MAIS QUE

VALOR

ORGÂNICO
A Beesweet comercializa
Produtos da colmeia 100%
portugueses.
Os processos são
naturais, mantendo as
características puras
deste produto feito pelas
abelhas.

Os produtos têm uma
validade de 24 meses.

A empresa criou uma
gama de néctar, onde
utiliza plantas medicinais
na sua aromatização. Com
base em estudos
laboratoriais realizados,
acredita estar a potenciar
o mel ao nível dos
benefícios para a saúde e
bem-estar dos
consumidores.

DIFERENTES FORMAS DE USAR

cera de abelha

INTRODUÇÃO

A cera de abelha é um elemento fundamental para qualquer
apicultor. Sendo um dos subprodutos da colmeia, é muito
versátil, tendo incontáveis usos criativos e práticos devido às
suas propriedades únicas.
A Cera de Abelha é completamente natural, com certificação
biológica, nunca estraga e pode ser repetidamente aquecida
e reaquecida. Isso significa que quaisquer sobras de projetos
antigos podem ser guardadas para uso futuro.

BENEFÍCIOS

ESFOLIANTE

CICRATIZANTE

HIDRATAÇÃO
Contém vitamina A,
fornece hidratação
de longa
duração e reduz a
oleosidade.

As suas
propriedades anti
germicidas auxiliam
na cura de pequenos
cortes na pele,
escoriações,
arranhões e feridas.

CALMANTE
As suas
propriedades
antialérgicas e antiinflamatórias
acalmam a pele
irritada.

O procedimento
renova as células,
eliminando as que se
encontram mortas.
Estimula a produção
de colagénio.

CERA DE

abelha

Já imaginou fazer os seus cosméticos naturais?
Aromatizar a sua casa com velas de cheiros 100% naturais?
Presentear os seus amigos e familiares com ofertas únicas,
feitas por si, sustentáveis e amigas do meio ambiente?

Neste guia vai apreender a usar a cera de abelha de
diversas formas!

V E L A S PA R A
TO D O S O S

gostos

VELAS EM

frasco

Aquecer a cera no fogão numa panela em
banho-maria.
Colocar um pouco de cera na base de um
frasco de vidro e coloque o pavio de vela
no centro da jarra.
Segure no lugar até que a cera esteja seca
o suficiente para que o pavio fique no lugar.

MATERIAIS
Cera de Abelha
Bio by Beesweet
Óleo essencial
Pavio
Frasco de vidro
para reutilizar

VELAS EM

frasco

Encha o frasco com cera derretida até a
altura desejada.
Depois da cera estar completamente
sólida, corte o pavio de modo que tenha
1,5cm de altura.

MATERIAIS
Cera de Abelha
Bio by Beesweet
Óleo essencial
Pavio
Frasco de vidro
para reutilizar

V E L A PA R A
TEALIGHT EM

conchas

Corte o seu bloco de cera de abelha BIO
em pedaços pequenos, assim irá derreter
mais fácil.
Prepare um “banho-maria” e derreta a
cera. Deve utilizar um termómetro, para
que não ultrapasse os 100°.
Enquanto derrete, comece a preparar os
recipientes.

MATERIAIS
Cera de abelha
Pavio
Fita dupla face
Termómetro
Espeto de madeira
Frascos, latas,
tacinhas, copos

V E L A PA R A
TEALIGHT EM

conchas

Cole uma das pontas do pavio no fundo
frasco utilizando fita dupla face.
Envolva a outra ponta do pavio num palito e
apoie-o em cima de outros dois copos, assim
o pavio ficará sempre no mesmo sitio.
Coloque a cera de Abelha derretida no
recipiente escolhido (aproveite para reciclar
frasquinhos ou embalagens que tenha por
casa).

Deixe as velas solidificarem totalmente. Por
fim, apare o pavio

MATERIAIS
Cera de abelha
Pavio
Fita dupla face
Termómetro
Espeto de madeira
Frascos, latas,
tacinhas, copos

VELA COM
LÂMINA DE

cera

MATERIAIS

Aqueça a Lâmina
conseguir moldar.

de

cera,

para

Coloque o pavio numa das pontas da
folha e corte o pavio 4cm acima do fim
da folha.

Enrole a folha no pavio. Se estiver
pouco maleável, dê algum calor para
moldar.

Lâminas de Cera
de abelha*
Pavio encerado
Secador ou algo
que produza calor
Folha de papel
vegetal

VELA COM
LÂMINA DE

cera

Continue a enrolar devagar, dando
calor para não partir a cera.
Quando terminar de enrolar a lâmina
dê mais calor na ponta e pressione
levemente para ter uma terminação
uniforme.

