
F.  ДІЯ 3 - ЗРОБІТЬ ПОДАРУНКО З КРИСТАЛІВ
Чому б не надіслати дорогоцінний камінь у подарунок своїм друзям чи 
родині. З давніх часів поширена думка, що цей кристал володіють 
містичною силою, яка могла б принести удачу і здоров'я. У цьому комплекті 
є мішечок. Просто виберіть один із кристалів зі своєї колекції. Покладіть 
його в мішечок і відправте його в подарунок. Ви можете відполірувати ваші 
кристали. Вони стануть більш блискучими і прозорими після цього і будуть 
дуже дорогим подарунком.

G. ЦІКАВИ ФАКТИ

• Глибоко всередині нашої Землі
температура дуже висока, тому всі  гірські
породи та корисних копалин знаходяться в
у розплавленому вигляді і називаються
магмою. Коли магма піднімається на
поверхню Землі і застигає, утворючи
тверду породу і крисстали.
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D. ДІЯ 1. ПОШУК ВЛАСНИХ КРИСТАЛІВ

D1. За допомогою інтсрументу видбийте великі шматки породи. Коли ви 
побачите кристал, застосуйте пензлик. Будьде обережним, щоб не 
пошкодити кристал. 

D2. Дістаньте кристал з породи.  За допомогою пензлика очистіть крсьал 
від залишків піску. Повторіть описані вище дії, поки не знайдет всі 
кристали.

Зауваження: Примітка: набір призначений для дітей, щоб вони відчули 
себе справжнім палеонтологом. Процесс розкопок має бути поступовим і 
може зайняти декілька годин/днів. Саме в цьому і полягає суть розкопок.

• Підготуйте мильну воду  та використану зубну щітку або іншу м’яку
щітку. Ретельно очистіть кристали зубною щіткою та мильною водою,
• Після цього промийте їх водою і покладіть очищені кристали на
аркуш паперу для того, щоб вони висохли.
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A. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж
почати.

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.

3. Гіпсовий пил може подражнювати очі, горло. Уникайте потрапляння пилу в
очі, не вдихайте пил. В разі потряпляння пилу в очі, промийте їх великою
кількістю води, та зверніться до лікаря. Необхідний догляд дорослого. Не
кладіть гіпс до рота і не наносьте його на шкіру.

4. Цей набір призначений для дітей від 8 років.
5. Цей набір і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть викликати

задуху при неправильно використанні. Зберігайте в недоступному місці для
дітей віком до 3-х років.

B. УВАГА !

1. Завжди працюйте на твердій, рівній робочій поверхні та намагайтеся
підтримувати робочу зону чистою.

2. Не викидайте гіпсові залишки до раковини, так як це може призвести до
засмічення раковини.

3. Одягніть фартух або старий одяг. Гіпс може забруднити ваш одяг.
Використовуйте пральний попрошок для прання забрудненого одягу. Прати
такий одяг необхідно окремо.

2. ВИВЧЕННЯ ВАШИХ КРИСТАЛІВ
Ви використовуєте збільшувальний блиск для вивчення своїх кристалів. Ось інформація 
про кристали, що входять до цього комплекту.

Кристал Тип

Кварц / 
гірський 

кришталь

Агат 

Доломіт 

Аметист 

Характеристики

Деякі прозорі, деякі молочні або 
смугасті. Довгий, загострений.

Широка палітра кольорів, вона часто 
різноманітна і пов’язана. Це також кварц, що 
належить до родини халцедонів. Його назва 
походить від "охоти" (грецька) і, як кажуть, 
вперше знайдена біля річки Ахотес у Скіллі.

Кольори будуть варіюватися від різних 
відтінків зеленого, до жовтого, червоного до 
білого. Існує три різні мінеральні речовини, 
які називають - жадеїт, хлорменлоніт і 
нефрит. А зелений колір визначається 
кількістю присутнього заліза.

Прозорий, загострений кристал, колір -  
фіолетовий, а полюс червоно-фіолетовий. 
Аметист - це найбільш цінний камінь у 
кварцовій групі. Назва означає "не п'яний", 
оскільки аметист носили як оберег проти 
пияцтва.

Дуже рожевий. Зазвичай напівпрозорий, але 
може бути прозорим і часто тріскається. 

3. "МОЯ КРИШТАЛЕВА КОЛЕКЦІЯ" MY CRYSTAL 
COUECTION 
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. i:,E. • Вийміть базову карту дисплея та чохол.

• Заповніть інформацію про кристали у
відповідний інформаційний квадрат.
• Після заповнення всієї інформації про кристали
пересуньте на обкладинці карту зі стразами на
базовій карті.
• Акуратно переверніть картку. Зафіксуйте чохол
за допомогою клейкої поверхні картки з задньої
сторони.

УВАГА!
Ризик задухи – маленькі деталі. 
Не призначено для дітей до 3-х 
років.

C.КОМПЛЕКТАЦІЯ
1 гіпсовий блок з 8 кришталями, закопаними в середині, 1 спеціально 
розроблений інструмент для копання, 1 пензлик, 1 лупа, 1 набір вітрин із 
кришкою та базовими шнурами, 1  мішечок та детальна інструкція.

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для 
нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини 
цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до 
нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви 
також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, 
тел. +38 (44) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua

Рожевий 
кварц

• Порода складається з більш ніж 2 мінералів, а кристал складається з 1
мінералу.
• Більшість кристалів, в цьому комплекті, належать до групи кварцу.
Кварц - це діоксид кремнію, SiO2. Кварцу дуже багато в земній корі і він є
хімічно найпростішим силікатом. Люди використовують шкалу Мооса для
вимірювання твердості кожного мінералу. Найм'якший - це толе (1), а
найтвердіший - алмаз (10). Кварцова міцність (7).
• Коли ви збираєте камені на дворі, можливо, ви знайете в ньому крихітний
кристал. Якщо процес охолодження буде повільним, мінерали
утворюватимуться у великі кристали, які можуть бути дуже великими
Більшості кристалів Землі внеібхідно було тисячі років, щоб вирости. Однак
деякі процеси кристалізації можуть бути настільки швидкими, що ви можете
спостерігати за їх формуванням вдома, наприклад кристал солі.
• На відміну від загальноприйнятого розуміння, кристали не повинні бути
прозорими. Все залежить від природи мінералів, що утворюються. Але
очевидно, що красивим, прозорим кристалалам (дорогоцінні камені)
віддаюють перевагу при виготовленні ювелірних виробів.




