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Dragi părinți și supraveghetori,

Prin intermediul jocului, copiii dezvoltă diverse abilităţi cognitive. Studii ştiinţifice
arată că atunci când ne distrăm sau facem descoperiri în timpul unui experiment,
un neurotransmiţător numit Dopamină este eliberat. Dopamina este cunoscută ca
fiind  responsabilă  pentru  sentimente  precum:  motivaţia,  recompensarea  şi
învăţarea, şi de aceea experienţele sunt legate de sentimente pozitive. Aşa că în
cazul în care învăţarea este o experienţă pozitivă, va stimula creierul pentru a
dezvolta diverse abilităţi. De aceea, Science4you îşi propune să dezvolte jucării
educaţionale care combină distracţia cu educaţia prin stimularea curiozităţii şi a
experimentării. Află mai jos ce abilităţi pot fi dezvoltate cu ajutorul acestei jucării
educaţionale.

Abilităţi motorii         Abilităţi sociale        Învăţare       Concentrare
Creativitate

Caracteristica  educaţională  reprezintă  unul  dintre  punctele  forte  ale  jucăriilor
noastre.  Scopul  nostru este de a oferi  jucării  care permit  copiilor  dezvoltarea
abilităţilor fizice, emoţionale sau sociale.
Află mai multe despre Activatorul de Creier în jucăriile Science4you la:

www.science4youtoys.co.uk/brain-activator
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DESCOPERIŢI TOATE CONŢINUTURILE ONLINE 
PE CARE LE AVEM PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

www.science4youtoys.co.uk/online/perfume-soap-shampoo

Prezentarea video a jucăriei
Experimente

Quiz interactiv
Promoţii exclusive on line

Mini omul de ştiinţă
Jocuri interactive

Accesaţi  pagina  web  şi  exploraţi  diverse  prezentări  video  ale  jucăriilor,
experimente  suplimentare,  jocuri  fantastice  și  conținuturi  exclusiv  online  ale
diferitelor jucării. 
În plus, veţi avea, de asemenea, posibilitatea de a deveni un mic om de știință și
de a inventa noi experimente, sau chiar o nouă jucărie! Toate acestea în zona
dumneavoastră exclusivă "Mini omul de ştiinţă"!
Distraţi-vă  în timp ce învățaţi împreună cu Science4you!
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REGULI  DE SIGURANŢĂ

- Citiţi aceste instrucţiuni înainte de utilizare, respectaţi-le şi păstraţi-le drept
referinţă.

- Nu permiteţi accesul copiilor şi animalelor în zona experimentată.
- Nu lăsaţi setul la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Spălați-vă pe mâini bine înainte şi după efectuarea fiecărui experiment. 
- Curăţaţi toate echipamentele după folosire.
- Asigurati-vă că toate recipientele și / sau ambalajele care nu pot fi 

resigilate sunt închise bine și depozitate în mod corespunzător după 
utilizare. 

- Asigurați-vă că toate recipientele goale și / sau ambalajele care nu pot fi 
resigilate sunt eliminate în mod corespunzător. 

- Nu folosiţi echipamente care nu au fost livrate împreună cu setul sau 
recomandate în instrucţiunile de folosire.

- Evitaţi contactul cu ochii al produselor şi ingredientelor folosite.
- Produsele fabricate nu trebuie folosite dacă își modifică aspectul, culoarea

sau mirosul.
-  Conține parfumuri care pot provoca alergii (Hexil cinamaldehidă, Salicilat de
benzil,  Alcool benzilic, Citronellol,  D-limonen, Linalool, Citral, Lilial,  Hidroxi-
Citronelal).

INFORMAŢII GENERALE DE PRIM AJUTOR 

- În cazul contactului cu ochii: se spală ochii cu multă apă. Cereţi imediat sfatul
medicului. 
- În caz de înghițire: Se spală gura cu apă, se bea puțină apă proaspătă. Nu se
provoacă  voma. Cereţi imediat sfatul medicului. 

Numărul  de  telefon al  centrului  naţional  de  informaţii  pentru prevenirea
intoxicaţiilor sau al spitalului local. 
TELEFON: 021.318.36.06 
MAIL: infotox@insp.gov.ro
Prin intermediul acestora vi se pot oferi informaţii despre măsurile de luat
în caz de intoxicare.

Numere de telefon în caz de urgenţă:

USA 911 | UK 999 | Australia 000 | Europa 112
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LISTA PRODUSELOR CHIMICE FURNIZATE

Parfum de măr

Fraze de pericol  : 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție: 
Prevenire: 
P280 Purtați mănuși de protecție.

Conține Aldehidă de Hexil cinamic, salicilat de benzil, D-limonen, Delta-1-
(2,4,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)  -2-buten-1-ona,  2,4-dimetil-3-  ciclohexen-1-
carboxaldehidă,  citral,  Butilfenil  Metilpropional.Poate  provoca  reacţii
altergice.

Colorant cosmetic albastru (Albastru alimentar 2)

INGREDIENTE: CI 42090 (CAS # 3844-45-9);Metilizotiazolinonă (CAS # 2682-
20-4);Metilcloroizotiazolinonă  (CAS  #  26172-55-4);Dimetilol  glicol  (CAS  #
3586-55-8)

Bază de curățare CAS # 68891-38-3

Fraze de pericol: 
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Generator spumă
Fraze de pericol  : 
H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

Fraze de precauție: 
General: 
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, prezentaţi-i acestuia recipientul
sau eticheta produsului.
Ingrediente: Apă, Sodium Cocoyl Alaninate.

Glicerină lichidă 80%
INGREDIENTE: Glicerină (CAS # 56-81-5);Apă (CAS # 7732-18-5).

Luciu
INGREDIENTE:  Tereftalat  de  polietilenă  (CAS  #  25038-59-
9);Etenoximetoxietenă  (CAS  #  63450-15-7);CI  77000  (CAS  #  7429-90-5),  CI
74260, CI 16035, CI 77891.
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Parfum de piersică
Fraze de pericol: 
H319 Provoacă iritaţia ochilor.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție: 
Prevenire: 
P261 Evitați inhalarea gazului.
P280 Purtați mănuși de protecție.
Răspuns: 
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:  clătiți  cu  apă  timp de
câteva minute.Scoateți  lentilele  de  contact,  dacă există  şi  este  uşor  de făcut
acest lucru.Continuați să clătiți.
P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Conține  Hexil  Cinnamal,  salicilat  de  benzil,  citronelol,  alcool  benzilic  și
linalol. Poate provoca reacţii alergice.

Colorant cosmetic roşu (Roşu alimentar 2)

INGREDIENTE: CI 14720 (CAS # 3567-69-9);Metilizotiazolinonă (CAS # 2682-
20-4);Metilcloroizotiazolinonă (CAS # 26172-55-4);Dimetilol glicol (CAS # 3586-
55-8)

Baza săpunului
INGREDIENTE: Apă (CAS # 7732-18-5), Glicerină (CAS # 56-81-5), Stearat de
sodiu (CAS # 822-16-2), Propilen Glicol (CAS # 57-55-6), Sorbitol (CAS # 50-70-
4), Laureat de sodiu (CAS # 629-25-4), Lauril Sulfat de Sodiu (CAS # 13150-00-
0), Lauril Sulfosucinat de Disodiu (CAS # 13192-12-6), Clorură de sodiu (CAS #
7647-14-5),  Acid  stearic  (CAS  #  57-11-4),  Acid  Lauric  (CAS  #  143-07-7),
Pentetat Pentasodic (CAS # 140-01-2), Etidronat Tetrasodic (CAS # 3794-83-0)

Agent de emoliere CE # 931-291-0

Fraze de pericol  : 
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție  : 
General: 
P101 Dacă  este  necesară  consultarea  medicului,  prezentaţi-i  acestuia
recipientul sau eticheta produsului.
Prevenire: 
P280 Purtaţi echipament de protecția ochilor.
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Răspuns: 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă
timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există şi este uşor de
făcut acest lucru.Continuați să clătiți.
P310 Sunați  imediat  la  un  CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ  sau
contactaţi medicul.
INGREDIENTE: Apă, coco-amfoacetat de sodiu.

Parfum de căpşuni

Fraze de pericol  : 
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție  : 
Eliminare: 
P501 Aruncați conținutul /recipientul în conformitate cu reglementările locale.

Agent de îngroşare

INGREDIENTE: Gumă  xantan,  Metilizotiazolinonă,  Metilcloroizotiazolinonă,
Dimetilol glicol.

Parfum de vanilie

Fraze de precauție  : 
General: 
P101 Dacă  este  necesară  consultarea  medicului,  prezentaţi-i  acestuia
recipientul sau eticheta produsului.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
Conține 3- (4-terț-Butilfenil) propanal. Poate provoca reacţii alergice.
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CONŢINUTUL SETULUI

1. Suport eprubete 1
2. Pâlnie 1
3. Forme săpun 1
4. Recipient de plastic cu capac 1
5. Luciu 1
6. Pliculeţ ceai de măr şi scorţişoară 1
7. Pliculeţ ceai verde cu iasomie 1
8. Mănuşi de protecţie 2
9. Folie cu etichete decorative 1
10. Agent de curăţare 1
11. Parfum de căpşuni 1
12. Parfum de mere 1
13. Glicerină lichidă 1
14. Pipete Pasteur 6
15. Hârtie de filtru rotundă 3
16. Bază săpun 1
17. Beţe de lemn 5
18. Agent emolient 1
19. Spatule de plastic 2
20. Spatule de lemn 4
21. Agent de îngroşare 1
22. Pahar mic de măsurare 3
23. Pahar mare de măsurare 2
24. Generator de spumă 1
25. Sticlă cu pulverizator 1
26. Parfum de vanilie 1
27. Parfum de piersică 1
28. Colorant cosmetic roşu 1
29. Colorant cosmetic albastru 1
30. Eprubete de test cu capac 3
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1. Igiena personală

Zilnic  suntem expuşi la o mulţime de microbi din mediul înconjurător, iar dacă nu
suntem atenți, ne putem îmbolnăvi datorită contactului cu aceştia.

Imaginea 1. Germenii sunt într-adevăr peste tot.

Germenii (bacterii, protozoare, virusuri și ciuperci) sunt organisme mici vizibile
numai la microscop și reprezintă principalul responsabil pentru apariţia celor mai
multe boli.

În același mod în care există mulți microbi care ne pot provoca boli, există, de
asemenea,  cei  care  populează  organismul  nostru  și  ne  ajută  să  ne  păstrăm
sănătoși.  De exemplu, în intestinul nostru,  există bacterii  prietenoase care ne
ajută în procesul de digestie!

Pentru a ne proteja de germeni și pentru a evita  îmbolnăvirea, trebuie să avem o
igienă personală adecvată.
Igiena descrie lucrurile pe care trebuie să le faceţi pentru a vă menţine curat, iar
dacă sunteți curat, deveniţi mai sănătos.
Igiena cuprinde câteva obiceiuri pe care trebuie să le urmaţi. 

1.1.Igiena pielii

ŞTIAŢI CĂ..
Pielea este un organ?
Oamenii  de  ştiinţă  numesc  organe  o  grupare  de  țesuturi  care,  la  rândul  lor,
reprezintă o grupare de celule!Pielea este cel mai mare organ al corpului uman.
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Imaginea 2. Nivelul de organizare al fiinţelor: de la celulă la organism.

Pielea reprezintă unul dintre cele mai importante organe ale corpului nostru.În
plus față de caracteristica de a face parte din sistemului excretor, întrucât prin
piele  se  elimină  transpiraţia,  aceasta  reprezintă,  de  asemenea,  o  barieră  de
protecție împotriva germenilor și a infecțiilor.

Imaginea 3. Pielea este cel mai mare organ al corpului nostru şi lucrează ca o
barieră de protecţie.

Transpiraţia reprezintă un lichid produs de glandele sudoripare.Aceasta are o
funcție importantă de a elimina substanțele toxice din organismul nostru și de a
regla temperatura corpului.
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Imaginea 4.  Un sportiv care transpiră în timp ce practică tenisul, într-un mod
care reglează temperatura corpului său.

ŞTIAŢI CĂ...
Atunci  când vă  spălaţi  părul,  ar  trebui  să  evitaţi  produsele  care conţin  multe
uleiuri? 
Acestea îngraşă părul și pot crea mediul perfect pentru dezvoltarea germenilor
pe scalp (pielea care acoperă craniul, care are păr).

Imaginea 5. Spălarea părului în timpul duşului

Atunci când ne spălăm pe corp cu apă şi săpun, curăţăm praful, germenii și alte
tipuri de murdărie care se lipesc de stratul natural de grăsime al pielii noastre,
creat de glandele sebacee.

Prin urmare, ar trebui să faceţi un duş în fiecare zi, să vă spălaţi pe mâini înainte
și după masă și ori de câte ori vă duceţi la baie.

