
 

 

 

 

 

Zawartość zestawu: 

• 200 g kryształków soli morskiej 
• 1 perfumowany barwnik niebieski 
• 1 perfumowany barwnik żółty 
• 2 pipetki 
• 3 woreczki z organzy 
• 1 opakowanie gwiazdek z brązowego cukru  

Dodatkowe akcesoria: 

• 1 miseczka lub szklanka 
• 1 duża łyżka 

Dobra praktyka produkcji kosmetyków metodą domową  
Dobra praktyka produkcji kosmetyków określa zasady, których należy przestrzegać w celu 
zapewnienia jakości produktów kosmetycznych wytwarzanych metodą domową. Ważne jest, 
by zasady te wcielić w życie. 

• Wkładać czysty strój ochronny. 
• Dokładnie umyć i wysuszyć ręce. 
• Umyć wszystkie sprzęty, które mają być użyte przy produkcji. 
• Dokładnie uprzątnąć miejsce pracy – nie powinny się w nim znaleźć żadne zbędne 

przedmioty. 
• Upewnić się, czy są dostępne wszystkie składniki potrzebne do produkcji. 
• Używać składników przez 12 miesięcy po otwarciu pudełka. 
• Stosować się do instrukcji użycia, przestrzegając zalecanych dawek. 

Po zakończeniu produkcji kosmetyku 

• Przechowywać gotowy produkt w odpowiednich warunkach. 
• Dokładnie zanotować w tabeli datę wykonania, ilość oraz numer partii wykorzystanych 

składników (numery te znajdują się na spodzie flakoników). 

 

 

 



Produkcja soli do kąpieli 

• Nabrać 2 lub 3 łyżki kryształków soli morskiej i przesypać je do miseczki lub szklanki. 
• Dodać barwniki wedle własnego uznania, kierując się przykładami z tabeli. Barwniki są 

perfumowane, więc im bardziej sole do kąpieli są kolorowe, tym intensywniej też 
pachną. 

• Wymieszać łyżką, aż kolorowe kryształki staną się jednolite. 
• Dodać brązowe gwiazdki. 
• Całość przełożyć do woreczków z organzy lub dodać bezpośrednio do kąpieli. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z tego zestawu, można wyprodukować 3 woreczki soli do kąpieli. Sole do kąpieli 
mogą być przechowywane w suchym miejscu przez 18 miesięcy od momentu ich 
wyprodukowania. 

Uwagi dotyczące użytkowania  
Uwaga. Zawiera substancje zapachowe mogące wywołać reakcje alergiczne. Nie stosować 
składników w czystej postaci na skórę. Produktów używać jedynie w przeznaczonym im celu. 
Nie połykać. 

Wskazówka: Barwniki są bardzo silne i mogą poplamić ubranie. Podczas jednej kąpieli używać 
jedynie jednego woreczka z kolorową solą zapachową. 

Informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy 
W razie kontaktu produktu z oczami – obficie spłukać wodą, przy czym oczy powinny pozostać 
otwarte. W razie połknięcia - przepłukać jamę ustną wodą i napić się zimnej wody. W razie 
potrzeby skonsultować się z lekarzem. Zabrać ze sobą produkt wraz z opakowaniem. 

Barwnik 
niebieski 

Barwnik 
żółty 

Wybrany kolor 

Błękit turkusowy 

Błękit morski 

Zieleń szmaragdowa 

Zieleń jabłkowa 

Żółty 



______________________________________________________________________________________ 
 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować na adres: 
I.Dyląg Allegro Sp.j. ul. Bonarka 21 – 30-415 Kraków; www.ida-kids.pl 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓBA 

DATA 

 

Partia:……….. 

 

Partia:……….. 

 

Partia:……….. 

 

Sól morska 
200 g 

 


