
Doğal Sabun Yapımı Öğrenin

Spa Sabunu 
Malzemeler 
(bu ders için alternatif malzeme seçeneği 

var) 

!
• 75 gram Zeytinyağı (rivera) 

• 400 gram Hindistan Cevizi Yağı 

• 25 gram Shea Yağı 

• 76 gram Sodiyum Hidroksit (Kostik) 

• 165 gram su 

!
• 30 gram/ml Böğürtlenin Rengi esansı  yada seçtiğiniz esansi 

• 1 yemek kaşığı sıvı Fuşya Rengi yada seçtiğiniz sivi rengi 

!
!
Kostik Güvenliği bölümünü ilk olarak okuyun. "

Videoyu ilk sabun yapışınızdan önce bir kez tamamen izleyin ve 

buradaki adımları dikkatlice okuyun."

!
1. Kostikli suyun hazırlanışı: Eldiveninizi ve koruma gözlüğünüzü takın. 

Su miktarınızı ısıya dayanıklı bir kapta tartın. Boncuk kostiği ayrı bir 

kapta tartın. Dikkatli ve yavaş yavaş kostik boncuklarını suya ilave 

edin, arada karıştırın. 

2. Kostikli suyu sağlam bir yere soğumaya bırakın. Kostikli suyun oda 

sıcaklığına kadar soğuması hedefimiz. 

3. Kostik soğurken kalıbınızı hazırlayın ve yağlı kağıt ile kaplayın. 

4. Yağlarımız ayrı kaselere tartın ve büyük bir kaseye aktarın. 

Unutmayın bu sizin işlemi gerçekleştireceğiniz kasedir. 
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5. Ufak ayrı bir kapta esansınızı tartın yada damlalık ile aktarın. 

6. Ayrı bir kapta tuzunuz tartın ve esans ile karıştırın. 

7. Kostiğiniz oda sıcaklığına ulaştıktan sonra başlayabiliriz. 

8. Yağları gerekirse el blenderi ile karıştırın. 

9. Kostiği dikkatlice ilave edin ve tel ile karıştırın. 

10. Beyaz olmaya başlayınca renginiz ilave edin ve karıştırın. 

11. İnce kıvamdayken tuzunuz ilave edin ve çirpma tel ile iyice karıştırın. 

12. Hafif yoğunlaşma olunca kalıba dökmeye hazırız. İstersensiniz tekli 

kalıplar da dökebilirsiniz. 

13. Bir spatula yardımı ile sabun hamurunuzu kalıbınıza dökün. 

14. Kalıbın üzerini bir karton kutu yada benzeri bir kapak yardımı ile 

kapatın ve bir havluyla sarın. 

15. Yaklaşık 4 saat sonra sabun kalıptan çıkartın ve istediğiniz ebata 

kesin. Eldivenleri unutmayın. 

16. Dilimlenmiş halde olgunlaşmak için saklayın (4 - 6 hafta). Bu işlem 

için mesela ayakkabı kutusu uygundur. Kutu üzerine imal tarihini 

yazmayı unutmayın.
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