
 يستخدمها اليت املنظفات ضمن الصابون يعترب ، pdf الصلب الصابون صناعة
 االستخدامات من ذلك وغري املالبس تنظيف يف أو اجلسم، تنظيف يف االنسان

 أيًضا، البقع من والتخلص الكريهة الرائحة على القضاء يف قدره لديه أن حيث
 على حيتوي اخلارج من شراءه يتم الذي الصابون أن يف تكمن املشكلة ولكن
 .الضارة الكيمائية املواد من العديد

 على تساعدك اليت الطرق وأبسط أفضل لكم يعرض سوف قلمي موقع فإن هلذا
 نفس ويف مكلفة وغري طبيعية مواد باستخدام املنزل يف الصلب الصابون صنع

 حيث به تربح مشروع تعتربه أن ميكن أنه كما  هبا، ترغب اليت النتائج يعطي الوقت
 .اجملهود من الكثري بذل إىل حيتاج وال مكلف غري أنه

 :pdf الصلب الصابون صناعة

 سوف يلي وفيما الصابون، صناعة خالهلا من ميكن اليت الطرق من العديد يوجد
 :املهمة هلذه البسيطة الطرق هذه بعض لكم نعرض

 :الصلب الصابون صناعة: أوًل 

 :المكونات

 .كاوية  صودا غرام 54 •
 .زيتون زيت كيلوغرام  3 •
 .الزجاج من إناء •
 .بارد ماء لرت 1.5 •
 .مقوى ورق كرتونة •
 .اخلشب من مصنوعة ملعقة •



 .بالسرت •

 :التحضير طريقة

 .الزجاج من املصنوع اإلناء يف الصودا كمية  وضع يتم البداية يف •
 يصبح أن إال امللعقة باستخدام مستمر بشكل والتقليب املاء إضافة يتم •

 .الشامبو مثل كثيف  املزيج
 .البعض بعضه مع املزيج خلط يتم مث هلا، الزيتون زيت إضافة ويتم لتربد ترتك •
 أن إىل به ويرتك هبا اخلليط وضع ويتم الكرتونة، تثبيت يف الالصق يستخدم •

 .صلب يصبح
 ميكن وهبذا جتف، أن إىل وترتك صغرية قطع إىل القالب تقطيع يتم بعدها •

 .العادي الصابون مثل استخدامه

 :الزيتون زيت باستخدام الصالب الصابون صناعة: ثانًيا

 :المكونات

 .زيتون زيت كيلوغرام  4 •
 .كاوية  صودا غرام 54 •
 .املاء من أكواب 6 •
 .الالفندر زيت قطرات بعض •
 .ألوان •

 :التحضير طريقة

 .الزجاج من إناء يف الكاوية الصودا وضع يتم •



 .الفوران عن تتوقف أن إىل به وترتك الصودا فوق املاء وضع يتم بعدها •
 تقليب يف اخلشب من ملعقة وتستخدم إليه، الزيتون زيت إضافة يتم •

 .اخلليط
 .اخلليط إىل الالفندر زيت من وقطرات الرغبة حسب على اللون وضع يتم •
 .جيف أن إىل هبا ويرتك قوالب يف اخلليط وضع يتم •
 .استخدامه ميكن وهبذا صغرية قطع إىل يقطع •

 


