ja r d í

a n i m at

CREMA HIDRATANT
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Materials
—Cera d’abella natural (5 g).
—Oli d’ametlles dolces (25 ml).
—Mantega de cacau (2,5 g).
—Oli essencial de lavanda, romaní, sàlvia o timó (a escollir).
—Diversos pots de vidre (aprofiteu per reciclar).
—Una cullera de fusta.
—Un recipient gran de vidre per posar al bany maria
(com que serà difícil de netejar, podeu utilitzar-ne de
reciclatge).
—Una casserola per a bany maria.
—Aigua.

Indicacions
Com que és molt senzilla de preparar, no cal fer-ne
massa, encara que tarda en deteriorar-se. També podem
mantenir la crema al frigorífic. Aquesta crema natural
hidratant podem gastar-la en qualsevol moment del dia
per a les mans o els llavis. No cal posar-se’n molta, però
sí fregar-se-la molt bé per estendre-la.
Materials necessaris per a elaborar crema hidratant natural. De dalt a baix: cera d’abella, oli d’ametlla i mantega de
cacau. Són substàncies sostenibles i netes, sense residus
perjudicials per al medi ambient.
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Preparació
—Ratlleu la cera d’abella i la mantega de cacau.
—Fiqueu-la en el recipient de vidre gran.
—Afegiu l’oli.
—Poseu el recipient al bany maria.
—Removeu-ho fins que estiga tot dissolt i ben barrejat.
—Lleveu-ho del foc.
—Refredeu-ho un poc i afegiu-li les gotes d’essència.
—Aboqueu-ho als pots i deixeu-ho refredar abans de
tancar.

