Exclusive to

Index
Pokusy

2
2
3
4
5
5
6
7
7

Pokus 1. Šumivé koupelové bomby
Pokus 2. Koupelové soli
Pokus 3. Mýdlo ze suchých květin
Pokus 4. Obličejové masky z čokolády a banánu
Pokus 5. Masážní olej
Pokus 6. Přírodní éterické oleje
Pokus 7. Přizpůsobte si lázně různými vůněmi
Pokus 8. Relaxační koupel nohou

1. vydání, Science4you Ltd.
Londýn, Velká Británie.
Správa obsahu: Daniela Silvaová
Autorky: Mariana Trigová a Ana Ribeirová
Spoluautorka: Joana Gomesová
Vědecká redakce: Ana Garciaová
Revize: Joana Gomesová a Rita Amaralová
Design: Marcos Rebelo, Telma Leitãová a Sofia Teixeira

Pokusy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být
reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v
jakékoliv formě nebo jakýmikoli prostředky, ať už elektronicky, mechanicky,
kopírováním, nahráváním či jinak, bez předchozího písemného souhlasu
Science4You Ltd., v případech, kdy to výslovně umožňuje zákon, nebo na
základě podmínek dohodnutých s příslušnou organizací pro reprografická
práva. Jakékoli neoprávněné použití této knihy nebo jakékoli porušení
práv s ní spojených zakládá z právního hlediska nárok Science4You Ltd.
na spravedlivou kompenzaci a nevylučuje trestní odpovědnost těch, kteří
mají taková porušení na svědomí.

2. Přidejte do malé odměrky 10 ml kyseliny citronové. Pak ji přelijte do velké
odměrky.

Materiál je součástí soupravy.

Pokus 1

Šumivé koupelové bomby

10x

SLOŽENÍ: hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, chlorid sodný, parfém, voda, hexyl cinnamal, benzyl salicylát, limonen, linalool,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, dimethylol glykol, dimethylol urea, CI 42090, CI 19140

Co budete potřebovat:
• Vůně
• Malou odměrku
• Kosmetické barvivo
• Hydrogenuhličitan sodný
• Velkou odměrku
• Dřevěnou špachtli
• Kyselinu citronovou
• Pasteurovy pipety
• Plastovou špachtli
• Sůl

Budete
potřebovat
ochranné
rukavice.

10 ml

Postup:
1. Nasaďte si ochranné rukavice a ujistěte se,
že pracovní stůl je úplně čistý.
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3. Přidejte pomocí
Pasteurovy pipety 10
kapek vůně, která se
vám líbí nejvíce.

4. Pasteurovou pipetou
přidejte několik kapek
kosmetického barviva,
dokud
nedosáhnete
kýženého odstínu.

3x

5. Požádejte dospělého o kuchyňskou sůl a přidejte 3 plastové lžičky.

Chcete-li šumivé koupelové bomby darovat,
můžete je zabalit do plastové fólie a přidat
kartičku!

6. Dobře promíchejte dřevěnou
špachtlí.

Poznámka: Tento postup můžete s různými
barvami a vůněmi opakovat tolikrát, kolikrát
chcete. Stačí jen dodržovat všechny předchozí
kroky a vybrat jinou vůni a barvu!

7. Do jiné malé odměrky přidejte 10 ml
roztoku hydrogenuhličitanu sodného. Pak
ji přelijte do velké odměrky a promíchejte
dřevěnou špachtlí.

Přísně tajné: Chcete-li mít velkou šumivou
bombu, můžete těsto vložit do formy, která je
součástí soupravy.
Nezapomeňte vyčistit všechny materiály,
abyste je mohli použít v dalším pokusu.

Pokus 2

Koupelové soli
10ml

8. Těsto musí být suché, ale mírně lepkavé.
Je-li příliš suché, přidejte pár kapek vody.
9. Vytvořte z těsta rukama malé kuličky. Vložte
je do nádoby a nechte
mezi nimi trochu místa,
aby se k sobě nepřilepily.
10. Dejte ji na noc odležet.
11. Nyní si můžete své šumivé koupelové
bomby naplno užít. Stačí je jen dát do vody,
jsou šumivé!
Ideální složení
vonné a barevné koupelové bomby (23,05 g)
hydrogenuhličitan sodný (11,4 g), kyselina citronová (9,9 g),
chlorid sodný (1 g), vůně (0,5 g), kosmetické barvivo (0,25 g)