Mâinile noastre se află în contact cu multe lucruri care pot părea curate, dar, de
fapt,  sunt  pline  de microbi  și  praf,  astfel  încât  acestea devin,  de  asemenea,
murdare.  Atunci  când ne atingem ochii,  ne  introducem degetele  în  gură  sau
mâncăm fără să ne spălăm pe mâini, creşte posibilitatea ca această murdărie să
pătrundă în organismul nostru și să ne îmbolnăvească. 
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Imaginea 6. Mâinile reprezintă o sursă de germeni.

ŞTIAŢI CĂ...
Există o Zi Internaţională de Spălare a Mâinilor?
Aceasta este pe 15 octombrie!

Deci, când şi cum ar trebui să ne spălăm pe mâini?

- Înainte să mâncăm sau să folosim produse alimentare;
- După ce mergem la baie;
- Dupa ce suflm nasul, tuşim sau strănutăm;
- După atingerea animalelor sau a altor obiecte;
- Înainte și după atingerea persoanelor bolnave sau rănite;
- După manipularea deșeurilor.

Atunci când mâinile noastre sunt vizibil murdare sau contaminate cu substanţe
organice, acestea trebuie spălate cu apă şi săpun (timp de aproximativ 60 de
secunde)!
Pe de altă parte, când mâinile par curate, puteţi utiliza gel antibacterian şi nu mai
aveţi nevoie de apă sau prosop

Imaginea 7. Curaţarea mâinilor cu gel antibacterian

Observaţi  imaginea următoare şi  învăţaţi  cum să vă  spălaţi  pe mâini  în  mod
corespunzător.
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Tehnica de spălare pe mâini cu apă şi săpun

Imaginea 8. Tehnica spălării pe mâini

1.2.Igiena orală

Îngrijirea dinţilor   trebuie să înceapă cu primul  dinte,  iar  la vârsta de trei  ani,
atunci când cresc toți dinții, trebuie efectuat periaj dentar zilnic şi este momentul
unei vizite la medicul stomatolog.
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Imaginea 9. Copil cu dinţii în creştere.

Este foarte important să vă spălaţi pe dinți, astfel încât resturile alimentare să nu
se dezvolte în cavitatea bucală.Bacteriile şi zaharurile din alimentele consumate
pot  începe  să  atace  dinţii  şi  acest  lucru  poate  duce  la  apariţia  cariilor
dentare.Dinţii sunt importanţi pentru mestecat (și pentru a avea un zâmbet larg!),
deci este important să aveţi o igienă orală adecvată.

Imaginea 10. Carie dentară.

Medicul stomatolog poate preveni apariţia cariilor dentare, prin curățarea părții
deteriorate a dintelui  cu instrumente speciale.Dacă mergeţi  regulat la medicul
stomatolog, acesta va avea grijă de dantura dumneavoastră şi  nu va permite
dinţilor să se carieze.
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Imaginea 11. Medicul dentist tratând o carie.

Trebuie să vă spălaţi pe dinţi după fiecare masă şi după ce consumaţi dulciuri.
În  acest  fel  veţi  preveni  apariţia  cariilor  dentare  şi  formarea tartrului  pe  care
numai un medic stomatolog îl poate elimina.

Imaginea 12. Periaj corect

Dupa ce vă spălaţi pe dinți ar trebui să utilizați, de asemenea, aţă dentară pentru
a  elimina  resturile  de  mâncare  rămase  între  dinți,  la  care  periuţa  nu  poate
ajunge.

1.3.Igiena alimentară

Pentru a vă  menţine sănătos,  este esențial  să aveți  un regim alimentar  bine
echilibrat și variat.

Pentru a vă ajuta să cunoașteți cantitatea zilnică a fiecărui produs alimentar pe
care ar trebui să-l mâncaţi, puteți verifica farfuria „mănâncă bine”!
Farfuria  „mănâncă  bine”  este  un  cerc,  divizat  în  părți  diferite,  cu  diferite
dimensiuni, care includ produse alimentare în grupe, cu proprietăți nutriționale
similare.
Amintiți-vă să beţi multă apă în fiecare zi!
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Imaginea 13. Farfuria „mănâncă bine”.

Farfuria „mănâncă bine” este împărțită în 5 grupe de diferite dimensiuni.Fiecare
dimensiune corespunde unei porţii care ar trebui să fie inclusă în mesele noastre
zilnice. 
• Fructe și legume: 35% 
• Pâine, orez, cartofi, paste și alte alimente care conțin amidon: 29% 
• Carne, pește, ouă și fasole și alte surse de proteine nelactate: 12% 
• Alimente și băuturi bogate în grăsimi și / sau zahăr: 9% 
• Lapte si produse lactate: 15%
 

Ca şi  regulă generală,  trebuie să spălați  toate alimentele  pe care le  mâncaţi
crude,  de  exemplu,  fructele  și  legumele.  Este  important  de  asemenea  să
verificaţi data de expirare a produselor alimentare.

Imaginea 14. Trebuie să spălaţi toate alimentele pe care le mâncaţi crude.

Trebuie  să  evitați  să  consumaţi  prea  multe  alimente  grase,  băuturi  dulci  şi
acidulate.
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Atunci când consumaţi astfel de alimente şi băuturi, amintiți-vă întotdeauna să vă
spălaţi  pe  dinți.  Zahărul  este  unul  dintre  principalii  inamici  ai  igienei  orale,
favorizând producerea cariilor dentare.

1.4. Igiena vestimentară

Pentru a avea o igienă corporală bună, este foarte important să purtaţi haine şi
încălţăminte curate.

Cu cât purtați mai mult un articol vestimentar sau o pereche de pantofi, cu atât
mai mult acestea se murdăresc, astfel încât trebuie spălate și curățate în mod
regulat.

Pe parcursul acestui manual veţi învăța cum să fabricaţi mai multe produse care
vă  vor  contribui  la  igiena  şi  bunăstarea  dumneavoastră,  astfel  încât  să  vă
menţineţi sănătoși!

2. Cele cinci simţuri

Modul în care vedem lumea din jurul nostru:

În mod sigur există alimente pe care le preferați și altele care nu vă plac!
Vă plac toate mirosurile pe care le simțiţi?
Aţi avut vreodată pielea ca de găină?
De ce se întâmplă acest lucru?
Deoarece avem cinci simțuri!

Imaginea 15. Cele 5 simţuri ale corpului uman.

Cu simţul văzului, puteți vedea totul în jur, de la culori la forme.
Prin sunet puteți auzi toate sunetele din jur, de la ciripitul unei pasări până la
zgomotul avionului.
Prin atingere puteţi simţi texturi sau temperatura a tot ceea ce atingeţi!
Prin gust, vă puteți bucura de toate aromele!
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ŞTIAŢI CĂ...
Limba noastră poate distinge 4 arome de bază?
Simțul  gustului  percepe  substanțele  chimice  din  alimente  și  băuturi  prin
intermediul receptorilor pe care îi avem pe limba noastră.
Acești receptori sunt numiţi muguri gustativi și reprezintă structuri mici situate la
nivelul  limbii,  responsabile  pentru  detectarea  diferitelor  arome,  trimiţând  apoi
informaţia către creier, prin intermediul celulelor nervoase.

Imaginea 16. Cele patru arome detectate de mugurii de gust ai limbii noastre.

În cele din urmă, mirosul vă permite să simţiţi aroma de făină sau de mâncare,
care este în curs de pregătire în bucătărie!

Mai mult decât atât!
Aromele pot fi percepute complet doar dacă putem mirosi. 
Acesta este motivul  pentru care,  atunci  când avem nasul  înfundat,  nu putem
recunoaşte aroma alimentelor pe care le mâncăm.
Încercați să vă ţineţi de nas atunci când înghiţiţi!Veţi observa că veţi simţi mai
puţin aroma produsului alimentar!

ŞTIAŢI CĂ...
Corpul nostru are memorie olfactivă?Dacă vă uitaţi la un produs alimentar ştiţi
cum miroase.Acest lucru se întâmplă pentru că toate mirosurile sunt memorate
după prima dată când le mirosiţi.
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Imaginea 17. Corpul uman are memorie olfactivă.

De aceea atunci când miros o loţiune de protecţie solară îmi
amintesc mereu de plajă!

Prin aceste simţuri putem înțelege lumea din jurul nostru și avea senzațiile cele
mai amuzante şi diferite!
Puteți înțelege de ce ne plac săpunurile, parfumurile şi şampoanele atât de mult?
Prin  folosirea simţurilor  noastre,  le-am ales,  prin  simțul  mirosului!  În  afară de
aceasta, textura lor este, de asemenea, importantă!

Vreţi să cunoaşteţi mai multe despre săpunuri, parfumuri şi şampoane?
Aflaţi curiozităţile pe care le avem pentru dumneavoastră la adresa:
www.science4youtoys.co.uk/perfume-soap-shampoo-factory

Înainte de a începe:

a) Câteva note importante

- Este foarte important să spălați tot materialul înainte și după fiecare experiment,
astfel  încât  rezultatele  să  nu  fie  influențate  în  nici  un  fel.În  timpul  unui
experiment, nu utilizaţi același material pentru diferite produse fără a le spala mai
întâi.
- Acordaţi atenţie şi utilizaţi cantităţile corecte indicate în fiecare pas, astfel încât
să puteți folosi  produsele în mod corespunzător.
- Dacă doriți să efectuați un experiment, dar aveți materialul de care aveți nevoie
ocupat într-un alt  experiment,  puteți  utiliza materiale identice pe care le aveţi
acasă.
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b) Modul de utilizare al pipetei Pasteur

Un om de știință nu poate fi decât un savant atunci când utilizează în mod corect
o  pipetă  Pasteur!  Deci,  înainte  de  a  începe  efectuarea  tuturor  acestor
experimente fantastice, învăţaţi modul corect de utilizare a pipetei Pasteur!

ŞTIAŢI CĂ...
Pipetele  sunt  instrumente  de  măsurare  folosite  în  laborator,  în  scopul  de  a
transfera cantități mici dintr-un lichid în recipiente?
Cu ajutorul pipetei Pasteur puteţi număra picături, fiind cunoscută de asemenea
sub numele de picurator.

Imaginea 18.  Pipetele  Pasteur  sunt  folosite,  de asemenea,  pentru a număra
picături.

Aveţi nevoie de:

• Pahar mare de măsurare
• Apă
• Pipetă Pasteur
• Pahar mic de măsurare

Paşi: 

1. Începeti să turnaţi apă în paharul mare de măsurare.
2. Acum veţi folosi pipeta Pasteur.Observaţi că este mai moale în partea de sus -
buton - și mai subțire la celălalt capăt - vârf.
3. Pentru  putea folosi  corect  pipeta,  trebuie  să strângeți  partea superioară a
acesteia.În acest fel, tot aerul din interior va ieși.
4. Acum, cu partea superioară strânsă, așezați vârful pipetei Pasteur în apă și
eliberați  încet  partea  de sus.Aţi  observat  cum apa a  început  să  umple  tubul
pipetei Pasteur?
5. Acum puteți transporta lichidul în pipeta Pasteur, fără să curgă.
6. Turnaţi 10 picături de apă în paharul mic de măsurare. Apăsați ușor partea
superioară a pipetei și veți observa picăturile care curg din pipeta Pasteur, una
câte una. 
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Notă: este important să urmaţi aceşti paşi şi să turnaţi picăturile cu atenţie, una
câte una, asigurându-vă că puteţi controla cantităţile necesare.

c) Teste dermatologice

Poate aţi observat deja că multe produse cosmetice și produse de igienă au scris
pe ambalajele lor „testat dermatologic”!
Expresia „testat  dermatologic”  înseamnă că produsul  este sigur de utilizat  pe
piele, deoarece a fost testat.
Aceste teste sunt efectuate pe voluntari, sub supravegherea unui dermatolog -
medicul care trateaza afecţiunile pielii.

Cuvântul  dermatolog provine de la „dermis”,  care reprezintă denumirea unuia
dintre straturile pielii.

Toate  componentele  incluse  în  acest  kit  sunt  fabricate  din  ingrediente
naturale.Astfel, este imposibil ca acestea să conţină substanțe care alergenice.
Cu toate acestea, pentru a fi 100% sigur, testați produsele.

Testul dermatologic:

După  efectuarea  unui  experiment,  dar  înainte  de  a  utiliza
produsul pe corpul dumneavoastră, trebuie să îl testaţi.
Folosind mănuși de protecție, puneţi o picătură din produsul
pe care doriţi să îl testaţi pe interiorul încheieturii mâinii.Dacă
este lichid,  utilizaţi  pipeta Pasteur,  dacă este solid,  frecaţi-l
puţin. 
Acum,  așteptați  5  minute  și  apoi  spălaţi  încheietura
mâinii.Dacă nu apare nicio iritaţie, mâncărime sau modificarea
culorii pielii, puteți utiliza produsul!
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3. Experimente

Omule  de  ştiinţă,  de  fiecare  dată  când  începeţi  un  experiment,  puneţi-vă
mănuşile de protecţie. 

Materialul este inclus în kit.

