Stop skvrnám!
Nejčastější dotazy:
Jak se zbavit skvrn od potu i make-upu
Jak zařídit, aby byly bílé ponožky opravdu bílé? Co si počít se zašlým a zašpiněným
límečkem košile? A jak se konečně zbavit nevzhledných fleků od potu a deodorantu v
podpaží? To jsou jen některé z problémů se skvrnami a zapraným oblečením. Pozor, my
známe řešení každého z nich!
Přípravek Savo Perex nalijte do vlažné vody v poměru 1 : 10, prádlo v něm na 1 až 2 hodiny namočte,
poté důkladně vymáchejte v čisté vodě a vyperte. Savo Perex lze použít i pro praní v automatické
pračce, používá se pak program s předpírkou a přípravek se lije přímo do bubnu pračky, ve které máte
prádlo, které chcete vyčistit. Savo perex je bělidlo, používejte ho tedy pouze na čistě bílé prádlo.
Pokud chcete odstranit skvrny z barevného nebo bílého s barevnými pruhy, použijte řadu Savo Perex
Oxi, která neobsahuje chlor.

skvrny od potu a deodorantu v podpaží...
I na skvrny od potu existují účinné zbraně. Jednou z nich je tradiční mýdlo s jelenem. Kýbl
naplňte horkou vodou a nastrouhejte do něj nahrubo mýdlo s jelenem (je k dostání běžně v
drogeriích a opravdu je na něm jelen). Prádlo namočte do mýdlového roztoku a nechte zhruba
půl dne odpočívat. Poté tkaniny vyždímejte a klasicky vyperte v pračce. Stejnou službu udělá
i balení mýdlových vloček.
Pro chemiky-amatéry opět existuje i jiné řešení – čpavek. Čpavkovou vodu (přesný název zní
Čpavková voda technická a prodává se v lahvích o hmotnosti 450 g o síle 24 % zhruba za 30
Kč) ještě zřeďte, aby síla roztoku dosahovala 5–10 %, skvrny od potu jí potřete, ještě
přežehlete přes plátno, taktéž namočené ve čpavkové vodě, a vyperte. Na pot zachycený v
záhybech oděvů platí hadřík namočený v lihu.

Nemůžu dostat špínu z límce u košile!
„Límce u košilí a manžety před každým praním potíráme speciálním čistírenským
prostředkem„v domácích podmínkách by mělo stačit potřít zašpiněná místa žlučovým
mýdlem.“ To seženete běžně v drogeriích od 30 korun výše (dle balení). V „babských radách“
se k tomu přidává zázrak jménem obyčejný šampon. Zašlý límeček jím důkladně promněte a
košili vyperte.
Co nás ještě mnohdy trápí :
Černá tuš – zašpiněné prádlo od tuše namočte do mléka a nechte vykysat.
Propiska na kožené sedačce – měla by zabrat kolínská nebo hadřík namočený v alpě.
Hořčice – oblečení vyperte ve vodě se sodou.
Bláto – skvrny nechte zcela zaschnout. Pak bláto odrolte a skvrnu vyčistěte v roztoku octa.
Káva – čerstvou skvrnu namočte do studeného mléka, zašlou posypte solí a vytřete hadříkem.

Make-up – skvrnky na oblečení vytřete chlebovou střídou.
Moč – platí na ni roztok kyseliny citronové.
Rtěnka – zabere terpentýn.
Žloutek – odstraní ho líh, benzin nebo trocha čpavku.

