
Ref 142 

Детски комплект за приготвяне на парфюми 

 

Съдържание 

8 различни изходни материали  за приготвяне на парфюми 

8 пипети 

3  флакона и 3 пулверизатора за приготвяне на парфюми 

    хартиени тестери 

    настоящето упътване 

 

Въведение 

Съвсем не е лесно да се направи парфюм. Не е достатъчно само  да се смесят 

различни компоненти. Необходимо е освен това съчетанието на два аромата да 

унищожи характерния мирис на всеки един поотделно, като създаде нов приятен 

мирис. Такива няколко съчетания се получават като се вземе предвид летливостта 

на парфюмите, тъй като те трябва да са приятни от самото начало на изпарението  

( ноти на главата, отбелязяни със знак ▲). След известно време след началото на 

изпарението вече не ги чувстваш. Ароматите, които се запазват на хартиения 

тестер от 30 мин. до 5 часа се наричат нота на сърцето (отбелязани са със знак ♥). 

Най-трайните аромати, запазени до 2 седмици се наричат крайна нота (отбелязяни 

са със знак ■) 

 

Скорост на изпарение 

Цитрусови -  от 0 до 30 мин ▲ 

Плодове, цветя, треви – от 30 мин. до 5 ч. ♥ 

Мускус – над 5 часа ■ 

 

Изходни материали 

Портокалова есенция, парфюми с аромат на момина сълза, лавандула, лимонена 

есенция, свежи парфюми, парфюми с аромат на мускус, с аромат на портокалов 

цвят, с плодов аромат. 

За рецепти за съставяне на парфюми вижте  упътването на френски език   

 

Важно     

Не излагайте комплекта на топлина и светлина. Не нанасяйте изходните материали 

върху кожата. Направените смески могат да се разтварят в спирт 90 гр. или във 

вода. При разтварянене във вода дозирайте минимум 20 капки парфюм във флакон 

от 5 мл. Тоалетната вода приготвена с вода може да бъде съхранена до 1 месец, а 

тази с етанол – до 1 година. Използвайте кматериалите само за целите, за които са 

предвидени. Не ги поглъщайте. Използвайте една и съща пипета за един и същи 

флакон и я изплаквайте след всяко ползване. Някои парфюми при разреждане с 

вода могат леко да помътнеят. Това е нормално явление, дължащо се на 

физикохимическите реакции на смесването.  

 

 

 



Указания за оказване на първа помощ 

При контакт на материалите с очите: измийте обилно с вода като държите очите 

отворени. Ако е необходимо потърсете незабавно лекарска помощ.  

При поглъщане: изплакнете устатат с вода, пийте прясна вода. Не предизвиквайте 

повръщане. Потърсете незабавно лекарска помощ. 

 

 


