Ekologiczne środki czystości
3 proste sposoby czyszczenia produktów przyjazne dla środowiska
Chlorek benzalkoniowy. Etoksylan nonylofenolu. Butylo-cellosolve. Jakie są dziwaczne brzmiące substancje
chemiczne? Wszystkie one są wykorzystywane przy wytwarzaniu standardowych środków czyszczących dla
domu i środków dezynfekujących. Oczywiście, robią wszystko, ale są też surowe dla środowiska (i często pozostawiają nieprzyjemny zapach za).
Z czyszczeniem wiosennym w pełnym rozkwicie i Ziemskim Dniem tuż za rogiem, może być czas na rozważenie bardziej przyjaznej dla środowiska alternatywy. , autor 101 prostych produktów domowych dla Twojego
skóry, zdrowia i domu (15 USD, ), ma trzy łatwe, bezpieczne i pyszne zapachy do pielęgnacji Twojego domu.
„Chociaż można wycierać meble bezpośrednio przy użyciu liści balsamowych z cytryny, aby świeży zapach i
połysk, potrzeba dużo czasu na odejście od liści, czasu i cierpliwości”, pisze Berry. „Zamiast tego, spróbuj wysuszyć liście balsamu z cytryny i napełnić je olejkiem, który ma długą żywotność, na przykład jojoba, kokos
lub oliwę, a następnie zamienić w domowej roboty polski, która czyni drewniane lśniące powierzchnie!”
Wydajność 1 oz
Składniki
1 łyżka suszonych liści bibuły cytrynowej, kruszona ($ 2; )
1 oz olej jojoba (7 USD; )
0.15 oz wosk pszczeli (9 dolarów; )
Olejek eteryczny z cytryny, opcjonalny ($ 4; )
Przybory
Puszka do puszkowania (13 dolarów za zestaw 12, )
Kierunki
1. Umieścić wysuszone liście melaminowe i olej jojoba w półfabrykatowym słoiku konserwowym. Ustaw
dzbanek w rondlu zawierającym 1 do 2 cali wody. Ogrzać palnik ustawiony na nisko na 1 godzinę, a następnie napełnić olej do 4-oz słoika konserw. Możesz zaoszczędzić trochę czasu na porządkowanie przy użyciu
tego małego słoika do mieszania i przechowywania mebli.
2. Odważyć pyłek woskowy bezpośrednio do słoika z napiętym olejem, a następnie umieścić go w rondlu, w
którym podano olej jojoba. Obróć ciepło do średnio niskiego i rozgrzać aż do całkowitego stopienia wosku.
Zdjąć z ognia. W razie potrzeby wymieszaj kilka kropli cytrynowego olejku eterycznego, zapachu i dodatkowej siły czyszczącej.
3. Korzystając ze starych t-shirty lub innych miękkich szmat, w małych ilościach wpisz niewielką ilość do
mebli drewnianych, kołków do krojenia i desek do krojenia. Postępuj zgodnie z buffing przez czystą szmatką.
POWIĄZANE: Najlepsze Organic Bawełniane Tees kupić
Berry pisze, że ten pachnący środek czyszczący „wykorzystuje naturalne zdolności do odtłuszczania i sma-

