
Tudósok

Gyerekek
Szórakozás!

Szépség

Hűha!Csillogóés ragyogó

8 éves kor alatti gyermekeknek nem alkalmas. Használata felnőtt felügyeletet igényel. 
Néhány olyan vegyi anyagot tartalmaz, amelyek veszélyt jelentenek az egészségre. 
Használat előtt olvasd el a használati útmutatót, kövesd az utasításokat és őrizd meg 
a későbbiekre. Ügyeljünk arra, hogy a vegyi anyagok ne érintkezzenek a test bármely 
részével, különösen a szájjal és a szemmel. Tartsd távol a kisgyermekeket és az állatokat 
a kísérletektől. Tartsd távol a kísérletező készletet 8 éven aluli gyermekektől. Figyelem!
A kesztyű természetes gumi latexből készült.
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• Olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat, a biztonsági előírásokat, az 
elsősegélynyújtásra vonatkozó információkat, és őrizze meg őket a későbbi 
hivatkozás végett.

• A vegyszerek helytelen használata sérülést és egészségkárosodást okozhat. 
Csak az utasításokban felsorolt kísérleteket hajtsák végre.

• Ez a kísérletező készlet 8 éven felüli gyermekek számára használható.
• Mivel a gyermekek képességei eltérőek lehetnek, akár korcsoporton belül is, a felügyelő felnőttnek 

kell mérlegelnie, hogy mely kísérletek alkalmasak és biztonságosak számukra. Az utasítások alapján a 
felnőttnek meg kell tudnia ítélni, hogy az adott kísérlet elvégzésére alkalmas-e a gyermek.

• A felügyelő felnőttnek ismertetnie kell a figyelmeztetéseket és a biztonsági információkat a gyermekkel 
vagy a gyermekekkel a kísérletek megkezdése előtt. Különös figyelmet kell fordítani a savak, lúgok és 
gyúlékony folyadékok biztonságos kezelésére.

• A kísérlet környékét szabaddá kell tenni mindenféle akadálytól és távol kell tartani a tárolt élelmiszerektől. 
A kísérlet környékének világosnak és jól szellőztethetőnek kell lennie, vízellátás közelében. 
Munkafelületként biztosítson hőálló felületű, szilárd asztalt.

• A nem visszazárható csomagolásban lévő anyagokat (teljesen) fel kell használni egy kísérlet során, azaz a 
csomagolás kinyitása után.

• Ez a készlet színezékeket tartalmaz, amelyek foltot hagyhatnak. Tartsa távol a használati tárgyaktól és a 
finom szövetektől.

Tanácsok a felügyelo
felnottek részére

• Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat, kövesse, valamint tartsa be őket.
• Tartsa távol a kísérletezés helyétől a kisgyermekeket, az állatokat.
• A kísérletező készletet tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
• Használat előtt és után tisztítsa meg az összes felszerelést és felületet.
• Győződjön meg róla, hogy az összes tárolóedény teljesen le van zárva, és 

használat után megfelelően van tárolva.
• Győződjön meg róla, hogy az összes üres tárolóedény megfelelően lett 

ártalmatlanítva.
• Alaposan mosson kezet a kísérletek elvégzése előtt és után.
• Ne használjon olyan felszerelést, amelyet a készlet nem tartalmaz, vagy a használati 

utasításban nem ajánlott.
• A kísérleti területen ne egyen vagy igyon.
• Ne engedje, hogy a nyers vegyi anyagok érintkezzenek a szemmel vagy a szájjal.
• Mindig végezzen bőrpróbát a kész kozmetikai termékkel mielőtt alkalmazná az 

esetlegesen létrejövő allergiás reakció végett.
• Ne cserélje ki az élelmiszereket az eredeti tárolókban. Azonnal távolítsa el azokat.
• A késztermékeket nem szabad használni, ha megváltoztatják megjelenésüket, színüket 

vagy illatukat.
• Figyelmesen kezelje a forró vizet és forró oldatokat.

