
Soda  oczyszczona  doskonale  nadaje się  do  taniego  i  ekologicznego  sprzątania  oraz prania,  a  także  przy
wytwarzaniu np. kul kąpielowych. Wodorowęglan sodu, zwany potocznie sodą oczyszczoną, może być bezpiecznie
używany w szerokiej gamie produktów, takich jak bomby do kąpieli, sole, peelingi, pasta do zębów. W połączeniu z
kwasem cytrynowym i w zetknięciu z wodą  efektownie musuje. Jest także doskonałym ekologicznym środkiem
czyszczącym, a nawet leczniczym – w kuracjach alternatywnych.

Charakterystyka produktu:
•soda oczyszczona to tani i ekologiczny detergent,

•doskonale sprawdza się w czyszczeniu na przykład fug czy lodówki, a także odświeża zapach w szafie,

•soda  nie  rysuje  powierzchni,  dlatego  może  być  uzywana do  czyszczenia  najdelikatniejszych  nawet
materiałów,

•soda  oczyszczona  (w  przeciwieństwie  do  kaustycznej)  nie  jest  szkodliwa  dla  organizmu  człowieka,
ponieważ nie grozi  poparzeniem ani zatruciem oparami, można ją nawet spożywać – jest na przykład
wspaniałym, bezglutenowym środkiem spulchniającym do pieczenia ciast

•jest całkowicie bezpieczna dla środowiska, biodegradowalna - rozkłada się w temperaturze powyżej 60°C,

•soda oczyszczona jest substancją niepalną,

•produkt posiada wszystkie wymagane badania i atesty dopuszczające go również do użytku spożywczego.

Zastosowanie sody (plik   do pobrania)
W kuchni:

•pomaga czyścić wszystkie kuchenne sprzęty, blaty oraz meble,

•usuwa z dłoni i desek do krojenia rozmaite intensywne zapachy, na przykład czosnku i cebuli,

•pochłania nieprzyjemne wonie np. w lodówce czy kuchennych szafkach

•zapobiega rdzewieniu,

•gasi palący się tłuszcz

•jest świetnym środkiem spulchniającym do ciast i innych wypieków.

W łazience:

•może zastąpić wybielacz do prania,

•nadaje się do szorowania armatury łazienkowej oraz glazury i terakoty,

•w połączeniu z octem pomaga udrożnić zapchane rury.

W całym domu:

•pomaga odświeżać dywany, tapicerkę, materace, łóżeczka dziecięce, foteliki samochodowe,

•pochłania nieprzyjemne zapachy z szafy czy odkurzacza.

Do zabiegów higienicznych:

•dodana do kąpieli – łagodzi skutki np. poparzenia słonecznego,

•w połączeniu z oliwą tworzy delikatny peeling,

•wygładza i złuszcza suchą skórę na łokciach,

•w formie płynu może zastąpić odświeżacz do ust,

•w formie pasty pomaga leczyć ciemieniuchę u niemowląt,

•pod postacią roztworu pomaga leczyć u dzieci podrażnienia pieluszkowe i afty.

Dla zwierząt domowych:

•pomaga usuwać nieprzyjemne zapachy z kuwety i posłania,

•może być stosowana jako suchy szampon dla psów usuwający zapach,
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•w formie roztworu jako kąpiel dla zwierząt poprawia wygląd sierści.
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