
Cosmética Natural

Repelente de Mosquitos - passo a passo

Testamos e aprovamos as formulações  abaixo 

Além de repelente  promovem eficiente higienização e hidratação da pele

Formulação 1 :   Óleo de Coco Palmiste +  Óleos Essenciais sugeridos

Formulação 2 : Óleo de Coco Palmiste ou Óleo de semente de maracujá + Tintura Cravo + Óleo Andiroba + Óleo 
Essencial de citronela 

Formulação 3 : My Cream ou Gel Aloe Laszlo + Óleo Andiroba + OE de citronela e  OE de Cravo 

Sugerimos  três formulações  avalie qual a mais prática para você 

Repelente isento de químicos, corantes e conservantes  



Cosmética Natural

Repelente de Mosquitos - passo a passo

Formulação 1 :   Óleo de Coco Palmiste +  Óleos Essenciais 

Composição - pote 30ml: Óleo de Coco Palmiste 30ml + 2% Óleo Essencial  12gts

Opções de Óleos Essenciais indicados: 

OE Citronela 8gts +  OE Cravo 4gts  

OE Eucalípto Citrodora 4gts + Capim Limão 4gts + Hortelã Pimenta 4gts

Como Fazer 

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo 
apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote de boca larga (30 ml ) higienizado, acrescente os óleos essenciais, 
feche o pote e agite bem. 

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou 
use um pote escuro.
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Repelente de Mosquitos - passo a passo

Formulação 2

Óleo de Coco Palmiste ou Óleo de semente de maracujá + Tintura Cravo + Óleo Andiroba + Óleo Essencial citronela 

Composição – 1 vidro 400 ml spray:    40ml de óleo de coco palmiste ou óleo de semente de 
maracujá  +  20ml de óleo de andiroba +  30gts óleo essencial de citronela + 300ml de tintura 
de cravo (especiaria).                                                                                                       
Recomendamos acondicionar o repelente em vidro escuro para aumentar a validade de uso. 
Você pode fazer toda a formulação em um vidro 400 ml e depois parcelar em vidros menores, 
conforme sua demanda de uso. 

Como Fazer 

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste ser a sua opção de óleo e estar em estado sólido 
(água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido ou o óleo de semente de  maracujá, use um funil para integrar todos os ingredientes da 
formulação no vidro 400 ml, coe a tintura de cravo  antes de integrá-la à formulação para evitar 
entupimento da válvula spray. Tampe e  Agite o vidro. Seu repelente está pronto.

3. O aroma fica mais intenso e a formulação ganha corpo 2 dias após ser feita, neste período agite de tempos 
em tempos.  =>    =>   =>     Receita da Tintura de Cravo a seguir      =>   =>   =>   
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Repelente de Mosquitos - passo a passo

Tintura de Cravo Especiaria  

Indicação de Uso:  a tintura de cravo atua como bactericida e fungicida além  de repelir mosquitos e formigas 

=> Formulações de repelente de mosquitos
=> Higienizador de mãos   
=> Multi-uso para limpeza doméstica

Formulação:  120g cravo especiaria   - 600 ml álcool cereal ou álcool 70%                                                                
ou use vinagre( para multiuso higienizador de madeiras, móveis e assoalhos ) 

Como Fazer
Use um pote de vidro boca larga 800 ml, limpe o pote e a tampa, introduza todos os ingredientes e tampe, cole um 
adesivo no vidro com a data e a formulação usada, guarde o vidro envolto em um papel (pode ser um saco de pão  
usado ou embrulhe em um papel que vede a luminosidade.   Guarde em um armário de fácil acesso para agitar o 
vidro uma vez ao dia ou quando lembrar.  Após 30 dias sua tintura estará pronta para uso.  Coe em um pano ou 
filtro de papel antes de  incluir a tintura em formulações para evitar entupir válvulas de spray.
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Formulação 3 

Loção => My Cream ou Gel Aloe Laszlo + Óleo Andiroba + OE de citronela e  OE de Cravo 

Composição – 1 vidro com borrifador 150mln    => 100g de My Crem ou Gel Aleo + 15 a 20 
ml de Óleo de Andiroba + 5gt OE Cravo + 10gt OE Citronela

Como Fazer

1 – misturar toda a formulação em um pote, até que todos os ingredientes homogeneizar todos os 
ingredientes.  De preferência use um pote que proteja a loção da luminosidade 

2 – tampar o pote, agitar um pouco e sua loção 

3 - O aroma fica mais intenso e a formulação ganha corpo 2 dias após ser feita.
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Onde encontrar embalagens para fazer suas formulações

 Depósito das Essências Niterói – centro  – 21- 3492-8200
 Depósito das Essências Rio de Janeiro – centro – 21-2232-8805 

Crusos de Aromaterapia e temas afins

Carmen Simeone – 21-98727-6017

Tais Perez – 21- 99318-6166

Os ingredientes das formulações podem ser encontrados no 
Canteiro Urbano   - Contato Whatsapp – 21-99984-4088

Consultamos a Aromaterapeuta Carmen Simeone para 
compor  as formulações sugeridas neste trabalho
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