Biztonsági Szabályok

Védőkesztyűk
Ricinusolaj (50 ml)
Méhviasz (10 g)
Carnauba viasz (10 g)
Narancssárga kozmetikai színezék (3g)
Piros kozmetikai színezék (3g)
Eper illatanyag (3 ml)
2 rúzscső
2 szájfény tartóedényke
Rúzs öntőformák
Kis mérőedény

Tartozékok
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A mellékelt vegyi anyagok és
használatukra vonatkozó figyelmeztetések

Anyag/Azonosító

Méhviasz

CAS # 8006-40-4

Carnauba viasz

CAS # 8015-86-9

Ricinusolaj

CAS # 8001-79-4

Narancssárga kozmetikai színezék

CAS # 2783-94-0  CI 15985 Red

Piros kozmetikai színezék

CAS # 25956-17-6  CI 16035-1 

Eper illatanyag

Veszélyre és óvintézkedésre vonatkozó nyilatkozatok 

Ne fogyasszuk el. Kerüljük a szemmel és szájjal történő érintkezést. 

Kizárólag az előírásoknak megfelelően használja!

Ne fogyasszuk el. Kerüljük a szemmel történő érintkezést. Kizárólag az 

előírásoknak megfelelően használja!

Ne fogyasszuk el. Kerüljük a szemmel történő érintkezést. Kizárólag az 

előírásoknak megfelelően használja!

Ne fogyasszuk el. Kerüljük a szemmel történő érintkezést. Kizárólag az 

előírásoknak megfelelően használja!

Ne fogyasszuk el. Kerüljük a szemmel történő érintkezést. Kizárólag az 

előírásoknak megfelelően használja!

Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással.

Kerülje el a környezetbe jutását.

Az alábbi figyelmeztetések a tiszta vegyi anyagokra és nem a kész kozmetikai termékre vonatkoznak.

Periódusos Rendszer

Hidrogén

Lítium Berillium

Nátrium Magnézium

Kálium Kalcium

Rubídium Stroncium

Szkandium Titán Vanádium Króm Mangán Vas Kobalt Nikkel Réz Cink Gallium Germánium Arzén Szelén Bróm Kripton

Ittrium Cirkónium Nióbium Molibdén Technécium Ruténium Ródium Palládium Ezüst Kadmium Indium Ón Antimon Tellúr Jód Xenon

Cézium Ólom Bizmut Polónium Asztácium RadonRénium Ozmium Irídium Platina Arany Higany TalliumBárium Lantán Hafnium Tantál Volfrám

NihoniumDarmstadtium Röntgenium Kopernícium Flevorium MoszkoviumMeitneriumRadzerfordum Dubnium Sziborgium Borium HassziumFrancium Rádium Aktínium OganesszonTennesszinLivermorium

ArgonKlórAlumínium Szilícium Foszfor Kén

NeonFluorBór Szén Nitrogén Oxigén

Hélium

Lantán Cérium Prazeodímium Neodímium Prométium Szamárium Európium Gadolínium Terbium Diszprózium Holmium Erbium Túlium Itterbium Lutécium

Aktínium Tórium Protaktínium Urán Neptúnium Plutónium Amerícium Kűrium Berkélium Kalifornium Einsteinium Fermium Mendelévium Nobélium Laurencium

Alkálifémek Alkáliföldfémek Átmenetifémek NemesgázokFémek Félfémek Nemfémek Halogének Lantanoidák Aktinoidák

Ha vegyszereket kell ártalmatlanítani, akkor a nemzeti és/vagy a helyi előírásoknak megfelelően tegyük. Soha 
ne dobjuk a vegyszereket csatornába és kommunális hulladékba. További részletekért forduljunk az illetékes 
hatósághoz. A csomagolás ártalmatlanításához használjuk az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyet. Kérjük, hogy az 
összes csomagolást lehetőség szerint próbáld meg újrahasznosítani.

