
Vyrob si vlastní nadýchaný sliz 

Balení obsahuje: 

2x základní roztok “A” 

2x základní roztok “B” 

1x tekutina “C” - pěna 

miska pro míchání, lžička 

3x tekuté barvy 

3x třpytivé glitry 

1x zkumavka pro uchování vyrobeného slizu 

Návod k použití:  

1.Nalejte 2/3 obsahu základního roztoku (láhev A) do mísy. 

 

2.Přidejte 3 dávky pěny (láhev C) do mísy a začněte míchat. 



3.Přimíchejte barvivo. Chcete-li, aby byla barva výraznější, 

přidejte větší množství barviva. 

 

4.Přidejte do mísy třpytky. 

 

5.Přidejte do mísy polovinu spojovacího roztoku (láhev B). 

Abyste dosáhli lepšího výsledku, spojovací roztok nalévejte 

pomalu po 3-5 kapkách za stálého míchání. 

 

6.Pro dokončení promíchejte vzniklou směs rukama.  Chcete-

li, aby nebyl sliz příliš lepkavý, přidejte větší množství 

spojovacího roztoku. 

7.Výše uvedené kroky opakujte s dalšími barvami pro 

dosažení duhového slizu. 

Upozornění! 

Balení obsahuje malé části! Hrozí udušení u malých dětí! Děti mohou vyrábět sliz jen 

pod dozorem dospělé osoby. Před použitím si přečtěte instrukce a nevyhazujte je.  

Při výrobě slizu předejděte kontaktu s ústy nebo očima. Pokud se tekutina dostane do 

úst nebo do očí, vyplachujte velkým množstvím vody. Nepolykejte.  

Používejte na vladném povrchu, jakým je například okno. Nepoužívejte na barvených 

předmětech a předejděte kontaktu s vlasy, koberci a nábytkem. Výrobek může barvit. 
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