Experiment 1
Săpun cu glicerină

INGREDIENTE: APĂ, GLICERINĂ, STEARAT DE SODIU, PROPILEN GLICOL,
SORBITOL,  LAUREAT  DE  SODIU,  LAURIL  SULFAT  DE  SODIU,  LAURIL
SULFOSUCINAT DE DISODIU, CLORURĂ DE SODIU, ACID STEARIC, ACID
LAURIC, PENTETAT PENTASODIC, ETIDRONAT TETRASODIC.

Cu acest experiment veţi realiza paşii de bază pentru producţia de săpunuri.

Aveţi nevoie de: 

• Bază de săpun
• Cuţit
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă pentru cuptor
• Sticlă sau pahar din sticlă rezistent (de exemplu, Pyrex) 
• Spatulă de lemn 
• Formă de săpun

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

1. Pentru acest experiment veți avea nevoie de bucăți mici de bază de săpun.
Dacă este necesar, rugaţi un adult să taie baza de săpun în bucăți mici.Veți avea
nevoie doar de 20 până la 30 grame (g) de bază de săpun.

2. Așezați bucăţile bazei de săpun în sticlă sau pahar (vă rugăm să rețineți că
sticla trebuie să fie rezistentă la căldură).
3. Acum trebuie să încălziţi baza de săpun astfel încât să se schimbe din stare
solidă în stare lichidă - proces de topire.

Notă: punctul de topire al bazei de săpun specificat în kit este între 50-60ºC.
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Rugaţi un adult să vă ajute şi  alegeţi una dintre urmtoarele două opţiuni:

Baie  de  apă  -  Acest  lucru  implică  aşezarea  paharului
rezistent la căldură într-o cratiţă cu apă clocotită.Amestecaţi
cu spatula de lemn până când baza de săpun se topeşte
complet.

Cuptor  cu  microunde  –  Introduceţi  sticla  rezistentă  la
căldură (cu baza de săpun) în cuptorul cu microunde timp
de aproximativ 20 de secunde.Scoateţi sticla și amestecaţi
baza de săpun cu spatula de lemn.Introduceţi sticla înapoi
în  cuptorul  cu  microunde timp de încă 10 secunde.Apoi,
scoateți-o  şi  amestecaţi  din  nou.Repetaţi  acest  ultim pas
(nu lăsați să se încălzească mai mult de 10 secunde) până
când baza de săpun este complet topită.

Atenţie: este important să nu lăsați baza de săpun să fiarbă.

4. Deoarece baza săpun se află în stare lichidă, este posibil să ia orice formă
doriți.Alege una dintre formele de săpun din kit și turnaţi foarte atent lichidul în
formă. Dacă este necesar, utilizați spatula de lemn pentru a vă ajuta să ghidaţi
lichidul.Nu uitați să utilizați mănuşa pentru cuptor pentru a nu vă arde. 
5. Acum trebuie să așteptați până când săpunul se întăreşte complet.Acest lucru
ar putea dura până la 2 ore.
6. Când se întăreşte, aveți posibilitatea să-l scoateţi din formă. 
7. În cele din urmă, dacă doriţi să depozitaţi produsul sau să îl oferiţi cuiva drept
cadou, puteți fabrica o cutie de origami, după modul explicat în experimentul 25.

Explicaţie:

În acest experiment aţi fabricat un săpun simplu, doar cu baza de săpun. 

ŞTIAŢI CĂ...
Baza de săpun folosită în acest experiment este glicerina?
Aceasta este o grăsime vegetală.

Chiar  dacă  nu  este  colorat  sau  parfumat,  acest  săpun  are  proprietatea  de
curățare, ca orice alt săpun!

CUNOAŞTEŢI  MAI MULTE...
Metoda baie de apă: 
Fierberea în baie de apă (bain marie) este o metodă științifică de încălzire lentă
și  uniform  a  oricărei  substanțe  lichide  sau  solide.  Acest  lucru  se  face  prin
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plasarea unui recipient mic (cu substanța aleasă în interior) într-un recipient mai
mare  umplut  cu  apă  clocotită.În  timpul  acestui  proces,  substanțele  nu  sunt
încălzite la temperaturi de peste 100 ° C, deoarece punctul de fierbere al apei
este de 100 ° C.

Formule ideale

Săpun cu glicerină (20 g)
Săpun de bază (20 g)

Experiment 2
Jocul culorilor

Există trei culori primare, care atunci când sunt amestecate împreună pot crea
un număr infinit de culori.
Cu acest  experiment  veți  înțelege ce  culoare  obțineţi  atunci  când amestecaţi
colorantul cosmetic furnizat în kit.
La sfârșitul experimentului, păstraţi coloranţii pentru experimentele viitoare.

Aveţi nevoie de: 

• Suport eprubete
• Eprubete cu capac 
• Colorant cosmetic albastru 
• Colorant cosmetic roşu 
• Apă
• 2 Pipete Pasteur
• Pahar mic de măsurare

Paşi: 

Atenţie:  coloranţii  incluşi  în  acest  kit  pot  păta,  prin  urmare  aceştia   trebuie
păstraţi la distanţă faţă de haine și țesături delicate.

1. Aşezaţi eprubetele în suport.
2. Cu ajutorul paharului mic de măsurare, umpleţi pe jumătate fiecare eprubetă
cu apă.

3. Folosind pipetele Pasteur, adăugaţi coloranţi cosmetici în eprubete.În prima
eprubetă turnaţi 4 picături de colorant roșu, iar în cea de-a doua turnaţi 4 picături

25



de colorant albastru.Nu uitaţi  să folosiţi o pipetă Pasteur curată pentru fiecare
colorant.

4. Acum, puneţi capacele eprubetelor și agitaţi-le până când apa se colorează
complet.

5. Deschideți eprubetele și așezați-le în suport.
6. Cu pipeta Pasteur, puneţi câte 2 picături de lichid din fiecare eprubetă în cea
de-a treia eprubetă şi amestecaţi.

7. Ce s-a întâmplat aici?
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Explicaţie:

Prin  intermediul  acestui  experiment  puteţi  demonstra  că  prin  amestecarea
culorilor puteţi obţine altele noi.
Puteţi observa că amestecând albastru şi roşu obţineţi culoarea violet.

Imaginea 19. Prin amestecarea culorilor albastru şi  roşu se obţine violet

Acoperiţi eprubetele deoarece puteţi folosi aceşti coloranţi în alte experimente.

SUPER OM DE ŞTIINŢĂ: 
Încercați  să  modificaţi  concentrațiile  picăturilor  colorantului  folosit,  obţinând
diferite combinații.Credeţi că puteţi obține nuanțe diferite? Și ce dacă adăugați
mai multă apă? Ce se întâmplă?

Experiment 3
Săpun parfumat şi colorat

INGREDIENTE: APĂ, GLICERINĂ, STEARAT DE SODIU, PROPILEN GLICOL, 
SORBITOL, LAUREAT DE SODIU, LAURIL SULFAT DE SODIU, LAURIL 
SULFOSUCINAT DE DISODIU, PARFUM, ACID STEARIC, CLORURĂ DE 
SODIU, ACID LAURIC, LIMONENĂ, PENTETAT PENTASODIC, ETIDRONAT 
TETRASODIC, HEXIL CINNAMAL, SALICILAT DE BENZIL, LINALOL, 
TEREFTALAT DE POLIPROPILENĂ, ETENOXIMETOXIETENĂ, DIMETILOL 
GLICOL,CLOROIZOTIAZOLINĂ, METILIZOTIAZOLINĂ, CI 14720, CI 42090, CI 
16035, CI 74260, CI 77891, CI 77000.

Prin intermediul acestui experiment veți învăța să fabricaţi sapunuri parfumate şi 
colorate.

Aveţi nevoie de: 

• Bază de săpun 
• Cuțit 
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă de cuptor
• Sticlă sau pahar din sticlă rezistentă (de exemplu, Pyrex) 
• Spatulă de lemn 
• Formă de săpun 
• Parfum de măr
• Soluţii de colorare din experimentul 2 
• Sclipici 
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• Pipetă Pasteur

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

Atenţie: Coloranţii incluşi în acest kit pot păta, prin urmare trebuie să îi păstraţi la
distanță faţă de haine și țesături delicate.

1. Repetați pașii de la 1 la 3 din experimentul 1.

Atenţie:  astfel  încât  să  nu  vă  ardeţi,  folosiți  mănuşa  pentru  manevrarea
paharului!Acordaţi atenţie atunci când turnaţi săpunul în formă. 

2. Cu baza de săpun în stare lichidă, puteți adăuga coloranți.Alegeţi unul dintre
coloranţii de la experimentul 2 și adăugaţi 3-5 picături cu pipeta Pasteur în sticlă,
unde se află baza de săpun topită.

3. Amestecați bine cu spatula de lemn.
4. Acum, adăugaţi 2 picături de parfum de măr în pahar.

5. Amestecaţi din nou amestecul cu spatula de lemn.
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6.  Dacă  doriți  să  adăugați  sclipici  o  puteţi  face  acum.Adăugați  cantitatea  de
sclipici  dorită  și  amestecaţi  cu  spatula  de  lemn.  Cu  acest  experiment  puteți
fabrica un săpun fantastic decorat cu flori uscate.
7. Acum puteți da o formă pentru săpunului dumneavoastră.Alegeţi una dintre
formele  furnizate în kit și turnaţi cu grijă amestecul în model.

Atenţie: Săpunul este fierbine! Aveţi grijă să nu vă ardeţi!

8.  Acum trebuie  să  așteptați  până când se  întăreşte săpunul.  Acest  lucru ar
putea dura până la 2 ore.
9. După ce se întăreşte, scoateţi-l din formă. 
10. Dacă doriţi să îl depozitaţi sau să îl oferiţi cadou, puteți fabrica o cutie de
origami, după modul explicat în experimentul 25.

2 
Explicaţie:

Săpunul pe care l-ați creat, în afară de funcția sa de curățare, este de asemenea
parfumat şi colorat. Astfel, poate oferi un miros plăcut pielii dumneavoastră.

Formule ideale:
Săpun parfumat şi colorat (20,36 g) 
Bază de săpun (20 g), Colorant (0,25 g), Parfum (0,1 g), Strălucire (0.01)

Experiment 4
Săpun cu flori uscate

Cu acest experiment puteţi fabrica un săpun fantastic, decorat cu flori uscate.

Aveţi nevoie de: 

• Bază de săpun 
• Formă de săpun 
• Flori uscate 
• Ulei esential 
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• Spatule de lemn 
• Pipetă Pasteur 
• Cuțit 
• Aragaz sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă pentru cuptor 
• Sticlă sau pahar din sticlă rezistentă (de exemplu, Pyrex)
• Foi de ziar
• O carte mare şi grea

Atenţie: cereţi ajutor unui adult pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

1. Mai întâi trebuie să alegeţi florile pe care doriţi să le folosiţi. Pentru a le usca,
va trebui să le aşezaţi în interiorul a 2 foi de ziar, timp de 3 săptămâni.
Aşezaţi  o  carte  grea  și  mare  deasupra  acestora,  astfel  încât  să  se  usuce
drept.Atenție, este important ca în timpul primei săptămâni să înlocuiți foile de
ziar zi de zi.

2. Atunci când florile sunt uscate repetați pașii de la 1 la 3 din experimentul 1. 
3. Adăugaţi câteva picături de ulei esențial în săpunul lichid.Dacă este necesar,
utilizați o pipetă Pasteur.Amestecaţi cu spatula de lemn.

Notă: dacă nu aveți uleiuri esențiale puteți utiliza parfum de mere furnizat în kit.
Dacă nu mai aveți nici o bază de săpun, puteţi utiliza alte săpunuri cu glicerină
(de preferință, fără parfum sau culoare), tăiaţi-le în bucăți mici și apoi topiţi-le. 
4. Turnaţi săpun lichid în forma aleasă.
 
Atenţie: pentru a nu vă arde, folosiți mănuşa pentru cutor atunci când manevraţi
paharul!

5.  Acum,  așezați  florile  uscate în  interiorul  formei.  Nu atingeți  săpunul  lichid,
întrucât este fierbinte.Dacă doriți  să modificaţi sau să rearanjaţi poziția florilor,
folosiţi spatula de lemn.
6. Lăsaţi săpunul să se răcească timp de 2 ore.
7. Scoateți săpunul din formă și așteptați 24 de ore înainte de a-l utiliza.
8. Săpunul este gata.Dacă aţi dori să-l depozitaţi, sau să îl oferiţi cadou, puteţi
să-l împachetaţi. 

SUPER OM DE ŞTIINŢĂ: 
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De asemenea, puteţi înlocui florile uscate cu ierburi, precum oregano sau puteţi
adăuga coloranţi în săpun.

Explicație:
Cu  acest  experiment  creaţi  un  săpun  cu  flori  uscate.Florile  uscate  pot  da
săpunului  anumite  proprietăţi  speciale,  luând  în  considerare  caracteristicile
florilor sau ierburilor care sunt folosite.

