
 

 

SA 256 Spa Lab – Élményfürdő laboratórium 

 
Hozz létre élményfürdő hangulatot otthonotokban ezzel a kis laboratóriummal. Pezsgő 
fürdőkristályokat, ellazító, illatos fürdősót, színes tusfürdőt vagy habfürdőt tudsz vele készíteni.  
Kicsik és nagyok egyszerű, biztonságos és szórakoztató módon teremthetik meg készítményeikkel a 
kényeztetés élményét a fürdőszobában. 
 
Figyelmeztetés: 

8 év alatti gyermekek ne használják a készletet! Mindig legyen felnőtt felügyelet a gyermek mellett, 
amikor a készlettel foglalkozik. Figyelmesen olvassák el a használati utasítást, és ne dobják el, hátha 
szükség lesz rá hivatkozási alapnak. A termékek ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel, és főleg 
szájba vagy szembe ne kerüljenek. Kisgyermekeket, állatokat tartsunk távol a munka helyszínétől. 
Olyan helyen tartsuk a dobozt, ahol 8 év alatti gyermekek nem férnek hozzá. A készletben található 
illatanyagok allergiás reakciót válthatnak ki arra érzékenyeknél. 
 
A készlet tartalma 

• 75 ml habosító alap (tisztán 
használva irritációt okoz) 

• 30 ml lágyító alap 
• 20 g szódabikarbóna 
• 2 flakon kozmetikai színezék 
• 2 flakon kozmetikai parfüm 

• 1 mérőkanál 
• 1 pici kanál 
• 1 spatula 
• zacskók organzából 
• 4 pipetta 

 

• durva só 
• 1 mérőpohár 
• 20 g savkeverék 
• 2 üres flakon 
• 2 öntőforma 

 

Szükség lesz még finomított konyhasóra. 
 
Biztonsági előírások 

- Alaposan mossunk kezet, mielőtt elkezdünk dolgozni a készlettel. 
- Erre alkalmas konyhaasztalon, vagy más sima felületen dolgozzunk. 
- Ha valamelyik szer szemünkbe kerül, mossuk ki bőséges vízzel úgy, hogy közben nyitva tartjuk a 

szemünket. Azonnal forduljunk orvoshoz, és mondjuk el, mi történt. 
- Távolítsuk el a munkafolyamatok közeléből a gyermekeket és állatokat. 
- Gyermekektől távol tároljuk a készletet. 
- Ha lenyeltünk valamilyen szert, mossuk ki a szánkat alaposan, és igyunk tiszta vizet. Ne próbáljunk 

hányni. Késedelem nélkül hívjuk fel az orvosunkat. 
- Egyik szert se kenjük tiszta állapotban a bőrünkre, és ne kóstoljuk meg. 
- Minden alkalommal, amikor már nem dolgozunk a készlettel, mossunk el mindent vízzel, 

szappannal, és győződjünk meg róla, hogy minden eszköz megszáradt, mielőtt elcsomagoljuk. Az 
elkészült termékeket két hónapig használhatjuk. 

- A kiskanalat minden használat után alaposan töröljük meg. 
 
Pezsgő fürdőkristályok készítése 

- A mérőkanállal mérjünk ki 10 ml savkeveréket („mélange acide”), és öntsük a mérőpohárba. 
- Adjunk hozzá 10 cseppet valamelyik parfümből, 13 csepp színezéket és három csapott pici kanál 

finomított konyhasót. Keverjük össze a spatulával, adjunk hozzá még 10 ml szódabikarbonát, és 
keverjük újból össze.  

- A keverék száraz lesz, egészen enyhén ragadós (kis aggregátumok kezdenek képződni, ha 
hozzányomjuk a spatulával a pohár falához. Ha ez nem történik meg, adjunk hozzá 1-2 csepp vizet, 
és újra keverjük össze). 

- Rakjuk át a készítményt a formákba (szív, hal), hüvelykujjunkkal jól nyomkodjuk bele.  
- Hagyjuk egy éjszakán át száradni, mielőtt kivennénk őket a formából. A habzó fürdőkristályokat 

fürdés közben használjuk. 



Figyelem! A pezsgő fürdőkristályokat ne tárolja zárt flakonokban, mint amilyen pl. a tusfürdőé. 
Ellenkező esetben baleset történhet. 
 
Fürdősó készítése 

- Mérjünk ki kb. két csapott mérőkanál (15 ml) durva sót. 
- Adjunk hozzá 8 csepp parfümöt, és a francia nyelvű leírásban látható táblázat szerint színezzük ki, 

ahogy szeretnénk. A táblázat első oszlopában látjuk az elérhető színeket, a középső oszlopban, 
hogy az adott árnyalat eléréséhez hány csepp (vagy egész pipetta) sárga, a harmadik oszlopban 
pedig, hogy hány csepp vagy pipetta kék festékre van szükség.  

- Keverjük össze a kis spatulával, s töltsük egyenesen a fürdővízbe, vagy rakjuk egy organza 
zacskóba, ha később akarjuk használni, vagy ha ajándékba készül.  

 
Tusfürdő vagy habfürdő készítése 

- Öntsünk a habosító alapból („base moussante”) kb 15 ml-t a mérőpohárba. 
- Adjunk hozzá 5 ml-t a lágyító alapból („base adoucissante”), majd az egészet töltsük fel kevés 

vízzel 35 ml-ig. A spatulával keverjük össze. Frissen felnyitott ásványvizet használjunk. 
- Ha színezéket vagy parfümöt akarunk hozzáadni, mindig az adott flakon jobb oldalán lévő pipettát 

használjuk, és használat után mindig öblítsük át vízzel.  
- Adjunk két pipettányit a kiválasztott parfümből és a megfelelő színből a keverékünkbe. 
- Szelíden kevergessük, míg homogén folyadékot kapunk. A termék elkészült, de még túl folyékony. 

Ilyenkor növelnünk kell a konzisztenciáját (más szóval alakítunk a viszkozitásán). Ezt úgy érjük el, 
ha egy pici kanálnyi finomított konyhasót adunk hozzá, és összekeverjük. Kevergessük pár 
másodpercet, míg a só feloldódik, és szükség esetén még adjunk hozzá 1-2 pici kanálnyi sót. 

- Ha megfelelően nyúlós állagú a tusfürdőnk, nem kell mást tennünk, mint betölteni egyik flakonba, 
és felcímkézni a flakont. Zuhanyzáshoz egy mogyorónyit tegyünk a fürdőkesztyűre a szerből. Ha 
fürödni szeretnénk, egyharmad vagy fél flakon szert öntsünk a fürdőkádba a csap alá, hogy a 
vízsugár felhabosítsa.  

 
Összetevők 

A Monoi és Pinede parfümöket egy parfümőr készítette, igyekezvén minél hívebben újraalkotni egy 
egzotikus virágillatot kopraolajból az egyik és természetes lombillatot a másik esetben. 
A habosító alap lauril-éter-szulfátból áll. Kókusz- és pálmaolajból nyerik ezt az anyagot, használata a 
különböző tisztító- és habzó szerekben széles körben elterjedt. 
A lágyító szer glicerin alapú (mely lágyítja a bőrt, és megakadályozza kiszáradását,)és emellett 
kókuszolaj származékot tartalmaz, mely szintén bőrlágyító tulajdonsággal rendelkezik. 
E két szer összetételét úgy kísérletezték ki, hogy a lehető leglágyabbá tehessék a bőrt.  
 
 
Jó szórakozást! 
 
Importálja és forgalmazza:        Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101.                    
Tel.:06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 

 

 

 

 


