
...การใช้นํ�าคงัเก้น ตั �งแตห่้องนํ�า ยันห้องนอน

และเคล็ดลับ
สาํหรบัการใช้กับ
พืช และสวน. . .

แนวทางแก้ ไข�ญหาภายในบ้านอย่างง่ายเพื�อ  
บ้านที�ปราศจากสารเคมี... 
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รวมทั�ง การ
ใช้กับ
หินแกรนิต
กระเบื�อง
แก้ว, 
กระจก
ไม้เนื�อแข็ง
ไวนิล และ
สเตนเลส

รวมถึงวธีิจัดการกับ�ญหาคราบสกปรก�งแน่น, คราบตะกรนัจากนํ�ากระด้าง, ฝุ่น,

คราบไขมัน และสิ�งสกปรก.... ทั �งในและนอกบ้าน



บทนํา

         บรษัิท คังเก้น โปรเฟสช�นัแนลส ์ขอสนับสนุนการลดและพึ�งพา

สารเคมี อันตรายในสิ�งแวดล้อมโดยเฉพาะในบ้าน

         สารเคมีเหล่านี�สรา้งภาระให้กับระบบนิเวศที�เปราะบางบนโลกใบนี�      
รวมทั�งระบบนิเวศภายในรา่งกายของเรา       คุณจะเห็นวา่ยิ�งมีสารพิษใน

รา่งกายมากเท่าไหร ่ การรกัษาเซลล์ ให้แข็งแรงก็ยิ�งยากขึ�นเท่านั�น
         ข่าวดีก็คือ  เครื�องคังเก้น  สามารถผลิตนํ�าที�มีประสทิธิภาพและ
ราคาไม่แพง  ใช้ทดแทนสารเคมีที�กัดกรอ่นที�ปกติ ใช้ทําความสะอาดบ้าน
         นอกจากนั�น ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที�คุณไม่ต้องซื�ออีกต่อไปก็มีผลดี
ต่อโลกของเรา       ประมาณวา่ 90% ของพลาสติกทั�งหมดที�เคยทิ�งไป ยัง
คงมีอยู่ ในสิ�งแวดล้อม . .       น่าเศรา้ที�มีเพียง 10% ถูกเผา  ซึ�งมีสว่นใน
การทําลายชั�นโอโซนที�ป้องกันโลก       ดังนั�น ขวดพลาสติกแต่ละขวดที�

คุณไม่ได้ซื�ออีกต่อไป จะช่วยลดภาระของพลาสติกในสิ�งแวดล้อม
         ยังมีอีก . .   เนื�องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ�นที�ขายต้องถูกสง่จากผู้ผลิตไปยังคลัง

สนิค้า   ไปยังผู้ค้าปลีก      คุณจึงลดปรมิาณเชื�อเพลิงฟอสซิลที� ใช้ ในการขนสง่
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ . .   ดังนั�น จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม . .
         ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ�นที�คุณเลิกใช้   หมายความวา่  คุณได้ลดการสะสมสาร
เคมี ในนํ�าประปาของเรา . .   แค่เรื�องนี�เรื�องเดียว ก็สง่ผลดีอย่างมาก
         หากคุณใช้ประโยชน์จากเครื�องคังเก้นได้อย่างเต็มที�   คุณจะสามารถ
ประหยัดเงินจํานวนหนึ�งได้ทุกเดือน!
         เราขอขอบคุณอย่างจรงิใจสาํหรบัคุณแต่ละคนที� ให้คํามั�นสญัญาที�จะ
เปลี�ยนนํ�ายาสารเคมีแม้แต่ตัวเดียวในบ้านของคุณ  มาใช้นํ�าที�ผลิตจากเครื�อง
คังเก้น โดยทําตามคําแนะนําของเรา . .
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เคล็ดลับในครวัเรอืน
         เราทุกคนอยากให้บ้านของเราเป็นสถานที�ที�มีความปลอดภัย    แต่มันมักจะตรง
กันข้าม    บ้านกลายเป็นสถานที�ที�อันตรายที�สุดแห่งหนึ�งที�เราใช้เวลาอยู่ด้วย 
ผลิตภัณฑ์สว่นใหญ่ ในท้องตลาดที�ออกแบบมาเพื�อทําความสะอาดบ้าน, เสื �อผ้า, รา่งกาย
ของเรา และแม้สวนของเรา  ก็เป็นหนึ�งในสารพิษที�ผลิตกันอย่างอย่างถูกกฎหมาย
         แต่มีข่าวดี!   ผลิตภัณฑ์เหล่านี�สว่นใหญ่สามารถแทนที� ได้ด้วยนํ�า . . ไม่ ใช่นํ�า
ทั�วไป   แต่เป็นนํ�าที�ผลิตจากเครื�องคังเก้น!       เคล็ดลับที�เราจะบอกต่อไปนี�  จะเป็นวธีิ
ที�ช่วยคุณประหยัดเงิน และรบัผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม  และใช้เครื�องคังเก้นอย่างเต็มที�!

