...การใช้นํ�าคังเก้น ตัง� แต่ห้องนํ �า ยันห้องนอน
รวมทัง� การ
ใช้กับ
หินแกรนิ ต
กระเบือ� ง
แก้ว,
กระจก
ไม้เนื � อแข็ง
ไวนิ ล และ
สเตนเลส

รวมถึงวิธีจัดการกับ�ญหาคราบสกปรก�งแน่ น, คราบตะกรันจากนํ � ากระด้าง, ฝุ่ น,
คราบไขมัน และสิง� สกปรก.... ทัง� ในและนอกบ้าน

และเคล็ดลับ
สาํ หรับการใช้กับ
พืช และสวน. . .

แนวทางแก้ ไข�ญหาภายในบ้านอย่างง่ายเพื�อ
บ้านที�ปราศจากสารเคมี...
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บทนํ า
บริษัท คังเก้น โปรเฟสช�น
ั แนลส์ ขอสนั บสนุ นการลดและพึ�งพา
สารเคมี อันตรายในสิ�งแวดล้อมโดยเฉพาะในบ้าน
สารเคมีเหล่านี � สร้างภาระให้กับระบบนิ เวศที�เปราะบางบนโลกใบนี �
รวมทัง� ระบบนิ เวศภายในร่างกายของเรา
คุณจะเห็นว่ายิ�งมีสารพิษใน
� เท่านั � น
ร่างกายมากเท่าไหร่ การรักษาเซลล์ ให้แข็งแรงก็ยิ�งยากขึน
ข่าวดีก็คือ เครือ� งคังเก้น สามารถผลิตนํ � าที�มีประสิทธิภาพและ
ราคาไม่แพง ใช้ทดแทนสารเคมีที�กัดกร่อนที�ปกติ ใช้ทําความสะอาดบ้าน
นอกจากนั � น ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที�คุณไม่ต้องซือ� อีกต่อไปก็มีผลดี
ต่อโลกของเรา
ประมาณว่า 90% ของพลาสติกทัง� หมดที�เคยทิง� ไป ยัง
คงมีอยู่ ในสิง� แวดล้อม . .
น่ าเศร้าที�มีเพียง 10% ถูกเผา ซึ�งมีสว่ นใน
การทําลายชัน
� โอโซนที�ป้องกันโลก
ดังนั � น ขวดพลาสติกแต่ละขวดที�
คุณไม่ ได้ซือ� อีกต่อไป จะช่วยลดภาระของพลาสติกในสิง� แวดล้อม
ยังมีอีก . . เนื� องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิน
� ที�ขายต้องถูกส่งจากผู้ผลิตไปยังคลัง
สินค้า ไปยังผู้ค้าปลีก คุณจึงลดปริมาณเชือ� เพลิงฟอสซิลที� ใช้ ในการขนส่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . . ดังนั � น จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิง� แวดล้อม . .
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิน
� ที�คุณเลิกใช้ หมายความว่า คุณได้ลดการสะสมสาร
เคมี ในนํ � าประปาของเรา . . แค่เรือ� งนี � เรือ� งเดียว ก็สง่ ผลดีอย่างมาก
หากคุณใช้ประโยชน์ จากเครือ� งคังเก้นได้อย่างเต็มที� คุณจะสามารถ
ประหยัดเงินจํานวนหนึ� งได้ทุกเดือน!
เราขอขอบคุณอย่างจริงใจสําหรับคุณแต่ละคนที� ให้คํามั�นสัญญาที�จะ
เปลี�ยนนํ � ายาสารเคมีแม้แต่ตัวเดียวในบ้านของคุณ มาใช้นํ�าที�ผลิตจากเครือ� ง
คังเก้น โดยทําตามคําแนะนํ าของเรา . .
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เคล็ดลับในครัวเรือน
เราทุกคนอยากให้บ้านของเราเป็ นสถานที�ท�ีมีความปลอดภัย แต่มันมักจะตรง
กันข้าม บ้านกลายเป็ นสถานที�ที�อันตรายที�สุดแห่งหนึ� งที�เราใช้เวลาอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ ในท้องตลาดที�ออกแบบมาเพื�อทําความสะอาดบ้าน, เสือ� ผ้า, ร่างกาย
ของเรา และแม้สวนของเรา ก็เป็ นหนึ� งในสารพิษที�ผลิตกันอย่างอย่างถูกกฎหมาย
แต่มีข่าวดี! ผลิตภัณฑ์เหล่านี � สว่ นใหญ่สามารถแทนที� ได้ด้วยนํ � า . . ไม่ ใช่นํ�า
ทั�วไป แต่เป็ นนํ � าที�ผลิตจากเครือ� งคังเก้น!
เคล็ดลับที�เราจะบอกต่อไปนี � จะเป็ นวิธี
ที�ช่วยคุณประหยัดเงิน และรับผิดชอบต่อสิง� แวดล้อม และใช้เครือ� งคังเก้นอย่างเต็มที�!
