
”REVOLUȚIA CURĂȚENIEI”
ÎNCEPE CU VERDEVERO ȘI
CĂMARA FERMECATĂ!

Comandă produse de curățenie
BIO de la VerdeVero pe

camarafermecata.ro!



Revoluția curățeniei 
REȚETE SIMPLE ȘI UTILE PENTRU: 

Înjumătățirea timpului 
pentru curățarea casei 

Economisirea banilor și 
câștigarea bunăstării 

Aveți grijă de 

electrocasnicele dvs și 

bucurați-vă de eficiența 

lor  





CUPRINS 
 
 

 

ELECTROCASNICE: ÎNGRIJIRE ȘI TRUCURI 

NATURALE  
 
 
 

MAȘINA DE SPĂLAT p. 4 

MAȘINA DE SPĂLAT VASE p. 6 

CUPTORUL ȘI HOTA p. 8 

ALTE SUPRAFEȚE p. 10  
 
 
 

 

INGREDIENTE: AUTOPRODUCȚIE NATURALĂ 
 
 

 

ACID CITRIC p. 12 

BICARBONAT p. 13 

CARBONAT DE SODIU p. 14 

PERCARBONAT p. 15 

SARE p. 16 

SĂPUN VEGETAL p. 17 



CUM SĂ ÎNDEPĂRTAȚI 
 

MIROSURILE NEPLĂCUTE DIN 

HAINE 
 

ȘI SĂ AVEȚI GRIJĂ DE MAȘINA DE 

SPĂLAT 

 

 

 

Ți s-a mai întâmplat ca hainele să aibă un miros ciudat 

chiar imediat după spălare? 
 

Cu toate că: 
 

 Goliți mașina de spălat imediat după spălare; 
 

 Folosiți un detergent bio calitativ; 
 

 Uscați hainele în aer liber. 

 

Atunci care este motivul mirosului enervant? 

 

Răspunsul este simplu. Calcarul, reziduurile de murdărie, bacteriile, 

părțile mici de țesături și fibrele care se acumulează în mașina de 

spălat constituie toată murdăria care provoacă mirosul rufelor. 

 
 

Detergenții naturali nu conțin parfumuri care să acoperă și să 

ascundă mirosurile neplăcute și dacă mașina dvs. de spălat nu este 

curată și dezinfectată, mirosurile sunt transferate în haine. 
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Uite câteva trucuri bio care te vor ajuta ca hainele 

tale să capete un parfum proaspăt, a curat. 
 
 

1 VERIFICAȚI ȘI  
 CURĂȚAȚI FILTRUL MAȘINII DE SPĂLAT 
 

Periodic, cel puțin o dată la trei luni, extrageți filtrul mașinii de spălat 

și curățați-l folosind dezinfectant universal și apă 

 caldă. 
 
FILTRULSE AFLĂ ÎN SPATELE CLAPEI,  
ÎN PARTEA STÂNGĂ SAU DREAPTĂ JOS.  
 
 
 
 
 

2 DEZINFECTAȚI ȘI  
3 ÎNDEPĂRTAȚI CALCARUL 

4   

O dată pe lună să nu uitați să porniți mașina de spălat fără ca  

aceasta să conțină haine. Se poate face în două moduri: 
 

Pentru dezinfecție, dozați 2 linguri de PERCARBONAT și 

selectați un program de spălare de cel puțin 60 °C. 
 

Pentru a îndepărta calcarul, creați o soluție amestecănd 150 

grame de ACID CITRIC într-un litru de apă. Turnați jumătate 

de litru în recipientul pentru detergent și începeți spălarea la 60 

° C.  

 

3 CURĂȚAȚI 
4  GARNITURILE ȘI RECIPIENTUL 

 

 

O dată la fiecare două luni curățați garniturile și recipientul 

pentru detergent și balsam al mașinii dvs. de spălat. 
 

  

Se toarnă câteva picături de dezinfectant universal pe un 

burete și se curăță cu grijă recipientul pentru detergent/balsam. 

 



CUM SĂ CURĂȚAȚI ȘI 

SĂ ÎNTREȚINEȚI 
 

MAȘINA DE SPĂLAT 

VASE 
 

Ați văzut cât de multă murdărie se acumulează pe 

marginea ușii mașinii de spălat vase? 
 
