Szappankészítő készlet
Kreatív délutáni program gyermekeiddel: Készítsetek együtt natúr szappant!
A gyermekek imádják a színes, illatos szappanokat, különösen, ha ők is részt vehetnek az
elkészítésükben.
Borús, esős délutánokon kiváló szórakozás a gyermekekkel elkészíteni a saját natúr szappanjainkat.
Ha délután szappant készítetek, este a gyerekek már fürödhetnek is az elkészült natúr szappanokkal!
Az elkészült szappanjaitokat ajándékba is adhatjátok a nagyszülőknek, rokonoknak!
A Naturhalma szappankészítő készlet tartalmaz mindent, amire szükségetek lesz:


Használati útmutató



M&P szappanalap 1 kg



Szappanszínezék: 3 féle (3*1 g)



Szappanillat: 2 féle (2*10 ml)



Szilikon öntőforma 1 db



Szappanreceptek

Minden más eszközt megtalálsz a konyhádban!
Megalkotni saját natúr szappanod sosem volt még ilyen egyszerű!
Vége az órákig tartó veszélyes szappankészítésnek!

Megalkotni saját egyedi szappanod sosem volt még ilyen egyszerű és olcsó!
A hazánkban elterjedt házi szappankészítési formák, mint a hideg,- vagy meleg eljárás veszélyes kémiai reakciók
sorából áll, és a gyerekeket is távol kell tartani ettől a fajta kézművességtől.
Viszont a Naturhalma m&p alapszappanból veszélyes, maró hatású lúg nélkül készíthető személyre szabott natúr
szappan.
A szappankészítés biztonságos, gyors, és egyszerű!
Pillanatok alatt felolvasztható, bármilyen hatóanyaggal keverhető, és máris önthető.
Dermedés után azonnal használható, nincs szükség a 3-4 hetes érlelési időszakra sem.
Gyerekek kézműves foglalkozásaihoz is biztonságosan használható alapanyag.

Az eredeti angol gyártmányú olvaszd, keverd, és öntsd alapszappan M&P) 100% természetes összetevőkből áll,
nem véletlenül kapta a Natural nevet.
Figyelem! A kozmetikai és kézműves alapanyagok piacán számtalan távol-keletről behozott, vagy akár kelet
európai alapszappan kapható olyan összetevőkkel, amik rendkívül károsak, mégis természetes/növényi
alapszappanként hirdetik…
Cégünk óriási odafigyeléssel és felelősséggel választotta ezt a kivételes minőségű angol partnerünk által gyártott
szappan alapot, hisz gyermekeink is ezt használják.
Az összetevők INCI néven való felsorolásuk mellett pontos magyarázatot kapnak:
Glycerin 25-50%

Az emberi szervezet által is termelt glicerint a szépségipar régóta használja, vízmegkötő hatása révén
ápolja, hidratálja a bőrt.

Aqua 25-50 %

Víz

Sorbitol 10-25%

Növényi cukrokból nyert hidratáló összetevő, növényi
eredetű emulgálószer.

Sodium Palm Kernelate 10-25%

Pálmamag olajból előállított tisztítószer, ettől habzik
gyönyörűen a szappan

Sodium Stearate 10-25%

A sztearinsav nátrium sója, növényi zsírokból és olajokból származik. A vizes és olajos részt összetartja,
illetve bő fehér habzást ad a szappannak.

Sodium Oleate 1-5%

Általában olívaolajból, vagy más növényi zsírokból
nyert olajsav nátrium sója, a vizes és olajos részt tartja
össze.

Sodium Chloride 0,1-1%

Közönséges nevén só. A kozmetikai iparban a sót térfogatnövelő, a nem kívánt anyagok semlegesítésére
használják.

Citric Acid 0,1-1%

Citromsav, melyet elsősorban a pH-értékének a szabályozására használnak, hogy a szappan ne legyen túl
lúgos. Természetes tartósítószer is egyben.

Sodium Citrate 0,1-1%

A citromsav nátriummal alkotott sója, szintén a ph
értéket szabályozza.

Pentasodium Pentetate <0,1%

Lassítja a kozmetikai készítmények avasodását. Javítja
a készítmény habzási és tisztítótulajdonságait

Petrasodium Etidronate <0,1%

Elősegíti, hogy a szappan megőrizze állagát, illatát. E
nélkül az összetevők hajlamosak a víz ásványi anyagaival reakcióba lépni nem kívánt változásokat okozva
ezzel a kozmetikumban.

A Naturhalma m&p alapszappan nem tartalmaz állati eredetű összetevőt, és nem végeztek állati kísérleteket a
termék fejlesztése során.
Az Európai Unió szigorúan szabályozza a kozmetikai termékek összetételének feltüntetését, beleértve az
elnevezéseket és azok sorrendjét is.
A csomagoláson kötelezően feltűntetett elemek mellett az EU-ban az összetevők használatáról is egységes
szabályozás készült. Ennek biztosítására a közösség létrehozta a CosIng (Cosmetics Ingredients) adatbázist,
amelyben bárki megkeresheti az EU te-rületén használatos összetevők neveit és azok adatait, felhasználhatóságát.
Ha bizonytalanok vagyunk egy terméken látható összetevőt illetően, érdemes lehet rákeresni a CosIng weboldalán.

