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700ml de Base Aromatizador
100ml de Propilenoglicol USP
200ml de Essência
Misture todos os ingredientes e envase, mergulhe os palitos, 
vire-os com frequência. Para obter a aromatização os pali-
tos deverão estar sempre úmidos, lebrando que pode levar 
até 3 dias para começar a exalar no ambiente. Indicado 
para locais pequenos como escritório, salas e lavabos.
Se desejar uma receita mais forte altere para: 600ml de 
base aromatizador, 300ml de essência e 100ml de propile-
noglicol USP.

Difusor de Varetas

800ml de Base Aromatizador/Perfume
200ml de Essência
2g de Igarsan (Bactericida e Germicida)
Misture os ingredientes e para maior fixação macere por 5 
dias. Se desejar uma receita mais forte altere para: 700ml de 
base aromatizador, 300ml de essência e 2g de igarsan.

Aromatizador HomeSpray

1kg Sagu ou Vermiculita
30ml de Base Aromatizador/Perfume ou Álcool de Cereais
2ml de Fixador Musking ou Almíscar
2ml de Benzoato de Benzila (Fungicida e Bactericida)
30ml de Essência
Misture os líquidos, coloque em um frasco spray, borrife 
sobre o sagu dentro de saco plástico, mantenha fechado 
por 24 horas, embale. Se desejar colorir acrescente corante 
a base de água no líquido do frasco. Com esta mesma re-
ceita você pode perfumar pot pourris, manta acrílica, serra-
gem, grãos e etc.

Sachês Perfumados

Produtos para o Lar



, 

Nossa base de amaciante rende até 33 litros.
1kg de Base Amaciante 1x32
180ml de essência
32 litros de água
Mornar a água, retirar do fogo e diluir a base aos poucos, 
sempre mexendo bem para não criar grumos. Caso isso 
aconteça basta passar em uma peneira. Deixe descansar 
por 24 horas, acrescente a essência e envase.
Dica: Para fazer somente 5 litros de produto pronto, você 
deverá usar: 4,8L de água, 30ml de essência e 150g de base.

Amaciante de Roupas

Detergente Neutro - Diluir 1 litro de base em 4 litros de água, 
se desejar adicione até 10ml de essência.
Limpador Multi Uso - Diluir 1 litro de base em 9 litros de água, 
se desejar adicione até 10ml de essência.
Limpa Vidros - Diluir 1 litro de base em 4 litros de água, se 
desejar adicione até 10ml de esência.
Sabão Líquido - Diluir 1 litro de base em 4 litros de água, se 
desejar adicione até 10ml de essência. 

Produtos de Limpeza

Água de Passar
Álcool Gel Higienizador
Renovador de Lençóis

30ml de essência
5ml  de  essência
30ml de essência

1 litro de base
1 kilo de base
1 litro de base

Bases Semi-Prontas  do  Império

Diluir 1 litro de base em até 80 litros de água, para ter efeito 
bactericida adicione 500ml de cloreto benzalcônio, mexa.
Para dar cor, use corante a base de água.
Caso não acrescente o bactericida seu produto será uma 
água perfumada, ideal para limpeza de chão, lavagem de 
quintal, azulejos e etc. deixando um aroma agradável.
Para lavagem de locais onde seja necessário uma limpeza 
maior devido animais, poderá ser acrescentado na mistura 
até 700ml de cloreto benzalcônio.

Desinfetante



Rendimento da base concentrada: 5 litros
Preparo para 1 litro: Sobre 200ml de base concentrada, 
acrescente 800ml de água deionizada, mexa até en-
grossar, acrescente 5ml de essência e 20ml de extrato 
glicólico, deixe repousar. Caso deseje fazer o sabonete 
líquido bactericida aqueça 10ml de água deionizada até 
85ºC e dissolva 2g de igarsan, junte ao sabonete e mexa. 
Para shampoo verifique (no site) a tabela de extrato gli-
cólicos e suas indicações.

Sabonete Líquido e Shampoo

207ml de Álcool de Cereais
3ml de Fixador Almíscar
6ml de Propilenoglicol USP
60ml de Essência Perfumaria Fina Premium
24ml de Água Deionizada
Preparação: Após misturar os produtos, envase em vidro 
Âmbar e macere por 10 dias em resfriamento alternado. 
Envase em frasco novo limpo e seco.

Perfume Artesanal

240ml de Base para Perfumes
60ml de Essência Perfumaria Fina Premium
3ml de Fixador Almíscar
Preparação: Após misturar os produtos, envase em vidro 
âmbar e macere por 10 dias em resfriamento alternado. 
Envase em frasco novo e seco.

Perfume Império

Perfumaria e
                       Cosméticos



Rendimento da base concentrada: 5L. Preparo para 1 
litro: Sobre 200ml de base concentrada, acrescente 
800ml de água deionizada, mexa, adicione 50ml de an-
fótero e mexa até engrossar, junte 5ml de essência e 
20ml de extrato glicólico, deixe repousar. Caso deseje 
fazer o sabonete líquido bactericida aqueça 10ml de 
água deionizada até 85ºC e dissolva 2g de igarsan, junte 
ao sabonete e mexa.

