
Sú prírodné dezinfekčné prostriedky účinné?

(Pochybujete o účinkoch prírody? Možno ste len prišli do kontaktu s nesprávnym prírodným 
dezinfekčným prostriedkom. Presvedčíme vás o ich účinnosti!)

Áno, stane sa, že niekomu prírodná sila nestačí. Ale čo ak je to úplne inak? V tomto článku sa 
dozviete všetko potrebné, aby ste sa sami rozhodli pre váš účinný dezinfekčný prostriedok.

Pri správnom použití fungujú prírodné dezinfekčné prostriedky rovnako ako chemické, tak načo si 
škodiť chémiou?

Doba pôsobenia

Veľmi záleží, o akú dezinfekciu sa konkrétne jedná. Kvalitu dezinfekčného prostriedku zistite od 
použitého množstva alkoholu. Kvalitná dezinfekcia by mala obsahovať minimálne 60 % alkoholu. 60 %
dezinfekcia sa označuje ako kvalitná a účinná a pri nej stačí 30 sekúnd pôsobenia. V prípade použitia 
čistého liehu stačí 5 sekúnd. Nekvalitné dezinfekčné prostriedky, ktoré obsahujú menej ako 60 % 
alkoholu, odporúčame nechať pôsobiť aj 10 minút. Jednoducho čím dlhšie tým účinnejšie. 

Ak ide o zdravie, nešetrite

Viacnásobnému použitiu dezinfekčného prostriedku sa nevyhnete ani pri chemickom, ani pri 
prírodnom zložení. V tomto prípade platí, čím viac množstva použijete, tým účinnejší efekt to bude 
mať a to je hlavným dôvodom, prečo odporúčame využiť radšej prírodné dezinfekčné prostriedky.

Príroda je mocný čarodej

Aj napriek tomu, že mnoho ľudí o zázračných účinkoch prírody pochybuje, je to naozaj tak. Prírodné 
dezinfekčné účinky sú dokonca ešte lepšie ako chemické. 

Chemikálie sú nielen nebezpečné, ale aj zdraviu škodlivé. Pri chemických látkach je potrebné 
používať nielen rukavice, ale snažiť sa eliminovať čo najviac vdychov chemikálií. 

Prírodne dezinfekčné a čistiace prostriedky by vám, naopak, nijako nemali ublížiť. A svojimi účinkami
dokážu prekonať mnoho obyčajných dezinfekčných prostriedkov.

Zatiaľ čo výrobcovia chemických dezinfektov dbajú o pridanie kyselín a mnoho ďalších, zdraviu 
škodlivých chemikálií, v prípade prírody stačí účinný, aspoň 60 % alkohol.

Tomu nasvedčuje aj cenový rozdiel. Zatiaľ čo chemický prípravok na dezinfekciu stojí zhruba 15 €, 
čistý alkohol, ktorý je rovnako účinný, zoženiete za 3 €. 5-násobný cenový rozdiel a ušetrené zdravie 
vás určite presvedčí.

TIP na domáci dezinfekčný prostriedok 100 % BIO

K výrobe najjednoduchšieho prírodného dezinfekčného prostriedku budete potrebovať citrón a soľ. 
Citrón rozrežte na polovicu, pritlačte o soľ, aby sa na citrón nalepila a čistite potrebné povrchy. Tento
tip je vhodné použiť aj pri odstraňovaní škvŕn prelink na článok



(Veríme, že vám náš článok otvoril oči a vy ste si tak vstúpili do svedomia. Chémia a príroda sú 2 
rozdielne veci, ktoré by sa za žiadnych okolností nemali porovnávať. Jednoznačne, vždy vyhráva 
príroda. A ju treba chrániť aj pred chémiou.)


