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HIGIENE DO LAR

HIGIENE DO LAR
DETERGENTE NATURAL
Ingredientes:
200g de sabão de coco natural em barra;
50ml de álcool 700GL;
3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
3L de água;
10ml de óleo essencial. Escolha o aroma que mais agradar ao seu olfato ou faça uma
sinergia com 2 ou mais OE. Sugestão de OE: citronela, cravo folha, eucalipto citriodora
ou staigeriana, laranja doce, lima Tahiti.
Preparo:
Ferva os 3 litros de água;
Enquanto a água ferve, rale ou pique as 200g de sabão de coco;
Adicione pedaços de sabão à água fervente e mexa até a dissolução;
Adicione o álcool 700GL e o bicarbonato de sódio;
Desligue o fogo e deixe a mistura amornar;
Adicione o óleo essencial e mexa bem.
Foto: freepik

SPRAY ANTI-MOFO
Ingredientes:
15 gotas de OE de gerânio Egito;
15 gotas de OE de lima Tahiti;
14 gotas de OE de tea tree;
6 gotas de OE de vetiver;
60ml de álcool de cereais;
40ml de água deionizada ou água floral;
1 frasco borrifador.
Modo de fazer:
Adicione os óleos essenciais ao álcool de cereais e só depois adicione a água.
Agite e borrife nos locais onde tem mofo.
Para tirar o mofo: primeiro limpe a área afetada com multiuso, depois aplique a
mistura com OE diretamente no local, deixe agir por alguns minutos e utilize um
pano para retirar o excesso de mofo.
Para aromatizar o ambiente: borrife no local para ter um aroma delicioso e com
todas as propriedades que os OE proporcionam.
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HIGIENE DO LAR
SPRAY ANTI-INSETOS
Ingredientes:
20 gotas de OE de citronela;
20 gotas de OE de cravo folha;
10 gotas de lima Tahiti;
60ml de álcool de cereais;
40ml de água filtrada.
Modo de fazer:
Adicione a um borrifador todos os ingredientes que mencionamos acima, deixando a
água por último.
Agite bem antes de usar.
Onde utilizar:
Você pode borrifar a mistura no ambiente, para limpar balcões, armários, pia, banheiro
e até borrifar diretamente na lixeira da cozinha ou banheiro.
Dessa forma, você evita a visita de formigas, mosquitos, moscas e outros insetos
indesejados.
Dica: utilize luvas sempre que for fazer a limpeza de casa.

SPRAY PARA COZINHA
Ingredientes:
70 gotas de OE de lima Tahiti;
40ml de água floral de pitanga;
60ml de álcool de álcool de cereais.
Modo de fazer:
Adicione os óleos essenciais ao álcool de cereais e só depois adicione a água floral.
Você pode usar a embalagem da água floral Terra Flor, pois ela possui válvula spray.
Onde utilizar:
Depois daquela faxina, borrife no ambiente.
Você também pode usar na assepsia da pia, bancadas, cerâmica, etc.
Recomendamos que use luvas para evitar o contato com a mistura, pois o OE de
lima Tahiti é fotossensível.
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HIGIENE DO LAR
SPRAY PARA LIMPEZA
Ingredientes:
15 gotas de OE de eucalipto staigeriana;
15 gotas de OE de alecrim qt. cineol;
10 gotas de OE de louro;
60ml de álcool de cereais;
40ml de água.
Modo de preparo:
Adicione a um borrifador o álcool de cereais, os óleos essenciais e água.
Agite antes de usar.
Onde utilizar:
Borrife a mistura em ralos e em todos os locais que encontrar baratas ou traças.
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SPRAY PARA O QUARTO
Ingredientes:
25 gotas de óleo essencial de lavanda francesa ou da Bulgária;
25 gotas de OE de manjerona;
20 gotas de OE de laranja doce;
40ml de água deionizada ou água floral;
60ml de álcool de cereais.
Modo de fazer:
Adicione os óleos essenciais ao álcool de cereais e só depois adicione a água
deionizada ou água floral.
Agite antes de aromatizar o quarto com a mistura para uma noite de sono tranquila
e reparadora.
Bons sonhos!
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HIGIENE PESSOAL