Sabonete Líquido 1x4 Império

Máscara Capilar: Para 1kg de base concentrada, adicio-
ne 2 litros de água deionizada e 9ml de essência. Condi-
cionador: Para 1kg de base, adicione 3 litros de água 
deionizada e 12ml de essência. Creme Rinse: Para 1kg de 
base, adicione 4 litros de água deionizada e 15ml de es-
sência. Aqueça em banho-maria e em copos separados 
a base e a água até 75ºC, o corante deve ser acrescen-
tado na água deionizada antes do preparo, retirar do 
fogo e adicione lentamente a água na base mexendo 
até misturar, aguarde o resfriamento e adicione a es-
sência. Coloque 2% de ativos (óleos vegetais, manteigas 
ou extratos).

Condicionador/Máscara
Capilar/ Creme Rinse

Derreta em uma panela esmaltada no banho-maria 
200g de base picada em pequenos pedaços, retire do 
fogo e aguarde a saída do vapor, acrescente 6ml de es-
sência, se desejar mais espuma, acrescente 5ml de an-
fótero e para colorir use gotas de corante alimentício, 
em seguida coloque em moldes de silicone, após alguns 
minutos formará uma pequena nata na parte superior 
do molde, retire-a com uma faca para acabamento da 
peça, após secagem total embale em plástico filme.

Sabonete Glicerinado



Em 10ml de álcool de cereais dissolva 3g de cân-
fora e 3g de mentol. Junte a mistura em 1kg de gel 
cosmético neutro e mexa para que se misturem. 
Em seguida adicione 20ml de salicilato de metila 
e 10ml de extrato glicólico de arnica e mexa, 
envase. 

Gel para Dor

A base concentrada rende 5kg. Preparo para 1kg: 
Em um copo béquer coloque 200g de base para 
creme hidratante 1x4, em outro  copo  coloque  
740ml  de  água deionizada, 50ml de propilenogli-
col USP e 2g de nipagin, leve os dois à temperatu-
ra em torno de 80ºC. Fora do fogo misture-os lenta-
mente. Ao atingir a temperatura de 30ºC, adicione 10ml de 
essência e até 20ml de ativos como óles vegetais, extra-
tos, silicones, esfoliantes e manteigas. Para preparar uma 
loção hidratante adicione 20% a mais de água deioniza-
da.  

Creme Hidratante 1X4

Em 30ml de álcool de cereais, dissolva 15g de 
cânfora  e 15g de mentol, acrescente 50ml de ex-
trato glicólico. Junte essa mistura em 1kg de gel 
cosmético neutro e mexa para que se misturem. 
Se desejar adicione gotas de corante água ali-
mentício evitando excesso e mexa.
Dica: Os extratos glicólicos indicados para essa 
receita devido suas propriedades são: Algas Ma-
rinhas, Hera, Centella Asiática e Cavalinha.

Gel Redutor

100ml de Silicone 245 - Cristal Fase I
2ml de Essência
3ml de Óleo de Argan
Misture os ingredientes e envase em frasco limpo 
e seco.

Reparador de pontas
(com óleo de Argan)



Pese previamente 800g de cloreto de sódio fino e 
200g de sulfato de magnésio, ambos devem 
estar secos. Coloque-os em saco plástico, adi-
cione 10ml de essência e agite bem para mistu-
rar. Dê gotas de corante alimentício e agite para 
obter uma cor uniforme. Adicione 100g de lauril 
em pó  e mexa bem. Envase em frascos limpose 
secos.

Sais de Banho

Sais de Banho Grosso
Body Splash (Água de Banho)
Loção Pós Barba
Creme Hidratente com Úreia
Espuma de Banho
Sabonete Líquido Glicerinado
Sabonete Líquido com Gliter
Base Creme de Massagem
Base Gel de Barbear
Base Shower Gel
Base Suspensora (1 colher rasa
de sopa de esfoliante ou gliter).

1 kilo de base
1 litro de base
1 litro de base
1 kilo de base
1 litro de base
1 litro de base
1 litro de base
1 kilo de base
1 litro de base
1 litro de base
1 litro de base

10ml de essência
30ml de essência
30ml de essência
10ml de essência
10ml de essência
10ml de essência
5ml de essência

10ml de essência
5ml de essência
5ml de essência
5ml de essência

Bases Semi-prontas do Império

80ml de Silicone 1411 - Cristal Fase II
20ml de Silicone 245 - Cristal Fase I
5ml de Essência
Misture os ingredientes e envase em frasco seco.

Reparador de pontas (Tradicional)

5ml de Água Deionizada
25ml de Propilenoglicol USP
60g de Argila em Pó
Misture a água deionizada e o propilenoglicol USP, 
junte a argila e mexa. Envase para não ressecar.

Máscara de Argila



Nossas Lojas

Nos siga nas redes sociais

www.imperiodasessencias.com.br

 

LOJA ONLINE 2ª a 6ª feira das 8h às 18h.
(11) 98717.0166

NOSSO SHOWROOM:
Rua Coronel Augusto Celso de Moura, Vila Elze, 69 

São Paulo/SP (agende sua visita) 
(11)2269-4933 2ª a 6ª feira das 9h10 às 17h

SANTO ANDRÉ - Loja 1
Rua Dr. Albuquerque Lins, 104

Centro - Santo André/SP
(11) 4990-7349
(11) 98770-0547

2ª a 6ª feira das 9h10 às 18h
aos Sábados das 9  às 14h.

SÃO PAULO - Loja 2
Av. Jabaquara, 399

Praça da Árvore - São Paulo/SP
(11) 3791-6253
(11) 98770.0543

2ª a 6ª feira das 9h10 às 18h
aos Sábados das 9 às 14h. 
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