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14 ЗАСТОСУВАНЬ СОЛІ
ДЛЯ ПОБУТУ, КРАСИ
І ЗДОРОВ’Я
У редакції «Домашнього Архіваріусу» новий
супер-герой. Здавалося, після мила складно
найти більш тривіальний предмет, що
водночас має над-властивості. Але ми
знайшли. Та-дааам! Зустрічайте – звичайна
сіль і 30 способів того, як вона може
полегшити нам побутове життя.
Очистити вази від осаду
Зрізані квіти залишають некрасивий мінеральний
осад всередині скляних і кришталевих ваз. Щоб
позбутися його і повернути вазам блиск, можна
використати сіль як скраб – трохи на губку,
почистити вазу, а потім промити її теплою
мильною водою. Якщо ваза вузька, можна
наповнити її розчином солі та води, струснути, а
потім почистити, використовуючи, наприклад,
стару зубну щітку.
Дезодорувати кросівки та інше взуття
Кросівки, полотняне взуття і балетки, особливо
якщо носити їх босоніж, без шкарпеток, з часом
можуть набути неприємного запаху. Позбутися
його можна, якщо взяти за звичку щовечора додавати невеликої кількості солі всередину –
вона вбиратиме в себе запахи.
Прибрати сліди помади з посуду
Стійкі помади і блиски для губ – геніальний винахід сьогодення (я цілком серйозно). Чудово,
коли ти можеш випити чаю на роботі або вина на вечірці та не бігти після цього
підфарбовувати губи знову і знову, але ті плями на склянці просто так не відмиєш.
Позбутися їх допоможе сіль – потріть нею посуд, перш ніж мити його або класти до
посудомийної машини. До речі, так само можна почистити чашки від слідів кави чи заварки.
Втримати яскраві кольори нових рушників
Речі яскравих насичених кольорів, найчастіше схильні до линяння і тьмяності, особливо під
час першого прання. Щоб запобігти цьому, додайте до барабана пральної машини, 1-2
склянки солі.

Видалити плями від трави
Це особливо актуально для тих, хто має дітей. Щоб позбутися цих плям не потрібні дорогі
засоби – достатньо солі та лимону. Вичавить лимонного соку на пляму, добряче присипте
сіллю, а потім потріть, щоб пляма зникла.
Подовжити життя зубній щітці
Перш ніж використовувати нову зубну щітку, потримайте її в злегка солоній воді. Це
подовжить термін її дії.
Позбутися лупи
Якщо ви вже перепробувати купу дорогих і не дуже засобів від лупи і все дарма, спробуйте
сіль. Перш ніж використовувати шампунь, спробуйте кілька хвилин масажувати шкіру голови
з сіллю. Потім помийте голову шампунем, як завжди.
Пом’якшити губи
Сіль можна використовувати як скраб для губ. Насипте трохи солі на стару зубну щітку,
круговими рухами легко помасажуйте губи, а потім обережно змийте сіль.
Почистити холодильник
Холодильник рекомендується мити кожні три-шість місяців. І тут на допомогу нам теж може
прийти сіль, особливо в тому, що стосується поганого запаху і бруду. Щойно ви витягли з
холодильника всі продукти, промийте всі внутрішні поверхні розчином зі склянки солі та
двох літрів теплої води.
Почистити віник від бруду
Не можна забувати, що віник, яким ми прибираємо підлогу, теж потребує чистки. Щоб
зробити це, занурить його у відро із гарячим сольовим розчином на тридцять хвилин, а
потім насухо протріть старою ганчіркою.
Позбутися плям від червоного вина на килимах
Прикро, але таке трапляється. Якщо ви розлили червоне вино на килим, діяти слід негайно:
наливаєте води на пляму, щоб трохи розчинити її, вкриваєте її звичайною столовою сіллю та
залишаєте на 10 хвилин, потім енергійно відтираєте, поки пляма не зникає.
Позбутися плям поту на білих футболках чи сорочках
Застарілі пляму від поту важко відіпрати, якщо не знати так хитрик. Розчиніть 5 столових
ложок солі в одному літрі гарячої води. Губкою нанесіть розчин на пляму і трохи потріть,
поки пляма не почне тьмяніти. Потім періть як зазвичай у пральній машині. Спеціалісти
радять додавати склянку харчової соди, щоб білі речі ставала ще білішими.
Моментальне полегшення болю при бджолиних укусах
Сподіваємось, що ця порада ніколи не стане вам у нагоді, але варто знати – якщо змочити
місце укусу водою, а потім присипати сіллю, це може полегшити біль і зменшити набряк.
Полегшити свербіж від комариних укусів
Потріть місце укусу розчином солі з водою або просто сіллю. Потім бажано змастити це
місце олією.

