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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Posturas impacientes 
podem ser negativas. 
Demonstre cuidado 
com a pessoa amada.

O envolvimento afetivo 
exige uma postura emo-
cional mais coerente 
com a pessoa amada.

Fase próspera, em que 
as oportunidades são 
usufruídas com dina-
mismo e entusiasmo.

Criatividade, determi-
nação e senso de oportu-
nidade estão alinhadas 
em prol de realizações.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Sua busca por situações 
novas lhe guiará por 
situações bem interes-
santes.

Ainda que você fique 
mais reservado, compa-
nhias seletas lhe trarão 
alegria e conforto.

Dia de abrir mão do or-
gulho e pensar com cau-
tela naquilo que você 
deseja de melhor.

A produtividade se ele-
va na medida em que 
as oportunidades são 
aproveitadas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Sua espontaneidade e 
abertura ao diálogo são 
peças fundamentais. 
Aproveite o momento.

Você estará mais seguro 
de si para encarar os 
desafios, resolvendo-os 
com otimismo.

Não tenha medo das 
adversidades emocio-
nais. Situações de risco 
podem ser contornadas.

Proatividade e criativi-
dade se aliam na gestão 
da vida cotidiana, dina-
mizando a rotina.

FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
- Corte o limão em rode-
las e leve ao fogo junto 
com os demais ingre-
dientes;
- Espere ferver e des-
ligue; 
-Deixe esfriar por al-
guns minutos;
- Coloque no recipien-
te de vidro e adicione 
mais folhas de cedro e 
algumas gotas de limão. 

Dicas:
Esse aromatizador é 
ótimo para ser usado 
no banheiro, pois man-
tém sempre com cheiro 
agradável. O limão é 
revitalizante e atrai ale-
gria. Caso ainda queira 
incrementar mais, pode 
usar gotas de extrato de 
baunilha e alguns ramos 
de alecrim. 

MATERIAIS
1 recipiente de vidro
Folhas de cedro
Ramos de pinho
1 limão
200 ml de água

Aromatizadores caseiros

1 recipiente de vidro
Extrato de amêndoas
Rodelas de gengibre
1 laranja
200 ml de água

1 recipiente de vidro
Pau de canela
Anis-estrelado
1 maçã
200 ml de água

- Corte a maçã em fatias 
finas e leve ao fogo junto 
com os demais ingre-
dientes;
- Espere, um pouco an-
tes de começar a ferver 
desligue;
-Deixe esfriar por al-
guns minutos;
- Coloque no recipiente 
de vidro e adicione mais 
canela e anis-estrelado.

Dicas:
O aroma de canela tem 
o poder de abrir o ape-
tite, estimular o diálogo 
e a felicidade, por isso, 
pode ser perfeitamente 
colocado em uma sala 
de jantar. Maçã com ca-
nela é um dos favoritos 
do inverno, ainda mais 
quando acompanhado 
de um chá.

- Corte a laranja em 
rodelas grossas e leve 
ao fogo junto com os 
demais ingredientes;
-Espere, um pouco an-
tes de começar a ferver 
desligue;
-Deixe esfriar por al-
guns minutos;
- Coloque no recipiente 
de vidro e adicione mais 
extrato de amêndoas. 

Dicas:
Um aromatizador de 
laranja oferece um efeito 
relaxante e calmante e é 
uma ótima opção para 
ser usado na sala de 
televisão ou no quarto. 
Para incrementar o 
aromatizador, adicione 
também algumas rode-
las de limão ou essência 
de limão.


