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„...nejen to, jak pracujeme, ale
zejména to, co při tom cítíme a
co si myslíme nebo jestli je nám
to jedno, to vše má svůj úči-
nek..."

―Wolf-Dieter Storl:

Zahrada jako mikrokosmos

MÁCHADLO L'VANDU LOVE
CO JE TO MÁCHADLO NA PRÁDLO
A  K  ČEMU SLOUŽÍ?
V  tvrdé vodě se mýdlová složka pracích
prostředků sráží   s  minerálními látkami
obsaženými ve vodě. Máchadlo prádla,
které se přidává do máchací lázně místo
aviváže, rozpouští sražené zbytky pracího
prostředku. Prádlo tak je měkčí, barvy
jasnější. Svou mírně kyselou reakcí také
neutral izuje máchací lázeň, což je důležité zej-
ména pro lidi   s   ci tl ivou pokožkou. Přirozené
pH povrchu lidské kůže je totiž kyselé (pH 4-
6), plní funkci ochrany před množením mikro-
organismů, zatímco mýdlo, prací soda a j iné
prací prostředky bývají zásadité. Zbytky ta-

kových pracích prostředků v  prádle dráždí
kůži . Proto je vhodné je při máchání zneutra-
l izovat - je možné použít běžný ocet, nebo,
pokud máte rádi vůni levandule, naše má-
chadlo. :)

Co je tedy vlastně funkcí
klasické aviváže?
Původně měla zabránit efektům statické
elektřiny zejména u syntetických texti l i í. Pro
takové použití má aviváž nadále své místo.
Pokrývá povrch vlákna tenkou lubrikační
vrstvou, čímž se jeho povrch uhladí a prádlo
je na omak jemnější a hladší (funguje
podobně jako kondicionér na vlasy). Proto
také není vhodné používat aviváž na ručníky
a utěrky, které mají za úkol nasávat vodu.

Dnes se do aviváží přidávají i syntetické
parfémy, aby prádlo vonělo ještě dlouho po
vyprání - to je ale jen další příčina alergií.
Naše aviváž i máchadlo proto obsahuje jen
přírodní levandulovou si l ici .

Kdy tedy použít aviváž
a kdy máchadlo?
― Aviváž použi jte, pokud potřebujete, aby
oblečení zejména ze syntetických vláken ne-
j iskři lo a nedostávali jste elektrické šoky ze
statické elektřiny.

― Máchadlo pak používejte pro zjemnění
prádla, neutral izaci pH, provonění ... zkrát-
ka ke všem funkcím, ke kterým se běžně na-
bízí aviváže, s výj imkou té antistatické. :-)

Přesně takto to vnímáme a snažíme se, aby
každý pytlík a lahvička, které od nás putují
k  vám, byly vyrobeny a zabaleny  s  tím nej-
lepším úmyslem a záměrem. Naše výrobky ne-
vyrábí stroje, ale l idé, a každý z  nich ze sebe
při tom dává to nej lepší, co umí.

Věříme, že to cítíte i   vy, kteří naše výrobky pro-
dáváte a používáte. :-)
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Gábina je nejen naše modelka, ale umí taky

čarovat  s  bylinami. Mrkněte se na její profil na FB,

kde najdete seznam kurzů výroby bylinných mastí

a mýdel:Masti   a  mýdla  od  anděla  Gabriela

FACEBOOK.COM/ANDELGABRIEL

GABRIELA VÁGNEROVÁ – ČARODĚJKA BYLIN
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