อุปกรณ์ที�ตอ้งใช้ :
คุณจะต้องมีภาชนะสาํหรบัเก็บนํ�า    ภาชนะแก้วดีที�สุด    แต่ขวดพลาสติกก็ ใช้ ได้ 

         ซักรดีทั�วไป
เปลี�ยนจากใช้นํ�ายาซักผ้าไปใช้ นํ�าสตรองคังเก้นพีเอช

11.5    1 ลิตร โดยเทนํ�าสตรองคังเก้นลงในช่องใส่ผงซักฟอกใน  
   เครื�องซักผ้า  แค่นี�ก็เป็นการซักผ้าที�สะอาดปราศจากสารเคมี

      เนื�องจากนํ�ายาซักผ้าเป็นสบู่ จึงมีจุดประสงคเ์พื�อสลายนํ�ามันที�ดกัจับสิ�ง
สกปรกในเนื�อผ้าของเรา    ปฏิกิรยิาทางเคมีที�เกิด คอื สบู่จะดงึดดูสิ�งสกปรก
และนํ�ามัน   และจะถูกกําจัดออกโดยการล้าง     อย่างไรก็ตาม สบู่ ไม่ ไดล้้าง
ออกโดยง่าย  และเมื�อมันยังคงคา้งอยู่ ในนํ�าสุดท้ายของการซักผ้า   นํ�ามันและ
สิ�งสกปรกก็จะเกาะบนเสื�อผ้าอีกครั �ง    ทิ �งคราบกลิ�น (แตม่ักถูกปกปิดดว้ย
นํ�าหอมที�ผสมในนํ�ายาซักผ้า) และคราบฟิล์มที�ทําให้ดสูกปรก

         นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 มีคุณสมบัติในการทําสิ�งที�ไม่มีนํ�ายาซักผ้าใดๆสามารถทําได้ 
    โดยจะอีมัลซิไฟลน์ํ�ามันทันทีเมื�อสัมผัส    ทําให้สิ�งสกปรกหลุดออกทันที และช่วยให้ล้างออกได้ 

     อยา่งทั�วถึง เนื�องจากไม่มีคราบสบู่  ตกค้างบนเสื�อผ้าของคุณอีกต่อไป      เสื�อผ้าจะสะอาดสว่างขึ�น
  และถนอมเนื�อผา้ ให้อยู่ได้นานขึ�น

         ลองนึกภาพถึงประโยชน์ทั �งหมดของการใช้ Strong KANGEN Water แทนนํ�ายาซักผ้า . . 
นอกจากจะราคาถูกกวา่มาก และไม่มีสารเคมีอันตรายที�จะทําให้ผิวของคณุระคายเคอืง หรอืเป็นอันตราย
ตอ่สิ�งแวดล้อมแล้ว    ยังไม่มีขวดพลาสตกิที�จะทิ �งเป็นขยะ   รวมถึงเสื �อผ้าที�สดใสใหม่และสะอาดอีกดว้ย!
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ผลิตภัณฑ์กําจัดคราบ�งแน่นบนเนื�อผ้า
คราบ�งแน่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทพื�นฐาน : 

คราบนํ�ามันและคราบจากโปรตีน   แต่ละประเภทต้องการ
แนวทางที�แตกต่างกันในการขจัด   ซึ�งแตกต่างจากสารเคมีที�

รนุแรงซึ�งอาจเป็นอันตรายต่อเนื�อผ้า และทําให้สขีองเนื� �อผ้าจาง
ลง    "นํ�า" มีข้ อดีของการทําความสะอาดโดยไม่ ทําลายเ

นื�อผ้ า          คราบนํ�ามัน : ควรใช้  นํ�าสตรองคังเก้นพีเอช 11.5 โดยเร็วที�สุด           คุณสมบัติ
การอิมัลซิไฟนํ�ามัน จะช่วยกําจัดนํ�ามันออกจากเนื�อผ้า       ฉีดพ่นบรเิวณรอยเปื�อนให้ชุ่มดว้ยนํ�าสตรอง
คงัเก้น หรอืแช่เสื�อผ้าที�เปื�อนในนํ�าสตรองคงัเก้นเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที    แล้วนําไปซักทันทีดว้ย
การซักมือ หรอืซักเครื�อง

         คราบจากโปรตีน : แกด้้วยนํ�าสตรองเอซิดิก pH 2.5       นํ�านี�ทําหน้าที�เป็นกรดไฮโดรคลอริก
อ่อน ๆ  จะสลายโครงสรา้งโปรตนีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทําให้สีผ้าซีดจาง   ฉีดพ่นบรเิวณรอย
เปื�อนให้ชุ่มดว้ยนํ�าสตรองเอซิดกิ หรอืแช่ในกะละมัง   สีผ้าจะยังคงสดใส และผ้าขาวจะขาวขึ �น

         การแช่ผ้าขาวในนํ�าสตรองเอซิดกิข้ามคนื  จะทําให้กลิ�นไม่พึงประสงคจ์ากถุงเท้า, ชุดกีฬา และชุด
ทํางานหมดไป   ในขณะที�กําจัดฟิล์มสกปรกที�ป้องกันไม่ ให้ผ้าขาวดสูดใสและสดชื�นออกไป    หลังจากแช่
แล้วควรล้างออกดว้ยนํ�าก่อนที�จะนําไปซักในเครื�องซักผ้าตอ่ไป

การซักผ้าให้มีกลิ�นหอมสดชื�นโดยปราศจากสารเคมีรนุแรง 
ผ้าที�มีกลิ�นหอมจะเกี�ยวข้องกับผ้าที�สะอาดเสมอ   แต่ ในกรณีของนํ�ายาซัก

ผ้าที�มีขายอยู่ ในท้องตลาด   กลิ�นที� “สดชื�น” นั�นไม่มีอะไรมากไปกวา่สารเคมีที�

รนุแรง  ซึ�งอาจทําให้ผิวของคณุระคายเคอืง และอาจมีปิ โตรเคมีเข้าสู่รา่งกาย
ของคณุ    เกิดผลเสียแก่สิ�งแวดล้อม    และเกี�ยวข้องกับการสะสมสารบาง
อย่างในเครื�องอบผ้า ซึ�งสามารถตดิไฟได้

