
Set experimente - Parfumul preferat [ SC282 ] 

Setul contine: 4 flacoane, 1 lingurita, betisor pentru amestecat, 1 penseta, 4 bucatele de vata, 5 pungute de 

depozitare, 1 seringa, 1 recipient pentru masurare, 1 flacon cu colorant, 1 pliculet cu cristale de poliacrilat de 

sodiu, 4 benzi cu arome, 1 recipient de plastic, 1 plic cu pudra pentru slime 

Reguli de siguranta – acest set contine substante non-toxice, dar poate fi periculos daca nu este folosit 

corespunzator. 

Zona de lucru: acoperiti-o cu prosoape de hartie sau ziare. In caz de patare, stergeti cu un prosop uscat si apoi 

curatati cu apa calda si sapun. 

Cum sa extragi parfumul? 

Pasul 1: Trageti pistonul din seringa. 

Pasul 2: Alegeti ce arome doriti sa folositi, iar cu penseta extrageti o banda parfumata. 

NOTA: Puneti restul de benzi intr-una dintre pungutele din set. 

Pasul 3: Puneti banda parfumata in seringa si impingeti pistonul pana jos, astfel incat sa o preseze. 

Pasul 4: Puneti 15 ml de apa calda in recipientul pentru masurare. Cu ajutorul seringii trageti apa pana la 

gradatia de 5 ml. Apoi, goliti apa din recipientul de masurare. 

Pasul 5: Intoarceti seringa ca in imagine si trageti niste aer in ea. Tineti un deget pe varful seringii (ca sa nu iasa 

lichidul din seringa) si scuturati cu putere, pana cand banda parfurmata se transforma in fibre moi. 

Pasul 6: Transferati cu grija continutul seringii in recipientul pentru masurare. 

Pont:  Mai trageti inca o data lichidul din recipientul de masurare in seringa si amestecati. Repetati pasul pentru 

a intensifica parfumul. 

Nota: Parfumul va fi tulbure. Puteti scapa de fibrele din lichid, filtrandu-l cu ajutorul unei bacatele de vata. 

Pasul 7: Scoateti pistonul seringii si indepartati resturile benzii parfumate. 

Pasul 8: Luati o bucata de vata si introduceti-o in seringa. Pont: puteti umezi un pic bucata de vata pentru a 

ramane pe fundul seringii. 

Pasul 9: Puneti un flacon gol pentru parfum sub seringa si turnati continutul recipientului pentru masurare in 

pompa seringii.  

Pasul 10: Impingeti pistonul in seringa,  impingand  parfumul catre bucata de vata care are rol de filtru. 

Nota: exista posibiltatea sa mai ramana cateva fibre din banda parfumata in apa, dar majoritatea probabil ca au 

disparut deja.  

Pasul 11: Inainte de a folosi parfumul, trebuie sa faceti un test: picurati cativa stropi din parfumul facut pe 

incheietura si asteptati 5 minute dupa care clatiti. Daca dupa 5 minute nu apare nici o iritatie, inseamna ca puteti 

folosi parfumul. 

Pont: Amestecati benzile parfumate pentru a obtine un parfum unicat. Folositi banda cu trandafir si cea cu 

lavanda impreuna. Folositi benzi adezive pentru a eticheta noul parfum.  

Repetati pasii anteriori pentu a obtine si mai multe parfumuri. 

Cum sa faci un super slime parfumat ? 

Urmati pasii de la experimentul anterior pentru a obtine parfumul dorit.  

Pasul 1 : turnati 20 ml de apa fierbinte in recipientul pentru masurare. Apoi, adaugati fiola de parfum. 

Pasul 2: adaugati jumatate din plicul de slime peste parfum. 



Pasul 3: de indata ce praful a fost adaugat, amestecati rapid. Cand amestecul se desprinde de pe peretii 

recipientului il puteti scoate. Framantati amestecul cu mainile (asigurati-va ca mainile sunt curate si un pic 

umede) pana cand nu mai este lipicios.  

Pont: daca amestecatul cu betisorul nu functioneaza, incercati sa framantati cu mainile. 

Pasul 4:  Acum puteti folosi super slime-ul pentru a va juca. 

Cum sa faci un cristal? 

Urmati pasii de la primul experiment pentru a obtine parfumul dorit.  

Pont: veti avea nevoie de 4 ml de parfum 

Pasul 1: turnati o lingurita de cristale in recipient. Resigilati  plicul cu cristale cu banda adeziva pentru ca 

continutul acestuia sa ramana proaspat. 

Pasul 2: adaugati 3 picaturi de colorant in flaconul cu parfum, puneti capacul si amestecati bine. 

Pasul 3: turnati amestecul parfumat in recipientul cu cristale si asteptati 30 minute. 

Pasul 4: folosind recipientul de masurare turnati 40 ml apa pentru a face cristalele mai mari 

Nota: cristalele de poliacrilat de sodiu absorb de 100 de ori greutatea lor in apa 

Pont: lasati amestecul peste noapte pentru cele mai bune rezultate. 


