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A környezettudatos gardrób alapja a megfelelő anyagválasztás és 
ruhaápolás. Ha azt szeretnénk, hogy a ruháink a lehető legtovább 
hordható, szép állapotban legyenek, akkor elengedhetetlen, hogy 
tisztában legyünk az alapvető mosási- és ruhakezelési technikákkal.

Régen, az eldobható ruhák és a fast fashion előtt ez a tudás gene-
rációról generációra öröklődött. Nem kellett youtube videókat nézni 
ahhoz, hogy ki tudjunk mosni egy gyapjúpulóvert vagy kiszedjünk 
egy foltot egy pamutpólóból.

Ma már ez nem jellemző, hogy egy édesanya megtanítja a gyere-
keinek, hogyan kell mosni. Rohanunk, csak bedobjuk a mosógépbe 
ömlesztve a ruhákat. Sokszor még a szín szerinti szortírozással sem 
vesződünk. Az eredmény? Tönkrement, összement, kinyúlt, kilyu-
kadt, elszíneződött ruhák, amelyek helyett mehetünk újat venni.

Ez a felfogás és gyakorlat káros a pénztárcánknak, de még pusztí-
tóbb a bolygónkra, és végső soron az egészségünkre is. Aki követi a 
híreket, biztosan hallott a ruhákról leszakadó mikroműanyagok nö-
vekvő jelenlétében a vizekben. A vízből a szervezetünkbe kerülnek 
ezek az anyagok, amelyeknek hosszabb távú élettani hatása egye-
lőre ismeretlen, de jót nem jelenthet. A mikroműanyagok mellett a 
különböző festékek, vegyszerek szintén ártalmasak. Köztudomású, 
hogy a divat az egyik legszennyezőbb iparág, fontos tehát, hogy a 
meglévő ruháinkból a legtöbbet hozzuk ki, sokáig használjuk. Ho-
gyan? Válasszunk minőségi, természetes anyagokat és vigyáz-
zunk a holmijainkra, tisztítsuk és kezeljük a megfelelő módon!

Kettősség jellemzi a divatipart. Egyrészt folyamatos az innová-
ció, új, környezetbarát anyagok jelennek meg, másrészt egyre több, 
nem is kizárólag fast fashion márka használ évről évre silányabb 
anyagokat. Split bőr, pamut, poliészter - minden kategória érintett. 
Előfordul, hogy már a boltokba úgy kerül egy póló, hogy apró lyu-
kak vannak rajta.B
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Talán te is megfigyelted, hogy a second hand beszerzett, régebbi 
ruhák jobban bírják a mosást. Lényeges tehát az is, hogy jól nézd 
meg, mit veszel meg!

Ebben az útmutatóban egyrészt megismerheted a legfontosabb 
elveket, amelyeket követve tartósabbak lehetnek a ruháid, másrészt 
specifikusan, egy-egy konkrét anyag (farmer, selyem, stb.) és ruha-
darab (pulóver, kabát) környezetbarát(abb) tisztítási módjait is elsa-
játíthatod.

Az útmutató nem nőknek szól, hanem mindenkinek. Magyaror-
szágon még mindig jellemző, hogy a háztartási munkákat, így a mo-
sást is a nők végzik, de ebben (is) ideje lenne változtatni, ha élhetőbb 
bolygót és egészségesebb társadalmat, kapcsolatokat szeretnénk. 
Remélem, hogy az útmutatót hasznosnak találod, segít meghosszab-
bítani a ruháid életét és fenntartható(bb) lesz a gardróbod!



6

Hogy milyen tartósak lesznek a ruháink, meddig tudjuk őket 
használni nagyban függ a kezelésüktől. Egy olcsóbb, fast fashion 
darabra is vigyázzunk és hordjuk a lehető legtovább!

1. CSAK AKKOR MOSS, HA SZÜKSÉGES!
Ez az egyik legfontosabb szabály. A legtöbb ruhát többször is fel-

vehetjük, mielőtt ki kellene mosni. Többnyire elég, ha vállfán, vagy 
egy székre kiterítve levegőzni hagyjuk az adott darabot.

2. CSAK A FOLTOT KEZELD!
Sokszor nem szükséges az egész ruhát kimosni, elég csak a bepisz-

kolódott részét kezelnünk, kiszednünk a foltot. Ezzel a módszerrel a 
vízzel is takarékoskodunk.

