
Creează propriile tale 
săpunuri 
parfumate!

Laboratorul de sapunuri
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Dragi părinți și supraveghetori,
Prin intermediul  jocului,  copiii  dezvoltă diverse abilități  cognitive.  Studiile științifice
arată că atunci când ne distrăm sau facem descoperiri în timpul unui experiment, se
eliberează un neurotransmițător numit Dopamină. 

Dopamina  este  răspunzătoare  pentru  emoții  precum  motivația,  recompensa  și
învățarea, iar de aceea aceste experiențe sunt legate de sentimente pozitive. Deci,
dacă  învățarea  reprezintă  o  experiență  pozitivă,  va  stimula  creierul  să  dezvolte
diverse abilități. 

Așadar, Science4you urmărește să creeze jucării educative, care combină distracția
cu educația prin încurajarea curiozității și a experimentării.

Găsiți mai jos care abilități pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei jucării educaționale:
Abilități motorii, Concentrare,  Învățare, Creativitate, Abilități sociale

Abilități motorii, Concentrație, Învățare, Creativitate, Abilități sociale

Caracteristica educațională reprezintă unul din punctele cheie ale jucăriilor noastre.
Obiectivul nostru este să oferim jucării care activează dezvoltarea abilităților fizice,
emoționale și sociale ale copiilor.
Aflați mai multe despre Activatorul Creierului în jucăriile Science4you la adresa:

www.science4youtoys.co.uk/brain-activator
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REGULI DE SIGURANŢĂ

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le pentru o consultare
ulterioară.
- Păstrați copiii mici și animalele la distantă de zona experimentală.
- Păstrați setul ferit de copiii cu vârsta sub 8 ani.
- Spălați-vă bine mâinile înainte și după fiecare experiment.
- Curățați întreg echipamentul și zona de lucru după experiment.
-  Asigurați-vă că toate recipientele și/sau ambalajele ne-sigilabile la loc sunt bine
închise și depozitate corespunzător după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele goale și/sau ambalajele ne-sigilabile la loc sunt
reciclate corespunzător.
- Nu utilizați un echipament ce nu a fost furnizat împreună cu setul sau recomandat
în instrucțiunile de utilizare.
- Evitați contactul cu ochii (valabil pentru săpun și ingrediente).
- Produsele fabricate (săpunurile) nu trebuie utilizate în continuare dacă își modifică
aspectul, culoarea sau mirosul. 
- Conține parfumuri care pot cauza reacții alergice (salicilat de benzil; citral; hexyl-
cinnamaldehidă; Lilial; d-Limonenă)

INFORMAŢII DE PRIM AJUTOR GENERALE

În caz de contact cu ochii: spălați ochii cu apă din abundență. Cereți imediat ajutor
medical dacă este necesar.
În caz de înghițire: spălați gura cu apă și beți apă proaspătă. Nu induceți voma.
Cereți imediat ajutor medical.

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.

În caz de urgență formați:
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SUA 911 / Marea Britanie 999 / Australia 000 / Europa 112

LISTA DE SUBSTANŢE CHIMICE FURNIZATE

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)

Colorant cosmetic albastru (Food Blue 2)
INGREDIENTE: CI 42090 (CAS # 3844-45-9);
Metilizotiazolinona (CAS # 2682-20-4);
Metilcloroizotiazolinona (CAS # 26172-55-4);
Dimetilol-uree (CAS # 140-95-4); Dimetilol glicol (CAS # 3586-55-8)

Colorant cosmetic roşu (Food Red 3)
INGREDIENTE: CI 14720 (CAS # 3567-69-9);
Metilizotiazolinona (CAS # 2682-20-4);
Metilcloroizotiazolinona (CAS # 26172-55-4);
Dimetilol-uree (CAS # 140-95-4); Dimetilol glicol (CAS # 3586-55-8)

Aromă de măr 

Declarație pericole:
H317: Poate cauza o reacție alergică a pielii
H411:Toxic  pentru  organismele  acvatice  cu  efecte
persistente de lungă durată

Declarație de precauție:
Prevenție:
P261: Evitați respirarea vaporilor.
P280: Purtați mănuși de protecție.

Răspuns:
P302 + P352: DACĂ ESTE PE PIELE: Spălați cu apă și săpun din abundență.
P333 + P313: Dacă apare iritația sau eczema pielii: Solicitați consult medical.
P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

Conține Aldehidă hexil-cinamică, Salicilat de benzil, D-Limonenă, Delta-1-(2,4,6-
Trimetil-3-ciclohexen-1-yl)-2-buten-1-onă,  2,4-Dimetil-3-ciclohexan-1-
carboxaldehidă,  Citral,  Butilfenil  metilpropional.  Poate  produce  o  reacție
alergică.
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CONŢINUTUL SETULUI

Descriere Cantitate
1. Aromă măr 1
2. Colorant cosmetic rosu 1
3. Colorant cosmetic albastru 1
4. Forme din silicon 2
5. Bază pentru săpun 1
6. Mănuși 1
7. Spatule din lemn 2
8. Pipete Pasteur 2
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1. Introducere

V-ați  gândit  vreodată  la  importanța  săpunului?  Cum ar  fi  fost  dacă  nu  ar  fi  fost
inventate săpunurile și derivatele lor? Care este starea fizică a săpunului? Ce tehnici
de  igienă  trebuie  să  urmați  pentru  a  rămâne  sănătos?  Din  ce  sunt  fabricate
săpunurile? Ce caracteristici le permit să îndepărteze eficient murdăria?

Prin  intermediul  acestei  cărți  educaționale și  a  experimentelor  din  Laboratorul  de
săpunuri, intenționăm să vă oferim răspunsurile la toate aceste întrebări într-un mod
clar și distractiv.

Vă dorim distracție  plăcută în timp ce învățați  să realizați  săpunuri  fantastice din
glicerină!

2. Materia din jurul nostru

Ați privit cu adevărat în jurul nostru? Suntem înconjurați de materie, de diferite forme,
culori și stări fizice, care se află într-o continuă transformare.

