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Ingrediente 

500 ml ulei de măsline extravirgin 
(sau alt ulei lichid la alegere)

25 g ceară de albine:
-------------
o mână sau două de plante uscate 
întregi (gălbenele/ mușețel/salvie/
lavandă etc, la alegere, un tip sau mai 
multe) 
------------
opțional:
alte grăsimi solide:
ulei de cocos, unt de shea/mango/
avocado/cacao etc  

Uleiuri esențiale la alegere, între 
10 și 50 de picături

Alifie hrănitoare & protectoare 
cu  extract de plante 

 o rețetă de bază - varianta “la cald” -

Pune într-o oală materia vegetală și acoper-o cu uleiul. Oala se pune 
pe bain-marie timp de minim 2 ore, timp în care este important ca 
temperatura uleiului să nu depășească 60° C pentru a nu deteriora 
compușii benefici ai plantelor pe care dorești să îi extragi. 
Dacă uleiul se încinge prea tare, oprește focul și repornește-l după 
o vreme, înainte ca uleiul să se răcească de tot. Cu cât tempera-
tura este mai scăzută cu atât plantele se păstrează mai mult timp la 
infuzat.  Este nevoie ca temperatura să fie de minim 37 ° C.  Dacă 
păstrezi uleiul la temperatură mai mică, ține-l mai multe ore la cald 
(8-12 h) 
 
După cele minim două ore, uleiul se strecoară printr-o sită mare 
sau un tifon.  Îl poți lăsa peste noapte sau două zile la scurs pentru 
a obține cât mai mult extras. Uleiul (vor rămâne aprox. 350 ml) se 
poate strecura din nou printr-o sită mai fină pentru a separa toată 
materia vegetală. 

Încălzește din nou uleiul pe bain-marie și adaugă ceara de albine. 
(ca regulă, aprox 7-8% ceară din cantitatea de ulei lichid. Dacă se 
vrea o alifie mai tare, se poate adăuga 10% sau un pic mai mult). 
Dacă dorești să folosești și unturi solide, acum este momentul să 
le adaugi, pentru a se topi împreună cu ceara. Când aproape s-au 
topit cu totul, oprește focul și amestecă în continuu până când nu se 
mai observă bucăți solide.   
 
Acum se pot adăuga uleiurile esențiale, dacă dorești asta.  
 
Toarnă amestecul de ulei și ceară în borcane curate și uscate, cu 
gura largă. Pune capacul abia după ce alifia s-a răcit complet.

-păstrează alifia la temperatura  
  camerei, ferită de razele solare 
-valabilitate minimă:12 luni  
-pentru extra hidratare și  
  absorbție mai ușoară, aplică
  pe pielea ușor umedă.
 