SLOŽENÍ: chlorid sodný, parfém, voda, hexyl cinnamal, benzyl salicylát, limonen, linalool, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, dimethylol glykol, dimethylol urea, CI 42090, CI 19140

Co budete potřebovat:
• Mořskou soli
• Velkou odměrku
• Malou odměrku
• Vůně
• Kosmetické barvivo
• Dřevěné špachtle
• Pasteurovu pipetu
Postup:
1. Malou odměrku naplňte 15 ml mořské soli.
Přesypte ji do velké odměrky, odměřte dalších 15 ml mořské soli a opět přesypte.
2. Pomocí Pasteurovy pipety přidejte 8 kapek
vůně, která se vám líbí.
Tip: Na jednu nádobku používejte vždy stejnou Pasteurovu pipetu, abyste nekontaminovali ostatní roztoky.

Obrázek 1. Šumivé koupelové bomby.

3. Vyberte si kosmetické barvivo dle libosti a
pomocí jiné Pasteurovy pipety přidejte několik kapek, dokud nedosáhnete kýženého
odstínu.
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Tip: Můžete zkombinovat 2 barvy ve stejném množství nebo v různých koncentracích, dokud nedosáhnete kýženého odstínu.
4. Dobře promíchejte dřevěnou špachtlí a je
hotovo!
Nyní je můžete používat ve vaně, schovat
si je nebo je darovat někomu speciálnímu.
Nezapomeňte lahvičku označit. Díky tomu
nezapomenete, co je uvnitř!

Postup:
Pozor: Požádejte dospělého o pomoc s tímto
pokusem.
1. Vyberte si květiny, které se
vám líbí. Aby květiny uschly,
umístěte je mezi 2 novinové
listy na dobu 3 týdnů. Nahoru
položte těžký předmět, například velkou knihu.
2. Když
jsou vaše květiny suché,
roztavte 20 gramů (g)
mýdla ve vodní lázni.

Obrázek 2. Koupelové soli.

Nezapomeňte všechny materiály vyčistit pro
další pokus.
Poznámka: Tento postup můžete s různými
barvami a vůněmi opakovat tolikrát, kolikrát
chcete. Stačí jen dodržovat všechny předchozí kroky a vybrat jinou vůni a barvu!

3. Pomocí Pasteurovy pipety
přidejte několik kapek esenciálního oleje, který jste si vybrali, a promíchejte dřevěnou
špachtlí. Pokud esenciální
oleje nemáte, můžete použít
vůně ze své soupravy.
4. Nalijte mýdlový základ do plastové formy.
5. Umístěte suché květiny do plastové formy.
Nedotýkejte se mýdlového základu, je horký.
Chcete-li změnit nebo upravit polohu květin,
použijte dřevěnou špachtli.

Ideální složení
vonné a barevné koupelové soli (17,95 g)
chlorid sodný (17,3 g), vůně (0,4 g), kosmetické barvivo (0,25 g)

6. Nechte vychladnout.

Pokus 3

Mýdlo ze sušených květin
Co budete potřebovat:
• Mýdlový základ
• Plastovou formu
• Suché květiny
• Esenciální olej
• Dřevěnou špachtli
• Plastovou fólii
• Pasteurovu pipetu
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7. Vyjměte ho z plastové formy a počkejte
24 hodin, dokud při kontaktu s ním nepřestanete cítit vlhkost.
8. Zabalte ho do umělohmotné fólie
a zavažte saténovou
stuhou.
9. Vaše mýdlo je hotové. Můžete ho opatřit štítkem a někomu darovat.

Tip: Suché květiny můžete nahradit aromatickými bylinami. Můžete také přidat kosmetické barvy, aby vaše mýdlo získalo barvu.

4. Nalijte směs do skleničky.
5. Vaše maska je připravena
k použití!

Obrázek 3. Glycerinové mýdlo s bylinkami.

Pokus 4

Obličejové masky z čokolády a
banánu
Co budete potřebovat:
• Kakaový prášek
• Přírodní jogurt
• Med
• Citronovou šťávu
• Banán
• Čajovou lžičku
• Mixér
• Skleničku
Postup:

Obrázek 4. Čokoládová obličejová maska.

Pozor: Požádejte dospělého, aby vám pomohl tento pokus provést.
2/3x
1x

1. Dejte všechny ingredience do mixéru:
půl banánu, 2-3 lžíce
přírodního jogurtu a
1 lžičku ostatních složek.
2. Vše promíchejte v
mixéru.
3. Směs musí být
konzistentní, ne tekutá, aby nevytékala.

