
Ideális a legkisebbeknek: a szappangyurmából golyókat for-
málunk és csinos papírformákban ajándékozzuk el. 

Szappanpraliné
1 Munkaalátétet, étolajat és min-
den szappanfestéknek egy tálkát 
előkészítünk. Egyenként egy kis 
tányér levendulalevelet és egy ke-
vés szappandarabot szóráshoz 
előkészítünk. Védőkesztyűt hasz-
náljunk. 2 Egy tálkában egy kanál 
forró vizet, illóolajat tetszés szerint 
és szappanfestéket összekeverünk. 
Majd tetszés szerint szappandara-
bot, étolajat és forró vizet jól el-
keverjük és 10 percig állni hagyjuk. 
3 Intenzíven összegyúrjuk, amíg 
egy sima, jól formálható masszát 

kapunk. Végül kis golyókká formál-
juk. Ugyanígy a szappanpralinét a 
többi színekben is elkészítjük. 4 A 
kész golyókat vagy szappandarab-
kákba vagy levendulalevélbe for-
gatjuk és sütőformába helyezzük. 
Csomagolás vagy használat előtt a 
szappant 3 – 4 napig száradni hagy-
juk. Ajándékkartonban vagy chiffon-
zsákocskában ajándékozzuk.
Ajándékkarton
Az ajándékkartont összerakjuk, 
Washi Tape-pel leragasztjuk és kar-
tonvirágokkal és ékszerkövekkel dí-
szítjük.

BARKÁCSOLÁS SZAPPANGYURMÁVAL

Illatozó 
szappanpraliné

TIPP

Chiffonzsákocskát
rögtön hozzárendelni:
Chiffonzsák - 9 x 12 cm 
(Cikkszám 501764.. kül. színekben)

m 
nekben)

Alátétlap műanyag 
(Cikkszám 301484)

Kanál, három tálka

 Szappangyurma - készlet 

Tartalom: 
• 500 g szappandarabok
• 3 szappanfesték sárga, piros és kék színben 
 egyenként 10 ml
• 1 szaggatóforma hal
• 1 leírás és1 pár kesztyű
 301493  per  cs.  ..............................  4.270,— 

Szappanillatolajok - 
aromaterápia
● koncentrátum
 (10 – 15 ml 1 kg szappanhoz)
● tesztelte a Svájci Állami
 Egészségügyi Hivatal
● fi nom, válogatott illatok

Tartalom: 20 ml
300867 citrom .............................. 1.530,—
300868 rózsa ................................ 1.530,—
300869 orgona ............................. 1.530,—
300870 barack .............................. 1.530,—
300871 levendula ......................... 1.530,—

 Levendulalevelek  - 
1. osztályú minőség
 Illatos, sima levendulalevelek 
illatpárnák, zsákocskák, babák,
stb., megtöltéséhez vagy egyszerűen szórni. 
Nem élelmiszer, fogyásztásra nem alkalmas! 

 601621  30 g/ cs.  ...............................  510,— 

 Sütőforma - 
kerek 

Méret alj: Ø kb. 2,4 cm
Magasság: kb. 1,6 cm
Szín: fehér
 401743  300 db/ cs.  ...........................  750,— 

Ajándékkarton ablakos
stancolt rész

Vastag karton átlátszó, 
kemény PVC ablakkal, 
élelmiszerhű. Saját 
összeépítéshez
Méret: 18 x 10,5 x 3,7 cm
Szín: fehér
Vastagság: karton 250 g / m², 
 kemény-PVC 0,7 mm

2 kartonív + 1 PVC = 1 ajándékkarton
 401776  per  db  .................................  320,—  
  10   db -tól .............................  290,— 
  100   db -tól ...........................  260,— 

 Washi Tape - Virágkörtánc 
Kézzel könnyen téphető 
ragasztószalag riszpapírból 
Felülete matt, enyhén
átlátszó.
Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm
Hossz: egyenként 10 m
 401010  4 Rollen/ cs.  .....................  1.910,— 

Fotókarton - virágok
(Cikkszám 401708)

Ékszerkövek - félgolyó gyöngyház
(Cikkszám 401421)

Forró víz, étolaj

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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