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Pratique !

Ocet biały jest bezbarwnym płynem.  
Jego charakterystyczny zapach szybko 
się ulatnia. Jest znany i produkowany 
od starożytności. The fabulous Ocet 
biały gospodarczy 14% jest mocno 
skoncentrowany i perfumowany. 
Ma wiele zastosowań w gospodarstwie 
domowym:
• USUWA OSAD MINERALNY,
• ODTŁUSZCZA,
• ZMIĘKCZA WODĘ,
• ODPLAMIA DYWANY I WYKŁADZINY,
• USUWA PLAMY Z ATRAMENTU, KAWY, 

RDZY I CZERWONEGO WINA.

 Aby usunąć osad mineralny
Rozpylić Ocet gospodarczy na zawapnioną 
powierzchnię. Pozostawić na 15 min, spłukać 
i wytrzeć do sucha.

 Aby wyczyścić kran
Nasączyć papierowy ręcznik Octem 
gospodarczym i owinąć nim kran. Pozostawić 
na 15 min (całą noc, jeżeli kran jest bardzo 
zawapniony). Wystarczy przetrzeć suchą 
szmatką i kran będzie nieskazitelny.

 Aby nabłyszczyć naczynia
Wystarczy zastąpić zwykle używany płyn do 
płukania na Ocet the Fabulous 
wtedy, naczynia będą pięknie 
błyszczeć! Miedziane rondle można 
nabłyszczyć nacierając je garścią 
grubej soli nasączonej Octem the 
Fabulous.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 

DLA DZIECI.
• PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
• NIGDY NIE WOLNO MIESZAĆ OCTU 

Z WYBIELACZAMI.

W kuchni

Ocet biały 14% 
gospodarczy
Ocet biały 14% 
gospodarczy
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Produkt, który musi być w każdej 
szafce ze środkami czystości.  
The fabulous Alkohol gospodarczy 
Starwax 90% jest równocześnie:
• ODPLAMIACZEM,
• ŚRODKIEM ODKURZAJĄCYM,
• ODŚWIEŻACZEM POWIETRZA 

Z ZAPACHEM UTRZYMUJĄCYM 
SIĘ PREZ 2 GODZINY.

  Aby wyczyścić podłogi 
z linoleum
Wymieszać: 
•  3 łyżki The fabulous Alkoholu 

gospodarczego Starwax 
• 1 litr wody.
Umyć podłogę z linoleum mieszaniną.  
Po wyschnięciu powierzchnia będzie czysta 
i błyszcząca.
The fabulous Alkohol gospodarczy jest 
nie tylko uniwersalnym środkiem czyszczącym, 
ale ma przyjemny cytrynowy zapach, który 
utrzymuje się przez 2 godziny*.

  Aby nabłyszczyć inoks
Zwilżyć czystą ściereczkę  
Alkoholem i polerować  
powierzchnię.
* Kiedy roztwór jest zrobiony 

w proporcji 1:1 z wodą.

W domu

IDEALNY PRODUKT 
DO MYCIA

POWIERZCHNI
SZKLIWIONYCH

CZY WIESZ, ŻE?
• Alkohol gospodarczy przyspiesza schnięcie umytych podłóg! 
• Już 1 łyżka na 5 litrów roztworu wody ze środkiem do mycia Starwax 

przyspieszy porządki.

Alkohol gospodarczy 90%Alkohol gospodarczy 90%
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  Aby odkurzyć zdjęcia
Zwilżyć Alkoholem miękką ściereczkę.  
Trzeć delikatnie małymi, okrężnymi ruchami. 
Nie namaczać powierzchni.

  Aby odkurzyć  
listwy żaluzji
Nasączyć ściereczkę Alkoholem 
gospodarczym Starwax. Owinąć szmatkę 
wokół drewnianej szpatułki. Wystarczy 
przetrzeć każdą listwę, żeby była czysta 
i lśniąca. A w dodatku będzie  
przyjemny zapach!

  Aby odplamić  
meble z formiki*
Czyścić plamy ściereczką nasączoną 
Alkoholem gospodarczym.

