
  

SA257 Rúzskészítő szett – Kreatív laboratórium 
 
 
A készlet tartalma: 1 mérőpohár, 1 spatula, 3 pipetta, 1 dupla öntőforma rúzskészítéshez, 2 szájfénytartó üveg, 3 ajakrúzs- 
tartó, 3 kicsi, kör alakú ajakbalzsam tartó, 3 üveg aroma/színező, 10g méhviasz., 10g rizsviasz, 75ml szájfény olaj 
 
Szükséged lesz még: egy mikrosütőre, vagy egy kis edényre a vízfürdőben melegítéshez 
 
Ajánlott életkor: 8 – 99 éves korig 
 
Figyelmeztetés: 8 év alatti gyermekek kezébe nem való! Csak felnőtt felügyelet mellett használható!  Olvasd el figyelmesen, 
és tartsd be az itt leírtakat, őrizd meg a leírást. Tartsd távol a készletet kisgyermekektől, állatoktól. A készlethez tartozó 
illatanyagok allergiás reakciót válthatnak ki arra érzékenyeknél.  
 
Biztonsági előírások: Minden kozmetikai termék előállítása tökéletes tisztaságot és higiéniát igényel, a használati utasítást 
pontosan tartsd be a kívánt termék előállításához. 

 Folyamatosan figyeld a viaszt, amíg fel nem olvad. Ne olvaszd 360 wattnál magasabb fokozaton, nehogy tönkre 
menjen az ajakfény olaj. Ne nyúlj a forró viaszhoz vagy a forró vízhez! 

 A színező az aromával elkeverve nagyon erős anyag, pecsétet hagyhat a ruhádon.  
 Töröld szárazra a pipettákat nedvszívó konyhai törlőkendővel, nehogy pecsétet hagyjanak az asztalon/pulton, vagy 

azon a felületen, ahol tárolod őket.  
 Soha ne vidd fel a bőrödre vagy a szádra az összetevő anyagokat, hígítatlan formában. 
 Ne használj többet a megadott mennyiségnél. 
 Alaposan mosd meg a kezed a termékek elkészítése előtt, és tiszta konyhaasztalon/pulton dolgozz. 
 Mosd el az öntőformákat, mielőtt újra használnád őket. 

 
Elsősegélynyújtás: 
Ha a szemedbe kerül az anyag, öblítsd ki bő vízzel – legjobb, ha tiszta vízzel teli pohár fölé hajolsz, és sűrűn pislogva 
hagyod, hogy a víz kimossa a szemedet. Ha a szádba került az anyag, ugyancsak bő vízzel öblítsd ki a szádat. Ha fennáll a 
veszély, hogy lenyelt valaki belőle, ne hánytassák, késedelem nélkül vigyék orvoshoz. Vigyék magukkal az anyagot is, 
amiből lenyelhetett, csomagolásával együtt.  
 
Összetevők:  
A méhviaszt (1) a méhek választják ki kaptárépítés közben, 65°C fok körül olvad. A rizsviasz (2) 70°C fok körül olvad. 
Mindkét viaszt használják kozmetikai célokra puha érzetük és védőhatásuk miatt. Filmréteget képeznek a bőrön, így 
megvédik a kiszáradástól.  A szájfény olaj (3) ricinusolajból készült, hogy csillogó legyen, s hogy regenerálja az ajkakat. A 
különböző ízesítéshez (4,5,6) természetes színezőanyagokat használtak fel.  A rózsaszín olaj ananász, a korál színű 
sárgabarack, a sárga pedig banán ízű színezőanyagot tartalmaz. Azzal az egyedi jellemzővel rendelkeznek, hogy a bőr pH 
értékének megfelelően változtatják a színűket. Így több órán keresztül is színessé varázsolják az ajkakat, azok savtartalmának 
megfelelően!  
 
Használati útmutató  
 
Javaslatok a 2 rúzs elkészítéséhez:  

 Illeszd össze a dupla öntőformát, győződj meg róla, hogy megfelelően összeillesztetted őket, és helyezd el állítva. 
 A mérőedénybe tegyél 10ml olajat, 17 méhviasz lapocskát és 30 rizsviasz lapocskát. 
 Olvaszd fel a keveréket mikrósütőben, 360W-on, max. 7 percig, vagy gőzfürdőben. 
 Rázd fel a kiválasztott ízesítésű színezőanyagot, nyisd ki és tedd bele a pipettát (előtte nyomd ki belőle a levegőt). 
 Tegyél az ízesített anyagból max. 30 - 60 cseppet a mérőpohárba, és keverd össze rögtön a spatulával. 
 Öntsd a készítményt közvetlenül az öntőformába. Várj 30 percet, majd tedd újabb 30 percre a hűtőbe. Így könnyebb 

lesz kivenni a hengereket az öntőformából.  Vágd le a tetejét kúp alakúra, ha szükséges. 
 Majd helyezd a rúzst az egyik tiszta, műanyag ajakrúzs tartóba. 

 
Tippek: Újrahasznosítás: újrahasznosíthatod a régi rúzsaidat, vagy anyukád rúzsait, amit már nem használ.  Ehhez, 
egyszerűen a viasz és a csillámolaj keverék kell a fenti javaslat alapján, és ezután add hozzá a régi rúzsod maradékát, és 
olvaszd össze. Amint felolvadt, keverd össze a spatulával, és öntsd azonnal az öntőformába.  
 
Javaslatok a 2 ajakbalzsam elkészítéséhez: 

 Helyezz 10ml olajat, 15 méhviasz lapocskát és 3 rizsviasz lapocskát a mérőpohárba. 
 Olvaszd fel a keveréket mikrósütőben, 360W-on, max. 6 percig, vagy gőzfürdőben.  
 Rázd fel a kiválasztott ízesítésű színezőanyagot, nyisd ki, és tedd bele a pipettát (előtte nyomd ki belőle a levegőt). 
 Tegyél max. 15 cseppet az ízesített anyagból a mérőpohárba, és rögtön keverd össze a spatulával. 



 Öntsd a készítményt közvetlenül a két kör alakú tartóba. A használat előtt várj 30 percet! 
 Az ajakbalzsamot az ujjaddal kend fel. 

 
Javaslatok a 2 szájfény elkészítéséhez: 

 Helyezz 10ml olajat, 10 méhviasz lapocskát és 3 rizsviasz lapocskát a mérőpohárba. 
 Olvaszd fel a keveréket mikrósütőben, 360W-on, max. 5 percig, vagy gőzfürdőben.  
 Rázd fel a kiválasztott ízesítésű színezőanyagot, nyisd ki, és tedd bele a pipettát (előtte nyomd ki belőle a levegőt). 
 Tegyél max. 15 cseppet az ízesített anyagból a mérőpohárba, és keverd össze rögtön a spatulával. 
 Öntsd a készítményt közvetlenül a két szájfénytartó üvegbe, melyekben ecset található. A használat előtt várj 30 

percet! 
 A szájfényt az üvegben található ecsettel vidd fel az ajkakra. 

 
 
Jó szórakozást! 
 
A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel.: 06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