*Nota: encontra lâmina de cera de abelha, junto
de apicultores.

MATERIAIS

Lâminas de Cera
de abelha*
Pavio encerado
Secador de cabelo
Folha de papel
vegetal

CREMES E
BÁLSAMOS

naturais

BÁLSAMO

Labial

MATERIAIS

Derreter a cera em banho-maria,
juntamente com a manteiga de cacau e
o óleo de coco.
Retirar do lume e adicionar as gotas de
óleo essencial a seu gosto.

Coloque a mistura em frasquinhos
pequenos ou num tubo de batom vazio.
Aproveite para reutilizar embalagens!

30gr de Cera de Abelha
2 Colheres de Sopa de
Óleo de Coco
30gr de Manteiga de
Cacau
5 Gotas do seu Óleo
Essencial preferido

B Á L S A M O PA R A

pés

Derreta os óleos, a cera e a
manteiga de cacau em banhomaria.
Após estar derretido, adicione
óleos essenciais, e deixe
arrefecer por 6-8 horas sem
mexer.
Está pronto a aplicar!

MATERIAIS

1/4 chávena de azeite com
calêndula e camomila.
¼ chávena de óleo de coco
25 g de cera de abelha ralada
¼ Chávena de manteiga de cacau
25 gotas de óleo essencial de
hortelã-pimenta
10 gotas de óleo essencial de limão
5 gotas de óleo essencial de
tea tree
5 gotas de óleo essencial de
lavanda

H I D R ATA N T E

corporal

MATERIAIS

Derreter a Cera de Abelha BIO, o azeite e
o óleo de coco em banho-maria.
Retirar do lume e acrescentar o óleo
essencial a seu gosto.
Mexer com um garfo de 15 em 15 min
até ganhar uma consistência cremosa.
Coloque a mistura num recipiente
esterilizado e guarde num local seco e
resguardado da luz solar.

225gr de Cera de
Abelha
250ml de Azeite Extra
Virgem
125ml de Óleo de Coco
10 Gotas do seu Óleo
Essencial preferido

BÁLSAMO

peitoral
Para gripes e constipações.
Derreta os óleos e a cera em banhomaria.
Adicione seus óleos essenciais.
Depois de misturado, coloque o óleo
nas latas de metal e deixe arrefecer.

Usar: massaje o bálsamo no peito
para ajudar a aliviar a congestão e a
tosse.

MATERIAIS
1/2 chávena de azeite
1 chávena de óleo de
coco
3/4 chávena de cera
de abelha ralada
35 gotas de óleo
essencial de eucalipto
30 gotas de óleo
essencial de menta
15 gotas de óleo
essencial de lavanda
15 gotas de óleo
essencial de alecrim

B Á L S A M O PA R A

cutículas

Derreta a cera de abelha Bio, junto
com os óleos em banho-maria.
Mexa constantemente para que os
ingredientes agreguem.

Retire do fogo, adicione
essenciais e misture bem.

óleos

Coloque em potes ou latas e deixe
endurecer. Aproveite para reciclar as
suas embalagens!

MATERIAIS
1 C.Sopa de óleo de
coco com infusão de
camomila e calêndula
1 C.Sopa de óleo de
amêndoa doce
1 C.Sopa de sopa de
cera de abelha ralada
10 gotas de óleo
essencial de lavanda
5 gotas de óleo
essencial de hortelãpimenta
5 gotas de óleo
essencial de eucalipto
5 gotas de óleo
essencial de erva-doce
5 gotas de óleo
essencial de sálvia.

H I D R ATA N T E

after-sun

Derreta os óleos, as manteigas e a
cera de abelha em banho-maria.
Retire do lume quando todos os
ingredientes estiverem líquidos.
Junte o óleo essencial.
Deixe arrefecer um pouco e adicione
o gel de aloé. Misture bem o gel com
o resto e disponha num recipiente.

MATERIAIS
3 C.Sopa de azeite com
infusão de calêndula
1 C.Sopa de óleo de coco
1 colher de chá de
manteiga de cacau
1 colher de chá de
manteiga de karité
1 C.Sopa de cera de abelha
ralada
15 gotas de óleo essencial
de lavanda
3 C.Sopa de gel de aloé
vera

PA R A A

casa

TECIDO DE
cera de abelha
Coloque uma toalha velha a servir de
base (apenas para proteger).
Coloque a folha de papel vegetal e
sobreponha o tecido de algodão BIO já
cortado no tamanho desejado.
Rale a cera de Abelha com um ralador
manual de legumes que tenha em casa.

