
½ colher de sopa (7.5 mL) numa bacia com água quente.

1 gota numa escova de dentes. (Sim, sabe a sabonete!)

Pre-diluído 1:10 de água num recipiente ou algumas gotas numa esponja
molhada. 

Aproximadamente 2 colheres de sopa (30 mL) de Dr. Bronner's numa
banheira. (Pelo planeta não faça isto muitas vezes!)

Colocar um pequeno esguicho de Sabonete Líquido Dr. Bronner's nas mãos ou
numa esponja de banho molhada.

1 colher de sopa (15 mL) de Dr. Bronner's de hortelã-pimenta ou eucalipto numa
tigela de água quente a vapor, mas não a ferver. Respire em névoa com uma toalha
sobre a cabeça.

1/3 - 1/2 chav. (80 - 120 mL) de sabão para uma grande carga numa máquina de
lavar normal. Adicionar 1 chávena (240 mL) de vinagre ao ciclo de enxaguamento.
Para branqueamento extra, adicionar ½ chávena (120 mL) de bicarbonato de sódio
no ciclo de lavagem. 

Algumas gotas para cabelo curto ou até ½ colher de sopa (7,5 mL) para cabelo
comprido. Pode aplicar diretamente no cabelo molhado ou pré-diluído numa
chávena de água. De seguida amaciar com vinagre de cidra diluído.

Rosto, 10 gotas; Axilas, 3 gotas; Pernas, ½ colher de sopa (7.5 mL). 
Fazer espuma com as mãos molhadas e aplicar na zona a depilar/barbear.

Molhar o rosto e ensaboar com algumas gotas de Dr. Bronner's num disco
desmaquilhante reutilizável ou diretamente nos dedos. Massajar suavemente e
enxaguar.

Molhar o pelo do cão. Massajar com sabão Dr. Bronner's suficiente para
criar uma boa espuma. (A quantidade varia com base no tamanho, tipo
de pelo, e sujidade geral.) Enxaguar bem. 

Molhar os pincéis em água. Colocar 1 a 2 gotas de sabão nas cerdas.
Esfregar suavemente durante alguns segundos, e de seguida enxaguar.
Repetir conforme necessário, até que a água fique limpa.

¼ chávena (60 mL) sabão para 1 litro de água num frasco pulverizador.
Opcional: Para uma ação antimicrobiana extra, adicionar ¼ colher de
sopa  (1,25 mL) de óleo essencial de Tea Tree

1 colher de sopa (15 mL) de sabão para 1 litro de água num frasco
pulverizador. Finalizar a limpeza dos vidros com uma mistura de 50/50
de  vinagre e de água. 

½ chávena  (120 ml) de sabão  Dr. Bronner's para 12 L de água quente.
Para chão em madeira e flutuante, evitar o excesso de água.

Pré-diluir 1:4 de água numa embalagem doseadora. Adicionar ¼ colher
de sopa (1,25 mL) de óleo essencial de Tea Tree e aplicar na sanita.
Colocar bicarbonato de sódio no piaçaba e esfregar. Deixar atuar cerca
de 10 minutos. De seguida enxaguar, puxando o autoclismo. 

¼ colher de sopa (1,25 ml) numa tigela com água. Imergir os produtos
mexendo suavemente. Enxaguar em água limpa.

CABELO

BANHO

LAVAR OS DENTES

BARBEAR / DEPILAÇÃO

ROUPA

LAVAR OS PÉS

REMOÇÃO DE MAQUILHAGEM 

USO CORPORAL

DESCONGESTIONAR

USO DOMÉSTICO: LOIÇA (LAVAGEM MANUAL)

CASA DE BANHO

VIDROS

ANIMAIS

OUTROS USOS: LAVAR FRUTAS E VEGETAIS

LIMPAR PINCÉIS DE MAQUILHAGEM

SPRAY MULTIUSOS

LIMPEZA CHÃO (MADEIRA, FLUTUANTE, MOSAICO)
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www.lisabronner.com
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 Como Diluir
Sabonete Liquido Dr. Bronner's

 
MÃOS - ROSTO - CORPO LAVAGEM ROUPA DELICADA

1 tampa de sabão para cerca de 4L de água fria. Deixar a roupa de molho
10 minutos. Agitar. Passar por água limpa. Pressione suavemente o
excesso de água com uma toalha. Pendure a roupa para secar.


