
המדריך המלא להכנת

סבון מעוצב בקלות

סבונים
הכינו בעצמכם
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1
שלב החלוקה

בעזרת סכין מטבח ארוך בעל להב ישר פרסו את
הסבון הגולמי )לבן או שקוף( לפרוסות שוות

ולאחר מכן חתכו לקוביות.
ככל שהקוביות תהיינה קטנות יותר, ושוות מבחינת 

גודלן, תהליך ההמסה יהיה מהיר יותר. 

2
המסה בסיר )באן-מארי(

מלאו סיר במים והניחו על הכיריים.
הניחו את קוביות הסבון בכלי עמיד לחום ומקמו 

את הכלי במרכז הסיר. חממו את הסיר על חום 
בינוני )טמפרטורת מים לחימום: 60 מעלות(. 

שימו לב, אין להגיע לנקודת לרתיחה של המים 
והסבון. ערבבו את הסבון עד שנמס לחלוטין.

3
המסה במיקרוגל 

הניחו את קוביות הסבון החתוכות, בכלי עמיד לחום 
המתאים למיקרוגל. מאחר ועוצמת המיקרוגל

משתנה ממכשיר למכשיר יש להמיס את הסבון 
בצורה הדרגתית. חממו כדקה בכל פעם, הוציאו 
את הכלי, ערבבו את קוביות הסבון והחזירו את 

הכלי לחימום נוסף במידה והסבון לא נמס. המשיכו 
בפעולה עד שהסבון נמס לחלוטין. שימו לב, אין 

להגיע לנקודת לרתיחה של הסבון.

5
מילוי התבניות 

שפכו את תכולת הכלי לתבניות הרצויות.
למניעת בועות אוויר שפכו בצורה הדרגתית.
במידה ונוצרו בועות אוויר, עברו עם מקל עץ

על פני הסבון עד להיווצרות משטח חלק.
יש לנגב ולנקות בעדינות את תבנית הסיליקון 

משאריות סבון בעזרת נייר מטבח.

 טיפ
ליצירת סבונים בצבעים שונים,

שפכו את תכולת הכלי לכוסות נייר/פלסטיק.
ערבבו בתוך כל כוס את התמצית הצבע 

והריח הרצויים ורק אז שפכו לתבנית.

4
הוספת צבע לסבון ותמציות ריח 

ניתן לשדרג את הסבון בעזרת תמציות ריח וצבע. 
טפטפו בהדרגה לכלי הסבון )לאחר המסתו( 

תמצית ריח או תמצית צבע עד שתגיעו לעוצמת 
הריח והצבע הרצויה. ערבבו היטב את התמצית 

עם הסבון המומס בעזרת מקל עץ לערבוב.

+  כלי זכוכית עמיד לחום
+  סיר עמוק

    )להמסה על כיריים(
+  כוסות נייר / פלסטיק 

+  כף מדידה
+  מקלות עץ לערבוב

+  נייר מטבח 
+  מלקחיים / פינצטה

+  סכין מטבח
    )ארוך בעל להב ישר(

+  סכין מטבח )קצר(
+  משטח חיתוך

+ נילון נצמד
+  סרגל 

כלי עזר להכנת סבונים
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6
שליפת הסבון מהתבנית

משך הזמן המשוער להתקשות הסבון הינו בין
30 ל-60 דקות תלוי בטמפרטורת החדר, בגודל
ובעובי הסבון. לאחר שהסבון התקרר והתקשה 

שלפו מהתבנית בזהירות. בעזרת סכין מטבח 
קטנה ניתן ליישר את הקצוות ולהסיר שאריות 

מיותרות. 

7
הטבעת חותמות על הסבון 

הניחו את החותמת להטבעה על גבי תבנית 
הסבון )שכבר מולאה בסבון שהומס אך טרם

התקשה(. מלאו את החותמת להטבעה בסבון 
מומס )ליצירת משקל נוסף לחותמת( והמתינו

לייבוש מלא. לאחר שהסבון התקשה ניתן
לקלף בעדינות את החותמת בעזרת מלקחיים 

או פינצטה ולשלוף את הסבון מהתבנית. 

8
הוספת צבע נצנצים זהב / כסף 

ליצירת אפקט נוצץ של הסבון, ערבבו בעדינות 
את צבע הנצנצים לתוך כלי הסבון המומס בעזרת 

מקל עץ. לחלופין, ניתן לעטר את פני הסבון 
)לאחר שהתקשה ונשלף מהתבנית( בצבע 

נצנצים על ידי מריחת הצבע בעזרת
מכחול או מברשת.  