อุปกรณ์ ที�ตอ้ งใช้ :
คุณจะต้องมีภาชนะสําหรับเก็บนํ � า ภาชนะแก้วดีท�ีสุด

แต่ขวดพลาสติกก็ ใช้ ได้

ซักรีดทั�วไป
เปลีย� นจากใช้นํ�ายาซักผ้าไปใช้ นํ�าสตรองคังเก้นพีเอช
11.5 1 ลิตร โดยเทนํ�าสตรองคังเก้นลงในช่องใส่ผงซักฟอกใน
เครื�องซักผ้า แค่น�กี ็เป็นการซักผ้าที�สะอาดปราศจากสารเคมี
เนื� องจากนํ �ายาซักผ้าเป็ นสบู่ จึงมีจุดประสงค์เพื�อสลายนํ �ามันที�ดกั จับสิ�ง
สกปรกในเนื �อผ้าของเรา ปฏิกิรยิ าทางเคมีท�เี กิด คือ สบู่จะดึงดูดสิ�งสกปรก
และนํ �ามัน และจะถูกกําจัดออกโดยการล้าง อย่างไรก็ตาม สบู่ ไม่ ได้ล้าง
ออกโดยง่าย และเมื�อมันยังคงค้างอยู่ ในนํ �าสุดท้ายของการซักผ้า นํ �ามันและ
สิ�งสกปรกก็จะเกาะบนเสือ� ผ้าอีกครัง� ทิง� คราบกลิ�น (แต่มักถูกปกปิ ดด้วย
นํ �าหอมที�ผสมในนํ �ายาซักผ้า) และคราบฟิ ล์มที�ทําให้ดสู กปรก
นํ า� สตรองคังเก้น พีเอช 11.5 มีคุณสมบัติในการทําสิ�งที�ไม่มีนํ�ายาซักผ้าใดๆสามารถทําได้
โดยจะอีมัลซิไฟล์นํ�ามันทันทีเมื�อสัมผัส ทําให้ส�งิ สกปรกหลุดออกทันที และช่วยให้ล้างออกได้
อย่างทั�วถึง เนื�องจากไม่มีคราบสบู่ ตกค้างบนเสื�อผ้าของคุณอีกต่อไป เสื�อผ้าจะสะอาดสว่างขึ�น
และถนอมเนื�อผ้า ให้อยู่ได้นานขึ�น
ลองนึ กภาพถึงประโยชน์ ทงั � หมดของการใช้ Strong KANGEN Water แทนนํ �ายาซักผ้า . .
นอกจากจะราคาถูกกว่ามาก และไม่มีสารเคมีอันตรายที�จะทําให้ผิวของคุณระคายเคือง หรือเป็ นอันตราย
ต่อสิ�งแวดล้อมแล้ว ยังไม่มีขวดพลาสติกที�จะทิง� เป็ นขยะ รวมถึงเสือ� ผ้าที�สดใสใหม่และสะอาดอีกด้วย!
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ผลิตภัณฑ์กําจัดคราบ�งแน่ นบนเนื � อผ้า
� ฐาน :
คราบ�งแน่ นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทพืน
คราบนํ � ามันและคราบจากโปรตีน แต่ละประเภทต้องการ
แนวทางที�แตกต่างกันในการขจัด ซึ�งแตกต่างจากสารเคมีที�
รุนแรงซึ�งอาจเป็ นอันตรายต่อเนื � อผ้า และทําให้สขี องเนื� � อผ้าจาง
ลง "นํ�า" มีข้ อดีของการทําความสะอาดโดยไม่ ทําลายเ
นื�อผ้ า

คราบนํ�ามัน : ควรใช้ นํ � าสตรองคังเก้นพีเอช 11.5 โดยเร็วที�สุด
คุณสมบัติ
การอิมัลซิ ไฟนํ �ามัน จะช่วยกําจัดนํ �ามันออกจากเนื �อผ้า
ฉี ดพ่นบริเวณรอยเปื � อนให้ช่มุ ด้วยนํ �าสตรอง
คังเก้น หรือแช่เสือ� ผ้าที�เปื � อนในนํ �าสตรองคังเก้นเป็ นเวลาอย่างน้ อย 20 นาที แล้วนํ าไปซักทันทีดว้ ย
การซักมือ หรือซักเครือ� ง
คราบจากโปรตีน : แก้ด้วยนํ�าสตรองเอซิดิก pH 2.5
นํ�านี�ทําหน้าที�เป็นกรดไฮโดรคลอริก
อ่อน ๆ จะสลายโครงสร้างโปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทําให้สีผ้าซีดจาง ฉี ดพ่นบริเวณรอย
�
เปื � อนให้ช่มุ ด้วยนํ �าสตรองเอซิดกิ หรือแช่ ในกะละมัง สีผ้าจะยังคงสดใส และผ้าขาวจะขาวขึน
การแช่ผ้าขาวในนํ �าสตรองเอซิดกิ ข้ามคืน จะทําให้กลิ�นไม่พึงประสงค์จากถุงเท้า, ชุดกีฬา และชุด
ทํางานหมดไป ในขณะที�กําจัดฟิ ล์มสกปรกที�ป้องกันไม่ ให้ผ้าขาวดูสดใสและสดชื�นออกไป หลังจากแช่
แล้วควรล้างออกด้วยนํ �าก่อนที�จะนํ าไปซักในเครือ� งซักผ้าต่อไป

การซักผ้าให้มีกลิ�นหอมสดชื�นโดยปราศจากสารเคมีรน
ุ แรง
ผ้าที�มีกลิ�นหอมจะเกี�ยวข้องกับผ้าที�สะอาดเสมอ แต่ ในกรณี ของนํ �ายาซัก
ผ้าที�มีขายอยู่ ในท้องตลาด กลิ�นที� “สดชื�น” นั �นไม่มีอะไรมากไปกว่าสารเคมีท�ี
รุนแรง ซึ�งอาจทําให้ผิวของคุณระคายเคือง และอาจมีปิ โตรเคมีเข้าสู่รา่ งกาย
ของคุณ เกิดผลเสียแก่สิ�งแวดล้อม และเกี�ยวข้องกับการสะสมสารบาง
อย่างในเครือ� งอบผ้า ซึ�งสามารถติดไฟได้
ขัน
