
Vyrobte si svoje čistiace prostriedky na čokoľvek

(Chemické čistiace prostriedky z obchodu obsahujú mnoho toxínov, ktoré sú zdraviu nebezpečné. 
Preto si vyrobte vlastné a zmeňte svoju domácnosť na zdravú a zároveň čistú.)

Možno tomu neuveríte, ale najväčším zdrojom znečistenia domácnosti, sú toxické čistiace 
prostriedky, ktoré máte doma aj vy. Dajte im zbohom a vyrobte si vlastné, ktoré budú pozostávať 
z čisto prírodných produktov. Poďme teda na to!

Drevené povrchy

Drevo je najnáročnejší povrch na údržbu. Ale drevu dodá nádherný lesk a obnovu práve príroda. 
Zabudnite na drahé prostriedky na drevo. Máme pre vás lacnejšiu a účinnejšiu alternatívu. 

Najprv si drevo očistite. Urobte to zmesou, ktorú dosiahnete zmiešaním šálky filtrovanej vody a 3 
lyžicami octu. Namočenou handričkou pretrite drevo krúživými pohybmi.

Na leštenie dreva zmiešajte polovicu šálky olivového oleja s jednou šálkou citrónovej šťavy. Zmes 
prelejte do rozprašovača, naneste na utierku a pretrite povrch. Nechajte pôsobiť aspoň 5 minút. 
Suchou handričkou na záver preleštite celý drevený povrch.

Skúste niečo nové. Ocot z prvého a olivový olej z druhého body, spojte v jedno. Vznikne vám tak 
prírodný zázrak, ktorý si dokáže poradiť s poškodeným drevom – odstraňuje škrabance. Vyskúšajte 
to!

Sú vám známe účinky kokosového oleja v kozmetike a kaderníctve? Vedeli ste, že priaznivo pôsobí aj 
na drevo? Vďaka nemu ušetríte mnoho peňazí! Navracia totiž drevu lesk a oživuje ho. Rovnako tak sa 
môže použiť ako finish po ošetrení dreva, kde pôsobí aj ako ochrana.   

Čistiaci prostriedok na riad

Zmiešajte malé množstvo vody s rovnakým množstvom kastílskeho mydla. Do emulzie pridajte pár 
kvapiek citrónovej šťavy a skladujte v sklenenej nádobe. Tento tip je tak nezávadný, že je možné ho 
použiť aj do umývačky riadu, pričom do priehradky určenej na oplach, nalejte ocot. Váš riad bude 
čistý a žiarivý ako nikdy predtým.

Drez

Na kuchynské linky a drez vám stačí čistá voda a ocot. Dve rovnaké množstvá pridajte do 
rozprašovača, nastriekajte na povrch, nechajte asi minútu pôsobiť a utrite suchou utierkou. 
Vzhľadom k tomu, že ocot sa neznáša s niektorými druhmi kameňov, napr. mramor, pokiaľ je vaša 
linka z kameňa, na prípravu zmesi použite namiesto octu vodku.

Dosky na krájanie

Polovicou citróna potrite povrch dosky. Nechajte pôsobiť 10 minút a poriadne opláchnite. Pokiaľ 
máte drevenú dosku na krájanie, využite ošetrovaciu kúru dreva z prvého bodu.



TIP!

S nečistotami vo vašej domácnosti zatočí aj kypriaci prášok. Môže sa používať ako dezinfekčný 
prípravok na toalety alebo čistič na koberce.

(Príroda je mocný čarodej a to obzvlášť v boji proti špine. Dajte na naše rady a uvidíte, že nie je nič 
lepšie, zdravšie a ekonomickejšie ako používať suroviny, bežne nachádzajúce sa v každej domácnosti)