A használt vegyi anyagok és csomagolásuk ártalmatlanítása

• Szembe kerülés esetén: Bő vízzel 
mossuk ki a szemet, amennyiben 
szükséges, tartsuk nyitva a szemet. 
Kérjünk azonnali orvosi segítséget.

• Lenyelés esetén: A szájat vízzel 
ki kell öblíteni, friss vizet kell inni. 
Ne hánytassunk. Kérjünk azonnali 
orvosi segítséget.

• Belélegzés esetén: Az érintett 
személyt friss levegőre kell vinni.

• Bőrrel való érintkezés és égések 
esetén: Az érintett területet 
legalább 10 percen keresztül bő 
vízzel le kell mosni.

• Kétség esetén haladéktalanul 
forduljon orvoshoz. Vigyük 
magunkkal a vegyszert és a 
tárolóedényt.

• Sérülés esetén mindig forduljunk 
orvoshoz.

• Vészhelyzet esetén tárcsázzuk az 
alábbi telefonszámot:

              112
• Írjuk be az Egészségügyi 

Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
(ETTSZ) elérhetőségét, vagy 
a legközelebbi helyi kórház 
telefonszámát. Ezen intézmények 
tudnak megfelelő tájékoztatást 
nyújtani mérgezés esetén.

• Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat (ETTSZ)

Elérhetőségek: Cím: 1097 
Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, 
Pf. 839
Zöld szám (ingyenesen hívható): 
06 80 20 11 99
Telefon: 06 1 476 6464
Fax: 06 1 476 1138
E-mail: ettsz@okbi.antsz.hu 
Honlap: www.okbi.hu

Általános elsosegélynyújtásra vonatkozó információ
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Mielott belekezdenél...Légy üdvözölve
a Tudomány Csodálatos Világában!

Az EXPERIMAKE tudományos 
készleteket  tudósok tervezték, 
hogy ösztönözzék a játékon 

keresztül történő tanulást.

A tudomány, a technológia, 
a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM) oktatása 
rendkívül fontos, és minden 
készlet legalább két ilyen 
képesség fejlesztését teszi 
lehetővé.
A megszerzett készségek és 
ismeretek elengedhetetlenek a 
gyermekek tanulásához.

Az EXPERIMAKE tudományos 
készletek nemcsak az oktatást 
segítik, hanem a szülők számára 
is szórakoztatóak és élvezetesek. 
A mókázás vagy felfedezések 
folyamán, egy dopamin nevű 
neurotranszmitter szabadul fel.
A dopamin segít ellenőrizni 
az agy jutalmazási központját. 
Amikor pozitív tapasztalatunk 
van és a dopamin felszabadul, 
akkor nagyobb valószínűséggel 
fogunk emlékezni rá.

Tehát, ha a tanulás pozitív 
élmény, akkor ösztönözni 
fogja az agyat a különböző 
készségek fejlesztésére. Az 
EXPERIMAKE készletek olyan 
oktató játékok, amely a 
tudományt és a kreativitást 
kapcsolják össze a kíváncsiság és 
a kísérletezés révén. Reméljük, 
hogy élvezettel fedezed fel a 
tudomány csodálatos világát 
az EXPERIMAKE kísérletező 
készletekkel.

Technológia (Technology)
A problémamegoldás és a 
módszertani készségek ösztönzése.

Műszaki Tudományok
(Engineering)

A tervezési, építési és alkotó 
készségek ösztönzése.

Tudomány (Science)
A kíváncsiság felkeltésével a minket 

körülvevő világ megismerésére 

ösztönöz.

Matematika (Maths)
Különböző módszerek feltárásával, 

ösztönzi a gyermekeket, hogy
számokról gondolkodjanak.

A leleményes, 

kreatív és 

fantáziadús  

STEM játékok 

oktató 

jelleguek, új 

készségeket és 

ismereteket 

tanítanak 

(és ami a 

legfontosabb) 

sok-sok mókával!