         ขั �นตอนแรกในการซักผ้าให้มีกลิ�นหอม  คอื การปฏิบัตติามคาํแนะนําในการซักทั�วไป และการกําจัด
คราบตามที�พูดไปแล้ว       หากตอ้งการเพิ�มกลิ�นหอมสดชื�นให้กับผ้าปูที�นอน, ผ้าเช็ดตวั และเสื�อผ้าของ
คณุ   ให้เพิ�มนํ�ามันหอมระเหยบรสุิทธิ� 2 หยดที�คณุเลือก ลงใน 1/4 ถ้วยของนํ�าสตรองคงัเก้น pH 
11.5       นํ�าสตรองคงัเก้นจะช่วยกระจายนํ�ามันหอมระเหยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื�อให้นํ�ามีกลิ�นหอม
ของนํ�ามันอย่างสมบูรณ์        นํ�ามันหอมระเหยเป็นวธิีที�ดี ในการเพิ�มกลิ�นให้กับเสื�อผ้าของคณุโดยไม่
ตอ้งใช้สารเคมีรนุแรง       ลาเวนเดอรเ์ป็นตวัเลือกที�ยอดเยี�ยมสําหรบัผ้าปูที�นอน, ชุดนอน และถุงเท้า 
กลิ�นสม้อย่างสม้โอหรอืนํ�ามันสม้หวาน เป็นตวัเลือกที�ดสํีาหรบัเสื�อผ้าของคณุ ให้กลิ�นจาง ๆ แตส่ดชื�น
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การทําความสะอาดพื�น 

         นี�เป็นงานงา่ยๆสําหรับนํ�าบิวตี� pH 4-6 Mild       เราสามารถใชน้ํา้นี�ซึ�งถูก
   ปล่อยออกจากทอ่ล่าง เมื�อกดทํานํ�าคังเกน้   หรือผลิตนํ�าบิวตี�โดยตรง  โดยกดที�    ปุ่่ม
 Acidic Water เป็นนํ�าที�ยอดเยี�ยมในการถูพื�นให้สะอาด

      พื�นไม้เนื�อแข็ง : มีความสวยงามและดแูลง่ายดว้ยเคล็ด
ลับนี�    คณุจะพอใจกับผลลัพธ์ที� ไดร้บัเมื�อใช้นํ�าบิวตี �นี�

ทําความสะอาดพื �น  โดยไม่มีกลิ�นรบกวน  และไม่มีฟิล์มสบู่ที�

เหลือตกคา้งจากผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบดั �งเดมิทิ �งไว้ ให้
เห็นเป็นคราบ    พื �นของคณุจะเงางามอย่างน่าทึ�ง

         พื�นกระเบื�องไวนิลและลามิเนต :  สามารถใช้ประโยชน์จากนํ�าบิวตี �ไดเ้ช่นกัน    เริ�มตน้ดว้ยการ
ทําความสะอาดพื �นอย่างทั�วถึงดว้ยนํ�ายาทําความสะอาดพื �นชนิดที�แนะนําสําหรบัพื �นแตล่ะชนิด    แล้ว
ทําความสะอาดดว้ยนํ�าบิวตี �เป็นนํ�าสุดท้าย       ผลลัพธ์พิสูจน์ ไดด้ว้ยตวัคณุเอง

การทําความสะอาดพรม
พรม เป็นตัวการกักเก็บกลิ�นจากสตัวเ์ลี �ยง, กลิ�นอาหาร และอื�น ๆ อีกมากมาย

      วธิีการทําความสะอาดพรมที�ทํากันอยู่   ใช้การผสมผสาน
ระหวา่งไอนํ�าและผงซักฟอก    �ญหาจะเกิดเช่นเดยีวกับ
การใช้นํ�ายาซักผ้า  คอื สิ�งสกปรกและนํ�ามันที�ตดิอยู่ ในสบู่จะ
ถูกสะสมไวบ้นพรมอีกครั �ง  หากไม่ไดล้้างให้สะอาด    ยิ�งแย่
ไปกวา่นั�นคราบสบู่ยังดงึดดูสิ�งสกปรกและนํ�ามันไดม้ากกวา่
เดมิ    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 สามารถทําไดอ้ย่างง่ายดายดว้ยเครื�องทําความสะอาดระบบไอนํ�า 
(STEAM CLEANER)  และนํ�าสตรองคังเกน้ pH 11.5        เ ริ�มต้นด้วยการกําจัดคราบสก
ปรก อย่างถูกต้องก่อน  จากนั�นเติมนํ�าลงในกระป๋องตามที�กําหนดด้วย นํ�าสตรองคังเกน้
             เพื�อเพิ�มกลิ�นหอมสดชื�นให้กับพรมของคุณ   ให้เติมนํ�ามันหอมระเหยที�คุณชื�นชอบ 10 
หยดลงในนํ�าล้างสุดทา้ย    แค่นี�คุณก็มีพรมที�สะอาดปราศจากสารเคมีรุนแรงแลว้
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           ห้องนํ�า 
      ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสาํหรบัห้องนํ�า โดย
ทั�วไปประกอบด้วยสารเคมีที�มีฤทธิ�ย่อยสลายรนุแรง
และอันตรายที�สุดที�อนุญาตให้ขายได้ ในท้องตลาด 
แต่�ญหาที�จัดการยากทุกอย่างที�เราพบในห้องนํ�า
นั�นได้รบัการจัดการอย่างง่ายดายและมี
ประสทิธิภาพด้วยนํ�าจากเครื�องคังเก้น! 