3. A KÉNYES ANYAGOKAT MOSD KÉZZEL!
Ezzel meghosszabbítjuk a ruháink életét, az anyagok tovább meg-

őrzik a minőségüket és tartásukat.

4. SZÁRÍTS A LEVEGŐN!
Válasszuk a zöld megoldásokat, hagyjuk ki a szárítógép haszná-

latát! Szárítsunk a friss levegőn, ezzel spórolunk az energiával, és az 
sem mellékes szempont, hogy nem esnek majd szét pár mosás után 
a ruháink.

5. HASZNÁLJ KÖRNYEZETBARÁT MOSÓSZERT!
A legjobbak a növényi alapú mosószerek, öblítő helyett pedig az 

ecet. Ha hiányzik a finom illat, akkor alkalmazhatsz természetes ala-
pú illóolajat.Á
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6. A KEVESEBB TÖBB!
Próbáljunk a lehető legkevesebb mosószert és öblítőt hasz-

nálni. Az enyhén szennyeződött ruhákhoz nem kell sok mosó-
szer. Felezzük az adagokat!

7. CSAK AKKOR VASALJ, HA FELTÉTLENÜL 
SZÜKSÉGES!

Ha felakasztva szárítjuk a gyűrődésre hajlamos ruhákat, akkor 
megspórolhatjuk a vasalást, a gravitáció dolgozik helyettünk. 
Így kevesebb energiát is használunk, tehát csökkentjük a szén-
dioxid-lábnyomunk!

8. VÁLTS ZÖLDEBB MOSÓGÉPRE!
Az energiahatékony gépek kevesebb vizet és mosószert igé-

nyelnek. Ha régi mosógéped van, és megteheted, érdemes a ré-
git intelligens gépre cserélned. Nemcsak a víz-, hanem az áram-
számla is alacsonyabb lesz.

9. KERÜLD A HAGYOMÁNYOS TISZTÍTÓT!
Azokat a ruhákat, amelyeket nem tudunk otthon kimosni, vi-

gyük környezetbarát tisztítóba. Már Magyarországon is elérhe-
tők öko-vegytisztító szolgáltatások. 

10. FORDÍTSD KI A SÖTÉT RUHÁKAT!
Annak érdekében, hogy sötét ruháid megőrizzék élénk szí-

nüket, mindig fordítsd ki őket, mielőtt a mosógépbe tennéd. 
Ez az egyszerű trükk segít elkerülni a szín kifakulását, mert 
megakadályozza, hogy a szövetfelületek egymáshoz dörzsölőd-
jenek. 
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11. VÁLASZD A RÖVIDEBB PROGRAMOT! 
Mindaddig, amíg nem túl szennyezett egy ruha, a rövidebb prog-

ram az okos választás. Függetlenül attól, hogy kényesebb darabról 
van szó (ebben az esetben mindenképpen a legkíméletesebb prog-
ramra van szükséged) vagy sem, így minimálisra tudod csökkenteni 
a ruhák körbeforgásának a számát a mosás során, ezáltal meghosz-
szabbítod az élettartamukat.

12. AMIKOR CSAK LEHET, MOSS HIDEG VÍZZEL!
A hideg víz jó barátja minden ruhaneműnek: nem koptatja úgy 

az anyagokat, mint a forró víz, kevésbé nyúlnak ki és mennek ösz-
sze a ruhák a hatására. Ezenkívül, megóvja a sötét és az élénk szí-
neket a kifakulástól. Bónuszként a hideg vízzel energiát takarítunk 
meg, ami jót tesz a környezetnek Természetesen nem mindig tu-
dunk hideg vizet használni – vannak olyan esetek, amikor a meleg 
víz működik a legjobban, például a farmerek és a fehér ruhák ese-
tében. Higiéniai okból meleg víz javasolt a törölközők és a fehér-
neműk mosásához is.

13. MINDIG NÉZD MEG A CÍMKÉN A KEZELÉSI ÚT-
MUTATÓT ÉS ASZERINT JÁRJ EL!

Kivétel természetesen van. Sok ruhánál csak vegyi tisztítást ja-
vasol a gyártó, de ettől el lehet térni, otthon is moshatunk kasmírt, 
gyapjú, selymet. A lényeg, hogy óvatosan, kellő körültekintéssel jár-
junk el. A különböző technikákról részletesebben a gyapjú és a se-
lyem esetében olvashatsz. 
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A pamut a legszélesebb körben használt természetes anyag a vi-
lágon. Mivel a pamut ruhák hajlamosak összemenni és kinyúlni, ál-
talában más, többnyire szintetikus szálakkal keverik őket. Ha 100% 
pamutról van szó, akkor sem egységes minőségű alapanyaggal dol-
goznak a gyártók, ezért a biztonság kedvéért mindig nézd meg a 
kezelési útmutatót a címkén.