� ตอนแรกในการซักผ้าให้มีกลิ�นหอม คือ การปฏิบัตติ ามคําแนะนํ าในการซักทั�วไป และการกําจัด
คราบตามที�พูดไปแล้ว
หากต้องการเพิ�มกลิ�นหอมสดชื�นให้กับผ้าปูที�นอน, ผ้าเช็ดตัว และเสือ� ผ้าของ
คุณ ให้เพิ�มนํ �ามันหอมระเหยบริสุทธิ� 2 หยดที�คณ
ุ เลือก ลงใน 1/4 ถ้วยของนํ �าสตรองคังเก้น pH
11.5
นํ �าสตรองคังเก้นจะช่วยกระจายนํ �ามันหอมระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื�อให้นํ�ามีกลิ�นหอม
ของนํ �ามันอย่างสมบูรณ์
นํ �ามันหอมระเหยเป็ นวิธีที�ดี ในการเพิ�มกลิ�นให้กับเสือ� ผ้าของคุณโดยไม่
ต้องใช้สารเคมีรน
ุ แรง
ลาเวนเดอร์เป็ นตัวเลือกที�ยอดเยีย� มสําหรับผ้าปูที�นอน, ชุดนอน และถุงเท้า
กลิ�นส้มอย่างส้มโอหรือนํ � ามันส้มหวาน เป็ นตัวเลือกที�ดสี ําหรับเสือ� ผ้าของคุณ ให้กลิ�นจาง ๆ แต่สดชื�น
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�
การทําความสะอาดพืน
นี�เป็นงานง่ายๆสําหรับนํ�าบิวตี� pH 4-6 Mild
เราสามารถใช้นํา้นี�ซ�ึงถูก
ปล่อยออกจากท่อล่าง เมื�อกดทํานํ�าคังเก้น หรือผลิตนํ�าบิวตี�โดยตรง โดยกดที� ปุ่่ม
Acidic Water เป็นนํ�าที�ยอดเยี�ยมในการถูพ�น
ื ให้สะอาด
� ไม้เนื � อแข็ง : มีความสวยงามและดูแลง่ายด้วยเคล็ด
พืน
ลับนี � คุณจะพอใจกับผลลัพธ์ท�ี ได้รบั เมื�อใช้นํ�าบิวตีน� ี �
� โดยไม่มีกลิ�นรบกวน และไม่มีฟิล์มสบู่ท�ี
ทําความสะอาดพืน
เหลือตกค้างจากผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบดัง� เดิมทิง� ไว้ ให้
� ของคุณจะเงางามอย่างน่ าทึ�ง
เห็นเป็ นคราบ พืน
� กระเบือ� งไวนิ ลและลามิเนต : สามารถใช้ประโยชน์ จากนํ �าบิวตี � ได้เช่นกัน เริม� ต้นด้วยการ
พืน
� อย่างทั�วถึงด้วยนํ �ายาทําความสะอาดพืน
� ชนิ ดที�แนะนํ าสําหรับพืน
� แต่ละชนิ ด แล้ว
ทําความสะอาดพืน
ทําความสะอาดด้วยนํ �าบิวตีเ� ป็ นนํ �าสุดท้าย
ผลลัพธ์พิสูจน์ ได้ดว้ ยตัวคุณเอง

การทําความสะอาดพรม
พรม เป็ นตัวการกักเก็บกลิ�นจากสัตว์เลีย� ง, กลิ�นอาหาร และอื�น ๆ อีกมากมาย
วิธีการทําความสะอาดพรมที�ทํากันอยู่ ใช้การผสมผสาน
ระหว่างไอนํ �าและผงซักฟอก �ญหาจะเกิดเช่นเดียวกับ
การใช้นํ�ายาซักผ้า คือ สิ�งสกปรกและนํ �ามันที�ตดิ อยู่ ในสบู่จะ
ถูกสะสมไว้บนพรมอีกครัง� หากไม่ ได้ล้างให้สะอาด ยิ�งแย่
ไปกว่านั �นคราบสบู่ยังดึงดูดสิ�งสกปรกและนํ �ามันได้มากกว่า
เดิม พรมที�สะอาดจึงสะอาดอยู่ ได้ ไม่นาน
การปฏิบัติตามขั�นตอนเดียวกับที�ระบุไว้ ในหัวข้อ การกําจัดคราบสําหรับซักผ้า
จะ
ทําให้แก้้�ญหาจุดรอยเปื�อนบนพรมได้ กลิ�นของสัตว์ เลี�ยงที�ติดบนพรม สามารถกําจัดได้ด้วย นํ�า
สตรองเอซิดิก pH 2.5 โ ดยไม่ทําให้สีของพรมซีดจาง โ ดยเฉพาะอย่างยิ�งในพรมเปอร์เซียทอมือ
การทําความสะอาดพรม สามารถทําได้อย่างง่ายดายด้วยเครื�องทําความสะอาดระบบไอนํ�า
เ ริ�มต้นด้วยการกําจัดคราบสก
(STEAM CLEANER) และนํ�าสตรองคังเก้น pH 11.5
ปรก อย่างถูกต้องก่อน จากนั�นเติมนํ�าลงในกระป๋องตามที�กําหนดด้วย นํ�าสตรองคังเก้น
เพื�อเพิ�มกลิ�นหอมสดชื�นให้กับพรมของคุณ ให้เติมนํ�ามันหอมระเหยที�คุณชื�นชอบ 10
หยดลงในนํ�าล้างสุดท้าย แค่น�คี ุณก็มีพรมที�สะอาดปราศจากสารเคมีรุนแรงแล้ว
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ห้องนํ�า
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับห้องนํ � า โดย
ทั�วไปประกอบด้วยสารเคมีที�มีฤทธิ�ย่อยสลายรุนแรง
และอันตรายที�สุดที�อนุ ญาตให้ขายได้ ในท้องตลาด
แต่�ญหาที�จัดการยากทุกอย่างที�เราพบในห้องนํ � า
นั � นได้รบ
ั การจัดการอย่างง่ายดายและมี
ประสิทธิภาพด้วยนํ � าจากเครือ� งคังเก้น!
