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PRZEPISY NA
EKOLOGICZNE

ŚRODKI
CZYSTOŚCI



PŁYN UNIWERSALNY 1

Składniki:
Woda – 1 szklanka

Ocet – 1 szklanka

Olejek eteryczny (np. z drzewka herbacianego) – 4 krople

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu i przelej do

ciemnej butelki z atomizerem

*CZYŚCI BLATY, KAFELKI, ZLEW

PŁYN UNIWERSALNY 1I

Składniki:
Woda – 2 szklanki

Ocet spirytusowy – 2 łyżki

Boraks – 2 łyżeczki  

Olejek eteryczny z drzewka herbacianego – 4

krople

Olejek eteryczny lawendowy – 4 krople

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu i

przelej do ciemnej butelki z atomizerem.

Płyn do sprzątania gotowy!

*CZYŚCI WSZELKI BRUD I NIECZYSTOŚCI

PŁYN DO USUNIĘCIA KAMIENIA

Składniki:
Kwasek cytrynowy – 2 łyżki

Ciepła woda – 1 szklanka

Wata/lignina

Przygotowanie:
Kwasek cytrynowy rozpuść w ciepłej wodzie. Roztworem

nasącz watę i porozkładaj ją w miejscach pokrytych

kamieniem.

*RADZI SOBIE Z ANJTRUDNIEJSZYM OSADEM I KAMIENIEM

PASTA SODOWA

Składniki:
Soda – 6 łyżek

Woda – 2 łyżki (lub woda utleniona)

Przygotowanie:
Sodę połącz z wodą w stosunku 3:1, tak aby powstała

pasta. Powstałą pastę nakładaj na gąbke lub

szczoteczkę

*IDEALNIE CZYŚCI FUGI, ZLEW, ŁAZIENKĘ – ZASTĘPUJE SKLEPOWY CIF

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 1

Składniki:
Soda oczyszczona – ½ szklanki

Ciepła woda – 2-3 litry

Olejek eteryczny (np. lawendowy) – 4 krople

Przygotowanie:
Dodaj sodę i kilka kropel ulubionego olejku

eterycznego do wiadra z ciepłą wodą i wymieszaj.

Gotowe!

*PŁYN JEST RÓWNIEŻ BEZPIECZNY DLA DOMOWYCH ZWIERZĄT

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 1I

Składniki:
Ocet spirytusowy – 1½ szklanki

Ciepła woda – 2L

Olejek eteryczny (np. eukaliptusowy) – 10-20 kropli

Przygotowanie:
Do wody dodaj ocet oraz olejek eteryczny i porządnie wymieszaj. Możesz

w ekologiczny i zdrowy sposób dbać o podłogi i panele w domu!

*PŁYN JEST RÓWNIEŻ BEZPIECZNY DLA DOMOWYCH ZWIERZĄT
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PŁYN DO MYCIA NACZYŃ I1

Składniki:
Kwasek cytrynowy – 3 łyżki lub sok z 3 cytryn

Woda (przefiltrowana) – 1 szklanka

Ocet spirytusowy – 4 łyżki

Sól – 1 łyżka

Olejek eteryczny (np. z mięty pieprzowej) – 10-20

kropli

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu i przelej

do ciemnej butelki z atomizerem lub pompką. Płyn

do mycia naczyń gotowy jest od razu!

PROSZEK/TABLETKI DO ZMYWARKI

Składniki:
Boraks – 1 szklanka

Sól kuchenna – ½ szklanki

Kwasek cytrynowy – 1 szklanka

Soda kalcynowana – 4 szklanki 

*lub pieczona soda oczyszczona ok. 30-60 min w 200˚C

Olejek eteryczny (bazyliowy, melisowy, lawendowy) – 10-20 kropli

Przygotowanie:
Wszystkie składniki należy wymieszać ze sobą i przechowywać w

szczelnie zamkniętym naczyniu. Do każdego  mycia naczyń dodaj 1-2 łyżki

proszku, który rozsyp na dnie zmywarki. Olejek eteryczny możesz

dodawać przed umieszczeniem mikstury w zmywarce (ok. 3-4 kropli na 1

pełne mycie naczyń)

*NACZYNIA NIE BĘDĄ JUŻ ZAGROŻENIEM, GDY DO ZMYWARKI DODASZ EKOLOGICZNE „TABLETKI”

* KOSTKI EKOLOGICZNE TO ŚWIETNY SPOSÓB NA ODŚWIEŻENIE TWOJEJ TOALETY

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 1
Składniki:

Szare mydło – 120 g - jedna kostka 

*starte na tarce o dużych oczkach – płatki mydlane

Soda oczyszczona – 1 łyżka

Woda – 8 szklanek

Olejek eteryczny (np. cytrynowy) – 10-20 kropli 

Przygotowanie:
Do zagotowanej wody dodaj płatki mydlane, sodę oraz

olejek eteryczny. Całość porządnie wymieszaj i odstaw

na noc. Kolejnego dnia możesz przelać płyn do mycia

naczyń do ciemnej buteleczki z wygodnym

dozownikiem.