 
 
 

Și ce reziduuri se opresc la marginile filtrului în cuva 

mașinii? 
 
 
 
 

Ți s-a întâmplat să simți un miros ciudat la sfârșitul 
spălării?  
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Mașina de spălat vase este o unealtă delicată, iar utilizarea sa 

corectă depinde de câțiva pași simpli. 
 

Iată ce puteți face o dată pe lună pentru a vă menține performanța 

mașinii și a avea mereu farfuriile și vesela strălucitoare: 

 

1 
 Dezasamblați filtrul pe care îl găsiți în partea 
inferioară a mașinii; 

2 Clătiți-l cu apă fierbinte și puneți-l în 

 cuva mașinii; 

3 
Presărați partea de jos a mașinii cu  

BICARBONAT; 

4 
 Încărcați în recipientul pentru detergent 

CARBONAT de SODIU ; 

5 Începeți spălarea.  

 

CUM SĂ EVITĂM MIROSURILE NEPLĂCUTE DIN MAȘINA 

DE SPĂLAT VASE 
 

Cine știe de câte ori s-a întâmplat să lăsați câteva farfurii sau 

pahare murdare în mașina de spălat vase timp de câteva ore, și ați 

așteptat până seara pentru a finaliza încărcarea și apoi să începeți 

spălarea; totuși, ați observat că se formează mirosuri neplăcute. 

 

Cum să le eviți? 
 

Utilizați BICARBONAT! Presărați direct pe vesela murdară, acesta 

te va ajuta să elimini mirosurile neplăcute și să eviți apariția lor. 
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CUM SĂ 

DEGRESEZI 

 

CUPTORUL ȘI 

HOTA 
 
 

 

Curățarea cuptorului și a hotei: cât de obositor!!!  

Dar mai presus de toate, este de-a dreptul plictisitor... 
 

Iată cinci modalități practice și categorice de a le curăța fără efort: 
 

1 CUM SĂ ELIMINAȚI CRUSTELE DE 
MURDĂRIE FOLOSIND SARE  

 

Se amestecă jumătate de litru de apă cu 250 de grame de 

sare grosieră pentru a forma o pastă destul de groasă. 

Apoi se aplică pe petele de arsură de pe cuptor, lăsați-o să 

acționeze timp de 15 minute, clătiți cu un burete umed... 
 

 

2 CUM CURĂȚAȚI CUPTORUL  
3 CU AJUTORUL A 2 LĂMÂI 

Tăiați două lămâi în jumătate, stoarceți sucul și turnați-l într-

o cratiță. Coaceți și gătiți sucul la 250°C timp de aproximativ 

30 de minute. Vaporii de lămâie vor topi murdăria, deci nu 

va trebui decât să răciți cuptorul și apoi să scoateți crustele. 

Folosește un burete înmuiat in apă caldă și BICARBONAT 

(două linguri de BICARBONAT pentru jumătate de litru de 

apă). 
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3 CUM SĂ DEGRESAȚI CU PASTĂ DE BICARBONAT  

 

Pentru a elimina urmele persistente de alimente și ulei din 

cuptor, chiar și din cuptorul cu microunde, se amestecă 

trei părți de BICARBONAT și unul de apă pentru a obține 

o pastă abrazivă. Apoi, cu un burete umed, frecați 

suprafețele interioare, pereții și grătarele cu pasta pe care 

o aveți. Apoi clătiți și uscați. Această metodă este un truc 

perfect pentru a elimina mirosurile neplăcute.  

 

4 CUM SĂ DEGRESAȚI CU CARBONAT DE SODIU  

 

Cea mai rapidă metodă rămâne fără îndoială aceasta: 
 

Se dizolvă două linguri de CARBONAT DE SODIU într-
un litru de apă caldă; 

 

 Puneți soluția obținută pe un burete abraziv; 
 

 Frecați pereții și grătarul;  

 Clătiți cu apă curată. 
 
