
Wykonanie Wykonanie śświecy wiecy żżelowejelowej

Potrzebne materiały:
-Żel do świec
-Knot z blaszką

-Szklane naczynie

-Dekoracyjne dodatki

- barwnik i zapach



�� Przygotowujemy wybrany Przygotowujemy wybrany 
szklany pojemnik. szklany pojemnik. 

Umieszczamy knot, najlepiej Umieszczamy knot, najlepiej 
przymocowaprzymocowaćć go go 

sznureczkiem i tasznureczkiem i taśśmmąą żżeby nie eby nie 
przesunprzesunąłął sisięę podczas podczas 

nalewania nalewania żżelu. elu. 
�� Dodajemy wybrane dodatki, Dodajemy wybrane dodatki, 

mogmogąą to byto byćć muszle, plastry muszle, plastry 
suszonych owocsuszonych owocóów, anyw, anyżżowe owe 
gwiazdki, laski cynamonu, gwiazdki, laski cynamonu, 
ziarna kawy, cekiny, koraliki ziarna kawy, cekiny, koraliki 
itp. Fajny efekt daje kolorowy itp. Fajny efekt daje kolorowy 
piasek sypany warstwowo. piasek sypany warstwowo. 
Dekoracje umieszczamy nie Dekoracje umieszczamy nie 
przy samym knocie tylko przy samym knocie tylko 

blibliżżejej
krawkrawęędzi pojemnika, tak by sidzi pojemnika, tak by sięę

nie zapalinie zapaliłły. y. 
Po lekkim zastygniPo lekkim zastygnięęciu mociu możżna na 

jeszcze poprzesuwajeszcze poprzesuwaćć
elementy elementy npnp. wyka. wykałłaczkaczkąą..



�� PotrzebnPotrzebnąą iloilośćść żżelu do elu do 
śświec topimy w garnku lub wiec topimy w garnku lub 
w topidle nad garnkiem z w topidle nad garnkiem z 

gorgorąąccąą wodwodąą (k(kąąpiel piel 
wodna) wodna) 

�� Temperatura topnienia Temperatura topnienia 
żżelu to powyelu to powyżżej 25 stopni. ej 25 stopni. 

�� Dodajemy odrobinDodajemy odrobinęę
barwnika jebarwnika jeśślili

chcemy nadachcemy nadaćć kolor. kolor. 

�� Dodajemy kilka kropel Dodajemy kilka kropel 
olejku zapachowego.olejku zapachowego.



�� Zalewamy Zalewamy 
przygotowane przygotowane 
kompozycje kompozycje 
roztopionym roztopionym 

żżelem. elem. 

�� Czekamy aCzekamy ażż
zastygnie. zastygnie. 

�� Usuwamy taUsuwamy taśśmmęę

i sznureczek z knota. i sznureczek z knota. 
ŚŚwiece gotowe.wiece gotowe.



Do tych Do tych śświec uwiec użżyyłłam pojemnikam pojemnikóów 6cm, knotw 6cm, knotóów w 
8cm, barwnika 8cm, barwnika żżóółłtego i olejku o zapachu tego i olejku o zapachu 

pomarapomarańńczy.czy.



ŚŚwiece w klimacie morskim, pojemniki okrwiece w klimacie morskim, pojemniki okrąąggłłe 6cm, knoty e 6cm, knoty 
8cm, kolorowy piasek (naturalny, niebieski, czary, 8cm, kolorowy piasek (naturalny, niebieski, czary, 

pomarapomarańńczowy) i olejek o zapachu morska bryza. Do dekoracji czowy) i olejek o zapachu morska bryza. Do dekoracji 
rozgwiazdy i muszelki skrrozgwiazdy i muszelki skręęcone naturalne. Wszystkie elementy cone naturalne. Wszystkie elementy 

do nabycia w naszym sklepie.do nabycia w naszym sklepie.



Żel używany do świec jest bezbarwny 
oraz bez zapachu w postaci galaretki.

Przykładowo świeca żelowa o gramaturze 
100 g pali się nawet do 70 godzin, nie 
powoduje kopcenia, zapewnia równe 

spalanie oraz ze względu na klarowność
powoduje efekt większego światła 

świecy.

Żel parafinowy bardzo łatwo jest zabarwić
na wszelkiego rodzaju kolory barwnikami 

tłuszczowymi oraz idealnie wchłania 
kompozycje zapachowe. 

Do roztopionego żelu dodajemy odrobinę
barwnika (wystarczy kilka granulek) i 

kilka kropel zapachu.

Jest to produkt ekologiczny i czysty w 

użyciu.
Temperatura topnienia powyżej 25 

stopni. 

Można ją topić na przeznaczonym do tego 
topidle nad garnkiem z gorącą wodą.

Do żelu polecamy pojemniki szklane. 
Można zakupić u nas lub wykorzystać np. 

szklanki po nutelli itp.

Ok. 80 gram żelu wystarczy do zalania 
kwadratu szklanego 6x6x6 cm.