1. Alacsony hőfokon moss! 
A pamut ruhák mosáskor és szárításkor összemehetnek. Ennek 

elkerülése érdekében moss hideg (30°C vagy az alatti) vízben, mo-
sógéppel vagy kézzel.

2. Száríts a levegőn!
Csak finoman húzkodd a ruhákat, amikor kijönnek a mosásból, 

hogy visszanyerjék formájukat. A pamutot mindig levegőn szárítsd, 
távol a napfénytől.

Ha van olyan ruhád, amelyről tudod, hogy 10%-nál nagyobb 
mértékben össze fog menni, akkor hideg vízzel mosd. Ezt üzletben 
vett ruháknál nem fogod persze tudni, de a méretre varratott dara-
boknál, tehát amikor te veszed és avatod be az anyagot, tisztában 
lehetsz vele.

A törölközők és ágyneműk mosására a legjobb hőmérséklet maga-
sabb, 40°C. A kórokozók terjedésének megelőzése érdekében azon-
ban fehérneműt, törölközőt, háztartási textíliát érdemes 60°C-on, és 
fehérítő alapú termékkel mosni. Ekkor használjunk az elérhető sze-
rek közül a legzöldebb termékeket. A 60°C-os mosást olyan mosó-
szerrel kell végezni, amely megtámadja a kórokozókat, mivel egyes 
baktérium-spórák és vírusok ellenállnak a 60°C-os mosásnak is. Ez 
az eljárás nem lehet sajnos környezetbarát, de szükséges. A károko-1.
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zást csökkenthetjük, ha levegőn szárítjuk a kimosott holmikat, és a 
lehető legzöldebb mosószert használunk.

Ha fehérítésről van szó, soha ne alkalmazz az ajánlott mennyiség-
nél többet vegyszert, és amikor csak lehet, hagyd is ki a mosási ruti-
nodból, mert károsítja az anyag szálait. A fehér ruhákat mosd külön 
a színesektől. Vedd figyelembe a címkéken szereplő utasításokat, de 
például egy fehér pamut ing és egy fehér műselyem blúz nyugodtan 
mosható együtt. Ha nem szennyezettek, akkor használj kímélő, ala-
csony hőfokos, hideg vizes programot. Ha besárgult fehér darabo-
kat mosol, akkor szükség lesz előáztatásra és fehérítő szerre is. Az 
ingekből és a pólókból a hagyományos mosogatószerekkel remekül 
ki lehet szedni a besárgult dezodorfoltokat, de használhatsz speciá-
lis folteltávolító terméket is. Mindig a lehető legkevesebb vegyszert 
használd. A finom fehérneműt kézzel mosd vagy kímélő progra-
mon, mosózsákban, hogy tovább szép maradjon.
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A gyapjú az egyik legsokoldalúbb, legrugalmasabb szálú anyag. 
A legjobb kézzel mosni, de mindig ellenőrizd a címkét, mert vannak 
olyan típusok, amelyek mosógéppel is moshatók.

1. Mosás előtt fordítsd ki a ruhadarabot!
Használhatsz mosózsákot is, a lényeg, hogy óvd a finom anyagot 

a dörzsölődéstől és a bolyhosodástól. 

2. Tölts fel egy lavórt vagy a mosdókagylót tiszta, langyos 
vízzel és adj hozzá finom mosószert.

Finom, kifejezetten gyapjúhoz szánt mosószerrel vagy babasam-
ponnal moss. Ha mosógépben mosod, akkor géptől függően válaszd 
a gyapjúmosást, hideg vizes mosást vagy a finom mosási programot. 
A finom merinógyapjút és a kasmírt címkétől függetlenül kézzel 
mosd. Így elkerülheted, hogy összemenjen vagy kibolyhosodjon.

3. Áztasd be a pulóvert!
10 percig hagyd ázni a ruhadarabot, majd alaposan öblítsd ki lan-

gyos vízben.

4. Öblítsd ki hideg vízben is!
Nagyon finom mozdulatokkal nyomkodd ki a vizet, ne csavar-

gasd az anyagot.