A Pipetta használata

A pipetta kis mennyiségű folyadék gyűjtésére, valamint annak egyik tárolóedényből a másikba juttatására szolgál. 
Lehetővé teszi számunkra a felhasználandó folyadék mennyiségének szabályozását a cseppenkénti adagolással. 
Mielőtt elkezdjük a kísérleteket, gyakoroljuk a pipetta használatát.
A lágy és összenyomható végét gumisapkának nevezik, míg a másik végét pipettahegynek.

1. Töltsünk meg egy kis edényt vízzel, nyomjuk össze a gumisapkát, és helyezzük a hegyét a vízbe.
2. Lassan engedjük fel a gumisapkát, amíg a cső meg nem telik vízzel.
3. Most, hogy összegyűjtöttük a folyadékot, kis cseppenként engedjük ki újra. Ehhez vegyük ki a pipettahegyet a 
folyadékból, és nyomjuk össze  könnyedén a gumisapkát. Látni fogjuk, hogy a cseppek egyesével kijönnek a cső 
végén.
A cső tetején, a gumisapkához közel egy jelölés van, ami 1 ml folyadékot jelez.

Tipp: A szennyeződés elkerülése érdekében mindig ugyanazt a pipettát használjuk ugyanarra az oldatra.

Bőrpróba

Mielőtt rúzst vagy szájfényt használnánk, végezzünk egy bőrpróbát, így 
megbizonyosodhatunk arról, hogy nem lesz allergiás reakciónk. 
1. Miután elkészítettük a rúzst / szájfényt és még mielőtt használnánk, 
tegyünk belőle néhány cseppet a csuklónk belső oldalára. 
2. Várjunk 5 percet. 
3. Távolítsuk el a rúzst / szájfényt, bőséges vízzel és szappannal lemosva
az érintett bőrfelületet. 
4. Amennyiben nem alakul ki bőrirritáció, használhatjuk a rúzst / szájfényt.

1. 2. 3.
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1. Elso Rúzsom
Szükségünk lesz az alábbiakra:
Védőkesztyű, méhviasz, carnauba viasz, ricinusolaj, eper illatanyag, a 
választott kozmetikai színezék, műanyag spatula, pipetta, rúzsforma 
(győződjünk meg róla, hogy mindkét oldal szorosan össze van nyomva), 
rúzscső, kis mérőedény, mikrohullámú sütőbe rakható bögre vagy 
hasonló edény (nem tartozék), fém kanál (nem tartozék),
mikrohullámú sütő (nem tartozék).

Az elkészült termék összetevői: Ricinus Communis magolaj, 
Cera Alba, Copernicia Cerifera Cera, Parfum, CI 16035, CI 15985.

Lépések:
1. Vegyük fel a védőkesztyűt.
2. A spatula használatával tegyünk 3 kanál carnauba viaszt és 3 kanál 
méhviaszt a bögrébe.
3. Öntsünk 10 ml ricinusolajat a bögrébe.
4. A spatulával tegyünk a bögrébe egy kicsit a kiválasztott színezékből, és 
jól keverjük össze a fém kanállal.
5. Az alapanyagok összekeverése után egy felnőtt segítségével tegyük 
a bögrét a mikrohullámú sütőbe 1 percre. Így megolvadnak a rúzshoz 
felhasznált viaszok és még jobban el tudnak keveredni az összetevők.

Megjegyzés:
Ha 1 perc elteltével a viaszok nem olvadnak meg, keverjük meg újra a 
keveréket a kanállal, és kérjük meg a felnőttet, hogy tegye vissza a bögrét 
a mikrohullámú sütőbe még 15 másodpercre. Ismételjük meg ezt a lépést, addig amíg az összes viasz teljesen 
megolvad.