Experimentul 5
Săpun mozaic

INGREDIENTE: APĂ, GLICERINĂ, STEARAT DE SODIU, PROPILEN GLICOL,
SORBITOL,  LAUREAT  DE  SODIU,  LAURIL  SULFAT  DE  SODIU,  LAURIL
SULFOCUCCINAT  DE  DISODIU,  PARFUM,  ACID  STERIC,  CLORURĂ  DE
SODIU, ACID LAURIC, LIMONENĂ, PENTETAT PENTASODIC, ETIDRONAT
TETRASODIC,  HEXIL  CINNAMAL,  SALICILAT  DE  BENZIL,  LINALOL,
TEREFTALAT  DE  POLIETILENĂ,  ETENOXIMETOXIETENĂ,  DIMETILOL
GLICOL,  CLOROIZOTIAZOLINONĂ,  METILIZOTIAZOLINONĂ,  CI  14720,  CI
42090, CI 16035, CI 74260, CI 77891, CI 77000.

Aveţi nevoie de:

• Bază de săpun 
• 2 pipete Pasteur 
• Luciu 
• Formă de săpun 
• Spatulă de lemn 
• Colorant cosmetic albastru 
• Colorant cosmetic roşu 
• Parfum de măr
• Cântar de bucătărie 
• Cuțit 
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă de cuptor
• Sticlă sau pahar din sticlă rezistentă (de exemplu, Pyrex )

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

1. Pentru a începe, veți avea nevoie de 20 g bază de săpun împărțit în două
părți. Rugaţi un adult să vă taie bucăți mici din baza de săpun cu ajutorul unui
cuțit.Cântăriţi și împărțiți bucăţile în două grupe a câte 10 g fiecare.
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2. Aşezaţi cele 10 g de bucăți mici de bază de săpun în pahar.
3. Repetați pasul 3 de la experimentul 1. 
Atenţie: pentru a nu vă arde, folosiți mănuşa pentru cuptor pentru manevrarea
paharului!
4. Adăugaţi 2 picături de parfum de măr în săpunul lichid.Cu ajutorul unei pipete
Pasteur adăugaţi 2 picături dintr-unul din coloranţii cosmetici (albastru sau roșu).

5. Amestecați bine cu spatula de lemn.
6. Turnaţi cu grijă amestecul într-o formă de săpun.

Atenţie: acordaţi atenţie să nu vă ardeţi pentru că săpunul este foarte fierbinte.

7. Acum trebuie să așteptați până când săpunul se întăreşte complet.Ar putea
dura până la 2 ore.
8. Când săpunul devine solid, scoateţi-l din formă și apoi rugaţi un adult să-l taie
în bucăți mici, cu ajutorul unui cuțit.Bucăţile pot fi de diferite mărimi și forme.

9. Aşezaţi bucățile în forma de săpun pe care doriți să o utilizați.
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10. Acum, repetați pașii de la 2 la 6 din acest experiment, folosind restul de 10 g
bază de săpun, dar știţi că ar trebui să folosiţi celălalt colorant cosmetic. Nu uitați
să utilizați o pipetă Pasteur curată.
11. Aşteptaţi până când săpunul devine solid. Apoi, săpunul mozaic este gata și
îl puteți scoate din formă.

12. Îl puteţi păstra sau oferi cadou cuiva drag. 

Sugestie: puteți folosi, de asemenea, două săpunuri pe care le aveţi acasă prin
tăierea unuia şi topirea celuilalt. 

Formule ideale: 
Săpun mozaic (20,41 g) 
Bază de săpun (20 g), Colorant (0,2 g), Parfum (0,2 g), Sclipici (0.01) 

Explicație: 
În acest experiment puteţi crea efectul de mozaic, deoarece amestecaţi  baza de
săpun topit cu bucățile de săpun solidificate. Săpunul lichid va deveni solid în
jurul bucăţilor care nu îşi vor schimba forma lor originală.

Experiment 6
Săpun exfoliant

Pielea noastra acumuleaza adeseori impurități și celule moarte.Știţi cum puteți să
le eliminaţi? Puteţi exfolia pielea!
Cu acest experiment puteți cera un săpun exfoliant.

Notă: pentru a efectua acest experiment puteţi reutiliza orice săpun pe care l-ați
fabricat în alte experimente sau să faceţi unul nou. 

Aveţi nevoie de:

• Săpun dintr-un alt experiment sau bază de săpun
• Cuțit 
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă pentru cuptor
• Sticlă sau ceaşcă din sticlă rezistentă (de exemplu, Pyrex) 
• Spatulă de lemn 
• Formă de săpun 
• Sare de mare 
• Pahar mic de măsurare
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Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute  pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

1. Repetaţi paşii de la 1 la 3 din experimentul 1.

Atenţie: pentru  a  nu  vă  arde,  folosiți  mănuşa  pentru  cuptor  atunci  când
manevraţi paharul!

2.  Cu paharul  mic de măsurare, măsuraţi  15 mililitri  (ml)  de sare de mare și
turnaţi-o în sticlă, care conține baza de săpun lichid. Amestecaţi bine cu spatula
de lemn.

3. Alegeți unul dintre modelele de săpun furnizate în acest kit și turnaţi cu grijă
lichidul în formă. 
Atenţie: să nu vă ardeţi pentru că baza de săpun este foarte fierbinte. Pentru a
nu vă arde, utilizaţi mănuşa pentru cuptor.
4. Acum trebuie să așteptați până când săpun se întăreşte complet. Ar putea
dura până la 2 ore.
5. După ce s-a întărit, scoateţi săpunul din formă. 
6. În cele din urmă, utilizaţi sau depozitaţi săpunul după cum doriţi.

Explicație: 
Sarea are proprietăți relaxante și ajută la circulația sângelui și la exfolierea pielii.

Imaginea 21. Sare de mare.

ŞTIAŢI CĂ..
Sarea de mare este creată prin evaporarea apei de mare?
Evaporarea se întâmplă atunci când apa ajunge la o temperatură care îi permite
să se transforme din stare lichidă în  stare gazoasă. Când se întâmplă acest
lucru, sarea care a fost dizolvată în apă se depune, adică devine solidă!
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Exfolierea reprezintă utilizarea produselor „aspre” pe corpul nostru, prin frecarea
lor, pentru a curăța și umezi pielea noastră.
Prin masaj simplu puteţi elimina celulele uscate și / sau moarte, și puteţi avea din
nou o piele naturală, netedă și moale.

Experiment 7
Săpun cu ovăz

Prin intermediul acestui experiment puteţi obţine un săpun foarte hidratant!

Aveţi nevoie de:

• Săpun neutru (100 g) 
• Făină de ovăz (50 g) 
• Cuțit 
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Mănuşă pentru cuptor 
• Sticlă sau pahar din sticlă rezistentă (de exemplu, Pyrex) 
• Spatulă de lemn 
• Formă de săpun

Paşi: 

1. Rugaţi un adult să vă ajute să tăiaţi săpunul neutru în bucăți mici.
2. Repetați paşii 2 și 3 din experimentul 1. 

Atenţie: pentru  a  nu  vă  arde,  folosiți  mănuşa  pentru  cuptor  atunci  când
manevraţi paharul!
3. Atunci când săpunul neutru este lichid, adăugaţi puțin câte puțin făina de ovăz,
până când este complet dezintegrată.Amestecaţi cu spatula de lemn pentru a vă
ajuta.

Notă: dacă  este  necesar,  puteţi  reîncălzi  săpunul  neutru  pentru  a  ajuta  la
încorporarea făinii ovăz.
4.  Acum,  pentru  a  alege  una  dintre  formele  de  săpun,  turnaţi  cu  atenţie
amestecul în formă.
Atenţie: aveţi grijă să nu vă ardeţi pentru că baza de săpun este foarte fierbinte.

35



5. Acum trebuie să așteptați până când săpunul se întăreşte complet, ar putea
dura până la 2 ore, iar apoi se scoateţi săpunul din formă. Săpunul este gata!

Explicație: 
Ovăzul este o cereală foarte sănătoasă și nutritivă: este energic, bogat in fibre şi
ajută la reglarea sistemului  nervos.Conține, de asemenea, niveluri  ridicate de
calciu, vitamine si carbohidrati.

Imaginea 22. Fulgi de ovăz.

În afara de aceasta, are proprietăți benefice pentru piele. Ajută la curățarea pielii
noastre, deoarece absoarbe murdăria care se acumulează în porii noștri.
Datorită compoziţiei sale de proteine, ovăzul poate ajuta la tratarea structurii pielii
noastre și la menţinerea pH-ul ideal.
Este, de asemenea, bogat în substanţe care absorb apa, fiind de mare ajutor
împotriva deshidratării pielii, protejând-o de situații dăunătoare.

Imaginea 23. Săpun de ovăz.
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Experiment 8
Săpun lichid 

Există diferite tipuri de săpun, iar săpunul lichid este unul dintre ele. Doriţi  să
învăţaţi cum se obţine săpunul lichid? Atunci efectuaţi acest experiment:

Aveţi nevoie de:

• Săpun 
• Cuțit 
• Tocător 
• Borcan mare cu capac (capacitate de 1,5 / 2 litri) 
• Colorarant cosmetic 
• Parfum de măr 
• Pipetă Pasteur 
• Apă 
• Dozator de săpun lichid
• Pâlnie

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi: 

1. Pentru a începe acest experiment veți  avea nevoie de o bucată de săpun
nefolosită. 

Atenție: paşii 2 și 3 necesită utilizarea unui cuțit. Rugaţi un adult să vă ajute.

2. Adresați-vă unui adult pentru a vă ajuta să utilizați tocătorul și cuțitul să taiaţi
săpunul în bucăți subțiri.

3.
3. Apoi tăiaţi aceste bucăţete de săpun în bucăți mai mici până când obţineţi un
fel de făină de săpun.

Sfat: aţi tocat vreodată o ceapă în bucăți mici? Este aceeași tehnică care trebuie
folosită pentru a tăia bucăţile de săpun.
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4. Acum introduceţi săpunul în borcan
5. Adăugaţi apă în borcan, aproximativ 1 deget peste bucăţie de săpun. Acoperiţi
borcanul cu capacul său.

6. Săpunul trebuie pus deoparte timp de 15 zile.Cu toate acestea, la fiecare 2
zile,  trebuie  să  vă  amintiți  să  deschideţi  vasul,  să  amestecaţi  și  să  adăugaţi
puţină apă.
7. După aceste 15 zile veţi obţine 1,5 litri de săpun lichid!
8. Doriți să daţi culoare săpunului lichid? Alegeţi culoarea care vă place cel mai
mult  dintre coloranţii  incluşi  în kit  şi  cu ajutorul  unei  pipete Pasteur,  adăugaţi
câteva picături până când ajungeţi la culoarea dorită.
9. Adăugaţi acum 4 picături de parfum de măr.

10. Săpunul lichid este gata pentru a fi utilizat.Cu ajutorul pâlniei turnaţi săpunul
în dozator. Rugaţi un adult să vă ajute săi umpleţi dozatorul cu săpunul pe care
tocmai l-ați pregătit.
11.  Acum  puteți  folosi  săpunul  lichid.Nu  uitați  să  faceţi  mai  întâi  un  test
dermatologic.

Notă: păstraţi  săpunul  rămas  în  borcan  și  depozitați-l  cu  capacul  pus.Puteţi
umple dozatorul de săpun lichid din nou atunci când este necesar.

Experiment 9
Primul meu şampon

INGREDIENTE: APĂ, LAURIL SULFAT DE SODIU, COCOAMFODIACETAT 
DISODIC, PARFUM, ALANINAT COCOIL DE SODIU, GUMĂ XANTAN, CI 
42090, CI 45100, DIMETILOL GLICOL, CLOROIZOTIAZOLINONĂ, 
METILTIAZOLINONĂ.

După curăţarea pielii, învăţaţi acum cum să creaţi un produs de curăţare a 
părului cu acest experiment.
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Aveţi nevoie de:

• Colorant cosmetic albastru
• Parfum de căpşuni
• Spatulă de plastic
• Spatulă de lemn 
• Pahar mare de plastic 
• Pahar mic de măsurare 
• 3 pipete Pasteur 
• Borcan de plastic cu capac 
• Foaie de autocolante decorative 
• Agent de îngroșare
• Bază de curățare 
• Agent emolient 
• Generator de spumă 
 • Apă 
• Foarfecă

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Măsuraţi 15 ml de apă în paharul mic de măsurare şi apoi turnaţi-o în paharul
mare de măsurare.

Pentru  a  grăbi  procesul  de  producere  a  şamponului,  puteţi  folosi  apă  caldă.
Rugaţi un adult să vă ajute să încălziţi  apa sau să vă dea apă fierbinte de la
robinet.

2. Cu ajutorul spatulei de plastic adăugaţi în apă 2 linguri de agent de îngroşare.

ŞTIAŢI CĂ...
Agentul de îngroşare inclus folosit pentru a face acest şampon ar putea fi folosit,
de asemenea, la îngroşarea sosului de salată?
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Acest agent de îngroşare este produs din componente organice naturale!