� กระเบือ� ง : เคล็ดลับ 2 ประการสําหรับ�ญหานี �
คราบสกปรกหรือคราบไคลสบู่ (Soap scum) บนพืน
คือ ก่อนอื�นให้เปลี�ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายชนิ ดออร์แกนิ ก ซึ�งจะไม่คอ่ ยทิง� คราบสบู่
เคล็ดลับที� 2 คือ นํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ในขวดสเปรย์ จะขจัดฟิ ล์มที�น่า
ที�น่ารังเกียจไว้
รังเกียจนั �นออกไป
นํ � ากระด้าง : รอยเปื � อนที�เกิดจากนํ �ากระด้างนั �นไม่น่าดู และมักจะขจัดออกได้ยาก แช่บริเวณนั �นใน
นํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 แล้วขัดด้วยแปรงขนนุ่ ม ห้องนํ �าของคุณจะเป็ นประกาย!
คราบ
ตะกรัน (Limescale)ที�สะสมอยู่ ในหัว�กบัวของคุณสามารถขจัดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ถอดหัว
�กบัวออกและแช่นํ�าสตรองเอซิดกิ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 นาที ขัดด้วยแปรง ร่องรอยทัง� หมดจะ
หายไปโดยไม่ตอ้ งใช้สารเคมีรน
ุ แรง

การทําความสะอาดและฆ่าเชือ� อ่างอาบนํ � า, อ่างล้างมือ, ห้องอาบนํ � า และห้องสุขา
� ที�ที�มี
� ผิวส่วนใหญ่ ในห้องนํ �าเป็ นพืน
โดยทัว� ไปแล้วพืน
ี �สี ุดในการเริม�
"เชือ� โรค" มากที�สุดในบ้าน ดังนั �น สิ�งที�ดท
� ผิว
ทําความสะอาดคือการฆ่าเชือ� ทุกพืน
ซึ�งสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการฉี ดพ่นนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ซึ�งสามารถฆ่า
จุลินทรีย์ทงั � หมดภายใน 30 วินาทีหลังจากสัมผัส เมื�อคุณฉี ดสเปรย์เสร็จแล้วก็สามารถเริม� ทําความสะอาดได้
� ผิวกระเบือ� ง, พอร์ซเลน สามารถทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย นํ � าส
พืน
ตรองเอซิดิก พีเอช 2.5
โดยฉี ดพ่นบริเวณนั �น ขัดด้วยแปรงขนนุ่ ม หรือผ้า จากนั �นซับให้แห้ง
ด้วยผ้าขนหนู ท�ี ไม่เป็ นขุย หน้ าต่างกระจกและประตูห้องอาบนํ � ากระจก สามารถทําความสะอาด
� ผิว แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู ที� ไม่เป็ นขุย
ได้ดว้ ยนํ � าบิวตี � พีเอช 4-6 ฉี ดพ่นนํ �าบิวตีล� งบนพืน
เพื�อให้ห้องนํ �าของคุณมีกลิ�นหอมสดชื�น ให้ฉีดสเปรย์ ในห้องด้วยนํ � าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 ผสม
นํ �ามันหอมระเหยที�คณ
ุ ชื�นชอบ
ผสมนํ �ามันหอมระเหย 3-4 หยดกับนํ �าสตรองคังเก้น 60-120 มล. ใน
ขวดสเปรย์ท�มี ีละอองละเอียด
เมื�อคุณทําความสะอาดห้องนํ �าเสร็จแล้ว เพียงแค่พ่นให้ท�วั ห้องนํ �า
� ผิวผ้าใด ๆ จะช่วยให้กักเก็บกลิ�นไว้ ได้นานขึน
�
และพืน
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ห้องครัว
ห้องครัวมักเรียกกันว่า“ หัวใจของบ้าน”
ครอบครัวและเพื�อน ๆ ของเรามักจะมารวมตัวกัน
� ที�
ที�นี�เสมอ ดังนั � น จึงสมควรที�เราต้องทําให้พืน
ที� ใช้เตรียมอาหาร, ใช้รบ
ั ประทานอาหารและให้
ความบันเทิง เป็ นที�ที�ปลอดภัยและสะดวกสบาย
เช่นเดียวกับในกรณี ของห้องนํ �า ห้องครัวมักเต็มไปด้วยสารเคมีท�ี ใช้ทําความสะอาดที�เป็ นอันตราย
� ผิวห้องครัวทุกห้องสามารถ
และเช่นเดียวกับในกรณี ของการทําความสะอาดและฆ่าเชือ� ห้องนํ �า พืน
ทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนํ �าจากเครือ� งคังเก้น
� ผิวที�เป็ นของแข็ง เช่น หินแกรนิ ต, ลามิเนต, กระเบือ� งแก้ว, สแตนเลส และแม้แต่พืน
� ผิวที� ใช้
พืน
