CIESZ SIĘ CZYSTOŚCIĄ
KAŻDEGO DNIA

PERFEKCYJNIE
CZYSTY DOM

NATURALNIE
CZYSTY DOM

Pleśń w domu? Mech na tarasie? Uporczywy kamień w łazience?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Skuteczność to hasło przewodnie marki Pomoc Domowa
Professional. Twój dom to szczególne miejsce, które potrzebuje specjalnego traktowania.

Zaschnięty tłuszcz w piekarniku? Zatkany zlew? Kosz na pranie ciągle pełen?
Stwórz własne, naturalne rozwiązanie! Twój dom to miejsce spotkań i budowania relacji
rodzinnych. Ważne jest, żeby wszyscy czuli się w nim dobrze i komfortowo.

Produkt polski

Receptura dopasowana do
powierzchni i rodzaju zabrudzeń

Produkt polski

Sprawdzone receptury
w nowoczesnym wydaniu

Niezwykle wydajne

Polecane przez setki zadowolonych
Polek i Polaków

Naturalny skład

6 produktów - nieskończenie
wiele przepisów

Szczegóły
na stronach 4-11

Szczegóły
na stronach 12-19

SALON

Salon jest miejscem,
w którym toczy
się życie rodzinne
i towarzyskie. Czysta
podłoga, dywan oraz
kanapa zdecydowanie
pomogą w stworzeniu
dobrej atmosfery.

Meble
Tapicerowane
Usuwa trudne zabrudzenia
Likwiduje nieprzyjemny zapach
Sofy, narożniki, fotele, dywany,
wykładziny, tapicerka
samochodowa

Dywany
Usuwa zabrudzenia i plamy
Pozostawia przyjemny zapach
Dywany, wykładziny,
meble tapicerowane

Szyby
Kominkowe
Usuwa sadzę i przypalenia
Nie spływa i nie odbarwia
Szyby kominkowe,
szkło piecowe

Parkiet i Panele
Delikatna pielęgnacja
i naturalny połysk
Antystatyczna formuła
Panele i podłogi laminowane

Tworzywa
Sztuczne
Nie matowi powierzchni
Usuwa trudne zabrudzenia
Ramy okienne, meble ogrodowe,
parapety, żaluzje,
obudowy sprzętu AGD
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KUCHNIA

Co tak pięknie pachnie,
świeże cytrusy?
Lodówka zachęca
pysznym jedzeniem,
a meble błyszczą
czystością. To jest to!

Kuchnie
Usuwa codzienne zabrudzenia
Nie pozostawia zarysowań
Okapy, płyty kuchenne, płytki
ceramiczne, drzwi lodówek

Inox i Stal
Usuwa tłuszcz i odciski palców
Nie pozostawia smug
Okapy, piekarniki, drzwi
lodówek, zlewozmywaki,
płyty kuchenne

Lodówki
i Mikrofalówki
Usuwa zaschnięte plamy
Likwiduje nieprzyjemny zapach
Lodówki, kuchenki mikrofalowe,
zamrażarki itp.

Odtłuszczacz
Do profesjonalnego odtłuszczania
Nie rysuje powierzchni
Kuchenki gazowe i elektryczne,
kuchenki mikrofalowe,
okapy, płytki itp.

Piekarniki
Usuwa tłuszcz i brud
Nie rysuje i nie spływa
Piekarniki gazowe, elektryczne,
płyty kuchenne, ruszty itp.
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ŁAZIENKA

Czysta i lśniąca łazienka
wpływa pozytywnie
na samopoczucie
domowników. To tutaj
codziennie szykujemy
się do pracy i szkoły.
Niech każdy poranek
będzie radosny!

Łazienki
Usuwa codzienne zabrudzenia
Nie niszczy i nie rysuje powierzchni
Armatura, glazura, elementy
chromowane, wanny, umywalki

Szyby i Lustra

Nie pozostawia smug
Nadaje długotrwały połysk
Szkło powlekane i niepowlekane,
akryl, prysznice kafelkowe, itp.

