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Naturlig cleaning Cecilie Blaksted Hent PDF Forlaget skriver: NATURLIG CLEANING er din guide til en
bæredygtig og zero waste-rengøring med naturlige produkter, du selv kan lave. Til dig, der vil nyde et rent og

lækkert hjem uden at gå på kompromis med bæredygtighed og økologi.   

Konventionelle rengøringsmidler er fulde af kemi og parfume, som bruges overalt i hjemmet. Denne bog
hjælper dig med at indføre en mere naturlig rengøring af dit hjem, hvor du også minimerer dit forbrug og får

en mere bæredygtig livsstil.   

Viser dig simple alternativer til dine rengøringsmidler, som både er sundere og mere skånsomme for dig og
dit hjem OG bedre for miljøet. 

Det bedste af det hele: de fleste ingredienser har du allerede i dit køkkenskab!

Giver dig alternativer til, hvad du kan gøre, hvis du ikke er HELT klar på et DIY-eventyr, men stadig gerne
vil opgradere din rengøringsrutine til en mere naturlig udgave.    

NATURLIG CLEANING byder på simple rengøringsmidler som et enkelt og effektivt vaskepulver,
genanvendelige vådservietter eller vinduesrens, som ikke giver dig dårlig klimasamvittighed.   

OM FORFATTEREN:     

Cecilie Blaksted har tidligere revolutioneret sin daglige skønhedsrutine, hvor hun med bogen NATURLIG
BEAUTY delte opskrifter på hjemmelavede og naturlige cremer, deo, shampoo og meget, meget mere. Nu har
hun kastet sig over hjemmet, og alt dette deler hun på sin blog simplyfit.dk, hvor hun skriver om sundhed og
beauty uden løftede pegefingre. Til daglig er Cecilie Blaksted manager for en række af Danmarks største

Youtubere for Splay.  
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