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digital

O QUE VOCÊ VAI
aprender!

D I A  D O SNamorados
Preparei esse curso digital exclusivo pra 

você que ama sabonetes artesanais e 
quer arrasar nessa data tão 
apaixonante! Espero que se 

inspire ao máximo e use cada 
dica que separei para você 

com todo o carinho 
do mundo!

• Coleção Dia dos Namorados 2018; 
• Dicas de Linhas que foram sucesso;
• Essências Afrodisíacas;
• Sugestões de cores;
• Manteiga corporal;
• Cupcake apaixonado;
• Óleo de massagem lambível;
• Barra de massagem lambível;
• Esfera Efervescente;
• Montagem de Kits.
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QUE TAL 
CONHECER 
AS LINHAS 2018

NamoradosDA  COLECÃO DIA DOS

FORMULAÇÃO ATIVOS
30% Infinity Love
30% Acqua
20% Lavandin
20% Whisky

Extrato de Pepino
Extrato de Algas
Manteiga de Ucuuba
Óleo de Coco de Babaçu
Óleo de Calêndula

MEU CRUSH
c o l e ç ã o

Q U E EU

Me curte
te curto!

PETER PAIVA

RÓTULOS 
GRATUITOS

Os rótulos de todas as linhas 
estão disponíveis gratuitamente  
para donwload no site Peter Paiva
Acesse: www.peterpaiva.com.br/ 
rotulos-exclusivos
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A linha MEU CRUSH representa aquele casal que está sempre conectado com seu parceiro ou 
possível “peguete”. Aqueles tipos de casais que se conheceram por aplicativo e conhecem tudo 
sobre as gírias da era digital! Adoram postar foto junto e mostrar o quanto estão felizes!!! 
São jovens e movidos pela tecnologia... adoram fechar a noite com aquele papo no aplicativo.



QUE TAL 
CONHECER 
AS LINHAS 2018

NamoradosDA  COLECÃO DIA DOS

FORMULAÇÃO

ATIVOS

45% Morango c/ 
Champagne
25% Red passion
20% Mandacaru
10% Ylang Ylang

Extrato de Morango

Óleo de Girassol

Manteiga de Cacau

Tenho algo para te mostrar, 
Vai ter que tirar minha 
roupa para descobrir!

PETER PAIVA

COLECÃO CONTOS ERÓTICOS

RÓTULOS 
GRATUITOS

Os rótulos de todas as linhas 
estão disponíveis gratuitamente  
para donwload no site Peter Paiva
Acesse: www.peterpaiva.com.br/ 
rotulos-exclusivos
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A linha Contos Eróticos, para casais com 25 a 40 anos que tem aquele fogo!!! Eles adoram dar beijos e abraços em 
locais públicos, curtir uma noitada na balada, um restaurante, um barzinho, estão sempre bem vestidos e ousados... 
eles só ficam em casa pra se curtir! A pegada é o grande trunfo entre eles, brincam de seduzir um ao outro e estão 
sempre inovando. Provocar um e o outro é a condição primordial para os dois estarem juntos. 



QUE TAL 
CONHECER 
AS LINHAS 2018

NamoradosDA  COLECÃO DIA DOS

FORMULAÇÃO ATIVOS
50% Pétalas brancas
40% Breu branco
10% Bamboo

Extrato de Aloe Vera
Extrato de Arnica
Óleo de Semente de Uva
Manteiga de Karité

Amor Eterno
Coleção Dia dos Namorados

A água banha sua pele, 
seus dedos massageiam 
o seu corpo e o perfume 
te encanta.

Desde 1999
PETER PAIVA

RÓTULOS 
GRATUITOS

Os rótulos de todas as linhas 
estão disponíveis gratuitamente  
para donwload no site Peter Paiva
Acesse: www.peterpaiva.com.br/ 
rotulos-exclusivos
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A linha Amor Eterno  tem cores leves, pois a ideia é transmitir tranquilidade e suavidade, destinada aos casais 
que querem curtir o amor e o sossego. Eles estão certos de que querem um ao outro, e o amor deles é maduro, 
equilibrado e romântico. Sabe aquele casal que faz tudo junto? Vão ao mercado, praticam esporte, passeiam por 
parques e amam aquele jantar pra fechar a noite! É um casal que tem como base a amizade e confiança, manten-
do um relacionamento estável e duradouro! 



UM CONCEITO INSTIGANTE!