Haideți să explorăm câteva caracteristici, definiții și curiozități despre materia aflată
în jurul nostru. Astfel, aveți șansa de a înțelege mai bine câteva concepte despre
fabricarea săpunului.
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2.1. Substanțele și amestecurile

a) Substanțele

Cunoașteți ce este o substanță? Utilizăm acest cuvânt atât de des, dar probabil nu îi
cunoaștem cu adevărat semnificația!

Substanța reprezintă un tip particular de material, compusă doar dintr-un anume fel
de molecule sau atomi.

Există substanțe simple și substanțe compuse.  Substanțele simple sunt alcătuite
doar dintr-un singur tip de atomi, precum oxigenul (format doar din atomi de oxigen),
sau fier (format doar din atomi de fier).

Substanțele compuse sunt alcătuite din atomi diferiți, dar doar dintr-un anume tip
de molecule.

Apa reprezintă un exemplu, deoarece este formată din doi atomi de hidrogen și unul
de oxigen, dar este alcătuită exclusiv din molecule de apă (H2O).

Imaginea 1. Structura moleculei de apă (H2O)

Un  alt  exemplu  de  substanță  compusă  o  reprezintă  glicerina  sau  glicerolul,  o
componentă  a săpunului  pe  care  veți  avea ocazia  să  o cunoașteți  mai  târziu  în
această carte.

Glicerolul  reprezintă  o  substanță  compusă  din  atomi  diferiți  (carbon,  oxigen  și
hidrogen), dar cu molecule egale (de glicerol).
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b) Amestecurile

O substanță trebuie să fie  pură.  Când nu este pură,  atunci  este un amestec de
substanțe. Aceste amestecuri pot fi omogene sau heterogene.

Un amestec este  omogen când două substanțe se amestecă complet și nu pot fi
distinse.

Amestecul de apă cu zahăr reprezintă un exemplu. În acest caz, zahărul se dizolvă
complet în apă, formând un amestec omogen, denumit soluție.

Într-o soluție, substanța care se află în cantitate mai mică este denumită substanță
dizolvată (în acest caz zahărul), în timp ce substanța în care se dizolvă și care se
află în cantitate mai mare este denumită solvent (în acest caz apa).

Un amestec heterogen se produce atunci când două substanțe nu se amestecă, de
exemplu în  cazul  apei  și  uleiului.  Se spune despre cele două substanțe că sunt
insolubile sau imiscibile.

Știați că....
Anumite lichide nu se amestecă datorită diferențelor de densitate?
Apa și uleiul reprezintă un exemplu excelent. În acest caz, densitatea uleiului este
mai mică decât cea a apei.  Densitatea este similară greutății,  iar  din moment ce
uleiul cântărește mai puțin de cât apa, spunem că are o densitate mai redusă. Dacă
turnați ambele lichide într-o sticlă, după un timp veți observa două straturi: uleiul va
rămâne deasupra, iar apa pe fundul sticlei.

Imaginea 2. Amestec heterogen (apă și ulei).
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2.2. Starea materiei

În general, particulele care alcătuiesc o substanță se pot organiza în diferite moduri,
în funcție de starea lor fizică.

Aceste particule pot fi mai aproape sau mai departe una de cealaltă, în funcție de
condițiile de temperatură și presiune.

Dacă  schimbați  temperatura  și  presiunea,  starea  fizică  a  materiei  se  poate  de-
asemenea schimba.

Există patru stări ale materiei:
 solidă;
 lichidă;
 gazoasă;
 plasmă.

Imaginea 3. Săpunul (starea solidă).
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Imaginea 4. Apa (starea lichidă)

Imaginea 5. Vaporii de gaz (starea gazoasă: Aburul)

Imaginea 6. Focul (starea plasmatică).

a) Starea solidă

În cazul substanțelor solide, particulele sunt mai apropiate una de cealaltă.

În mod corespunzător, aceste materiale au o formă fixă, specifică.

De exemplu, un inel de aur va avea întotdeauna aceeași formă, indiferent unde este
introdus (într-un seif, pe o masă, în buzunarul pantalonilor, etc.).
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Imaginea 7. Inel de aur

În general, substanțele solide se transformă în lichide sau gaz când sunt încălzite la
temperaturi ridicate sau supuse presiunilor joase.

De exemplu, gheața (apă în stare solidă) când este încălzită până la temperatura
camerei trece în starea lichidă (apă lichidă).

Imaginea 8. Cuburi de gheață topindu-se.

b) Starea lichidă

În starea lichidă, particulele care alcătuiesc materia se situează mai departe una de
cealaltă decât în cazul stării solide. Aceasta le permite să se deplaseze, prezentând
caracteristica de fluiditate a materiei.

În starea lichidă, materia prezintă un volum constant, dar nu deține o formă proprie.
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De exemplu,  dacă  turnați  apă  dintr-o  sticlă  într-un  pahar,  aceasta  va  lua  forma
paharului.

Precum în cazul oricărui lichid, apa captează forma recipientului în care este turnată.

Imaginea 9. Apa turnată din sticlă în pahar.

O altă caracteristică a stării lichide o reprezintă volumul constant al materiei.

Dacă încercați să umpleți o sticlă cu 1 L de apă și apoi să o turnați în alt recipient,
aceasta își va modifica forma, dar volumul va rămâne în continuare de 1 L.

c) Starea gazoasă

În starea gazoasă, materia este formată din atomi sau molecule aflate departe una
de cealaltă, ceea ce permite o capacitate mare de expansiune.

În starea gazoasă, materia nu prezintă formă sau volum definite.

De exemplu, gazul conținut într-un recipient poate fi comprimat sau expandat, prin
urmare volumul său poate scădea sau crește.
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Imaginea 10. Iod sublimat (stare gazoasă)

d) Starea de plasmă

În fizică, plasma este indicată ca fiind a patra stare a materiei.

Este alcătuită din atomi și electroni ionizați într-o distribuție aproape neutră, și anume
numărul  de  sarcini  pozitive  (cationi)  este  aproape  similar  numărului  de  sarcini
negative (electroni).

Această  diferență  mică  de  sarcini  face  ca  plasma  să  fie  conductibilă  electric,
răspunzând puternic la câmpurile electromagnetice.

