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Tipy pro zdravý a hravý úklid 
Dovolte, abych vám představila systém a prostředky, díky kterým i mě úklid baví  :) 

 
Většinu těchto prostředků sama už doma používám a díky jejich snadnější aplikaci a výrazně 
rychlejšímu čistícímu efektu, i mě začal úklid bavit. (Jasně koníček z toho mít nebudu, ale 
aspoň mě to už tolik nevadí.) A kolegyně je používá přes 8 let!   
 
Vyrábí je Eurona - česká firma, vyrábějící ekologicky šetrnou domácí bytovou a tělovou 
kosmetiku. Máme velice široký sortiment nabízeného zboží. Jsou to přípravky biologicky 
snadno a rychle odbouratelné, nezatěžující životní prostředí. A velice účinné! Neobsahují 
fosfáty, formaldehydy, perboráty ani chlor a nejsou testovány na zvířatech. Vše jsou 
koncentráty! Proto cenově po rozpočítání na jednu dávku, vycházejí stejně nebo dokonce 
výhodněji než běžné komerční přípravky, avšak jsou šetrnější k životnímu prostředí a úklid je 
s nimi nesrovnatelně jednodušší- není třeba namáhavého zdlouhavého drhnutí. Jsou vhodné 
hlavně pro dětskou a citlivou pokožku. 
 
Pokud i vás osloví a zajímají vás, můžeme se domluvit na osobním setkání v Praze a okolí – 
ukážu vám pár triků na vlastní oči. Je to lepší vidět, než si prohlížet katalog. Stejně tak je to s 
vůněmi – mám u sebe vzorník 29 vůní aviváží. Pokud by se Vám cokoliv líbilo, dejte mi vědět 
mailem nebo telefonem.  
A pokud budete chtít objednávat bez osobního setkání, tak svůj první nákup v e-shopu na 
webu, prosím, udělejte se mnou. Děkuji. :) Více *  
 
 
 
Čím tedy uklidíte/ vyperete/ umyjete hravě a zdravě? 
 

Nej pomocníci pro zářivou domácnost  

Veškeré plochy doma myji Univerzálním úklidovým prostředkem - dá se použít na vytírání 
podlah (i dřevěných), na mytí lednice, rychlý úklid kuchyně, na nerez, neředěný na mastné 
skvrny na oděvu, krásně a jednoduše se s ním myjí okna. Vydrží Vám doma přes rok!  
 
Úžasný je čistič koupelen. Můj favorit – po prvním použití jsem zjistila, že obklady můžou být 
ještě čistší, než po minulých přípravcích, a tak koupelna první dny doslova září.  
Použití - nastříkám, po chvíli působení opláchnu, v případě potřeby dočistím houbičkou či 
kartáčkem. Odstraní postupně i vodní kámen z dlaždiček na stěnách. Povrch je po použití 
naimpregnovaný, kapky stečou a nezaschnou. Déle to proto vydrží hezky lesklé. A krásně 
voní. Při silnějším nánosu vodního kamene používám Gel na rez a vodní kámen.  
Na WC používám Čistič na WC a gel na WC. Nádherná je vůně Moonlight. Krásně a 
jednoduše jím vyčistíte i spáry!  
 
Čistič na trouby – naprosto neocenitelný pomocník v domácnosti a při letním grilování! 
Nastříkat, nechat působit a setřít. Dělá skoro zázraky! Na spečeniny v troubě, na mastnotu 
okolo sporáku, na digestoři....  
 
 

Prací program Eurony  

Jedná se o koncentráty s dokonalým a důmyslným složením, prášky neobsahují plnidla. 
Běžná dávka je proto jen 30 - 35 ml prášku! (komerčního pracího prášku je potřeba                 
i 120- 160 ml), (2,5kg pracího prášku Eurona = 10,5 kg komerčního přípravku). Významné je 
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http://www.euronabycerny.com/univerzalni-prostredky
http://www.euronabycerny.com/eshop/cistic-koupelen-500-ml?ReturnUrl=/pece-o-koupelny
https://www.euronabycerny.com/eshop/gel-na-rez-a-vodni-kamen-500-ml?ReturnUrl=/eshop/search.aspx?keywords=Gel%20na%20rez%20a%20vodn%C3%AD%20k%C3%A1men
http://www.euronabycerny.com/eshop/cistic-toalet-mesicni-svit-750-ml?ReturnUrl=/toalety,-wc-a-odpady
http://www.euronabycerny.com/eshop/wc-gel-mesicni-svit-200-ml?ReturnUrl=/toalety,-wc-a-odpady
http://www.euronabycerny.com/eshop/cistic-na-trouby-a-grily-250-ml?ReturnUrl=/kuchyne
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pak i to, kolik místa doma zaberou. Prací prášek Baby-Sensitive je ideální pro děti a pro lidi                 
s citlivou pokožkou a může fungovat i jako univerzální prací prášek. Krásně pere skvrny od 
jídla. Kdo má raději gely, nebude ošizen. V sortimentu máme i spoustu speciálních přípravků 
(na softshell, na sportovní oblečení, na peří....atd.) Já osobně doporučuji nakombinovat si 
malý prášek na bílé a malý na barevné, pokryjete tak praktický celý sortiment prádla. 
 