HIGIENE PESSOAL
DESODORANTE
Ingredientes:
4 colheres de sopa de óleo de coco - ação antibacteriana e calmante;
2 colheres de sopa de amido de milho – absorvente da umidade;
1 colher de sopa de bicarbonato de sódio - deixa o ambiente menos ácido, menos
propício à proliferação bacteriana, controlando o odor;
2 gotas de OE de cipreste;
4 gotas de OE de ho wood;
6 gotas de OE de palmorosa;
Os OE deixam seu desodorante com um delicioso aroma e oferecem propriedades
antissépticas.
Modo de preparo:
Dilua os óleos essenciais em 4 colheres de sopa de óleo de coco (mexendo bem);
Acrescente o amido de milho e o bicarbonato de sódio e volte a misturar bem;
Seu desodorante já está pronto!
Lembre-se que em dias muito quentes a consistência do seu desodorante pode ficar
mais líquida, mas não se preocupe, basta colocá-lo na geladeira.
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SHAMPOO
Ingredientes:
100g de sabão de óleo vegetal;
200ml água floral de alecrim;
60ml de gel de folha de babosa (Aloe vera);
5ml de glicerina bi-destilada;
2g de ácido cítrico em pó (disponível para compra em lojas de produtos naturais ou
farmácias de manipulação);
15ml de óleo vegetal de semente de uva orgânico ou damasco;
25 gotas de OE de alecrim qt. cineol;
25 gotas de OE de hortelã verde;
15 gotas de OE de tea tree;
10 gotas de OE de tomilho qt. linalol;
20 gotas de OE de ylang ylang.
Modo de preparo:
Corte o sabão em tirinhas ou rale-o em um ralador;
Aqueça a água em uma panela de inox, esmaltada ou de vidro até a água ferver;
Desligue o fogo e acrescente o ácido cítrico na panela e espere dissolver;
Acrescente o sabão e mexa até que ele se dissolva por completo;
Deixe a mistura amornar;
Quando estiver morno, adicione os demais ingredientes e misture bem;
Utilize um funil para despejar o shampoo em uma garrafa de vidro ou de pet.
Agite bem antes de usar para que os óleos se misturem.
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HIGIENE PESSOAL
PASTA DE DENTE
Ingredientes:
4 col. de sopa de óleo de coco orgânico semi-sólido;
1 col. de chá de carvão ativado (substitutos: pó de juá, ou argila);
2 col. de chá de cacau em pó;
1 col. de café de canela em pó;
1 col. de café de cravo em pó;
1/2 col. de café de bicarbonato de sódio;
10 gotas de estévia;
5 gotas de OE de laranja doce, hortelã verde ou outro de sua preferência;
4 col. sopa de água.
Modo de preparo:
Coloque os pós no processador e bata;
Adicione a água e bata mais um pouco;
Por último adicione o óleo de coco, a estévia e o óleo essencial;
Processe até virar uma pasta homogênea.
Guarde em um pote de vidro ou plástico e deixe em cima da pia do banheiro ao lado de
uma colher de café para utilizar pra colocar a pasta na escova.
Guarde o excedente da pasta num outro pote na geladeira.
Obs: Col.= colher
Foto: freepik

REPELENTE DE INSETOS
Ingredientes:
60ml de óleo vegetal de andiroba;
3 gotas de OE de citronela;
5 gotas de OE de copaíba bálsamo;
2 gotas de OE de eucalipto citriodora;
12 gotas de OE de patchouli;
12 gotas de OE de palmarosa;
Modo de preparo:
O óleo vegetal de andiroba orgânico Terra Flor já vem em uma embalagem de 60ml,
então basta adicionar os óleos essenciais e agitar bem antes de usar.
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PELE
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PELE
CLAREAMENTO DE VIRILHA E AXILA
Ingredientes:
OE de copaíba bálsamo; OE de lavanda francesa ou da Bulgária; OE de hortelã pimenta;
argila preta, branca ou amarela; óleo vegetal de pracaxi ou rosa mosqueta; vinagre de
maçã.
Modo de preparo:
Prepare uma pasta umedecendo 1 colher de sopa de argila com vinagre e óleo vegetal
de sua preferência;
Adicione 1 gota de OE copaíba bálsamo + 1 gota de OE lavanda francesa ou da Bulgária
+ 1 gota de OE hortelã pimenta;
Aplique sobre o local e deixe agir por 20 minutos.
Aplique 2 vezes por semana, após o banho noturno.
Atenção: tenha cuidado na hora da aplicação para que a pasta não atinja a região
da mucosa genital, devido a sensibilizção causada pelo OE de hortelã pimenta nas
mucosas.
Realize o teste de sensibilidade com o OE de copaíba bálsamo aplicando 2 gotas no
antebraço e aguardando 30 minutos, verifique e, caso haja alguma reação alérgica, não
utilize este OE na receita.

HIDRATAÇÃO DE CALCANHAR E COTOVELO
Óleo vegetal chia: aplique diariamente e sempre à noite, antes de dormir.
Basta fazer uma massagem, aplicando o óleo levemente sobre os calcanhares e
cotovelos.
Utilize nos pés uma meia, para que o óleo penetre mais profundamente e resolva o
problema em poucos dias.
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PELE
SERUM FACIAL - PELE COM MANCHAS
Ingredientes:
7 gotas de OE de copaíba destilada;
7 gotas de OE de lavanda francesa ou da Bulgária;
15 gotas de seiva resinosa de sangue de dragão;
60ml de óleo vegetal de damasco ou rosa mosqueta
Modo de preparo:
Misture os óleos essenciais e óleo vegetal.
Coloque a mistura em um frasco de vidro com conta-gotas.
Aplique 3 gotas do serum todos os dias após a limpeza noturna da pele.

Foto: freepik

SERUM FACIAL - PELE MADURA
Ingredientes:
10 gotas de OE de cenoura;
5 gotas de OE de café verde;
5 gotas de OE de café torrado;
10 gotas de OE de mirra;
10 gotas de OE de olíbano;
60ml de óleo vegetal de macacujá
Modo de preparo:
Misture os óleos essenciais ao óleo vegetal.
Coloque a mistura em um frasco de vidro com conta-gotas.
Aplique 3 gotas do serum todos os dias após a limpeza noturna da pele.
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PELE
SERUM FACIAL - PELE OLEOSA/ACNEICA
Ingredientes:
10 gotas de OE de cipreste;
10 gotas de OE de gerânio Egito ou Bourbon;
20 gotas de OE de tea tree;
5 gotas de seiva resinosa de sangue de dragão;
60ml de óleo vegetal de jojoba.
Modo de preparo:
Misture os óleos essenciais e óleo vegetal.
Coloque a mistura em um frasco de vidro com conta-gotas.
Aplique 3 gotas do serum todos os dias após a limpeza noturna da pele.
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AVISO LEGAL
As informações contidas nesse impresso são respaldadas por pesquisa bibliográfica e publicações
científicas acerca dos efeitos dos óleos essenciais e vegetais no organismo.
Não devem substituir a avaliação médica e não tem a finalidade de recomendar tratamento.
Procure orientação médica para sintomas de doenças.
Em caso de reação adversa pare de usar o produto imediatamente e procure orientação médica.
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