คราบสกปรกหรอืคราบไคลสบู่ (Soap scum) บนพื �นกระเบื �อง : เคล็ดลับ 2 ประการสําหรบั�ญหานี� 
คอื  ก่อนอื�นให้เปลี�ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายชนิดออรแ์กนิก ซึ�งจะไม่คอ่ยทิ �งคราบสบู่
ที�น่ารงัเกียจไว ้      เคล็ดลับที� 2 คอื นํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ในขวดสเปรย์  จะขจัดฟิล์มที�น่า

รงัเกียจนั�นออกไป
นํ�ากระด้าง : รอยเปื�อนที�เกิดจากนํ�ากระดา้งนั�นไม่น่าด ูและมักจะขจัดออกไดย้าก    แช่บรเิวณนั�นใน
นํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 แล้วขัดดว้ยแปรงขนนุ่ม  ห้องนํ�าของคณุจะเป็นประกาย!       คราบ
ตะกรนั (Limescale)ที�สะสมอยู่ ในหัว�กบัวของคณุสามารถขจัดออกไดอ้ย่างง่ายดายเช่นกัน    ถอดหัว
�กบัวออกและแช่นํ�าสตรองเอซิดกิ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที   ขัดดว้ยแปรง   รอ่งรอยทั �งหมดจะ

หายไปโดยไม่ตอ้งใช้สารเคมีรนุแรง

การทําความสะอาดและฆ่าเชื�ออ่างอาบนํ�า, อ่างล้างมือ, ห้องอาบนํ�า และห้องสุขา
      โดยทั�วไปแล้วพื �นผิวส่วนใหญ่ ในห้องนํ�าเป็นพื �นที�ที�มี
"เชื �อโรค" มากที�สุดในบ้าน    ดงันั�น สิ�งที�ดทีี�สุดในการเริ�ม

ทําความสะอาดคอืการฆ่าเชื �อทุกพื �นผิว

ซึ�งสามารถทําไดอ้ย่างรวดเรว็และง่ายดายดว้ยการฉีดพ่นนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 ซึ�งสามารถฆ่า
จุลินทรยี์ทั �งหมดภายใน 30 วนิาทีหลังจากสัมผัส   เมื�อคณุฉีดสเปรย์เสรจ็แล้วก็สามารถเริ�มทําความสะอาดได้

         พื�นผิวกระเบื�อง, พอรซ์เลน สามารถทําความสะอาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย นํ�าส
ตรองเอซิดิก พีเอช 2.5       โดยฉีดพ่นบรเิวณนั�น  ขัดดว้ยแปรงขนนุ่ม หรอืผ้า  จากนั�นซับให้แห้ง

ดว้ยผ้าขนหนูที� ไม่เป็นขุย      หน้าต่างกระจกและประตูห้องอาบนํ�ากระจก สามารถทําความสะอาด
ไดด้ว้ยนํ�าบิวตี� พีเอช 4-6    ฉีดพ่นนํ�าบิวตี �ลงบนพื �นผิว  แล้วเช็ดให้แห้งดว้ยผ้าขนหนูที� ไม่เป็นขุย

         เพื�อให้ห้องนํ�าของคณุมีกลิ�นหอมสดชื�น  ให้ฉีดสเปรย์ ในห้องดว้ยนํ�าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 ผสม    
นํ�ามันหอมระเหยที�คณุชื�นชอบ       ผสมนํ�ามันหอมระเหย 3-4 หยดกับนํ�าสตรองคงัเก้น 60-120 มล. ใน
ขวดสเปรย์ที�มีละอองละเอียด       เมื�อคณุทําความสะอาดห้องนํ�าเสรจ็แล้ว  เพียงแคพ่่นให้ทั�วห้องนํ�า 
และพื �นผิวผ้าใด ๆ   จะช่วยให้กักเก็บกลิ�นไว้ ไดน้านขึ �น
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           ห้องครวั 
      ห้องครวัมักเรยีกกันวา่“ หัวใจของบ้าน” 
ครอบครวัและเพื�อน ๆ ของเรามักจะมารวมตัวกัน
ที�นี� เสมอ    ดังนั�น จึงสมควรที�เราต้องทําให้พื�นที�

ที� ใช้เตรยีมอาหาร, ใช้รบัประทานอาหารและให้
ความบันเทิง เป็นที�ที�ปลอดภัยและสะดวกสบาย

         เช่นเดยีวกับในกรณีของห้องนํ�า      ห้องครวัมักเต็มไปดว้ยสารเคมีที� ใช้ทําความสะอาดที�เป็นอันตราย 
และเช่นเดยีวกับในกรณีของการทําความสะอาดและฆ่าเชื �อห้องนํ�า      พื �นผิวห้องครวัทุกห้องสามารถ
ทําความสะอาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยนํ�าจากเครื�องคงัเก้น

         พื�นผิวที�เป็นของแข็ง เช่น หินแกรนิต, ลามิเนต, กระเบื �องแก้ว, สแตนเลส และแม้แตพ่ื �นผิวที� ใช้
หั�นเนื�อ   ล้วนไดร้บัประโยชน์จากการฆ่าเชื �อโรคดว้ยนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5   เริ�มตน้ดว้ยการกําจัด
เศษสิ�งสกปรกที�หกเลอะออกให้หมด    สามารถทําความสะอาดคราบนํ�ามันที�เปรอะเปื�อนไดอ้ย่างง่ายดาย
ดว้ยนํ�าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5    ในขณะที�คราบที�มีส่วนผสมของโปรตนีสามารถทําความสะอาดได้
ง่ายดว้ยนํ�าสตรองเอซิดกิ       เช็ดทําความสะอาดพื �นผิวทั �งหมด แล้วสเปรย์ดว้ยนํ�าสตรองเอซิดกิ       
หากคณุใช้สเปรย์ที�ละเอียดมาก  ก็ ไม่จําเป็นตอ้งเช็ดให้แห้ง

