
Ako si vyrobiť prírodné čistiace prostriedky na pranie obliečok?

(Už vás nebaví stále míňať peniaze na drahé čističe bielizne? Vyrobte si vlastné a ušetrite! Spolu 
s nami to zvládne naozaj každý)

Poďte sa s nami pozrieť ako ľahko sa dá vyrobiť vlastný prací prostriedok bez chémie a škodlivých 
látok! Predstavíme vám vybrané pracie prostriedky, ktoré sú šetrné k našej planéte a vašej 
peňaženke.

Prací prášok, ktorý zaistí čistotu a sviežosť vašim obliečkam

K výrobe domáceho prášku nepotrebujete zháňať drahé, či ťažko dostupné suroviny. Všetko, čo 
potrebujete, je čas a chuť do práce. Do ľubovoľnej nádobky pridajte v rovnakých pomeroch 
glycerínové tekuté mydlo, praciu sódu, kypriaci prášok, citrónovú šťavu a morskú soľ. Takto 
pripravený domáci prací prášok nasypte do priehradky práčky a môžete prať.

Aviváž vaše obliečky nádherne prevonia

Tu je potrebné klásť dôraz na odporúčané množstvo daných surovín. V opačnom prípade by aviváž 
nemusela účinkovať tak, ako by mala. Budete potrebovať liter bieleho octu a 30 kvapiek vášho 
obľúbeného éterického oleja. Vybrané ingrediencie poriadne pretrepte a na každé pranie použite 1/3
tejto zmesi.

Ako na škvrny na obľúbených obliečkach?

U bežných čistiacich prostriedkov je známe, že fungujú na všetky typy škvŕn. No nie je škvrna ako 
škvrna. Čítajte pozorne!

Mastné škvrny – na boj proti mastným škvrnám vám stačí obyčajná školská krieda. Tá daný povrch 
do hĺbky vysuší a absorbuje prebytočnú mastnotu. Ešte pred praním ju teda namrvte na škvrnu, 
povysávajte a operte.

Škvrny na bielom povrchu – tu si dávajte pozor. Žiadny iný čistiť vám nezaručí zachovanie pôvodnej 
kvality vlákien ako peroxid vodíka. Preto ho používajte výhradne na biele bavlnené obliečky.

Farebné obliečky a škvrny – Tu je potrebné zachovať sýtosť farieb. V tomto bode sa najviac osvedčil 
odstraňovač škvŕn v podobe octu. Zároveň v ňom, po zriedení s vodou, môžete ponechať posteľné 
prádlo s fľakom aj celú noc odmočiť. 

Škvrna na vlne – na výrobky z vlny účinne pomáha ocot spojený s malým množstvom alkoholu. 

Rada na záver!

V prípade bielenia bielizne nepoužívajte drahé odfarbovače či aviváže. Stačí malé množstvo citrónu. 
Ten bielizeň nielen dokonale vybieli, ale zanechá aj nádhernú, sviežu vôňu. Vaše bavlnené obliečky 
tak budú svieže a žiarivo biele.

(Buďte nežní k životnému prostrediu a používajte prírodné produkty aj v domácnosti. Slúžia aj ako 
prevencia pred alergickými reakciami na pracie prostriedky a taktiež sú zdravotne nezávadné, čo 
ocení každá domácnosť s deťmi.)=záver