* Formika to laminat wymyślony w 1912 roku w USA, 
który ze względu na niską cenę i wysoką odporność 
mechaniczną i chemiczną, stał się niezwykle 
popularny w Europie latach 50-tych, w Polsce od lat 
60-tych. Formiką wykańczano przede wszystkim 
blaty i frontony mebli kuchennych oraz frontony 
słynnych „meblościanek”. Na fali sentymentu do 
design’u tamtych czasów oryginalne meble z formiki 
znów są modne.
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Soda oczyszczona  
gospodarcza

  Aby zasłony prysznicowe 
i kabiny były nieskazitelne
Kabiny prysznicowe czyścić wilgotną gąbką 
oprószoną Sodą oczyszczoną. Spłukać 
i wytrzeć do sucha.
Zasłony prysznicowe czyścić tak jak kabiny, albo 
wyprać zasłonę w pralce z dodatkiem 3 łyżek 
Sody oczyszczonej.

  Aby rondle i naczynia były 
jak nowe w mgnieniu oka
Rondel z przypalonym tłuszczem oprószyć Sodą 
oczyszczoną, dolać gorącej wody i pozostawić 
na 15 minut. Wyczyścić i spłukać.

  Aby usunąć brzydkie 
zapachy
Do zamrażalnika lub lodówki wstawić 
spodeczek lub talerzyk z Sodą oczyszczoną. 
Powierzchnia pokryta Sodą powinna być jak 
największa. W zmywarce posypać Sodą brudne 
naczynia.

  Aby nabłyszczyć zlewy, krany, 
sanitariaty i płytki ścienne
Należy przygotować pastę z 3 porcji Sody oczyszczonej 
i porcji ciepłej wody. Czyścić przy użyciu ściereczki lub 
szczotki, w przypadku uporczywych zacieków. Spłukać 
i wytrzeć do sucha. Do nabłyszczania płytek ściennych 
użyć takiej samej pasty i czyścić gąbką. Spłukać obficie 
i wytrzeć do sucha.

W domu

W kuchni

W lazience

Soda oczyszczona  
gospodarcza

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• NIE STOSOWAĆ DO CZYSZCZENIA ALUMINIUM.
• NIE STOSOWAĆ NA WEŁNIE I JEDWABIU.
• PRZY MIESZANIU Z OCTEM GOSPODARCZYM, 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODANYCH PROPORCJI.

Znana ze swoich licznych 
właściwości soda oczyszczona jest 
proszkiem pochodzenia mineralnego.
Jeśli szukacie sprytnego produktu, 
który Wam pomoże w domowych 
porządkach, soda oczyszczona jest 
stworzona właśnie dla Was!
• ROZPUSZCZA TŁUSZCZ,
• WCHŁANIA BRZYDKIE 

ZAPACHY,
• ZMIĘKCZA WODĘ.
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Biel meudońską najlepiej 
stosować z naturalną gąbką.

  Odświeżanie metali  
(cyna, inoks, metalowa stolarka)
Należy przygotować mleczko 
meudońskiej mieszając 1 objętość 
Bieli meudońskiej z ½ objętości 
wody. Czyścić powierzchnię 
przy pomocy gąbki. Pozostawić 
na 30 min. Osuszyć suchą ściereczką.

  Aby nabłyszczyć srebra  
(sztućce, zastawy itp.)
Czyścić Bielą przy użyciu czystej, suchej ściereczki. 
Wypolerować na sucho aż do całkowitego usunięcia 
proszku z powierzchni.

  Dla lśniących nieskazitelnych 
szyb i luster
• 1 szklanka o poj. 250 ml. Bieli meudońskiej 
•  ½ szklanki Mydła marsylskiego w płatkach
•  1 szklanka gorącej wody
Rozpuścić mydło w płatkach w bardzo gorącej wodzie. 
Dodać Biel meudońską i wymieszać. Myć szyby 
i lustra, okrężnymi ruchami, ściereczką zwilżoną 
mieszaniną. Spłukać powierzchnię i dokładnie osuszyć 
suchą mikrofibrą. Można również zmieszać 1 objętość 
Bieli meudońskiej z ½ objętości wody (powstanie 
mleczko meudońskie). Wyczyścić szyby i lustra, 
pozostawić do wyschnięcia. Dokładnie wytrzeć na 
sucho bawełnianą szmatką lub Ściereczką Starwax 
do szyb.

