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Beata Wdowczyk-Murfitt
Dip ION, terapeutka żywieniowa
www.lasantebybeata.co.uk

Noworoczny
detoks...
mieszkania

Wiemy sporo na temat detoksu i jak ważne
jest oczyszczanie organizmu z toksycznych
substancji. Należy jednak pamiętać, że bez
oczyszczenia miejsca, w którym najczęściej
przebywamy – naszego domu, nawet
najlepszy detoks organizmu nie będzie tak
efektywny. Na to, co dzieje się w naszym
domu, mamy bezpośredni wpływ. Dlatego
zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób dbamy
o czystość tego najbliższego nam środowiska.
Pamiętajmy również, że im więcej mamy
przestrzeni w domu, tym lepiej to wpływa
na naszą psychikę.

Bezpłatne webinary
Zapraszamy na prowadzone przez
Beatę Wdowczyk-Murfitt webinaria,
z których dowiecie się więcej o zdrowym odżywianiu i wzmacnianiu
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie
www.londonspark.org.uk

Artykuł powstał w ramach projektu
„Supporting wellbeing of Polish
community”, dofinansowanego z rządowego
Funduszu Coronavirus Community
Support Fund i zarządzanego przez The
National Lottery Community Fund.
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Porządki
1. Kuchnia

Warto otworzyć szafki i zrobić mały przegląd przypraw, konserw czy makaronów.
Niektórym produktom mogła się już skończyć data ważności. Pozostałe warto umieścić najlepiej szklanych pojemnikach.
Dzięki temu łatwiej będzie z nich korzystać
i będą lepiej wyglądać na półce. Na koniec
najtrudniejsze zadanie: czas usunąć zbędne
maszynki i roboty kuchenne oraz pozbyć
się wysłużonych patelni i garnków.

3. Sypialnia

Czy aby naprawdę potrzebujemy tych
wszystkich książek, biżuterii i inne gadżety
na nocnym stoliku? Prawdopodobnie nie.
Posegregujmy je i poukładajmy. Miejsce
do spania powinno być wolne od bałaganu.
Jeśli troszczymy się o zdrowie, usuńmy
też z sypialni telefon i ładowarkę. Dzięki
temu będziemy spać spokojniej.

4. Łazienka

Sprawdźmy wszystkie produkty do pielęgnacji osobistej, warto zwrócić uwagę
na daty ważności i jakość tych produktów. Może już czas na zainwestowanie
w zdrowsze produkty, niezawierające
szkodliwych dla skóry substancji.

5. Salon

W salonie głównym problemem są często zbędne dekoracje. Częściowo wypalone świeczki, zakurzone pamiątki
z podróży czy inne przypadkowe drobiazgi. Pozbądźmy się też starych gazet
i czasopism. Pamiętajmy, dom służy przede
wszystkim do mieszkania, a nie do magazynowania zbędnych przedmiotów. Nie
zagracajmy go!

6. Rośliny w domu

W powietrzu krąży wiele związków,
groźnych dla naszego zdrowia. Rośliny
nie tylko pochłaniają CO2 i uwalniają
tlen, ale także oczyszczają powietrze
z zanieczyszczeń. Rośliny uwalniają parę
wodną, która zwiększa wilgotność. Im
w pomieszczeniu jest cieplej i bardziej
sucho, tym rośliny jeszcze bardziej nawilżają powietrze. Rośliny potrafią też filtrować drobnoustroje, które mogą podrażniać nasze drogi oddechowe. Rośliny
sprawiają, że nasz nastrój się poprawia.
Stajemy się bardziej zadowoleni, odczuwamy większą satysfakcję z życia, a nasze
relacje z domownikami stają się silniejsze. Kwiaty zmniejszają niepokój, stres
i depresję.

Bezpieczne środki czystości
Nowoczesne środki czystości niestety mają sporą zawartość toksyn, co nie sprzyja
zdrowiu. Warto wrócić więc do starych, sprawdzonych sposobów – zaoszczędzimy
i będziemy bliżej natury. Oto kilka przepisów na ekologiczne środki czystości.

Składniki do domowych
środków czyszczących:

Soda oczyszczona; Ocet; Dobrej jakości
mydło w płynie albo detergent; Olejek
z drzewa herbacianego; Cytryna; Butelki
z rozpylaczem; Słoiczki

Delikatny, kremowy środek
czyszczący

1/2 szklanki sody oczyszczonej zmieszać z płynnym mydłem bądź wybranym detergentem, tak aby otrzymać
kremową masę. Nałożyć na gąbkę i używać do czyszczenia kafelków, prysznica
czy wanny. Łatwo się spłukuje. Przechowywać należy w zamkniętym słoiku
bądź przygotowywać miksturę w miarę
potrzeb na bieżąco.

Płyn do mycia okien

1/4-1/2 łyżeczki płynnego detergentu, 3
łyżeczki octu, 2 szklanki wody, butelka
z rozpylaczem. Połącz wszystkie składniki i używaj, tak jak środków do mycia
okien. Detergent – mydło jest tu ważne,
gdyż rozpuści substancje woskowe pozostawione na szybie przez komercyjne
środki czyszczące.

Środek do czyszczenia
kuchenki i piekarnika

Szklanka sody oczyszczonej i woda, troszkę
płynnego mydła/detergentu.
Spryskać powierzchnię dość obficie wodą,
poprószyć sodą – dość grubą warstwą
i pozostawić na noc. Rano usunąć zabru-
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dzenia ściereczką. Na koniec przetrzeć raz
jeszcze ściereczką już z niewielką ilością
detergentu i wody.

Środek czyszczący
do wszystkiego

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, kilka kropel mydła w płynie bądź detergentu, 2
szklanki ciepłej wody. Kilka kropel olejku
z drzewa herbacianego.
Połącz wszystkie składniki w butelce z rozpylaczem, wstrząśnij butelką, by soda się
rozpuściła. Używaj do czyszczenia wszystkich powierzchni.

Środek do czyszczenia
drewna

1/2 łyżeczki oliwy z oliwek
1/4 szklanki octu, albo świeżego soku
z cytryny
Zamocz ściereczkę w miksturze i przetrzyj drewniane powierzchnie. Przechowuj w zamkniętym słoiczku.

Octowy spryskiwacz

Pię ciopro c entowy roztwór o ctu
w butelce z rozpylaczem – świetny
do czyszczenia blatów kuchennych czy
drewnianych desek do krojenia. Można
spryskać deskę na noc, roztwór wtedy
wsiąknie, zapach wywietrzeje, zarazki
znikną. Pamiętajmy o nieużywaniu plastikowych desek, bo plastik łatwo dostaje
się do żywności.
W łazience roztwór ten dobry jest do odkażania sedesu...

www.cooltura24.co.uk
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