Megjegyzés:
A következő két lépést gyorsan kell végrehajtani, hogy 
megakadályozzuk a viasz megszilárdulását a bögrében. Ám 
ha ez mégis bekövetkezik, ne aggódjunk, csak kérjük meg 
a felnőttet, hogy melegítse fel a bögrét újra a mikrohullámú 
sütőben.

6. A pipetta használatával adjunk hozzá 10 csepp eper 
illatanyagot.
7. Kérjük felnőtt segítségét, hogy a keveréket gyorsan a rúzs 
öntőformába töltse.
8. Most legyünk türelmesek, amíg a rúzs lehűl és megszilárdul. Ez 
akár 2 órát is eltarthat. A megszilárdulás felgyorsításához, óvatosan 
helyezzük az öntőformát a hűtőbe, hogy gyorsabban lehűljön.

9. Fogjuk a rúzscsövet és tekerjük rá a forgóhengert a cső tetejére.
10. Óvatosan nyissuk szét az öntőformát, vegyük ki a rúzshengert, törjük 
le a tölcsér végét, és helyezzük a rúzstömböt a csőbe.
11. Ezután csavarjuk le a henger alját és cseréljük le a fedelet. 
Megismételhetjük ezt a kísérletet a másik kozmetikai színezékkel is, hogy 
egy más színű rúzst készítsünk.

Kérjük, vedd figyelembe: a felhasznált színezék mennyiségét tetszés 
szerint variálhatjuk, hogy megalkothassuk a tökéletes árnyalatú rúzsunkat. 

Az ideális formula
Első Rúzsom (5.3g)

Ricinusolaj (3,5 g), méhviasz (0,8 g), 

Carnauba viasz (0,8 g), illatanyag (0,2 g), 

kozmetikai színezék (0,005 g)

Magyarázat

Ebben a kísérletben egy halmazállapot-

változást láthatunk. A viaszok szilárdból 

folyékony halmazállapotúvá váltak a 

hőmérséklet megemelkedése miatt.

Ezt a folyamatot olvadásnak nevezzük.

Magyarázat

A rúzs halmazállapota folyékonyból 

szilárdra változott a hőmérséklet 

csökkenése következtében. Ezt a folyamatot 

megszilárdulásnak nevezzük.

Kísérletek

K
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K
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3. Házi készítésu rúzs

Szükségünk lesz az alábbiakra:
Védőkesztyű, rúzscső (alul tekerhető), eper illatanyag, rúzs maradékok (nem tartozék*), mikrohullámú sütőbe 
rakható bögre vagy hasonló edény (nem tartozék), mikrohullámú sütő (nem tartozék), fém kanál (nem tartozék)
* Keverjünk össze két vagy több rúzs maradékait, hogy egyedi színárnyalatokat alkossunk.

 Lépések:
1. Vegyük fel a védőkesztyűt.
2. Egy kis kanál segítségével kaparjuk bele a 
maradék rúzsokat a bögrébe. (Előbb kérdezz meg 
egy felnőttet!)
3. Kérjünk meg egy felnőttet, hogy tegye be a 
bögrét a mikrohullámú sütőbe 30 másodpercre.

Megjegyzés:
Amennyiben 30 másodpercet követően a rúzsok 
nem olvadnak fel, keverjük meg újra a keveréket a 
kanállal, és kérjünk meg egy felnőttet, hogy tegye 
vissza a bögrét a mikrohullámú sütőbe újabb 15 
másodpercre.
Ismételjük ezt a lépést mindaddig, amíg az összes rúzs fel nem olvad.

4. Keverjük meg jól és óvatosan öntsük a keveréket az üres rúzscsőbe.
5. Most legyünk türelmesek, amíg a rúzs lehűl és megszilárdul. Ez 
akár 2 órát is eltarthat. A folyamat felgyorsítása érdekében helyezzük 
az öntőformát óvatosan a hűtőszekrénybe, így gyorsabban lehűl.