Biel meudońskaBiel meudońska

W domuBiel meudońska zwana także jako 
Biel hiszpańska jest drobniutkim 
białym proszkiem. To rodzaj kredy 
wydobywanej od końca XIX wieku. 
Bardzo szybko jej specyficzne 
właściwości spowodowały, że zaczęła 
być dodawana do wielu preparatów. 
To doskonały uniwersalny preparat 
czyszczący.
• CZYŚCI I ODTŁUSZCZA,
• LEKKO ŚCIERNA IDEALNIE 

POLERUJE I NABŁYSZCZA BEZ 
RYSOWANIA.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• P102 – CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.
• NIE STOSOWAĆ DO CZYSZCZENIA ALUMINIUM.
• NIE STOSOWAĆ NA WEŁNIE I JEDWABIU.
• PRZY MIESZANIU Z OCTEM GOSPODARCZYM, NALEŻY 

PRZESTRZEGAĆ PODANYCH PROPORCJI.
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Kwas cytrynowyKwas cytrynowy

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 

DLA DZIECI
• NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH 

EMALIOWANYCH, ALUMINIUM I MARMURZE
• PODCZAS STOSOWANIA CHRONIĆ OCZY I RĘCE 

(DRAŻNIĄCY DLA OCZU, SKÓRY) 

W domu

  Aby usunąć osad mineralny 
z wody
Rozpuścić 5 łyżek Kwasu cytrynowego 
w 1 litrze wody. Rozpylić na zawapnione 
powierzchnie (chromowane, inoks, ceramikę, 
plastikowe). Spłukać.

Kwas cytrynowy to niezastąpiona substancja 
w każdym domu.
• ODWAPNIA,
• USUWA RDZĘ.

SPRYTNE SPOSOBY 
THE FABULOUS!

Roztwór można przygotować w wodzie zimnej, letniej 
lub gorącej. Wody gorącej można użyć mniej, wtedy 
roztwór będzie silniejszy i bardziej skuteczny.

  Aby usunąć 
rdzę z metalu
Nasączyć gąbkę Octem 
gospodarczym 
Starwax The 
fabulous. Oprószyć ją 
niedużą ilością Kwasu 
cytrynowego. 
Czyścić zardzewiałą 
powierzchnię. 
Mieszanina Octu 
i Kwasu błyskawicznie 
działa na rdzę, która 
znika.
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W kuchni

  Aby usunąć osad z wody w czajniku
Napełnić czajnik wodą. Wsypać 2 łyżki Kwasu na każdy litr wody. Zagotować wodę. 
Opróżnić czajnik i 3 razy dokładnie wypłukać.

  Aby usunąć plamy z kawy i herbaty
Usuwanie osadów z herbaty i kawy w filiżankach, kubkach i dzbankach. Do każdego 
naczynia wsypać 1-2 łyżki Kwasu. Zalać wrzącą wodą. Pozostawić na 30 minut. 
Dokładnie wypłukać. W ten sam sposób można odwanić ekspresy przelewowe do 
kawy.

  Aby odwapniać ekspres do kawy na kapsułki.
Rozpuścić 2 łyżki Kwasu w 1 litrze wody. Wlać mieszaninę do pojemnika na 
wodę. Uruchomić ekspres bez kapsułki, aż do całkowitego opróżnienia pojemnika. 
Wypłukać dokładnie ekspres dwukrotnie uruchamiając go z czystą wodą bez 
kapsułek.
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Olej kostny 100%
Prawdziwy

SPRYTNE SPOSOBY 
THE FABULOUS!

Żeby Olej lepiej penetrował skórę 
należy go dokładnie wmasować.

ŻEBY ODNOWIĆ  
SUCHĄ, PĘKAJĄCĄ SKÓRĘ:

Nanieść obficie Olej pędzlem lub szmatką. Pozostawić 
na 15 minut. Ponowić zabieg jeśli to konieczne. Usunąć 
nadmiar preparatu, gdy skóra przestanie go wchłaniać.

Dobra rada, proszę osuszyć 
powierzchnię skóry, gdy 

przestanie wchłaniać Olej.

Olej kostny 100%
Prawdziwy

Gruntowna renowacja skórzanych kurtek, 
toreb i butów z naturalnej licowej skóry! 
Niezastąpiony do wszelkich skórzanych 
akcesoriów:
• GŁĘBOKO ODŻYWIA,
• IMPREGNUJE I OCHRANIA,
• DO SKÓR NOWYCH I STARYCH.