 

5 CUM SĂ DEGRESAȚI FILTRELE HOTEI 
 

Cea mai rapidă metodă de degresare a filtrelor hotei este 
următoarea: 
 

 Umpleți un vas cu apă clocotită; 
 

 Adăugați două sau trei linguri de CARBONAT 

DE SODIU; 

Lasă la înmuiat  filtrele timp de 60 de minute; 

 Extrageți filtrele și clătiți-le cu multă apă și cu ajutorul 
unui burete. 
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BINE DE ȘTIUT  

 
 
 
 
 

 

Trucuri pentru a curăța multe suprafețe fără a risca 

expunerea la aerosoli chimici periculoși ... 
 
 

 

CUM SĂ ELIMINAȚI CALCARUL DE PE MARGINILE 

ROBINEȚILOR  

 

Șpreiați cu o soluție anticalcar pe bază de ACID CITRIC și 

clătiți cu o cârpă umedă (pentru preparare, vezi pagina 

12). 

Dacă calcarul persistă, repetați operația și lăsați soluția să 

acționeze câteva minute înainte de clătire. 
 
 
 
 

 

CUM SĂ ELIMINAȚI CALCARUL DE PE CABINA DE 

DUȘ   
 

Șpreiați cu o soluție anticalcar pe bază de ACID CITRIC și 

după câteva secunde clătiți cu dușul cu apă caldă. 
 

  Apoi uscați-o cu o cârpă, de preferință din microfibră.
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CUM SĂ CURĂȚAȚI MARMURA (FĂRĂ A O 

DISTRUGE!)  
 

Uneori se întâmplă să primiți sfaturi care indică curățarea 

marmurei cu acid citric sau oțet. Marmura, totuși, este o 

piatra naturală și ca multe altele nu-i plac substanțele sau 

soluțiile acide. 

Prin urmare, recomandăm utilizarea acestor substanțe 

pe suprafețele de marmură. 

 
 

Cele mai bune ingrediente pentru curățarea marmurei sunt 

BICARBONATUL și CARBONATUL DE SODIU.. 
 
 

 

Majoritatea degresantelor pe care le găsiți pe piață sunt, 

de asemenea, bune, chiar dacă, evident, este mai bine să 

le folosim pe cele naturale. 

 

 

Înainte de a curăța întreaga suprafață, efectuați un test pe 

o zonă mică, probabil ascunsă sau ușor vizibilă, și 

asigurați-vă că produsul pe care îl utilizați nu va deteriora 

sau nu modifica aspectul suprafeței. 
 
 

 

DEGRESANT, BICARBONAT și CARBONAT DE SODIU Verdevero 
 

Sunt ideali, siguri și curăță foarte bine. 
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Curățare cu  

  PREPARAREA 
 
  Se toarnă 150 g de acid citric într-un flacon. 

 
Se adaugă un litru de apă demineralizată și se amestecă până se dizolvă      

complet acidul citric.  
Dacă doriți, în funcție de utilizare, puteți parfuma produsul cu câteva 
picături de Oli Essenziali Verdevero.  

MOD DE UTILIZARE 
 

BALSAM DE RUFE pe bază de 15% acid citric   
Se toarnă balsamul pe bază de acid citric 
în recipientul de balsam al mașinii de 
spălat, în funcție de cantitățile indicate în 
tabel:  

AGENT DE CURĂȚARE ANTICALCAR pe bază de 
15% acid citric 

 
Se toarnă câteva picături de produs direct pe o cârpă sau burete 
umed și se freacă suprafețele care trebuie curățate. Alternativ, 
folosind un pulverizator cu care puteți echipa sticla, aplicați 
produsul pe suprafața care trebuie curățată, frecați cu o cârpă 
umedă sau cu un burete și clătiți. De asemenea poți utiliza 
produsul ca și soluție anticalcar pentru mașina de spălat și pentru 
mașina de spălat vase. 
Umpleți recipientul pentru detergent al mașinii de spălat sau al 
mașinii de spălat vase și curățați-l prin alegerea unui program cu 
temperatură ridicată. Repetați operațiunea o dată pe lună.  
Nu utilizați pe marmură, piatră și lemn. 

AGENT DE CLĂTIRE  pe bază de 15% acid citric 
Se toarnă agentul de clătire cu acid citric direct în recipientul pentru 
detergent al mașinii de spălat vase. Reglați indicatorul de dozare la 
maximum. 
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CURĂȚARE BIO CU   

PENTRU PRETRATAREA RUFELOR 
 
PETE PROASPETE. Este suficient să udați pata cu apă rece, să așteptați 
câteva minute și să o presărați cu pulbere, lăsați timp de cel puțin o oră să 
acționeze soluția înainte de a spăla haina în mașina de spălat. 
 
