receitas

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

Home
Spray

Sua casa com um aroma gostoso sempre.

Materiais:
480ml base para perfume/aromatizador;
120ml essência perfumaria ﬁna de sua preferência;
Corante água qsp;

Preparação:
1-) Em um copo medidor coloque a base para perfume/aromatizador.
2-) Em seguida adicione 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 3 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 3 dias, ele é essencial para a
ﬁxação do home spray no ambiente 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!

Vela Aromática com CERA MIX ECO
Aromatizando a casa com estilo!

Materiais:
Paraﬁna mix eco;
Essência para vela;
Corante óleo amarelo e verde;
Pavio paraﬁnado 21cm com ilhós;
Recipiente de vidro;
Molde de silicone suculentas.

Preparação:
1-) Em um recipiente derreta 350g de cera mix eco, após total derretimento,
adicione 20ml de essência para velas de sua preferência e mexa, transﬁra uma
pequena quantidade para um outro recipiente (cerca de 30g) e tinja com o corante
óleo amarelo até obter o tom desejado. Em outro recipiente coloque cerca de
50g da cera derretida e tinja com o corante óleo verde, até obter o tom desejado.
2-) Em um molde com formato de suculenta, derrame parte da paraﬁna amarela
mova o molde para “untar” sua parte interna com essa cera, devolva o restante
para o recipiente, em seguida derrame a cera mix eco tingida de verde no
molde até preenche-lo. Com a vela ainda morna faça um furo com o auxílio de
um arame bem no centro, onde será introduzido o paio. Aguarde a secagem.
3-) Em um recipiente de vidro ﬁxe o pavio paraﬁnado com ilhós com cola
quente, ou use a própria cera derretida, centralize o pavio usando uma guia de
pavio ou um hashi, derrame a cera derretida (a que não foi tingida), deixe
aproximadamente 0,5cm do recipiente sem preencher, a cera que sobrou
reserve, pois será usada para dar acabamento a vela. Aguarde secagem.
4-) Desinforme a vela que se formou no molde se silicone.
5-) Derreta novamente a cera mix eco sem corante. Retire a guia ou o hashi da
vela que se formou dentro do recipiente de vidro, sobre ela derrame uma ﬁna
camada da cera derretida e em seguida passe o pavio pelo orifício que foi feito
na suculenta e encaixe-a sobre o copo para que ﬁque ﬁxa na vela. Cote o
excesso do pavio e decore como desejar.
Rendimento 2 velas de 175g cada.

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

Aromatizador Elétrico
usando óleos essenciais
Nunca foi tão fácil aromatizar a sua casa!

Materiais:
Aromatizador elétrico
Óleos essenciais

Modo de Usar:
Gire o plug e encaixe na posição da tomada.
Adicione 15 gotas de essência ou 5 gotas de óleo essencial (Império das Essências) + 10 gotas de água.
Para higienizar, retire o aparelho da tomada após o uso e utilize papel toalha ou
pano úmido.
O aparelho não apresenta riscos ao ﬁcar plugado na tomada, porém o seu uso
contínuo podera acarretar na diminuição da sua vida útil.

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