Plasma  deține  capacitatea  de  adoptare  a  formei  oricărui  recipient  –  fiind  foarte
maleabilă, motiv pentru care este utilizată în fabricarea de lămpi, în transformarea
metalelor și în industria aerospațială.

Un bun exemplu îl reprezintă miezul Soarelui, unde atomii de heliu sunt supuși unor
temperaturi  și  presiuni  foarte ridicate,  ceea ce permite electronilor  să se rupă de
atomi, devenind ionizați.

13



Imaginea 11. Soarele

Un  alt  exemplu  de  stare  plasmatică  o  reprezintă  fulgerul.  Plasma  conduce
electricitatea  la  o  temperatură foarte  ridicată.  În  acest  caz,  se produce ionizarea
aerului,  conducând electricitatea  din  nori  spre  pământ,  datorită  unei  diferențe  de
potențial între cele două.

Imaginea 12. Fulgerul

ŞTIAŢI CĂ....
Plasma reprezintă una din stările fizice ale materiei?
A fost descoperită în 1879 de Sir William Crookes. Acest fizician englez a denumit
inițial plasma ca materie radiantă.
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e) Modificările de stare

Așa  cum  am  menționat  înainte,  este  posibilă  modificarea  stării  fizice  a  unei
substanțe, prin modificarea condițiilor de temperatură și/sau presiune.

Apoi, veți învăța despre procesele de transformare ale materiei, dintr-o stare fizică în
alta.

Fuziunea
Reprezintă procesul prin care o substanță trece din starea solidă în starea lichidă.

Imaginea 13. Glicerina în stare solidă și în stare lichidă (topită).

Solidificarea
Reprezintă  transformarea  unei  substanțe  din  starea  lichidă  în  starea  solidă.
Reprezintă procesul invers fuziunii.

Imaginea 14. Înghețata care se transformă în stare solidă prin procesul de
solidificare.

15



Vaporizarea
Când o  substanță  trece din  starea  solidă  în  cea gazoasă.  Există  două  tipuri  de
vaporizare: fierbere și evaporare.

Procesul denumit evaporare reprezintă tranziția din starea lichidă în starea gazoasă.
Acest  proces intervine încet și  la temperatura camerei:  25°C (77°F),  de exemplu
când hainele se usucă și apa se evaporează.

Procesul  denumit  fierbere reprezintă  tranziția  rapidă  în  starea  gazoasă  la
temperaturi ridicate, de exemplu când încălziți o oală de apă.

Imaginea 15. Apa în stare lichidă trece în stare gazoasă (fierbere).

Condensare
Reprezintă schimbarea unei substanțe din starea gazoasă în starea lichidă. Când o
substanță în stare gazoasă intră în contact cu o substanță aflată la temperatură mică,
trece în stare lichidă.

Imaginea 16. Condensul format pe geam.

Sublimarea
Reprezintă tranziția directă a unei  substanțe din starea solidă în starea gazoasă.
Procesul  invers îl  reprezintă tranziția directă din starea gazoasă în starea solidă,
denumit desublimare (sedimentare). 
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Imaginea 17. Sublimarea iodului

Ionizarea
Reprezintă schimbarea din stare gazoasă în stare plasmatică. Procesul invers, și-
anume trecerea din stare de plasmă în stare gazoasă este denumit deionizare.

Imaginea 18. Ionizarea gazului din interiorul unei bile de plasmă.

De exemplu:
 Când alimentăm cu energie o materie solidă, sub formă de căldură, aceasta

își  va  ridica  temperatura  până  la  punctul  de  fuziune și  va  trece în  starea
lichidă.

 Dacă transferăm și mai multă energie, lichidul va atinge punctul de fierbere și
va trece în starea de gaz.

 Dacă mărim energia transferată substanței  aflată în stare gazoasă până la
temperaturi foarte ridicate, vom obține starea de plasmă.

2.3. Transformarea materiei

Ați observat că materia din jurul nostru se află într-o continuă modificare?

Puteți observa aceste modificări în viața de zi cu zi, când un pahar se sparge, gheața
se topește sau chibritul arde. Aceste modificări pot fi de natură fizică sau chimică.
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Imaginea 19. Chibritul care arde.

Transformările fizice sunt considerate a fi toate transformările care apar fără ca să
se formeze substanțe noi, precum în cazul schimbărilor de stare fizică de care ați citit
în  paragrafele  anterioare,  sau  al  dizolvării  unei  soluții  într-un  solvent  (de  ex.
dizolvarea zahărului în apă).

Transformările  chimice apar  când  se  formează  substanțe  noi,  din  substanțele
inițiale (reactanți) și generând substanțe noi (produse).

O explozie, fierberea supei, ruginirea unui cui, coacerea fructelor, reprezintă câteva
astfel  de  exemple.  Într-o  transformare  chimică,  substanțele  inițiale  sunt  denumite
reactivi, iar substanţele noi formate sunt denumite produse.

Săpunurile pe care le veţi fabrica reprezintă produsul unei transformări chimice.

3. Igiena personală

Igiena reprezintă un set de condiții și practici care îmbunătățesc starea personală și
colectivă de sănătate a persoanelor. Igiena personală acoperă câteva aspecte de
care trebuie să țineți cont pentru a rămâne sănătos.

În  continuare,  veți  învăța  despre  diferitele  tipuri  de  măsuri  de  igienă pe care  nu
trebuie să le neglijați!

3.1. Igiena pielii

Întreținerea  pielii  este  esențială.  Pielea  reprezintă  unul  din  cele  mai  importante
organe ale corpului nostru, pentru că este bariera de protecție împotriva agresiunilor
și infecțiilor provenite din exterior.
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Prin urmare, igiena personală este mijlocul eficient de prevenire a anumitor boli, prin
îndepărtarea  microorganismelor  /  germenilor  care  pot  cauza  infecții  ale  pielii  și
corpului nostru.

Imaginea 20. Pielea

Spălatul corpului cu apă și  săpun asigură îndepărtarea prafului, microbilor și altor
murdări care se lipesc de stratul gras natural al pielii și care este produs de glanda
sebacee.

Imaginea 21. Spălarea mâinii cu săpun.