PETE VECHI. Procedați după cum urmează: umeziți pata cu apă rece și 
lăsați-o câteva minute. Între timp, formați o pastă de bicarbonat și apă rece pe 
care să o răspândiți pe pete: lăsați-o să se usuce. Îndepărtați reziduurile de 
pe haină, înainte ca aceasta să fie spălată în mașina de spălat.  

ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE 
 
O dată pe lună, puneți 100 g de bicarbonat în compartimentul de detergent și 
faceți o spălare în gol: excelent pentru degresare și dezodorizare. 
La fiecare 15 zile este bine să curățați filtrele, folosind bicarbonat. 
Și pentru a preveni mirosurile neplăcute, presărați direct pe vasele murdare 

bicarbonat și începeți ciclul de pre-spălare.  

PENTRU VASE MURDARE 
 
Pentru a îndepărta murdăria de pe vase și tigăi, turnați bicarbonatul direct pe 
suprafața lor. Adăugați apă fierbinte și lăsați timp de aproximativ cincisprezece 
minute, apoi continuați să spălați. Dacă, în schimb, depunerile sunt mai 
persistente, amestecați trei părți bicarbonat și una de apă, frecați cu această 
pastă pe resturile de mâncare cu ajutorul unui burete și spălați ca de obicei. 
 

REÎMPROSPĂTEAZĂ ȘI 

PARFUMEAZĂ COVOARELE ȘI 

ȚESĂTURILE 
Pentru a reîmprospăta covoarele și țesăturile, stropiți suprafața care trebuie 
tratată, covoarele, mochetele și fotoliile, cu un strat uniform de bicarbonat, 
lăsați să acționeze timp de cel puțin 15 minute, apoi se aspiră cu un aspirator. 
În cazul mirosurilor persistente sau a petelor, lăsați produsul să acționeze 
timp de până la 24 de ore. Acest sistem este foarte util pentru revigorarea 
culorilor țesăturilor. 
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CURĂȚENIE BIO  CU  
 

MURDĂRIE REZISTENTĂ 
 

Pentru murdăria rezistentă de pe grătarele cuptorului, podele din beton 

sau sobă, utilizați carbonat de sodiu pur pe suprafața care trebuie 

tratată; lăsați-o să acționeze timp de 10 minute, apoi clătiți. 

 

RUFE MURDARE 
 

Puneți rufele în apă, apoi turnați 2 linguri de sodă și 2 linguri de sare 

grosieră pentru fiecare litru de apă fierbinte. Pentru țesăturile cele mai 

delicate, mai întâi efectuați un test de rezistență la culoare într-un colț 

ascuns. 

 

SPĂLAREA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT 
 

Dacă rufele sunt foarte murdare, adăugați 1 lingură de sodă și 1 

lingură de sare grosieră în recipientul pentru detergent și începeți 
prespălarea. Dacă nu aveți opțiunea de prespălare, puteți efectua un 

ciclu de clătire prin plasarea aceluiași amestec direct în cuvă. După 

clătire, treceți la spălarea normală. 

MIROSURI NEPLĂCUTE 
 

Pentru a dezinfecta rufele, a elimina mirosul și pentru a crește puterea 

de curățare a detergentului, adăugați 1 lingură de carbonat de sodiu la 

detergent, la fiecare spălare. 
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CURĂȚARE BIO CU PERCARBONAT 
 

ÎN MAȘINA DE SPĂLAT 
 

Adăugați două linguri de percarbonat împreună cu detergentul de rufe 

sau direct în cuva mașinii de spălat. 
 
Temperatura spălării trebuie să fie setată la 30-40° C, iar dacă spălați 
la 50° C veți avea o acțiune de dezinfectare, așadar perfectă pentru 
spălarea murdăriei greu de îndepărtat, cum ar fi grăsimea sau 
scutecele copilului. 

SPĂLAREA MANUALĂ 
 

Împrăștiați o cantitate mică de percarbonat direct pe pete, umeziți cu 
apă caldă și lăsați timp de 10 minute. Treceți la spălarea normală.  

