
Si EXPERIMENTELE MICULUI GENIU – FABRICA DE RUJ EX66872 
AVERTISMENT 
Nu este recomandat copiilor sub varsta de 8 ani. Utilizati decat sub supravegherea unui adult. Cititi instructiunile 
inainte de utilizare, urmati-le si pastrati-le ca referinta. Nu lasati jocul/setul la indemana copiilor sub varsta de 8 ani. 
Contine parfumuri care pot provoca alergii. Nu aplicati pe pielea iritata sau crapata. Ingredientele utilizate in acest 
produs sunt conforme cu standardele de inalta calitate. Cu toate acestea, o parte dintre oameni pot experimenta 
hipersensibilitate. Daca se intampla acest lucru, opriti imediat utilizarea produsului si consultati un doctor. 
INGREDIENTE 
BAZA DE RUJ (50g): ulei de cocos, ceara de albine, propilen glicol, glicerina, ulei de masline. 
COLORANT PORTOCALIU(5ml): propilen glicol, bronopol, +/- CI 14270. 
COLORANT ROSU(5ml): propilen glicol,  bronopol, +/- CI 12085. 
AROMA DE PIERSICA(5ml):  propilen glicol, glicerina, suc de piersica, bronopol. 
AROMA DE TRANDAFIR(5ml): propilen glicol, glicerina, ulei de flori Rosa Rugosa, bronopol. 
INFORMATII GENERALE DE PRIM AJUTOR: 

– In caz de contact cu ochii: clatiti ochii cu multa apa, tineti chiar si ochii deschisi daca este necesar. Cereti 
imediat ajutor medical daca este necesar. 

– Daca este inghitit: clatiti gura cu multa apa, beti putina apa proaspata. Nu va induceti voma. Cereti imediat 
ajutor medical. 

BINE AI VENIT IN LUMEA MAGICA SI COLORATA A FRUMUSETII 
Aveti nevoie doar de un strop pentru a conferi luminozitate si stralucire fetei dumneavoastra, iar daca acesta este 
aplicat corect, va poate transforma realmente! Stiti despre ce vorbim, nu-i asa? Da, este regele oricarei truse de 
machiaj: rujul. Exista cate unul pentru fiecare ocazie, pentru momentul in care vreti sa uimiti... sau doar vreti sa aratati 
mai dragut! Atunci cand intrati intr-un magazin de produse cosmetice cautand un ruj, puteti spune, intr-adevar, ca 
exista cate unul pentru fiecare! Adesea intalnim o varietate imensa de nuante care ne pune in dificultate atunci cand 
trebuie sa-l alege pe cel potrivit pentru noi... cu exceptia cazului in care il faceti dumneavoastra. Veti descoperi ca este 
mai simplu decat credeti, si mai mult decat atat, veti descoperi sentimentul special al aplicarii (sau de a oferi) propriei 
creatii. Sunteti nerabdatori sa incepeti? In curand vom incepe sa lucram, dar inainte de a incepe ar trebui sa aflati mai 
multe lucruri despre acest obiect cosmetic, micut, dar exceptional, si istoria acestuia, veche de mii de ani. 
SECRETE ANTICE DE FRUMUSETE Dorinta de a ne evidentia si de a ne schimba culoarea buzelor a inceput cu mult timp 
in urma, cu aproximativ 5000 de ani in urma, de fapt, in Mesopotamia: inima civilizatiei, descoperirilor, inventiilor si a 
mandriei! In orasul antic Ur, in golful Persic, se intampla sa descoperim primele urme ale celei mai antice utilizari ale 
rujului. Prima femeie care a experimentat rujul a fost suverana sumeriana Puabi (infatisata in imagine), care a domnit 
in jurul anului 2500 inainte de Hristos. 
RETETE LETALE La momentul respectiv, industria cosmetica nu exista, si astfel materiile prime proveneau din natura. 
Culoarea rosie, atat de indragita de Puabi, de exemplu, era obtinuta din amestecarea prafului mineral rosu, cum ar fi 
miniu sau cinabru. Aceste minerale erau toxice in orice caz, datorita continutului de plumb si mercur. Asadar...trebuia 
platit un pret mare pentru frumusete in vremurile acelea! Nimeni nu putea sa mearga fara machiaj la vreun 
eveniment, de fapt, printre lucrurile care au fost gasite in mormantul lui Puabi, era, de asemenea, o cutie care continea 
cosmeticele ei personale, impreuna cu o oglinda si o pensula de aplicat machiaj:  cel mai vechi set de machiaj despre 
care am aflat! 
Alta suverana care nu putea sa traiasca fara rujul ei era Cleopatra, ultima regina a Egiptului ptolemeic. De fapt 
utilizarea cosmeticelor era des intalnita la egiptenii stravechi si... nu doar pentru femei! Daca va uitati cu atentie la 
desenele antice de la vremea respectiva, veti observa machiajul ca un aspect fundamental in “infatisarea” faraonilor. 
Buzele, ochii si pielea sufereau tratamente de frumusete zilnice: un intreg regim al machiajului! Chiar si vechii egipteni 
cautau in natura “ingredientele” necesare pentru a face cosmeticele, si nu prea le pasa de unde proveneau atata timp 
cat obtineau efectul si culoarea dorita. Ei au descoperit ca pot obtine nuante sclipitoare de rosu prin strivirea 
carabusilor si furnicilor! Dat fiind faptul ca Cleopatra era foarte dornica sa aiba o sursa de ruj, se pare ca ea personal si-
a asumat responsabilitatea pentru zdrobirea dezgustatoare (dar necesara) a insectelor! Utilizand metoda ei „manuala”, 
Cleopatra a fost capabila sa obtina si diferite culori, inclusiv una realmente unica: indigo. Cine ar fi zis ca astfel de moda 
extravaganta cum este rujul albastru a existat cu aproximativ 3000 ani in urma? 
PE ACEASTA TEMA... Ideea de obtinere a culorii de la insecte nu este ciudata...de fapt inca se practica si in prezent. 
Obtinem acid carminic de la specii apartinand familiei de insecte cosenila. Este o substanta rosie intensa (carmin este o 
nuanta de rosu). Este folosita, in principal, pentru colorarea materialelor, dar si a mancarii. Pentru a descoperi daca o 
mancare o contine trebuie doar sa cititi eticheta: daca pe langa ingrediente, vedeti si E120 asta inseamna ca a fost 
colorata cu extract cosenila. Alte vopseluri naturale (sau pigmenti) erau extrase din pigmentul de pamant ocru (vezi in 
poza de mai jos), ale carui nuante variaza in culoare de la galben la rosiatic. Chiar si in trecut pe vremea Cleopatrei, 
efectul de luciu pe buze era apreciat. Cu scopul de a crea se utilizau solzi de pesti. Ce idee ...Grozava! Invataturile 
egiptenilor, care erau maestrii in arta cosmeticelor, au fost adoptate de romanii stravechi, care au imprastiat 
cunostintele prin vastul imperiu. Rujul a devenit un element distinctiv al statului social al oamenilor: cu cat erau mai 



