
 Ustvarjalni set za izdelavo mil 

 

Primerna starost: od 8. leta naprej 

Set vsebuje: 450g mila za vlivanje – prozorno, brez SLS (glicerinska baza), 9 kalupov, 3 barvila 
(6ml), 2 dišavi (6ml) in merilni kozarček 

 

Potrebujete: mikrovalovno pečico ali pripravljeno vodno kopel, posodo za mikrovalovno pečico, 
nož in žlico 

 

NAVODILA: Nosite čista oblačila, s katerimi boste prekrili čim več kože. Predno si nadenete 
rokavico, si temeljito umijte in posušite roke. Očistite vse pripomočke in posode, ki jih boste 
potrebovali, skupaj s površino, na kateri boste ustvarjali.  
Prepričajte se, da imate vse potrebne sestavine. Vse sestavine uporabite v 12 mesecih po tem, 
ko ste odprli set. Upoštevajte navedene odmerke.  
Izdelek, ki ste ga ustvarili, hranite pravilno. 

Navodila za izdelavo mila: Narežite milo na kocke velikosti 3x3 cm. 
Odrasla oseba naj jih nato postavi v mikrovalovno pečico, priporočljiva je minimalna moč za 
taljenje.  

 



 

OPOZORILO! Če milo zavre, pomeni, da je prevroče. Obstaja nevarnost deformacije plesni in 
lahko se opečete. Poleg tega bi lahko dobili belo milo. V tem primeru počakajte nekaj časa 
minut pred nalivanjem. Za naslednji poizkus morate zmanjšati moč vaše mikrovalovne pečice. 
Zgornja tabela je samo informativno naravnana, upoštevajte, da vse mikrovalovne pečice 
razlikujejo po moči. 

Ko je milo utekočinjeno, lahko po svojem okusu dodate barvilo in dišavo ter premešajte z 
žlico. 

 

Tekočino previdno vlijte v kalup (te je dovolj za 1 kalup) in počakajte približno 50 minut, da se 
ohladi, predno ga odstranite. 

 



OPOZORILA 

Otroci naj uporabljajo izdelek izključno pod nadzorom odrasle osebe. Hraniti izven dosega tako 

najmlajših otrok kot tudi živali. 

Po uporabi si temeljito umijte roke. Vsebovane so nekatere kemikalije, ki predstavljajo nevarnost 

za zdravje. 

V primeru stika z očmi: temeljito sperite z vodo, po potrebi držite veke odprte. Po potrebi se 

posvetujte z zdravnikom. 

V primeru zaužitja: sperite usta z vodo in ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetite z zdravnikom. 

S seboj imejte izdelek. 

Ne uporabljajte drugih pripomočkov, razen teh ki so priloženi v setu ali pa so posebej navedeni v 

navodilih. 

Na območju gojenja kristalov, ne jejte in ne pijte. Prostor mora biti dobro osvetljen in prezračen 

ter blizu vodovoda. Uporabiti je treba trdno mizo s toplotno odporno površino. 

Po uporabi vse materiale sperite z vodo. Ko končate s poskusi, si temeljito umijte roke. 

Nepravilna uporaba kemikalij lahko povzroči poškodbe in je lahko nevarna za zdravje.  

Izvedite samo v navodilih opisane poskuse. 

Ker se zmožnosti otrok zelo razlikujejo, tudi v isti starostni skupini, bi morali nadzorni odrasli 

narediti informirano oceno, kateri poskusi so primerni in varni za otroke pod njihovim nadzorom. 

Sestavine: Milo: propilenglikol, voda, glicerin, hidrogenirani škrobni hidrolizat, natrijev palmitat, natrijev lavrat, natrijev 

miristat, natrijev oleat, natrijev stearat, citronska kislina, natrijev hidroksid. Dišava »vodna lilija, roza«: propilen glikol, parfum 

(dišava), benzil salicilat, hidroksicitronelal, linalool, kumarin, heksil cinamal, limonen, benzil benzoat, benzil alkohol, geraniol. 

Dišava »vodna lilija, rumena«: dipropilen glikol, parfum (dišava), citronelol. Modro barvilo: Aqua (voda), denat. alkohol, CI 

42090 (modra 1). Rumeno barvilo: Aqua (voda), denat. alkohol, CI 19140 (rumena 5). Rožnato barvilo: Aqua (voda), denat. 

alkohol, CI 45410 (rdeča 28). 

 

 