3. Măsuraţi 8 ml din baza de curăţare cu paharul mic de măsurare şi adăugaţi în
paharul mare. 

4. Amestecaţi bine cu spatula de plastic.
5. Acum adăugaţi agentul emolient. Întrucât e foarte lipicios, va trebui să tăiaţi
vârful unei pipete Pasteur (rugaţi un adult să vă ajute pentru a folosi foarfeca).
Adăugaţi 2 ml (2 pipete Pasteur pline) de agent emolient în amestec (1 pipetă
Pasteur plină măsoară 1 ml).

Notă: păstraţi  această  pipetă  Pasteur.  Veţi  avea  nevoie  de  ea  pentru  alte
experimente sau îm cazul în care doriţi să repetaţi acest experiment.

ŞTIAŢI CĂ..
Agentul emolient inclus în acest kit este fabricat din derivate de acizi graşi din
ulei de cocos?

Imaginea 24. Cocos.

6. Cu o altă pipetă Pasteur adăugaţi 1ml din suportul de spumă. Fără să agitaţi
prea mult amestecul, amestecaţi încă o dată.

Dacă amestecul este prea gros, puteţi adăuga mai multă apă.
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7. Următorul pas este de a da culoare şamponului.  Cu o altă pipetă Pasteur
adăugaţi 3 picături din colorantul cosmetic albastru.

8.  Pentru  a  finaliza,  oferiţi  o  aromă  de  fructe  acestui  şampon.  Adăugaţi  15
picături din parfumul de căpşuni. Amestecaţi bine.

9.  Şamponul  este  gata.  Acum puteţi  să-l  depozitaţi  într-un  borcan cu  capac.
Atenţie, dacă are prea multă spumă, aşteptaţi câteva minute înainte de a-l turna
în sticlă.

10. În cele din urmă, decoraţi sticla cu autocolante.

Formule ideale:
Şampon (30 ml)
Apă (15 ml),  Bază de curățare (8 ml),  agent de îngroșare (3,81 g),  agent de
emoliere (2ml), suport de spumă (1 ml), parfum (0,75 ml), colorant (0,15 ml)

Înainte de a utiliza şamponul, lăsaţi-l să stea timp de aproximativ o zi.
După această  perioadă îl  puteți  folosi,  dar  nu  uitați  să  faceţi  mai  întâi  testul
dermatologic.

Experiment 10
Şampon de casă cu muşeţel

Aveţi nevoie de:
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• Glicerină lichidă
• 4 plicuri de ceai de mușețel 
• Ralador de cozinha 
• Recipient cu capac 
• Săpun răzuit (de preferință, fără culoare sau miros; puteți folosi un săpun dintr-
un experiment anterior) 
• Pahar mare de măsurare 
• Aragaz și cratiță sau cuptor cu microunde 
• Pahar de sticlă (de exemplu, pyrex) 
• Apă 
• Lingură

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Notă: rugaţi un adult să cumpere glicerină lichidă de la orice farmacie.

Paşi:

1. Măsuraţi 1 + ½ în paharul de măsurat apa. Turnaţi apa în borcan.

2. Rugaţi  un adult  să încălzească apa. Puteţi  folosi  metoda de dublă fierbere
(utilizând aragazul și cratița) sau un cuptor cu microunde.
3. Când apa este fierbinte, adăugați plicurile de ceai şi lăsaţi-le să fiarbă timp de
10 minute.  Apoi,  scoateți  plicurile  de  ceai  cu  atenție,  deoarece acestea sunt
foarte fierbinți.Nu uitați să opriți sursa de căldură. 

4. Puneți bucăţile de săpun în ceai în timp ce este încă fierbinte.
5. Lăsați-le să se înmoaie.
6. Acum, adăugaţi 1 + 1/2 linguri de glicerină lichidă și folosiţi aceeași lingură
pentru a amesteca.
7. Folosiți recipientul cu capac pentru a depozita şamponul de casă cu mușețel. 
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8.  Efectuați  testul  dermatologic,  iar  dacă  nu  se  întâmplă  nimic,  puteți  utiliza
şamponul!

Pentru a pregăti săpun răzuit, rugaţi un adult să folosească răzătoarea.

Explicație: 

Compoziția de bază a unui șampon trebuie să includă agenți activi de suprafață,
conservanți, arome și un regulator de pH.
Surfactanţii  sunt  răzuirile  de  săpun,  care  au  aceeași  acțiune  ca  și  un
detergent.Ceaiul de mușețel este parfum, iar glicerina este cea care umezeşte și
netezeşte. 
Cu ingrediente simple puteţi face propriul şampon!

ŞTIAŢI CĂ...
Mușețelul este o plantă medicinală, care are efecte de relaxare?
Se cunoaşte faptul că după consumarea unei ceşti de ceai de muşeţel înainte de
culcare  ajută  la  un  somn liniştitor!  În  afară  de  aceasta,  utilizarea  produselor
realizate cu mușețel fac părul mai strălucitor şi luminos, datorită compoziției sale
ridicate de pigmenți galbeni!

Imaginea 25. Muşeţel şi ceai de muşeţel.

Experimentu 11
Mască capilară hidrantă

Ori de câte ori simțiți că părul dumneavoastră are nevoie de o hidratare în plus,
acesta este experimentul ideal!

Aveţi nevoie de:

• Jumătate de avocado 
• Pistil şi mojar 
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• Miere 
• Cuțit 
• Lingură

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute  pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Rugaţi un adult să taie avocado în bucăți mici cu ajutorul unui cuțit.Așezați-le
în mojar și folosiţi pistilul pentru a le zdrobi.

2. Adăugaţi 1 lingură de miere la avocado zdrobit.

3. Amestecaţi aceste două ingrediente cu lingura.
4. Când obțineţi un amestec omogen, masca de hidratare capilară este gata de
utilizare.

Explicație: 

Folosirea măştii de păr este importantă pentru a menţine părul sanatos.
Pentru un efect mai bun, masca ar trebui să fie aplicată pe întreaga lungime a
firului de păr în timp ce masaţi părul şi scalpul.

ŞTIAŢI CĂ...
Ar trebui să aplicaţi o mască după spălarea părului cu șampon?
În acest fel eliminaţi grasimea din păr, permițând măştii să hidrateze fiecare fir de
păr.Pe  lângă  aceasta,  nu  ar  trebui  să  utilizați  un  balsam  înainte  de  mască
(întrucât balsamul previne efectul unei măști).
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Masca de avocado şi de miere este extrem de hidratantă datorită proprietăților
nutritive ale fiecărui ingredient.

Putem spune că produsele alimentare, după procesul de digestie, se degradează
în  substanțe  nutritive  și  acestea  sunt  cele  care  ne  dau  energie  și/sau  sunt
utilizate de către organismul nostru.

Avocado este un fruct bogat în uleiuri, vitamine și minerale.

Imaginea 26. Proprietăţile nutritive oferite de avocado.

Mierea de albine, la rândul său, este un aliment foarte nutritiv, bogat în vitamine
si  minerale.În  afară  de  aceasta,  ea  conţine  niște  antioxidanți,  precum
flavonoidele.

Imaginea 27. Proprietăţile nutritive oferite de miere.

ŞTIAŢI CĂ...
Mierea este produsă de albine?
Aceste insecte colectează polenul din flori şi produc miere în stupii lor. Apoi se
hrănesc cu miere!
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Imaginea 28. Albine producând miere în stup

Experiment 12
Şampoanele conţin sare?

Dacă citiţi  etichetele de pe șampon, puteţi  remarca faptul  că unele dintre ele
conţin sare în compoziția lor! Deci, de ce este nevoie de sare în șampoane?

Aveţi nevoie de:

• Bază de curățare 
• Agent emolient
• Suport de spumă
• Sare de masă 
• Spatulă de lemn 
• Pahar mare de plastic 
• Pipetă Pasteur fără vârf (experimentul 9)

Paşi:

1. Cu pipeta Pasteur, fără vârf, adăugați în pahar 0,5 ml de agent emolient, 1
pipetă (1 ml) de spumă și 2 pipete (2 ml) de bază de curățare.

Atenție: trebuie să vă spălaţi  întotdeauna pipeta Pasteur  între  utilizări,  adică
după utilizarea unui reactiv, spălaţi pipeta înainte de a o utiliza din nou cu un alt
reactiv.
2. Amestecaţi cu spatula de lemn și adăugaţi o pipetă de sare de masă.
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3. Observați ce se întâmplă!

Explicație: 

Atunci când adăugăm sare la un amestec, crește vâscozitatea sa!
Clorura de sodiu (sare) interacționează cu apa și cu miceliile formate din agenții
activi  de  la  suprafață,  creând  un  fel  de  plasă,  care  face  dificilă  mişcarea
moleculelor, rezultând efectul vizual al vâscozității în creștere.

Ce este vâscozitatea?
Vâscozitate este ceva lipicios.Este o proprietate a lichidelor (lichide și gaze) care
determină nu numai mişcarea,  ci  și  capacitatea de a rezista la modificări  ale
formei.

Lichidele sunt substanțe capabile să curgă,iar volumul lor se poate adapta la
forma recipientului unde este amplasat, oferind rezistență redusă la schimbarea
formei.

De exemplu, dacă încercați  să turnaţi  apă şi  ulei  de măsline, veți  vedea  cu
siguranţă diferențele!
Uleiul de măsline curge mai lent decât apa, ceea ce înseamnă că acesta are o
vâscozitate mai mare decât apa.

Imaginea 29. Ulei de măsline fiind turnat în apă.
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În acest fel, putem spune că fluidele cu vâscozitate ridicată rezistă la mișcare,
precum se întâmplă, de exemplu, cu mierea și uleiul de măsline.
Fluidele cu vâscozitate redusă curg cu ușurință, precum apa.
Cu toate acestea, sarea deshidrateaza părul nostru și  astfel  nu trebuie să fie
folosită prea mult în șampoane.

Acesta  este  motivul  pentru  care  există  alți  compuși,  precum ar  fi  agenți  de
îngroșare, care măresc vâscozitatea acestor produse.

Experiment 13
Testaţi Ph-ul şamponului dumneavoastră

Măsurarea pH-ului unei substanțe ne permite să înțelegem dacă aceasta este
acidă, bazică sau neutră.Cu acest experiment este posibil să înțelegem cum sunt
toate aceste concepte.

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Pentru a realiza acest experiment, trebuie să-l împărţim în două. 

Partea I: Indicatorul pH

Aveţi nevoie de:

• Frunze de varză roșie 
• Apă 
• Sită 
• Cratiță și aragaz 
• Pahar

Paşi:

1. Îndepărtaţi trei sau patru frunze de varză roșie.
2. Tăiaţi frunzele în bucăți mici.
3. Puneți bucățile de varză roșie într-o cratiță cu apă să se încălzească până
când începe să fiarbă. Pentru a putea realiza acest pas, cereți ajutor unui adult.
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4. Lăsaţi la fiert timp de aproximativ 10 minute. După acest timp, luaţi cratiţa de
la sursa de căldură și lăsați să se răcească.
5. Așezați sita pe pahar şi turnaţi amestecul în ea astfel încât să puteți separa
lichidul de frunze.

6. Observaţi că lichidul/sucul are o culoare purpurie puternica şi frunzele care au
rămas în sită, şi-au pierdut culoarea purpurie și au devenit verzui.

Indicatorul de pH este gata!

Partea II: măsurători pH

Aveţi nevoie de:

• Suc de varză roșie (partea I a acestui experiment) 
• Șampon (experimentul 9) 
• Șampon de casă cu mușețel (experiment 10) 
• Masca capilară hidratantă de avocado și miere (experimentul 11) 
• Alte produse pe care doriți să le testați 
• Pahare
• Pahar mic de măsurare 
• Apă 
• Etichete (sau hârtie și bandă adezivă) și creion 
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• Pipetă Pasteur 
• Spatulă de plastic

Paşi:

1. Pentru a începe, turnaţi 10 ml de apă în fiecare pahar.Va trebui să pregătiţi
numărul  de  pahare  în  mod  corespunzător  cu  produsele  pe  care  doriți  să  le
testați.
2. Acum identificaţi fiecare pahar cu produsul pe care îl veţi testa, scriind numele
său pe o etichetă și lipindu-l pe fiecare pahar.
3. Adăugaţi puţin din fiecare produs în paharul corespunzător, folosind lingura
spatulei  de plastic.Amestecaţi  puţin,  dar  să fiţi  atent  să evitaţi  producerea de
spumă.
4. Acum, adăugați o pipetă Pasteur plină de suc de varză roșie (1 ml) în fiecare
ceaşcă și observaţi ce se întâmplă.

5. Comparaţi rezultatele cu următoarea scară a pH-ului.

Imaginea 30. Scara pH cu indicator de varză roşie.

6. La final, creați un tabel unde puteți scrie în jos rezultatele.

Produs Culoare finală/PH
Şampon
Şampon de casă cu muşeţel
Mască hidratantă de avocado şi miere

SUPER OM DE ŞTIINŢĂ: 
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Încercaţi  să  adăugaţi  suc  de  lămâie  la  aceste  produse.  Ce  se  întâmplă  cu
soluţiile?