Kamień i Rdza

Długotrwały połysk

Usuwa kamień i uporczywe naloty

Nie pozostawia smug i zacieków

Długotrwały efekt bez smug

Szyby, lustra, kryształy,
glazura, porcelana

Wanny, umywalki, toalety,
armatura chromowana,
prysznice, brodziki

Pleśń
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Kabiny
Prysznicowe

Fugi

Działa szybko i bez odbarwień

Odświeża kolor

Nie zawiera chloru

Nie odbarwia i nie wypłukuje

Kamień naturalny i syntetyczny,
tynk, gips, płytki ceramiczne,
terakota, glazura

Białe i kolorowe spoiny pomiędzy
płytkami ściennymi i podłogowymi

9

Grille i Ruszty
Nie matowi i nie rysuje

10

INNE

OGRÓD

Słoneczna pogoda
sprzyja spędzaniu
czasu na zewnątrz:
w ogrodzie, na tarasie
czy werandzie. Usiądź
wygodnie, włącz
ulubioną muzykę
i zrelaksuj się!

Mchy i Glony
Skutecznie usuwa naloty

Usuwa przypalony tłuszcz

Nie odbarwia powierzchni

Grille, wędzarnie, rożna,
akcesoria do grilla

Ogrodzenia, kostka brukowa,
altany, elewacje, mury,
tarasy, płyty nagrobkowe

Są takie miejsca, które
potrzebują specjalnego
traktowania, dlatego
produkty z tej grupy
gwarantują zarówno
skuteczność jak i
ochronę powierzchni.

Naklejki
i Etykiety
Szerokie zastosowanie
Nie uszkadza powierzchni
Usuwa: naklejki, etykiety, klej,
taśmy malarskie, tusz,
gumy do żucia itp.

Nagrobki
Czyści i nabłyszcza
Nie przebarwia
i nie rysuje powierzchni
Nagrobki i pomniki
z marmuru, granitu i lastrika
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Dlaczego warto stosować produkty
Pomoc Domowa Natural?

NAUKA I ZABAWA

PROSTY SKŁAD
Dzięki samodzielnemu przyrządzaniu środków czystości dobrze wiesz
jaki jest ich skład.

OCHRONA ŚRODOWISKA

BEZPIECZEŃSTWO
Świadomie rezygnujesz z używania
związków chemicznych, które często
bywają chorobotwórcze i mogą powodować alergię.

NIESKOŃCZENIE WIELE PRZEPISÓW
Skomponuj środki czystości według
własnych potrzeb i upodobań.

WYGODNE OPAKOWANIA

Naturalne
Naturalne
środki czystości
bezpieczne czystości
środki
dla całej rodziny
bezpieczne
dla całej rodziny
12

Samodzielne komponowanie środków czystości zachęci Ciebie i Twoje dziecko do eksperymentowania
i odkrywania nowych zastosowań.

Saszetki z odmierzoną ilością ułatwią Ci użycie produktu, a atomizer
pozwoli dostać się nawet do trudno
dostępnych miejsc.

Używając naturalnych środków czystości przyczyniasz się do dbania
o środowisko. Większość ze składników jest biodegradowalna, dzięki
czemu nie zagrażają naturze.

NAJSKUTECZNIEJSZE STĘŻENIE
Dzięki odpowiedniemu stężeniu
produktów, szybko i łatwo poradzisz
sobie z zabrudzeniami.

OSZCZĘDNOŚĆ
Kupując jedynie 6 produktów jesteś
w stanie zaoszczędzić zarówno miejsce jak i pieniądze.

NATURALNIE
I PROSTO

Soda Oczyszczona Gospodarcza powinna się znaleźć w każdym
domu. Nie jest szkodliwa dla Ciebie i Twojej rodziny, a ponadto
jest całkowicie biodegradowalna. Doskonale odświeża i zwalcza nieprzyjemne zapachy. Nie zawiera żadnych substancji powierzchniowo czynnych.

