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1915UUSIKAUPUNKI - 1915
Vakka-Suomen Kirjapaino



JOHDANTO.

Ulos antaessani tämän kirjasen toivon,
että se osaltaan vaikuttaisi tässä esitettyjen
valmisteiden muuttumista kotimatsikin, vä-

hentäen siten juuri tällä alalla vallitsevaa
suurta ulkolaista teknokemiallisten tuottei-
den tulvaa, joka meidän maahamme virtaa.

Uusikaupunki 1915.

[KUSTANTAJA.
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HELLERIN HIUSVESI.
Rasvaista tukkaa varten.

2 osaa vettä.
2 osaa glyseriiniä.
1 osa garfsyriä.

Liuos parfymeerataan.

HIUSPALSAMI.
St. Mountin fransiskaanimunkkien veljeskunnan

valmiste.

134 gr. spriitä.
25 gr. glyseriiniä.

Q,3 gr. hopeanitraattia.
Liuos parfymeerataan.
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Salaisia kaunistuskeinoja y. in.

EAU DE BAHAMA.
Musta liiusvärjäys-aine.

100 gr. parfymeerattuu anisöljyä.
10 gr. lyijy-asetaattia.
10 gr. tulikukkaa.

EAU DE FEES.
Suuvesi.

500 gr. sedertinktur.
125 gr. myrratinktur.
125 gr. rataniatinktur.

5 tippaa pepparmynt-öljyä.



Salaisia kaunistuskeinoja y. m.

ANADOLI HAMMASPULVERI.

42 osaa saippuapulveria.
44 osaa tärkkelystä.
12 osaa levantisk säprod.

1 osa bergamott öljyä.
1 osa sitruunaöljyä.

AQUA AMARELLA.
Hiusvärjäysaine.

1 osa lyijyasetat.
1 osa natriumkloriidia.
1 osa vettä.



Salaisia kaunistuskeinoja y. m.

PROF. MARQUARDFIN HIUSPALSAML

83 gr. vettä, eau de colog'nella parf.
■12 gr. glyseriiniä-

-4,25 gr. svafvelmjölk.
1,2 gr. lyijynitraattia.

PARTASIDENESTE.

4 osaa sulatettua rasvaa.
4 osaa hartsia.T
1 osa parfyymiä.



Salaisia kaunistuskeinoja y. m.

HOLLANTILAINEN HIUSPALSAMI.
Kcltaisenmskea liuos.

1 gr. garfsyraa.
75 gr. valkeaa viiniä.
10 gr. spriitä.

VIENILÄINEN HIUSPALSAMI.

5 osaa blyasetat.
5 osaa natriumhyposulrit.
1 osa eau de cologne.



Salaisia kaunistuskeinoja y. m. *■

AKACIA KAUNEUS-AINE.

2 osaa säpa.
2 osaa boorihappoa.
2 osaa vismutsubnitrat.
2 osaa parfyymia.

ALBION KOSMEETTINEN IHON-
HOITO AINE.

1 osa lyijykloriidia.
1 osa kvicksilverklorid.
1 osa parfymeerattua vettä.



Salaisia kaunistuskeinoja y. m.

KYLPY-TABLETTIA.
Kaunistusaine.

27 osaa riisitärkkelystä.
73 osaa sekoitusta, jossa on yhtä paljon

viinihappoa ja
natriumbikarbonaattia.

Parfymeerataan kaikki yhdessä.

COLORIGENE TUKANVÄRJÄYSAINE.
Kullanvärinen tukka.

100 gr. annokseen sekotetaan:
pyrogallushappoa,
vähän glyseriiniä ja
hyvin pieni määrä tulikukkaa.



50 gr.

Salaisia kaunistuskeinoja y. m.

COSMOS PUMADA.
Jlio-lioitooii.

1,5 gr. valkeaa vahaa.
3 gr. hvalraf.
2 gr. risiiniöljyä.
8 gr. mandeliöljyä.
2 gr. glyseriiniä.
9 gr. reseda-extraktia.

0,5 gr. eau de cologne.

CREME DE BEAUTE.
Ranskalainen kaunistusaine.

karvasta ja 50 gr. makeaa mantelia
hienonnettuna sekoitetaan 100 gr.
kuumaa vettä. Siivilöidään.



Salaisia kaunistuskcinoja y. m.

EAU DE HEBE.
Kauneusvesi.

100 gr. spriitä.
20 gr. salisyraa.
20 gr. borax.

2 gr. ruusuöljyä.

RAYMONDIN HAMMASTIPPOJA.

1 gr. aluna puhel.
40 gr. eetteriä.
10 gr. alkohoolia (spriitä).



Salaisia kauiiistuskeinoja y. m.

PRALININ SUUVESI.

«00 gr. spriitä 90 %.
150 gr. vettä.
1,5 gr. sitrunaöljyä.

4 gr. pepparmynttiöljyä.
3 tippaa turkkilaista ruusuöljyä.

VENUSMAITO.
Kauneusvesi.

5 gr. bensoetinktur.
200 gr. ruusuvettä.
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Alkohooli-vapaita

Virvoitusjuoma- |a Viini-
reseptiä.

Yleiset tarveaineiden valmistukset

a) Sokurlsiirappia.

600 gr. sokuria.
700 gr. vettä.

b) Sitruunahappoliuos.

25 gr. sitruunahappoa.
50 gr. vettä (kuumaa).

c) Väriliuokset.

2fgr. väriä.
40 gr. kuumaa vettä.



Virvoitusjuomareseptiä

Sampanja-juoma

500 gr. sokurisiirappia.
11 gr. sitruunahappoliuosta.
3 gr. samppanja-esanssia.
2 gr. puhdaskeltaista väriä.

Sekoitetaan kylmään veteen a 10—15
suurta lasia kohti.

Ananas-juoma.

500 gr. sokurisiirappia.
9 gr. sitruunahappoliuosta.
2 gr. ananas-esanssia.

1,5 gr. appelsiini-esanssia.
3 gr. sitruunankeltaista väriä.

Sekoitetaan kylmään veteen a 10—15
suurta lasia kohti.



]>:> Virvoitusjuomarcscptiä

Alkohoolivapaa Punssi.

500 gr. sokuriliuosta.
6 gr. sitruunahappoliuosta.
5 gr. punssiesanssia.

1,5 gr. puhdaskeltaista väriliuosta.

Kuohuviiniä.

500 gr. sokuriliuosta.
7 gr. sitruunahappoa.
6 gr. madeiraesanssia
1 gr. sitruunakeltaista väriliuosta.
1 gr. alkanapunaista väriliuosta.
1 gr. kuohu-esanssia.

Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos
2 litraan. Nautitaan kylmänä.

Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos
2V* litraan. Nautitaan kylmänä.





Hinta 2: 50.
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