Чотири саморобні очищувачі для будь-яких поверхонь
Універсальний очищувач, який змусить поверхні
у вашому домі сяяти
Інгредієнти:






3/4 склянки дистильованого білого оцту
півтори склянки води
6 крапель ефірної олії грейпфруту
6 крапель ефірної олії лимону
пляшка із розприскувачем

Змішайте у пляшці воду та оцет, додайте ефірні
олії, добряче збовтайте. Вода та олія не найкращі
друзі,
тож
з
часом
рідина
може
розшаровуватися. Це не біда – стряхніть знову,
перш ніж використовувати рідину.
Ви можете додати й інші ефірні олії, але лимонна
та грейпфрутова мають противірусні та
антибактеріальні властивості. А ще запах
цитрусових покращує настрій.

Домашній натуральний поліроль для меблів
(збереже меблі та гроші)

Ідеальний засіб для видаленні пилу та бруду і
надання меблям блиску. Секрет полягає в
оливковій олії разом із дистильованим білим
оцтом, лимоном і ефірними маслами.
Інгредієнти:






сік половини лимона
1/4 склянки оливкової олії
2 склянки оцту
10 крапель ефірної олії лимону
пляшка з розприскувачем

У пляшці змішайте сік половини лимона,
оливкову олію, оцет та ефірну олію.
Струсніть,
щоб
добряче
перемішати.
Розпилюйте засіб не на меблі, а на
мікрофіброву тканину і протирайте меблі
круговими рухами.
Лимонний сік діє як очищувач для поверхні з його
низьким pH та антибактеріальними властивостями, а в поєднанні з ефірною олією

додаватиме оселі приємного аромату. Оливкова
олія одночасно живитиме дерево і надаватиме
його блиску, тоді як оцет працюватиме як
дезінфектор.
Цей поліроль не слід застосовувати для
паркетних підлог, оскільки він може пошкодити
верхнє покриття.

Домашній очищувач для ванних кімнат
Інгредієнти:





1 склянка оцту
2 склянки засобу для миття посуду
10 крапель ефірної олії грейпфруту
пляшка з розприскувачем

Трохи нагрійте оцет, додайте в пляшку разом із
засобом для миття посуду та ефірною олією.
Добряче збовтайте. Розпиліть засіб на ванну,
раковину, душ, залиште на 30 хвилин, потім
змийте та витріть насухо.

Саморобний очищувач для підлог (усього три
інгредієнти, а результат неймовірний)
Інгредієнти





3 склянки теплої води
3 склянки дистильованого білого оцту
5 крапель засобу для миття підлоги
12 крапель ефірної олії лимону

Змішайте воду, потім додайте засіб для миття
посуду та ефірну олію. Перемішайте. Половину
розчину додайте до відра з теплою водою. Іншу
використайте для наступного миття підлог.
Оцет допомагає змивати бруд, а разом із
засобом для миття посуду діє ще ефективніше.
Ефірна олія лимону має антибактеріальні
властивості та маскує не дуже приємний оцтовий
«аромат».

