
Semana
Dia das Mães

receitas

Preparamos  algumas  receitinhas  práticas para você

presentear sua mãe ou até mesmo como uma fonte de renda. 

Escalda pés

Materiais:
160g cloreto de sódio grosso

40g sulfato de magnésio

2ml essência

Corante água qsp

Preparação:
1-) Com o auxílio de uma balança pese o cloreto de sódio e o sulfato de magnésio, 
coloque-os em um saco plástico transparente, feche o saco criando ar dentro 
e agite até que os pós estejam misturados. Reserve.

2-) Com um copo graduado, meça e essência e junte a mistura preparada com 
os pós, mexa bem.

3-) Coloque o corante água até obter o tom desejado, evite excessos. Mexa até 
obter um tom uniforme.

4-) Envase em frascos limpos e secos.

Como embalagem sugiro o pote standard devido sua boca larga, ou algum 
outro de boca larga com rolha.

Gostou? Compre o kit com todos os materiais

usados nessa receita  CLICANDO AQUI!

https://www.imperiodasessencias.com.br/kit-escalda-pes-p617483


Pasta esfoliante para os pés

Materiais:

Esta pasta esfolheia os pés removendo células mortas, impurezas, 
auxilia na aspereza deixando os pés macios e hidratados.

100g base glicerina transparente

4g manteiga karité

80ml sabonete líquido

40ml óleo vegetal (use um de sua preferência)

10ml extrato glicólico (use um de sua preferência)

16ml essência (use uma de sua preferência)

40ml água deionizada

200g 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 reservados do passo anterior e mexa bem. 

4-) Adicione 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.
Como embalagem desta receita se der sugiro que seja utilizado o pote polipro-
pileno, devido ser fácil para embalar, a etiqueta de identificação poderíamos 
colocar na tampa

Gostou? Compre o kit com todos os materiais

usados nessa receita  CLICANDO AQUI!

https://www.imperiodasessencias.com.br/kit-pasta-esfoliante-para-o-dia-das-maes-p617434


Creme hidratante com ureia

Materiais:

Pés bonitos e hidratados sempre!

200g base creme hidratante neutro com ureia

1ml essência

6ml extrato glicólico de leite de cabra

Preparação:
1-) Em um copo béquer coloque a base para creme hidratante neutro com 
ureia, sobre  ela  adicione  o  extrato  glicólico  de  leite de cabra  e a essência
previamente  medidos  e  mexa  a  medida  em  que  vão  sendo introduzidos.

2-) Se desejar colorir, separe cerca de 100g do creme, dê gotas de corante água 
alimentício e mexa rapidamente para não formar grumos. Com essa quantidade 
colorida, junte ao restante do creme e mexa até obter um tom uniforme.

3-) Envase em frascos limpos e secos.

Como embalagem sugiro que seja feito um no vidro e um no pet, para quem 
quer economizar na embalagem

Gostou? Compre o kit com todos os materiais

usados nessa receita  CLICANDO AQUI!

https://www.imperiodasessencias.com.br/kit-creme-hidratante-p617484

