
Serdecznie zapraszam do współpracy

Autorskie warsztaty
tworzenia
zapachowych świec
sojowych

Prowadzę warsztaty DIY wprowadzające uczesników w
świat zapachów, wosków i świec

Dla dzieci od 7 r.ż | Dla dorosłych

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:  

JUL ITA ANTONIAK -  SZCZUR TEL .  608 354 505



Warsztat dla młodzieży (od 10 r.ż.) i dorosłych. 
Limit osób podczas zajęć - 12

Co zyskuje uczestnik:
* własnoręcznie wykonana świeca zapachowa z wosku sojowego, pojemność świecy to 180
– 280ml zależnie od wybranego pojemnika, czas palenia świecy do 45 godzin.
* wiedza na temat doboru kompozycji zapachowych
* znajomość optymalnych temperatur przy pracy z woskiem
* umiejętność przygotowania świecy w własnej kuchni po powrocie z warsztatów
* wiedza gdzie on-line można zaopatrzyć się w niezbędne do produkcji świec surowce
* wiedza jak bezpiecznie robić i palić świece

Przebieg warsztatu:
1. Część teoretyczna – około 30 minut
Omawiam z uczestnikami jak w warunkach domowych stworzyć świece zapachowe.
Dowiadują się jak stworzyć domowy warsztat pracy, czym kierować się przy doborze
komponentów, jakich zasad przestrzegać aby świece pięknie pachniały i wyglądały.
Uczestnicy warsztatu uczą się jak policzyć stężenie zapachu, jakich temperatur pracy
z woskiem przestrzegać. Omawiamy najczęściej popełniane błędy i to jak sobie z nimi
poradzić. Rozmawiamy także o bezpieczeństwie pracy i bezpiecznym użytkowaniu świec.

2. Cześć praktyczna – około 90 minut
Każdy z uczestników wybiera zapachy, których chce użyć. Następnie z moją pomocą
przechodzi przez cały proces tworzenia świecy – od policzenia ile należy dać
poszczególnych komponentów aż po zalanie świecy. Ideą warsztatu jest aby ten proces
można było łatwo odtworzyć w warunkach domowych. W trakcie zastygania świecy
uczestnicy będą mogli w miarę dostępnego czasu dodatkowo przygotować woski lub
tabliczki zapachowe.



Warsztat dla dzieci od 7 r.ż. Limit osób podczas zajęć – 10, jeśli będę mogła
skorzystać z pomocy dorosłego opiekuna dzieci – 18.
Te zajęcia polecamy szczególnie podczas półkolonii czy imprez urodzinowych.

Co zyskuje uczestnik:
* własnoręcznie wykonana świeca zapachowa z wosku sojowego, pojemność świecy to
120 – 150ml zależnie od wybranego pojemnika, czas palenia świecy do 30 godzin.
* podstawowa wiedza na temat doboru kompozycji zapachowych
* umiejętność przygotowania świecy w własnej kuchni po powrocie z warsztatów
* wiedza jak bezpiecznie robić i palić świece

Przebieg warsztatu:
1. Część teoretyczna – około 10 minut
Omawiam z uczestnikami jak w warunkach domowych stworzyć świece zapachowe.
Rozmawiamy z dziećmi o bezpieczeństwie pracy i bezpiecznym użytkowaniu świec.

2. Cześć praktyczna – około 60 minut
Każdy z uczestników wybiera zapachy, których chce użyć. Następnie z moją pomocą
przechodzi przez cały proces tworzenia świecy. Ideą warsztatu jest pokazanie dzieciom
jak tworzy się świecę, uświadomienie im że wosk podczas obróbki zmienia swoją
konsystencję. Uczymy się także jak uważnie i bezpiecznie pracować w kuchni.



Surowce, na których pracujemy:
Podczas warsztatów używamy wyłącznie certyfikowanych produktów
przeznaczonych do wyrobu świec. Pracujemy na wosku sojowym, olejkach
zapachowych z klasyfikacją IFRA przeznaczonych do świec, szklanych
pojemnikach z polskich hut.

Co jest potrzebne do organizacji zajęć:
Niezbędny będzie dostęp do prądu w celu podłączenia kuchenki oraz dostęp
do bieżącej wody (jeśli jej nie ma potrzebuję wcześniej taką informację)

Koszt warsztatów:
Cena zależy od ilości uczestników i rodzaju warsztatu, z przyjemnością
przygotuję indywidualną ofertę cenową.

Zapraszam do kontaktu
Julita Antoniak-Szczur
mail:   pachnacawanna@wp.pl
telefon: 608354505

mailto:pachnacawanna@wp.pl

