
 

VSEBINA 
A. Posodica za shranjevanje s pokrovom 

B. Hrana za samoroga (prah za sluz) 

C. Čarovnija samoroga (prah za poseben učinek) 

D. Dišava presenečenja 

E. Zlata žlica 

F. Kozarec s pokrovom 

G. Obesek s posodico 

H. Merilana čaša 

I. Bleščice samoroga (bleščice – samo v zelo redkih 

paketih)

 

Ilustracije so namenjene le za reference. Oblike in stili vsebine se lahko razlikujejo. 

ODPRI SVOJ KOZAREC 
OPOMBA: Vsak kozarec se odpre na drugačen način. Večina kozarcev ima zavihek, s katerim se dvigne pokrov. Na spodnji skici poišči 

svoj kozarec presenečenja in poglej, kako se odpre. 

 

USTVARI SAMOROGOV POOPSIE 
Pred začetkom zaščiti območje igranja, da preprečiš, da bi se kaj poškodovalo. 

 

 Odpi pokrov priloženea kozarca. Merilno čašo napolni z vodo do oznake Odpri zavojček hrane za samoroga 
  15 ml. Prelij v kozarec. Nato korak ponovi,  in prašek stresi v kozarec. 
  da skupaj v kozarec naliješ 30 ml vode.  
 Nato v koarec dodaj 5 kapljic dišave. 



 Čvrsto zapri pokrov kozarca, Odpri pokrov in iz kozarca  Odpri zavojček čarovnije samoroga. Sluz prepogni napol in nadaljuj 
 drži pokrov in dobro pretresi vzemi sluz.  Sluz drži na eni dlani in z drugo roko s prepogibanjem in vlečenjem 
 (vsaj 1 minuto). Pusti počivati  na sredino sluzi stresi vsebino dokler se prah ne poveže s sluzjo 
 15-20 min, da se sluz svčrsti.  zavojčka. OPOMBA: Če imaš zelo Tvoja sluz se obarva! 
   redko sluz, dodaj še bleščice. 

 
 Odpri posodico obeska za ključe, Sluz shrani v posodico obeska. Obesek pripni na svoje dodatke. 
 tako da odpreš pokrov na spodnji Zapri pokrov obeska. Čvrsto pritisni sponko na obroček obeska 
 strain obeska.  za ključe, da ga pritrdiš. Ali sponko prvidno 
   odpri in pripni na druge predmete. 
 

POMEMBNE INFORMACIJE 
• Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. 

• Med igro z vodo je potreben nadzor odrasle osebe. 

• Nekateri deli vsebine so shranjeni v zavojčku toaletnega papirja. Ne zavrzite jih! 

• Vsebina ne vključuje živil. Ne jejte nobenega dela vsebine. 

• V obesek ne boste mogli shraniti celo sluz. Odvečen del sluzi shranite v priloženem kozarcu. 

• Sluz držite stran od papirnatih površin, saj se lahko trajno zalepi. 

• Pigmenti lahko puščajo bravo. Po upodarabi temeljito operate roke. Držite proč od oblačil in drugih površin, razen kozarca in 
posodice za sluz. 

• Vsebino ne približujte obrazu, očem ali uszom. 

• Izogibajte se kontaktu z očmi. Pazite, da ne pride v stik s poškodovano kožo. Uporabljti pod nazorom odrasle osebe. 

• Po uporabi čvrsto zaprite pokrov posodice za sluz. 

• Sluz ne zavrzite v odtok. Po kocu življenjske dobe vrzite v koš za smeti. 

• Kozarec in posodico za sluz operate z vodo. Dobro sperite in sušite na zraku na dobro prezračevanem mestu. 

• Sluz se bo s časom izsušila. Shranjujte jo v zaprti posodici, da preprečite, da se izsuši. 

• Bleščice samororga so priložene samo v zelo redkih kompletih. Zberite jih vse! 

• Očala na kozarcu ananasa niso namenjeni za uporabo. Ne uporabljajte jih na dirketnem soncu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


