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СЪДЪРЖАНИЕ 
1. Кристално желе 

2. Оцветител във вид на син прах 

3. Флуоресцентен прах 

4. Сребърен брокат 

5. Цветен брокат 

6. Формичка “Олаф”  

7. Формичка “Замък” 

 
Елза и Анна ще те запознаят с Кристалното желе- необичайно еластична, блестяща субстанция, 

която като с магия, се превръща във великолепен кристал. 

Става дума за Кристалното желе.  Както следва от наименованието му, то се отнася към групата на 
забавните ненютонови еластични материали за мачкане, разтягане и усукване – желетата. 

Кристалното желе – това е прозрачен, много еластичен материал, които можете да оформяте, както 

вие желаете. Ако искате да го направите още по-привлекателен, добавете син оцветител, 
флуоресцентен прах и брокат от комплекта. Освен това, ако го поставите във формичките от 

компекта, желето ще се превърне в твърд материал приличащ на кристал.  

Процесът на създаване е много лесен, а по-долу са дадени два примера. Съчетаването на цветове и 
блясък е по Ваше желание и усмотрение.  

И така, готов ли си за създаването на вълшебни амулети и талисмани в стила на „Замръзналото 

кралство 2“? 

 
1) СНЕЖИНКИ на ПРИЯТЕЛСТВОТО 
- Вземете формичката за правене на снежинки (Рис.1) 

- Вземете от Кристалното желе количество, равняващо се на две чаени лъжици. (Рис. 2) 

- Добавете оцветител, за да получите желания цвят (препоръчваме да добавяте малки количества, 

докато желето придобие желаният цвят). Разбъркайте до получаване на еднородна смес.(Рис. 3) 
- Добавете от сребърния брокат и  разбъркайте до получаването на еднородна маса. (Рис. 4) 

- Когато постигнеш желаният резултат, напълни формичката с подготвеното желе и изчакай да се 

втвърди.* (Рис.5) 

- Подари Снежинка на приятелството на твоя приятелка! (Рис.6) 

 
2) ВЪЛШЕБНИЯ ЗАМЪК АРЕНДЕЙЛ 
- Вземете формичката за правене  на замък (Рис.1) 

- Вземете от Кристалното желе количество, равняващо се на четири чаени лъжици. (Рис. 2) 

- Добавете една чаена лъжичка от флуоресцентния прах.  Разбъркайте добре, до получаване на 
еднородна маса. (Рис. 3) 

- Добавете малко от цветния брокат и разбъркайте до получаване на еднородна маса. (Рис. 4) 

- Когато постигнеш желаният резултат, напълни формичката с подготвеното желе и изчакай да се 

втвърди.* (Рис. 5) 

- Винаги носи със себе си Вълшебния замък Арендейл. Ако се окажеш в тъмна стая, твоят 

вълшебен амулет ще светне, благодарение на своите магически свойства! (Рис. 6) 
Сега, след като се запознахте с процеса на създаване, помисли и направи вълшебни амулети и 

талисмани, съчетавайки по свой вкус различни цветове, брокат и флуоресцентен прах. 

Моля, следвайте прапоръките на производителя: 
1. За да получите светещ цветен талисман  трябва да добавите съвсем малко от флуоресцентния 

прах. В противен случай флуоресцентния ефект изчезва. 

2. Когато запълвате формичките, не ги препълвайте. В противен случай, процеса на втвърдяване и 
кристализация ще отнеме повече време. 

* Процесът на втвърдяване на Кристалното желе в формичките отнема около 1 седмица. 

ВНИМАНИЕ 
- Не е подходящо за деца под 5 години 

- Винаги използвайте под надзора на възрастен 

- Използването на неподходящи химикали може да причини 

нараняване и увреждане на здравето 

- Прочетете инструкциите преди да използвате, съобразявайте 

се с тях и ги пазете за справки в бъдеще 

- Избягвайте всякакъв контакт с продуктите, особено с устата  

и очите 

- Дръжте малки деца и животни далеч от мястото, където се 

извършват експериментите 

- Поставете кутията с експерименти извън обсега на деца под 

5 години 

- Желетата, отговарят на стандартите за безопасност на 

Европейската общност 

- Желетатае не са храни (Не ги поглъщайте) 

- Измийте ръцете си след употреба 

- В случай на зачервяване, сърбеж или дразнене на кожата 

спрете да използвате. Ако дразненето продължава, 

консултирайте се с лекар 

- Не смесвайте желетата с химикали, които не са включени в 

комплекта или не са упоменати  в инструкциите за употреба. 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА СЪС СПЕШНА ПОМОЩ: 112 

 



 