Ousadia
KITS ESPECIAIS PARA O DIA DOSNamorados
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Que tal um presente que fala por você?!
Essa é a ideia do Kit ME COME, um dos 
produtos de maior sucesso quando o 
assunto é Coleção Dia dos Namorados, esse 
kit é record de vendas em todos os anos. 
A principal ideia é dar aquela sacudida no 
relacionamento e apimentá-lo de uma forma 
charmosa e provocadora! 
Além de todo o conteúdo de produtos, 
você pode dar a ele o nome da ideia que 
quer passar, deixando o kit provocante, 
descontraído e bem direto! O Kit Me Come 
seria um Convite muito estigante, onde o 
conceito é presentear quem você gostaria 

& Prazer!

de convidar para passar o dia dos namorados 
ou uma noite juntos, utilizando tudo o que está 
dentro do Kit Me Come!
Você pode usar elementos de cuidados 
corporais, como cremes hidratantes, óleos 
ou barras lambíveis, junto com sabonetes 
ou produtos para deixar o ambiente 
aromatizado. Outra ideia interessante é incluir 
elementos como camisinhas com sabor, 
óleos lubrificantes ou itens para estimular a 
intimidade do casal.
A ideia é deixar a timidez de lado e ousar na 
pridução desses itens que definitivamente não 
passarão em vão em uma data como essa!



VAMOS FALAR DE SUCESSO? 

Luxo
KITS ESPECIAIS PARA O DIA DOSNamorados
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Esse ano o Kit dos namorados é puro luxo. KIT 
ME SOCORRE!!! Um pedido de socorro para 
satisfazer todos os desejos nesse dia! 
É completo, com um aroma provocante e 
com acabamento em renda preta trazendo 
sensualidade e intimidade entre o casal. Nesse 
kit você encontra esfera efervescente, espuma 
para banheira, sabonete em formato de pênis, 
perfume para lençois e óleo lambível, tudo 
para impressonar e deixar o ritual completo e 
proveitoso. Os kits para o Dia dos Namorados 
podem ser mais eficientes e vendáveis, pois a 
ideia é unir produtos que estimulem o afeto e o 
sexo entre o casal.   

& Desejo

Você pode pensar em dois tipos de 
Kit, um mais completo, com cinco 
ou seis elementos, e um estilo de 
kit mais básico, com dois ou três 
produtos no máximo, assim amplia 
as opções de compras dos clientes.
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Sabonete de Pênis

Esfera para banheira

Espuma para Banheira

Perfume para lençóis

Mini Sabonetes de Morango



V A M O S  V E R  O  Q U E  F O I  S U C E S S O  N A S

ANTERIORES
NamoradosCOLECÕES DIA DOS

• LINHA PRIVÊ
Essências
 40% Musk Branco
30% Noz Moscada
20% Ylang Ylang
10% Romã com champagne

DIA DOS NAMORADOS # CURSO DIGITAL # PETER PAIVA

Ativos
Extrato de Framboesa e Avelã 
Manteiga de Karité
Óleo de Copaíba
Corantes Preto, Rosa e Vermelho



V A M O S  V E R  O  Q U E  F O I  S U C E S S O  N A S

ANTERIORES
NamoradosCOLECÕES DIA DOS

• LINHA SUPER SEXY
Essências
 40% Musk Branco
30% Noz Moscada
20% Ylang Ylang
10% Romã com champagne
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Ativos
Extrato de Framboesa e Avelã 
Manteiga de Karité
Óleo de Copaíba
Corante Preto, Rosa e Vermelho



V A M O S  V E R  O  Q U E  F O I  S U C E S S O  N A S

ANTERIORES
NamoradosCOLECÕES DIA DOS

• LINHA FELIZES PARA SEMPRE
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Essências
40% Lavanda Francesa
30% Groselha Negra
20% Ambar 
10% Amora

Ativos
Extrato de Uva
Óleo de Avelã
Manteiga de Cupuaçu



ESSÊNCIAS:
40% Rosas Vermelhas
40% Pimenta Rosa
20% Sedução

ATIVOS:  
Extrato de Morango
Óleo de Coco de Babaçu
Manteiga de Maracujá

V A M O S  V E R  O  Q U E  F O I  S U C E S S O  N A S

ANTERIORES
NamoradosCOLECÕES DIA DOS

• LINHA OLDSCHOOL
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40% Patchouly
30% Any Dolls
20% Ylang Ylang
10% Pêssego

