
ilona@soyaprotein.com
(anoli, 2011.01.24 07:28) 

((Nalunk Z-erbiaban 1/2kg kiszerelesben van szodabikarbona, vesz ki mennyit akar es valoban 
hihetetlenul hatekony!
Nagyon kosznom a fenti cikket! 

Válasz 

kispipin50
(gyógyszerész kioktat, 2011.01.23 19:14) 

Venni szerettem volna az egyik patikában szódabikarbónát,és sót is. Majdnem leharapta a fejemet 
a patikus nő,hogy mit képzelek én,biztos mosni szeretnék a szódabikarbónával!!! És ha igen,mi 
köze hozzá?? És nem adott,azt mondta,náluk nagyon drága,csak 10 dkg-t ad ! Felháborító !
A másik a NACL,amit szintén ugyanilyen kioktatást követően közölte,hogy vegyem meg a 
közértben, őket meg hagyjam békén!!....... 

Válasz 

szódabikarbóna a sütő tisztítására is jó
(G. Nikolett, 2011.01.22 18:00) 

Egy kis edényben kevés szódabikarbónával elkevert vizet szoktam a sütőbe tenni, és felmelegítem 
a sütőt. Hagyom, hogy a keverék párologjon odabent, majd elzárom a sütőt, és megvárom, míg 
kicsit lehűl. 
Ekkor következhet a tévés reklámokból már ismert könnyed mozdulat, csak ez a valóság (!): 
egyetlen lágy körbetörölgetéssel lejönnek az égett zsírfoltok!
Aki még nem szokott le a rákkeltő mikrohullámú sütő használatáról, az ott is próbálkozhat. Nagyon 
hatékony, és így semmi vegyszer nem kerül az ételek közelébe! 

Válasz 

ZSF100
(Julia, 2011.01.22 10:44) 

Valasztottam - de nem a METRO Aruhazat! A nagy aruhazakkal szembeni "bizalmat" en regen 
elvesztettem - inkabb adok valamiert több penzt - de nagyjabol biztos lehetek benne, hogy a 
gyogyszertarban nem pancsolt (vagy kevesbbe pancsolt) termeket kapok! 

Válasz 

Óbuda
(Trewq, 2011.01.21 15:40) 

A szentendrei út 2. aatti Gyöngy Patikában 390 Ft20 dkg.
A Budakalászi METRO áruházban ugyan ennyi 1 Kg.
Tessék választani !!! 

Válasz 

rambofanni@gmail.hu
(B. Éva, 2011.01.21 13:01) 

Most /2011.01.21-én/vettem recept nélkül szódabikarbónát a patikában /Diósd/.200 gramm volt 
174 FT 



Válasz 

Ajándék
(>Zoli<, 2011.01.18 21:45) 

Akkor ez is legyen egy ajándék szeretteink körében. Szerezzük be a szódabikarbónát aki tudja és 
vigyen ajándékba. Akinek van "elég" az adja tovább! Én is viszek majd innen Svédböl. 

Válasz 

MÁR NEM LEHET VENNI!!!!!!
(Kata, 2011.01.18 16:24) 

Ma szerettem volna venni szódabikarbónát egy patikában és azt a választ kaptam, hogy 
vényköteles lett!!!!
Felháborítónak tartom ezt, hogy megtiltják ezt is!!!!
A NaCl(só)-t is kértem de azt felelték, hogy amióta a neten van fent meg van tiltva, hogy rendeljen 
a patika!!!!!! 

Válasz 

mindenkinek
(Eszter, 2010.12.16 15:38) 

A mosószódát keresd a googliban,ha már nem él a nagymami.Csodás zsíroldó,tisztító és 
vízlágyítószer!
Én 25kg-os kiszerelésben házhozszállíttatom,de lehet
1-2kg-os kiszerelésben is venni.Nekem jobban megéri a nagy kiszerelés,"spájzolós-spórolós" 
vagyok!
Mellesleg meggyőződésem,hogy a folttisztítók és egyebek is nagyrészt ezt tartalmazzák,csak 
3-4-10 szeres áron! 

Válasz 

sandor.janos@eloszto.hu
(Sándor János, 2010.12.16 10:21) 

Illetve gyönyörűen megtisztítja kevés vízzel együtt dörzsölve az ezüst tárgyakat! 

Válasz 

Eszternek!
(Edit, 2010.12.15 21:42) 

Mi a mosószóda? Hol lehet olyat beszerezni?
A neve nem ismeretlen, de még nem láttam.
Talán mást is érdekelhet.
Köszi előre is! 

Válasz 

mindenkinek
(Eszter, 2010.12.14 14:31) 

Kalgonhoz visszatérve:
Egy pár éve kiszámoltam,hogy olcsóbb,ha 4-5 évente új mosógépet veszek,mintha kalgont 
használnék!



Ráadásul...a mosószóda tökéletesen megteszi ugyanerre a célra,még jobb is,és nem csak 
azért,mert 200 ft körül veszem kilóját!!! 

Válasz 

antaljolan@freemail.hu
(antaljolan, 2010.12.14 07:25) 

szódabicarbona 

Válasz 

Annasutto@hotmail.com
(Anna, 2010.12.13 23:18) 

Igazán nagyon jó!.Köszönöm az értesitést!Majd beviszem a gyakorlatba! 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.04 08:27) 

Boncsának : persze, mert olvassák a Magyar oldalakat, és igyekszenek minden hülyeséget 
terjeszteni a jól bevált régi egészséges módszerekről, hát aki kalgont vesz, megérdemli . Én még 
hipót sem veszek, régebben barátnőmnek mondta szerelő a kalgontól ment tönkre a 
mosógépe !!!!!!!!! 