Eurona má 30 druhů aviváží. Vybere si podle vůně každý. I aviváže stačí jen troška. Krásně 
voní a hlavně se 80-90% prádla pak nemusí žehlit! Což já osobně moc oceňuji ;o) 
Nejoblíbenější vůně je Green, Black Grape, já osobně mám moc ráda Jasmin, Paris, 
Sandonorico.  
 
Důležité je pračku nejdříve vyčistit od nánosů vodního kamene a plnidel. Máme v sortimentu 
Čistič pračky. Pračka je pak jako nová, praní je čistší, ušetříte energii na ohřev vody atd. 
Když se poté pokračuje pouze s přípravky od Eurony, doporučuje se čištění 1x za rok 
opakovat. (Když se používají komerční přípravky, tak je čištění pračky doporučeno každé 3 
měsíce) ... A pak už se můžete jen radovat z krásného, čistého, zářícího, voňavého prádla, 
které se nemusí žehlit :o)))))  
 
 
Nejen maminky ocení prostředky na skvrny - Pre wash a Bio stain (skrvny od jídla, trávy, 
vína, krve…). Obsahují kombinaci enzymů, které skvrnu "rozloží". Nastříkám na skvrnu, 
nechám působit a peru až na daný oděv „přijde řada“.  
Univerzální kyslíkový agent – velice široké využití v domácnosti. Uvolňuje aktivní kyslík. 
Používám na skvrny na prádle (hlavně zaprané, 100% účinný na skvrny od pampelišek), 
čištění čalounění, koberce, čištění různých nádob, cykloflašek, odpadů, spár, proti plísni…. 
 
Tekutá žehlička - naprosto úchvatný pomocník - potřebujete rychle vyžehlit a nemáte po ruce 
žehličku? Nastříkáte naší tekutou, látku vyhladíte, necháte lehce proschnout a je vyžehleno!  
Výborný je i gel na ruční praní. Beru ho vždy sebou na cesty. A  lze ho použít i na všechny 
čerstvé skvrny - zakápnu, nechám i třeba přes noc působit a pak vyperu. 
Následuje trojice nej pomocníků: 
 
 
 

Program pro čisté nádobí 

Myčka – na trhu první bezfosfátový program! Prášek do myček, Leštědlo, Sůl a Čistič myčky.  
Prostředek na ruční mytí nádobí – ocení hlavně lidé s ekzémem na rukou. Nejraději mám 
vůni Orange.  
 
Nevím, jak vy, ale já stále myji ručně, protože je to většinou rychlejší a praktičtější. Za výroky 
pro ruční mytí zaplatíte za rok méně, než za ty z drogerie. A navíc obsahují složku, díky které 
nádobí rychleji opláchnete, takže ušetříte množství vody – tím šetříte hned 2x.  
 
 

