Manual de uso de kit de bolhas gigantes
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Preparando o seu líquido:

1º Passo: Agite bem a garrafinha de concentrado;
2º Passo: Retire o lacre e abra a tampa;
3º Passo: Despeje o concentrado no baldinho e dilua de 400 a 900ml de água
(recomendamos que coloque a água na mesma garrafinha do concentrado, para que que
aproveite o concentrado que fica no frasco);
4º Passo: Mexa com uma colher fazendo movimentos circulares por cerca de 1
minuto;
5º Passo: Deixe o liquido descansar por 5 minutos e retire as espumas que
ficarem na parte de cima.
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É hora de pegar a vareta…
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Faça sua bolha gigante!!!

Pegue a vareta e a partir do local que tem uma “porquinha" amarada na lã comece a
desenrolar.
Ao abrir a vareta você deve visualizar o formato de um triângulo com as pontas das
varetas encostadas uma na outra mergulhe a lã no líquido que acabamos de fazer
afunde a lã no liquido e deixe descansar por 40 segundos

1º Passo: Descubra a direção do vento e sinta o vento bater em suas costas
2º Passo: Levante as varetas com a pontas encostadas (triângulo fechado) até a
altura do seu pescoço
3º Passo: Afaste as pontas das varetas abrindo o triângulo (você irá ver uma
película de sabão brilhando) e logo a bolha começará a se formar antes que a bolha
estoure junte as pontas das varetas fechando novamente o triângulo, isso fará com que
a bolha desprenda da lã e saia voando!

!

Caso não tenha vento é preciso esticar os braços abrir o triângulo e trazer os braços na
direção do seu corpo ao começar a formar a bolha não esquecer de fechar o triângulo
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Dica de bolheiro: os melhores dias para se brincar com bolhas são dia bem úmidos, isso
faz com que as bolhas fiquem maiores e durem mais tempo no ar!
Os melhores horários para se brincar de bolhas no Brasil é das 6:00 as 10:00hs e das
16:00 as 18:00hs ou ainda das 22:00 as 03:00hs.
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Boas bolhas !!!
Veja videos explicativos em www.bolhasdesabao.com.br