Tradycyjny specyfik do renowacji skór 
naturalnych: skórzanej rustykalnej 
tapicerki, akcesoriów do jazdy konnej. 
Głęboko odżywa. Chroni miękkość lub ją 
przywraca. Impregnuje. Do siodeł, butów, 
cholewek, kurtek, toreb itp.
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Glinka z SommieresGlinka z Sommieres

Glinka z Sommieres jest drobnym 
pudrem z glinki w kolorze ochry. 
Wydobywana w okolicach Montpellier, 
stosowana od XIX wieku dzięki 
swym niezwykłym właściwościom 
absorpcyjnym (wchłania aż do 80% 
swojej wagi).  
Jest rewelacyjnym odplamiaczem.
• USUWA TŁUSTE PLAMY 

Z TEKSTYLIÓW  
(MASŁO, ŚLADY PO MAKIJAŻU itp.),

• USUWA TŁUSTE PLAMY  
Z MEBLI I PODŁÓG,

• NEUTRALIZUJE BRZYDKIE 
ZAPACHY.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 

DLA DZIECI
• NIE NAMACZAĆ
• PRZECHOWYWAĆ CHRONIĄC PRZED WILGOCIĄ

W domu

• Kamieniu naturalnym: 
marmurze, belgijski kamieniu 
niebieskim, trawertynie, wapieniu 
burgundzkim, cotto.

• Parkietach lakierowanych, 
panelach.

MOŻE BYĆ STOSOWANA NA:

  Aby usunąć tłuste plam 
z tekstyliów
Glinka z Sommieres może być używana 
do odplamiania na sucho obić, tapicerki 
samochodowej, dywanów, wykładzin. Najpierw 
należy usunąć nadmiar plamy przy użyciu 
papierowych ręczników. Następnie oprószyć 
plamę, pozostawić na co najmniej 2-3 godziny. 
Delikatnie trzeć i tamponować, na koniec usunąć 
odkurzaczem.

  Aby odplamić porowatą 
podłogę
Oprószyć plamę Glinką z Sommieres. 
Pozostawić na co najmniej 30 min. Delikatnie 
wyszczotkować w celu usunięcia proszku. 
Na starych plamach pozostawić na całą noc. 
Jeżeli plama dalej jest widoczna przedłużać czas 
działania.

  Aby przygotować 
samodzielnie mydełko do 
odplamiania
Należy dokładnie wmieszać w celu uzyskania 
jednolitej masy:
•  5 łyżek Glinki z Sommieres,
•  1 łyżkę Mydła marsylskiego w płatkach,
•  Trochę gorącej wody.
Pozostawić pastę do wyschnięcia. Aplikować 
na trudne plamy bezpośrednio przed praniem.
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Nadwęglan sodu jest białym proszkiem 
produkowanym na bazie węglanu sodu 
i wody utlenionej.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 

DLA DZIECI
• PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA
• PRZECHOWYWAĆ CHRONIĄC PRZED WILGOCIĄ

Nadwęglan soduNadwęglan sodu

SPRYTNE SPOSOBY 
THE FABULOUS!

Doskonały do starych zszarzałych koronek

W domu

Usuńcie 
zszarzenia 

z Waszej bieli!

  Aby wybielić zszarzałą 
bieliznę stołową 
i pościelową*
Dwie metody:
•  Napełnić miskę ciepłą wodą (do zalecanej 

temperatury prania). Rozpuścić w wodzie 
2 łyżki Nadwęglanu sodu. Namoczyć pościel 
w roztworze na 15-30 minut. Następnie 
przełożyć do pralki i wyprać.

•  Do prania bezpośrednio w pralce. Wsypać 
1 łyżkę Nadwęglanu na dno bębna pralki. 
Dodać proszek do prania. Wyprać. 

Powyższe przepisy można stosować wyłącznie do 
białych tkanin.

  Aby odplamić białą odzież 
i bieliznę stołową**
Żeby usunąć plamy z trawy, sosu pomidorowego, 
kawy, czerwonego wina itp. Rozpuścić 2 łyżki 
Nadwęglanu sodu w 3 litrach wody. Moczyć 
tekstylia w roztworze przez 2 godziny.  
Aby zwiększyć skuteczność odplamiania dodać 
do roztworu 1 łyżkę Mydła marsylskiego 
w płatkach i wyprać tkaniny w pralce. Proszę 
przestrzegać temperatury prania zalecanej przez 
producenta tekstyliów.
*  Należy sprawdzić zalecenia producenta
**   Wyłącznie tkaniny bawełniane. Nie stosować do jedwabiu, 

kaszmiru i innych wrażliwych włóknach. Proszę stosować się 
do zaleceń producenta tekstyliów.
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Mydełko galasowe 
do odplamiania
Mydełko galasowe 
do odplamiania

  Aby odplamić tekstylia**
Zwilżyć tkaninę. Delikatne tekstylia – natrzeć 
plamę bezpośrednio Mydełkiem galasowym. 
Mocniejsze tkaniny – nanieść Mydełko i trzeć 
plamę gąbką. Pozostawić na 15 min. i spłukać 
wodą. Jeżeli plama jest oporna powtórzyć zabieg 
z użyciem gąbki. Pozostawić na 15 min. i spłukać 
wodą. Wyprać w pralce z temperaturze zgodnej 
z zaleceniem producenta.

