Creme depilatório fácil de fazer em casa – É possível eliminar os pelos e deixar a pele
ainda mais clara utilizando esse creme depilatório

Beleza Creme depilatório fácil de fazer em casa.
É possível eliminar os pelos e deixar a pele ainda mais clara utilizando esse creme
depilatório 1K+Guardar Dona Benta 4 meses ago.
A depilação está entre os procedimentos de estética que mais agridem a pele.
A retirada dos pelos pode deixar a pele mais frágil e ressecada.
Entre os inconvenientes do processo está a possibilidade de escurecimento da pele
e pelos encravados.
O escurecimento também é um risco se a pele for exposta ao sol logo após a
depilação, especialmente se for usada a cera.
Entre as formas de minimizar o risco de escurecimento, ressecamento e pelos
encravados, está o uso de produtos naturais para fazer a depilação.
Essa receita é econômica, rápida e pode ser preparada em casa.
É preciso atenção à possibilidade de alergias desencadeadas pelo uso do creme,
se isto acontecer, deixe de aplicar.
Você vai precisar de:
Leite:
5 colheres de sopa Gelatina sem sabor:
2 colheres de sopa Bicarbonato de sódio:
1/2 colher de sopa Suco de batata inglesa:
2 colheres de sopa Recipiente próprio para micro-ondas Palitos de
picolé Modo de preparar:

1. Misture todos os ingredientes no recipiente;
2.Leve ao micro-ondas por 30 segundos, na potência máxima;
3. Retire e mexa bem com um palito de picolé até a mistura ficar homogênea;
4. Se for preciso, coloque novamente por mais 30 segundos no micro-ondas até os
produtos ficarem bem incorporados;
5. Reserve.
Modo de usar:
1. Quando o creme estiver frio o suficiente para tocar, aplique na pele
usando um palito;
2. A aplicação deve ser na direção do crescimento do pelo porque facilita a
retirada e evita que fiquem encravados;
3. Aplique em toda a área que deseja depilar;
4. Espere até 20 minutos e retire puxando delicadamente na direção oposta
do pelo;
5. Após retirar todo o creme, limpe a área;
6. Passe hidratante normalmente na área depilada após o banho;
7. Evite tomar sol na área depilada por uma semana;
8. Espere pelo menos 15 dias para repetir o processo.
Essa dica foi útil?
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