Extrato de Amêndoas
Óleo de Calêndula
Manteiga de Cacau

60% Bulhões Flower
30% Merengue de Morango
10% Cereja

50% Herbeus
30% Alecrim Blanc
20% Aloe Vera

Extrato de leite de cabra
Óleo de Palmiste
Óleo de Girassol
Manteiga de Karité

Extrato de Pepino
Extrato de Aloe Vera
Manteiga de Maracujá
Óleo de Andiroba
Óleo de Semente de Uva

ATIVOS

ATIVOS

ATIVOS

ESSÊNCIA

ESSÊNCIA

ESSÊNCIA

suculentaeu
coleção peter paiva 1 0 0 %brasileiro

Coleção Amore 

V A M O S  V E R  O  Q U E  F O I  S U C E S S O  N A S

ANTERIORES
NamoradosCOLECÕES DIA DOS
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COMBINACÕES  
AFRODISÍACAS

50% Rosas Vermelhas 
30% Maçã Madura
20% Canela

60% Gengibre açucarado
20% Ylang Ylang
20% Menta

50% Love Secret 
30% Maçã Madura
20% Patchouly

50% Flor de Laranjeira
30% Canela
20% Angel

40% Maçã Madura
40% Pimenta Rosa
20% Morango

40% Romã com Champagne
40% Vinho Cabernet
20% Coco

Essências
40% Sedução
30% Morango Silvestre
10% Canela
20% Perfume da Princesa
Ativos
Extrato de Morango
Manteiga de Cupuaçu
Óleo de Avelã



Misture todos os ingredientes solicitados em um frasco, a dica é comple-
tar cada frasco individualmente por conta da densidade diferente dos óleos.  
Está pronto o seu óleo de massagem lambível, sensual e hidratante. 
Que seu óleo seja lembrado como um produto que fez toda diferença para o casal 
nesta data tão especial. 

Becker
Frasco pet 

5ml de essência alimentícia
5ml de adoçante líquido  
2 gotas de corante alimentício
20ml de água mineral 
30ml de óleo vegetal de Girassol
Opcional: fruta desidratada  
(exemplo: framboesa, morango ou maçã.) 

modo de fazer

material

apoio

Óleo de
lambívelMASSAGEM

RECEITA-PRESENTE ESPECIALNamorados
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ASSISTA NO



Adicione o ácido cítrico, o amido de milho, o bicarbonato, o lauril em uma bacia. Acrescente as 
pétalas, a essência e o corante (não adicionar muito corante, para não ativar o bicarbonato). Misture 
tudo muito bem com as mãos até dar o ponto de liga ou de produto sovado.
Para que você saiba o ponto certo de colocar na forma, comprima uma porção da massa na palma 
da sua mão e observe se fez alguma rachadura. O ponto certo é a massa não estar rachada.
Em seguida ponha uma quantidade grande na parte inferior da forma ultrapassando a boca da 
esfera. Coloque a tampa (parte que tem um furo) e acrescente mais produto por este furo. Comprima 
até que fique bem cheia e não caiba mais. Assim que enchê-la totalmente, desenforme com muito 
cuidado, deixando-a secar por 10 minutos. Está pronta a sua Esfera Efervescente.

1 Xícara (chá) de Ácido Cítrico
½ Xícara (chá) de Amido de Milho
1 Xícara (chá) de Bicarbonato de Sódio
4 a 6 colheres (sopa) de Lauril em Pó
40ml de Essência
Corante Cosmético à Base de Água
Pétalas de Rosas Desidratadas

Bacia Plástica
Forma para Esfera
Atenção: números 4, 6 e 8
Luvas Descartáveis

modo de fazer

material

apoio

Esfera
EFERVESCENTE

RECEITA-PRESENTE ESPECIALNamorados
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ASSISTA NO



Em uma panela esmaltada adicione a cera, o óleo e a manteiga vegetal, leve a 
fonte de calor, cuidado para não esquentar demais, apenas aqueça. Assim que 
ficar em estado líquido adicione a essência e o adoçante. Volte a fonte de calor 
pois a essência e o adoçante frio endurecem a cera e precisa aquecê-la de novo. 
Assim que ficar em estado líquido despeje nas formas.Se desejar fazer colorido, 
divida o produto em 2 panelas, em uma delas acrescente o cacau em pó e na 
forma adicione uma camada de uma cor, espere esfriar um pouco e adicione a 
próxima cor. Faça esse processo em várias listras.

