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Nuci de Sapun pentru Spalat Rufe MONTE

Nucile de s?pun sunt fructele arborelui de s?pun (lat. Sapindus mukorossi) apar?inând familiei Sapindaceae, fiind un detergent vegetal complet
natural, care protejeaz? pielea ?i mediul. Coaja fructelor (nucilor de s?pun) se folose?te de decenii în India, Pakistan, Nepal ?i numeroase alte
??ri asiatice pentru cur??area rufelor.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 14,90 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Monte

Descriere
Nuci de Sapun pentru Spalat Rufe MONTE
250gr-500gr

Prospect:
Nucile de s?pun sunt fructele arborelui de s?pun (lat. Sapindus mukorossi) apar?inând familiei Sapindaceae, fiind un detergent vegetal complet
natural, care protejeaz? pielea ?i mediul. Coaja fructelor (nucilor de s?pun) se folose?te de decenii în India, Pakistan, Nepal ?i numeroase alte
??ri asiatice pentru cur??area rufelor.
Materialul lipicios aflat în coaja de nuc?, saponina, intr? în contact cu apa, face pu?in? spum? ?i se scurge din coaja nucilor de s?pun.
Aceast? coaj? de nuc? se folose?te ca detergent. Datorit? ac?iunii saponinei de dizolvare a gr?simii îndep?rteaz? impurit??ile din textile, f?r?
decolorarea textilelor ?i f?r? deteriorarea materialelor rufelor. Nucile de s?pun nu con?in substan?e chimice, care ar provoca alergii sau ar irita
pielea sensibil?.
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Prin utilizarea lor protej?m s?n?tatea noastr?, cât ?i mediul înconjur?tor. Nucile de s?pun sunt mult mai ieftine decât detergen?ii obi?nui?i, astfel
pe lâng? ocrotirea s?n?t??ii ?i a mediului protejeaz? ?i portofelul nostru.
Utilizare
A?eza?i o cantitate de nuci de s?pun (4-8 jum?t??i de coaj?) într-o pung? de pânz? între rufele aflate în ma?ina de sp?lat, nu este nevoie de
detergent. Rufele vor avea un miros neutru, acesta se poate schimba cu câteva pic?turi de ulei parfumat, aplicate pe punga de pânz?.
O cantitate ajunge pentru 2-3 sp?l?ri.
Dup? utilizare cojile pot fi compostate. 500 g de coaj? de nuci de s?pun sunt suficien?i pentru aprox. 80-100 de sp?l?ri.
Sp?larea cu nucile de s?pun este mai economicoas? decât cu detergen?ii sintetici cump?ra?i la acela?i pre?, deoarece se pot folosi de mai
multe ori pentru sp?lare.
Nu trebuie s? folosi?i balsam de rufe, rufele vor fi la fel de moi ?i de pufoase. Nucile de s?pun nu îndep?rteaz? complet petele de pe rufele albe
foarte murdare.
În aceste cazuri putem folosi în?lbitor sau sare pentru îndep?rtarea petelor.

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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