rosii buzele, cu atat pareau sa aiba un statut mai inalt! 
INGREDIENTE NOI Cu timpul, materiile prime utilizate in fabricarea rujului s-au schimbat si au devenit mai rafinate si 
mai sofisticate. Uleiurile si ceara se utilizeaza, si inca sunt, baza pentru fabricarea rujurilor noastre moderne. 
CEARA DE ALBINE Era preferata deoarece avea efect de netezire si hidratare pentru buze. Uleiurile ofera, de asemenea, 
hidratare bazei pentru ruj, dandu-i rujului un parfum placut. 
ULEI DE CASTOR (RICIN) Poate unii dintre bunici isi amintesc ca fiind o pedeapsa de moda veche (si cauza unei dureri 
oribile de stomac), dar este un ingredient foarte important in prepararea rujurilor de calitate. Este utilizat in multe 
produse cosmetice si produse de ingrijire corporala, multumita proprietatilor benefice pentru piele, unghii si par. Un 
utilizator asiduu de ruj pe baza de ceara de albine era regina Elizabeta I, rujul ei stacojiu iesind in evidenta in contrast 
cu tenul ei deschis la culoare, care era un semn de tinerete...multumita machiajului! 
De-a lungul istoriei, cu toate acestea, cosmeticele nu au fost bine primite mereu. Unul dintre cei mai mari dusmani ai 
rujului a fost o alta cunoscuta regina: regina Victoria. Pe timpul domniei ei in secolul 19, ea vedea un semn de 
vulgaritate in utilizarea rujului si a facut tot ce i-a stat in puteri sa interzica legal utilizarea acestuia. Probabil ca nu i se 
potrivea machiajul! 
TRADITII ORIENTALE In multe culturi, rujul facea parte din ritualuri si era utilizat adesea deoarece avea semnificatii 
simbolice. De exemplu, femeile orientale nu isi aplicau rujul urmand conturul buzelor, dar desenau forme specifice, 
care erau corelate, spre exemplu, cu originea dinastiei din care faceau parte sau cu o anumita virtute. Multumita 
Orientului a fost prezentat un nou material prim in fabricarea rujurilor. S-a descoperit ca prin uscarea petalelor de 
sofran (vezi poza de mai jos), s-a putut obtine o noua vopsea naturala excelenta. 
Un simbol al LIBERTATII Cei care cred ca rujul este un accesoriu pur si simplu inutil gresesc, deoarece multe batalii s-au 
desfasurat pentru obtinerea drepturilor fundamentale ale femeilor...care poarta ruj! Intre secolele 18 si 19, rujul a 
devenit un simbol de libertate si independenta, in ciuda conformistilor de moda veche, care il considerau scandalos... 
aproape la fel de mult ca ideea de a oferi femeilor dreptul la vot! Din acest motiv, curajoasele sufragete il purtau cu 
mandrie in timpul protestelor pentru a obtine acest drept valoros. Moda pentru ruj a explodat in anii 1950 si 1960, 
multumita celebritatilor din filme si machiajului lor strident. La inceputul secolului insa, rujul a devenit un bun de 
consum, multumita fabricarii lui sub forma de “baton” la fel cum ne-am obisnuit sa-l folosim in prezent. 
EFECTUL RUJULUI Poate parea ciudat dar cel mai bun moment pentru vanzarea rujului a fost pe timpul Marii 
Depresiuni (Marea Criza Economica) care a lovit economia mondiala in 1929.  Dat fiind faptul ca majoritatea populatiei 
a fost fortata sa faca mari sacrificii, singurul bun “luxos” pe care si-l permiteau femeile era rujul. A fost inregistrata o 
crestere suprinzatoare de 25% din vanzari! Acestui fenomen curios i-a fost atribuit numele de “efectul rujului”. 
PASTREAZA-TI SPIRITUL OPTIMIST Cel de-al 2lea Razboi Mondial a impus diferite limitari economice: cu toate acestea, 
Winston Churchill, nu a sugerat niciodata ca rujul ar trebui sa fie un produs rationalizat.  Din contra, el considera ca a te 
face sa arati bine pe tine insuti si desenandu-ti buzele le-ar fi ajutat pe femei sa-si mentina spiritul optimist... si prin 
urmare, si optimismul barbatilor care le admirau. Nu-I poti condamna! 
CATRE LABORATOR Acum, ca lumea rujului nu mai are secrete fata de dumneavoastra, puteti incepe fabricarea. In set, 
veti gasi tot ceea ce va trebuie: tot ceea ce este nevoie sa gasesti este un asistent adult care te poate ajuta cu 
procedurile mai delicate, iar rujurile vor fi gata imediat! 
PRIMUL TAU RUJ 

