
Voňavý domov bez zápachu za pár sekúnd

(Každý sníva o voňavej domácnosti, no len málokomu sa to podarí dosiahnuť. S našimi tipmi už 
nebude tento problém riešiť žiadna z domácností!)

Pre mnohých je nemožné dosiahnuť požadovanú vôňu v byte, pretože mnoho faktorov vplýva na to, 
že efekt je úplne opačný. Nemajte obavy! S nami si zvládnete rozvoniať byt ľavou - zadnou.

Zabite 2 muchy jednou ranou!

Zatočte so zápachom z odtoku! Na sito priviažte WC tabletu. Účinne funguje nielen proti pachu, ale 
zároveň chráni odtok pred jeho upchatím.   

Ako na rezne?

Poznáte to. Pripálený olej, ťažký vzduch a kopec dymu. Vedeli ste, že sa to dá zvládnuť aj bez toho? 
Tajomstvo tkvie v obyčajnej mrkve. Stačí pridať pár koliesok mrkvy do oleja a vyprážať v ňom rezne. 
Mrkva v oleji pohltí zápach a dokonca zabezpečí, aby sa rezne nepripálili.

Odpadky

Áno, odpadkový kôš patrí k najviac zapáchajúcim doplnkom v domácnosti. Riešením problému je 
sóda bikarbóna. Malé množstvo nasypte do koša, čo pohltí nepríjemné pachy a navráti miestnosti 
ľahký vzduch. 

Mačacia toaleta

Aj tu pomôže sóda. Pri čistení mačacej podstielky vymeňte celý piesok. Na dno vaničky nasypte 
dostatočné množstvo sódy bikarbóny, pokryte vrstvou podstielky a vychutnajte si byt bez zápachu 
a prachu. Sóda bikarbóna v podstielke zlikviduje pachy, baktérie a eliminuje prašnosť piesku.

Postele a čalúnený nábytok

Na akýkoľvek zatuchnutý povrch je opäť ideálne použiť sódu bikarbónu. Povrch ňou jednoducho 
posypte, nechajte aspoň 20 minút pôsobiť a povysávajte.

Určite oceníte!

Osviežovač pre ľudí,  odpudzovač pre muchy. Zaujímavé, však? My vám prezradíme tajomstvo 
a naučíme vás vyrobiť si tento zázrak.

Budete potrebovať:

 10 kvapiek obľúbeného esenciálneho oleja

 1PL sódy bikarbóny

 500 ml destilovanej vody

 nádobu s rozprašovačom

Postup:



1. Vodu so sódou zmiešame v rozprašovači.

2. Pridáme esenciálny olej a potrasieme.

3. Striekame všade tam, kde chceme miestnosť čo najviac prevoňať.

(Cítite tú vôňu? Ubezpečujeme vás, že vám vydrží ešte riadne dlho! Vyskúšajte preto aj naše éterické 
oleje, ktoré vám dokonca, okrem vône, pomôžu pri rôznych zdravotných komplikáciách.)


