O Livrro de Receitas Casas
C
Saudáveis foi feito pela To
own of Hudson
Board of He
ealth.

CAS
SA SA
AUDÁV
VEL

O Livro
o de Receitas Caasas Saudáveis é financiado pelo Toxics
Use Reduction Instittute (Instituto de
d Redução do Uso
U de
Produtos Tóxicos) da UM
Mass Lowell.

L
LIVRO
O DE R
RECEIITAS

LIM
MPA FOR
RNOS
Bicaarbonato de
e sódio
Águ
ua
Insttruções:
Polvilhe bicarb
bonato de só
ódio na partte inferior
P
com água até ficar bem
do forno frio. Pulverize
úm
mido. Espere duas horas e pulverize
novvamente com água. Deiixe descansaar
durrante a noite
e. Limpe o forno
f
na manhã
segguinte.

POR QU
UE FAZER
R OS SEU
US
PRÓPRIIOS PROD
DUTOS D
DE
LIMPEZ
ZA?
 Manterr a sua fam
mília seguraa e
saudávvel
 Reduzi r os agentees causado
ores
ma
de asm
 Protegeer o planetta
 Econom
mizar!

LISTA DE INGRED
I
DIENTES
Bicaarbonato de
e sódio

PRODU
UTO DE L
LIMPEZA
A
UNIVER
RSAL

Vin
nagre branco
o

2 xícaras d e água

Sab
bão de caste
ela

2 colheres de sopa de sabão casteela

Águ
ua

2 colheres de chá de vvinagre

Frasco pulverizzador

½ colher dee chá de biccarbonato de sódio
Instruções :

DIICAS PAR
RA FAZE
ER PROD
DUTOS
DE
E LIMPEZ
ZA SAUD
DÁVEIS
 Use vinaggre branco com
c
acidez de
d 5%
 Se possívvel, use águaa destilada
 Não reutilize recipien
ntes que continham
produtoss de limpezaa comerciais
 Rotule se
eus produtos de limpezaa
 Use luvass que não se
ejam de láte
ex

Misture em
m um frasco
o pulverizado
or.
Pulverize nna superfíciee e limpe co
om um
pano úmiddo.
Excelente ppara:
 Balcõões
 Armáários
 Supe rfícies internas de fornos de
microoondas

LIM
MPA VID
DROS

DESINF
FETANTE
E SANITÁ
ÁRIO

1 xíícara de vinaagre

¼ de xícaraa de bicarbo
onato de sód
dio

1 xíícara de águ
ua

1 xícara dee vinagre braanco

Insttruções:

Instruções :

Missture em um
m frasco pu
ulverizador. Pulverize
sob
bre a superrfície de vidro e enxu
ugue com
toaalha de pape
el

Misture oss ingredientees e despejee‐os no
vaso sanitáário. Deixe d
descansar po
or 3
minutos. EEsfregue com
m uma escovva para
descarga
limpeza dee vaso sanitáário e dê a d
para enxagguar.

Exccelente paraa:
 Removver impressõ
ões digitais

Excelente ppara:

 Removver manchas de sabão

 Limp ar vasos san
nitários

 Eliminar odores

os sanitárioss
 Desoodorizar vaso

LIM
MPA PIS
SO

POLIDO
OR DE MÓVEIS

2 ½ xícaras de água

2 xícaras d e água

½ xxícara de vin
nagre

¼ de xícaraa de vinagree
1 colher dee chá de óleeo leve

Insttruções:
Missture em um
m frasco pulvverizador. Pulverize
P
direetamente so
obre o piso e limpe com
m um
esfregão ou paano.
Exccelente paraa:
 Pisos de
d madeira
 Pisos de
d cerâmicaa

Instruções :
Misture em
m um frasco
o pulverizado
or. Agite
o frasco paara misturarr os ingredieentes.
Pulverize ssobre os mó
óveis, seque com
um pano.
Excelente ppara:

 Pisos de
d linóleo

 Mesaas de madeira

 Pisos de
d banheiro
os

 Cadeeiras de mad
deira
deira
 Cômoodas de mad