100g de lascas de cera de abelha
150g de manteiga vegetal
150g de óleo de coco de babaçu
30ml de essência alimentícia
30 gotas de adoçante
sugestão: 1 colher de cacau 
em pó (colorir)

Panela esmaltada
Fogão elétrico
Bacia plástica
Colher de inox ou  
espátula de silicone
Becker

modo de fazer

material

apoio

Barra de
lambívelMASSAGEM

RECEITA-PRESENTE ESPECIALNamorados
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modo de fazer
Leve ao fogo a panela com 1/2 litro de água mineral e a base croda até levantar 
fervura, retire do fogo. Acrescente o Nipagim e a uréia na água destilada quente, 
mexendo até que se dissolva por completo. 
Em seguida despeje em uma bacia, adicione o restante da água, misture bem, 
coloque o óleo e a manteiga e com a ajuda do mix bata até que engrosse e esfrie.
Quando estiver no ponto de creme adicione todos os outros ingredientes, 
misture bem para que fique extremamente homogêneo.
Por fim envase em potes e está pronta a sua manteiga hidratante com uma ótima 
absorção e hidratação intensiva para todo corpo e rosto.

material
200gr de base Croda
800ml de água mineral
1 colher das de sopa de Nipagim
De 2 a 6  colher das de sopa de uréia
2 colheres (sopa) de Óleo de Coco de Babaçu
4 colheres (sopa) de Manteiga vegetal de Karité
50 ml de óleo vegetal para cosmético
50 ml de óleo de silicone
200 ml de extrato glicólico
60ml de essência
Corante cosmético à base de água

apoio
1 panela esmaltada
1 bacia plástica
1 colher de inox ou espátula 
de silicone
Saco plástico para envasar
Mix elétrico
Potes

Manteiga
CORPORAL

RECEITA-PRESENTE ESPECIALNamorados
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ASSISTA NO



Agora é a hora mais prazerosa. A montagem. Retire com a ajuda de uma faca o miolo de cada base 
(muffins) fazendo como um cone ao contrário deixando um buraco para adaptarmos o chantilly. Posicione 
as bases (muffins) em cima de um celofane e confeite um a um com o chantilly fazendo duas voltas e 
meia e por ultimo posicione no topo os corações ou morangos em cada um. 

Muffin
500g de base glicerinada Branca
40 ml de essência
20 ml de extrato glicólico
40 ml de lauril líquido
Corante cosmético

Chantilly
250g de base glicerinada branca
40ml de essência
20ml de extrato glicólico
80ml de lauril líquido
1 colher (sopa) de óleo de coco de babaçu
1 colher (café) de Cremor de Tártaro

Coração/Morango  
100g de base glicerinada branca
10ml de essência
Corante cosmético

Base para corte / Faca em inox
Panela esmaltada / Fogão elétrico
Espátula de silicone / Becker
Bacia plástica / Fuet (batedor de claras)
Forma para cupcake / Manga de confeitar 
Forma de Silicone corações/ morango

Muffin

Coração / Morangos

Chantilly

Montagem

Para começar você precisará fazer a base que será o muffin. Derreta a base glicerinada solicitada, em seguida 
fora da fonte de calor adicione todo o material solicitado para o muffin. Esta receita rende 8 peças. Despeje 
em uma bacia a base, com a ajuda de um fuet bata e com o auxílio de uma espátula misture esta espuma à 
base até ficar cremosa e um pouco grossa. Neste ponto despeje nas formas de cupcake de silicone. Espere 
secar e estão prontas as bases. 

Para fazer os corações e os morangos, derreta a base glicerinada solicitada, acrescente a essência  
e o corante, despeje na forma e espere solidificar.

Próximo passo é fazer o chantilly, para isso derreta a base solicitada, em 
seguida despeje em uma bacia e adicione o restante do material sugerido. Misture até que homogenize 
tudo e em seguida bata com o fuet até que ele começe a esfriar e engrossar, não pare de bater até que 
fique igual a um chatilly. Por fim espatule ele bem e despeje na manga de confeitar com o bico “Pitanga”.

modo de fazer

material

apoio

Cupcake
APAIXONADO

RECEITA-PRESENTE ESPECIALNamorados
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ASSISTA NO
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TODA TERÇA E QUINTA NO

CURSO
digital

D I A  D O SNamorados
Espero que você tenha gostado 

desse presente super especial que 
preparei para você! Que tenha se 
inspirado com cada página e que  
você realmente arrase na sua pro-

dução de Dia dos Namorados!!!
Grande beijo! Peter Paiva

Acompanhe o 
dia a dia nas 
redes sociais!

Rua Pedro Madureira, 557 – Jardim São Paulo • SP
tel.: (11) 4371 3110

P E T E R
P A I V A

C A N A L 

N O  Y O U T U B E