ŞTIAŢI CĂ...
Atunci când vă spălați pe cap, ar trebui să evitați utilizarea în exces a uleiurilor?
Acestea fac părul mai uleios și conduc la formarea germenilor.
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3.2. Igiena dinților

Cariile dentare sunt cauzate de bacterii prezente în resturile alimentelor dintre dinți.
Dinții  sunt  esențiali  pentru  mestecare  și  chiar  și  pentru  zâmbit,  de  aceea  este
important să avem o igienă dentară adecvată.

Imaginea 22. Igiena dinților.

Trebuie să periați  (spălați)  dinții  după fiecare masă,  utilizând o pastă de dinți  de
calitate bună și o periuță de dinți ne-agresivă. Trebuie să periați fiecare dinte, de-
asemenea spațiul dintre dinți și să masați ușor gingiile.

3.3. Igiena alimentelor

Pentru a rămâne sănătos este esențial să aveți o dietă bine echilibrată și variată.

Imaginea 23. Fructele
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Trebuie să spălați adecvat toate alimentele pe care le consumați proaspete, precum
fructele. Trebuie să evitați consumarea prea multor dulciuri, sucuri și grăsimi, și să
verificați datele de expirare ale alimentelor.

Consumarea unei cantități de apă zilnice este de-asemenea importantă pentru starea
de sănătate.

Imaginea 24. Paharul de apă

3.4. Igiena hainelor

Îmbrăcămintea și încălțămintea nu trebuie să fie prea strânsă. Acestea vă protejează
de aerul rece, radiația solară, ploaie, zăpadă și praf.

Hainele  noastre  pot  acumula  ușor  murdărie  și  microbi,  de  aceea  trebuie  să  fie
spălate și periate cu regularitate.

4. Săpunurile

4.1. Originile săpunurilor

Istoricii se referă la originile săpunului încă de la începuturile erei noastre.

Se crede că era prezent în Roma antică, mai precis în Muntele Sapo, de unde vine și
cuvântul „săpun”.

Pe acel munte, animalele erau sacrificate ca ofrandă religioasă, iar grăsimea acestor
animale,  amestecată  cu  cenușa  lemnelor  arse,  se  scurgea  în  valea  râurilor  din
apropiere, unde femeile își spălau hainele.
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Femeile au observat că era mult mai ușor să își curețe hainele când acestea intrau în
contact cu substanțele ce curgeau în râu.

Imaginea 25. Femei spălând haine în râu.

Mai târziu, chimiștii au început să producă săpun din reacțiile chimice dintre uleiurile
vegetale, amestecate cu uleiuri parfumate și sare (la acel timp de potasiu).

ŞTIAŢI CĂ...
Potasiul se obținea inițial din cenușa lemnelor arse?

Au existat  mai  mulți  fizicieni  care  au început  să  înțeleagă utilitatea săpunului,  în
special în cazul igienei personale.

Fizicianul grec Galeno (130-200 d.Hr.) a descris utilitatea săpunului ca medicament
pentru îndepărtarea murdăriei corpului și a țesuturilor moarte de pe piele.

De  atunci,  oamenii  de  știință  au  încercat  să  utilizeze  săpunul  în  tratarea  multor
afecțiuni ale pielii, incluzând psoriazisul, herpesul și scabia.

Imaginea 26. Galeno (130-200 d.Hr.)
ŞTIAŢI CĂ...
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Spălarea corpului este foarte importantă pentru îndepărtarea microorganismelor de
pe piele, și prin urmare reduce riscul de infecții ale pielii?

Săpunurile vegetale (fără grăsime animală) au început să fie produse în Europa încă
din secolul XVI. Prin urmare, în secolul XVIII, săpunul a început să fie mai utilizat,
datorită unei înțelegeri superioare a importanței igienei în prevenirea bolilor.

Săpunurile moderne, precum cele pe care le utilizăm în ziua de azi, au început să fie
produse pe scară largă datorită cererii  uriașe și  descoperirii  unor noi  procese de
fabricare.

În anul 1791, francezul Nicolas Leblanc (1742-1806) a descoperit un proces nou de
sintetizare a carbonatului de sodiu (unul din reactivii utilizați în producția de săpun)
din sarea comună (clorură de sodiu).

Imaginea 27. Francezul Nicolas Leblanc (1742-1806)

Acest proces devine apoi principala metodă de fabricare a săpunurilor, prin reacția
cu grăsimile vegetale, pentru că deține avantajul de a fi un proces ușor și ieftin, spre
deosebire de procesul de obținere a potasiului din cenușa lemnelor arse.

Mai târziu, s-a descoperit că procesul lui Leblanc produce multe substanțe chimice
nocive, cauzând poluare.

În anul 1811, Augustin Jean Frenesel a descoperit un proces nou de producere a
carbonatului de sodiu.
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Fresenel a început să utilizeze o soluție saturată cu sare comună (clorură de sodiu)
și amoniac (NH3).

Această soluție reacționează cu dioxidul de carbon (CO2), generând bicarbonat de
sodiu (NaHCO3), iar când este încălzit formează carbonat de sodiu (Na2CO3).

Procesul s-a dovedit a fi extrem de util în industria săpunului și este utilizat chiar și în
prezent.

Imaginea 28. Augustin Jean Fresenel, fizician francez

Primele  bucăți  de  săpun  au  fost  produse  la  sfârșitul  secolului  XIX,  atunci  când
campaniile publicitare din Statele Unite și Europa au avut ca țintă conștientizarea
populației asupra legăturii dintre curățenie și sănătate.

Imaginea 29. Bucată de săpun.
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Pe măsură ce timpul a trecut, industria chimică a dezvoltat noi procese de fabricare a
săpunurilor, mai puțin agresive pentru piele, precum săpunurile din glicerină.

Celelalte industrii  au ajutat de-asemenea la acest proces de dezvoltare, realizând
echipamente industriale ce au permis creșterea rapidității și eficientizarea procesului
de fabricare.

Imaginea 30. Săpunuri din glicerină

În  zilele  noastre,  ne  putem produce  propriile  noastre  săpunuri,  utilizând  baze  și
grăsimi din viața de zi cu zi, adăugând coloranți și arome, dându-le acestora diferite
forme și modele.

