
Uma receita fácil 
para criar Bom Ambiente.

A MELHOR VELA DO MUNDO 
É AQUELA QUE VOCÊ FAZ

Óleo Alimentar (usado ou novo)
Pó para a Melhor Vela do Mundo (incluido)

Pavios, Suporte de Pavios e Colher Medidora (incluido) 
Um Recipiente ao seu gosto, para colocar a Vela

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 10 MIN. | CUSTO: BAIXO 
DIFICULDADE: BAIXA

INGREDIENTES NECESSÁRIOS
PARA FAZER UMA VELA COM 100G 

QUE SALVA 100,000 LITROS DE ÁGUA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Óptimos Perfumes | 30 horas de queima por cada 100g de vela 

Reduzido custo por cada hora de queima | Produto testado e seguro
Baixo nivel de gordura.. nas águas, porque impede a sua contaminação por óleos usados.

Para mais informação, perguntas frequentes e ideias inspiradoras, visite  www.thegreatestcandle.com

 Para uma experiência perfeita, apague sempre a vela com um Apagador de Velas, evitando assim a libertação de fumos.
Se estiver a utilizar The Greatest Candle Color Boxes, para dar cor à sua vela, tenha em conta que a cor do óleo pode afectar a cor final da vela.

O perfume demora aproximadamente 24 horas a estabilizar e a fazer-se sentir. Utilize sempre papel higiénico para limpar o recipiente e a colher. 
Evite utilizar água na limpeza dos utensilios.  Nunca guarde óleos usados com particulas de comida. Filtre sempre o óleo usado antes de o guardar.

PARA FAZER UMA VELA COM TAMANHO DIFERENTE AO ENUNCIADO AQUI, RESPEITE SEMPRE AS PROPORÇÕES DESTA RECEITA. 
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Deite o óleo filtrado num recipiente apropriado para microondas 
juntamente com uma colher de Pó para a Melhor Vela do Mundo. 

Utilize a colher medidora incluida.

Deixe cozinhar por 1 a 2 minutos no microondas 
na potencia máxima.

Deite a cera liquida no(s) recipiente(s) que desejar decorar.
Deixe arrefecer ligeiramente durante dois minutos e coloque 

o pavio no centro da vela, utilizando o Suporte de Pavios incluido.  
ATENÇÃO - CERA MUITO QUENTE! 

Adicione duas colheres de Pó para a Melhor Vela do Mundo 
(utilize a colher medidora incluida), 

e misture bem até que a cera fique com um aspecto homogéneo.

Aguarde que a cera arrefeça até ficar sólida. 
Evite movimentar o recipiente para que a superficie 

da vela fique perfeita.   

Filtre 100ml de óleo usado com um filtro de cozinha 
(filtro de café ou um pequeno coador deverão ser suficientes).

Se possivel, deixe o óleo usado repousar durante 24 horas antes de utilizar. 
Desta forma as particulas de comida deverão ficar depositadas no fundo.


