
Science4you Parfumuri delicate (arome fructe) - Mini (SC393974A)

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

– Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare, respectaţi-le şi păstraţi-le pentru consultare 

ulterioară. 

–  Nu permiteţi copiilor şi animalelor să stea în zona experimentală. 

–  Spălaţi-vă pe mâini înainte de fiecare experiment. 

–  Curăţaţi echipamentul şi zona experimentală în întregime după utilizare. 

– Asiguraţi-vă că toate recipientele sunt bine închise şi depozitate adecvat după utilizare.

– Asiguraţi-vă că recipientele goale sunt aruncate într-o manieră corespunzătoare. 

– Nu utilizaţi alte obiecte care nu au fost livrate împreună cu setul sau obiecte care nu sunt 

recomandate în instrucţiunile de utilizare. 

– Produsele nu trebuie utilizate dacă acestea îşi modifică aspectul, culoarea sau mirosul

– Setul contine arome care pot provoca alergii 

 INFORMAŢII GENERALE 

În cazul contactului cu ochii: spălaţi-vă ochii cu apă din abundenţă. Cereţi imediat sfatul 

medicului. 

În caz de înghiţire: spălaţi-vă cavitatea bucală cu apă şi beţi apă. Nu induceţi voma. Cereţi 

imediat sfatul medicului. 

Eliminarea substanțelor chimice utilizate:

Atunci când trebuie să aruncați substanțele chimice, este necesar să consultați reglementările

naționale și/sau locale. În orice caz, trebuie să vă asigurați că nu aruncați substanțele 

chimice în canalizare sau la coșul de gunoi. Pentru mai multe detalii, adresați-vă unei 

autorități competente. Pentru eliminarea ambalajului, folosiți punctele de colectare specifice.

Experimentul 1 – Primul meu parfum 

Ce vei folosi: 

– manusi de protectie

– seringa



– benzi  parfumate

– apa

– penseta

– recipient de plastic mic

– vata

– eprubete cu capac

– foarfeca

Atentie! Intotdeauna cand folositi benzile parfumate folositi penseta si manusile de protectie. 

Pasi:

1. Puneti-va manusile de protectie si indepartati pistonul seringii.

2. Alegeti ce aroma vreti sa folositi si apoi taiati in doua banda parfumata.

3. Puneti banda parfumata in seringa si puneti pistonul la loc, impingand banda parfumata in 

varful seringii. 

4. Puneti 20 ml de apa calduta intr-un pahar. Cereti ajutorul unui adult.

5. Introduceti varful seringii in apa si trageti pistonul pana la gradatia de 5 ml. Asigurati-va ca 

aveti 5 ml de apa in seringa si apoi mai trageti un pic de piston, astfel incat sa intre si niste 

aer. 

6. Astupati varful seringii cu degetul si agitati pana cand banda aromata devine o pasta de fibre

si apa contine urme de din banda parfumata.

7. Turnati amestecul intr-o eprubeta si puneti capacul.

8. Indepartati resturile din seringa.

9. Luati 1/4 din bucatica de vata ; puneti-o in seringa si impingeti-o cu ajutorul pistonului.

10. Indepartati pistonul, folositi o eprubeta pentru a sprijini seringa si turnati parfumul in 

seringa.

11. Puneti pistonul la loc in seringa si impingeti parfumul spre bucatica de vata.

12. Parfumul vostru este gata!

Atentie! Folositi parfumul doar pe haine, evitand contactul direct cu pielea. 

Sfat: repetati experimetul folosind alta aroma.



Experiment 2 – Parfumul meu secret

Ce vei folosi:

– manusi de protectie

– eprubete cu capac

– parfumul din experimentul anterior

– alte parfumuri

Pasi: 

Pentru a face parfumul secret, veti avea nevoie de parfumul din experimentul anterior. Deasemenea,

puteti ruga un adult sa va imprumute un parfum. 

1. Puneti-va manusile de protectie si alegeti unul dintre parfumurile facute in experimentul 

anterior. Puteti amesteca 2 din parfumurile obtinute in experimentul anterior sau doar 1 si 

puteti sa imprumutati si un parfum de la un adult.

2. Intr-o eprubeta curata faceti propriul parfum cu o formula secreta. Amestecati cantitati mici 

din fiecare aroma pana cand obtineti aroma care va place cel mai mult. 

Sfat: Ca alternativa, puteti face si o felicitare parfumata. Trebuie doar sa adaugati cateva picaturi de

parum pe o bucata de carton. Apoi, scrieti un mesaj special si oferiti-o unei persoane dragi. 

Surprindeti-va familia si prietenii.

V-ati distrat cu acest mini kit si doriti sa invatati mai multe lucruri despre Fabrica de parfumuri 

delicate- Mini? Vizitati pagina noastra web si deveniti un adevărat om de stiinta :

www.science4youtoys.co.uk/mk-perfumefactory
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