
BALM GWEFUS O GŴYR GWENYN 
Gall defnyddio balm gwefus helpu lleithio gwefusau sych, wedi’u torri neu wedi cracio a gwneir y 
balm gwefus cŵyr gwenyn hwn gan ddefnyddio cynhwysion naturiol yn unig. 

CYFARPAR ANGENRHEIDIOL: 
• Ffwrn meicrodon  
• Bicer bach sy’n gwrthsefyll gwres 
• Tafol  
• 2 gynhwysydd bach o wahanol feintiau  
• 1 llwy de 
• Sbatwla 
• Lliain sychu llestri a/neu bapur cegin 
• Tuniau neu jariau balm gwefus 10ml gyda chloriau 

Iechyd a Diogelwch: Wrth gynhesu cŵyr gwenyn mewn ffwrn meicrodon, peidiwch â’i adael heb 
gadw llygad arno oherwydd gall fynd ar dân. 

ARGYMELL CYFARPAR DIOGELWCH ANGENRHEIDIOL: 
• Ffedog 
• Menig (rhai latex neu neoprene neu fenig golchi llestri) 
• Diogelu’r llygaid (sbectol neu sbectol diogelwch) 
• Rhwyd neu rwymyn gwallt i glymu gwallt hir yn ôl 
• Powlen o ddŵr sebon oer wrth law i sychu unrhyw sgeintio neu sarnu 

CYNHWYSION: 
• 8 gram o Gŵyr Gwenyn (bydd cŵyr wedi’i falu yn cyflymu’r broses doddi)    
• 8 gram o Fenyn Coco 
• 24 gram o Olew Blodau Haul  
• 1 diferyn o olew hadau moron (dewisol, i Warchod rhag U.V.) 
Sylwch: Pwyswch y cynhwysion yn gywir i gael y canlyniad gorau. Gwnewch yn siŵr fod y dafol ar 
sero bob tro. 



DULL: 
• Pwyswch y menyn coco, y cŵyr gwenyn a’r olew blodau haul.  Rhowch y cynhwysion mewn bicer 

sy’n gwrthsefyll gwres 
• Cynheswch yn y ffwrn meicrodon am hyd at 2 funud, a throi’r cynhwysion hanner ffordd drwy’r 

cynhesu nes bydd y cŵyr gwenyn i gyd wedi toddi 
• Ychwanegwch ddiferyn o olew hadau moron (os byddwch yn ei ddefnyddio). 
• Arllwyswch hwn i mewn i lestri bach 
• Os bydd y gymysgedd yn dechrau caledu, efallai y bydd angen ichi gynhesu’r balm eto am 

ychydig eiliadau i ddefnyddio’r gymysgedd i gyd 
• Gadewch iddo galedu 
• Rhowch y cloriau arno wedi iddo galedu 

GLANHAU: 
Defnyddiwch liain sychu llestri i lanhau’r bicer a’r cyfarpar cyn eu 
golchi neu eu rhoi yn y peiriant sychu llestri.  
Sylwch: Dylech gadw cyfarpar a ddefnyddir i wneud colur ar wahân 
i lestri coginio cyffredinol, neu gall hynny effeithio ar unrhyw 
fwydydd sy’n cael eu paratoi ynddyn nhw wedyn. 

Rhybudd: Mae’r balm gwefus hwn i gael ei ddefnyddio yn y cartref 
yn unig, nid i’w werthu. Rhaid i’r rysáit gael ei ardystio a’i gofrestru 
dan reoliadau cosmetig er mwyn ei werthu. 



TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd o 
hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i 
bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n 
hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd 
Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 
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