หั�นเนื �อ ล้วนได้รบั ประโยชน์ จากการฆ่าเชือ� โรคด้วยนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 เริม� ต้นด้วยการกําจัด
เศษสิ�งสกปรกที�หกเลอะออกให้หมด สามารถทําความสะอาดคราบนํ �ามันที�เปรอะเปื � อนได้อย่างง่ายดาย
ด้วยนํ � าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 ในขณะที�คราบที�มีส่วนผสมของโปรตีนสามารถทําความสะอาดได้
� ผิวทัง� หมด แล้วสเปรย์ดว้ ยนํ �าสตรองเอซิดกิ
ง่ายด้วยนํ �าสตรองเอซิดกิ
เช็ดทําความสะอาดพืน
หากคุณใช้สเปรย์ท�ลี ะเอียดมาก ก็ ไม่จําเป็ นต้องเช็ดให้แห้ง
เครือ� งใช้ที�ทําจากสเตนเลสสตีล มักมีรอยนิ �วมือติดอยู่ และมักมีรอยริว� เมื�อทําความสะอาดด้วย
คราบสบู่ท�เี หลือจากนํ �ายาทําความสะอาดเหล่านี � จะทําให้พน
ื � ผิวเครือ� ง
นํ �ายาทําความสะอาดครัวทั�วไป
�
ใช้หมองคลํา� และดึงดูดนํ �ามันได้มากขึน
วิธีท�ดี ท
ี �สี ุดในการทําให้เครือ� งใช้สเตนเลสเงางาม และไม่เกิด
รอยนิ �วมือ คือ การฉี ดพ่นด้วย นํ � าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 ก่อน เพื�อขจัดคราบนํ �ามัน แล้วเช็ดให้แห้ง
จากนั �นพ่นด้วยนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 เพื�อฆ่าเชือ� จากนั �นฉี ดพ่นด้วยนํ � าบิวตี � pH 5.5 และเช็ด
กระบวนการนี � ใช้ ได้ดกี ับเครือ� งใช้ ในครัวสเตนเลสทัง� ขนาดเล็กและขนาด
ให้แห้งด้วยผ้าที� ไม่เป็ นขุย
ใหญ่ ตลอดจนอ่างล้างจานสแตนเลส
ในการขจัดคราบออกจากอ่างพอร์ซเลน ให้ราดด้วยนํ �าสตรองเอซิดกิ พีเอช 2.5 แล้วใช้ผ้าชุบนํ �า
สตรองเอซิดกิ คลุมไว้ข้ามคืน หากคราบยังคงอยู่ ให้ผสมเกลือทะเลหรือเบกกิง� โซดากับนํ �าสตรองเอซิดกิ
เพียงเล็กน้ อยพอให้เปี ยกๆ แล้วทาลงบนคราบ และขัดด้วยแปรงขนขนาดกลาง
ล้างตู้, ก๊อกนํ � านิ กเกิลขัดเงาหรือสี โครเมี�ยม, พัดลมดูดอากาศ, เตาอบ และผนั ง ด้วยนํ � าสตรอง
คังเก้น พีเอช 11.5
ความสามารถที�น่าทึ�งในการสลายไขมัน และนํ �ามัน และสิ�งสกปรก ทําให้งาน
เหล่านี �สําเร็จได้อย่างรวดเร็ว
ทําความสะอาดฆ่าเชือ� และดับกลิ�นในตู้เย็นและตู้แช่แข็งด้วยนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5 ฉี ดพ่น
� ผิวแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วซับให้แห้ง!
บนพืน
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ห้องนอน
ิ ธิ�ของเรา . .
หากห้องครัวคือ“ หัวใจของบ้าน” ห้องนอนก็เป็ นสถานที�ศกั ดิ�สท
เป็ นสถานที�พักผ่อนนอนหลับ . .

เราใช้เวลาอยู่ ในห้องนอนมากกว่าห้องอื�น ๆ ในบ้าน
ดังนั �น จึงเป็ นเหตุผลที�เราต้องทําให้ห้องนอนของเรา
สดชื�นและปลอดสารเคมี ให้มากที�สุด แม้วา่ อาจต้อง
ใช้ความคิดสักหน่ อย แต่ผลลัพธ์ท�ี ได้ก็คมุ้ ค่ากับความ
พยายามอย่างแน่ นอน
สเปรย์ ในห้อง - ไม่วา่ คุณจะต้องการความสดชื�น
หรือโรแมนติก . . ไม่วา่ จะเป็ นกลิ�นโรส, ไวโอเล็ต,
แอปเปิ � ล หรือแม้แต่ ไอวี� ก็เป็ นกลิ�นหอมที�สมบูรณ์ แบบ
สําหรับทุกห้องและทุกอารมณ์ และโดยเฉพาะในห้อง
นอน เลือกนํ �ามันหอมระเหยที�คณ
ุ ชื�นชอบ 5-6 หยด
ผสมในนํ �าสตรอง คังเก้น พีเอช 11.5 1/4 ถ้วย แล้ว
เท ลงในขวดสเปรย์ท�มี ีหัวพ่นแบบละเอียด
วิธีที�ยอดเยี�ยมในการดูแลตูเ้ สื�อผ้า, ผ้าม่าน, พรม, หมอน และผ้าห่มนวมให้สดชื�นอยู่เสมอ คือ การฉี ดพ่น
ด้วยนํ �ามันหอมระเหยทุกสัปดาห์
ลาเวนเดอร์เป็ นตัวเลือกที�ดี ในการช่วยให้นอนหลับ ในขณะที�ซิตรัสและ
มินต์ ช่วยเติมพลัง ซินนามอน ช่วยกระตุน
