
Drogie mamy, tatusiowie i oczywiście dzieci☺  

Siedząc w domu można się świetnie bawić, uczyć ale także miło spędzać czas 
relaksując się odrobinę☺ 

Już wyjaśniam o co chodzi- DOMOWE SPA ☺  - brzmi ciekawie? I tak jest!!! 
Poniżej przedstawiam Wam kilka pomysłów na stworzenie swojego własnego, 

małego salonu kosmetycznego, w którym każdy członek rodziny może się 
chociaż na chwilę zrelaksować, wyciszyć i odpocząć po ciężkim dniu, jest przy 

tym oczywiście również mnóstwo zabawy nie tylko dla dzieci ale także rodziców. 
No to zaczynamy od przepisu na: 

DOMOWEJ PRODUKCJI MUSUJĄCE KULE KĄPIELOWE 

Składniki: 

- 100 ml kwasku cytrynowego, 

- 200 ml sody oczyszczonej (plus jeszcze trochę), 

- 3 łyżki oleju bazowego (ze słodkich migdałów, arganowy, kokosowy itp), 

- odrobiny wody (najlepiej w spryskiwaczu) 

Możecie dodać: 

- barwnik spożywczy 

- 20 kropli olejku zapachowego, 

- 2 łyżeczki suszu kwiatowego np. lawendy. 

Potrzebne rzeczy: 

- miska, łyżka, spryskiwacz do wody, rękawiczki (kwasek może podrażnić wrażliwe 

dłonie), formy do  kul czy  też otwierane plastikowe bombki do  prac ręcznych 

i silikonowe foremki na kostki lodu. 

Wykonanie: 

Wsypujemy do miski kwasek cytrynowy i sodę, dobrze mieszamy. Dodajemy olej 

bazowy i ponownie mieszamy. Jeśli dodajemy barwnik, zapach lub przyprawy to należy 

je dodać teraz i ponownie wymieszać. Wszystko delikatnie spryskać wodą szybko 

mieszając – 2-3 pryśnięcia. Masa powinna mieć konsystencję mokrego piasku i dość 

dobrze lepić się tak żeby można było formować kule, można nadać im kształt w rękach 

lub przełożyć do foremek dobrze uklepując. Kule schną szybko i po około godzinie 



nadają się już do użytku. Jeśli chcemy je przechowywać dłużej dobrze jest szczelnie je 

zapakować. Pamiętajcie, że masa powinna się lepić, jeśli jest zbyt sypka należy dodać 

jeszcze odrobinę wody natomiast jeśli jest zbyt mokra, pieni się i rośnie wtedy należy 

dodać jeszcze pół łyżeczki sody. Przy dodaniu oleju kokosowego lub masła shea 

najpierw należy je rozpuścić w kąpieli wodnej.  
Przepis zaczerpnięty ze strony: https://bibaba.pl/jak-zrobic-kule-do-kapieli/ 

MASECZKI Z AVOKADO 

Avocado + miód 

Średniej wielkości awokado należy przekroić  na pół i usunąć pestkę. Włożyć 
obie części do miseczki i za pomocą widelca zmiażdżyć  je na gładką pastę. 
Następnie dodać łyżkę stołową naturalnego miodu. Dokładnie wymieszać i 
nałożyć na twarz na 10-15 minut. Maseczka ma działanie odżywiające i 
nawilżające oraz delikatnie wygładza zmarszczki. 

Awokado + płatki owsiane 

Połowę avocado zmiażdżyć za pomocą widelca, następnie dodać do niego 20g 
płatków owsianych, 1 łyżkę stołową octu jabłkowego, 2 łyżki miodu i jedną 
łyżeczkę soku z cytryny. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać i 
nałożyć na 20 min na twarz. Po tym czasie zmyć letnia wodą. Maseczka ma 
działanie nawilżające oraz łagodzące podrażnienia.  

Awokado + marchewka 

Średniej wielkości marchewkę należy ugotować do miękkości. Następnie włożyć 
marchewkę oraz połowę avocado do miseczki i zmiażdżyć za pomocą widelca, 
do otrzymanej pasty dodać 2 łyżki oliwy z oliwek, wymieszać i nałożyć na twarz 
na 15 minut po tym czasie zmyć letnią wodą. Maseczka ma właściwości 
oczyszczające i nawilżające. 

Awokado + banan 

Należy zmiażdżyć w miseczce pół banana oraz pół awokado. Kiedy powstanie 
gładka papka  dodać do nich 1 łyżkę stołową oliwy z oliwek oraz 1 łyżkę świeżo 
wyciśniętego soku z pomarańczy. Wymieszać wszystko i nałożyć na twarz na 15 

https://bibaba.pl/jak-zrobic-kule-do-kapieli/


minut, po tym czasie spłukać letnią wodą. Maseczka ma działanie nawilżające, 
oczyszczające oraz wygładzające pierwsze zmarszczki.  

MASECZKI NA DŁONIE 

Maseczka z oliwą 

Należy zmieszać 3 łyżki ciepłej oliwy z 1 żółtkiem, następnie rozsmarować na 
dłoniach, owinąć folią i ręcznikiem, pozostawić na 20 min. Spłukać ciepła wodą, 
maseczka działa regenerująco i ochronnie.  

Maseczka z ziemniaka 

Ugotować 2 ziemniaki, dokładnie je rozgnieść, dodać żółtko i 3 łyżki ciepłego 
mleka. Nałożyć na dłonie, po 15 minutach zmyć i ręce posmarować kremem. 
Maseczka działa rozjaśniająco, odżywiająco i wygładzająco na skórę.  

Maseczka z banana i miodu 

Należy rozgnieść średniego banana i dodać do niego łyżeczkę miodu, wymieszać 
dokładnie i posmarować dłonie. Zmyć po 15 min ciepła wodą, maseczka działa 
odżywczo i regenerująco na dłonie. 

Mamy nadzieję,  że uda się Państwu  wykorzystać chociaż kilka naszych 
propozycji na domowe spa.  Bez problemu też można przygotować powyższe 
mikstury i obdarować nimi swoich bliskich, pamiętajmy tylko, żeby zużyć je 
zanim produkt się zepsuje, najlepiej przygotowane maseczki wykorzystać w tym 
samym dniu☺ Kule kąpielowe, jeśli wyjdzie nam ich więcej, należy szczelnie 
zapakować w folię spożywczą, aluminiową lub włożyć do pudełka żeby uniknąć 
ich wysuszenia i co za tym idzie pokruszenia.  

Życzymy powodzenia i miłego odpoczynku☺ 



Przepisy zaczerpnięte ze strony kafeteria.pl, ofemin.pl, kobieta.wp.pl 
Kule kąpielowe- https://bibaba.pl/jak-zrobic-kule-do-kapieli/ 


