
 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 
- Lipbalsem 10 ml (7,5 g) 

- Geurolie voor lipbalsem (foodgrade)  

- SQ-Mica  

- Plateau (geschikt voor de magnetron)  

- Houten lepeltje 

- Cosmetische glitter  

Gebruiksaanwijzing 

 

Stap 1. Neem het lipbalsem potje met de lipbalsem en plaats deze geopend, zonder dekseltje op het plateau. 

Verwarm dit in de magnetron, afhankelijk van de hittestand kan dit enkele secondes duren (het mag niet 

koken). Belangrijk is dat je hier bij blijft en goed zicht houdt op de lipbalsem tot deze volledig gesmolten is.  

LET OP: potje is heet!!! (ouderlijk toezicht is gewenst)  

 

Stap 2. Neem het potje met de lipbalsem samen met de geurolie voor lipbalsem. Voeg 5 à 10 druppels 

geurolie aan de lipbalsem toe. De lipbalsem en de geurolie kan je met de achterkant van het lepeltje 

voorzichtig roeren.  

 

Stap 3. Neem SQ-Mica en open deze voorzichtig. Met de achterkant van het lepeltje kan je een kleine 

hoeveelheid SQ-Mica uit het potje halen (wees zorgvuldig met de SQ-Mica). Meng de lipbalsem en de SQ-

Mica voorzichtig. Voeg eventueel ook wat cosmetische glitters toe.  

 

Stap 4. Deze stap is over te slaan indien je geen glitters in de lipbalsem wilt hebben. Voeg de glitter toe 

nadat de lipbalsem iets is ingedikt en roer deze nogmaals voorzichtig door.  

 

Stap 5. Zet de lipbalsem met het dekseltje los erop een uur weg om af te koelen. U kunt de lipbalsem sneller 

af laten koelen door deze in de koelkast te plaatsen.  

 

TIP 

Wil je de lipbalsem op een andere manier geur, kleur en smaak geven, gebruik hiervoor dan 

voedselproducten. Bijvoorbeeld: verse aardbeiensap (bij stap 2, in plaats van de geurolie) of geraspte 

chocolade (voeg deze bij stap 1 toe vòòr het verwarmen).  

 

 

 

check GEBRUIKSAANWIJZING STARTERS PAKKET LIPBALSEM 
 Gebruiksaanwijzing + checklist  

 2 x 10 ml (7,5 g) Lipbalsem in potje - OBW012 (100% natuurlijk) 

 1 x 10 ml Geurolie  voor lipbalsem (aroma) naar keuze………………………………… 

 SQ-mica 1 x 5 gram naar keuze…………………………………… 

 Cosmetische glitter 1 x 5 gram naar keuze………………………… 

 Klein lepeltje 


