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Dnes mám pro vás pár nápadÅ¯ &ndash; dost moÅ¾ná, Å¾e nÄ›které znáte i pouÅ¾íváte, jak levnÄ› a ekologicky Ä•istit.
Základem je obyÄ•ejná jedlá soda, ocet a sÅ¯l. Mimo jiné, tuhle zku&scaron;enost mÄ›li uÅ¾ i starovÄ›cí EgypÅ¥ané, kteÅ™í
sodu pouÅ¾ívali jako Ä•istící prostÅ™edek i jako mýdlo.

Opravdu, je aÅ¾ neuvÄ›Å™itelné, Å¾e tak jednoduchá vÄ›c mÅ¯Å¾e být tak perfektnÄ› Ä•istící a pÅ™esto netoxická a
souÄ•asnÄ›. A tím nemyslím jen va&scaron;i penÄ›Å¾enku. Pokud máte dÄ›ti nebo domácí zvíÅ™ata, jedlá soda by mÄ›la být n
va&scaron;em seznamu. Ale, i kdyÅ¾ je uÅ¾ doma nemáte, jistÄ› víte, Å¾e chemikálie mohou zanechat trvalé a nepÅ™íjemné
následky u kaÅ¾dého. A jedlá soda je skuteÄ•nÄ› podstatnÄ› zdravÄ›j&scaron;í a jemnÄ›j&scaron;í zpÅ¯sob, jak mít doma Ä•ist
Tady je pár slíbených rad:
KdyÅ¾ se smíchají stejné díly jedlé sody a saponátu na nádobí, a dobÅ™e promísí &ndash; mÅ¯Å¾ete tím vyÄ•istit dÅ™ez, s
i zapeÄ•eniny z pánve, vanu, spárovací hmotu mezi obklady&hellip; Chcete-li vyÄ•istit troubu, nejprve posypte dostateÄ•ným
mnoÅ¾ství jedlé sody v&scaron;echny ty lepkavé Ä•i napálené skvrny. Pak dejte obyÄ•ejný ocet do spreje a stÅ™íknÄ›te ho pÅ
sodu. Nechte to pÅ¯sobit tak 30 minut. NespÄ›chejte&hellip; To, co povolilo, otÅ™ete teplou vodou. PravdÄ›podobnÄ› to budete
muset nÄ›kde zopakovat &ndash; ale je to lep&scaron;í, neÅ¾ nÄ›jaký ten chemický sprej. To samé pouÅ¾ijte na sporák. Zas
nasypat sodu, postÅ™íkat octem a dát si kafe. Poté jen setÅ™ít.
Máte ucpaný odtok? Tak jen nasypte dovnitÅ™ sodu, zalijt
octem a nechte bublat. Pak &ndash; nejlépe do kbelíku &ndash; napusÅ¥te vaÅ™ící vodu a odtok jí prolijte. Voda pÅ™ímo
prohuÄ•í&hellip; Dal&scaron;í pouÅ¾ití &ndash; na za&scaron;pinÄ›ný koberec. Ano, prodávají se prá&scaron;ky, které se se
nasypou na koberec a pak vyluxují. Ale pokud máte malé dÄ›ti, Ä•i Ä•tvernoÅ¾ce, lep&scaron;ím receptem je smíchat jeden
&scaron;álek jedlé sody a dvÄ› Ä•ajové lÅ¾iÄ•ky mleté â€‹â€‹skoÅ™ice. A pak tím koberec Å™ádnÄ› &bdquo;pocukrovat&ldqu
pÅ¯sobit asi 30 minut. Soda vyÄ•istí, skoÅ™ice jemnÄ› provoní. Máte za&scaron;lé prkénko na krájení? Nebo cokoliv
dÅ™evÄ›ného, nelakovaného? Posypte sodou, postÅ™íkejte vodou &ndash; rozetÅ™ete na ka&scaron;iÄ•ku a nechte cca 20 m
pÅ¯sobit. Pak opláchnÄ›te a závÄ›rem pÅ™etÅ™ete citrónem.
StejnÄ› tak sodou vyÄ•istíte i toaletu. Do misky si udÄ›lejte tÄ›
sody a vody, záchodovou &scaron;tÄ›tkou pak vydrhnÄ›te v&scaron;ude, zejména pod okrajem. Pak zase tak deset
dvacet minut nechat a spláchnout. WC bude Ä•isté a bez jakékoli nepÅ™íjemné vÅ¯nÄ›.
KouÅ™íte? V tom pÅ™ípadÄ› smíc
stejné díly bílého písku a sody. SmÄ›s nasypte do popelníkÅ¯. To zamezí zápachu z nedopalkÅ¯ cigaret i neutralizuje kouÅ™
uvnitÅ™ va&scaron;eho obýváku. A nakonec - máte v nÄ›kterém zavazadle &ndash; ta&scaron;ce, kufru &ndash; nelibou
vÅ¯ni? Nasypte tam sodu, zavÅ™ete a nechte pÅ¯sobit pár dní.
Pokud vy sami znáte nÄ›co dal&scaron;ího, napi&scaron;te, pÅ™ispÄ›jte &hellip; d@niela

http://www.kudlanka.cz
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