Descoperiți  cum sunt  fabricate săpunurile  în  zilele  noastre prin  învățarea câtorva
concepte importante ce vă vor ajuta să înțelegeți întregul proces.

4.2. Fabricarea săpunului

După cum am citit în paragrafele anterioare, săpunurile sunt fabricate din grăsimi, iar
acestea pot fi de origine animală sau vegetală.

Grăsimile sunt lipide, mai exact biomolecule formate din acizii grași conectate la un
alcool (glicerol) – denumite trigliceride.

ŞTIAŢI CĂ...
Caracteristica esențială a lipidelor o reprezintă insolubilitatea în apă?
Pe de altă parte, acestea prezintă o solubilitate ridicată în solvenții organici, precum
eter, acetonă, alcool, etc.
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ŞTIAŢI CĂ...
Lipidele joacă un rol deosebit în funcțiile biologice de importanță extremă la nivelul
structurii (membranele celulare), precum și în rezerva de energie?

O  sare  alcalină  (bază)  este  adăugată  la  grăsimea  utilizată  pentru  a  produce
săpunurile, iar aceasta este în general reprezentată de hidroxidul de sodiu. Acestea
două combinate împreună cauzează o reacție chimică, eliberând glicerol și generând
săruri de acizi grași, care reprezintă de fapt săpunul însuși. Reacția este denumită
saponificare.

Grăsime + Bază → Glicerol + Săpun

Imaginea 31. Structura lipidelor (trigliceride)

a) Saponificarea

Procesul de saponificare (hidroliza alcalină a grăsimilor) este denumirea dată reacției
care permite eliberarea glicerolului din acizii grași.

Această reacție apare când adăugam o bază sau soluție bazică, în general o sare, și
sunt generați acizi grași și glicerol.

Ecuația de mai jos prezintă un exemplu de hidroliză alcalină a trigliceridei (ulei sau
grăsime).
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Imaginea 32. Reacția de saponificare: fabricarea săpunurilor. 1 – Trigliceride; 2 –
Hidroxid de sodiu (sare); 3 – Glicerol; 4 – Săruri de acizi grași (săpun).

Prin urmare, un săpun reprezintă o sare de acizi grași, obținută prin reacția dintre o
grăsime cu hidroxidul de sodiu, hidroxidul de potasiu sau carbonatul de sodiu, iar
toate trei reprezintă baze alcaline.

ŞTIAŢI CĂ...
Saponificarea poate varia  în  funcție  de compoziția  sărurilor  și  grăsimilor  utilizate,
precum și în funcție de metoda aplicată în procesul de producție?

Dacă utilizăm o bază de săpun cu sodiu (Na), săpunul va fi solid.

Pe de altă parte, dacă utilizăm o bază de săpun cu potasiu (K), săpunul va fi lichid și
vâscos.

ŞTIAŢI CĂ...
Deși majoritatea săpunurilor și detergenților sunt proiectați să fie utilizați împreună cu
apa, există câțiva produși pentru curățare împreună cu alți solvenți?
Uleiurile de motor reprezintă un bun exemplu, deoarece apa nu poate fi utilizată. În
acest caz, sodiul și potasiul sunt înlocuite de metale, precum plumbul.

Imaginea 33. Săpunuri din glicerină
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b) Glicerina

Glicerina (glicerolul) reprezintă un ingredient utilizat în fabricarea săpunurilor.  Așa
cum ați citit în paragrafele anterioare, când amestecăm o sare cu grăsime, intervine
reacția de saponificare, producând glicerină și săruri de acizi grași (săpun).

ŞTIAŢI CĂ...
Glicerolul  este  solid  la  temperatura  camerei  și  trece  în  starea  lichidă  când  este
încălzit?
Când este răcit, glicerolul trece înapoi în starea solidă.

Imaginea 34. Săpun din glicerină.

Glicerina  este  larg  utilizată  în  zilele  noastre,  adăugată  des  în  creme  și  produse
cosmetice,  pentru  că  reprezintă  un  bun  agent  de  umidificare.  Această  substanță
creează un strat de glicerină pe piele, evitând pierderea apei și păstrarea umidității
pielii.

Umectanţii, precum glicerina, interacționează cu suprafața pielii și apa, realizând un
mediu mult mai umed în respectiva regiune.
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Imaginea 35. Interacțiunea glicerinei cu pielea noastră.

ŞTIAŢI CĂ...
Glicerina este de-asemenea utilizată în fabricarea explozibililor?
Mai exact nitroglicerina.

c) Procesele de fabricare ale săpunului

Există mai multe procese de fabricare ale săpunului
Aflați în continuare care sunt cele mai comune.

- Procesul de saponificare la rece:
În cazul saponificării la rece, o soluție alcalină este fabricată prin dizolvarea sării în
apă.

Această  soluție  alcalină  este  apoi  adăugată  la  grăsimile  fierte,  fiind  strecurată  și
amestecată constant.

Acest amestec va iniția o reacție care prezintă două faze diferite: una o reprezintă
săpunul, și alta glicerina.

În  acest  pas,  se pot adăuga pigmenți  și  parfumuri  pentru a da culoare și  aromă
săpunului.

Acest aluat de săpun este apoi turnat în forme pentru solidificare și obținerea formei
dorite.

Săpunul este gata când nu mai există nicio urmă de sare și a saponificat întreaga
grăsime, proces care poate dura câteva săptămâni.

Acest proces este denumit saponificare la rece, deoarece nu este utilizată nicio sursă
externă de căldură pentru a efectua reacția.

Imaginea 36. Săpunuri din glicerină obținute prin procesul de saponificare la rece
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- Procesul de fabricare a săpunului la cald:
Acest proces constă din adăugarea unei soluții  alcaline la o grăsime, la fel  ca în
procesul de saponificare la rece.

Diferența dintre cele două procese constă în faptul  că reacția se desfășoară prin
încălzire, în timpul amestecării sării și grăsimii.

După ce amestecul s-a fiert și s-a format o bază sub formă de gel, săpunul este
îndepărtat de sursa de căldură, iar coloranții și parfumurile pot fi adăugate pentru a
da săpunului culoare și miros plăcut.