         เครื�องใช้ที�ทําจากสเตนเลสสตีล มักมีรอยนิ�วมือตดิอยู่ และมักมีรอยริ �วเมื�อทําความสะอาดดว้ย
นํ�ายาทําความสะอาดครวัทั�วไป       คราบสบู่ที�เหลือจากนํ�ายาทําความสะอาดเหล่านี� จะทําให้พื �นผิวเครื�อง
ใช้หมองคลํ �า และดงึดดูนํ�ามันไดม้ากขึ �น       วธิีที�ดทีี�สุดในการทําให้เครื�องใช้สเตนเลสเงางาม และไม่เกิด
รอยนิ�วมือ คอื การฉีดพ่นดว้ย นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช 11.5 ก่อน เพื�อขจัดคราบนํ�ามัน แล้วเช็ดให้แห้ง
จากนั�นพ่นดว้ยนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5  เพื�อฆ่าเชื �อ  จากนั�นฉีดพ่นดว้ยนํ�าบิวตี� pH 5.5  และเช็ด
ให้แห้งดว้ยผ้าที� ไม่เป็นขุย       กระบวนการนี� ใช้ ไดด้กีับเครื�องใช้ ในครวัสเตนเลสทั �งขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่  ตลอดจนอ่างล้างจานสแตนเลส
         ในการขจัดคราบออกจากอ่างพอรซ์เลน   ให้ราดดว้ยนํ�าสตรองเอซิดกิ พีเอช 2.5 แล้วใช้ผ้าชุบนํ�า    
สตรองเอซิดกิคลุมไวข้้ามคนื    หากคราบยังคงอยู่ ให้ผสมเกลือทะเลหรอืเบกกิ �งโซดากับนํ�าสตรองเอซิดกิ 
เพียงเล็กน้อยพอให้เปียกๆ แล้วทาลงบนคราบ และขัดดว้ยแปรงขนขนาดกลาง

         ล้างตู้, ก๊อกนํ�านิกเกิลขัดเงาหรอืสีโครเมี�ยม, พัดลมดูดอากาศ, เตาอบ และผนัง ดว้ยนํ�าสตรอง
คังเก้น พีเอช 11.5       ความสามารถที�น่าทึ�งในการสลายไขมัน และนํ�ามัน และสิ�งสกปรก  ทําให้งาน

เหล่านี�สําเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็

         ทําความสะอาดฆ่าเชื �อและดบักลิ�นในตู้เย็นและตู้แช่แข็งดว้ยนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5   ฉีดพ่น
บนพื �นผิวแล้วเช็ดดว้ยผ้าสะอาดแล้วซับให้แห้ง!
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           ห้องนอน
         หากห้องครวัคือ“ หัวใจของบ้าน”    ห้องนอนก็เป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ของเรา . . 
เป็นสถานที�พักผ่อนนอนหลับ . .

      เราใช้เวลาอยู่ ในห้องนอนมากกวา่ห้องอื�น ๆ ในบ้าน 
ดงันั�น จึงเป็นเหตผุลที�เราตอ้งทําให้ห้องนอนของเรา
สดชื�นและปลอดสารเคมี ให้มากที�สุด    แม้วา่อาจตอ้ง
ใช้ความคดิสักหน่อย แตผ่ลลัพธ์ที� ไดก็้คุม้คา่กับความ

พยายามอย่างแน่นอน

      สเปรย์ ในห้อง - ไม่วา่คณุจะตอ้งการความสดชื�น 
หรอืโรแมนตกิ . . ไม่วา่จะเป็ นกลิ�นโรส, ไวโอเล็ต, 

แอปเปิ�ล หรอืแม้แต่ไอวี�  ก็เป็ นกลิ�นหอมที�สมบูรณ์แบบ 
สําหรบัทุกห้องและทุกอารมณ์    และโดยเฉพาะในห้อง 
นอน    เลือกนํ�ามันหอมระเหยที�คณุชื�นชอบ 5-6 หยด
 ผสมในนํ�าสตรอง คงัเก้น พีเอช 11.5 1/4 ถ้วย  แล้ว

เท ลงในขวดสเปรย์ที�มีหัวพ่นแบบละเอียด
         วธิีที�ยอดเยี�ยมในการดแูลตูเ้สื�อผ้า, ผ้าม่าน, พรม, หมอน และผ้าห่มนวมให้สดชื�นอยู่เสมอ คอื การฉีดพ่น 
ดว้ยนํ�ามันหอมระเหยทุกสัปดาห์       ลาเวนเดอรเ์ป็นตวัเลือกที�ดี ในการช่วยให้นอนหลับ   ในขณะที�ซิตรสัและ

มินต ์ช่วยเตมิพลัง      ซินนามอน ช่วยกระตุน้ความหลงใหล และกุหลาบเป็นหัวใจสําคญัของความรกั