EKOLOGICZNE KOSTKI DO TOALET

Składniki:
Soda oczyszczona – 6 łyżek

Woda utleniona – 1 łyżka

Kwasek cytrynowy – 2 łyżki

Olejek eteryczny (np. bergamotkowy) – kilka-kilkanaście

kropel

Przygotowanie:
W naczyniu wymieszaj ze sobą sodę i kwasek cytrynowy. W

buteleczce z atomizerem połącz wodę i olejek eteryczny,

powstałym płynem spryskuj produkty suche, tak aby je

zwilżyć – staraj się wykonywać tę czynność powoli. Z

powstałej masy uformuj kulki o średnicy około 3 cm

(możesz też wykorzystać foremki do pieczenia). Gotowe

kostki rozłóż na noc na papierze, tak aby wyschły i stężały.

Na drugi dzień możesz korzystać z własnoręcznie

zrobionych kostek toaletowych.
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PROSZEK DO PRANIA

Składniki:
Płatki mydlane – 1 szklanka

Boraks – 2 szklanki

Soda kalcynowana – 2 szklanki 

*lub pieczona soda oczyszczona – 30-60 min w 200˚C

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki i przechowuj w lnianym worku

lub szczelnym słoiku. Do prania używaj ½ szklanki proszku.

Przed wsypaniem proszku dodaj kilka kropel swojego

ulubionego olejku eterycznego.

*Płatki mydlane najlepiej mocno rozdrobnić – np. blenderem

lub młynkiem, aby w trakcie prania nie przyklejały się do ubrań

PŁYN DO PŁUKANIA I
Składniki:

Kwasek cytrynowy – 2 łyżeczki

Ciepła woda – ¼ szklanki

Ulubiony olejek eteryczny (np. z drzewa różanego) – 10

kropli

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu i przelej do

przegródki pralki w przeznaczonym miejscu.

PŁYN DO PRANIA 
Składniki:

Gorąca woda – 1 szklanka + 7L

Płatki mydlane – 2 szklanki (starte szare mydło)

Boraks – 2 szklanki

Soda kalcynowana – 2 szklanki

*lub pieczona soda oczyszczona ok. 30-60 min w 200˚C

Przygotowanie:
Płatki mydlane dodaj do gorącej wody i mieszaj, aż się rozpuszczą.

Następnie dodaj boraks i sodę. Dokładnie wymieszaj. Kiedy wszystkie

składniki się rozpuszczą, dodaj 7 litrów wody.

Używaj do każdego prania ¼ szklanki przyrządzonej mikstury (możesz

dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego). Płyn do prania

najlepiej przechowywać w dużej misce lub wiadrze.

PŁYN DO PŁUKANIA II

Składniki:
Ocet – ½ szklanki

Soda oczyszczona – 1 ½ łyżeczki sody

Olejek eteryczny (np. jaśminowy) – 10 kropli

Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu i przelej do

przegródki pralki w przeznaczonym miejscu.

LISTA PRZYDATNYCH PRODUKTÓW DO SPRZĄTANIA

Olejki eteryczne:  
z drzewa herbacianego, melisowy, rozmarynowy, geraniowy,

lawendowy, goździkowy, cynamonowy, eukaliptusowy,

tymiankowy, sosnowy, pomarańczowy, bergamotowy,

jaśminowy, z drzewa różanego, 

z mięty pieprzowej

Ocet spirytusowy
Soda oczyszczona

Soda kalcynowana  

*nie musisz jej kupować, wystarczy, że upieczesz sodę oczyszczoną

ok. 30-60 minut w 200˚C

Płatki mydlane 
*zetrzyj szare mydło w kostce na tarce o grubych oczkach

Kwasek cytrynowy 

*lub sok z cytryny

Woda utleniona
Ciemna - brązowa szklana butelka

Atomizer

http://www.holosklep.pl/

