JEDEN PRODUKT, JEDNO OPAKOWANIE A TYLE
MOŻLIWOŚCI!

Sobic Home to soda oczyszczona do zastosowań domowych. Doskonale
sprawdzi się w kuchni jako substancja spulchniająca ciasto oraz jako
regulator kwasowości. Może być stosowana jako substancja
pochłaniająca zapachy i wilgoć oraz do zmiękczania wody. Jest ważnym
składnikiem do przygotowania domowych środków do mycia
powierzchni, zarówno w kuchni, jak i w łazience. Sprawdzi się podczas
usuwania zabrudzeń z kuchenek gazowych, piekarników, zlewu, blatu,
umywalki, wanny czy kafelków. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dzięki
czemu może być składnikiem myjących roztworów i mieszanek.

WYBRANE ZASTOSOWANIA SOBIC HOME

DOM
W lodówce możesz umieścić otwarte pudełko z sodą
oczyszczoną (ok. 200g), która pochłonie niechciane zapachy.
Sobic Home pochłania zapachy w koszach na śmieci. Przed
włożeniem do nich foliowego worka, nasyp do nich sody
oczyszczonej. Jej ilość uzależniona jest od wielkości kosza na
śmieci.

ŁAZIENKA
Możesz użyć Sobic Home do mycia powierzchni w łazience.
Soda oczyszczona sprawdzi się podczas mycia umywalki, wanny
czy kafelków w formie pasty (soda rozrobiona z niewielką ilością
wody).
Nadaj połysk swoim bateriom łazienkowym dzięki mieszance
Sobic Home i wody.

KUCHNIA
Sobic Home i woda sprawdzi się podczas mycia różnych
powierzchni w kuchni: kuchenki, piekarnika, zlewu czy blatu
kuchennego. Użyj preparatu w formie pasty (soda rozrobiona z
niewielką ilością wody).
Wyeliminuj nieprzyjemne zapachy i usuń zabrudzenia z
Twojej deski do krojenia. Użyj do tego Sobic Home i wody.

GOTOWANIE

Sobic Home pomoże zmniejszyć kwasowość cierpkich jeżyn
wykorzystywanych podczas pieczenia różnego rodzaju ciast.
Dodaj 1/2 łyżeczki Sobic Home na 600 g owoców świeżych lub
500 g mrożonych przed dodaniem cukru.
Aby Twoje czekoladowe ciasto miało ciemniejszą barwę,
dodaj 1 łyżeczkę Sobic Home do składników sypkich.

PIECZENIE

Aby Twój omlet był puszysty dodaj 1/2 łyżeczki Sobic Home
na każde 3 jajka.
Do garnka z pomidorowym sosem do spaghetti lub sosem
chili, dodaj szczyptę Sobic Home na 1 puszkę sosu (ok. 400 g),
pozwoli to obniżyć kwasowość potrawy.

WIĘCEJ ZASTOSOWAŃ ZNAJDZIESZ W INTERNECIE