ผ้าปูเตียง - ทําตามคาํแนะนําในส่วนซักรดีทั�วไป       การเตมินํ�ามันหอมระเหยลงในขั �นตอนการอบแห้ง
เป็นวธิีที�ดทีี�ช่วยในการนอนหลับพักผ่อนตลอดคนื       เคล็ดลับที�ดี ในการจัดเก็บผ้าปูที�นอน คอื การฉีดผ้า
ขนหนูกระดาษสองสามแผ่นดว้ยสเปรย์ฉีดห้องที�คณุชื�นชอบ  จากนั�นปล่อยให้แห้ง และวางไวร้ะหวา่งรอย
พับของผ้าปูที�นอน และผ้าเช็ดตวัก่อนเก็บในตูเ้สื �อผ้า

         เพื�อให้ที�นอน, แผ่นรองผ้าห่ม และหมอน มีกลิ�นสดชื�น และสะอาด   ให้สเปรย์ดว้ยนํ�าสตรองเอซิดกิ 
พีเอช2.5 เพื�อตา้นจุลินทรยี์    ใช้ขวดสเปรย์ที�หมอกละเอียดเพียงพอ   ปล่อยให้แห้งสนิท    แล้วตามดว้ย
การพ่นสเปรย์นํ�ามันหอมระเหยในห้องของคณุ    ตอนนี�ผ้าปูที�นอนจะคงความสดชื�นนานขึ �น

         ตู้เสื �อผ้าและลิ�นชัก - เพื�อให้เสื �อผ้าที�สะอาดของคณุมีกลิ�นหอมสดชื�นอีกตอ่ไปนานๆ     ให้ทําความ
สะอาดลิ �นชักและเช็ดชั �นวางดว้ยนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5  เพื�อดบักลิ�นและฆ่าเชื �อแบคทีเรยีและเชื �อรา ที�

ทําให้เกิดกลิ�นอับ     ฉีดสเปรย์ห้องของคณุดว้ยกลิ�นที�ชื�นชอบทุกสัปดาห์ หรอืรายเดอืน  จะทําให้มีกลิ�นหอม
จาง ๆ แตส่ดชื�นทุกครั �งที�เปิดลิ �นชักหรอืประตตููเ้สื �อผ้า
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...ตั �งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงถังผ้าอ้อม 
      พื �นผิวในห้องลูกน้อย จําเป็นที�สุดที�ต้องรกัษาความสะอาด
ฆ่าเชื�อและปราศจากสารเคมี!    อย่างไรก็ตาม เรากลับใช้สาร

เคมีที�รนุแรง เช่น ผงซักฟอก, สารฟอกขาว และผ้าเช็ด
ทําความสะอาด เพื�อทําความสะอาดทุกอย่างตั�งแต่ผ้าอ้อมไป
จนถึงของเล่นเด็ก

         ระบบภูมิคุม้กันของทารกยังบอบบาง และอยู่ระหวา่งการพัฒนา       การถูกทํารา้ยโดยสารเคมี
อันตรายอย่างตอ่เนื�อง อาจทําให้ระบบนี�ล่าช้าหรอืเสียได ้  ดงันั�น การดาํเนินการเพื�อขจัดอันตรายตอ่

สุขภาพเหล่านี�จึงมีผลกระทบตอ่ทารกโดยตรง

      สถานรบัเลี �ยงเด็กทุกแห่งควรมีขวดสเปรย์แก้ว 4 ขวด ที�มีละอองที�

ละเอียดมาก  โดยใช้สีที�ตา่งกัน และมีฉลากชัดเจน
      ขวดท�ี 1 : ใส่นํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5  ใช้ฉีดพ่นพื �นผิวที�

เปลี�ยนผ้าอ้อม, ดา้นในของถังผ้าอ้อม, ราวเปล, ของเล่น และของอื�น ๆ ที� 

ทารกจะใส่เข้าไปในปาก    ฉีดพ่นโตะ๊เปลี�ยนผ้าอ้อม หลังการใช้งานทุก 
ครั �ง   เปลและของเล่นอย่างน้อยหนึ�งครั �งตอ่สัปดาห์    นอกจากนี�ฉีดพ่น 
คราบเปื�อนจากโปรตนีทันที ก่อนที�จะโยนเสื�อผ้าลงไปในตะกรา้    ฉีดพ่น 
ผ้าม่าน และพรมทุกสัปดาห์    เพื�อให้แน่ ใจวา่นํ�ามีคณุสมบัติ ในการตา้น 
จุลชีพสูงสุด  ให้ เปลี�ยนนํ�านี�ทุกๆ 2-3 วัน
      ขวดที� 2 : ใ ส่นํ�าบิวตี� pH 4-6     นํ�านี�เหมาะอย่างยิ�งสําหรับการฉีด
พ่นลงบนพื�นผิวเฟอร์นิเจอร์ที�ทาสี   แล้วเช็ดตามด้วยผ้านุ่ม ๆ     เพื�อให้
ทั�งห้องสะอาดและสว่าง
      ขวดที� 3 : ใส่นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช11.5     ฉีดนํ�านี�ลงบนคราบ   
นํ�ามัน / ไขมันที�เปื�อนเสื�อผ้าของลูกน้อย ก่อนโยนลงในตะแกรงซักผ้า

      ขวดที� 4 : ใส่นํ�าสตรองคังเก้น พีเอช11.5 และนํ�ามันหอมระเหย
ลาเวนเดอร ์3-4 หยด    ก่อนนอนฉีดสเปรย์ผ้าปูที�นอน, แผ่นกันกระแทก

และผ้าห่มของทารกดว้ยละอองบางเบาของลาเวนเดอร ์ช่วยสรา้งสภาวะ
แห่งความผ่อนคลาย และช่วยให้หลับสนิท      ฉีดพ่นผ้าหุ้มเบาะ, ผ้าม่าน 