Explicație: 

Diferitele culori create pentru măsurarea unui pH-ului variază în funcție de pH-ul
fiecărei substanțe, precum puteți vedea în imaginea 30. 
Scara pH-ului este definită având în vedere că, la temperatura camerei, soluțiile
pot fi: 
• pH <7 - acid 
• pH = 7 - neutru 
• pH> 7 – bazic

Trebuie să fi auzit deja că pH-ul pielii noastre este mai mare sau mai mic de 5,5,
adică, ușor acid. Acesta este motivul pentru care pielea noastra poate fi o barieră
împotriva microbilor, care mor la acest nivel de aciditate.

Este foarte important  să verificăm pH-ul  produselor utilizate pe corpul  nostru,
astfel încât acestea să poată fi cele mai apropiate de pH-ul natural al pielii și a
părului nostru.

Înainte de a începe să fabricaţi parfumuri, creaţi benzi de test pentru a le testa!

Experiment 14
Benzi de testare pentru parfumuri

Benzile de test sunt importante când dorim să alegem un parfum. Învăţaţi cum să
faceţi propriile benzi de testare cu acest experiment.

Material:

• Modele benzi de test 
• Foi din carton colorate 
• Markere 
• Foarfecă 
• Lipici

Atenţie: cereţi ajutor unui adult pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Începeţi prin a lua o fotocopie a modelelor de bandă de test. 
2. Acum, cu ajutorul unui adult, tăiaţi-le folosind o foarfecă.

Sugestie: dacă doriți, plastifiaţi modelele sau lipiţi-le  pe o foaie de carton, astfel
încât acestea să poată dura mai mult.
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3. Alegeţi foaia de carton pe care doriți să o utilizați și desenaţi contururile benzii
de test pe care doriți să le creați.
4. Dacă doriți, puteți colora sau scrie pe ea.
5. În cele din urmă, tăiaţi banda de test.
6. Faceţi mai multe benzi de testare astfel încât să puteți testa parfumurile.

Explicație: 

Benzile de testare sunt foarte importante în parfumerie.
Ori de câte ori vrem să știm aromele unui parfum, folosim benzi de test, astfel
încât nu trebuie să testăm toate parfumurile, în același timp, pe corpul nostru.
În  afară  de  aceasta,  deoarece  hârtia  este  poroasă  și  absorbantă,  aroma
parfumului rămâne pentru câtva timp pe bandă.Aceasta ne permite sa simţim
mirosul parfumului pentru ceva timp.

Sertarele mele miros foarte bine de cât am introdus benzi de
test în ele!

Experiment 15
Primul meu parfum

Intenţionăm să intrăm în  lumea parfumurilor.  Sunteţi  pregătit  să  faceţi  primul
dumneavoastră parfum?

INGREDIENTE:glicerină, apă, parfum

Aveţi nevoie de:

• Plic de ceai 
• Glicerină lichidă 
• Pahar mic de măsurare 
• Pahar mare de măsurare
• Pâlnie 
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• Hârtie de filtru rotundă 
• 2 eprubete de test cu capac 
• Suportul eprubete 
• Apă 
• Foaie cu autocolante decorative 
• Benzi de testare (experimentul 14) 
• Pipetă Pasteur 
• Spatulă de lemn 
• Băț de lemn

Paşi:

Atenţie:  unele ceaiuri sunt colorate şi pot păta. Păstraţi-le departe de haine și
țesături delicate!

Partea I: Esenţa

1. Rugaţi un adult să vă ajute să deschideţi un plic de ceai și puneţi jumătate din
conținutul său în ceaşca mare de măsurat.

Notă: păstraţi restul de ceai deoarece veți avea nevoie de el pentru experimentul
următor.

2. Măsuraţi 10 ml de apă în paharul mic de măsurare.
3. Turnaţi apa în paharul mare de măsurat, unde este ceaiul. 
4.  Amestecaţi  apa  cu  ceai  și  lăsaţi  să  stea  timp  de  10  minute.În  acest  fel
asigurați-vă că apa este bine impregnată cu ceai. 

5. În această etapă, dacă doriți, puteți adăuga alte elemente la parfum. Încercați
să adăugați băţ de scorțișoară sau frunze de mentă!

Partea II: Filtrare

6. Îndoiţi hârtia de filtru rotundă, așa cum este prezentată în imagine, și puneți-o
în pâlnie.
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7. Aşezaţi o erpubetă în suport. Acum, introduceți pâlnia în eprubetă.

8. Turnaţi cu grijă amestecul de apă cu ceai în pâlnie. Utilizați un băț de lemn
pentru a ghida lichidul.

Partea a III-a: Finalizarea parfumului 

9. Măsuraţi 5 ml de glicerină lichidă în paharul mic de măsurat. Turnaţi-o într-o
eprubetă nouă și curată.
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10.  Cu ajutorul  unei  pipete  Pasteur,  colectaţi  o  porțiune din  soluția  filtrată  și
adăugaţi 10 picături în eprubeta cu glicerina lichidă.

11. Puneți capacul pe eprubetă și agitaţi-o astfel încât glicerina și soluția de ceai
să se amestece. 
12. Parfumul este gata! Utilizați o bandă de test pentru a-l  mirosi.Dacă vă place,
puteți începe să-l utilizați.Nu uitați să faceți mai întâi testul dermatologic.

Formule ideale 
Parfum de materii prime aromatice (7.3 g)

Glicerină lichidă (6.8 g), Apă (0.5 g)

Sugestie: dacă mirosul este prea puternic adăugaţi mai multă apă.Dacă doriți un
miros mai puternic, puteți adăuga mai multe picături de soluție de ceai.

Atenţie:  aceste parfumuri sunt delicate astfel încât trebuie să le păstrați într-o
zonă uscat. Nu le expuneţi în soare.Valabilitatea parfumului este de aproximativ
1 săptămână.

Explicație: 

Cu acest experiment creaţi un parfum prin infuzie.
O infuzie constă dintr-un lichid impregnat cu compuși solubili ai unei substanțe.
Aceasta  înseamnă  că,  într-o  infuzie,  lichidul  absoarbe  și  fixează  anumite
caracteristici a ceea ce se adaugă la lichid.
În  acest  experiment,  lichidul  folosit  este  apa,  care  a  absorbit  caracteristicile
ceaiului.

ŞTIAŢI CĂ...
Cele mai bune locuri pentru a aplica parfum sunt zonele de pe piele unde fluxul
de sange este cel mai puternic?
Acesta este motivul pentru care în spatele urechilor, pe încheieturile mâinilor și
pe gât sunt cele mai bune locuri pentru a aplica parfum.
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Experiment 16
Un parfum mixt

Ingrediente:  APĂ, PARFUM, ALCOOL BENZILIC, LINALOL, HEXIL CINAMAL,
SALICILAT DE BENZIL, CITRONELOL.

Doriţi  să  creaţi  un  parfum prin  combinarea diferitelor  arome? Efectuaţi  acest
experiment. 

Aveţi nevoie de:

• Eprubetă cu capac 
• Suport eprubetă
• 2 pipete Pasteur
• Parfum de piersici 
• Parfum de vanilie
• Pahar mic de măsurare 
• Pâlnie 
• Benzi de testare (experiment 14) 
• Apă 
• Sticlă cu pulverizator

Paşi:

1. Aşezaţi o eprubetă în suport. 
2. Cu o pipetă Pasteur pentru fiecare parfum, adăugați  la tubul de testare: 6
picături de parfum de piersici și 4 picături de parfum de vanilie.

3. Măsuraţi 5 ml de apă în paharul mic de măsurare. 
4. Cu ajutorul pâlniei, adăugaţi apă în eprubetă.
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5. Așezați capacul pe eprubetă și agitaţi astfel încât să se amestece bine.
6. Parfumul dumneavoastră amestecat este gata! Oferiţi-i un nume, scrieţi-l jos
pe un autocolant decorativ și lipiţi-l pe parfumul dumneavoastră. 
7. Folosiți o bandă de test pentru a mirosi parfumul.Dacă vă place, puteţi începe
să-l utilizați! Nu uitați să faceți mai întâi testul dermatologic!

Doriți să luați parfumul cu dumneavoastră peste tot?
Turnaţi-l în flaconul de pulverizare și folosiţi-l ori de câte ori doriți!

Formule ideale
Parfum mixt (5,5 g)
Apă (5 g), Parfum de piersici (0,3), Parfum de vanilie (0,2).  

Sugestii:

• Dacă mirosul este prea puternic, puteți adăuga mai multă apă;
•  Dacă  doriți  un  miros  mai  puternic,  puteți  adăuga  mai  multe  picături  din
parfumurile furnizate;
•  Dacă doriți  să schimbați  mirosul  de  parfum și  să  fabricaţi  un miros  secret,
încercați să adăugați mai multe sau mai puține picături din parfumurile furnizate.
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Explicație: 

Una  dintre  metodele  folosite  pentru  a  fabrica  parfumuri  este  combinarea
diferitelor arome de materii  prime, precum ați  făcut,  prin amestecarea a două
arome.

ŞTIAŢI CĂ...
Mirosul unui parfum poate varia de la persoană la persoană?
PH-ul, tendinţa de îngrăşare și sudoarea pielii noastre pot influența mirosul pielii
noastre.

Oameni de ştiinţă, cunoaşteţi notele unui parfum?
Vizitaţi conţinutul online dacă aveţi îndoieli!
www.science4youtoys.co.uk/perfume-soap-shampoo-factory

Experiment 17
Un parfum mixt
Primul meu parfum de materii prime aromatice şi arome

Ingrediente: GLICERINĂ,  APĂ,  PARFUM,  ALCOOL  BENZILIC,  LINALOL,
HEXIL CINAMAL, SALICILAT DE BENZIL, CITRONELOL.

Aveţi nevoie de:

• Material de la experimentul 15 
• Parfum de piersici 
• Aromă de vanilie 
• Benzi de testare (experiment 14) 
• Sticlă cu pulverizator

Paşi:

1. Repetați pașii de la 1 la 11 din experimentul 15. 
2. În funcție de tipul de ceai pe care l-ați folosit, puteți alege ce parfum doriți să
adăugați (a se vedea tabelul de mai jos).
3. Cu ajutorul unei pipete, se adaugă X picături din parfum ales.
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"X" înseamnă că puteți alege câte picături de parfum doriţi.Numărul de picături
va  depinde  de  gustul,  și,  de  asemenea,  de  aroma  originală  a  parfumului
dumneavoastră (infuzie de ceai) și parfumul pe care l-ați ales.

Mai jos sunt câteva sugestii pentru amestecuri care miros frumos.

Ceai Parfum
Măr şi scorţişoară 6 x picături parfum piersică

10 x picături parfum vanilie
Iasomie 10 x picături parfum piersică

4.  Puneți  capacul  pe  eprubetă  și  agitaţi  astfel  încât  să  se  amestece  bine.
Parfumul dumneavoastră este gata!
5. Utilizați o bandă de test pentru a mirosi parfumul.Dacă vă place, începeţi să-l
utilizaţi! Nu uitați să faceți mai întâi testul dermatologic!

Formule ideale
Parfum de materii prime aromatice și arome de ceai de măr şi scorțișoară
(8,1 g) 
Glicerină lichidă (6,8 g), apă (0,5 g), parfum de vanilie (0,5 g), parfum de piersici
(0,3 g) 
Parfum de materii prime aromatice și arome de ceai de iasomie (7,8 g) 
Glicerină lichidă (6,8 g), apă (0,5 g), parfum de piersici (0,5 g)

Doriți  să  luați  parfumul  cu  dumneavoastră  peste  tot?  Turnaţi-l  în  flaconul  de
pulverizare și folosiţi-l ori de câte ori doriți!

Distraţi-vă creând parfumuri fantastice.

Atenţie: aceste parfumuri sunt delicate astfel încât trebuie să le păstrați într-o
zonă uscată, neexpuse la soare. Valabilitatea acestora este de aproximativ 1
săptămână.
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Experiment 18
Loţiune tonică de trandafiri

Prin intermediul acestui experiment veţi învăţa cum să obţineţi  o loţiune tonică
de trandafiri. 

Aveţi nevoie de:

• Petale de trandafir (20 g) 
• Apă fierbinte sau fiartă (200 ml) 
• Borcan cu capac 
• Sită 
• Pâlnie  mare 
• Depozitarea balonului cu capac și rezistent la căldură

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute  pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Puneţi petale de trandafir într-un recipient rezistent la căldură.
2. Turnaţi apa fierbinte peste petale de trandafir.

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute să încălziţi apa şi să o manevreze. 
3. Acoperiți recipientul și puneți-l deoparte timp de 1- 2 ore.

4. Folosind sita, strecuraţi lichidul într-un pahar.
5. Folosiți pâlnia pentru a transfera lichidul în borcanul cu capac.
6. Păstraţi-l în frigider timp de o săptămână.

Explicație: 
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Loţiunile  tonice  de  trandafir  sunt  destul  de  populare  printre   produsele
cosmetice.Ele  sunt  utilizate  pentru  toate  tipurile  de  piele.  Ele  au  proprietăți
calmante și ajută la menţinerea sănătăţii pielii.

