
VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do tří let —  
nebezpečí udušení po spolknutí 

malých částí! Určeno pro děti starší devíti let. Používejte pouze 
pod přísným dohledem dospělé osoby. Před použitím si pečlivě 
přečtěte pokyny, řiďte se jimi a uchovejte si je pro další použití. 
Zajistěte, aby se malé děti, jakož i zvířata, nepohybovaly v blízkosti 
hry. Sadu skladujte mimo dosah dětí do devíti let. Některé 
součásti této soupravy mají kvůli své funkčnosti ostré hrany. 
Hrozí nebezpečí poranění! Nepolykejte části této soupravy.
Výrobce: AN GRO PLUS LTD.
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INFORMACE K PRVNÍ POMOCI

V případě kontaktu s očima vymyjte oči 
dostatečným množstvím vody, přičemž je mějte 
otevřené, bude-li to nutné. Vyhledejte okamžitou 
lékařskou pomoc.\ V případě polknutí: Vymyjte 
ústa vodou, napijte se čerstvé vody. Nevyvolávejte 
zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

V případě vdechnutí: Dostaňte osobu na čerstvý 
vzduch.

V případě kontaktu s kůží a popálení: Omývejte 
postižené místo dostatečným množstvím vody po 
dobu nejméně deseti minut. V případě pochybností 
vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

V případě poranění vyhledejte neprodleně 
lékařskou pomoc. Místní detoxikační centrum 
(centrum první pomoci) nebo nemocnice:  
tel.: 155 �������������������������������������

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
1. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny, 

řiďte se jimi a uchovejte si je pro další použití.
2. Se sporákem a horkou vodou nepracuj sám/a, 

můžete se popálit. Požádej o pomoc dospělou 
osobu.

3. Pokud používáš misku na rozehřátí balzámu, 
nedotýkej se jí holýma rukama, jinak bys 
mohl/a riskovat popálení. Vždycky bys měl/a 
používat rukavice nebo chňapky, když beres 
hrnec za ucha. Na ohřátí vody nepoužívej 
skleněné ani plastové nádobí.

4. Buď opatrný/á při práci s nožem! Mohl/a by sis 
ublížit. Požádej o pomoc dospělou osobu.

5. Esenciální oleje skladujte mimo dosah dětí 
a zvířat.

6. Tuto sadu skladujte mimo dosah dětí do devíti 
let.

DOPORUČENÍ PRO DOSPĚLÝ DOHLED:

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny, bezpečnostní předpisy a informace o první pomoci a uchovejte si je 
pro další použití.

Sada je určena pouze pro děti starší devíti let. Dohlížející osoba by měla dítěti/dětem vysvětlit jednotlivá 
varování a bezpečnostní pokyny ještě před zahájením činnosti.2
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE
1. Rozřež nožem včelí vosk a kakaové máslo na dřevěném 

prkénku (obr. 1).
2. Rozřezanou směs dej do plastového kelímku.
3. Přidej špetku potravinářského barviva (na špičku lžičky) 

do nádoby s olejovým základem, .jak je znázorněno 
na obr. 2 a důkladně míchej dřevěnou špejlí, dokud se 
potravinové barvivo nerozpustí (obr. 3). Barva oleje musí 
být homogenní.

TIP! Je lepší přidávat potravinářské barvivo postupně, jinak by 
mohla být barva balzámu příliš sytá.

4. Nalij veškerý zbarvený olej do plastového kelímku 
s nakrájeným včelím voskem a kakaovým máslem (obr. 4). 
Vodní lázeň

5. Vezmi mělkou kovovou misku a naplň ji vodou do výšky 
3–4 cm. Misku dej na sporák a vodu přiveď k varu.

6. Plastový kelímek ponoř do vody, ale nesundávej misku 
ze sporáku. Dno plastového kelímku se nesmí dotýkat 
dna misky. Drž plastový kelímek za okraj. Míchej hmotu 
plastovou lžící druhou rukou, dokud se včelí vosk 
a kakaové máslo úplně nerozpustí (obr. 5). Hmota by měla 
být homogenní.
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VAROVÁNÍ! Buď opatrná/opatrný. Dávej pozor na 
popálení vřící vodou nebo párou. Plastový kelímek 
drž okraji pomocí chňapek. Požádej o pomoc 
dospělou osobu.

7. Vyjmi plastový kelímek z vodní lázně. Sporák 
nevypínej, protože vodní lázeň budeš 
potřebovat později. 
Do plastového kelímku přidej esenciální 
oleje (obr. 6), použij veškerý obsah lahvičky. 
Plastový kelímek dej zpět do vodní lázně.  
Důkladně míchej hmotu po dobu 10–
15 vteřin a pak vyjmi plastový kelímek z vodní 
lázně.

POZOR! Hmotu s přidaným esenciálním olejem 
nezahřívej déle než 15 vteřin, jinak se může 
esenciální olej vypařit.

8. Otevři nádobu na balzám a naplň ji hotovou 
hmotou pomocí plastové lžíce. Balzám zakryj 
víčkem a nech jej chladit na chladném místě, 
dokud nezhoustne (30–40 minut).

Balzám je hotový!
POSBÍREJ CELOU KOLEKCI SPA!

6

Sicilský 
pomeranč

Čajovník                                                          

Orientální  
koření