Az alapszappan 1 kg-os négy részre perforált kiszerelésben, PET dobozba került töltésre. Így könnyebb kisebb
részekre osztani, felporciózni, a fel nem használt részt visszazárva nedvességtől, túlzott hőhatástól védett helyen
eltárolni.

Nem kell megijedni a hosszú listától, gyakorlatilag minden megtalálható egy hétköznapi háztartásban, ami
szükséges lehet:









vágódeszka
széles pengéjű kés
mikrozható üveg vagy műanyag tál, cserépedény nem ajánlott!
fólia letakarni az edényt
illóolaj, szárított növény, egyéb adalék
keverő kanál
forma kiönteni a szappant
ha van, pumpás flakonban gyógyszertári 70%-os alkohol

Hogyan is kell felolvasztani?
Először is vágjunk le egy perforációt, és azt kockázzuk fel kisebb darabokra.
A maradékot tegyük vissza a dobozba, és zárjuk vissza a fedelét, nehogy kiszáradjon. Így akár 2-3 évig is eltárolható
az alapszappan a nedvességtől, túlzott hőhatástól védve.
A kezünk csúszós lesz a szappantól, nagyon vigyázni kell a vágásnál!
Kétféleképp ajánlott felolvasztani az alapszappant:
Mikorohullámú sütőben fóliával letakart mikrozható edényben magas fokozaton 30 mp-ig
Duplafalú edényben, ebben a keringő folyadék hőmérséklete olvasztja meg az alapanyagot, az alapszappan nem
érintkezik közvetlenül a főzőlappal. Ha elektromosan szabályozható a hőmérséklet, állítsuk 65 Celsius fokra.
Az alapszappan olvadáspontja kb. 50 Celsius, kiöntéskor elérheti a 62 Celsius fokot is.
Nem érdemes ennél magasabb hőfokra melegíteni, mert apró légbuborékok keletkezhetnek
a felületén. Forralni pedig egyáltalán nem szabad!
Ha véletlenül felforr, cukor tartalma karamellizálódhat, illetve túl sok folyadék párologhat el, kiszáradhat.
Mindkét esetben le kell fedni az edényt, hogy ne tudjon a szappan nedvességtartalma elpárologni.
Többszöri felolvasztást követően lehet egy kis desztillált vizet, különböző növényi párlatot adni az alaphoz, de
helyes tárolás és olvasztás mellett nem szükséges.

Legkönnyebben a lassú, óvatos, minél kevesebb keveréssel érhetjük el.
Minden egyes alkalommal, mikor a szappant megkeverjük, légbuborék keletkezhet, ami a kiöntést
megnehezíti, így már az elején érdemes elkerülni, főleg ha illóolajat és különböző adalékanyagokat szeretnénk
beletenni.

A gyógyszertárakban kapható 70%-os alkohol felületre spriccelése teljes mértékben eltűntet minden légbuborékot.

Ha kedvenc illatod szeretnéd az alapszappanban, először is meg kell győződni róla, hogy nem víz, hanem olaj alapú.
Illóolajoknál ez nem kérdés.
A másik fontos dolog, amit ellenőrizned kell: az allergén összetevők, hisz természetes illóolajoknak is
magas allergén komponenseik lehetnek, amit érdemes elkerülni.
Általában súly arányában 1% illóolaj/illatanyag használata ajánlott, de van, aki 3%-t használ, ilyenkor olajtól
függően izzadhat a kész szappan.
A csomagban található illatkompozíciók allergénanyag mentes, intenzív illatkompozíciók, melyek elengedhetetlen
kellékei egy tökéletes minőségű egyedi szappan elkészítésének, és az összes EU szabályozásnak megfelelnek
kozmetikum alapanyagként.

Nem használható étel színezék, vagy folyékony gyertya festék!
A legjobb, ha kozmetikai pigmentet kis glicerinben, vagy külön felolvasztott kis darab szappanban elkeverünk, és
azt keverjük össze a masszával, de használhatunk természetes agyagot, és szappan festéket is. Nagyon széles a
választék a piacon.
Érdemes alapszíneket (piros, sárga, kék) tartani, és abból bármilyen árnyalatot ki lehet keverni.
A csomagban található mica pigment a legmagasabb tisztaságú kozmetikum fokozatba tartozó színezékek
szemkápráztatóan pompáznak a m&p szappanokban. Természetes színezékek, melyek az összes EU
szabályozásnak megfelelnek kozmetikum alapanyagként, adagolás:
- Opál m&p szappanalaphoz: 1,5-2%-ig súly arányában a kívánt szín intenzitásától függően
- Átlátszó m&p szappanalaphoz: 0,25-0,5%-ig súly arányában a kívánt szín intenzitásától függően
Az illat és színezéken kívül használható adalékanyagok listája végtelen.
Bármilyen hámlasztó, növényi kivonat, por, szárított gyógynövény, darált fűszer, szárított virág, tengeri szivacs,
zabpehelyliszt, superfat olajok (sheavaj, kakaóvaj), kis műanyag játékok, stb…
A szárított növények, virágok általában megbarnulnak a masszában, erre számítani kell.
Ezekből is általában súly arányában 1-3%-t szoktunk használni, figyelve arra, hogy ne ülepedjen le az aljára. Nagyon
lassú, finom mozdulatokkal keverjük.
Érdemes egy kis darabot külön felolvasztani, és abba keverni el először, majd ezt keverni a szappanalapba.