SUPER OM DE ŞTIINŢĂ: 

Încercaţi  să  obţineţi  loţiuni  tonice  cu  trandafiri  diferiţi  pentru  a  compara
diferenţele.

Imaginea 31. Trandafiri de culori diferite.

ŞTIAŢI CĂ...
Pentru  a  obţine  în  jur  de  2  pounds  de  esenţă  de  trandafiri,  este  nevoie  de
aproape 2 tone de petale!

Experiment 19
Parfum pentru cameră

Doriţi să oferiţi un miros plăcut camerei dumneavoastră? Cu acest experiment
veți învăța cum să fabricaţi un odorizant de casă fantastic!
 
Material: 

• Rozmarin, lavandă sau o altă plantă 
• 2 borcane
• Sită 
• Ulei de măsline 
• Bețișor de lemn 
• Folie de aluminiu 
• Apă 

Paşi:
:
1.  Rugaţi  un  adult  să  vă  ajute  să  tăiaţi  rozmarin  (sau  planta  aleasă).Tăiaţi
suficient rozmarin pentru a umple un vas. 
2.  Spălaţi  rozmarinul  cu multă  apă și  lăsați  să se usuce complet.Acest  lucru
poate dura câteva zile.
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3. Acum, umpleţi  vasul cu ulei de măsline până când rozmarinul este complet
acoperit și acoperiţi gura borcanului cu folie de aluminiu.

4.  Puneți  vasul  deoparte  timp  de  cel  puțin  două  săptămâni.Nu  trebuie  să
strecuraţi amestecul dacă uleiul nu a preluat suficient aroma plantei.
5. Cu o strecurătoare, strecuraţi uleiul într-un alt vas.
6. Acoperiţi gura borcanului cu folie de aluminiu.
7. Cu beţişoare de lemn, faceţi găuri în folia de aluminiu și lăsați-le să se înmoaie
în ulei.
8. Odorizantul pentru camera dumneavoastră este gata! Acest lucru va funcționa
ca un odorizant de aer natural, deoarece beţişoarele absorb uleiul și răspândesc
mirosul în aer.

Explicație: 

Uleiurile esențiale și odorizantele sunt folosite des în aromoterapie.

Imaginea 32. Produse utilizate în aromaterapie
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În  acest  experiment  ați  folosit  proprietățile  uleiului  de  măsline  (o  grăsime
vegetală) și proprietățile plantelor pe care le-ați ales.
Proprietățile odorizantului vor depinde, de asemenea, de planta utilizată.
Știţi care este știința din spatele acestuia? Beţişoarele sunt realizate din lemn și,
din acest motiv, ele absorb uleiul, care se ridică prin capilaritate în partea de sus
a beţişoarelor. Apoi răspândește mirosul plăcut în aer!

ŞTIAŢI CĂ...
Că aromaterapia este o terapie comună în spa-uri?
Această  tehnică  utilizează  efectele  pe  care  parfumurile  le  provoacă  asupra
oamenilor.

Experiment 20
Săruri de baie parfumate

Ingrediente:  CLORURĂ  DE  SODIU,  PARFUM,  APĂ,  HEXIL  CINNAMAL,
SALICILAT  DE  BENZIL,  LINALOL,  DIMETILOL  GLICOL,
CLOROZOTIAZOLINONĂ, METILZOTIAZOLINONĂ, CI 14720, CI 42090

O baie relaxantă este foarte sănătoasă! Cu acest  experiment puteţi  face băi,
chiar mai relaxante.

Aveţi nevoie de:

• Sare de mare 
• Pahar mic de măsurare 
• Pahar mare de măsurare 
• Parfum 
• Colorant cosmetic 
• Spatulă de lemn 
• Pipetă Pasteur 
• Borcan (pentru păstrare)

Paşi:

1. Cu paharul mic de măsurare, măsuraţi de două ori câte 15 ml de sare.Turnaţi
30 ml de sare de mare în paharul mare de măsurat.

2. Adăugaţi 8 picături de parfum care vă place cel mai mult.Dacă este necesar,
utilizați o pipetă Pasteur.
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Sfat: utilizați întotdeauna aceeași pipetă pentru aceiași reactivi și schimbaţi-o de
fiecare dată când schimbați reactivii.
3. Alegeți colorantul pe care doriți să îl utilizați și cu o pipetă Pasteur adăugaţi
picături de colorant până când obţineţi culoarea dorită.
Sfat: puteți amesteca, de asemenea, culori în aceeași cantitate sau în cantități
diferite, până când obţineţi culoarea dorită.
4.  Cu  spatula  de  lemn  amestecaţi  bine.Sărurile  dumneavoastră  de  baie
parfumate sunt gata!

5.  Puteți  utiliza  sărurile  dumneavoastră  de  baie  pentru  o  baie  parfumată
minunată sau le puteți oferi cadou.Nu uitați  să puneți o etichetă pe vas astfel
încât să nu uitați ce este în el!

Formule ideale
Săruri de baie

Clorură de sodiu (17.3 g), Parfum (0.4 g), Colorant (0.25 g)

Notă: puteți repeta acest experiment de mai multe ori, cu diferite culori şi diferite
arome.Trebuie doar să repetați pașii anteriori, dar folosind un alt parfum și/sau
colorant.

Sugestie: puteți face un vas colorat cu săruri de baie!Utilizați un vas transparent
și puneţi diferite saruri de baie colorate în straturi. Veţi obţine un efect uimitor!

Explicație: 

Sărurile de baie sunt înca din cele mai vechi timpuri cunoscute și folosite pentru
calmarea sau stimularea efectelor pentru organism. 
De fapt, pentru o lungă perioadă de timp apa sărată a fost sugerată ca o metodă
de tratare pentru diferite probleme ale pielii și circulația sângelui (sarea activează
fluxul sanguin).
După cum știți deja, sarea de mare se obține prin evaporarea apei de mare, de
aceea are un preţ scăzut.
Îmbinând preţul şi proprietățile sale benefice pentru organismul uman, sarea de
mare reprezintă unul dintre cele mai populare ingrediente în producerea sărurilor
de băie.

64



Imaginea 33. Săruri de baie.

Știţi cum să utilizați sărurile dvs. de baie? Dacă aveți o cadă de baie, adăugați-le
în apă și amestecaţi până când apare spuma.
Dacă nu aveți o cadă de baie, puteți să le puneţi pe un burete și să vă frecaţi
corpul. În acest fel, sărurile au un dublu efect: relaxant si exfoliant.

Experiment  21
Ulei de masaj

Masajul reprezintă o soluţie bună de recuperare a energiei cu atât mai mult când
este efectuat cu ulei de masaj! Cu acest experiment veți învăța cum să obţineţi
ulei de masaj.

Aveţi nevoie de:

• Ulei de măsline 
• Parfum 
• Pipetă Pasteur 
• Pahar mare de măsurare 
• Spatulă de lemn 
• Pahar mic de măsurare 

Paşi:

1.  Măsuraţi  20  ml  de  ulei  de  măsline  în  paharul  mic  de  măsurare  și  apoi
transferaţi-l în paharul mare de măsurat.
2. Adăugaţi câteva picături de parfum preferat (dacă este necesar utilizaţi pipeta
Pasteur) în paharul mare de măsurat şi amestecaţi cu spatula de lemn.
3. Acum aţi obţinut propriul ulei de masaj!
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Explicație: 

Masajul reprezintă aplicarea de forţă sau vibraţie asupra straturilor superficiale și
profunde ale  mușchilor,  țesuturilor  conjunctive,  ligamentelor  și  articulațiilor,  în
scopul de a stimula circulația sângelui și calma durerea.

Imaginea 34. Masaj

Acesta poate fi aplicat pe diferite părţi ale corpului sau continuu pe întreg corpul,
pentru a trata traume fizice,  elibera stresul  psihologic,  îmbunătăți  circulația și
elibera tensiunea.

Imaginea 35. Masaj facial

Uleiul de măsline este, probabil, cel mai vechi ulei folosit pentru masaj!
Acesta funcționează ca anti-rid, hidratant şi balsam pentru pielea uscată.
Este purificator, liniștitor și înmoaie impuritățile pielii, fiind mai uşor de îndepărtat.
De asemenea, îmbunătățește elasticitatea pielii, părul strălucitor şi este perfect
pentru baie și masaj de relaxare.
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 WOW! Uleiul de măsline are o mulţime de proprietăţi!

Experiment 22
Scrub pentru exfolierea corpului

Precum ştiţi, exfolierea este foarte importantă pentru pielea noastră. Învăţaţi cum
să  obţineţi  un  scrub  pentru  exfolierea  corpului  prin  intermediul  acestui
experiment.

Aveţi nevoie de:

• Zahăr brun/ rafinat 
• Pahar mare de măsurare 
• Spatulă de lemn 
• Apă 
• Parfum 
• Pipetă Pasteur 
• Lingură

Paşi:

1. Adăugaţi 2 linguri de zahăr în paharul mare de măsurare.
2. Adăugaţi 1 lingură de apă pentru în pahar şi amestecaţi bine cu spatula de
lemn. 
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3.  Adăugaţi  2  picături  de  parfum  ales.Dacă  este  necesar,  utilizați  o  pipetă
Pasteur pentru a vă ajuta.
4. Curăţarea corpului exfoliat este gata!

Sfat: puneţi pe mână puţin scrub de exfoliere şi masaţi. Puteţi să îl utilizați, de
asemenea, pentru a vă exfolia faţa şi corpul.

Notă: după  utilizarea  unui  scrub  pentru  corp,  folosiți  întotdeauna  o  cremă
hidratantă pentru a vă hrani pielea.

Explicație: 

Cristalele de zahar pe care le adăugați  vor lucra ca pietre mici,  care înlătură
straturile mai vechi ale pielii astfel încât cele noi să poată apărea.
Zahărul brun reprezintă rezultatul primei extracții a trestiei de zahăr și nu este
rafinat în fabrici!
Culoarea sa brună se datorează melaselor trestiilor de unde este extras.

Imaginea 36. Plantaţie de trestie de zahăr.

ŞTIAŢI CĂ...
Cu cât este mai închis zahărul, cu atât mai multe vitamine și minerale are?
Aruncaţi o privire la tabelul de nutriție care compară aceste două produse.

Rafinat Brun
Calorii (cal) 387 376
Carbohidraţi  (g) 99,9 97,33
Vitamina B1 (mg) 0 0,01
Vitamina B2 (mg) 0,02 0,01
Calciu (mg) 1 85
Magneziu (mg) 0 29
Cupru (mg) 0,04 0,3
Fosfor (mg) 2 22
Potasiu (mg) 2 346
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Imaginea 37. Tabel cu valori nutriţionale pentru zahăr rafinat (alb) şi brun, pentru
fiecare 100 g de zahăr. Legendă: cal – calorii; g – grame; mg – miligrame. 

Există un tip de zahăr brun numit muscovado sau zahăr barbados.
Este o specialitate de zahăr britanic, maro foarte închis și are o aromă puternică
de melasă.
Cristalele sunt ușor grosiere și lipicioase în textură decât zahărul brun „obişnuit”.

Imaginea 38. Diferite culori de zahăr.

Experimentul 23
Scrub exfoliant pentru buze

Este important să avem buze sănătoase!În acest experiment, puteți  obţine un
scrub  de  exfoliere  pentru  buze  astfel  încât  buzele  dumneavoastră  să  fie
întotdeauna bine tratate.

Aveţi nevoie de:

• Zahăr 
• Miere
• Linguriţă 
• Pahar mic de măsurare
• Folie de aluminiu 
• Spatulă de lemn

Paşi:

1. Adăugaţi 1 linguriță de zahăr în paharul mic de măsurare
2. Acum, adăugaţi 2 lingurițe de miere în acelaşi pahar.
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3. Amestecaţi bine cu spatula de lemn.
4. Acoperiţi paharul cu o folie de aluminiu.

5. Scrubul de exfoliere pentru buze este gata! 
Nu uitați să faceți testul dermatologic înainte să-l utilizați.

Sfat: puteți adăuga câteva picături de ulei esențial (sau picături de lămâie sau
suc de portocale), în scopul de a crea diferite tipuri de scrub. 

Explicație: 

În acest experiment ați făcut același lucru ca și în experimentele anterioare.
Atunci când aplicaţi scrubul pe buze, eliminaţi celulele moarte, făcându-vă buzele
mai sănătoase!

Imaginea 39. Aplicarea scrubului pentru buze

70



Aplicaţi apoi un balsam de buze.

Experiment 24
Masca de faţă din ciocolată şi banane

Aveţi nevoie de:

• Pudră de cacao 
• Iaurt natural 
• Lămâie 
• Banană 
• Linguriţă
• Blender
• Ceaşcă 

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Introduceţi toate ingredientele în blender: o jumătate de banană, 3 linguriţe de
iaurt natural 1 linguriță de suc de lămâie și 1 linguriță de pudră de cacao.