1. Luati in jur de 5 grame de baza alba cu lingurita si puneti in cana de masurat. 
2. Asezati cana de masurat in tava. 
3. Rugati-l pe asistentul adult sa va ajute sa umpleti tava cu apa fierbinte, asigurandu-va ca nu va opariti. 
4. Amestecati bine baza in cana pana cand se topeste toata. 

Finalizati reteta cu... 
5. O picatura de culoare, alegand dintre colorantii inclusi in set. 

Sugestie 
Incercati cateva picaturi de rosu pentru o nuanta delicata de roz. Amestecati colorantii pentru a crea nuante noi: 
experimentati! 

6. Un parfum special, pe care il puteti alege din cele valabile in set. 
Sugestie: Daca preferati sa-i dati rujului dumneavoastra un miros de parfum, in loc sa adaugati aroma pura, o puteti 
dilua utilizand pipeta Pasteur. Adaugati 2 picaturi de apa fiecarei picaturi de aroma, pentru a crea un parfum mult mai 
delicat. 
OFERA-I RUJULUI TAU O FORM 

7. Alegeti batonul pe care il preferati si turnati amestecul dvs. in el. 
8. Lasati-l sa se intareasca. Atunci cand este momentul potrivit veti putea sa dati forma varfului utilizand spatula. 

SI IN FINAL...Personalizati-va propriul ruj prin aplicarea de abtibilduri pe exteriorul tubului. Acum este gata! 
ACUM STITI CE AVETI DE FACUT... 
Continuati sa creati noi rujuri colorate pentru a le adauga trusei dvs. de machiaj: distractie placuta... si aveti grija sa nu 
va patati! 


