receitas

Semana
Dia das Mães
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!

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

Materiais:
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 polipropileno, 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!

Creme hidratante com ureia
Pés bonitos e hidratados sempre!

Materiais:
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!

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!

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.
EssênAdicione 15 gotas de essência ou 5 gotas de óleo essencial (Império das Essên
cias) + 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!