שימו
בימים הראשונים לאחר ההכנה, ייתכן ותראו "טיפות" קטנות על פני שטח הסבון שנוצרו מתוצאה כימית של ערבוב 

החומרים השונים עם הגליצרין שהסבון מכיל. ניתן להסיר את ה"טיפות" על ידי שטיפתם במים והמתנה לייבוש. 

9
אחסון ועיטוף

ניתן לאחסן את הסבון ללא עטיפה כ-10-14 ימים 
במקום יבש וקריר. לאחסון הסבון למשך זמן 

ממושך יותר, יש לעטוף את הסבון בנילון נצמד. 
למתנה, מומלץ לעטוף את הסבון באריזות נייר 

)לאחר העיטוף בנילון נצמד( ולצרף כרטיס
מעוטר עם חותמת עץ וברכה אישית. 

פתיתי סבון מיועדים לעבודות יצירה מסבון שאינן דורשות תבניות יציקה.
1  ערבבו בכלי עמיד לחום 100 גרם פתיתי סבון עם 40 מ"ל מים רותחים וכף שמן לבישול.

2  הוסיפו לתערובת הסבון 1-3 טיפות צבע לסבון ותמצית ריח בהתאם לעוצמת הגוון והריח הרצויים.
ליצירה במקביל של סבונים בצבעים שונים, יש לשפוך את תכולת הכלי לכוסות ורק לאחר מכן לערבב

בתוך כל כוס את הצבע ואת תמצית הריח הרצויים.  
3  בעזרת כפות הידיים עבדו ולושו את תערובת הסבון ליצירת צורות תלת מימדיות שאינן דורשות

תבניות יציקה, כדוגמת עיגולים, צורות משתנות, מוביילים, פסלים או דמויות מסבון.

הוראות הכנה - פתיתי סבון
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סבון מוצק בגוון לבן )אטום( ושקוף
מכיל תערובת עשירה של רכיבים מזינים ואיכותיים

המתאימים לרחצה המבוססים גליצרין תוצרת גרמניה,
המונע ייבוש ועוזר לשמר על הלחות הטבעית של העור.

הסבון מגיע בשלושה גדלים )1000/500/250 גרם(,
קל למזיגה לאחר החימום ואינו מתקשה במהירות.

57617 פתיתי סבון לבן

45894 סבון שקוף 250 גרם

56900 סבון שקוף 500 גרם

56924 סבון לבן 250 גרם

56931 סבון לבן 500 גרם

פתיתי סבון
פתיתי סבון לעבודות יצירה תלת מימדיות מסבון
)שאינן דורשות תבניות יציקה( כדוגמת עיגולים,

צורות משתנות, מוביילים, פסלים או דמויות מסבון
שניתן ליצור בעזרת כפות הידיים בלבד.

מושלם לעבודה עם ילדים.

טיפ
למניעת התייבשות הסבון לאחר הפתיחה
ועל מנת לאפשר שימוש חוזר, יש לעטוף
בנילון נצמד את השאריות ולאחסן במקום

מוצל, יבש וקריר.

תמצית ריח לסבון 
תמצית ריח רעננה וטבעית לשדרוג הסבון.

התמצית מבוססת שמן טבעי ומציעה מנעד רחב של ריחות.
 פירותיים )לימון, תפוח( צמחיים )לוונדר,

ורדים, יסמין( ארומטיים )וניל, קוקוס(.
מבנה הבקבוק מאפשר הוספה הדרגתית של תמצית
ריח אל תוך הסבון, לקביעת עוצמת הריח הרצויה.

LAVENDER / לבנדר

ROSE / ורדים

JASMINE / יסמין

VANILLA / וניל

COCONUT / קוקוס

APPLE / תפוח

LEMON / לימון

טיפ
ניתן לערבב מספר תמציות

יחד ליצירת ריח חדש ומפתיע. 

*
הסבון נבדק דרמטולוגית ועונה על כל 

תקנות הרגולציה של האיחוד האירופאי 
בתחום הקוסמטיקה.  

56948 סבון לבן 1000 גרם56917 סבון שקוף 1000 גרם

57044

57051

57082

57020

57068

57013

56986
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טיפה 1 3 טיפות  6 טיפות

*
הצבע מכיל פיגמנטים ועונה על כל תקנות הדרמטולוגיה 
והרגולציהשל האיחוד האירופאי בתחום הקוסמטיקה. 

צבע לסבון נצנצים זהב / כסף
צבע נצנצים ייעודי לסבונים בגוון זהב וכסף ליצירת אפקט נוצץ הנותן לסבון מראה יוקרתי.

הודות לריכוז הגבוה של פיגמנט הצבע, מספיקה כמות קטנה בלבד של צבע לעיטור הסבון וקישוטו. 