Válasz 

ecet
(Boncsa, 2010.08.03 09:20) 

Már a multik is rájöttek, hogy az emberek kezdenek visszatérni a régi hagyományos 
módszerekhez. Tegnap láttam az egyik reklámban: "Tudta, hogy az ecet rozsdásodást okozhat?" 
Calgon reklám volt. (Nem pontos az idézet.) 

Válasz 

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.02 15:25) 

Negyon tetszik a cikk, sokmindent tudtam, de van új is ebben az írásban. Jó ideje nem mosok 
fogat fogkrémmel, mióta hányingerem lett tőle, utána olvastam h tele van méreggel az összes ! 
Csak szódabikarbónával mosok fogat, vagy tiszta vízzel(saját vizünk van)és öblögetni is szoktam. 
Valaki ha tudna segíteni, örülnék, hol lehet és lehet-e kapni VALÓDI DISZNÓSÖRTE fogkefét ? A 
műanyag fogkefe szerintem biztos károsítja a fogzománcot . 

Válasz 

... és ecet
(Gábor, 2010.05.14 01:05) 

Úgy látom nincs róla szó, szóval: ecettel szoktam használni, a vízköves ÉS koszos mosdókagyló, 
WC csésze tisztítására. Én úgy csinálom, hogy az ecetet körbelocsolom, majd rászórom a 
szódabikarbónát. 

Válasz 



http://cselekedjmost.com
(Terjéki Nóra, 2010.05.13 23:21) 

Én is rendszeresen használom, különösen kedvencem a bázikus ülőfürdő. 

Bár lúgosítani máshogy lúgosítok, de tűzoltásra igazán kitűnő a szódabikarbóna is. Migrén-tűzoltás 
(amíg még volt, hála égnek ez már a múlt), valamint szívroham esetén is nagyon nagy segítség, 
részletek itt: 
http://csoda-alga.shp.hu/hpc/web.php?a=csoda-alga&o=F17EthJdpm

Eredményes, vidám napot nektek! :)

Nóri 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.04.06 17:04) 

Gyermekkoromban, s miért ne most is, kevertem magamnak pezsgőt, szódabikarbona, cukor viz, 
ecet v. citromlé. Nagyon finom. Úgy tudom fogfehérítésre nem ajánlott. Megtámadja a zománcot. 
Ez lehet alaptalan. 

Válasz 

"Ne fogadj el édességet idegenektől"
(Kája, 2010.04.05 21:17) 

Ez ma annyiban változik, hogy ne fogadj el élelmet ellenségedtől. Minden külföldön készűlt 
készítmény kerülendő, mert azokat az ellenségeink gyártják. Ezért önmagában még nem lenne 
baj, de amiért elrejtve a fogyasztótól ismeretlen helyen készítik, már elég ok a gyanura. Mert pl ha 
a saját cukrunkat fogyasszuk, nem könnyű titokban tartani, hogy mit kevernek bele mielött a helyi 
fogyasztóhoz kerűl. Ezért mindenkit "külföldről" látnak el. 

Így csak a saját készítésü élelmiszer biztonságos. 

Válasz 

boross.ildi@gmail.com
(Boross Ildikó, 2010.04.04 14:11) 

Én is ismerem fertőtlenítő, baktérium ölő hatását. Emiatt ekcéma kezelésére is hatásos. Áztatásra, 
acsatelésre oldott formában az ekcémás bőrön naponta háromszor alkalmazva, szemmel 
követhető a gyógyulás.... 

Válasz 

Próbálja ki nagyanyáink...
(Szávics József 2010. 4. 4., 2010.04.04 08:28) 

Ha ezeket az ősi, egyszerű titkokat újra megismerjük,-sok sok kellemetlenségtől tudunk 
megszabadulni.-nem érdekes az,hogy az ilyen olyan jó,meg kevésbé jó és gagyi újságok orvosi 
rovatai,valahogy,minden alkalommal elfeledkeznek ezekről?-de arról,hogy melyik gyogyó 
bogyónak a mellékhatásairól,hogyan konzultáljanak a betegek az orvosaikkal,arról nem.-Meg,hogy 
melyik Celeb mikor és milyen körülmények között cserélte le a tizennyolcadik bikáját,vagy 
ágyasát,-arról nem felejtenek el említést tenni.-De,úgy látszik, ami nekünk hasznos,az nekik 
káros.-Mármint azoknak.-Ahogyan Bruce Villis is mondaná. 



Válasz 


	ilona@soyaprotein.com
	kispipin50
	szódabikarbóna a sütő tisztítására is jó
	ZSF100
	Óbuda
	rambofanni@gmail.hu
	Ajándék
	MÁR NEM LEHET VENNI!!!!!!
	mindenkinek
	sandor.janos@eloszto.hu
	Eszternek!
	mindenkinek
	antaljolan@freemail.hu
	Annasutto@hotmail.com
	nem adom meg
	ecet
	nem adom meg
	... és ecet
	http://cselekedjmost.com
	gyulayoyo@yahoo.com
	"Ne fogadj el édességet idegenektől"
	boross.ildi@gmail.com
	Próbálja ki nagyanyáink...

