
 

 

  

 

 

Alleugereix els mals de cap, els mals de peu, els dolors musculars, les cremades, repel·leix els 

mosquits, redueix les irritacions i lubrica els llavis tallats. 

 

Estris i ingredients 

-Olla 

-Pot de vidre 

-Espàtula 

-Filtre 

-Vaselina filant 

-Herbes remeieres: Romaní, espígol i 

eucaliptus 

-Oli essencial de menta i de càmfora 

 

Procediment 

1. Fondre la vaselina al bany maria: Posar una mica d’aigua a una cassola i posar-la al foc. 

Posar la vaselina a un pot de vidre i posar-lo dins de la cassola. Remenar amb l’espàtula. 

2. Triturar les herbes remeieres amb les mans. 

3. Afegir les herbes triturades al pot de vidre i remenar amb l’espàtula. 

4. Quan la vaselina estigui totalment desfeta, deixar la mescla al foc una estona per 

infusionar les herbes remeieres. 

5. Filtrar la mescla per treure’n les herbes. 

6. Afegir unes gotes dels olis essencials a la mescla i remenar amb l’espàtula. 

7. Abocar la mescla en un pot ràpidament, per evitar que se solidifiqui. 

8. Deixar refredar la mescla en un lloc sec i fresc. 

Ungüent o 

Vicks Vaporub 



 

  

 

 

Conserva les dents i evita els bacteris. 

 

Estris i ingredients 

 

-Olla 

-Espàtula 

-Ganivet i cullera 

-Recipient 

-Filtre 

-Argila verda o blanca 

-Herbes remeieres: Romaní, menta, sàlvia 

-Planta d’àloe 

 

Procediment 

 

1. Fer una infusió: Triturar les herbes remeieres i posar-les a una olla. Posar l’olla al foc i 

remenar amb una espàtula. 

2. Tallar un braç sencer de la planta d’àloe amb un ganivet i obrir-lo longitudinalment. 

3. Treure la gelatina de la planta amb una cullera i afegir-la a la infusió. 

4. Filtrar la infusió per treure’n les herbes. 

5. Posar l’argila a un recipient. 

6. Abocar la infusió al recipient a poc a poc i remenar amb l’espàtula fins a obtenir la pasta. 

7. Abocar la pasta en un pot i tancar-lo bé perquè no s’assequi. 

Pasta de dents 


