
 

SA143 Tusfürdő készítő műhely 
 

 

Készíts magadnak szappant, tusfürdőt vagy habfürdőt! Mindent megtalálsz színes, illatos tisztálkodó szerek készítéséhez ebben a 

mini laboratóriumban. A műveletek egyszerűek, biztonságosak, gyorsak, az egész család örömét leli majd alkotásaidban. 

 

Életkor: 7 éven felülieknek 

A készlet tartalma (kövesd a számokat a színes útmutatóban):  

(1) és (2) – kozmetikai illatanyagok pipettákkal; (3) – 75 ml habalap; (4) - 30 ml lágyító alap; (5), (6), (7) – kozmetikai színezékek 
pipettákkal; (8) - egy tálca szappan; (9) - mérőpohár; (10) – pici kanál; (11) – spatula; (12) – szappan öntőforma; (13) – két üveg 

az alkotásaid számára; (14) – matrica az üvegekre, 1 útmutató. 

Szükséged lesz még: vízre, keverőtálra, késre, kanálra, sóra, mikrohullámú sütőre vagy két edényre gőz fölött melegítéshez. 

 

Figyelmeztetés 

7 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. Kerüljék a tömény szerek bőrrel, szemmel, szájjal való érintkezését. Amikor a 

készlettel dolgoznak, tartsák távol a kisgyermekeket, állatokat, és olyan helyen tárolják a készletet, ahol 7 év alatti gyermekek 

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

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – A számok alapján követheted a műveletsort a színes, többnyelvű útmutató képein. 
 

1) Tusfürdő és habfürdő készítése 

1. Önts a mérőpohárba 15 ml szappanalapot (3) 

2. Tölts hozzá 5 ml lágyító alapot (4) 

3. Önts hozzá 15 ml vizet. 

4. Pipetta segítségével adj 4 csepp festéket (5), (6), (7) a keverékhez – a színeket keverheted is az útmutatóban lévő táblázat 

szerint, vagy ahogy szeretnéd. Keverd jól össze a spatulával. 

5. Valamelyik parfümből (1)-(2) adj két cseppet az oldathoz, és keverd el. Figyelj oda, hogy mindig az adott színhez vagy 

illathoz tartozó pipettát használd!  

6. 2 csapott mini mérőkanálnyi sót adj a keverékhez, és keverd jól össze. 

7. Töltsd a kész szert az egyik üvegbe. 

8. Rakj rá matricát. 
 

2) Illatos szappanok készítése 

1. Vágj le a szappanalapból két 3x3 cm-es kockát. 

2. Rakd be őket a keverőtálkába. 

3. Rakd a tálkát mikróba 600 W-on 15 másodpercre, vagy olvaszd fel a szappandarabokat gőz fölött. 

4. Tegyél a megolvadt szappanhoz 5-15 csepp festéket. (Az útmutatóban lévő táblázat segít a színek keverésében.) Keverd 

jól össze egy kanállal. 

5. Rakj 0-10 csepp parfümöt a szappanhoz, keverd össze, majd gyorsan, mielőtt a szappan kezd megdermedni 

6. töltsd bele a formákba. 

7. 40 perc múlva a szappan kinyomható a formából. 

 
Biztonsági előírások: 

Olvassák el figyelmesen az útmutatót, és kövessék pontosan az előírásokat. Mindig felnőtt felügyelje a munkát. A különböző fajta 

szerek készítése előtt mindig alaposan mossák el az eszközöket. Tiszta, sima felületen dolgozzanak. Hosszú ujjú felsővel, hosszú 

szárú nadrággal, zoknival óvják a bőrüket. A dobozt és a kozmetikumokat hőforrástól távol tárolják, ahol nem éri por, és 

kisgyermekek vagy állatok nem férnek hozzá. Ne kenjék bőrükre, és ne kóstolják meg a tömény szereket. Vigyázzanak, hogy a 

hozzávalók ne kerüljenek szájba, szembe, ha ez mégis megtörténnék, azonnal mossák ki bő vízzel. A kész termékek 3 hónapig 

használhatók. 

 

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 szükséges, azonnal forduljatok orvoshoz. Ha a szádba került az anyag, ugyancsak bő vízzel 

öblítsd ki a szádat, igyál egy kis hideg vizet. Ha fennáll a veszély, hogy lenyelt valaki belőle, ne hánytassák, azonnal kérjenek 
orvosi tanácsot. Az ügyeletre 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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