้ ความหลงใหล และกุหลาบเป็ นหัวใจสําคัญของความรัก
การเติมนํ �ามันหอมระเหยลงในขัน
� ตอนการอบแห้ง
ผ้าปูเตียง - ทําตามคําแนะนํ าในส่วนซักรีดทั�วไป
เป็ นวิธีท�ดี ท
ี �ชี ่วยในการนอนหลับพักผ่อนตลอดคืน
เคล็ดลับที�ดี ในการจัดเก็บผ้าปูที�นอน คือ การฉี ดผ้า
ขนหนู กระดาษสองสามแผ่นด้วยสเปรย์ฉีดห้องที�คณ
ุ ชื�นชอบ จากนั �นปล่อยให้แห้ง และวางไว้ระหว่างรอย
พับของผ้าปูที�นอน และผ้าเช็ดตัวก่อนเก็บในตูเ้ สือ� ผ้า
เพื�อให้ท�น
ี อน, แผ่นรองผ้าห่ม และหมอน มีกลิ�นสดชื�น และสะอาด ให้สเปรย์ดว้ ยนํ �าสตรองเอซิดกิ
พีเอช2.5 เพื�อต้านจุลินทรีย์ ใช้ขวดสเปรย์ท�ห
ี มอกละเอียดเพียงพอ ปล่อยให้แห้งสนิ ท แล้วตามด้วย
�
การพ่นสเปรย์นํ�ามันหอมระเหยในห้องของคุณ ตอนนี �ผ้าปูท�น
ี อนจะคงความสดชื�นนานขึน
ตู้เสือ� ผ้าและลิน
� ชัก - เพื�อให้เสือ� ผ้าที�สะอาดของคุณมีกลิ�นหอมสดชื�นอีกต่อไปนานๆ ให้ทําความ
� ชักและเช็ดชัน
� วางด้วยนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5 เพื�อดับกลิ�นและฆ่าเชือ� แบคทีเรียและเชือ� รา ที�
สะอาดลิน
ทําให้เกิดกลิ�นอับ ฉี ดสเปรย์ห้องของคุณด้วยกลิ�นที�ช�ืนชอบทุกสัปดาห์ หรือรายเดือน จะทําให้มีกลิ�นหอม
จาง ๆ แต่สดชื�นทุกครัง� ที�เปิ ดลิน
� ชักหรือประตูตเู้ สือ� ผ้า
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...ตัง� แต่ของเล่นเด็กไปจนถึงถังผ้าอ้อม
� ผิวในห้องลูกน้ อย จําเป็ นที�สุดที�ต้องรักษาความสะอาด
พืน
ฆ่าเชือ� และปราศจากสารเคมี! อย่างไรก็ตาม เรากลับใช้สาร
เคมีท�ีรน
ุ แรง เช่น ผงซักฟอก, สารฟอกขาว และผ้าเช็ด
ทําความสะอาด เพื�อทําความสะอาดทุกอย่างตัง� แต่ผ้าอ้อมไป
จนถึงของเล่นเด็ก
ระบบภูมิคมุ้ กันของทารกยังบอบบาง และอยู่ระหว่างการพัฒนา
การถูกทําร้ายโดยสารเคมี
อันตรายอย่างต่อเนื� อง อาจทําให้ระบบนี �ล่าช้าหรือเสียได้ ดังนั �น การดําเนิ นการเพื�อขจัดอันตรายต่อ
สุขภาพเหล่านี �จึงมีผลกระทบต่อทารกโดยตรง
สถานรับเลีย� งเด็กทุกแห่งควรมีขวดสเปรย์แก้ว 4 ขวด ที�มีละอองที�
ละเอียดมาก โดยใช้สีที�ตา่ งกัน และมีฉลากชัดเจน
� ผิวที�
ขวดท�ี 1 : ใส่นํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5 ใช้ฉีดพ่นพืน
เปลี�ยนผ้าอ้อม, ด้านในของถังผ้าอ้อม, ราวเปล, ของเล่น และของอื�น ๆ ที�
ทารกจะใส่เข้าไปในปาก ฉี ดพ่นโต๊ะเปลี�ยนผ้าอ้อม หลังการใช้งานทุก
ครัง� เปลและของเล่นอย่างน้ อยหนึ� งครัง� ต่อสัปดาห์ นอกจากนี �ฉีดพ่น
คราบเปื � อนจากโปรตีนทันที ก่อนที�จะโยนเสือ� ผ้าลงไปในตะกร้า ฉี ดพ่น
ผ้าม่าน และพรมทุกสัปดาห์ เพื�อให้แน่ ใจว่านํ �ามีคณ
ุ สมบัติ ในการต้าน
จุลชีพสูงสุด ให้ เปลี�ยนนํ�านี�ทุกๆ 2-3 วัน
ขวดที� 2 : ใ ส่นํ�าบิวตี � pH 4-6 นํ�านี�เหมาะอย่างยิ�งสําหรับการฉีด
ี าสี แล้วเช็ดตามด้วยผ้านุ่ม ๆ เพื�อให้
พ่นลงบนพื�นผิวเฟอร์นิเจอร์ท�ท
ทั�งห้องสะอาดและสว่าง
ขวดที� 3 : ใส่นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช11.5 ฉี ดนํ �านี �ลงบนคราบ
นํ �ามัน / ไขมันที�เปื � อนเสือ� ผ้าของลูกน้ อย ก่อนโยนลงในตะแกรงซักผ้า
ขวดที� 4 : ใส่นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช11.5 และนํ �ามันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ 3-4 หยด ก่อนนอนฉี ดสเปรย์ผ้าปูท�น
ี อน, แผ่นกันกระแทก
และผ้าห่มของทารกด้วยละอองบางเบาของลาเวนเดอร์ ช่วยสร้างสภาวะ
