
Mini Kulki do kąpieli 

[strona 1:] 

Zawartość zestawu 

 2 opakowania mieszanki na bazie kwasu 30 g 

 2 opakowania wodorowęglanu sodu 30 g 

 1 perfumowany barwnik niebieski 

 1 perfumowany barwnik różowy 

 2 pipetki 

 1 miniforemka kulka 

 1 miniforemka płaska (rybka + muszelka) 

 1 łyżka dozująca 15 ml 

 1 rękawica 

Dodatkowe akcesoria: 

 3 szklanki 

 1 mała łyżeczka 

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 wysprzątać 

miejsce pracy – nie powinny się w nim znaleźć żadne zbędne przedmioty. 

 Upewnić się, czy dostępne są 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 lub z tyłu 

opakowań), jak również wykonaną/e formę/y). 

Produkcja kulek do kąpieli 

 Do szklanki przesypać całą zawartość opakowania z wodorowęglanem sodu.  

 Dodać opakowanie mieszanki na bazie kwasu, a następnie dokładnie wymieszać 

łyżeczką.  

 Mieszankę rozdzielić na 3 szklanki (2 łyżki dozujące do każdej ze szklanek). 

 Dodać maksymalnie 30 kropli dowolnego barwnika, kierując się przykładami z tabeli. 

Uwaga, jeśli doda się zbyt dużo barwnika, kulki do kąpieli będą się pienić w szklance.  

 Wymieszać łyżeczką, aby kolory były jednolite. 

Wybrany kolor Niebieski Różowy 

 30  

  30 

 15 15 

 20 10 

 10 20 

 

Kulka 

 Stojąc nad pokrywą pudełka, napełnić każdą połówkę foremki warstwą kolorowej 

mieszanki,  

 Dokładnie ubić grzbietem łyżki, aby części foremki były wypełnione po same brzegi. 

 Następnie dodać jeszcze małą łyżeczkę mieszanki na bok.  

 Zamknąć obie części formy nad szklanką. Powinno być słychać kliknięcie. 

 Poczekać około 2-4 godziny, a następnie wyciągnąć kulkę z formy. 



Muszelka & rybka 

 Po umieszczeniu foremki w pudełku wypełnić delikatnie rybkę lub muszelkę 

resztką kolorowego proszku,  

 Ugnieść grzbietem łyżki. 

 Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny, następnie wyjąć z formy. 

Kulki do kąpieli powinny być przechowywane w suchym miejscu 18 miesięcy po ich 

wyprodukowaniu. 

Uwagi dotyczące użytkowania  - Informacje dotyczące pierwszej pomocy: strona 8. 
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