  Aby zwiększyć skuteczność 
odplamiania na delikatnych 
tkaninach i / lub kolorowych 
(nie stosować na jedwabiu)
Zamiast wody zwilżyć tkaninę wodnym 
roztworem Nadwęglanu sodu: 1 łyżeczka 
Nadwęglanu The fabulous na 500 ml wody. 

  Aby zwiększyć skuteczność 
odplamiania na odpornych 
białych tkaninach
Przed użyciem Mydełka galasowego, 
zamoczyć tkaninę na 1-2 godziny w roztworze 
2 łyżek Nadwęglanu sodu rozpuszczonych 
w wodzie. Następnie odplamiać Mydełkiem.
* Zawiera 1% żółci wołowej.
** Stosować się do zaleceń producenta.

Do tekstyliówMydełko galasowe* istnieje od zawsze! 
Nasze babcie zawsze je używały 
i były bardzo zadowolone. Zawiera 
naturalne kwasy z żółci wołowej, które 
rozpuszczają tłuszcze i substancje podobne 
do tłuszczów. Zmywa również kolorowe 
plamy. To najskuteczniejszy naturalny 
odplamiacz.
• IDEALNE DO DELIKATNYCH TKANIN**,
• UŻYTE PRZEZ PRANIEM POZWALA 

DOPRAĆ TRUDNE PLAMY.
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  Aby udrożnić kanalizację 
i pozbyć się brzydkich 
zapachów
Zagotować 2 l wody. Rozpuścić w niej 2-3 łyżki 
Sody kalcynowanej. Dodać 1 szklankę Octu 
gospodarczego. Wlać roztwór do odpływu 
pozostawić na 1 lub wiele godzin.

  Aby zmyć farby
W wiaderku rozpuścić 3 łyżki Sody 
kalcynowanej w 1 litrze wrzącej wody. 
Nanieść roztwór gąbką na powierzchnię, 
z której chcemy usunąć farbę. 
Pozostawić na 5 do 10 min. Gdy 
warstwy farby staną się brązowe 
spłukać powierzchnie wodą.
Odczekać 1 dzień, następnie rozpylić na 
zmytą powierzchnię Ocet gospodarczy. 
Przed nałożeniem nowej farby przeszlifować 
powierzchnię.

  Aby oczyścić powierzchnie 
przed malowaniem
Rozpuścić 2 łyżki Sody kalcynowanej 
w 1 litrze. Dokładnie umyć powierzchnię 
przeznaczoną do malowania. Pozostawić 
1-2 minuty i spłukać wodą. Aby 
zneutralizować Sodę rozpylić na umytą 
powierzchnię Ocet gospodarczy.  
Pozostawić do wyschnięcia,  
potem wytrzeć.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• NIE WOLNO APLIKOWAĆ NA DREWNO ZAWIERAJĄCE 

TANINĘ (DĘBINĘ, KASZTANOWIEC).
• ZAWSZE WYKONAĆ WSTĘPNĄ PRÓBĘ 

W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU.

Przy używaniu przepisów  
z Sodą kalcynowaną

Stosujcie zawsze  
Gąbkę do prac remontowych!

Doradzam ściśle stosować się  
do podanych w przepisach proporcji 
preparatów i przestrzegać kolejności 

prac. W przypadku każdego przepisu 
trzeba zrobić wstępną próbę w mało 

widocznym miejscu.