และพรมทุกสัปดาห์  เพื�อให้ห้องของทารกมีกลิ�นหอมสดชื�น
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การทําความสะอาดเบ็ดเตล็ด : การเปลี�ยนผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดสารเคมีทําได้ง่ายเพียงแค่เปิดก๊อกนํ�า    คุณสามารถ
เลือกใช้ค่า pH ของนํ�าที�ผลิตโดยเครื�องคังเก้นให้เหมาะกับ
งาน    เริ�มต้นด้วยการกําหนดสิ�งที�คุณต้องการทํา   จากนั�น
คิดถึงคุณสมบัติเฉพาะของนํ�าแต่ละชนิดแล้วเลือกวา่จะใช้
นํ�าชนิดใด

      คณุลักษณะเฉพาะของนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช2.5 คอื ฆ่าเชื �อ, 

กําจัดกลิ�น, สลายโปรตนี และทําให้พื �นผิวกระจ่างใส

      คณุลักษณะเฉพาะของนํ�าบิวตี� พีเอช4-6 ไดแ้ก่ ความสามารถในการ

ขจัดคราบสบู่ออก  ทําให้พื �นผิวเปล่งประกาย
         คณุลักษณะเฉพาะของ pH 11.5 Strong KANGEN Water คอื อิมัลซิไฟไขมันและ

นํ�ามัน, กําจัดสิ�งสกปรก, ทําความสะอาดเหมือนสบู่  โดยไม่ทิ �งคราบสบู่ที�อาจทําความหมองคลํ �าและ
ดงึดดูสิ�งสกปรกไดม้ากขึ �น

         หน้าตา่งกระจก และกระเบื �อง  สามารถเงางามและปราศจากริ �วรอย เมื�อขัดดว้ยนํ�าบิวตี� pH 4-6  
ใช้ขวดสเปรย์ที�มีละอองละเอียด  จะให้ผลลัพธ์ที�ด ี(หากคณุทําความสะอาดกระจกที�มีรอยนิ�วมือจํานวน
มาก   ควรเริ�มดว้ยนํ�าสตรองคังเก้น pH 11.5 เพื�อขจัดคราบนํ�ามันออก   ฉีดพ่นและเช็ดดว้ยผ้านุ่ม 
จากนั�นทําตามคาํแนะนําตอ่ไปนี�)    เตมิขวดสเปรย์ดว้ยนํ�าบิวตี � pH 4-6    เช็ดดว้ยผ้านุ่มที� ไม่เป็นขุย 
ตามดว้ยผ้าที� ไม่เป็นขุยแห้งสนิท  เพื�อให้แน่ใจวา่พื �นผิวแห้งสนิท     ขั �นตอนนี�ยังเป็นการขัดพื �นผิวและ

ทําให้ทนทานตอ่นํ�ามันในผิวหนังที�ทิ �งรอยนิ�วมือไว้

         การ�ดฝุ่นและปรบัสภาพพื�นผิวไม้  ทําไดอ้ย่างง่ายดายดว้ยการผสมนํ�าสตรองคังเก้น pH 
11.5 1/4 ถ้วย และนํ�ามันผิวมะนาว หรอืนํ�ามันผิวส้ม 1 ช้อนชา ในขวดสเปรย์  ผสมให้เข้ากัน        ฉีด
พ่นพื �นผิวเบา ๆ และเช็ดดว้ยผ้านุ่มที� ไม่เป็นขุย       ผลลัพธ์ที�ดทีี�สุดจะไดร้บัเมื�อคณุใช้ผ้าผืนที�สองเพื�อ
ให้ ไม้แห้งสนิท และขัดเงาไม้       ในการทําความสะอาดขอบไม้รอบ ๆ หน้าตา่งประต ูและฐานรองให้ ใช้
ผ้าชุบนํ�าหมาด ๆ แล้วเช็ด

         การทําความสะอาดเบาะ เป็นเรื�องง่าย       โดยพิจารณาที�มาของคราบเปื�อน       ใช้อ่างขนาดเล็ก

ใส่นํ�าสตรองเอซิดกิ หรอืนํ�าสตรองคงัเก้น      ใช้ผ้า, ฟองนํ�า หรอืแปรงขจัดคราบเปื�อนดว้ยนํ�าที�เลือกใช้  
แล้วซับนํ�าส่วนเกินออกดว้ยผ้าหรอืฟองนํ�าแห้ง       ปล่อยให้แห้ง  และทําซํ �าหากจําเป็น
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เฟอรนิ์เจอรก์ลางแจ้ง 
    พื �นที�นั� งเล่นกลางแจ้งของเรา ช่วยให้เราพัก
ผ่อนเพลิดเพลินไปกับธรรมชาตกิับเพื�อนฝูง
และครอบครวั    อย่างไรก็ตามเฟอรนิ์เจอร์
กลางแจ้งถูกทํารา้ยได้ ในหลาย ๆ ดา้น คอื . . 
สัมผัสกับฝุ่นละออง, ฝน และการทําลายของ
แสงแดด, ลม และอุณหภูมิที�หนาวเย็น        
ซึ�งมีผลออกซิไดซ์ ไม้ และโลหะไดอ้ย่าง
รวดเรว็   ในขณะที�ฝุ่นจะสลายเส้นใยในเบาะ
ผ้า และรม่คอ่นข้างเรว็    ดงันั�น การรกัษา

เฟอรนิ์เจอร์ ให้รอดเงื �อมมือธรรมชาตจิึงเป็น
เรื�องที�ท้าทาย    ตอ่ไปนี�เป็นคาํแนะนํา... .

