
Sabonete em pote

Sugestão de Formulação:

500g base glicerinada branca
10ml óleo vegetal (use um de sua 
preferência)
40ml extrato glicólico (use um de sua 
preferência)
150ml lauril líquido ou anfótero
80ml essência (use uma de sua 
preferência)
Corante água q.s.p.

Preparação:

1-) Com o auxílio de uma faca corte a base glicerinada em pequenos pedaços, 
coloque-os em uma panela esmaltada e leve-a em banho-maria até a base atin-
gir uma temperatura de 60ºC (a esta temperatura a base estará totalmente der-
retida, se preferir use um termômetro). Durante o derretimento com a auxílio de 
uma espátula mexa lentamente para manter a temperatura adequada em toda 
base.

2-) Com o auxílio de copo graduado meça a essência, o óleo vegetal, o extrato 
glicólico e o lauril, com a base fora do fogo adicione-os um a um e mexa a medida 
em que vão sendo introduzidos. Se desejar colorir dê gotas de corante água até 
atingir o tom desejado.

3-) Transfira a mistura para uma tigela, com o auxílio de uma batedeira bata o 
líquido para obter uma espuma abundante, quando sentir que a base do sabo-
nete começa a engrossar, substitua a batedeira por um bater de claras (fuê). Bata 
até obter uma consistência de suspiro.

4-) Transfira o sabonete para um saco de confeiteiro (já preparado com o bico 
desejado). Faça pelo menos duas cores de sabonete para montar o sabonete 
dentro do pote.

5-) Decore o pote com o sabonete. O pote deverá estar limpo e seco.
Observação. Caso não tenha uma batedeira use somente o fuê, lembrando que 
apenas será mais trabalhoso para dar o ponto correto.

Receitas para o

Dia das Mães!



Esfoliante corporal

Sugestão de Formulação:

500g base glicerina transparente
20g manteiga karité
400ml sabonete líquido
200ml óleo vegetal (use um de sua preferência)
50ml extrato glicólico (use um de sua preferên-
cia)
80ml essência (use uma de sua preferência)
200ml água deionizada
100g açúcar
1kg cloreto de sódio

Preparação:

1-) Com o auxílio de uma faca corte a base glicerinada em pequenos pedaços, 
coloque-os em uma panela esmaltada, pese a manteiga de karité e junte a base, 
leve-a a panela em banho-maria  até  a  base  atingir uma  temperatura  de  60ºC 
(a esta  temperatura  ambas  estarão  totalmente  derretidas,  se  preferir  use  um
termômetro). Durante o derretimento com a auxílio de uma espátula mexa
lentamente para manter a temperatura adequada em toda base.

2-) Com o auxílio de copo graduado meça a essência, o óleo vegetal, o extrato, o 
sabonete líquido, a água. Reserve

3-) Com a base fora do fogo, transfira para uma tigela, se desejar colorir dê gotas 
de corante água até obter o tom desejado, em seguida adicione os líquidos reser-
vados do passo anterior e mexa bem. 

4-) Adicione o açúcar e o cloreto de sódio, mexa continuamente para que forme 
uma mistura homogênea, note que automaticamente o produto começará a 
tomar viscosidade. Continue mexendo com o auxílio do fuê ou espátula para 
deixar a mistura bem cremosa.

5-) Envase em frascos limpos e secos.

Observação: Procure envasar o produto ainda morno, isso trará praticidade. Você 
pode usar um saco de confeiteiro para auxiliar no envase.



Deo Colônia
Sugestão de Formulação:

890ml base para perfume Emfal
100ml essência perfumaria fina de sua 
preferência
1g triclosan
10ml fixador almíscar
Corante água qsp

Preparação:

1-) Em um copo medidor coloque a base para perfume Emfal, em seguida adicione 
o triclosan previamente pesado e mexa bem para total dissolução, meça em um 
copo graduado o fixador almíscar, adicione na mistura e mexa.

2-) Junte a mistura a essência perfumaria fina de sua preferência previamente 
medida e mexa até total dissolução.

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

4-) Com o auxílio de um funil, coloque a mistura em um vidro âmbar, em seguida 
feche o vidro com o batoque e a tampa. Inicie o processo de maceração, que 
deverá ser no mínimo 10 dias, procure fazer a troca de resfriamento sempre no 
mesmo horário.

Maceração:
Dias ímpares: Leve o vidro âmbar para a geladeira e deixar por 24hs. Retire-o da 
geladeira, abra a tampa e tire o batoque, aguarde alguns segundos para a liber-
ação do oxigênio e do gás que irá se formar. Feche-o novamente.

Dias pares: Após tirar o vidro âmbar da geladeira, deixá-lo em temperatura ambi-
ente por 24hs. Antes de voltá-lo para a geladeira, retire a tampa e o batoque, 
aguarde alguns segundos para a liberação do oxigênio e do gás que irá se formar. 
Feche-o novamente.

Esse processo deverá ser feito por no mínimo 10 dias, ele é essencial para a fixação 
do perfume na pele e também para diminuir o cheiro do álcool de cereais usado 
na sugestão de formulação.

5-) Envase em frascos limpos e secos.
Observação: Use a linha de vidros, válvulas e  tampas  click,  e  deixe s eu  perfume
artesanal com aparência de industrial.



Luva de Silicone para mãos
Sugestão de Formulação:

1kg base creme hidratante com óleo 
de amêndoas e semente de uvas
10ml essência (use uma de sua 
preferência)
30ml cristal fase I

Preparação:

1-) Adicione sobre a base do creme hidratante a essência e o cristal fase I previa-
mente medidos, mexa bem para que se misturem.

2-) Envase em frascos limpos e secos.
Observação: Use um saco de confeiteiro para facilitar o envase.


