PASSO A PASSO
Sabonete Melancia

Materiais
- Creme hidratante neutro
- Gel cosmético neutro
- Extrato glicólico
- Óleo vegetal (sua preferência)
- Sacos plásticos
- Essência (sua preferência)
- Corante água
- Frasco (sua preferência)
- Tesoura

PASSO 1
Em uma panela esmaltada coloque 100g de glicerina
transparente picada em pequenos pedaços e leve para
derretimento no fogão elétrico (caso use o fogão a gás, o
derretimento deverá ser feito em banho-maria), durante o
processo de derretimento mexa a base a ﬁm de manter a
temperatura por igual, evitando assim que a base ferva
evaporando produtos de sua composição essencial para
que o sabonete endureça e mantenha a ﬁxação da essência
que será utilizada.

PASSO 2
Com a base totalmente derretida (60ºC),
retire do fogo e adicione o corante água
vermelho até obter o tom desejado, evite
excessos, mexa para que ﬁque uniforme.

PASSO 3
Em um copo (graduado ou proveta) meça 3ml da
essência de melancia e 3ml do extrato glicólico
de sua preferência, adicione-os sobre a base
derretida e mexa a medida em que vão sendo
introduzidos para que se misturem a base.

PASSO 4
Com cuidado derrame a base derretida no molde
de silicone de formato de melancia até atingir a
marca da “poupa”.

PASSO 5
Observe que irá formar uma pequena camada de
espuma, aguarde cerca de 1 minuto e com o auxílio
de uma faca passe suavemente nas bordas da
forma descolando esta espuma e retire-a, dando
assim acabamento na primeira parte do sabonete.
Reserve esta primeira camada de sabonete
até que ele crie uma película ﬁrme ao toque
(consistência de gelatina). Durante este período
não tire a o molde do lugar.

PASSO 6
Em uma panela esmaltada coloque 50g de
glicerina branca picada em pequenos pedaços
e leve para derretimento no fogão elétrico
(caso use o fogão a gás, o derretimento deverá
ser feito em banho-maria), durante o processo
de derretimento mexa a base a ﬁm de manter a
temperatura por igual, evitando assim que a
base ferva evaporando produtos de sua
composição essencial para que o sabonete
endureça e mantenha a ﬁxação da essência
que será utilizada.

PASSO 7
Com a base totalmente derretida (60ºC), retire do
fogo, com um copo (graduado ou proveta) meça 2ml
da essência de melancia e 2ml do extrato glicólico
de sua preferência, adicione-os sobre a base
derretida e mexa a medida em que vão sendo
introduzidos para que se misturem a base.

PASSO 9
Leve o restante da base branca que sobrou na
panela para novo derretimento. Com a basetotalmente derretida (60ºC), retire do fogo, e adicione o
corante água verde até obter o tom desejado, evite
excessos, mexa para que ﬁque uniforme.

PASSO 8
Com cuidado derrame a base derretida sobre a
primeira camada de sabonete até atingir a
metade da parte lisa do molde. Observe que
irá formar uma pequena camada de espuma,
aguarde cerca de 1 minuto e com o auxílio de
uma faca passe suavemente nas bordas da
forma descolando esta espuma e retire-a,
dando assim acabamento na primeira parte do
sabonete. Reserve esta segunda camada de
sabonete até que ele crie uma película ﬁrme ao
toque (consistência de gelatina). Durante este
período não tire a o molde do lugar.

PASSO 10
Com cuidado derrame a base derretida sobre a
segunda camada de sabonete até completar
molde. Observe que irá formar uma pequena
camada de espuma, aguarde cerca de 1 minuto e
com o auxílio de uma faca passe suavemente nas
bordas da forma descolando esta espuma e
retire-a, dando assim acabamento ao sabonete.

PASSO 11

PASSO 12

Reserve até total secagem.

Com a secagem total do sabonete desinforme-o

PASSO 13
Aplique sobre as marcas das sementes, uma
semente desidratada de melancia. Embale o sabonete depois de pronto em no máximo 2 horas após
o desinforme.