לקביעת עוצמת הצבע, טפטפו 

צבע לסבון
צבע לסבון ב-10 גוונים משתנים ויפיפיים המיועד לערבוב 

עם הסבון הגולמי )לבן או שקוף( או עם פתיתי הסבון. 
מבנה הבקבוק מאפשר טפטוף הדרגתי של הצבע אל תוך 
הסבון לקביעת עוצמת הצבע הרצויה כמו גם ערבוב מספר 

גוונים יחדיו ליצירת צבעים חדשים וייחודיים. 
 

57235

57242

57112
צהוב

57723
אפרסק

57129
כתום

57136
ורוד

57143
רוז

57174
חום בהיר

57198
ירוק לימון

57167
סגול

57181
ירוק זית

57204
ירוק מנטה

57730
כחול

57211
שחור
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תבנית סיליקון לסבון
תבניות ייעודיות לסבון עשויות סיליקון המאפשרות

שליפה קלה וללא שברים של הסבון לאחר שהתקשה בתבנית.
התבניות מגיעות בדגמים גאומטריים כדוגמת

עיגול, אובל, מלבן או ריבוע או בדגמים בעלי נושאים
משתנים כדוגמת פרחים, ים וצדפים. 

חותמות להטבעה על הסבון 
חותמות סיליקון ייחודיות המאפשרות הטבעת מסרים
או דוגמאות על הסבון עצמו. החותמות תואמות לגודל

תבניות הסיליקון לסבון להטבעה מושלמת ונשלפות
בקלות מהסבון לאחר שהתקשה בתבנית.

57846

57778

57938

57808

57839

57785

57945

57792
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חותמות עץ עם מסרים 
מארז חותמות עץ הכולל כרית דיו להכנת תגים

וכרטיסים בעלי מסר אישי למקבל לצירוף לאריזת המתנה. 
ניתן להשתמש בחותמות הטבעה על הסבון ובתנאי 

שהסבון לא יבש לחלוטין ושהחותמות לא מוכתמות בדיו.

אריזות מתנה
קופסאות נייר יפייפות במגוון דוגמאות ועיצובים
המותאמות באופן מושלם לגודל הסבונים, לעיטוף
ואריזת הסבון כמתנה אישית לאחר סיום ההכנה.  

57921

57914
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רוצים לגוון את היצירה ולשדרג את הסבונים?
בנינו עבורכם מספר הדרכות להכנת סבונים בצורות מקוריות וצבעוניות 

1  מלאו שלושה שקעים של תבנית מרובעת, בסבון מומס בשלושה גוונים שונים )גוון לכל שקע(. המתינו לייבוש.
2  שלפו סבון אחד בלבד מהתבנית.

3  שפכו כ-1 מ"מ של סבון מומס )בגוון זהה לצבע הסבון ששלפתם מהתבנית( על גבי אחד מהסבונים שנשארו בתבנית.
הניחו מעל הסבון בתבנית את הסבון ששלפתם בשלב הקודם. המתינו לייבוש .

4  שלפו את זוג הסבונים שחוברו יחדיו מהתבנית. 
5  שפכו שוב כ-1 מ"מ של סבון מומס )בגוון זהה לאחד מצבעי הסבון ששלפתם מהתבנית(

על גבי הסבון האחרון שנשאר בתבנית. הניחו מעל הסבון בתבנית את זוג הסבונים שחוברו יחדיו. המתינו לייבוש.
6  שלפו את שלושת הסבונים המחוברים יחדיו מתבנית.

7  בעזרת סכין מטבח ארוכה, פרסו את הסבון המחובר לפרוסות סבון ברוחב 2 ס"מ. שימו לב,
יש  לפרוס את הסבון כך שיכלול את שלושת גווני הסבון בעת החיתוך. 

סבונים מפוספסים

1  הכנת סבון בשכבות: מלאו שכבה דקה של סבון מומס בצבע לבחירתכם בשקעי תבנית סבון בצורת מעוגלת.
2  המתינו לייבוש ושפכו שכבה דקה נוספת של סבון מומס בגוון אחר מעל הסבון שהתייבש.

3  המתינו שוב לייבוש ושפכו שכבה שלישית של סבון מומס בגוון שלישי מעל הסבון שהתייבש עד למילוי
מלא של השקע. המתינו לייבוש

4 שלפו את הסבון מהתבנית והניחו על קרש חיתוך.
5  בעזרת סכין מטבח בעל להב ישר חתכו את קצוות הסבון העגול וצרו צורות שונות של יהלומים.

סבוני יהלום

טיפ
למראה יוקרתי של סבון היהלום שפכו צבע נצנצים בגוון זהב בין שכבות הסבון

או ערבבו את צבע הנצנצים בתוך הסבון המומס לפני שפיכתו לתבנית. 
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