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Baví vás uklízet?Otrava, říkáte
si, kterou je nejlíp mít co nejdřív
za sebou?

Nabízíme jiný pohled. Zkuste se
jednou podívat na úklid vašeho
domova jako na součást očisty
vlastního nitra. Jak nahoře tak
dole – jak venku tak i  uvnitř.
Dáme-li úklidu svou vědomou
pozornost, pocítíme výsledky
obvykle hned. Může to být
vlastně taková docela užitečná a
akční forma předjarní medi-
tace.
Pište nám svoje zkušenosti a zá-
žitky s  jarní očistou.

Odpovědi, které nás zaujmou,
zveřejníme na naší Facebookové
stránce (fb.com/tierraverde.s.r.o)
a autorům pošleme jako odmě-
nu produkt měsíce.

Zkuste použít BIKU na odstranění
skvrn od potu na vašem prádle:
trošku BIKY rozmíchejte s  trochou vody na
pastu a tu vetřete do skvrny. Nechte hodinu
odpočívat, pak vyperte.

Oplach na zeleninu a ovoce:
do misky s  vodou rozpusťte 3 lžíce BIKY a
v  roztoku omyjte ovoce a zeleninu. Soda je po-
může zbavit nečistot, postřiků i   vosku.

A  nakonec náš oblíbený recept:
připál i l i jste při vaření hrnec a na dně zůstala
zuhelnatělá černá vrstva, která odolává všemu,
co máte po ruce? Nechte pracovat čas a BIKU.
Do hrnce dejte na dva prsty vody a do vody
pár lžic BIKY. Nechte na sporáku zahřát k  bo-
du varu a vypněte. A  jděte spát.

Ráno bude stačit kartáč nebo drátěnka, a po
černotě nezůstane ani stopy.

JARNÍ ÚKLID  S   BIKOU
JEDLOU SODU ASI NENÍ TŘEBA ZVLÁŠŤ PŘEDSTAVOVAT,

Jak použít BIKU k  úklidu domu už většina z  vás ví a ti, co to ještě
nezkusili, se o  jejím použití dočtou v  návodu, který přibalujeme ke
každé velikosti baleníBIKY.
Zde je pár tipů, které zatím možná ještě neznáte:

j istě j i všichni znáte jako součást prášku do pe-
čiva nebo jako lék na pálení žáhy. Věděli jste
ale, že jedlá soda má i   mnoho-
stranné použití při čistění a
údržbě eko-domácnosti?

Je skvělým a velmi vše-
stranným čističem, pohl-
covačem pachů a dokonce
pomůže i   při uhašení malých
domácích
požárů – a při -
tom je soda

bikarbona zcela přátelská nejen k  životnímu
prostředí, ale především je také naprosto

zdravotně nezávadná.

Je třeba j i ale nezaměňovat se „sodou
na praní“ – jedná se o  rozdílné látky!

(Chemický název sody bikarbony je
hydrogenuhličitan sodný, zatímco
soda na praní je uhličitan sodný.)
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KURZY ALCHYMIE
EKOPRANÍ:

PRAHA
1 0.3. od 1 6:30, Brána k  dětem

www.branakdetem.cz

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
1 9.3. od 1 6:00, Šanami

www.sanami.cz

BEROUN
21 .3. od 1 0:00, Sýrový obchod

www.syrovyobchod.eu

BRNO
24.3. od 1 6:00, Brána k  dětem

www.branakdetem.cz

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:
ekoalchymie.cz/prednasky.html

Fotografie: Jiří Lichtenberk

Bylinné koncentráty TO jsou vyráběné podle
receptur domácích bylinných sirupů   s  pomocí
moderní technologie. Vedle výrazné bylinné
chuti obsahují méně cukru a jsou méně kyselé.

Sirupy jsou k  dispozici v  mnoha příchutích a
hodí se na rychlou přípravu studeného nebo
teplého nápoje. Více na adrese:

TO – BYLINNÉ SIRUPY,
KONCENTRÁTY A NÁPOJE

WWW.SIRUPY.EU

Jeden z  našich dodavatelů, firma LL

spol.   s.r.o. ze Soběslavi, vyrábí tekuté

poklady, o  kterých asi málokdo ví....

Děkujeme celému týmu prodejny Alpík
z  Ostravy za dobrou spolupráci . Nedávná
přednáška o  Ekolachymii praní a úklidu pro
zákazníky a personál prodejny proběhla
příjemně a užitečně. Budeme se těšit na
další :-).  

WWW.ALPIK.CZ

EKO DROGERIE, BIO
KOSMETIKA ALPÍK