Magyarázat

Ebben a gyakorlatban a rúzs folyékony 

halmazaállapota szilárdra változik a 

hőmérséklet csökkenésével. Ezt a jelenséget 

megszilárdulásnak nevezzük.
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K2. Elso szájfényem

Szükségünk lesz az alábbiakra:
Védőkesztyű, méhviasz, ricinusolaj, a választott színezék, eper illatanyag, 
műanyag spatula, pipetta, szájfénytartó edény, kis mérőedény, 
mikrohullámú sütőbe rakható bögre vagy hasonló edény (nem tartozék), 
fém kanál (nem tartozék), mikrohullámú sütő (nem tartozék).

Az elkészült termék összetevői: Ricinus Communis magolaj, 
Cera Alba, Parfum, CI 16035 és CI 15985.

 Lépések:
1. Vegyük fel a védőkesztyűt.
2. A spatula segítségével tegyünk 1 kanál méhviaszt a bögrébe.
3. Adjunk hozzá 10 ml ricinusolajat.
4. A spatulával adjunk hozzá egy kis mennyiséget a választott színezékből, és jól keverjük össze a fém kanállal.
5. Az összetevők elkeverése után kérjünk meg egy felnőttet, hogy helyezze a bögrét a mikrohullámú 
sütőbe 1 percre. Ez megolvasztja az ajakfényhez használt viaszokat és segíti az összetevők jobb 
elkeveredését.

Megjegyzés:
Amennyiben 1 perc elteltével a viaszok nem olvadnak fel 
megfelelően, keverjük meg újra a keveréket a kanállal, és 
kérjük meg a felnőttet, hogy tegye vissza a mikrohullámú 
sütőbe újabb 15 másodpercre. Ismételjük meg ezt a lépést, 
amíg az összes viasz teljesen fel nem olvadt.

Megjegyzés:
A következő két lépést gyorsan végre kell hajtani, hogy 
megakadályozzuk, a viasz megszilárdulását a bögrében. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, ne aggódjunk, csak 
kérjük meg a felnőttet, hogy melegítse fel újra a mikrohullámú 
sütőben.

6. A pipettával adjunk hozzá 10 cseppnyi eper illatanyagot, és 
keverjük össze a fém kanállal.
7. A megolvadt keveréket öntsük az ajakfénytároló edénybe.
8. Most legyünk türelmesek, amíg a szájfény lehűl és 
megszilárdul.
Ez akár 2 órát is eltarthat. A megszilárdulás felgyorsításához, 
óvatosan helyezzük a tárolóedényt a hűtőbe, hogy 
gyorsabban lehűljön.
9. 2 óra múlva tegyük a fedelet az 
edénykére.
Az ajakfény készen is áll a használatra!

Az ideális formula
Első szájfényem (5.29g)

Ricinusolaj (4,8 g), 0,24 g méhviasz,

0,24 g illatanyag,

Kozmetikai színezék (0,005 g)

Magyarázat
A szájfényed most összeállít, de nem lesz 
teljesen szilárd. A szájfény ugyanis nem 

tartalmaz carnauba viaszt, csak méhviaszt. A 
Carnauba viaszt rúzsokban használják, hogy 
még szilárdabbá tegyék őket. Ez a viaszfajta 
rendelkezik a legmagasabb olvadásponttal 

az összes viasz közül. A méhviasz 
alacsonyabb olvadásponttal rendelkezik, ami 
megakadályozza, hogy az ajakfény teljesen 

megszilárduljon.

Magyarázat
A következő két lépést gyorsan végre kell hajtani, hogy megakadályozzuk, a viasz megszilárdulását a bögrében. Amennyiben ez mégis megtörténik, ne aggódjunk, csak kérjük meg a felnőttet, hogy melegítse fel újra a 

mikrohullámú sütőben.
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5. Rúzslenyomatok

Szükségünk lesz az alábbiakra:
Sötét színű rúzs (nem tartozék), több fehér papírlap (nem tartozék), ceruza vagy toll (nem 
tartozék), tiszta pohár (nem tartozék).