1x

1x

Jak používat: Naneste ji na suchou a čistou pokožku. Nechte působit 10-15 minut.
Opláchněte si obličej teplou vodou. Naneste na obličej hydratační krém.
Pozor: Pokud máte na pokožce škrábanec
nebo zranění, snižte množství citronové šťávy nebo ji úplně vynechejte. Můžete místo
ní přidat více medu.

Pokus 5

Masážní olej
Co budete potřebovat:
• Panenský olivový olej
• Vůni
• Pasteurovu pipetu
• Velkou odměrku
• Dřevěnou špachtli
• Malou odměrku
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Postup:

Postup:

1. Nalijte 20 ml olivového oleje do malé odměrky a poté jej přelijte do velké odměrky.

1. Požádejte dospělého o nakrájení dostatečného množství čerstvého rozmarýnu.

2. Pomocí Pasteurovy pipety přidejte několik
kapek své oblíbené vůně a dobře promíchejte dřevěnou špachtlí.

2. Umyjte rozmarýn větším množstvím vody a nechte ho několik dní usušit
na čerstvém vzduchu.

3. A je to! Váš masážní olej je připraven k použití.

Obrázek 5. Masážní olej.

Olivový olej je nejstarší olej na masáže. Dá
se použít jako krém proti vráskám, hydratační krém a změkčovač pro suchou pleť. Je
očistný, uklidňující a pomáhá změkčit nečistoty pleti a snadno je odstranit. Rovněž
zlepšuje pružnost pokožky, prozáří vlasy a
je ideální pro relaxační koupele a masáže.

3. Nyní naplňte lahvičku
olivovým olejem tak, aby
byl rozmarýn zcela ponořen a uzavřete alobalem.

4. Nechte lahvičku alespoň 2 týdny uležet.
5. Přelijte olej s rozmarýnem do nové baňky.
6. Zbytky rozmarýnu
můžete vyhodit. A váš
olej je hotov!

Obrázek 6. Olejová masáž.

Pokus 6

Přírodní éterické oleje
Co budete potřebovat:
• Rozmarýn, levanduli nebo jiné květiny
• 2 lahvičky
• Alobal
• Filtr
• Panenský olivový olej
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Obrázek 7. Esenciální oleje.

Přísně tajné: Vlastnosti vašeho oleje, jako je
například vůně nebo barva, bude záležet na
květině, kterou si vyberete.

Pokus 7

Pokus 8

Přizpůsobte si lázně s různými
vůněmi
Co budete potřebovat:
• Lahvičku s esenciálním olejem
• Alobal
• Dřevěné tyčinky
Postup:
1. Znovu použijte lahvičku z předchozího
pokusu.
2. Přikryjte lahvičku obsahující olej alobalem.
3. Dřevěnými tyčinkami udělejte do alobalu
otvory a nechte je do nich ponořené.

Relaxační koupel nohou
Co budete potřebovat:
• Umělohmotný lavor
• Horkou vodu
• Mořskou sůl
• Suchou levanduli
• Suchou mátu
• Polévkovou lžíci
Postup:
1. Dejte do umělohmotného lavoru 1 polévkovou lžíci soli.
2. Přidejte půl hrsti levandule a máty.

3. Smíchejte rukama všechny 3 ingredience.
4. S pomocí dospělého vlijte horkou vodu.
5. Na chvíli míchejte lžící.
Obrázek 8. Vonné oleje mohou být použity k šíření vůně.
Použijte je ve svých lázních ke zlepšení pokusu.

6. Nyní si můžete ponořit nohy. Buďte opatrní při manipulaci s horkou vodou, abyste se
nespálili.

Nyní můžete svůj vynález umístit do obývacího pokoje, aby si jeho vůni užil každý. Vaše
lahvička s olejem bude sloužit jako přírodní
osvěžovač vzduchu, protože tyčinky absorbují olej a šíří vůni rozmarýnu kolem!
Obrázek 9. Koupel nohou.

VĚDĚLI JSTE…
...že aromaterapie je léčba, kterou poskytují i lázně a která využívá různé efekty
vůní? Tato technika využívá esenciální
oleje.

Sůl má antiseptické vlastnosti a je ideální pro
relaxaci a eliminaci bolesti. Levandule a máta
jsou rovněž známé svými relaxačními účinky.
Tip: Aby se maximalizoval zážitek z tohoto
pokusu, usušte si po koupeli nohy ručníkem
a namasírujte je. Po dokončení naneste
hydratační krém.
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