Aluatul de săpun este apoi turnat în forme și poate fi scos din acestea după câteva
ore, fără nevoia de a aștepta prea mult timp până când reacția dintre sare și grăsime
se încheie.

- Procesul prin topire:
În  acest  tip  de  proces  de  fabricare  a  săpunurilor,  este  utilizată  o  substanță
prefabricată de săpun din glicerină.

Această substanță de săpun este apoi topită în baie de apă (bain marie) sau cuptorul
cu microunde până când devine lichidă.

Când se află în stare lichidă, se pot adăuga coloranții  și parfumurile, pentru a da
săpunului culoare și miros plăcut.

Apoi, săpunul este turnat în forme când încă se află în stare lichidă. Este lăsat până
când se răcește, solidifică și capătă forma dorită.

Veți utiliza acest proces pentru a vă produce propriile dumneavoastră săpunuri!

Imaginea 37. Săpunurile din glicerină fabricate prin procesul de topire.

d) Acțiunea de curățare a săpunurilor.
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Apa singură nu poate îndepărta anumite tipuri de murdărie, precum urmele de ulei.

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, cel mai bine este să analizăm structura
săpunului. 

Dacă privim structura moleculară a unui săpun, vom observa că este formată din
două părți cu caracteristici diferite:

Imaginea 38. Structura moleculară a unui săpun

Aceasta  deține  o  extremitate  carboxilică  care  este  puternic  polară,  ceea  ce
înseamnă că se dizolvă în apă. Putem spune despre această extremitate moleculară
că este hidrofilă (are afinitate pentru apă), ceea ce înseamnă că se conectează la
moleculele de apă.

Cealaltă extremitate prezintă un caracter  nepolar, este  hidrofobă (nu are afinitate
pentru apă), și prin urmare nu poate fi dizolvată în apă.

ŞTIAŢI CĂ...
Atunci când săpunul intră în contact cu apa, extremitățile hidrofobe ale moleculelor
sale prezintă o conformație care le protejează de contactul cu apa?

Moleculele  care  prezintă  un  caracter  hidrofil  și  hidrofob  în  același  timp,  pot
interacționa simultan cu apa și cu substanțe cu caracter hidrofob, precum uleiurile și
grăsimile.
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Acesta este motivul pentru care săpunurile curăță grăsimile de pe pielea noastră.
Extremitățile  hidrofobe  se  conectează  la  grăsimi,  iar  extremitățile  hidrofile  se
conectează la moleculele de apă, îndepărtând astfel murdăria.

ŞTIAŢI CĂ...
Atunci când apa și săpunul sunt aplicate pe o suprafață murdară, acestea păstrează
particulele de murdărie în suspensie, în așa fel încât respectivele particule să poată fi
curățate cu apă curată?

Următoarea imagine prezintă procesul de curățare când este utilizat un săpun.
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Imaginea 39. Mecanismul de curățare a pielii utilizând un săpun:

(A) Ilustrație a moleculei de săpun;
(B) Suprafața pielii cu particule de murdărie și grăsimi care nu se pot dizolva în apă;
(C) Particulele de săpun adăugate în apă;
(D)  Când particulele  de  săpun se  apropie  de murdărie  și  grăsimi,  lanțul  nepolar
interacționează cu aceste particule, iar extremitatea polară interacționează cu apa;
(E) Se formează un complex care poate fi ușor îndepărtat cu apă.

Acest complex format în jurul particulelor de murdărie este denumit micele.
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Apa utilizată pentru clătire, interacționează cu partea externă a micelei,  care este
formată din extremitățile polare ale moleculelor de săpun.

Prin  urmare,  complexul  micele  este  dispersat  în  apă  și  îndepărtat  împreună  cu
aceasta, făcând ușoară îndepărtarea murdăriei și grăsimilor cu ajutorul săpunului.

Procesul de formare a micelei este denumit emulsificare.

Imaginea 39 ilustrează modul în care acest proces apare. Spunem des că săpunul
acționează ca un emulsificator, deoarece prezintă proprietatea de a cauza dispersia
uleiului în apă, făcând procesul de curățare mai ușor.

ŞTIAŢI CĂ...
Detergenții sintetici acționează în același fel ca și săpunul?
Cu toate acestea, structura lor moleculară este diferită.

4.3. Decorarea săpunului

În afară de funcția sa esențială de curățare, producția de săpunuri din zilele noastre
ia în considerare de-asemenea și funcția estetică.

Decorarea săpunurilor reprezintă o practică obișnuită, fiind utilizate culori și forme
diferite.  Acestea  fac  săpunurile  atractive  vizual,  și  frumos  mirositoare,  datorită
parfumurilor care oferă un miros plăcut.

a) Culorile

Pentru a colora un săpun, sunt adăugați coloranți la baza săpunului când aceasta se
află în stare lichidă, și chiar înainte de turnarea sa în formele destinate solidificării.

Aveți  grijă,  vopselurile  utilizate  în  alte  situații  nu  pot  fi  utilizate  în  fabricarea  de
săpunuri,  deoarece  prezintă  riscul  provocării  reacțiilor  alergice  pe  piele  și  grave
probleme de sănătate.

Există câteva tipuri de culori care pot fi utilizate. Trebuie doar să vă lăsați imaginația
să zboare!

Mai jos puteți descoperi toate culorile care se pot forma din cele doar 3 culori primare
furnizate împreună cu setul nostru.

34



● Culori primare:
Culorile  extrase direct  din  natură,  și  care pot  fi  combinate pentru  a crea o largă
varietate de culori. Acestea sunt cele trei culori primare: albastru, roșu și galben.

Sunt denumite culori  primare, deoarece sunt pure, ceea ce înseamnă că nu este
posibil să fie obținute prin amestecarea altor culori.

Imaginea 40. Culorile primare.

● Culori secundare:
Culori  fabricate din  amestecarea a două culori  primare (motivul  pentru care sunt
denumite secundare).

Cele trei culori secundare sunt: portocaliu, verde și violet.

Imaginea 41. Culorile secundare
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Imaginea 42. Modul de obținere a culorilor secundare.

