receitas

Semana
Dia das Mães
Preparamos algumas receitinhas práticas para você
presentear sua mãe ou até mesmo como uma fonte de renda.

Sabonete de Geleia
Corpo limpo, hidratado e perfumado!

Materiais:
200ml base sabonete líquido gel com suspensivo
1ml essência da sua preferência
4g Sementes de sua preferência
Corante água qsp

Preparação:
1-) Em um copo graduado coloque a base sabonete líquido gel com suspensivo.
Com o auxílio de uma balança pese a semente, em seguida coloque-o na base e
mexa até que ele se disperse por completo
2-) Meça a essência em um copo graduado e junte a base, mexa, se desejar
colorir adicione o corante até obter o tom desejado, evite excessos.
3-) Envase em frascos limpos e secos.

Gostou? Compre o kit com todos os materiais
usados nessa receita CLICANDO AQUI!

Óleo Corporal
Bifásico
A combinação das duas fases do produto confere uma textura
surpreendente, que deixa a sua pele perfumada, bem cuidada e
radiante. É o toque final para seu momento de autocuidado e
conexão com seu corpo no banho.

Materiais 1ª Fase
80ml água desmineralizada
0,2g nipagim
20ml extrato glicólico aveia
Corante água qsp

Materiais 2ª Fase

40ml óleo vegetal semente de uvas;
0,2g nipazol;
60ml óleo mineral;
2ml essência;

Preparação 1ª Fase:
Leve ao banho-maria a água desmineralizada e o nipagim, até total
solubilização, fora do fogo deixe esfriar voltando a temperatura
ambiente e junte os demais produtos. Reserve.

Preparação 2ª Fase:
Leve ao banho-maria o óleo vegetal e o nipazol, até total solubilização,
fora do fogo deixe esfriar voltando a temperatura ambiente e junte os
demais produtos. Reserve.
Finalização: Envase as duas fases em um mesmo frasco pet, higienizado e seco.
É essencial que a embalagem seja pet, sugestão: usar um frasco que caiba o
batoque com furo, isso auxilia no uso durante o banho.

Gostou? Compre o kit com todos os materiais
usados nessa receita CLICANDO AQUI!

Perfume
Artesanal

Para ficar com aquele cheirinho gostoso!

Materiais:
790ml base para perfume Emfal;
200ml essência perfumaria ﬁna de sua preferência;
10ml ﬁxador almíscar;
Corante água qsp;

Preparação:
1-) Em um copo medidor coloque a base para perfume Emfal, em seguida
adicione o ﬁxador almíscar 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
liberação 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
ambiente 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.

Gostou? Compre o kit com todos os materiais
usados nessa receita CLICANDO AQUI!

