Aprílový špeciál

Bodka za
upratovaním
Parfumované vrecúško Rose s medailónom,
13,20 €, závesný medailón jemne
parfumovaný vôňou ruže, 11,59 €,
Mathilde M, Apropos

Voda na žehlenie je balená v 1 000 ml
plastovej fľaši s rozprašovačom, 10,60 €,
Millefiori, bytovévône.sk

Vonné karty Laundry vyrobené zo špeciálnej
voňavej gumy, 11,40 €/3 ks, Millefiori,
bytovévône.sk

Viete, čím všetkým sa dá váš domov prevoňať? Dokonca aj spotrebičmi.
Stačí do nich vložiť osviežovač a ony odvedú dve práce v jednom.
❚ Ak však chcete svoj domov nielen prevoňať, ale
i zbaviť vzduch rôznych baktérií, pachov a nečistôt,
siahnite po katalytických lampách.
❚ Vonné vrecúška sú určené na prevoňanie menších
priestorov ako šatník, zásuvka s bielizňou či toaleta.
Alternatívne riešenie sú vonné karty.
❚ Rozprašovač s parfumovanou vodou na textílie
a odevy je vhodný na použitie v domácnosti, na záclony a sedacie súpravy alebo počas cestovania.
❚ Príjemnú vôňu do oblečenia dodá aj osviežovač
tkanín. Pár kvapiek, ktorými pokropíte oblečenie
pred žehlením, dodá bielizni nádhernú vôňu.
❚ Vôňa do umývačky riadu odstraňuje nepríjemné
pachy vnútri spotrebiča a zároveň prevoniava jeho
vnútro. Špeciálny povrch umožňuje jej automatické
uvoľňovanie pri vyšších teplotách. Vône nezanechá-

Antibakteriálna náplň
umožňuje elimináciu až 90 %
mikroorganizmov prítomných
v prostredí uzavretej
miestnosti, náplň 500 ml,
16,30 €, Lampe Berger,
VaseKuchyne.sk

Katalytická lampa Galet
s imitáciou prírodných
okruhliakov, objem 260 ml,
Lampe Berger, 49 €,
VaseKuchyne.sk
Parfumovaný granulát
do vysávača S-fresh
s vôňou citrónu či kvetín,
5,08 €/4 vrecúška, Electrolux
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vajú žiadne stopy na umytom riade a vydržia približne 50 umývacích cyklov.
❚ Antipachový gél do chladničky odstraňuje zápachy
z mäsa, rýb alebo syrov. Stačí odstrániť ochrannú
hliníkovú fóliu a umiestniť ho priamo do chladničky,
kde vydrží pohlcovať pachy až 3 mesiace.
❚ O sviežu vôňu pri vysávaní sa postará parfumovaný granulát alebo tyčinky do vysávača. Používajú sa
veľmi jednoducho – v oboch prípadoch ich stačí povysávať do prázdneho prachového vrecka. Keď sa
dostanú dnu, budú vám spríjemňovať túto činnosť
až do okamihu vyprázdnenia vrecka.
❚ Nežiaduce pachy na rukách, napríklad po krájaní
cibule, cesnaku a ryby, len s použitím vzduchu a tečúcej vody odstráni mydlo z antikora za menej ako
20 sekúnd.

Air fresh osviežovač
do vysávača vo forme
tyčiniek, 1,79 €/3 ks,
dm drogéria

Vôňa do umývačky riadu s citrónovou
arómou, 5,63 €/balenie 2 ks, Electrolux

Vďaka jednorazovým obrúskom do sušičky
bude vaša bielizeň voňavejšia, mäkšia
a ľahšie ju ožehlíte, 9,20 €, Electrolux

Pohlcovač pachov v chladničke v tvare iglu,
6,80 €, Electrolux
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Odstraňovač pachov z antikora odstráni
nežiaduce pachy na rukách napríklad
po krájaní cibule, 12,90 €, Zwilling,
Potten & Pannen – Staněk
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