● Culori amestecate
Sunt  culorile  obținute  prin  amestecarea  unei  culori  primare  cu  una  din  culorile
secundare.  Culorile  amestecate  includ  toate  celelalte  culori,  precum  maro,  roz,
turcoaz, etc.

Astfel, cu doar trei culori primare (galben, roșu și albastru) veți putea obține toate
celelalte culori și realiza săpunuri colorate superb!

Imaginea 43. Săpunuri colorate

b) Parfumurile

Ați observat că săpunurile au deobicei un miros plăcut, datorat parfumurilor adăugate
în timpul procesului de producție.
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Parfumurile pot fi naturale (vegetale sau animale) sau sintetice (produse în laborator)
existând într-o largă varietate.

Când aceste parfumuri sunt combinate, acestea măresc varietatea de parfumuri și
ape de colonie care pot fi produse.

Imaginea 44. Sticluță de parfum

Acesta  este  motivul  pentru  care  există  o  mare  cantitate  de  parfumuri,  precum:
căpșuni,  vanilie,  măr,  mandarină,  lămâie,  iasomie,  trandafir,  floare  de  portocal,
lavandă, mentă, etc.

Pentru a fabrica săpunuri parfumate, parfumurile sunt adăugate la baza săpunului,
când  aceasta  se  află  în  stare  lichidă,  chiar  înainte  de  turnarea  în  formele  de
solidificare.

c) Formele

După  cum  ați  citit  în  capitolele  anterioare,  la  sfârșitul  procesului  de  fabricare  a
săpunului, acesta este turnat în forme și rămâne acolo până când este răcit și se
transformă în starea solidă.

În acest pas, săpunurile pot fi create și li se poate da forma dorită. Pentru aceasta,
este necesară doar turnarea săpunului (în starea lichidă) într-o formă dorită și lăsat
să se răcească.

Astfel, putem fabrica săpunuri de diferite forme, precum: inimioare, steluțe, animale,
flori, fructe, etc.
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Imaginea 45. Săpunuri în formă de inimioară

Imaginea 46. Săpunuri în formă de stea

Imagine 47. Săpunuri în formă de fructe
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Imaginea 48. Săpun în formă de girafă

4.4. Impactul săpunurilor și detergenților asupra mediului

Zilnic sunt utilizate săpunuri și detergenți, iar apoi se scurg în sistemul de canalizare,
și ulterior ajung în râuri și lacuri.

Mișcarea  apei  cauzează  formarea  unui  strat  de  spumă  pe  suprafața  apei,  care
blochează  pătrunderea  oxigenului  în  apă.  Oxigenul  este  esențial  peștilor  și  altor
vietăți acvatice.

Imaginea 49. Poluarea unui râu cu detergenți.
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ŞTIAŢI CĂ...
Păsările  acvatice  sunt  de  asemenea afectate  de  poluarea  apelor  cu  săpunuri  și
detergenți?
Aceste păsări au un strat uleios în pene. Ele pot pluti pe apă datorită stratului subțire
de aer de sub acestea. Prin urmare, când stratul uleios este îndepărtat de detergenți,
este dificil pentru păsări să mai plutească și se pot chiar îneca.

În  ciuda  acestora  aspecte,  după  un  timp,  deșeurile  de  săpun  sfârșesc  prin  a  fi
descompuse de acțiunea microorganismelor vii din mediul acvatic. Acest proces este
cunoscut sub denumirea de biodegradare.

Săpunurile sunt fabricate din substanțe care există în natură (uleiuri și grăsimi) și
numeroase microorganisme sunt capabile să le descompună.

Fiecare săpun este biodegradabil, spre deosebire de detergenții sintetici care pot sau
nu să fie biodegradabili.

Acesta  este  motivul  pentru  care  ar  trebui  întotdeauna  să  utilizați  săpunuri  din
glicerină biodegradabile, astfel încât să contribuiți la protejarea mediului înconjurător!
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5. Laboratorul de săpunuri

Atenție: fiecare experiment trebuie să fie efectuat sub supravegherea unui adult!

 Material inclus în set.

Experimentul 1

Săpunuri din 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.

Veți avea nevoie de:

 Mănuși de protecție 

 Bază săpun 
 Cuțit (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Plită sau cuptor cu microunde (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Mănușă de bucătărie
 Pahar sau cană fabricată din sticlă rezistentă (de ex. Pyrex)

 Spatulă de lemn 

 Formă din silicon pentru săpunuri 

Pași:
1. Cu ajutorul cuțitului, îndepărtați o cantitate redusă din baza de săpun din cutie,
suficient pentru a fabrica un săpun: între 20 și 32 g și tăiați-o în bucăți mici.

Atenție: cereți unui adult ajutorul pentru a manevra cuțitul!
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2. Introduceți  bucățile din baza de săpun în interiorul  paharului sau a cănii (sticla
trebuie să fie rezistentă).

3. Apoi, trebuie să încălziți baza de săpun pentru a se topi, trecând din starea solidă
în starea lichidă.

Punctul de topire al bazei săpunului furnizată în set este de 50-60°C (122-140°F).
Puteți să o încălziți în două moduri diferite:

 În baie de apă (bain marie): introduceți paharul (sau cana) în bain marie, și
amestecați cu spatula până când baza săpunului este complet topită; sau

 În  cuptorul  cu  microunde:  încălziți  paharul  (sau  cana)  ce  conține  baza
săpunului,  timp de aproximativ  20 secunde.  Scoateți  paharul  și  amestecați
baza săpunului cu spatula de lemn.

Introduceți paharul înapoi în cuptorul cu microunde pentru încă 10 secunde. Apoi,
scoateți paharul pentru a amesteca din nou.

Repetați  acest  ultim  pas  (nu  lăsați  niciodată  să  se  încălzească  mai  mult  de  10
secunde) până când baza săpunului este complet topită.

Atenție: Utilizați  întotdeauna  mănușa  de  bucătărie  pentru  a  atinge  paharul  (sau
cana) pentru a evita arsurile!
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4. Acum pentru că baza săpunului se află în stare lichidă, puteți să îi dați forma pe
care o doriți. Alegeți una din formele de silicon incluse în kit și turnați încet săpunul în
aceasta.