 Lépések:
1. Fessük ki az ajkainkat rúzzsal, majd 
dörzsölgessük össze az ajkainkat, hogy 
megbizonyosodjunk a rúzs egyenletes fedéséről. 
Barátaink tegyék ugyanezt.
2. Helyezzünk papírlapot az ajkaink közé, és 
nyomjuk össze őket, ügyelve arra, hogy a papír ne 
csússzon ki, ellenkező esetben a lenyomat nem lesz 
kivehető.
3. Írjuk a nevet a lap hátoldalára.
4. Most kérjük meg egyik barátunkat, hogy ismét 
rúzsozza ki ajkait a sötét rúzzsal, majd hagyja az ajkai 
lenyomatát egy tiszta pohár száján.

Megjegyzés:
Ne lessünk! Tilos tudnunk kié az!

5. Hasonlítsuk össze a csészén maradt lenyomatot 
azokkal, amelyeket a barátaink a papírlapokon hagytak, 
hogy megoldhassuk a rejtélyt.

Magyarázat

Egy bűnöző beazonosítása számos 

módon lehetséges. Az egyik ilyen módszer 

az úgynevezett cheiloscopy, amely a 

szájlenyomatok vizsgálatát jelenti. „Cheilos” 

görög szó jelentése: ajkak.

Az ajaklenyomatok beazonosítják az embert, 

mivel egyediek és nem változnak.
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Szükségünk lesz az alábbiakra:
Védőkesztyű, ajakbalzsam tárolóedény (vagy más hasonló edényke), eper illatanyag,
Folyékony méz (nem tartozék), vazelin (kozmetikai vagy gyógyszeripari minőségű - nem tartozék), Mikrohullámú 
sütőbe rakható bögre vagy hasonló edény (nem tartozék), mikrohullámú sütő (nem tartozék), fém kanál 
(nem tartozék), arcra használatos kozmetikum pl. arcpirosító, rúzs, vagy szemhéjfesték (nem tartozék - vagy 
használhatjuk a készletben szereplő színezékeket, sőt akár hagyományos ételszínezéket is).

Lépések:
1. Vegyük fel a védőkesztyűt.
2. Tegyünk 3 teáskanál vazelint, fél teáskanál mézet, és egy kis 
arcpirosítót / szemhéjfestéket / rúzst, vagy színezéket a bögrébe.
3. Kérjük felnőtt segítségét, és helyezzük a bögrét a 
mikrohullámú sütőbe 30 másodpercre.

Megjegyzés:
Amennyiben 30 másodperc múlva az összetevők nem olvadnak 
meg, keverjük össze a keveréket a kanállal, és kérjünk meg egy 
felnőttet, hogy tegye vissza a bögrét mikrohullámú sütőbe 15 
másodpercre. Ismételjük meg ezt a lépést, mindaddig amíg az 
összes összetevő fel nem olvad.

Megjegyzés: A következő két lépést gyorsan kell végrehajtani, 
hogy megakadályozzuk a viasz megszilárdulását a bögrében. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, ne aggódjunk, csak 
kérjük meg a felnőttet, hogy melegítse fel újra a mikrohullámú 
sütőben.

4. A pipettával adjunk hozzá 10 cseppnyi eper illatanyagot, és keverjük össze
a fém kanállal.
5. A megolvadt keveréket öntsük az ajakbalzsam tárolóedénybe.
6. Most legyünk türelmesek, amíg az ajakbalzsam lehűl és megszilárdul.
Ez akár 2 órát is eltarthat. A megszilárdulás felgyorsításához, óvatosan helyezzük a 
tárolóedényt a hűtőbe, hogy gyorsabban lehűljön.
7. 2 óra múlva tegyük a fedelet az edénykére.
Az ajakbalzsam készen is áll a használatra!