Provoňte svou domácnost 

Vůně Vašeho domova: prostorová aromatika (sprejíky do prostoru a možné použít i na 
oblečení), parfémové sašetky (do skříně, do menších místností) a parfémy do vysavače 
(stačí pár kostiček a vysávání si zpříjemníte zajímavou vůní).  
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http://www.euronabycerny.com/eshop/praci-prostredek-na-detske-2750-g?ReturnUrl=/praci-prostredky-sensitive
http://www.euronabycerny.com/eshop/praci-prostredek-na-bile-a-svetle-935-g?ReturnUrl=/bile-pradlo
http://www.euronabycerny.com/eshop/praci-prostredek-na-barevne-a-pestre?ReturnUrl=/barevne-pradlo
http://www.euronabycerny.com/avivaze-s-kondicionerem
http://www.euronabycerny.com/eshop/cistic-pracky-250-ml?ReturnUrl=/ochrana-pracky
http://www.zdravadrogerie.cz/cz/page/0/1020.html?detail=17927
http://www.euronabycerny.com/eshop/bioaktivni-odstranovac-skvrn-1000-ml?ReturnUrl=/na-skvrny
http://www.euronabycerny.com/eshop/univerzalni-multifunkcni-agent-s-obsahem-kysliku-800-g?ReturnUrl=/na-skvrny
http://www.euronabycerny.com/eshop/prostredek-na-rucni-prani-a-na-cesty-250-ml?ReturnUrl=/specialni-prostredky
http://www.euronabycerny.com/do-mycek-nadobi
http://www.euronabycerny.com/rucni-myti-nadobi
http://www.euronabycerny.com/rucni-myti-nadobi
http://www.euronabycerny.com/osvezovace-vzduchu-a-textilii
http://www.euronabycerny.com/parfemove-sasetky
http://www.euronabycerny.com/koberce-a-vysavace
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Péče o pleť a tělo  

Máme celou řadu Clinical care obsahující 100% čistou Aloe vera (zubní pastu, krémy s Aloe). 
Hlavně čistý Aloe vera drink - nenajdete na trhu takto kvalitní a takto cenově bezkonkurenční!  
Příjemné je Bambucké máslo – krásně se rozpustí a roztírá, obsahuje olej z rakytníku s 
vitamíny, není parfemované) Mažu s ním suchou pokožku – lokty, ruce, nohy. Kolegyně ho 
měla sebou u moře a maže s ním i děti.  
 
Micelární vodou krásně odlíčíte pleť, nemastí, nevysušuje, nedráždí oči, moc příjemná!  
Úžasná jsou tekutá mýdla – nádherně krémová, používám i jako sprchové mýdlo.  
 
Pro malé slečny a pro malé raubíře máme speciální kolekce.   
 
 
 

Péče o domácí zeleň  

Pečujte šetrně i o svou zeleň a ona se vám odmění svým zdravím a krásou.  
 
 

Péče o auto  

Eurona umí pamatuje s péčí i na vaše auto.  
 
 
 

Informace  

Celý katalog je k nahlédnutí zde >>  
 
* Svůj první nákup v e-shopu na webu, prosím, udělejte se mnou. Děkuji. :)  
Volejte 737 879 400, pište na iva@ivakolarova.cz,  

Pomůžu Vám, ať je vaše objednávka v pořádku a, co nejoptimálnější, tak  
- vám poradím s výběrem výrobků vám na míru,  
- nebudete platit zbytečně poštovné, když by vám chybělo pár korun,  

 - budete mít potřebné návody a odměrky,  
- co to půjde, nastavíme pro vás výhodnější cenu, než vidíte na webu, a možnost       
  dalších dárků a odměn.  

 
Cokoliv vás zaujme, objednejte si i jen na vyzkoušení, protože vše funguje jako vzorek = 
pokud nebudete spokojeni, máte 100% garanci vrácení zboží.  
 
PS: Veškeré produkty Eurony lze použít i pro čističku odpadních vod. Kultuře bakterií to neublíží.  
 
Přeji, ať i Vás baví s Eufoniu pečovat o svou domácnost,  
 

Iva Kolářová  

interiérová koučka a designérka 
nezávislá poradkyně Eurony  
reg.č. 420-6889835215  
 
www.ivakolarova.cz/zdravyuklidslehkosti/ 
iva@ivakolarova.cz  
t. 737 879 400 
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http://www.euronabycerny.com/prirodni-pece-o-telo
http://www.euronabycerny.com/eshop/6014-99-aloe-vera-gel-up-s-vitaminem-c?ReturnUrl=/eshop/aloe-vera-gel
http://www.euronabycerny.com/eshop/6029-revitalizacni-telove-bambucke-maslo-s-rakytnikem-a-vitaminem-e-100ml?ReturnUrl=/eshop/pece-o-telo
http://www.euronabycerny.com/eshop/6028-ochranna-micelarni-voda-s-aloe-vera-250ml?ReturnUrl=/eshop/pece-o-plet
http://www.euronabycerny.com/tekuta-mydla-s-aloe-vera
http://www.euronabycerny.com/detska-kosmetika-pinky-frou
http://www.euronabycerny.com/eshop/kosmetika-pro-kluky-go-spunky
https://www.euronabycerny.com/eshop/virtualni-katalog
http://www.zdravadrogerie.cz/cz/page/7428/cisticky-odpadnich-vod.html
www.ivakolarova.cz/zdravyuklidslehkosti/

