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ŻEL POD PRYSZNIC

Dla wyjątkowych doświadczeń pod prysznicem,
zmieszaj kilka kropel ulubionego mydła z odrobiną wody
i ciesz się cudowną, aksamitną pianką podczas kąpieli.

SZAMPON DO PODRÓŻY

Idealny w podróży, szczególnie
do stosowania na zewnątrz: umyj
włosy jak zwykle i spłucz dokładnie. Przy
długich włosach, zalecamy zastosowanie
dodatkowo odżywki do włosów.

SZAMPON DLA ZWIERZĄT

Zmocz futerko swojego czworonoga i rozprowadź kilka kropel
mydła bezzapachowego. Spłucz dokładnie.
Nie dotykaj oczu.

PŁYN DO MYCIA TWARZY

Aby pobudzić zmęczoną skórę,
rozetrzyj kilka kropli mydła
w dłoniach aby uzyskać pachnącą, aksamitną piankę. Umyj twarz jak
zwykle.

PRANIE RĘCZNE

Do prania ubrań ręcznie podczas
podróży i do prania delikatnych
rzeczy. Kilka kropel mydła wlej
do wody, zanurz rzeczy do prania, delikatnie
wypierz i spłucz dokładnie.

KĄPIEL DZIECKA

Do przygotowania kąpieli dla
dziecka - kilka kropel mydła
bezzapachowego wlej do ciepłej wody. Kilka
kropli nałóż na gąbkę i delikatnie wykąp
dziecko. Nie dotykaj oczu.

MYDŁO DO RĄK

Dla delikatnego i dokładnego
oczyszczania, nawet jeśli dłonie
są często myte. Kilka kropli nałóż na wilgotne dłonie, rozetrzyj dla stworzenia pianki
i dokładnie spłucz.

KĄPIEL STÓP

Podaruj sobie relaks po ciężkim
dniu w postaci kąpieli stóp. Dodaj kilka kropli mydła do miski, wlej wodę
i zanurz stopy.

PŁUKANIE WARZYW
I OWOCÓW

Dodaj kilka kropli mydła do miski z wodą
i zanurz produkty. Wypłucz dokładnie pod
bieżącą wodą. Zalecamy mydło w płynie
bezzapachowe.

18-W-1 MYDŁO W PŁYNIE – 18 SPOSOBÓW UŻYCIA
SPRAY DO ROŚLIN

PŁYN DO JAMY USTNEJ

Do odświeżenia – dodaj 1-2 krople
Rozpuść kilka kropli mydła
mydła w płynie miętowego do ½
w płynie lawendowego w wodzie
i dodaj pół łyżeczki pieprzu cayenne. Zmie- szklanki wody i wypłucz usta.
szaj, wlej do aplikatora i rozpyl na rośliny.

INHALACJA

Rada domowa Emanuel Bronner:
Kilka kropli mydła wlej do miski
z gorącą wodą. Przykryj głowę ręcznikiem
i wdychaj opary.

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Wyciśnij trochę mydła na mokrą
gąbkę i umyj naczynia jak zwykle.
Zalecamy mydło w płynie cytrusowe.

PASTA DO ZĘBÓW

1 kroplę mydła w płynie miętowego nałóż na szczoteczkę do
zebów i zanurz w szklance wody. Następnie umyj zęby jak zwykle.

MYDŁO DO GOLENIA

Dla cudownie gładkiej skóry,
zmieszaj kilka kropli mydła
i utwórz pianę, nałoż pianę na miejsca do
golenia i dalej postępuj jak zwykle.

PŁYN DO USUWANIA
PLAM

1-2 krople mydła nałóż na gąbkę
i delikatnie usuń plamę. Wypłucz wodą, aż
plama przestanie być widoczna.

KĄPIEL RELAKSUJĄCA

Napełnij wannę wodą w temperaturze 35–38°C, dodaj dwie łyżki mydła.
Dla ekstra pielęgnacji dodaj jeszcze 2 łyżki
oliwy z oliwek.

CZYSZCZENIE SZCZOTEK/PĘDZLI

Jeśli codziennie korzystasz ze
szczotki czy pędzli, oczyść je raz w tygodniu:
nałóż mydło na wilgotną szczotkę, pędzelek
i po wytworzeniu piany spłucz dokładnie.

