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   Fazer seus próprios cosméticos te proporcionam
uma infinidade de benefícios e sentimentos.

   Você escolhe os ingredientes que sua pele está
precisando naquele dia e sabe exatamente o que
está colocando no produto.

   Se livra de ingredientes que podem
te dar alergia.

  Escolha o aroma que mais te agrada
e que combina com você.

 Te permite criar fórmulas especiais
e presentear pessoas queridas.

  Uma forma de protestar contra testes
em animais. 

  Te liberta de ingredientes nocivos e da indústria
que na maioria das vezes só pensa no lucro.

 É muito amor e satisfação participar de um movimento
assim! Produtos naturais também podem causar alergias,
seja criterioso com as matérias primas que
você compra.

Deixar de usar cosméticos convencionais requer
adaptação, esteja consciente das suas escolhas,
entenda suas necessidades e não se esqueça de
consultar um dermatologista com frequência. pág 1



Fórmula Desodorante em Creme

A minha história começou com o desodorante,
foi o meu primeiro cosmético natural, logo 
quando descobri as possíveis substâncias nocivas
contidas nos desodorantes comuns, também quis
deixar meu corpo transpirar a la vontté rs,
sem bloquear essa função com antitranspirantes.

Cloridrato de aluminio, triclosan, talco, essencias
sinteticas e parabenos são algumas dessas
substancias que queremos evitar.

Você vai precisar de:

- 60g de manteiga vegetal
(eu prefiro a de manga pois tem o toque bem sequinho)
- 15 g de amido de milho ou fécula de batata
- 5 g de bicarbonato de sódio
- 10 g de óleo essencial de melaleuca (tea tree)
- 1 pote de vidro com tampa

Modo de preparo:

Derreta a manteiga vegetal em banho maria
(lentamente para não oxidar a manteiga),
quando estiver totalmente liquida misture
o amido de milho e o bicarbonato de sódio. 
Quando estiver quase frio acrescente o
oleo essencial e tampe. pág 2



2 Fórmulas Desodorante em Líquido

Para a primeira você vai precisar de:

- 100 ml de leite de magnesia
- 1 colher de sopa de vodka 
- 25 gotas de oleo essencial de melaleuca (tea tree)
- 1 frasco de vidro com spray

Modo de preparo: 

   Pingar as 25 gotas do oleo essencial na vodka depois
misturar tudo com o leite de magnesia e envasar.

Para a segunda receita você vai precisar de:

- 100 ml de água
- 3 colheres de sopa de bicarbonato
- 1 colher de sopa de vodka
- 25 gotas de óleo essencial
- 1 frasco de vidro com spray

Modo de preparo:

   Misturar a água e o bicarbonato de sódio em uma
garrafinha, deixar descansar pelo menos 12h. 
O bicarbonato terá sedimentado no fundo,
não agitar mais. Transferir a água para o frasco de vidro,
descartar o restante do bicarbonato.
Pingar o óleo essencial na vodka
e depois misturar com a água no vidro. pág 3



Pó-dental

Quando a ficha caiu que a primeira coisa que eu
colocava na minha boca manhã após manhã era pasta
de dente,  fiquei bem incomodada. 

Pesquisando bastante sobre o assunto ficou
claro pra mim que a higienização da boca está muito
mais relacionada a alimentação apropriada,
uma boa escovação e ao uso regular do
fio dental do que a pasta de dente em si.

Fiz algumas receitas e essa foi a que mais me agradou.
Simples e com ingredientes acessiveis. 

