Dia dos
Namorados
Nesse dia dos namorados faça você mesma(o) o presente do seu
amor, preparamos algumas receitinhas fáceis que vão surpreender.

Bombones Aromáticos Afrodisíaco
Os Bombones são a novidade do momento no mercado artesanal

Materiais:
200g Cera Mix Eco
30ml essência para vela Ylang Ylang
30ml essência para vela morango
Corante óleo vermelho

Preparação:
Em uma balança pese 200g da cera mix eco, coloque em um bule e leve ao
fogo para derretimento, quando atingir 70°C retire do fogo, adicione o corante
a base de óleo até obter o tom desejado, coloque as essências e mexa bem, em
seguida coloque no molde para secar. Após seco desinforme
Modo de usar: Coloque água na cúpula do rechô, em seguida ascenda uma vela
própria para rechô e coloque embaixo da cúpula.
Na água coloque os bombones aromáticos e curta o momento a dois.

Bruma Afrodisíaca para Lençóis
Esquente a relação com essa super receita afrodisíaca.

Materiais:
100ml base para perfume/aromatizador
20gotas de óleo essencial Ylang Ylang
Corante água vermelho

Preparação:
Em um copo graduado separe 100ml da base para aromatizador e coloque 20
gotas de óleo essencial de ylang ylang, mexa, se desejar coloque corante até
obter o tom desejado, evite excessos para não manchar os lençóis.
Envase em frascos limpos e secos.
Modo de usar: Dê leves borrifadas da bruma sob os lençóis e travesseiros
minutos antes de se deitar.

Vela de massagem
Que tal presentear com uma bela massagem usando essa vela linda.

Materiais:
50g Cera de Abelha
30g Manteiga Vegetal de Cacau ou de Karité
170ml Óleo Vegetal Amêndoas Doce
15gt Óleo Essencial de Ylang Ylang
Pavio Paraﬁnado com Ilhós
Pote de vidro

Preparação:
Com o auxílio de uma balança pese 50g cera de abelha e 30g manteiga vegetal
de sua preferência, coloque-as em uma panela esmaltada e leve-as ao fogo
baixo até total derretimento, acompanhe esse processo.De preferência utilize o
fogão elétrico.
Em um copo medidor (graduado) meça 170ml do óleo vegetal de amêndoas
doce, junte o óleo vegetal aos produtos do primeiro passo, mexendo para que
se misturem.
Adicione 15 gotas do óleo essencial de ylang ylang, mexa bem para que se
misturem por completo.
Com a cola quente, ﬁxe o ilhós do pavio no fundo do pote de vidro, use o
centralizador de pavio para centralizar o pavio na superfície do pote, em seguida
derrame o líquido, deixe secar com a tesoura corte o excesso do pavio.
(rendimento 250g)
Modo de usar: Acenda o pavio e aguarde 5 a 10 minutos para que a vela derreta.
Apague a chama e derrame o óleo no corpo.
Espalhe massageando com movimentos leves.

Óleo de massagem
Relaxe com esse óleo de massagem afrodisíaco.

Materiais:
100ml óleo vegetal girassol
10 gotas óleo essencial de ylang ylang
10 gotas óleo essencial gengibre

Preparação:
Em um copo graduado meça 100ml do óleo vegetal de girassol, em seguida
adicione as gotas dos óleos essenciais e mexa, envase em frasco limpo e seco.
Modo de usar: Sobre a pele dê gotas do óleo de massagem e em movimentos
circulares espalhe o óleo massageando sutilmente.

Vela na LATA
Use a criatividade e faça velas incríveis reutilizando latas.

Materiais:
300g paraﬁna plus
15ml essência para vela Império Gold
Corante óleo q.s.p
Pavio com ilhós

Preparação:
Com o auxílio da balança pese 300g de paraﬁna plus, coloque em um saco
plástico, em seguida meça 15ml da essência para vela Império Gold e coloque
sobre a paraﬁna dentro do saco plástico. Feche criando ar e agite bem para a
essência se misturar.
Derrame dentro da lata a paraﬁna aromatizada e vá ajeitando o pavio para que
ele ﬁque centralizado.
A paraﬁna que sobrou coloque no bule e leve ao fogo para derreter, quando
estiver totalmente derretido, retire do fogo adicione o corante até obter o tom
desejado, derrame sobre a paraﬁna dentro da lata e aguarde a secagem.
Modo de usar: Com a vela totalmente seca basta ascender o pavio.
Importante: Antes de preparar a vela é necessário remover a parte superior da
lata onde ﬁca o lacre.

