Receitas para Brilhar no

Carnaval!
Pasta perfumada com gliter
Sugestão de Formulação:
250g cera de abelha
60g manteiga (cacau ou karité)
150ml óleo vegetal de sua preferência
30ml essência
10ml fixador musking
1g gliter cosmético

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 previamente medidos, e
mexa a medida em que vão sendo introduzidos.
4-) Derrame a mistura em potes de vidros ou latinhas, limpos e secos. Aguarde a
secagem de 30 minutos sem mover os recipientes a fim de deixar o acabamento
do perfume bem liso. Se desejar polvilhe gliter na parte superior. Só tampe
as embalagens com o produto a temperatura ambiente.

Óleo Siliconado Corporal com Gliter
Sugestão de Formulação:
60ml cristal fase 1
60ml cristal fase 2
1g gliter cosmético

Preparação:
1-) Em um copo medidor, misture todos os produtos, deixando o gliter por último,
mexa bem à medida que vão sendo introduzidos.
2-) Envase em frascos limpos e secos.
Importante: O gliter irá decantar, para uso o produto deverá ser agitado, não use
válvula saboneteira ou reparadora, indicamos o uso de tampa flip top.

Spray corporal refrescante
Sugestão de Formulação:
1L base body splash Império
20ml essência de sua preferência
10ml álcool de cereais
1g mentol

Preparação:
1-) Em um copo graduado coloque o álcool de cereais e o metol, mexa bem até
total dissolução. Em seguida junte a base body splash Império e a essência de sua
preferência previamente medida mexa a medida em que vão sendo introduzidos.
2-) Se desejar colorir dê gotas de corante água, evite excessos. Mexa
3-) Envase o body splash em frascos limpos e secos.
Importante: Não aplique o produto em mucosas e nos olhos, não indicado para
pele recém bronzeada.

Espuma para limpeza facial
Sugestão de Formulação:
50ml anfótero
2ml essência da sua preferência
3ml colágeno hidrolisado líquido
95ml água deionizada
Corante água qsp

Preparação:
1-) Em um copo béquer coloque anfótero e junte a essência previamente medida,
mexa até total dissolução.
2-) Adicione sobre a mistura o colágeno hidrolisado líquido e a água deionizada e
mexa. Se desejar colorir dê gotas de corante água até atingir o tom desejado,
evite excessos.
3-) Envase a espuma de banho no frasco com válvula espumadora, limpo e seco.

Perfume gel refrescante
Sugestão de Formulação:
01kg base gel cosmético neutro
30ml essência Premium
5ml fixador almíscar
5ml propilenoglicol
10ml álcool de cereais
1g mentol
Corante água qsp

Preparação:
1-) Em um copo graduado coloque o álcool de cereais e o metol, mexa bem até
total dissolução. Em seguida coloque a base gel cosmético neutra e a essência
Premium de sua preferência previamente medida e mexa.
2-) Sobre a base gel coloque o fixador almíscar e o propilenoglicol previamente
medidos e mexa para que se misturem. Se desejar dê gotas de corante água até
obter o tom desejado, evite excessos. Mexa até obter a cor uniforme.
3-) Envase em frascos limpos e secos.