ÎN MAȘINA DE SPĂLAT 
 

Puteți adăuga o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu la 
detergentul pentru mașina de spălat vase, pentru a vă dezinfecta 
vasele și pentru a face interiorul mașinii să fie curat și strălucitor. 

CÂTEVA LUCRURI UTILE DE 

ȘTIUT 
 

Păstrați percarbonatul într-un loc răcoros și uscat, departe de lumină. 
 

Nu îl folosiți pe obiecte delicate (lână, mătase, piele). 
Asigurați-vă că ați cumpărat percarbonat pur, fără a adăuga aditivi: 
puteți afla dacă citiți ingredientele, asigurându-vă că pe lângă 

percarbonat nu apar alte nume (denumit peroxid de percarbonat de 
sodiu). În caz contrar, vă confruntați cu un aditiv de albire bazat pe 

percarbonat și nu percarbonat pur. 
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CURĂȚENIE BIO CU SARE 
 

ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE 
 

Sarea de curățate Verdevero este adecvată pentru utilizarea ca sare de 
spălat vase: completați numai recipientul de dozare corespunzător. 

PENTRU A REVIGORA CULORILE 
 

O metodă simplă a bunicii de a revigora culorile este de a folosi un pahar 

de ceai, un pahar de oțet și 2 linguri de sare grosieră amestecate în apă 

rece. Rufele a căror culori s-au estompat, sunt lăsate în această soluție 

timp de o oră și apoi spălate în mașina de spălat. 

ALBIREA BUMBACULUI SAU A INULUI 
 

Înainte de spălarea inului sau a bumbacului, puneți hainele sau țesăturile într-

un lighean, considerând că pentru 1 litru de apă se va adăuga o lingură de 

sare grosieră. Lăsați rufele la înmuiat o noapte și apoi puneți-le la spălat. 

ÎNDEPĂRTAȚI PETELE DE VIN 
 

Pregătiți un vas mic cu un amestec 1/2 sare și 1/2 bicarbonat, 

amestecați cu apă și împrăștiați pe pete. Lăsați o oră, apoi spalăți-le. 

ÎNDEPĂRTAȚI URMELE DE 

TRANSPIRAȚIE 
Urme galbene de transpirație care nu vor să dispară? Pentru a elimina       
aceste pete oribile, vă recomandăm două proceduri: mai întâi turnați 

oțet alb de vin direct pe pete; apoi cufundați materialul într-un lighean 
cu apă, 2 linguri de sare grosieră și oțet (1 pahar de oțet pentru 2 litri 
de apă caldă) și lăsați timp de 30 de minute să se înmoaie. În cele din 
urmă, treceți la spălarea normală în mașina de spălat. 
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CURĂȚARE BIO CU  
 

PENTRU IGIENA CASEI 
 

Frecați cu un burete umed cu săpun natural pentru a degresa 

suprafețe, gresia, baie și marmură. 
 

PENTRU RUFE MURDARE 
 

Săpunul natural este un ingredient excelent pentru spălarea hainelor cu 

mâna sau pentru tratarea precoce a petelor greu de îndepărtat. Frecați 

cu săpunul pe pată, după umezirea articolelor de îmbrăcăminte. În 

acest moment, frecați marginile țesăturii acolo unde este pata și puneți 

rufele în mașina de spălat. 

PENTRU CONFECȚIONAREA 

PROPRIULUI DETERGENT 
 

Pentru producerea propriilor detergenți, răzăliți săpunul natural și veți 

avea fulgi gata de utilizare. 

O REȚETĂ PENTRU TINE 
 

ȘPREI UNIVERSAL pe bază de SĂPUN VEGETAL 
INGREDIENTE:  

10 g de săpun vegetal 
40 g de apă demineralizată; 
10 g de carbonat de sodiu;  
0,10 ml alcool alimentar sau pălincă. 

 

Dizolvați săpunul vegetal în apă, apoi adăugăți carbonat de sodiu și 

lăsați până când se dizolvă; răciți soluția și turnați alcoolul. Puneți 

soluția intr-o sticlă cu pulverizator. 
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SCRIE AICI  NOTE  

 REȚETE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Găsiți-le în magazinul   nostru 

camarafermecata.ro
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