         เมื�อจําเป็น    วธีิที�เรว็ที�สุดในการเริ�มต้นกระบวนการทําความสะอาดคือ  ใช้นํ�าสตรองคังเก้น 
pH 11.5   1 ถัง, ฟองนํ�า, แปรงขัด และผ้านุ่ม ๆ       ใช้นํ�าสตรองคังเก้น pH 11.5 เพื�อขจัดสิ�ง
สกปรก, ฝุ่น และคราบมัน ออกจากพื�นผิวโลหะ, ไม ้และกระจกทั�งหมด       ล้างออกให้สะอาด

         สําหรับพื�นผิวกระจก    ให้ฉีดพ่นด้วยนํ�าบิวตี�พีเอช 4.5-6.0 และเช็ดด้วยผ้านุ่มที�ไมเ่ป็นขุย

      ขั �นตอนสุดท้ายสําหรบัพื �นผิวโลหะ และไม้ คอื การใช้สเปรย์
ที�ทําจาก นํ�าสตรองคังเก้น pH 11.5  1 ถ้วย และนํ�ามัน
มะนาวหรอืส้ม 3 ช้อนโตะ๊ ผสมให้เข้ากัน แล้วเทลงในขวดส
เปรย์   เขย่าขวดบ่อยๆหากนํ�ามันเริ�มแยกตวั     ฉีดพ่นบรเิวณ
พื �นผิวและปล่อยทิ �งไวป้ระมาณ 5-20 นาที     ใช้สเปรย์ฉีดลง
บนผ้านุ่ม ๆ และขัดเช็ดเฟอรนิ์เจอรท์ุกดา้น     นํ�าสตรองคัง

เก้น pH 11.5 จะแทรกซึมเข้าไปในไม้  ในขณะที�นํ�ามันจะผนึก
และปกป้องทั �งไม้และโลหะ
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การดูแลพืชในรม่และกลางแจ้ง
      พืชในรม่หลายชนิด  เช่นเดยีวกับพืชที�ชอบรม่เงากลางแจ้ง

เตบิโตไดด้ทีี�สุดในดนิที�เป็นกรดที�อยู่ ในป่าตามธรรมชาต ิซึ�งอุดม
ไปด ้วยใบไม้หมัก และไม้ผ ุ ดังนั�นเพื�อใหพืชเหล่านี�มีสุขภาพที�

 ดีและเจริญเติบโต  รดด ้วยนํ�าบิวตี� 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�เจรญิเตบิโตกลางแจ้ง และพืชจําพวก succulent family (ไม้อวบนํ�า) ชอบดนิที�มีคา่ pH 
เป็นกลางมากกวา่     รดนํ�าตน้ไม้เหล่านี�เป็นประจําดว้ยนํ�าบิวตี� พีเอช 4.5-6.0    และเดอืนละครั �งให้รด

 ด้วยนํ�าบิวตี� พีเอช 4.5-6.0  ผสมกับนํ�าคังเก้น pH 9.5 โ ดยผสมในอัตราส่วนที�เท่ากัน   
สิ�งนี�จะรกัษาดนิให้ pH เป็นกลาง

      พืชหัวใตด้นิทุกชนิด  ชอบดนิที�เป็นดา่งเล็กน้อย     เพื�อรกัษา pH ที�

เหมาะสม                      ให้รดนํ�าอย่างสมํ�าเสมอดว้ยส่วนผสมของนํ�า
บิวตี� พีเอช 4.5-6.0 และนํ�าคงัเก้น pH 9.5
      พุ่มไม้ที�ชอบกรดเช่น Rhododendrons (กุหลาบป่า) และ 
Azaleas (กุหลาบพันปี) ไดร้บัประโยชน์จากการใช้
นํ�าสตรองเอซิดกิพีเอช 2.5 เ ป็นประจําทุกเดือน

พืชในรม่ส่วนใหญ่เจรญิเตบิโตไดด้เีมื�อรดดว้ยนํ�าบิวตี �พีเอช 4.5-6.0 
เป็นประจํา    อย่างไรก็ตามมีอีกขั �นตอนหนึ�งที�สามารถทําไดเ้พื�อปลูกพืชที�แข็งแรง    การเปิด Heater ใน
บ้านในช่วงฤดหูนาว จะทําให้อากาศแห้ง ทําให้พืชขาดนํ�า    วธิีหนึ�งในการป้องกันใบ คอื ผสมนํ�าสตรองคงั
เก้นพีเอช 11.5 ครึ�งถ้วยกับนํ�ามันสวทีอัลมอนด ์2 ช้อนโตะ๊ เตมิใส่ขวดสเปรย์ แล้วพ่นที� ใบ  เช็ดดว้ยผ้า
นุ่ม  จะช่วยปกป้องพืชจากการขาดนํ�า และกําจัดฝุ่น  ช่วยให้พืชดเูปล่งปลั�ง ดสุูขภาพด ี   ทําซํ �าทุก 8-10 
สัปดาห์                                                                                     
                                 การทําให้เมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้งอกเรว็
ขึ�นทําไดโ้ดยการแช่  เมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 6-8 ชั�วโมงในนํ�าสตรองคงั
เก้น pH 11.5 ก่อนปลูก                 จะพบวา่เมล็ดพืชส่วนใหญ่จะ
เริ�มงอกในระหวา่งการแช่นั�น    นําเมล็ดไปปลูกตามคาํแนะนําที�ระ
บุไว ้ในหีบห่อ  และรดดว้ยนํ�า สตรองคงัเก้น pH 11.5 จนตน้พืช

งอกโผล่พื�นดนิ
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