Atenție: Aveți grijă să nu vă ardeți, pentru că baza săpunului poate fi chiar încinsă!

5. Așteptați  până  când  este  complet  solidificată  (aceasta  poate  dura  2  ore)  și
îndepărtați apoi săpunul din formă.

Săpunul dvs. este gata!

În acest experiment, ați pregătit un săpun simplu, doar dintr-o bază de glicerină.

Deși nu este nici colorat, nici aromat, acest săpun are o funcție esențială de curățare,
după cum ați aflat mai înainte, când ați citit această broșură.

În următoarele experimente, veți afla cum să realizați săpunuri colorate și parfumate!

Baia de apă (Bain marie) reprezintă o metodă științifică de a încălzi încet și uniform
orice lichid sau substanță. Aceasta se realizează prin introducerea unui mic recipient
(cu substanța aleasă în interior) într-un recipient mai mare umplut cu apă care fierbe.
În timpul acestui proces, substanțele nu sunt niciodată încălzite la temperaturi peste
100°C, deoarece punctul de fierbere al apei este de 100°C.

Cantități ideale
Săpun de glicerină (20 g)
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Bază săpun – 20 g

Experimentul 2

Săpunuri parfumate

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, Linalool.

Veți avea nevoie de:

 Mănuși de protecție 

 Bază săpun 
 Cuțit (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Plită sau cuptor cu microunde (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Mănușă de bucătărie
 Pahar sau cană fabricată din sticlă rezistentă (de ex. Pyrex)

 Spatulă de lemn 

 Formă din silicon pentru săpunuri 

 Aromă de măr 

Pași:
1. Repetați pașii 1 – 3 din experimentul anterior.

2. În acest pas, în timp ce baza săpunului este în continuare în stare lichidă, sunt
adăugate aromele. Adăugați 2 picături în pahar (sau cană).
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3. Amestecați bine cu spatula de lemn.

4. Este  momentul  să  dați  o  formă săpunului.  Alegeți  una  din  formele  de  silicon
incluse în kit, și turnați cu atenție săpunul în formă.

Atenție: Aveți grijă să nu vă ardeți, pentru că săpunul poate fi chiar încins!.

5. Așteptați până când este complet solidificat (aceasta poate dura aproximativ 2 ore)
și îndepărtați săpunul din formă.
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Săpunul dvs. este acum gata! 

În afara funcției de curățare, săpunul pe care tocmai l-ați creat este de-asemenea
aromat și va lăsa un miros plăcut pe pielea dvs.

Cantități ideale
Săpun parfumat (20,1 g)
Bază săpun – 20 g
Aromă – 0,1 g

Experimentul 3

Săpunuri parfumate și colorate

Aveți nevoie de mănuși de protecție!

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,  Linalool,  Dimetil  glicol,  Dimetilor-uree,
Metilcloroizotiazolinona, Metilizotiazolinona, CI 14720, CI 42090
 
Aveți nevoie de:

 Mănuși de protecție 

 Bază săpun 
 Cuțit (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Plită sau cuptor cu microunde (cereți unui adult ajutorul pentru manevrare)
 Mănușă de bucătărie
 Pahar sau cană fabricată din sticlă rezistentă (de ex. Pyrex)

 Spatulă de lemn 

 Formă din silicon pentru săpunuri 

 Pipete Pasteur 

 Aromă de măr 

 Colorant cosmetic roșu 

 Colorant cosmetic albastru 

Pași:
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Atenție: colorantul inclus în acest kit poate păta, de aceea țineți-l departe de haine și
materiale delicate!

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

2. În  acest  pas,  când  baza  săpunului  este  încă  în  stare
lichidă, coloranții trebuie adăugați. Alegeți unul din coloranții
incluși  în acest kit  și,  cu ajutorul  unei pipete adăugați  3-5
picături în paharul (sau cana) care conține săpunul lichid.

3. Amestecați bine, utilizând spatula de lemn.

4. Adăugați 2 picături din aromă în pahar (sau cană).

 

5. Amestecați bine, utilizând spatula de lemn.

6. Este momentul să dați forma săpunului. Alegeți una din formele de silicon incluse
în acest kit și turnați încet săpunul în formă.

Atenție: Aveți grijă să nu vă ardeți, pentru că baza săpunului poate fi chiar încins!
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8. Așteptați până când săpunul este complet solidificat (poate dura aproximativ 2 ore)
și apoi îndepărtați-l din formă.

Săpunul dvs. colorat este acum gata! 

Pe lângă funcția de curățare, săpunul pe care tocmai l-ați realizat este de asemenea
aromat și va lăsa un miros parfumat pe pielea dvs.

Cantități ideale
Săpun parfumat și colorat (20,35 g)
Bază săpun – 20 g
Colorant cosmetic – 0,25 g
Aromă – 0,1 g

Recomandări:

 Puteți  amesteca mai multe culori  în același săpun. Pentru aceasta, trebuie
doar  să  repetați  procesul  de  pregătire  a  bazei  săpunului  de  două  ori  (cu
jumătate din cantitatea de bază în fiecare pahar) și prin utilizarea unui colorant
diferit  pentru fiecare. Apoi,  turnați  pe rând amestecul  în formă. Cu atenție,
turnați  ușor  în  așa  fel  încât  soluțiile  de  culori  diferite  să  nu  se  amestece
complet.

 În acest kit aveți o aromă disponibilă: cea de măr. Puteți achiziționa și alte
arome pentru săpunurile dvs. și vă puteți lăsa imaginația să creeze săpunuri
super parfumate.

 Puteți topi din nou un săpun pe care l-ați realizat și să îi dați o formă diferită.
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LABIRINT
Mary își caută săpunul. Ajutați-o să-l găsească.
Distracție plăcută!
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JOC DE POTRIVIRE A UMBRELOR
Descoperiți care din contururile de mai jos corespunde imaginii Professor4you.
Distracție plăcută!
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DESCOPERIȚI DIFERENȚELE
Marcați cu o cruce fiecare diferență pe care o găsiți în aceste două imagini.
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Distracție plăcută!

Există 6 diferențe
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