Mydło Szare Gospodarcze to naturalny środek piorący i czyszczący, który nie zawiera konserwantów i fosforanów. Delikatny
dla tkanin, nie odbarwia koloru, zmiękcza wodę. Pochodzi ze
składników naturalnych. Nie zawiera substancji zapachowych
oraz sztucznych barwników.

Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:

Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:

ODPLAMIA

ODŚWIEŻA

NIE RYSUJE
POWIERZCHNI

proszek do prania
płyn do mycia naczyń
środek czyszczący lodówki

4x saszetka

4x saszetka

udrożniacz do rur
tabletki do czyszczenia toalet
odplamiacz do dywanów

POCHŁANIA
ZAPACHY

Soda Kalcynowana Gospodarcza jest środkiem o szerokim zastosowaniu. Usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy takie jak
wino, czy kawa. Ponadto zmiękcza wodę – można go stosować
do prania zarówno kolorowych jak i białych tkanin. Nie zawiera
żadnych substancji powierzchniowo czynnych.

ODPLAMIA

W opakowaniu znajdziesz saszetki,
dzięki którym stworzenie środków
czystości jest jeszcze łatwiejsze.

DELIKATNE
DLA TKANIN

NIE ODBARWIA

ZMIĘKCZA
WODĘ

Nasze produkty nie zawierają
barwników ani GMO.

Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:
4x saszetka

tabletki do zmywarki
proszek do prania
pasta do czyszczenia zabrudzeń

ODPLAMIA

WYBIELA

POCHŁANIA
WILGOĆ

POCHŁANIA
ZAPACHY

Kwasek Cytrynowy Gospodarczy jest produktem przyjaznym dla
środowiska. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia i konserwacji
naszych urządzeń domowych. Produkt wyprodukowany na bazie
100% alkoholu pochodzenia roślinnego.
Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:
4x saszetka
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PRODUKTY
DOSTOSOWANE
DO TWOICH POTRZEB

płyn do mycia naczyń
odkamieniacz do czajnika
tabletki do zmywarki

ODPLAMIA

NABŁYSZCZA

ODKAMIENIA

POCHŁANIA
ZAPACHY
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Zestaw Saszetek to niezbędnik w każdym domu. Dzięki niemu samodzielnie stworzysz kilkanaście produktów, którymi wyczyścisz
cały dom. Są to produkty bazowe, pozwalające na stworzenie
wielu sprawdzonych przepisów ułatwiających utrzymanie domu
w czystości.

Olejek Eteryczny otuli Cię delikatnym aromatem lawendy lub
cytryny. W 100% naturalna formuła doskonale sprawdzi się do
odświeżenia pościeli oraz aromaterapii. Niweluje nieprzyjemne
zapachy i doskonale odświeża powietrze.
Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:

Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:

płyn do mycia podłóg
mgiełka do pościeli
proszek do prania

proszek do prania
płyn do mycia naczyń
tabletki do zmywarki
Opakowanie zawiera:

CYTRYNOWY

Nie odpowiada Ci zapach octu?
Dodaj kilka kropli olejku eterycznego,
który zniweluje jego intensywny zapach.

LAWENDOWY

DELIKANTY
DLA TKANIN

NADAJE
PIĘKNY ZAPACH

Dzięki atomizerowi z łatwością użyjesz octu
nawet w trudno dostępnych miejscach.

Ocet 14% Gospodarczy Skoncentrowany to najbardziej wszechstronny, naturalny środek czyszczący, który powinien się znaleźć
w każdym domu. Dzięki zwiększonemu stężeniu nawet przy codziennym użyciu wystarczy na dłużej. Produkt wyprodukowany
na bazie 100% alkoholu pochodzenia roślinnego.
Przykładowe środki czystości do sporządzenia z tym produktem:
płyn do płukania tkanin
udrażniacz do rur
płyn czyszczący zmywarkę

DOSKONALE
CZYŚCI
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ODTŁUSZCZA

ODKAMIENIA

NABŁYSZCZA
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Naturalne środki czystości możesz przygotować mieszając
w różnych proporcjach i kombinacjach 6 naturalnych składników.

