Zestaw kreatywny. Od 7 roku życia.

Zawartość opakowania
Miarka do dozowania
1 podwójna forma do sztyftów
4 mechanizmy obrotowe do sztyftów
4 małe kwadratowe słoiczki z pleksiglasu na balsamy

Dodatkowe akcesoria
Niewielki rondelek
Płyta elektryczna lub zestaw do kąpieli wodnej
1 łyżka ze stali nierdzewnej (ewentualnie)

Uwaga
1. Wszystkie czynności wykonywać wyłącznie w obecności osoby dorosłej.
2. Nadzorować topienie się wosku i ściągnąć go z płyty natychmiast po roztopieniu (nie
dotykać gorącego wosku).
3. Barwniki zmieszane z aromatami mają bardzo silne działanie i mogą poplamić
ubrania.
4. Przed odłożeniem lub schowaniem pipet należy je wytrzeć za pomocą papierowego
ręcznika. Zapobiega to poplamieniu.
5. Nie stosować składników w czystej postaci na skórę oraz usta.
6. W kwestii dozowania stosować się ściśle do instrukcji.

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem czynności dokładnie umyć ręce. Prace powinny być wykonywane
na czystym stole kuchennym.
Po każdym użyciu pipety powinny być dokładnie wytarte oraz opróżnione na
papierowym ręczniku.
Przed każdym kolejnym użyciem dokładnie oczyścić formę do sztyftów.

Ilustrowana instrukcja postępowania
Instrukcja postępowania dla 2 sztyftów
Olejek nabłyszczający
Wosk carnauba
Wosk pszczeli
lub

lub

Instrukcja postępowania dla 2 balsamów
Olejek nabłyszczający
Wosk carnauba
Wosk pszczeli
lub

lub

Instrukcja postępowania dla błyszczyków
Olejek nabłyszczający
Wosk carnauba
Wosk pszczeli
lub

lub

Instrukcja postępowania dla 2 sztyftów do ust
Złożyć formę do sztyftów, uważając, by była dobrze złączona, a następnie ustawić ją
na wieczku pudełka.
Przygotować rondelek i wsypać do niego 17 kuleczek wosku pszczelego oraz 5 ml
pudru z wosku carnauba (dozować za pomocą miarki).
Dodać 10 ml olejku nabłyszczającego.
Topić na płycie elektrycznej (termostat 1), cały czas pilnując. Wosk topi się w ciągu
kilku minut (rys. A).
Wstrząsnąć pojemniczkiem z wybranym „aromatem i barwnikiem”, następnie otworzyć
go włożyć do niego odpowietrzoną pipetę.
Po ściągnięciu rondla z płyty, do wosku dodać 50 kropli wybranego aromatu.
Wymieszać za pomocą łyżeczki ze stali nierdzewnej (rys. B).
Od razu przelać całość do formy (rys. C). Poczekać 30 min., aż ostygnie, następnie
włożyć do lodówki na kolejne 30 min. – dzięki temu łatwiej będzie wyciągnąć sztyft z
formy. W razie potrzeby odciąć wystające końcówki.
Włożyć sztyft do plastikowego przeźroczystego mechanizmu (rys. D).
Recykling: można ponownie wykorzystać swoje stare szminki lub wymieszać swoje
ulubione kolory.
Wystarczy je stopić, a następnie użyć tej samej formy.

Sposób postępowania dla 2 balsamów
Do rondelka wlać 10 ml olejku nabłyszczającego oraz wsypać 17 kuleczek wosku
pszczelego.
Topić na płycie elektrycznej (termostat), cały czas pilnując.
W dalszej kolejności postępować tak samo, jak w przypadku sztyftów. Następnie
przelać masę do dwóch słoiczków z pleksiglasu. Odczekać 30 min.
Nabierać koniuszkami palców.

Składniki
Wosk pszczeli (1)
Jest wytwarzany pszczoły i służy do budowania plastrów w ulu. Jest stosowany w
kosmetyce do produkcji kremów oraz szminek. Służy również do wyrobu leków, świec
oraz jako środek do konserwacji drewna oraz skóry. Topi się w temperaturze około 65°C.
Wosk carnauba (2)
Jest woskiem roślinnym uzyskiwanym z gatunku palmy kopernicji, która rośnie w Brazylii.
Liście palmowe są zbierane i suszone, a następnie moczone w ciepłej wodzie w celu
uzyskania wosku. Wosk ten jest stosowany zarówno w przemyśle kosmetycznym
(głównie do produkcji szminek – nadaje im twardość), jak i spożywczym (na przykład jako
nadający połysk składnik glazury drażetek). Topi się w temperaturze około 85°C.
Olejek nabłyszczający (3)
Jest mieszanką zawierającą olej rycynowy.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować na adres:
I.Dyląg Allegro Sp.j. – 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