แห่งความผ่อนคลาย และช่วยให้หลับสนิ ท ฉี ดพ่นผ้าหุ้มเบาะ, ผ้าม่าน
และพรมทุกสัปดาห์ เพื�อให้ห้องของทารกมีกลิ�นหอมสดชื�น
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การทําความสะอาดเบ็ดเตล็ด : การเปลี�ยนผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดสารเคมีทําได้ง่ายเพียงแค่เปิ ดก๊อกนํ � า คุณสามารถ
เลือกใช้ค่า pH ของนํ � าที�ผลิตโดยเครือ� งคังเก้นให้เหมาะกับ
งาน เริม
� ต้นด้วยการกําหนดสิง� ที�คุณต้องการทํา จากนั � น
คิดถึงคุณสมบัติเฉพาะของนํ � าแต่ละชนิ ดแล้วเลือกว่าจะใช้
นํ � าชนิ ดใด
คุณลักษณะเฉพาะของนํ � าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5 คือ ฆ่าเชือ� ,
กําจัดกลิ�น, สลายโปรตีน และทําให้พน
ื � ผิวกระจ่างใส
คุณลักษณะเฉพาะของนํ � าบิวตี � พีเอช4-6 ได้แก่ ความสามารถในการ
ขจัดคราบสบู่ออก ทําให้พน
ื � ผิวเปล่งประกาย
คุณลักษณะเฉพาะของ pH 11.5 Strong KANGEN Water คือ อิมัลซิ ไฟไขมันและ
นํ �ามัน, กําจัดสิ�งสกปรก, ทําความสะอาดเหมือนสบู่ โดยไม่ทงิ � คราบสบู่ท�อี าจทําความหมองคลํา� และ
�
ดึงดูดสิ�งสกปรกได้มากขึน
หน้ าต่างกระจก และกระเบือ� ง สามารถเงางามและปราศจากริว� รอย เมื�อขัดด้วยนํ � าบิวตี � pH 4-6
ใช้ขวดสเปรย์ที�มีละอองละเอียด จะให้ผลลัพธ์ที�ดี (หากคุณทําความสะอาดกระจกที�มีรอยนิ �วมือจํานวน
มาก ควรเริม� ด้วยนํ � าสตรองคังเก้น pH 11.5 เพื�อขจัดคราบนํ �ามันออก ฉี ดพ่นและเช็ดด้วยผ้านุ่ ม
จากนั �นทําตามคําแนะนํ าต่อไปนี �) เติมขวดสเปรย์ดว้ ยนํ �าบิวตี � pH 4-6 เช็ดด้วยผ้านุ่ มที� ไม่เป็ นขุย
� ผิวแห้งสนิ ท ขัน
� ผิวและ
ตามด้วยผ้าที� ไม่เป็ นขุยแห้งสนิ ท เพื�อให้แน่ ใจว่าพืน
� ตอนนี �ยังเป็ นการขัดพืน
ทําให้ทนทานต่อนํ �ามันในผิวหนั งที�ทงิ � รอยนิ �วมือไว้
� ผิวไม้ ทําได้อย่างง่ายดายด้วยการผสมนํ � าสตรองคังเก้น pH
การ�ดฝุ่ นและปรับสภาพพืน
11.5 1/4 ถ้วย และนํ �ามันผิวมะนาว หรือนํ �ามันผิวส้ม 1 ช้อนชา ในขวดสเปรย์ ผสมให้เข้ากัน
ฉี ด
� ผิวเบา ๆ และเช็ดด้วยผ้านุ่ มที� ไม่เป็ นขุย
พ่นพืน
ผลลัพธ์ท�ดี ท
ี �สี ุดจะได้รบั เมื�อคุณใช้ผ้าผืนที�สองเพื�อ
ให้ ไม้แห้งสนิ ท และขัดเงาไม้
ในการทําความสะอาดขอบไม้รอบ ๆ หน้ าต่างประตู และฐานรองให้ ใช้
ผ้าชุบนํ �าหมาด ๆ แล้วเช็ด
การทําความสะอาดเบาะ เป็ นเรือ� งง่าย
โดยพิจารณาที�มาของคราบเปื � อน
ใช้อ่างขนาดเล็ก
ใส่นํ�าสตรองเอซิดกิ หรือนํ �าสตรองคังเก้น ใช้ผ้า, ฟองนํ �า หรือแปรงขจัดคราบเปื � อนด้วยนํ �าที�เลือกใช้
แล้วซับนํ �าส่วนเกินออกด้วยผ้าหรือฟองนํ �าแห้ง
ปล่อยให้แห้ง และทําซํา� หากจําเป็ น
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เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
� ที�นั�งเล่นกลางแจ้งของเรา ช่วยให้เราพัก
พืน
ผ่อนเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติกับเพื�อนฝูง
และครอบครัว อย่างไรก็ตามเฟอร์นิเจอร์
กลางแจ้งถูกทําร้ายได้ ในหลาย ๆ ด้าน คือ . .
สัมผัสกับฝุ่ นละออง, ฝน และการทําลายของ
แสงแดด, ลม และอุณหภูมิท�ห
ี นาวเย็น
ซึ�งมีผลออกซิ ไดซ์ ไม้ และโลหะได้อย่าง
รวดเร็ว ในขณะที�ฝุ่นจะสลายเส้นใยในเบาะ
ผ้า และร่มค่อนข้างเร็ว ดังนั �น การรักษา
เฟอร์นิเจอร์ ให้รอดเงือ� มมือธรรมชาติจึงเป็ น
เรือ� งที�ท้าทาย ต่อไปนี �เป็ นคําแนะนํ า... .
