
SA1431 Fürdőbombák MINI készlet - kreatív laboratórium 
Fürdőbomba-készítő mini műhely 

 

Készíts magadnak színes, illatos, habzó fürdőbombát! 

 

Életkor: 8 éven felülieknek 

 

A készlet tartalma: 2 csomag savalap (30g), 2 csomag szódabikarbóna (30g), 1 üveg kékre festett parfüm, 1 üveg rózsaszín 
parfüm, 2 pipetta, 1-1 kicsi gömb, hal és kagyló öntőformaforma, 1 mérőkanál (15 ml), 1 gumikesztyű. 

 

Szükség lesz még három pohárra, és egy kiskanálra. 

 

Figyelmeztetés 

8 év alatti gyermekek kezébe nem való. Csak felnőtt felügyelet mellett használható. Használat előtt olvassák el figyelmesen, majd 

tartsák be az itt leírtakat, őrizzék meg a leírást. Olyan helyen tárolják a készletet, ahol 8 év alatti gyermekek nem férhetnek hozzá. 

A készlethez tartozó illatanyagok allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél.   

 

A házi kozmetikumkészítés aranyszabálya: 

- Tiszta öltözék legyen rajtad, ami eltakarja a bőrödet. 

- Mosd meg és töröld szárazra a kezed, mielőtt felveszed a kesztyűt a jobb kezedre, ha jobbkezes vagy, a balra, ha balkezes. 
- Moss el minden edényt, eszközt, és a munkafelület is legyen tiszta, száraz. 

- Szépen, rendben pakolj magad elé minden hozzávalót. 

- A készletben lévő szereket a doboz felnyitásától számított egy éven belül használd fel. 

- Pontosan kövesd az utasításokat, és ne térj el az ajánlott adagolástól. 

- Az előírásnak felelően tárold a készletet használat után.  

- A mellékelt táblázatba jegyezd fel a készítés dátumát, a formákat, amiket készítettél, a használt mennyiségeket, az 

alapanyagok tételszámát (a flakonok alján, a csomagok hátán olvasható). 

- Egy zacskó savalap és egy zacskó szódabikarbóna 1 gömb, 1 hal és 1 kagyló készítésére elegendő 

 

Fürdőbomba készítése: 

- Tölts bele egy pohárba egy egész zacskó szódabikarbónát. 
- Adj hozzá egy zacskó savalapot, és egy kanállal keverd jól össze. 

- Oszd szét a keveréket három pohárba (két mérőkanállal jut mindegyikbe). 

- Adj hozzájuk maximum 30 csepp illatos festéket, mindegyik pohárba más-más színt keverhetsz össze. Használd az 

útmutatóban lévő táblázatot különböző árnyalatok eléréséhez. 

- Vigyázz, mert ha túl sok festéket adsz hozzá, a keverék már a pohárban habzani kezd. 

- Keverd össze a kanállal, hogy egyenletes színű legyen. 

Gömbalak: 

- Rakd a félgömbformákat a dobozra, és rétegesen töltsd meg őket különböző színű alapokkal. 

- A mérőkanál aljával lapítsd el a keverék felszínét a gömbökben, figyelj oda, hogy mindkét félgömb teljen meg egészen. 

- Az egyikbe tegyél még egy kanállal. 

- Pattintsd össze a gömböt. Ezt a műveletet egy pohár fölött végezd, hogy ne menjen kárba, ha valamennyi lehullik. Kattanást 
hallasz, ha összezárult a két félgömb. 

- Várj 3-4 órát, mielőtt kivennéd a bombát a formából. 

Kagyló- és halforma: 

- Töltsd meg a kagyló- és a halformát a doboz fölött a maradék keverékkel. 

- Tömörítsd a mérőkanál aljával. 

- Várj 3-4 órát, mielőtt kivennéd őket a formából. 

 

Ha száraz helyen tartod, 18 hónapig használható a fürdőbomba. 

 

Biztonsági előírások 

Figyelmeztetés: a készletben található illatanyagok allergiás reakciót válthatnak ki arra érzékenyeknél. A tömény alapanyagok 

lehetőleg ne érintkezzenek a bőröddel. Csak az adott célra használd a készletben lévő alapanyagokat. Ne nyeld le őket. 

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.  

 

Jó szórakozást! 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 

Tel./fax:06-1-462-23-88/87 

E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 
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http://www.katica.hu/