Remont
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Soda kalcynowanaSoda kalcynowana

Soda kalcynowana to drobne, białe, bezwonne 
kryształki. Można na ich bazie przygotować 
bardzo skuteczny środek do czyszczenia różnych 
powierzchni w domu. Dawniej soda kalcynowana 
była bazą do produkcji detergentów, a zwłaszcza 
płynów do prania. To wielofunkcyjny środek:
• SODA KALCYNOWANA JEST BARDZIEJ 

ŻRĄCA NIŻ SODA OCZYSZCZONA,
• MA SILNE WŁAŚCIWOŚCI ODTŁUSZCZAJĄCE,
• ZMIĘKCZA WODĘ.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 

DLA DZIECI.
• ZAWSZE STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE 

PONIEWAŻ JEST BARDZO DRAŻNIĄCA DLA SKÓRY.
• NIE WOLNO STOSOWAĆ NA ALUMINIUM.
• NIE WOLNO STOSOWAĆ NA DREWNIE DĘBOWYM 

I KASZTANOWCU.

W domu

Do tkanin
W kuchni

  Aby wyczyścić i odtłuścić 
posadzkę
W przypadku uporczywych tłustych plam 
(zwłaszcza w kuchni) wymieszać:
•  3 łyżki Sody kalcynowanej
•  1 łyżeczkę płatków Mydła marsylskiego
•  1 litr gorącej wody
Uwaga nigdy nie wolno używać tej mieszaniny 
na aluminium i powierzchniach woskowanych.

  Aby wyczyścić marmur
Przygotować pastę z:
•  2/5 części Bieli meudońskiej
•  1/5 części Sody kalcynowanej
•  2/5 części wody
Nanieść pastę grubą warstwą na czyszczoną 
powierzchnię. Pozostawić na 1 godzinę. Osuszyć.

  Aby wyprać bardzo brudne 
tkaniny
W pralce: w filiżance ciepłej wody rozpuścić 
½ szklanki Sody kalcynowanej. Wlać 
do pojemnika na płyn zmiękczający. Efekt 
2 w 1: tkaniny zostaną dokładnie wyprane, 
a dodatkowo zostanie wyczyszczony system 
odpływowy pralki.

  Aby odtłuścić okapy, blachy, 
grille elektryczne, drzwiczki 
piekarników, grille ogrodowe…
Rozpuścić 1 łyżeczkę Sody kalcynowanej 
w 2 łyżeczkach zimnej lub letniej wody. Dodać 2 łyżki 
Szarego mydła na oleju z oliwek. Dobrze wymieszać. 
Dodać kolejne 2 łyżki Szarego mydła. Nakładać 
powstały krem gąbką, pozostawić na kilka minut, 
trzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha ściereczką 
z mikrofibry.
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Mydło Marsylskie

W domu

Do tekstyliów

  Aby przygotować  
uniwersalny płyn do czyszczenia
Do pustego opakowania z rozpylaczem wsypać:
• 2 łyżki Mydła Marsylskiego w płatkach
• 1 łyżkę Octu gospodarczego
• 100 ml gorącej wody
Dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia płatków 
mydlanych. Wstrząsać przed użyciem. Rozpylić,  
myć wilgotną gąbką i spłukać.

  Aby przygotować  
1 litr płynu do prania
W 2 litrowym bidonie rozpuścić:
•  40g czyli 7-8 łyżek lub ½ szklanki 

o pojemności 250 ml. Mydła 
Marsylskiego w płatkach i 1 litr 
gorącej wody

• 1 łyżkę Octu gospodarczego
• 1 łyżkę Sody oczyszczonej
Energicznie wstrząsnąć bidonem. 
Do prania w pralce używać 125-150 ml 
mieszaniny. Żeby pranie ładnie pachniało 
dodać do mieszaniny kilka kropli 
ulubionego olejku eterycznego.

Produkowane w Marsylii w jednej z ostatnich 
tradycyjnych mydlarni na bazie sody i olejów 
roślinnych, zawiera aż 72% kwasów tłuszczowych. 
Wytwarzane od Średniowiecza dostępne w kostce 
lub płatkach. Może być używane do higieny 
osobistej i jako wielofunkcyjny środek czyszczący.
• ODTŁUSZCZA I ODPLAMIA,
• CHRONI KOLORY TEKSTYLIÓW,
• BEZPIECZNE DLA WRAŻLIWEJ SKÓRY.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI

Mydło Marsylskie

Taki płyn może po kilku dniach zgęstnieć,  
ale wystarczy dobrze wstrząsnąć opakowanie 
przed użyciem.
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Szare mydło gospodarcze

  Aby odplamiać tkaniny*
W przypadku uporczywych plam, odwrócić 
ubranie na lewą stronę, nanieść na plamę 
trochę Szarego mydła. Na prawej stronie 
trzeć plamę gąbką lekko nasączoną Szarym 
mydłem. Wsadzić ubranie do pralki i wyprać 
tak jak zwykle.
* zawsze należy najpierw sprawdzić zalecenia 

producenta tekstyliów

  Aby oczyścić liście  
po śladach zostawionych 
przez czerwce
Rozpuścić 1 łyżkę Szarego mydła w 1 litrze 
ciepłej wody. Dobrze wymieszać i przelać 
połowę do butelki  
z rozpylaczem.  
Rozpylać  
bezpośrednio  
na rośliny i myć.