เมื�อจําเป็ น วิธีที�เร็วที�สุดในการเริม
� ต้นกระบวนการทําความสะอาดคือ ใช้นํ�าสตรองคังเก้น
pH 11.5 1 ถัง, ฟองนํ � า, แปรงขัด และผ้านุ่ ม ๆ
ใช้นํ�าสตรองคังเก้น pH 11.5 เพื�อขจัดสิง�
� ผิวโลหะ, ไม ้และกระจกทัง� หมด
สกปรก, ฝุ่ น และคราบมัน ออกจากพืน
ล้างออกให้สะอาด

สําหรับพื�นผิวกระจก ให้ฉีดพ่นด้วยนํ �าบิวตี�พีเอช 4.5-6.0 และเช็ดด้วยผ้านุ่มที�ไม่เป็นขุย
� ผิวโลหะ และไม้ คือ การใช้สเปรย์
� ตอนสุดท้ายสําหรับพืน
ขัน
ที�ทําจาก นํ � าสตรองคังเก้น pH 11.5 1 ถ้วย และนํ �ามัน
มะนาวหรือส้ม 3 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากัน แล้วเทลงในขวดส
เปรย์ เขย่าขวดบ่อยๆหากนํ �ามันเริม� แยกตัว ฉี ดพ่นบริเวณ
� ผิวและปล่อยทิง� ไว้ประมาณ 5-20 นาที ใช้สเปรย์ฉีดลง
พืน
บนผ้านุ่ ม ๆ และขัดเช็ดเฟอร์นิเจอร์ทุกด้าน นํ � าสตรองคัง
เก้น pH 11.5 จะแทรกซึมเข้าไปในไม้ ในขณะที�นํ�ามันจะผนึ ก
และปกป้ องทัง� ไม้และโลหะ
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การดูแลพืชในร่มและกลางแจ้ง
พืชในร่มหลายชนิ ด เช่นเดียวกับพืชที�ชอบร่มเงากลางแจ้ง
เติบโตได้ดท
ี ี�สุดในดินที�เป็ นกรดที�อยู่ ในป่ าตามธรรมชาติ ซึ�งอุดม
ไปด้วยใบไม้หมัก และไม้ผุ ดังนั�นเพื�อใหพืชเหล่านี�มีสุขภาพที�
ดีและเจริญเติบโต รดด้วยนํา� บิวตี� พีเอช 4.5-6.0 และเดือนละ
ครั�งให้รดด้วยนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ผสมกับนํ�าบิวตี� พีเอช
4.5-6.0 โ ดยผสมในอัตราส่วนที�เท่ากัน
สิ�งนี�รักษาดินให้
เป็นกรดเล็กน้อย
พืชที�เจริญเติบโตกลางแจ้ง และพืชจําพวก succulent family (ไม้อวบนํ �า) ชอบดินที�มีคา่ pH
เป็ นกลางมากกว่า รดนํ �าต้นไม้เหล่านี �เป็ นประจําด้วยนํ �าบิวตี� พีเอช 4.5-6.0 และเดือนละครัง� ให้รด
ด้วยนํ�าบิวตี� พีเอช 4.5-6.0 ผสมกับนํ�าคังเก้น pH 9.5 โ ดยผสมในอัตราส่วนที�เท่ากัน
สิ�งนี �จะรักษาดินให้ pH เป็ นกลาง
พืชหัวใต้ดน
ิ ทุกชนิ ด ชอบดินที�เป็ นด่างเล็กน้ อย เพื�อรักษา pH ที�
เหมาะสม
ให้รดนํ �าอย่างสมํ�าเสมอด้วยส่วนผสมของนํ �า
บิวตี� พีเอช 4.5-6.0 และนํ �าคังเก้น pH 9.5
พุ่มไม้ท�ชี อบกรดเช่น Rhododendrons (กุหลาบป่ า) และ
Azaleas (กุหลาบพันปี )
ได้รบั ประโยชน์ จากการใช้
นํ �าสตรองเอซิดกิ พีเอช 2.5 เ ป็นประจําทุกเดือน
� ีเอช 4.5-6.0
พืชในร่มส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดเี มื�อรดด้วยนํ �าบิวตีพ
เป็ นประจํา อย่างไรก็ตามมีอีกขัน
� ตอนหนึ� งที�สามารถทําได้เพื�อปลูกพืชที�แข็งแรง การเปิ ด Heater ใน
บ้านในช่วงฤดูหนาว จะทําให้อากาศแห้ง ทําให้พืชขาดนํ �า วิธีหนึ� งในการป้ องกันใบ คือ ผสมนํ �าสตรองคัง
เก้นพีเอช 11.5 ครึง� ถ้วยกับนํ �ามันสวีทอัลมอนด์ 2 ช้อนโต๊ะ เติมใส่ขวดสเปรย์ แล้วพ่นที� ใบ เช็ดด้วยผ้า
นุ่ ม จะช่วยปกป้ องพืชจากการขาดนํ �า และกําจัดฝุ่ น ช่วยให้พืชดูเปล่งปลัง� ดูสุขภาพดี ทําซํา� ทุก 8-10
สัปดาห์
การทําให้เมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้งอกเร็ว
ขึ�นทําได้โดยการแช่ เมล็ดพันธุ์เป็ นเวลา 6-8 ชั�วโมงในนํ �าสตรองคัง
เก้น pH 11.5 ก่อนปลูก
จะพบว่าเมล็ดพืชส่วนใหญ่จะ
เริ�มงอกในระหว่างการแช่นั�น นํ าเมล็ดไปปลูกตามคําแนะนํ าที�ระ
บุไว้ ในหีบห่อ และรดด้วยนํ �า สตรองคังเก้น pH 11.5 จนต้นพืช
งอกโผล่พ�น
ื ดิน
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