
LOL Лаборатория за парфюмирани сапуни 69514 

 
ВАЖНО! 

Комплекта е за деца над 8 години. Да се използва само под наблюдението на възрастен. Прочетете 

инструкциите преди да започнете игра. Комплекта включва някои аромати, които се използват в 

хранителната промишленост, които могат да причинят алергии. Не поглъщайте. Ако все пак е попаднало в 

устата ви, измийте се и пийте вода. Не предизвиква повръщане. В случай на причинен не желателен ефект, 

моля свържете се с вашият лекар. Ако попадне в очите ви, измийте с вода. 

Информация за първа помощ: 

 В случай, че попадне в очите, изплакнете обилно с вода, ако е необходимо, се обадете на вашият 

лекар. 

 В случай на поглъщане, изплакнете устата си с вода и изпийте малко количество вода. Не 

предизвиква повръщане. 

 В случай на съмнение, консултирайте се с вашият лекар. Вземете продуктите и шишенцата с вас. 

 В случай на някакво увреждане, винаги се консултирайте с вашият лекар. 

Състав:  

 Аромат от рози 10 мл- 25.068* 

 Във връзка с регулаторен номер 1334/2008 по отношение на ароматите и някои от хранителните 

съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба във и върху храни. 

 Стеаринов глицерол CAS Nr. 9004-99-3 

 Розов хранителен оцветител E122  CAS Nr. 3567-69-9 CE Nr. 222-657-4 

Сапуните са клинично тествани и безопасни. Въпреки това, в отделни случаи може да се наблюдава хипер 

реакция. Следователно, в случай на дразнене, преустановете игра. 

 

Нека да започнем! Направете първият си глицеринов сапун. Прочете инструкциите и ще видите, колко е 

лесно. Запомнете: използвайте, ръкавици и поискайте помощ от родител като асистент. 

Какво ви е необходимо: 

От комплекта- за цветна есенция: 

 Червеният оцветител 

 Аромата от рози 

За сапун: 

 Глицерин на прах (глицерил моностеарат) 

 Дървена бъркалка 

 Измерителна лъжичка 

 Формички за сапун 

 Ръкавици 

От вкъщи: 

 Микровълнова фурна 

 Купа за микровълнова 

 Кухненски ръкавици 

Как се прави: 

1. Направете есенция, като изберете цвят и парфюм за сапуна. Разредете няколко зрънца от оцветителя 

с малко вода и разбъркайте с лъжица. След това добавете малко аромат от роза и разбъркайте 

отново. 

2. Направете вашият сапун: 

 Поставете 20 гр глицерин в контейнерче и загрейте в микровълновата фурна за около 30 секунди на 

максимална мощност. 



 Извадете контейнерчето с ръкавици (помолете вашият асистент да ви помогне, за да не се изгорите) 

и разбъркайте добре с дървената бъркалка. 

 Ако глицеринът не се е разтворил напълно, загрейте за още 10 секунди и разбъркайте отново. Готово 

е, когато глицеринът е напълно течен (не го кипрайте!) 

 Добавете есенцията, която сте подготвили и разбъркайте. 

 Внимателно налейте течността, във формичката, която сте избрали, помагайте си с лъжица. 

 Оставете да изстине за около два часа и след това извадете сапуна от формичката. 

Предложения: 

1. С няколко зрънца от оцветителя можете да направите деликатен розов цвят. Прибавяйки повече 

прах, можете да направите цвета светло червен, с който вашите сапуни да изглеждат „ пламтящи“ 

2. Ако искате да оцветите сапуните си в различен цвят, можете да намерите различни оцветители/ бои 

за сладки във всеки хранителен магазин. 

Още една идея: Какво ще кажете, докато се учите как да си направите сапун, защо не направим ароматно 

„ковчеже за съкровища“? Просто комбинирайте основните съставки с малък СКРИТ ПРЕДМЕТ, който по 

време на охлаждането, ще стане видим.  

Каква по-прекрасна идея за подарък? 

СКРИТ ПРЕДМЕТ: как да го изберете? Помислете за малък „скъпоценен“ предмет, нещо като мънисто, малко 

цвете или цветно копче. Особено, ако това има специално значение, за човека, на когото го подарявате. 

Сапуните са перфектни за бързо освежаване, какво по-хубаво от релаксираща вана, когато се чувствате 

уморени? А, ако водата ухае на любимият ви аромат, ефектът е още по-голям, как да го направите? 

Помислили сме за, това как да създадете любим аромат…и разбира се за цветни соли за вана. 

Какво трябва да направите: 

Добавете 10 капки от аромата с рози в пакетчето 

Прибавете няколко зрънца от оцветителя 

Добавете чаша сол в пакетчето 

Комбинирайте със съдържанието в шишенцето, затворете пликчето и разбъркайте добре, така, че солта да 

се абсорбира добре с оцветената есенция. 

Ако се виждат все още топченца, поразтъркайте пакетчето отвън 

Оставете пакетчето на страна за известно време, като разбърквате от време на време. 

Вашите соли за вана са готови! Пробвайте ги сега! 

Огромни и издръжливи сапунени балони 

Красиви сапунени балони: жалко, че те винаги са малки…но и за това има решение! Просто добавете 

съставките от рецептата и имайте малко търпение. 

Какво ви е необходимо: 

 Половин литър вода 

 Две супени лъжици веро 

 Две супени лъжици течен глицерин (можете да вземете от глицерин на прах от комплекта и да го 

разтопите в микровълновата фурна). 

Как се прави: 

 Смесете всички съставки в купа 

 Изчакайте едно денонощие 

 Готови сте да направите вашите първи супер балони! Можете да излеете течността в старо 

контейнерче за сапунени балони и да използвате пръчицата за балони или да използвате сламка. 

 


