
Formulações para o Dia dos Pais

Gel Esfoliante Antisséptico

EspumA de Barbear

Aplicar no rosto antes do atrito com lâmina de barbear, auxilia
na prevenção de pelos encravados e limpa os poros da pele.

1kg base gel cosmético neutro
2ml essência de sua preferência
10ml extrato glicólico de calêndula*
10g esfoliante semente de damasco
Corante água qsp

  Preparação:
1-) Em um copo béquer coloque a base gel cosmético neutro, em 
seguida adicione a essência e o extrato glicólico de calêndula 
previamente medidos, mexa a medida em que vão sendo intro-
duzidos.

2-) Com o auxílio de uma balança pese o esfoliante semente de 
damasco e junto a base gel, mexa bem para que o esfoliante se 
disperse em toda base por igual.

3-) Se desejar dê gotas de corante água até obter o tom 
desejado, evite excessos. Mexa até obter a cor uniforme.

4-) Envase em frascos limpos e secos. 

Espuma de Barbear 
Frasco com Válvula Espumadora

50ml base espuma de banho
2ml essência da sua preferência
98ml água deionizada
Corante água qsp

  Preparação:

1-) Em um copo béquer coloque a base espuma de banho e 
junte a essência previamente medida, mexa até total dis-
solução.

2-) Adicione sobre a mistura a água deionizada e mexa. Se 
desejar colorir dê gotas de corante água até atingir o tom dese-
jado, evite excessos.

3-) Envase a espuma de banho no frasco com válvula espuma-
dora, limpo e seco.

Promove espuma cremosa e duradoura para um barbear per-
feito.

1l base Gel de Barbear Império
5ml essência de sua preferência
10ml extrato glicólico de calêndula*
Corante água qsp

  Preparação:
1-) Em um copo béquer coloque a base gel de barbear Império, 
em seguida adicione a essência e o extrato glicólico de calêndu-
la previamente medidos, e mexa a medida em que vão sendo 
introduzidos. 

2-) Se desejar dê gotas de corante água até obter o tom dese-
jado, evite excessos. Mexa até obter a cor uniforme.

3-) Devido a agitação no preparo haverá a formação de 
espuma, reserve o produto por cerca de 2 horas, se possível 
manter o recipiente tampado evitando assim contaminações.

4-) Envase em frascos limpos e secos. 

Loção Refrescante Pós Barba 

Sabonete Líquido Para Limpeza Profunda 

Os pós-barba trazem propriedades antissépticas, que evitam 
inflamações e infecções que podem ser causadas pelos cortes 
durante o barbear.

1l base para perfume
30ml essência
30ml cloridróxido de alumínio
1g mentol
2g cânfora
corante água qsp

  Preparação:
1-) Em um copo graduado coloque a base para perfume,
com o auxílio de uma balança pese mentol cristal e a cânfora, 
adicione-os na base para perfume e mexa bem a medida em 
que vão sendo introduzidos.

2-) Junte a mistura a essência de sua preferência. Mexa bem. 
Neste momento adicione também o cloridroxido de alumínio e 
mexa.

3-) Se desejar colorir dê gotas de corante água, evite excessos. 
Mexa

4-) Envase a loção pós barba em frascos limpos e secos.

*Tem ação emoliente, tonificante, lenitiva (calmante), cicatri-
zante, suavizante, refrescante, anti-alergênica, anti-in-
flamatória, protetora e restauradora de tecidos, anti-acnêica, 
antisséptica, bactericida.

Ideal para uma lavagem higienizadora da barba e bigode.

1l base sabonete líquido glicerina, óleo de amêndoas e silicone
10ml essência de sua preferência
10ml extrato glicólico barbatimão**
Corante água qsp

  Preparação:
1-) Em um copo béquer coloque a base sabonete líquido 
glicerinado com óleo de amêndoas e silicone, adicione a 
essência e o extrato glicólico de barbatimão previamente 
medidos e mexa bem a medida em que vão sendo introduzidos.

2-) Se desejar colorir dê gotas de corante água até atingir o tom 
desejado, evite excessos.

3-) Devido a agitação no preparo haverá a formação de espuma, 
reserve o produto por cerca de 2 horas, se possível manter o reci-
piente tampado evitando assim contaminações.

4-) Envase em frascos limpos e secos. 

Perfume Hidratante em Pasta 

Finalizador Perfumado 

Aplicar uma pequena quantia na mão e passar sobre a barba seca.

250g cera de abelha
60g manteiga (cacau ou karité)
150ml óleo vegetal (escolha um de sua preferência)
30ml essência
10ml fixador musking

  Preparação:
1-) Com o auxílio de uma balança pese a cera de abelha e a 
manteiga de sua preferência. Coloque-as em uma panela 
esmaltada e leve-a ao fogo até que ambas estejam totalmente 
derretidas. Durante o derretimento com a auxílio de uma 
espátula mexa lentamente para manter a temperatura
adequada em todo produto. Não deixe ferver.

2-) Retire a mistura derretida do fogo e mexa até que ela volte
a uma temperatura entre 45ºC a 50ºC, com um copo graduado 
meça o óleo vegetal de sua preferência e adicione na mistura. 
Mexa.

3-) Adicione a essência de sua preferência e o fixador previa-
mente medidos, e mexa a medida em que vão sendo introduzi-
dos.

4-) Derrame a mistura em potes de vidros ou latinhas, limpos e 
secos. Aguarde a secagem de 30 minutos sem mover os recipi-
entes a fim de deixar o acabamento do perfume bem liso. Só 
tampe as embalagens com o produto a temperatura ambiente.

Feito com silicone seu sensorial será de um produto seco, pro-
move brilho e suavidade para barba, deixando-a 
suavemente perfumada.

70ml silicone 245 – cristal fase I
30ml silicone 1411 – cristal fase II
5gts essência de sua preferência

  Preparação:
1-) Em um copo medidor adicione o cristal fase I, em seguida 
coloque o cristal fase II, mexa bem para que se misturem.
É importante que o medidor esteja completamente seco para 
efetuar a mistura.
 
2-) Com o auxílio do conta gotas adicione a essência e mexa. 
Note que ela não irá se dissolver por completo no silicone 
deixando-o levemente turvo. Isso ocorre devido não serem 
totalmente compatível, neste caso na hora do uso haverá 
necessidade de agitar antes de aplicar na barba.

3-) Envase em frascos limpos e secos.

** Tem ação adstringente, antisséptica, anti-inflamatória.

Para pais que não usam barba

Para pais que usam barba