Eljutottunk odáig, hogy kész a szappan a kiöntéshez.
A kiöntést nem szabad kapkodva végezni, ezt is mint a keverést, lassú finom mozdulattal tegyük, megint csak
a buborékok elkerülése végett.
Számtalan öntőforma létezik, akár a konyhában, ha egy kicsit körülnéz az ember…
A lényeg, hogy rugalmas és folyadéktárolásra alkalmas legyen: szilikon sütőformák, tejes doboz/ gyümölcslé
doboz félbevágva, rugalmas PET palack/doboz, tejfölös doboz, joghurt doboz, stb…soroljuk még?
Ha mégis bubis lenne a teteje kiöntés után, egy kis gyógyszertárban kapható 70%-os alkoholt spriccelve a
felületre, gyorsan orvosolható az egyenletes felszín.

A legjobb módszer szobahőmérsékleten kivárni, míg kihűl a szappan abban a formában, amibe öntve lett.
Ha túl izgatott vagy, és nem tudod kivárni, tedd a hűtőbe 1-2 órára, csak figyelj, hogy vízszintes legyen a forma.
Ha ennél is izgatottabb vagy, beteheted a fagyasztóba legfeljebb 15 percre, de a szappan ettől izzadhat, ez
legyen a legvégső megoldás.
A formából dermedés után lehet kivenni a kész kozmetikumot, akár azonnal használható.
Ha ajándékba készült, érdemes azonnal becsomagolni, hogy ne párologjon nedvességtartalma.
Csatlakozz közösségünkhöz, figyeld mások ötleteit, és osztd meg sajátjaidat!
Bármi kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken keress minket:

H 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 24.
www.naturhalma.hu
info@naturhalma.hu
Tel.: +36 70 313 3798

Hogy készítsünk gyönyörű, ötletes ajándékot szappanból?
Egy tökéletes ajándék, ami saját kezűleg gyerekek által is készíthető, akár anyák napjára, születésnapra, és
nem utolsósorban esküvői köszönet ajándékként óriási sikere van.
Elkészítése biztonságos, gyerekjáték, kiváló szórakozás az egész családnak!
A receptek kombinálhatóak, akár több illatot és színezéket is használhatsz egy öntéshez.

Fontos! Mindig szülői felügyelet alatt kézműveskedjenek a gyerekek! Iskolás kortól ajánljuk a
készlet használatát.
RECEPTEK:

Konfetti szappan ínycsiklandó illattal, egyszerűen, gyorsan
Már rutinosan feldaraboljuk a Naturhalma m&p alapszappant, előkészítjük a vízben oldódó WC papír
tekercset, textilfilcet, és az illatot. A gurigát darabold fel, és arcfestő filccel színezd tetszés szerint.

Lefóliázott üvegtálban olvaszd fel az alapszappant a microban, tegyél hozzá súly arányában 1% illatot, majd a
fel-darabolt papírt, jól keverd össze, és öntsd a csomagban található szilikonformába.
Ha van otthon 70%-os alkohol permetezd meg a felületét, hogy ne legyen buborékos.
Fontos, hogy a filc bőrbarát, a papír vízben oldódó legyen.
Bármilyen illatot használhatsz ízlés szerint súly arányában 13%-ig.
Azaz, ha 1 db 100g-os szappant öntesz ki, elég 1-3g.
Ha nincs otthon arcfestő filced, elkészítheted úgy is a
szappant, hogy a vízben oldódó WC papír gurigát egyszerűen
feldarabolod, és a szappanlapot színezed meg.
De akár egy műanyag
játékot is elrejthetsz
benne.
Mi halloween napján
pókkal
ijesztgetünk,
imádták a gyerekek:-)

Narancsos szappan reszelt héjjal és kurkumával
A szokott módon előkészítjük a hozzávalókat:

Ezt tűzhelyen vízgőz felett olvasztottuk, hogy lássátok így
is lehet, de ilyenkor is fedő alatt kell legyen az
alapszappan, hogy ne párologjon el a nedvességtartalma.
Megtisztított narancshéjat reszeltünk hozzá, ez felerősíti
a természetes narancsolaj illatát, aromáját.
A kurkumát, narancshéjat és narancsolajat tetszés szerint adagolhatod, a lényeg, hogy max. 3% legyen össz súlyuk
az alapszappan súlyához mérten.
És még egy ötlet, amit akár illatos karácsonyfadíszeket is készíthetsz:

Vagy akár autóillatosítót, szekrény illatosítót is szalagos szappanként, amire szöveget is nyomhatsz:

Jó szórakozást!:-)

