar tot el material i netejar 

bé l’àrea de treball abans de començar. 
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- La vitamina E o tocopherol és una vitamina liposoluble que va ser descoberta per 
primer cop en olis vegetals. És un bonantioxidant. 

 
 
- Els olis essencials són lípids no saponificables del grup dels terpens que s’han obtingut 
de la destil·lació de plantes aromàtiques. La combinació diferent d’aquestes biomolècules 
en plantes fa que lels olis essencials presentin presentin diferents propietats:  
 

 Lavanda (Lavandula angustifolia ssp angustifolia) conté: linalol i acetat de linalil. 
És regenerador cutani, calmant, sedant, cicatritzant, antimicrobià, antisèptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Arbre de té (Melaleuca angustifolia) conté terpineol-1-ol-4, i terpinè. És un potent 
antibacterià d’ampli espectre d’acció, fungicida, parasiticida, antiviral i estimulant 
immunitari 

 Xiprér (Cupressus sempervirens) conté alfa-pineno, delta-3-careno. És un 
descongestionant venós, astrignent, vasoconstrictor, regulador del sistema 
nerviós.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Palmarosa (Cymbopogon martini) conté geraniol, acetato de gernilo. És un  
potent antibacterià d’ampli espectre, fungicida, antiviral i estimulant immunitari 
cicatritzant 
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