
SA225 Fürdőbombák - Kreatív laboratórium – Bombes de Bain 

Készíts egyéni fürdőkavicsokat és fürdőbombákat, magadnak vagy ajándékba! 
 
Készíts virág, tengeri csillag vagy kagyló alakú fürdőkavicsokat és fürdőbombákat, melyek csodálatosan illatozó dús habot 
képeznek a fürdővízben, kellemes, jó érzést biztosítva fürdés közben. 

A készlet tartalma: 7 zacskó savalap, 210 g szódabikarbóna, 1 mérőkanál, 3 színezék, 2 illatanyag, 5 pipetta, 1 öntőforma 5 
formával, 1 gömb alakú öntőforma, 2 ajándékdoboz, 2 gumikesztyű, 1 használati útmutató 
Szükséged lesz még: vízre, kanálra, 4 pohárra, ollóra. 
 

Ajánlott életkor: 8-99 év 
 
Figyelmeztetés: 8 év alatti gyermekek kezébe nem való. Csak felnőtt felügyelet mellett használható. Olvasd el figyelmesen, és tartsd be az itt 
leírtakat, őrizd meg a leírást. Tartsd távol a készletet kisgyermekektől, állatoktól. A készlethez tartozó illatanyagok allergiás reakciót 
válthatnak ki arra érzékenyeknél.  
 
Biztonsági előírások: Minden kozmetikai termék előállítása tökéletes tisztaságot és higiéniát igényel, a használati utasítást pontosan tartsd be 
a kívánt termék előállításához. 
- Tiszta, sértetlen felületű asztalon/pulton dolgozz. Savval fogsz dolgozni, ami a már felsértett felületet tovább rongálhatja.  
- Használat után mindig mosd el alaposan az eszközöket mosogatószeres vízzel, és csak ha tiszták, és megszáradtak, akkor rakd el őket.  
- A színezékek erősek, foltot hagyhatnak a ruhán. Használat közben állítsd őket függőlegesen a dobozban lévő helyükre, nehogy eldőljenek. 

A pipettát rakd a saját flakonjába függőlegesen, amikor épp nincs a kezedben (ahogy a dobozfedélen látod). 
- A készlethez tartozó anyagok oldatlan állapotban ne érintkezzenek a bőröddel. Ne használd más célra az alapanyagokat, ne nyeld le őket. 
- Felbontás után 6 hónapon belül használd fel a hozzávalókat. 
- Az elkészült fürdőbombát ne rakd márványfelületre, mert akárcsak a citrom, a benne levő sav korrodálja a márvány felületét.  
- Munka közben húzd fel a kesztyűt, mert a citromsav maró tulajdonságú. Vigyázz, ne lélegezd be a savalap zacskójának tartalmát. A 

citromsav égetheti a bőr felszíni sérüléseit. Ha munka közben meg akarod dörzsölni a szemedet, vedd le a kesztyűt. 
 
Elsősegélynyújtás: 
Ha a szemedbe kerül az anyag, öblítsd ki bő vízzel – legjobb, ha tiszta vízzel teli pohár fölé hajolsz, és sűrűn pislogva hagyod, hogy a víz 
kimossa a szemedet. Ha a szádba került az anyag, ugyancsak bő vízzel öblítsd ki a szádat. Ha fennáll a veszély, hogy lenyelt valaki belőle, ne 
hánytassák, késedelem nélkül vigyék orvoshoz. Vigyék magukkal az anyagot is, amiből lenyelhetett, csomagolásával együtt.  
 

Használati útmutató – A számok alapján követheted a műveletsort a színes, többnyelvű útmutató képein 
1. Húzd fel a kesztyűt. 
2. Egy nagyobb pohárba vagy tálkába tegyél két csapott mérőkanálnyi (2x15 ml) szódabikarbónát. 
3. Adj hozzá pipettával 20 csepp vizet és 30 cseppet az egyik parfümből. 
4. Kavard össze az egészet egy kiskanállal, hogy a szódabikarbóna teljesen átnedvesedjen. 
5. Fogd az ujjaid közé függőlegesen a Mélange a base d’acide feliratú zacskót a savalappal, egy ollóval vágd le a tetejét 1 cm-

rel a szaggatott vonal alatt. 
6. Ürítsd a zacskó tartalmát a szódabikarbónás pohárba, ügyelve, hogy a zacskó nyílása belül legyen a poháron. 
7. Ha több színű fürdőbombát szeretnél készíteni, két pohárban oszd szét a keveréket: mindkét pohárba mérj ki 2x10 ml-t. 
8. Add az alaphoz a színezéket pipettával. 20 ml alaphoz ne adj többet 30 csepp festéknél, mert túlságosan felhabzik formázás 

közben, elveszíti a formáját. Ha ez megtörténne, azt jelenti, hogy túl híg volt az alapod.  
Ha fehér habot szeretnél, 20 ml alaphoz legfeljebb 20 csepp vizet adj. A víz erősebb habzást indít el, mint a színezékek. 
Azonnal keverd össze a színezett alapot, hogy egyenletes színű legyen. Szükség esetén a kanál hátával zúzd szét a képződött 

csomókat a pohár oldalán.  
Amint elkészültél, formázd a fürdőbombákat és kavicsokat. Ne hagyd, hogy megszáradjon az alap formázás nélkül. 

Fürdőbombák 

9. Mindkét félgömböt töltsd fel különböző színű rétegekkel. A felfordított dobozfedél fölött végezd ezt a műveletet. 
10. A kiskanál hátával nyomd le jól a rétegeket. 
11. Töltsd fel a félgömböt a tetejéig, majd egyik oldalra tegyél még egy kanálnyit. 
12. Kapcsold össze a két félgömböt, hallanod kell egy kattanást. 
13. A nyíláson keresztül nyomj bele egy ceruzát vagy egy pipettát, hogy a gömb belsejében ne maradjon levegő, 
14. majd még rakj bele egy kis anyagot a nyíláson át, hogy megteljen, enyhén nyomd le megint. 
15. Várj 3-4 órát, mielőtt a fürdőbombát kivennéd a formából. 

Fürdőkavicsok 

9b. A színes keverékkel töltsd ki a kívánt formákat. A felfordított dobozfedélen végezd ezt a műveletet. 
10b. Kesztyűs kézzel vagy a kiskanál hátával nyomogasd bele az anyagot a formába, így töltsd fel egészen a formát. 
11b. Legalább 4 órán át hagyd száradni a kavicsokat, mielőtt kivennéd őket a formából. 
16. Ha ajándéknak szánod a fürdőbombát vagy fürdőkavicsokat, készítsd el a készlet részét képező valamelyik virágos 

dobozkát, és rakd bele az ajándékot. 

Jó szórakozást! 

A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 
1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel.:06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.hu  
Web: www.katica.hu 

 


