
  

BÓRAX 
Mosásnál, tisztításnál fehérítő (színes ruháknál nem javasoljuk), 
fertőtlenítő hatású, emiatt kiváló tisztítószere a fürdőszoba és a WC 
felületeinek. Kitűnően helyettesíti a klórtartalmú fehérítőket. 
Használata: A mosószerhez adott bórax eltávolítja a krómozott 
bútorok makacs foltjait. A citromlével kevert bórax pasztaként a 
kádat és a WC-t tartja rendben. Öblítsük bóraxos vízzel a 
szeméttároló edényt – szagtalanít. Selyemből bórax oldattal tudjuk 
kitisztítani az izzadság foltját. Ezután a teljes anyagot langyos 
vízzel öblítsük ki. Ügyeljünk azonban a textília színtartósságára. 
Színes anyagból teafoltokat 10%-os meleg bórax oldattal 
távolíthatunk el. Itt is figyelni kell az anyag színtartósságára. 
Kiöblítjük, majd citromlevet csepegtetünk a foltra. Néhány perc után 
ismét kiöblítjük.  

MIKROSZÁLAS 
TISZTÍTÓKENDŐK 
Mikroszálas textil poliészter (PE) és poliamid (PA) szálakból készül. 
A mikroszálas tisztítókendőkben millió ék keresztmetszetű szál 
található, amelyek eltávolítják, és csapdába ejtik a szennyező-
déseket. Az egyenetlen felületnek és a finom szálaknak köszönhe-
tően a mikroszálak sokkal jobban eltávolítják a szennyeződést a 
különböző felületekről, mint a hagyományos szálak. 
Tisztít, políroz, port töröl és szárít. A hagyományos kendőkhöz 
képest 1/3 idő alatt szárad. Nedvesen és szárazon is használható. 
Környezetbarát, mert csupán víz használatával, tisztítószer nélkül 
távolítja el a szennyeződéseket, sőt még a mikroszkopikus 
baktériumokat is. Hypoallergén, így nem okoz gondot a takarítás az 
asztmában, allergiában szenvedőknek sem.  

 

  

CITROMSAV 
A citromsav kiváló vízkőoldó, és sok szempontból jobb, mint 
az ecet. Ez a természetes gyenge sav mindenfajta felület 
(fém, csempe, műanyag, stb.) vízkőtelenítésére alkalmas. 
Kitisztíthatjuk vele a kávé- és teafőzőket is, mert utána nem 
marad az ecethez hasonló savanyú szag a készülékben. A 
citromsav jól oldódik vízben, vizes oldata folttisztításra, 
fehérítésre is használható. Ötletek: edények, mosogató- és 
mosdótálca valamint wc-kagyló tisztításához szórjon kevés 
citromsavat egy vizes szivacsra vagy súrolóra és 
cseppentsen hozzá pár csepp mosogatószert. Ezzel súrolja a 
tisztítani kívánt felületeket. A citromsav oldani fogja a 
vízkövet, mialatt a mosogatószer eltávolítja a feltapadt zsíros 
szennyeződéseket. 

MOSÓSZÓDA (Na2CO3) 
Vízlágyító, ezáltal a mosópor valóban hatékonyan tisztít 
(kemény vízben nehezen oldódik a mosópor). Tisztító, 
zsíroldó hatása miatt használható mosáshoz, áztatáshoz, 
mosogatáshoz, általános tisztításhoz.  
Környezetbarát, mert olyan körfolyamatban állítják elő, 
amelynek nincs káros mellékterméke. Túl nagy 
mennyiségben a talaj szikesedését okozhatja, ezért azokon a 
csatornázatlan területeken, ahol magas a talajvízszint, nem 
ajánlott. Másutt kiválóan helyettesítheti a foszfátos 
tisztítószereket.  
A mosószóda száraz, hűvös helyen tárolandó. Ha valaki 
érzékeny bőrű, gumikesztyűben dolgozzon vele, mert szárítja 
a bőrt! 

 

  

INDIAI MOSÓDIÓ 
Bőrbarát, 100%-ban természetes, növényi mosószer. 
Környezetbarát, biológiailag lebomló, gazdaságos (1kg 
mosódió egy család kb. 1 éves szükségletét fedezi). Fontos: 
a termék Indiából jut el hozzánk, a nagy szállítási távolság 
jelentős környezetterheléssel jár. Használható mosásra, 
mosakodásra, hajmosásra, állatsamponként. Erős foltok, 
illetve fehér ruhák mosásához ajánlott aktív oxigénes 
folttisztító sót használni. Mivel a mosódió hatóanyagai 
szappanszerűen viselkednek, tehát lágy vízben tudják igazán 
kifejteni a hatásukat, célszerű vízlágyítóként egy evőkanál 
mosószódát vagy szódabikarbónát adagolni a vízhez. A 
ruhák illatosítására az öblítős rekeszbe ecetet, és néhány 
csepp aroma-olajat adagolhatunk.  

SZÓDABIKARBÓNA 
Jó nedvszívó és szagtalanító. A savakat szén-dioxid 
felszabadulása közben semlegesíti. A szódagyártás és más 
vegyipari folyamatok melléktermékeként keletkezik. A környezetre 
ártalmatlan. 
Néhány ötlet a használatra vonatkozóan: a zsírfoltra önts lobogó 
forró vizet, aztán szórj rá száraz szódabikarbónát és súrold ki. 
Leégett étel maradványait eltüntetheted, ha az edényben kevés 
vízbe kevert szódabikarbónát forralsz. A kávé- és teafoltot nedves 
szivacsra szórt szódabikarbónával könnyen eltávolíthatod. A 
hűtőgép tisztításához forró vízben oldott szódabikarbónát használj. 
Ha hajmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát dörzsölsz száraz 
fejbőrödbe, megszabadulsz a korpától. Utána mosd meg a hajad 
gyógysamponnal, végül használj gyógynövényes öblítőt. 2-3 l 
meleg vízben oldj fel egy csésze szódabikarbónát, ezzel mosd a 
lábad. Kitűnő izzadásgátló. 
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