  Aby wyczyścić podłogi
W wiaderku w 5 litrach ciepłej wody rozpuścić 
2 łyżki Szarego mydła. Myć brudne podłogi 
i zostawić do wyschnięcia.

  Aby odtłuścić piekarnik
Nanieść trochę Szarego mydła na wilgotną 
gąbkę. Nanieść mydło na całe wnętrze  
piekarnika gąbką, trzeć w szczególnie  
brudnych miejscach. Spłukać gorącą wodą.

Szare mydło gospodarcze jest silnie skoncentrowaną 
mieszaniną olejów roślinnych i ługu potasowego.
Jest dość lepkie i gęste. Występuje w formie płynu 
lub pasty. To najlepszy środek czyszczący w domu.
• CZYŚCI
• ODTŁUSZCZA
• ODPLAMIA
• KONSERWUJE POWIERZCHNIE

Do tekstyliów

W ogrodzie

W domu

Butelka 
z rozpylaczem  

The fabulous  
jest doskonała do 

stosowania przepisów 
z użyciem  

Szarego mydła.

Zamiast proszku do prania do bębna pralki 
można wlać łyżkę Szarego mydła i garść 
Sody kalcynowanej. Prać jak zwykle.

Szare mydło gospodarcze
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Nowy zapachSzare mydło  
zapach eukaliptusa
Szare mydło  
zapach eukaliptusa

Starwax the fabulous dubluje 
klasyczny produkt retro do 
czyszczenia tym razem  
o zapachu eukaliptusa.
Receptura naturalnie bogata 
w glicerydy doskonale odtłuszcza 
i czyści pozostawiając świeży 
zapach w całym domu.
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Podłogi  
& inne powierzchnie

KONCENTRAT MYJĄCY DO PODŁÓG 
I INNYCH POWIERZCHNI,  
SUPER SKUTECZNY
Szare mydło i Soda kalcynowana 
gruntownie odtłuszczają. Ochrona 
przed plamami. 1 litr pozwala 11 
razy umyć do 120 m2. Do różnego 
typu powierzchni: płytki, marmur, 
PCW, laminaty.

Podłogi  
& inne powierzchnie

Kuchnia  
skuteczne odtłuszczanie
Kuchnia  
skuteczne odtłuszczanie

Do regularnego stosowania na 
różnego typu podłożach: marmur, 
płytki, inoks, płyty kuchenne.
Mieszanina Szarego mydła, Sody 
kalcynowanej i Sody oczyszczonej 
gwarantuje idealne odtłuszczenie. 
Soda kalcynowana usunie nawet 
przypalony tłuszcz. Lekka ścierność 
sody oczyszczonej powoduje 
niezwykłą skuteczność na co dzień.
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CZYŚCI, ODTŁUSZCZA  
I USUWA SMUGI.
Zawiera alkohol, dzięki czemu 
idealnie odtłuszcza i przyspiesza 
wysychanie mytej powierzchni. 
Opóźnia zaparowywanie, 
zmniejsza osadzanie się kurzu 
i ślady po kroplach deszczu.

ODWAPNIA I NABŁYSZCZA
Dodatek kwasu cytrynowego 
i octu gospodarczego gwarantuje 
perfekcyjne odwapnienie 
i piękny połysk baterii i innych 
powierzchni.
Może być używany na płytkach, 
fajansie, plastiku, inoksie, 
żywicach, akrylu i ceramice.

Szyby i lustraSzyby i lustra

Łazienka usuwanie  
osadów mineralnych
Łazienka usuwanie  
osadów mineralnych
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Spotkajmy się na
www.starwax.pl
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GAMA STARWAX THE FABULOUS

Dawne  
skuteczne produkty  
i proste przepisy,  

dla nieskazitelnego  
domu!

SPOTKAJMY SIĘ NA:
www.starwax.pl
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