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Mydełka zapachowe 
Zestaw kreatywny. 

Zawarto ść opakowania 
450 g mydła glicerynowego. 
10 foremek do mydełek. 
1 aromat „Clafoutis” – zapach czerwonych owoców i gorzkich migdałów. 
1 aromat „Nénuphar” – zapach bukietu z liści i białych kwiatów. 
3 barwniki: róŜowy, Ŝółty i niebieski. 
5 pipetek. 
1 instrukcja. 

Opis produktu 
Zestaw ten słuŜy do samodzielnego wytwarzania doskonałych mydełek, które swój wygląd i wysoką  
jakość zawdzięczają przeźroczystej bazie glicerynowej.  
Bazę mydlaną wkłada się na dwie minuty do kuchenki mikrofalowej ustawionej na najniŜszy poziom 
mocy (1) lub teŜ topi się ją w kąpieli wodnej (70°C). Kiedy staje się płynna, tuŜ przed wlaniem jej do 
formy moŜna dodać do niej wybrane przez siebie aromaty i barwniki. Mydełko zastyga w ciągu kilku 
minut i dzięki foremkom moŜe przybierać kształt serduszek, kwiatów, muszelek lub rybek.  
Dzięki barwinkom i aromatom wchodzącym w skład zestawu młody adept sztuki mydlarskiej moŜe 
samodzielnie stworzyć pełną gamę róŜnokolorowych mydełek o przyjemnym zapachu. 

Zalecenia 
NaleŜy uwaŜnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. 
Mydełka moŜna wytwarzać jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. 
Małe dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca wytwarzanie 
mydełek. 
W razie kontaktu któregokolwiek z aromatów z błonami śluzowymi naleŜy przepłukać je obficie olejem 
spoŜywczym, a następnie wodą. W razie kontaktu któregokolwiek z barwników z błonami śluzowymi 
naleŜy przepłukać je wodą. 
W razie połknięcia któregokolwiek z aromatów lub barwników naleŜy skontaktować się z lekarzem. 

Wytwarzanie mydełek 
Glicerynową bazę mydlaną naleŜy pokroić za pomocą noŜa kuchennego na kostki o wymiarach 
3cmx3cm. 
Wziąć 2 kostki i przekroić kaŜdą z nich na pół, a następnie włoŜyć je do miseczki z uszkiem lub do 
szklanki. Najlepiej jest uŜyć naczynia z uszkiem, poniewaŜ uchwyt się nie nagrzewa. 
Bazę mydlaną naleŜy topić w kuchence mikrofalowej przez 1-4 minuty, w zaleŜności od rodzaju 
posiadanej kuchenki, ale zaleca się ustawić ją zawsze na najniŜszy poziom mocy: 
Moc 60W 90W 180W 360W 
Czas 4 min. 2 min. 30 sek. 1 min. 50 sek. 50 sek. 

Nie naleŜy przekraczać mocy i czasu topnienia wskazanego w tabeli. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe nie 
wszystkie kuchenki mikrofalowe grzeją tak samo. Powinno się zatem czynić próby stopniowo, 
zaczynając od ustawienia najniŜszej temperatury. 
Mydło powinno się całkowicie roztopić, ale nie powinno być doprowadzone do stanu wrzenia. Lepiej 
jest topić je przez dłuŜszy czas w niŜszej temperaturze, niŜ krócej w temperaturze zbyt wysokiej, a to z 
3 powodów: zbyt ciepła baza mydlana moŜe zacząć opalizować,  moŜe zniekształcić formę lub moŜe 
poparzyć. 
MoŜna równieŜ topić bazę mydlaną w kąpieli wodnej (70°C), ale proces ten trwa w tym przypadku o 
wiele dłuŜej. Nie naleŜy zostawiać kąpieli wodnej bez nadzoru. 
W czasie topienia bazy mydlanej naleŜy otworzyć pojemniczki z aromatami i barwnikami, a następnie 
włoŜyć do nich odpowiednie pipetki, z których wcześniej naleŜy usunąć powietrze. 
Kiedy baza mydlana jest juŜ płynna, kolejne czynności naleŜy wykonywać bardzo szybko, aby nie 
dopuścić do utworzenia się „koŜucha” na powierzchni mydła. 
Do aromatyzowania mydełka naleŜy wybrać jeden lub dwa zapachy i odmierzyć następującą liczbę 
kropli na 1 kostkę : 
- 7 kropli dla mydełek o bardzo delikatnym zapachu. 
- 14 kropli dla mydełek, które zostawiają delikatny zapach na skórze. 
Następnie naleŜy od razu dodać barwniki, i w zaleŜności od koloru, jaki chce się uzyskać, odmierzyć 
następującą liczbę kropli: 
Kolor docelowy Barwnik Ŝółty Barwnik niebieski Barwnik róŜowy 
śółty ...................................................2-8 kropli........................................... .......................... 0-1 kropla 
Pomarańczowy...................................3-5 kropli........................................... ............................2-5 kropli 
RóŜowy ............................................................ ........................................... ............................2-6 kropli 
Błękitny............................................................. ............................ 2-5 kropli ............................2-4 kropli 
Turkusowy........................................ 0-1 kropla............................ 1-6 kropli ..........................................  
Zielony................................................3-5 kropli............................ 2-5 kropli ..........................................  
Po dodaniu barwników mieszać całość przez 2-3 sekundy za pomocą trzonka łyŜeczki. 
Płynne mydło naleŜy od razu przelać do jednej lub kilku wybranych przez siebie foremek. Nie naleŜy 
przenosić pełnej formy z miejsca na miejsce, aby na powierzchni mydełek nie wytworzyły się 
zmarszczki. 
Mydełka zastygają przez około 30-40 minut, po czym moŜna wyjmować je z foremek.  
Aby dobrze wyeksponować mydełka najlepiej jest połoŜyć je na mydelniczce w jasnym kolorze, na 
której będzie widać wszystkie refleksy. Doskonałym podłoŜem do eksponowania małych okrągłych 
mydełek są muszle św. Jakuba. Najbardziej estetycznym rozwiązaniem jest prezentowanie tego 
samego modelu mydła w róŜnych wersjach kolorystycznych na tej samej mydelniczce. 
Kiedy mydełka są lekko zuŜyte moŜna je ponownie przetopić. W ten sposób zestaw daje moŜliwość 
wykonania ponad 30 mydełek. 
Chcąc przechowywać mydełka lub ofiarować je komuś w prezencie, naleŜy opakować je w folię. 
 
 
 

Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia prosimy kierować na adres: 
I.Dyląg Allegro Sp.j. – ul. Wadowicka 12 – 30-415 Kraków - www.allegro-marketing.pl, www.dadum.pl 

wyłączny importer i dystrybutor w Polsce firmy: 
Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja – www.sentosphere.fr 


