Ohjeita ekologisen Saaren
Taika
Siivoussaippuan
käyttöön
Saaren Taika Siivoussaippua on ekologinen vaihtoehto kodin
kaikkeen siivoukseen. Saaren Taika Siivoussaippua sisältää
vain kahta luonnollista luomuöljyä; oliiviöljyä ja
kookosöljyä, siksi se on tehokas lialle, mutta samalla
hellävarainen käsillesi!
Saippuaa voidaan käyttää sellaisenaan, raastettuna ja
liotettuna suihkepulloon tai hieromalla saippuaa kostutettuun
sieneen tai rättiin. Annostele raastetta n. 1tl-2tl/ 500ml
lämmintä vettä.
Saaren Taika® Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin kaikille
koville pinnoille kuten lavuaarin ja wc-pöntön pesuun,
teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille, kaakeleille,
hellalle, ikkunoille, peilille jne, se sopii oivasti myös
nahalle,
mokalle,
silkille,
villalle
ja
muille
aremmille tekstiileille. Sitä voidaan käyttää myös auton,
puutarhakalusteiden
Siivoussaippuaa
huovuttamiseen,
puhdistamiseen.
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Ekologiset Saaren Taika® siivoussaippuat on valmistettu käsin

Suomessa 100% luonnollisista ainesosista,
biohajoavia, vegaanisia ja eläinkokeettomia.
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Ohjeet käyttöön:
Liuota 1tl siivoussaippuasta raastettua raastetta lämpimällä
vedellä täytettyyn n. 500ml suihkepulloon ja suihkuta lialle
ja pyyhi rätillä. Vaikeisiin pinttyneisiin lika kohtiin voit
jättää suihkeen muutamaksi minuutiksi vakuttamaan ennen
pyyhintää.

Saaren Taika Siivoussaippua on kirppistelijän
paras kaveri!
Kirppistelyssä

ikävin

ilmiö

on

vaikeasti

irroitettavat

hintalaput, joista usein jääkin liimaa tai jopa paperiakin
ostettuun tuotteeseen. Vaan eipä jää enää! Suihkautus Saaren
Taikaa, pyyhkäisy ja hintalappu liimoineen on poissa!

Myös

puuoveen

pinttyneet

liat

lähtevät

Saaren

Taika

Siivousaippualla vaivatta:

Vaikeammatkin liat puhdistuvat helposti ja
kuormittamatta Saaren Taika Siivoussaippualla:

luontoa

Tiukkaan jämähtäneet kalkki- ja pesuainesaostumat suihkukaapin

laseista lähtee, kun hankaa kokonaista siivoussaippuaa
kostutettuun karhunkieleen ja pesee sillä. Varo kuitenkin
naarmuttamasti lasia!
Jopa ötökät auton keulasta lähtevät vaivatta käyttämällä
Saaren taika siivoussaippuaa; suihkauta lian päälle, anna
vaikuttaa ja käytä sientä tai mikrokuituliinaa pyyhkimiseen:

Alla olevilta videoilta näet miten helposti ja vaivattomasti
esim. keittiön liesituulettimeen pinttynyt rasva lähtee
käyttämällä Saaren Taika Siivoussaippuaa:
Myös hellan nappien alla pitkään muhineet ruuanpinttymät
lähtevät helposti ja nopeasti tällä Siivoussaippualla:
Saaren Taika Siivoussaippua onkin luultavasti markkinoiden
paras vaihtoehto voimakkaita myrkkyjä sisältäville
pesuaineille ja mikä parasta; se sisältää vain luonnollisia
aineita, se on hellävaraista käsillesi ja hengityksellesi,

mutta silti tehokasta lialle! Käyttämällä Saaren Taika
Siivoussaippuaa, voit vihdoin tuntea mille tuoksuu PUHDAS,
ilman keinotekoisia ja voimakkaita hajusteita sotkemassa
aistejasi!
Saaren Taika® Siivoussaippua on perinteisellä Marseille
saippuan reseptillä valmistettu, mutta se ei sisällä lainkaan
kiisteltyä palmuöljyä. Saaren Taika® Siivoussaippua on
pesuteholtaan
vahvempi
kuin
tavallinen
Marseille
ja Siivoussaippuaa ei suositellakaan henkilökohtaiseen pesuun
käytettäväksi.

Saaren Taika® Sitrus Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin
kaikille koville pinnoille kuten lavuaarin ja wc-pöntön
pesuun, teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille,
kaakeleille, hellalle, ikkunoille, peilille jne.
Saaren Taika® Sitrus Siivoussaippuan tuoksu tulee aidoista
luonnon eteerisistä öljyistä, suloisen ja raikkaan tuoksun
lisäksi eteerisistä öljyistä on myös kodin siivoamisessa
oikeasti hyötyä!
Seetripuun eteerinen öljy paitsi raikastaa tehokkaasti, toimii
myös ötököiden karkottajana. Se auttaa ehkäisemään erilaisia
homeita ja sieniä. Seetripuun eteerinen öljy rauhoittaa myös
mieltä ja kehoa.
Sitruunaruohon eteerinen öljy on antibakteerista ja se
puhdistaa kotisi ilmaa vähentämällä ilmassa olevia bakteereja,

allergeeneja ja viruksia. Sitruunaruohon eteerinen öljy tekee
kodistasi puhtaan ja raikkaan! Sitä käytetään myös tuholaisten
torjuntaan.
Rosmariinin eteerinen öljy auttaa poistamaan poistaa bakteerit
ja virukset kodistasi. Se on antibakteerista ja antiseptista,
sekä jättää jälkeensä raikkaan miellyttävän tuoksun.

Saaren Taika Greippi Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin
kaikille koville pinnoille kuten lavuaarin ja wc-pöntön
pesuun, teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille,
kaakeleille, hellalle, ikkunoille, peilille jne.
Saaren Taika Greippi Siivoussaippuan tuoksu tulee aidoista
luonnon eteerisistä öljyistä, suloisen ja raikkaan tuoksun
lisäksi eteerisistä öljyistä on myös kodin siivoamisessa
oikeasti hyötyä!
Greipin eteerinen öljy on tehokas antibakteerinen aine ja
siksi se on täydellinen tuote kodin puhdistamiseen ja
desinfiointiin. Greippi Siivoussaippua käy kodin kaikkien
pintojen puhdistamiseen, mutta erityisen tehokas se on esim.
työtasojen desinfioinnissa ja kylpyhuoneen kosteuden ja
pesuaineiden aiheuttamien jäämien puhdistamisessa!
Lisäksi greipin eteerinen öljy täyttää ilman miellyttävällä
sitrushedelmän aromilla. Greipin eteerisellä öljyllä on myös
erittäin myönteinen vaikutus mielen virkeyteen. Kun käytät
Greippi Siivoussaippuaa voit myös nauttia muista greipin
eteerisen öljyn tuomista hyödyistä.

Lue
lisää
Saaren
Taika
Siivoussaippuoista: https://www.saarentaika.com/ekosiivous/ ja
käy lukemassa Siivousaippuoidemme saamat asiakapalautteet:
Ekologinen Saaren Taika siivoussaippua kokemuksia