A quantidade vai depender to tamanho
do tecido. O objetivo é que a cera
ralada, cubra mais ou menos o tecido.

MATERIAIS
Tecido de algodão
Papel Vegetal
Ralador manual
Ferro de engomar
Tesoura
Cera de abelha

TECIDO DE
cera de abelha

Volte a colocar papel vegetal por cima.
Passe o ferro de engomar, apenas
deixando pousar no papel aos poucos.
Vai reparar que a cera derrete com
muita facilidade. O tecido vai absorver
a cera derretida.
Depois, é só retirar o papel vegetal e
deixar SECAR o tecido!

MATERIAIS
Tecido de algodão BIO,
Papel Vegetal,
Ralador manual,
Ferro de engomar
Tesoura
Cera de abelha

C E R A PA R A

móveis

Juntar 1 parte de Cera de Abelha a 3 de
azeite/óleo e derreter em banho-maria.
Quando bem misturado, retirar do
lume e deixar arrefecer.
Colocar num recipiente com tampa
(aprovei-te para reutilizar frascos).
Usando uma esponja seca, espalhe o
preparado pela madeira do móvel.

Passar um pano seco de modo a puxar
o lustre e a garantir um acabamento
uniforme.

MATERIAIS

Cera de Abelha
Azeite ou Óleo
de Coco

C E R A PA R A

sapatos
Derreta suavemente a banha e a cera
de abelha adicione óleo de peixe.
Derreta tudo na mistura.
Despeje num frasco e pronto!

MATERIAIS
35g de óleo de coco
15g de cera de abelha

LÁPIS DE CERA

naturais

Rale a cera de abelha e o
sabonete.
Coloque-os no pyrex e aqueça-os
em banho-maria, mexendo até
derreterem.
Encher 1 figura da forma e colocar
a mistura de novo em banhomaria, isto vai impedir que esta
solidifique.

MATERIAIS
90gr de Cera de Abelha
90gr de Sabonete (de
preferência branco para as
cores finais serem mais vivas)
Corantes para comida (em
pastel, gel ou pó)
1 Taça/Pyrex (que possa ir ao
forno)
1 Tabuleiro de formas

LÁPIS DE CERA

naturais

Misturar o corante e mexer com
um palito até obter uma cor
uniforme. Quanto mais corante
adicionar, mais vibrantes os lápis
sairão.
Repetir o processo para a criação
das restantes cores.

Deixar secar por 4h e remover da
forma.

MATERIAIS
90gr de Cera de Abelha
90gr de Sabonete (de
preferência branco para as
cores finais serem mais vivas)
Corantes para comida (em
pastel, gel ou pó)
1 Taça/Pyrex (que possa ir ao
forno)
1 Tabuleiro de formas

C O N S E R VA R
folhas secas
Lave as folhas e deixe-as secar durante 24 horas.
Depois de secas, coloque as folhas em cima do
papel vegetal separadas.

Derreta a cera em banho maria.
Mantendo a temperatura baixa, vá mergulhando
folha a folha na cera.
Retire e espere uns segundos, até as colocar
a secar em cima da folha de papel vegetal.

Pode colocar mais do que uma camada de cera.

MATERIAIS
55 gr Cera bio
Folhas de árvores
Folha papel vegetal
de cozinha

L A C R E PA R A

envelopes

Derreta o lápis de cera em lume
brando.
Quando a cera estiver derretida,
verta um pouco para uma colher
de sobremesa funda.
Com cuidado, verta o liquido para
cima do envelope ou carta. Espere
uns segundos. Quando começar a
solidificar coloque o carimbo, em
cima do lacre.

MATERIAIS
Lápis de Cera conforme
este e-book (escolher a
cor)
Carimbo ou algo com
relevo para “selar”

SUGESTÕES

finais

Ao realizar estes projetos, opte por reciclar
embalagens que já tenha, como frascos de vidro,
latinhas, etc.;
Pode adquirir a cera de abelha através da
Beesweet, tem certificado BIO (PT-BIO-05);
Coloque em práticas os projetos sugeridos, e
caso
tenha
alguma
dúvida,
contacte
beesweet@beesweet.pt

Boas Criações!!!

Não use herbicidas!

Escolha mel orgânico!

Descubra mais sobre a vida das
abelhas na colmeia!
Dê água às abelhas!
Plante plantas amigas das Abelhas

Descubra mais sobre a proteção da abelha em https://beesweet.pt/missao-ambiental-e-social

Encomenda a

Cera de Abelha BIO:

beesweet@beesweet.pt
+351 917473083
+351 256 064 630

Rua do Chão de Além nº 2 – 3720-053
Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

