
 

-Como  preparar  a  pasta  henna? 

Comece a prepara a pasta henna 1 dia antes da sua  aplicação , pois,  até  todo o seu  processo estar concluído 

leva cerca 24 horas.  

 

1º PASSO 

Peneirar  a  henna 

Primeiramente, peneire a henna, pois só assim evita que o seu aplicador jacquard ou cone fique entupido de 

pasta henna, arruinando assim todo o seu trabalho. 

2ºPASSO 

24 Horas Antes 

Estamos   prontos para começar a realizar a pasta henna… 

Irá precisar dos seguintes produtos e ferramentas: 

-20 gramas de henna 

-sumo de limão 

-taça de cerâmica ou de plástico 

-colher de plástico 

-açúcar 

-óleo de essencial de lavanda 

-película aderente 

 

 



-coloque 20 gramas de henna numa taça de cerâmica ou 

plástico e acrescente ¼  de um copo de sumo de limão. 

 

 

 

 

 

 

 

-Misture e mexa bem até estarem ligados. 

Agora junte 2 colheres de sopa de açúcar e mexa bem. 

Neste momento, a pasta henna terá uma textura espessa. 

 

 

 

                                                                            

          

 

    -Cubra a superfície com película aderente. 

                                                                          -Deixe a pasta henna ficar de pose durante 12 horas. 

 

 



    -Adicione 1,5 colheres de sobremesa de óleo essencial lavanda.  

Misture bem. 

O óleo essencial irá ajudar a obter uma cor mais escura de maneira natural. 
 
 

 -Misture bem até a pasta ficar cremosa. 

 

 

 -Deixe de pose mais 12 horas, coberta com película aderente. 

 

A pasta henna nunca deverá ser muito líquida pois terá que se manter firme nos traços finos da tatuagem henna. 

 

-Se a pasta henna se encontrar muito grossa, adicione um pouco de sumo de limão. 

-Se a pasta henna se encontrar muito fina adicione um pouco de henna e açúcar. 

 

NOTA: É possível misturar todos os ingredientes num só passo, 24 horas antes, mas irá conseguir uma pasta 

hennamuito mais eficaz e cremosa quando realizadas em duas partes distintas. 

 



Pode guardar a pasta henna no congelador numa taça ou já embalada nos aplicadores jacquard por um período 

máximo de 6  meses. 

 

  

 

 

 

 

 

 


