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Städa! : ett skinande rent hem på naturlig väg boken PDF Ett prydligt hem som doftar gott – kan det bli mer
välkomnande? Vi mår alla bra av att ha ordning och reda omkring oss, och även om man inte ska vara

överdrivet rädd för smuts och bakterier, är det onekligen trevligare att röra sig i en skinande ren miljö.Att
städningen dessutom är så naturlig som möjligt, med t ex citroner, vinäger, bikarbonat och såpa ger också ett

rent samvete och en glad spargris! Den här boken bjuder på tips, tricks och checklistor för att få till
städningen på bästa sätt. Det kan gälla den akuta panikstädningen inför ett oväntat besök, veckostädningen

(som faktiskt kan bli en älskad rutin!) och inte minst storstädningen när vårsolen börjar lysa alltför
obarmhärtigt.Låt dig inspireras att förvandla ditt hem till en skinande ren fristad!
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