Magyarázat
Amikor ajakrúzsokat vagy szájfényt készítünk olyan hozzávalókkal, mint a méz, a méz tápláló jellemzőit átadjuk a szájfénynek, így az még táplálóbb lesz.

Az ajkak 5 legjellemzobb mintázatú lenyomata

Elágazó Mintázat Keresztezett Mintázat

Függőleges Mintázat Részben Függőleges Mintázat

Szabályos Mintázat

11 12SZÓRAKOZTATÓ TUDOMÁNY GYEREKEKNEK



Mind a rúzsok, mind a szájfények olyan kozmetikumok, amelyek az ajkakon használatosak, azonban 
különböző tulajdonságokkal és összetevőkkel rendelkeznek.

A rúzs szilárd.
A rúzs egy olyan kozmetikum, amelyet az ajkak színezésére használunk.

A szájfény egy folyadék, ami azonban majdnem szilárd!
A szájfény egy olyan kozmetikum, amely ragyogást ad az ajkaknak.

Max Factor találta fel a szájfény alkalmazását a filmiparban történő használatra.
Olyan terméket szeretett volna létrehozni, amely a színésznők ajkait
a fekete-fehér filmeken ragyogóbbá teszi.

Az emberek azért kezdtek el rúzst használni, hogy különbözzenek másoktól. Az első ajakrúzsokat 
természetes alapanyagokból készítették, mint például gyümölcslevekből és növényekből. A 
gyümölcsöket és a növényeket összezúzták és közvetlenül alkalmazták az ajkak színezésére.

Egyiptomban használtak először a mai rúzsokhoz hasonlóakat.

Kleopátra, az utolsó egyiptomi uralkodónő, híres volt vörös ajkairól. A vörös színt úgy nyerték ki, hogy egy 
olyan különleges bogarat aprítottak fel, amely így vörös testnedvet bocsátott ki. Ezt a vörös színezőanyagot 
kosenilnak nevezzük. Kleopátra még egy kis ragyogást is hozzáadott a vörös rúzshoz, a halpikkelyekben 
található gyöngyházfényű anyag felhasználasával.

A rúzsok az alábbi összetevőkből állnak:

Viaszok – ezek segítségével formázhatóak a rúzsok jellegzetes kinézetükre.
Olajok – ezek biztosítják a jellegzetes ragyogást.

Pigmentek és színezékek – ezek biztosítják a színt.
Alkohol és illatanyagok – ezek biztosítanak kellemes illatot és ezek fedik el a többi 

olyan összetevő szagát, amelyek nem kellemesek.
Tartósítószerek és antioxidiánsok – segítségükkel növelik meg a rúzs 

felhasználhatóságának időtartamát.

TRÉFÁS TÉNYEKTRÉFÁS TÉNYEK Gratulálunk! A legjobb úton haladsz
az Experimake oklevél megszerzéséhez!
Az oklevél igényléséhez gyűjts össze 3 db-ot ezekből
a kuponokból, és küldd vissza nekünk!
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További termékeink:

Hamarosan:

*A változtatás jogát fenntartjuk

Kérd meg szülőd vagy gondviselőd, hogy töltse ki:

Név:      Életkor:

Lakcím:

Email cím:

Kérjük, küldj vissza 3 db kupont az Experimake oklevél igényléséhez címünkre:
Modell & Hobby Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B

Igazoljuk, hogy a Modell & Hobby Kft. a megadott 
információkat a mindenkor hatályos  adatvédelmi 
irányelveknek megfelelően kezeli, amelyek elérhetőek
a www.maxxcreation.hu weboldalon. 31
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egyetlen része sem másolható, nem tárolható a keresési rendszerben, vagy nem továbbítható, bármilyen formában vagy bármely más módon, azaz elektronikusan, 
mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy egyéb módon, az Addo Play Limited előzetes írásos engedélye nélkül.

Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b.
Tel.: +36 1 431 7451, www.modellhobby.hu
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