Você vai precisar de :

- 50 g de argila branca
- 5 g de canela em pó
- 5 g de cravo em pó
- 5 g de xilitol (é um adoçante natural,*opcional)
- 5 gotas de oleo essencial de hortelã
- 5 gotas de oleo essencial de melaleuca (tea tree) 
- 1 pote de vidro com tampa

Modo de preparo:

Em uma tigela misture muito bem todos os ingredientes
secos, depois pingue os oleos essenciais, misture
novamente e coloque no pote de vidro. Na hora de usar
molhe um pouco sua escova e mergulhe no vidro. pág 4



Lip Balm

Você vai precisar de:

- 10 g de cera de candelila (ou carnaúba)
- 7 g de manteiga de karité
- 7 g de manteira de cacau
- 15 g de óleo de rícino
- 15 gotas de óleo vegetal (pode ser coco, azeite,
abacate, gergelim)
- 05g de vitamina E
- 8 gotas de óleo essencial de sua preferência
(Menos frutas cítricas que podem queimar a
pele quando expostos ao sol)

- Potes de vidro ou latinhas de metal com tampa

Modo de preparo:

Derreter os ingredientes em banho maria
por ordem de solidez (os mais sólidos primeiro),
começando pela cera, depois manteigas vegetais,
por último os óleos. 

Misturar depois a vitamina E,
e o óleo essencial, colocar no recipiente
 e só tampar depois que estiver frio.
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Esfoliante Facial e Corporal

Para facilitar a absorção e garantir que todas
as propriedades dos cosméticos naturais sejam
aproveitadas pelo nosso organismo é fundamental
realizar uma esfoliação para retirar as celulas
mortas da pele.

Esse esfoliante é simples e muito eficiente.

Você vai precisar de:

- 50g de óleo vegetal de sua preferencia
( semente de uva, amendoas, abacate, oliva)

- 100g de sal marinho
( que pode ser substituido por acucar refinado,
cristal, demerara ou mascavo)

- 25 gotas de óleo essencial de sua preferencia 

Modo de preparo:

Misture o sal (ou açúcar) com o óleo vegetal,
depois acrescente o oleo essencial e misture
mais um pouco.

Envase em um vidro com tampa.
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Pomada para Cabelo e Barba

Com o uso bem versátil essa pomada pode
ser usada para dar uma modelada nos fios,
diminuir o frizz e dar brilho,
pode ser usada no bigode do boy também.

Você vai de precisar de:

- 30 g de cera de candelila
- 30 g de óleo de mamona
- 7 g de manteiga vegetal
(pode ser manga, ou cupuaçu)
- 7 g de óleo de coco
- 20 gotas de óleo essencial de alecrim
- Pote de vidro com tampa ou latinhas.

Modo de preparo:

Derreter os ingredientes em banho maria por
ordem de solidez (os mais sólidos primeiro).
Começando pela cera, depois manteiga vegetal,
óleo de coco e óleo de mamona.  Quando estiver
homogeneo acrescentar o oleo essencial de alecrim,
envasar em pote de vidro ou latinhas.

Para usar:
Pegue uma pequena pontinha com a unha, esfregue
entre as pontas dos dedos e modele os cabelos. 
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Sérum Facial Rejuvenescedor

Você vai de precisar de:

- 10 ml de óleo de rosa mosqueta

- 10 ml de óleo de gergelim

- 10 ml de óleo de jojoba

- 3 gotas de óleo essencial de lavanda

- 3 gotas de óleo essencial de gerânio

- 1 frasco de contas gotas

Modo de preparo:

Misture todos os óleos dentro do frasco de conta gotas,
pingue os óleos essenciais e agite bem. 
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Mousse de limpeza facial com argila

Você vai de precisar de:

- 10 g de óleo vegetal
- 5 g de manteiga de cacau
- 5g de manteiga de karité
- 10 g de argila 
- 5 g de cera de candelila
- 5g de óleo de coco
- 5 gotas de óleo essencial de sua preferência
- 1 pote de vidro com tampa

Modo de preparo:

Derreta em banho maria a cera de candelila,
as manteigas vegetais, o óleo de coco,
acrescente o óleo vegetal de sua preferência.

Coloque na geladeira por 15 minutos
(até ganhar consistência bem firme,
bata na batedeira e acrescente a argila
e o óleo essencial, envase. 

pág 9 


