
Tisztán él az emlékezetünkben, amikor nagy-
mamáink egy üstben furcsa zsíros, lúgos, olajos 
masszát kevergettek, hosszú-hosszú ideig. Majd 
egyszer csak arra csodálkoztunk rá gyermeki kivánc-
sisággal, hogy a nagyi a kezében tart egy szabályos 
téglalap alakú szappant, amelyről nem értettük 
hogyan és miből is készült el. Ő szeretettel főzte, 
mi örömmel használtuk.

Szappanalapjainkban az az egyik legjobb dolog, 
hogy ezt a folyamatot megspóroljuk Neked. Szá-
modra a főzés kellemes része marad hátra, azaz 
amikor a szappanodat már csak az illóolajjal, az illa-
tokkal, a különböző színezőkkel vagy érdesítőkkel 
kell összefőznöd. Az igazi jutalom azonban az, hogy 
ugyanúgy fog örülni neki a családod, mint anno, 
nagyanyáink idejében.

Hogyan készítsd el a szappanodat?

1. lépés:
Vedd ki az alapot a dobozból.

2.  lépés:
Vágd kisebb darabokra, hogy egyenletesen el tudjon 
olvadni.

33.  lépés:
Tegyük a darabkákat a hőálló edénybe, majd a 
mikróban vagy gőz felett olvaszd fel az alapot (kb. 
50-60 fokosra, olvadáspont 49°C). Vigyázz, nehogy 
felforrald!

4. lépés:
AAdd hozzá a felolvadt alaphoz az illóolajat, a szín-
ezéket, a hatóanyagot és az érdesítőt, majd lassan 
kevergesd, amíg egyenletes masszát nem kapsz.

5. lépés:
Töltsd az elkészített alapot a formádba. Mindezt 
gyorsan, mert hamar behártyásodik a szappan 
teteje.

6. lépés:
A keletkező légbuborékok eltávolítása érdekében 
fújhatsz rá kevés alkoholt.

7. lépés:
Hagyd megszilárdulni, majd vedd ki a formából.

8. lépés:
Használd egészséggel!



Miért szeretjük?

Nincs kellemetlen meglepetés: mint minden házilag 
elkészíthető termék esetében, itt is tudod, hogy a 
késztermék pontosan mit tartalmaz. 

NNem kell lúgot adnod hozzá – ami erősen maró 
hatású – így a gyerekekkel való közös program is 
lehet a szappanfőzés.

A formába öntött szappant akár néhány óra múlva 
használatba is veheted, ellenben a hagyományos 
szappanoknak hetekre van szüksége a tökéletesség-
hez.

A baktériumokkal kegyetlen, de Veled gyengéd. Ki-
válóan habzik, puha és bársonyos bőrt hagy maga 
után. Táplálja és selymessé varázsolja bőrödet.

Mentes és vegán. Nem tartalmaz állati eredetű alap-
anyagokat, SLS, SLES és EDTA mentes.


