
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne składniki 
i narzędzia do przygotowania niebanalnego ko-
smetyku, który umili chwile spędzone w kąpieli. 
To będzie prawdziwe domowe SPA! 

Przygotowana sól cieszy nie tylko pięknymi kolo-
rami, ale również cudownie pachnie! 

Suszone płatki kwiatów dodają całości uroku 
i wprowadzają w doskonały nastrój. Całość za-
mknięta jest w pięknej szklanej buteleczce ozdo-
bionej tasiemką.

SÓL DO KĄPIELI ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:        

Nic nie odpręża tak dobrze jak gorąca, aro-
matyczna kąpiel z dodatkiem soli do ką-
pieli. W sklepach jest mnóstwo gotowych 
soli do kupienia, a okazuje się, że można ją 
przygotować samodzielnie! Taki kosmetyk 
dostarcza prawdziwej przyjemności.

Kąpiel z dodatkiem soli domowej roboty 
ma wiele zalet:

• nawilża, odżywia i pielęgnuje skórę 

• usuwa martwy naskórek,

• niweluje bóle mięśni i kręgosłupa,

• relaksuje i odpręża,

• pięknie pachnie,

• poprawia nastrój i łagodzi stres.
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ZJADAJD
LA DZIECI

JAK DZIAŁA
SÓL DO KĄPIELI?

SÓL DO
KĄPIELI

1 aromat w fiolce 

3 barwniki w fiolce

pojemniczek

3 woreczki z solą morską

2 woreczki z suszonymi kwiatkami

buteleczka szklana z zakrętką

lejek

pipeta

łyżeczka

tacka ochronna

drewniany patyczek

wstążeczka

kartonik ozdobny
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Sól powstaje w zbiornikach wodnych: np. w mo-
rzach istniejących obecnie lub w czasach pre-
historycznych. Solą morską nazywamy jednak te 
odmiany soli, które uzyskuje się poprzez odparo-
wywanie wody ze współczesnych rezerwuarów 
słonej wody – głównie mórz, oceanów, ale rów-
nież jezior. KrainaEksperymentow

UDAŁO CI SIĘ WYKONAĆ 
TEN EKSPERYMENT? 

JAK POWSTAJE 
SÓL MORSKA?

Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz podzielić się 
z nami wynikiem Twojego doświadczenia. Umieść 
zdjęcie albo filmik na Facebooku lub Instagramie. 
Oznacz nas: @KrainaEksperymentow :)

INSTRUKCJA DO WYKONANIA 
EKSPERYMENTU

www.krainaeksperymentow-zgora.pl



WARSTWA
SOLI

DLA DOCIEKLIWYCH

UWAGA! WYKONUJESZ 
EKSPERYMENTY!

POWTÓRZENIE
KROKÓW 1 I 2

SUPER! EKSPERYMENT  
GOTOWY!

WARSTWA
KWIATOWA1 2 3 4

Do pojemniczka (3) wsyp całą zawartość jed-
nego woreczka z solą morską (4). Otwórz fiol-
kę (1) i za pomocą pipety (8) nabierz odrobi-
nę aromatu. Dodaj 3 krople aromatu do soli, 
a pozostały w pipecie aromat odlej z powro-
tem do fiolki i zamknij ją szczelnie.

Na otrzymaną pierwszą war-
stwę soli wsypujemy kwiat-
ki z jednego woreczka (5) ( jeśli 
utkną w lejku, można popchać 
je z pomocą drewnianego pa-
tyczka (11)).

Sól morska składa się głównie z chloru ( jest go 
aż 55%), sodu (30%) oraz siarczanów (około 8%). 
Poza tym w soli znajduje się również wapń, po-
tas i magnez oraz śladowe ilości innych pier-
wiastków.

Jeden litr wody morskiej zawiera około 3,5% soli 
morskiej.

Powtarzamy kroki 1 i 2 wybierając kolej-
ny barwnik i drugi woreczek z kwiatkami. 
Analogicznie wykonujemy ostatnią war-
stwę pachnącej soli.

Mimo, że zestawy nie zawierają trujących sub-
stancji zawsze musisz zachować ostrożność. 
Podczas eksperymentowania nie spożywaj 
ani nie próbuj żadnych produktów i składni-
ków. Jeśli przez przypadek połkniesz któryś ze 
składników, przepłucz usta wodą. Jeśli wystąpią 
jakieś niepokojące objawy weź ulotkę i udaj się 
z nią do lekarza. Zestaw jest nieodpowiedni dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. Po przeprowadzo-
nym eksperymencie zawsze umyj ręce.
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Umieść lejek (7) w szyjce szkla-
nej buteleczki (6) i wsyp przez 
niego kolorową sól do bute-
leczki.

Sól morską zamieszaj łyżeczką 
(9) aby przeniknęła zapachem 
aromatu. Wybierz fiolkę z do-
wolnym barwnikiem (2), całą jej 
zawartość dodaj do soli i jesz-
cze raz wymieszaj.

Zakręcamy buteleczkę. Kolorową wstą-
żeczką przywiązujemy do buteleczki 
ozdobny kartonik.
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wzor chemiczny soli to   aCl
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