2.  Cereţi  unui  adult  să  pornească  blenderul  până  când  amestecul  devine
neted.Fiţi atent;nu lăsaţi ingredientele să devină prea lichide astfel încât să nu
curgă atunci când le aplicaţi  pe faţă. Dacă se întâmplă acest lucru, mai adăugaţi
puţină banană.
3. Turnaţi amestecul într-un pahar.
4. Efectuați un test dermatologic și dacă nu se întâmplă nimic aplicaţi masca și
relaxați-vă.
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Cum să folosiţi masca de față: 

Aplicaţi-o pe pielea curată și uscată.
Lasaţi-o timp de 10-15 minute.
După acest timp, spălaţi fața cu apă caldă.
Pentru a finaliza, aplicaţi o crema hidratantă pentru faţă. 

Atenţie!
Dacă  pielea  prezintă  vreo  fisură  sau  tăietură,  ar  trebui  să  reduceţi  sau  să
eliminaţi sucul de lămâie din compoziţia măştii. În aceste cazuri, îl puteți înlocui
cu miere.

Explicație: 

Măștile de față sunt foarte importante pentru persoanele care doresc să aibă o
piele hidratată şi strălucitoare.
Pe lângă hidratare, măștile pot detoxifia,  îmbunătăți  fluxul  de sânge și  înlocui
anumiţi nutrienţi!

Imaginea 40. Mască de faţă de ciocolată.

Masca pe care o creați în acest experiment este extrem de hidratantă datorită
proprietăților nutritive ale ingredientelor utilizate.
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Ciocolata este fabricată din cacao şi conţine vitamine, minerale şi antioxidanţi.

Banana este bogată în potasiu, ajutând la prevenirea apariţiei ridurilor. 

Iaurtul  are proprietăţi  antibacteriene, reducând acneea și  datorită acidului  său
lactic, curăţă pielea şi elimină celulele moarte, contribuind la întinerirea feţei!
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Lămâia este bogată în vitamina C, un antioxidant puternic. Împreună cu iaurtul
este perfectă pentru a oferi stralucire pielii dumneavoastră. 

Imaginea 41. Efectele unei măşti faciale de ciocolată şi banane asupra pielii

SUPER OM DE ŞTIINŢĂ: 

Încercati sa puneţi felii de castravete pe ochi în timp ce aveţi aplicată masca de
față. 
Efectul de castravete funcționează mai bine atunci când este rece, deci, înainte
de a-l folosi, puneți-l în frigider.Acum, trebuie să rugaţi un adult să taie două felii
de castravete.

Castravetele este un fruct alcătuit în mare parte din apă (90%).Restul de 10%
sunt vitamina C, flavonoide, acid cafeic și folaţi, toți antioxidanți.

Antioxidanţii  sunt  moleculele  care  previn  sau  reduc  leziunile  provocate  de
substanțe numite radicali liberi, care pot duce la proasta funcționare a celulelor,
prin blocarea reacțiilor de oxidare și prin oferirea de protecție a celulelor.

Imaginea 42. Schema simplificată a acţiunii antioxidanţilor.

Din  acest  motiv,  utilizarea  feliilor  de  castravete  pe  ochi  funcționează,  de
asemenea, ca o loţiune hidratantă.
Pe  lângă  aceasta,  castravetele  este  relaxant,  anti-inflamator  și  acționează
asupra regenerării celulelor!
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Imaginea 43. Folosirea feliilor de castravete pe ochi este un excelent hidratant
pentru piele. 

Experiment 25
Cutia de origami

Pentru a depozita produsele de înfrumuseţare, creaţi o cutie origami fantastică!
Prin intermediul acestui experiment, aveţi ocazia să fabricaţi o cutie de origami.

ŞTIAŢI CĂ...
Origami reprezintă o artă tradiţională japoneză şi înseamnă „Hârtie îndoită”?
Această tehnică utilizează hârtie îndoită, combinată în diferite forme, pentru a
crea obiecte doar cu o bucată pătrată de hârtie, fără a fi nevoie de tăiere sau
lipici!

Aveţi nevoie de:

• Foaie de hârtie A4, de preferință colorată 
• Foaie cu autocolante decorative 
• Foarfecă

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Utilizaţi foarfeca pentru a tăia un pătrat din foaia de hârtie.
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2. Acum, urmați acești pași:
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3. Dacă doriți, puteți decora cutia cu autocolantele furnizate în kit.

Notă: puteți decora foile de origami așa cum vă place!De exemplu, puteți efectua
desene, colaje și / sau picturi.Folosiţi-vă imaginația și surprindeţi-vă prietenii și
familia!

Experiment 26
Floare de origami

Cu  acest  experiment  veţi  folosi  tehnica  de  origami  pentru  a  crea  o  floare
frumoasă pe care o puteţi folosi drept felicitare.

Ce veţi avea nevoie:

• Foaie de hârtie A4 sau A5, de preferință colorată 
• Foaie cu autocolante decorative 
• Aţă 
• Perforator 
• Foarfecă

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Începeți prin utilizarea foarfecei pentru a tăia foaia de hârtie într-un pătrat.
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2. Acum, urmați acești pași:
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3. Dacă doriți, puteți decora floarea cu autocolante sau să o pictaţi! 
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4.  În  cele  din  urmă,  dacă  doriți  să  o  transformaţi  într-o  felicitare,  utilizați  un
perforator și faceţi o gaură într-una din petalele sale. Acum, atașați felicitarea la
un şampon sau săpun.

Fabricaţi flori de diferite mărimi. Pentru aceasta aveţi nevoie de foi de hârtie de
diferite mărimi!

Notă: puteți  decora foile de hârtie cu origami așa cum vă place!De exemplu,
puteți efectua desene, colaje și / sau picturi.Folosiţi-vă imaginația și surprindeţi-
vă prietenii și familia!

Experimentul 27
Desene parfumate

Vă amintiți  fagurele de culori  din experimentul  2?Cu ajutorul  vopselelor puteți
încerca  să  creați  toate  acele culori!Aflați  cum să faceţi  desene parfumate  cu
acest experiment.

Aveţi nevoie de:

• Făină de grâu 
• Detergent de vase
• Colorant cosmetic
• Pipete Pasteur 
• Castroane 
• Foi de hârtie 
• Lingură 
• Pahar mic de măsurare 
• Parfumuri 
• Pensule

Notă: puteți utiliza coloranţii și parfumurile furnizate în kit sau puteți utiliza altele
pe care le aveţi la domiciliu.
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Pași: 

1. Adăugaţi 2 linguri de faină într-un castron.
2. Măsuraţi 20 ml de detergent lichid în ceaşca mică de măsurat și adăugați-l în
castron  cu faina.
3. Alegeți un colorant şi turnaţi câteva picături în castron.Utilizați o pipetă Pasteur
pentru a vă ajuta.
4. Folosind lingura, amestecaţi bine.Dacă doriți o culoare mai puternică, adăugaţi
adaugăţi mai multe picături de colorant.

Este  posibil  ca  culoarea să  fie  uşor  estompată,  pentru  că  făina  este  albă  și
absoarbe culoarea.Dacă doriți,  adăugați  mai  multe  picături  de  colorant,  până
când obţineţi culoarea dorită.

5.  Acum,  adăugaţi  câteva  picături  de  parfum  care  vă  place  cel  mai  mult  și
amestecaţi din nou.Dacă este necesar, utilizați o pipetă Pasteur.
6. Repetați acești pași pentru a obţine desene de diferite culori și parfumuri: un
castron/vopsea!

Dacă doriţi, puteţi pune împreună vopsele în castroane noi şi să creaţi alte culori!

7.  Cu pensule și  foi  de hârtie puteţi  obţine desene şi  picturi  parfumate!Puteţi
folosi această tehnică pentru a decora origami. 
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Experiment 28
Pictură cu bureţi

Aveţi nevoie de:

• Foi de hârtie 
• Bureţi 
• Foarfecă 
• Vopsele (cele pe care le-ați făcut în experimentul 27 sau altele pe care le aveţi
acasă)

Atenţie: rugaţi un adult să vă ajute pentru a realiza acest experiment.

Paşi:

1. Pliaţi foaia de hârtie în 4. 

2. Acum, cu foarfeca tăiaţi forme așa cum doriți, dar fără a separa părțile. Nu
uitați să cereți ajutor unui adult pentru a utiliza foarfeca. Va arăta în felul următor:
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3. Alegeți vopselele pe care doriți să le utilizați și începeţi să pictaţi cu un burete: 
• Tăiaţi un pătrat dintr-o foaie de hârtie, așa cum ați procedat în experimentele 25
și 26.
• Acum aşezaţi foaia pe care aţi tăiat-o peste pătrat.

• Introduceţi buretele în vopsea și apoi aplicaţi-l pe foaie.Nu uitați să folosiți bureţi
diferiţi pentru vopsele diferite sau spălaţi-i bine între utilizări.
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•  Veţi  observa  că  picturile  vor  apărea  numai  în  locurile  în  care  ați  decupat
formele.

• Nu este incredibil?
4. Acum , dacă doriţi, repetaţi experimentele 25 şi 26 sau fabricaţi alt origami.
Totuşi, nu uitaţi să lăsaţi pictura să se usuce înainte. 

Experiment 29
Semn de carte parfumat

Aveţi nevoie de:

• Pipetă Pasteur 
• Flori și frunze 
• Carte veche, mare 
• Foi de ziar 
• Foaie de carton
• Parfum sau parfum fabricat în experimentele anterioare 
• Riglă 
• Creion 
• Foarfecă 
• Lipici 
• Perforator
• Panglică colorată/ de rafie

Paşi:

1. Alegeţi florile şi frunzele pe care doriți să le uscaţi. Puteţi usca doar floarea
sau floarea și frunzele sale.
2. Luaţi foile de ziar și aşezaţi florile și frunzele între ele și aşezaţi-le în mijlocul
cărții.
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3. Închideți cartea și puneți alte cărți deasupra acesteia, pentru a grăbi procesul.

4. Puneţi cartea deoparte timp de 1 până la 2 săptămâni.Atenţie om de știință, în
timpul primei săptămâni ar trebui să înlocuiţi foile de ziar la fiecare 2 zile.
5. Apoi  puteţi aduna florile uscate.
6. Cu rigla si creionul desenaţi un dreptunghi cu dimensiunea de aproximativ 5
cm x 25 cm. Acesta reprezintă partea principală a semnului de carte.
7. Cu ajutorul unui adult decupaţi dreptunghiul.
8. Lipiţi florile uscate pe semn, decorându-l așa cum doriți.
9. Pe partea superioară a dreptunghiului faceţi o gaură cu perforatorul și treceţi
prin ea panglica colorată/ de rafie.Alegeţi ceea ce se potriveşte cel mai mult la
semnul de carte. Adăugaţi cele două capete şi faceţi un nod.
10. Acum este timpul să adăugaţi parfumul la semnul dumneavoastră de carte!
Puteţi adăuga câteva picături de parfum, cu pipeta Pasteur dacă este nevoie,
sau puteţi folosi un parfum pe care deja l-aţi creat în experimentele anterioare.

Suprindeţi o persoană dragă cu un semn de carte!
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Experiment 30
Nisip colorat şi parfumat

Uneori, admirând opere de artă decorative frumoase și simţind parfumuri plăcute,
ne ajută să se relaxăm și să ne simţim mai bine.În acest experiment, puteți face
o  operă  de  artă  decorativă  frumoasă  care  va  fi  nu  numai  frumoasă,  ci  şi
parfumată!

Aveţi nevoie de:
• Nisip 
• Coloranţi 
• Parfumuri
• Pipete Pasteur 
• Castroane 
• Lingură 
• Borcan
• Hârtie absorbantă 
• Pâlnie 
• Spatulă de lemn

Notă: puteţi folosi colorantul şi parfumurile furnizate în kit sau puteţi folosi altele
pe care le aveţi acasă.
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Paşi:

1. Începeți prin împărțirea nisipului în diferite castroane. Utilizați același număr de
castroane cu același număr de culori pe care doriți să le creați.
2.  Cu pipeta  Pasteur,  adăugaţi  câteva picături  din  fiecare  colorant  în  fiecare
castron.

3. Amestecați bine cu spatula de lemn.Dacă culorile nu sunt la fel cum doriți,
adăugați mai multe picături de colorant.
4. Lăsați nisipul să se usuce. Puneţi nisip colorat peste hârtia absorbantă; ea va
absorbi colorantul în exces.

5.  Când  nisipul  este  uscat,  puteți  adăuga  câteva  picături  de  parfum.Puteți
adăuga același parfum la toate culorile sau puteţi folosi diferite parfumuri. Lăsaţi
să se usuce puţin mai mult.
6. Cu ajutorul unei pâlnii, adăugaţi nisip colorat și parfumat într-un vas. 

Adăugaţi straturi de culori diferite! 

88



Dacă aveți vase de diferite forme, folosiți-le!Veţi observa că efectul este uimitor!

V-aţi distrat cu aceste experimente şi doriţi să cunoaşteţi mai multe detalii despre
lumea săpunurilor, şampoanelor şi parfumurilor?
Consultaţi cartea on line pe care o avem pentru dumneavoastră la linkul următor:

www.science4foryoutoys.co.uk/perfume-soap-shampoo-factory 
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