NATURALNY PŁYN PRZECIW KURZOWI
ODŻYWIAJĄCY MEBLE:

NATURALNY, DELIKATNY PROSZEK DO PRANIA:

30 ml Octu 14% Gospodarczego
5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego
20 ml oliwy z oliwek (2 łyżki)
300 ml letniej wody

1 saszetka Mydła Szarego Gospodarczego
1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej
1/4 saszetki Kwasku Cytrynowego Gospodarczego
1/2 saszetka Sody Kalcynowanej Gospodarczej
5 kropli Olejku Eterycznego Lawendowego

Sposób użycia:
Składniki umieścić w butelce z atomizerem i dokładnie wymieszaj.
Meble spryskaj płynem i wycieraj ściereczką.

Sposób użycia:
Przesyp zawartość saszetek wraz z olejkiem eterycznym do pojemnika i dokładnie wymieszaj. Użyj 1 łyżki stołowej mieszanki na
jedno pranie. Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik z produktem.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZLEWU:
1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej
5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego
15 ml Płynu do mycia naczyń (1 łyżka)
Sposób użycia:
Na oblany wcześniej wodą zlew nałóż miejscowo sodę oczyszczoną oraz olejek. Pozostaw na 5 minut, aby soda mogła zadziałać
na brud. Na gąbkę nałóż płyn do naczyń i dokładnie wyszoruj.
Na koniec opłucz zlew ciepłą wodą.

6 produktów - setki przepisów. Zawsze
znajdę rozwiązanie jakiego poszukuję.

PROSZEK DO NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW
NP. Z BUTÓW LUB ŚMIETNIKA:
NATURALNA PASTA DO CZYSZCZENIA
ZABRUDZEŃ:
1 saszetka Sody Kalcynowanej Gospodarczej
1 saszetka Mydła Szarego Gospodarczego
100 ml gorącej wody*
100 ml letniej wody

1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej
Sposób użycia:
Posyp oczyszczoną powierzchnię sodą oczyszczoną. Po upływie
kilku godzin dokładnie odkurz powierzchnie. Rada: Najlepiej pozostawić sodę oczyszczoną na całą noc.

NATURALNE TABLETKI DO ZMYWARKI:
3 saszetki Sody Kalcynowanej
1 saszetka Kwasku Cytrynowego
1/2 szklanki soli
1/2 szklanki letniej wody
Sposób użycia:
W misce wymieszaj składniki. Pieniącą się mieszaninę przełóż
do foremek do lodu i mocno dociśnij. Pozostaw na noc do wyschnięcia. Przełóż tabletki do słoika. Umieszczaj 1 tabletkę na
1 cykl zmywania. W szczelnym pojemniku przydatność gotowych
tabletek do to ok. 2 miesiące.
Rada:
W celu lepszego nabłyszczenia naczyń, przed włączeniem zmywarki warto je spryskać Octem 14% Gospodarczym.

Babcia wiedziała, jak naturalnie czyścić
mieszkanie, ja tez już wiem!
Więcej przepisów znajdziesz na
www.pomoc-domowa.com
oraz na profilu Pomoc Domowa
na Facebooku

Sposób użycia:
Do pojemnika o pojemności ok. 200 ml wlej gorącą wodę, a następnie wsyp mydło szare i mieszaj do rozpuszczenia. Dolej wodę,
wsyp sodę oczyszczoną i dokładnie wymieszaj. Pastę nałóż na
zabrudzoną powierzchnię i czyść gąbeczką.** Na koniec przetrzyj czystą, wilgotną ściereczką. Sporządzoną pastę przechowuj
z dala od słońca, w zamkniętym pojemniku do roku czasu.
* Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu wrzątku oraz gorącej wody.
** Przed użyciem zastosuj środek w niewidocznym miejscu, aby potwierdzić odporność
materiału/powierzchni na odbarwienia.

Saszetki z odmierzoną ilością
świetnie sprawdzają się przy
ekspresowym sprzątaniu.
Bez rozsypywania!
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www.pomoc-domowa.com