5. Szárítsd meg szabad levegőn!
A szárítást naptól távol, árnyékban végezd. Vizes állapotban érzé-

keny anyagról van szó, mindig fektetve szárítsd, és tégy törölközőt 
a vizes ruhadarab alá. Figyelj arra, hogy a ráncokat kisimítsd még 
nedves állapotában. 2.
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6. Mosd külön a színes pulóvereket!
Ha több pulóvert mosol egyszerre, ügyelj arra, hogy válaszd kü-

lön a világos és sötét darabokat. A szárításnál is figyelj arra, hogy ne 
érintkezzen más színes anyagokkal a ruhád, használj fehér törölkö-
zőt a nedvesség felfogására.

7. Ne moss gyakran!
A gyapjút és a kasmírt nem szükséges gyakran mosni. Természe-

tes anyagok, ha nem szennyezettek, elég csupán szellőztetni. Szel-
lőztetéskor se akaszd vállfára a pulóvereket, terítsd egy szék támlájá-
ra szépen elrendezgetve vagy fektetve törölközőre a szárítón.

8. Pihentesd az anyagot!
A gyapjú ruhadarabokat 24 órán át pihentesd, mielőtt újra felven-

néd. Ez időt ad a gyapjúszál természetes rugalmasságának és rugó-
zásának, hogy helyreálljon és visszatérjen eredeti alakjába.

9. Ne vasald a gyapjút!
A pulóvereket ne vasald, ha gyűröttnek tűnnek, akkor gőzöld át. 

De az is elég lehet, ha felveszed, ki fog simulni.

10. Ápold az anyagot!
A jó minőségű gyapjú kevésbé hajlamos a bolyhosodásra, de ez 

nem feltétlenül függ össze az árral. Alacsonyabb árkategóriában is ta-
lálunk jó minőségű merinógyapjút vagy kasmírt. A nagyon olcsó, fa-
st fashion üzletekben kapható gyapjú vagy kasmírpulóverek viszont 
rövidebb szálból készülnek, gyorsabban bolyhosodnak. Ez nem je-
lenti azt, hogy nem viselhetjük sokáig! Amire szükség van, az egy 
gyapjúfésű és egy textilborotva (elektromos vagy kézi). Arra mindig 
figyelj, hogy óvatosan kezeld az anyagot, ne sérüljenek meg a szálak.
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11. Tartsd távol a molyokat!
A molyok ellen a leghatásosabb fegyver a levendula, de az is mű-

ködik, ha lefagyasztod a pulóvert 24 órára. Ezután mosd ki kézzel 
a pulóvered.

12. Tárold összehajtva a pulóvereket!
Hogy megőrizzék a formájukat, a gyapjú- és kasmír pulóvereket 

tárold összehajtva. Legyen helyük lélegezni, ne zsúfold túl a gardrób 
polcait!
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A selyemből készült ruhák magasabb árúak, érdemes extrán oda-
figyelni a kezelésükre.

1. Moss kézzel!
A kézi mosás a legkíméletesebb módja a selyem tisztításának és ép-

ségének megőrzésének. Sok mosógépben van selyemmosási program, 
de nem javaslom a használatát. Mielőtt elkezded a mosást, fordítsd 
ki a ruhadarabot. Használj finom mosószert és hideg vizet. Merítsd 
el a selyem ruhadarabot a vízben, kicsit nyomogasd meg és áztasd 
10 percig. Hideg vízzel öblítsd, de ne csavard ki, hanem óvatosan 
nyomkodd ki a felesleges vizet. Az öblítéshez használhatsz hajbalzsa-
mot vagy öblítőt is. A selyem mosásakor soha ne használj fehérítőt.

2. Szortírozz szín szerint!
Mivel a selyem hajlamos a színét engedni, ezért figyelj arra, hogy 

csak hasonló színű ruhadarabokat moss egyszerre. Egy több színből 
álló selyemruha az első mosáskor nagyon elszínezheti a mosóvizet, 
de ne ijedj meg, nem fog kifakulni az anyag.

3. Kezeld elő a foltokat!
Ha foltos az anyag, akkor alkalmazz előkezelést. Tégy egy kevés 

folteltávolítót a szennyeződésre, jellemzően a nyak, a kézelő és a 
hónalj részre és nagyon finoman nyomogasd be az anyagba. Külön 
folteltávolító termékek kaphatóak az olajalapú foltokra és az olyan 
színes szennyeződésekre, mint például a bor.

4. Száríts a friss levegőn!
A szárítást végezheted vállfára akasztva, vagy szárítóállványon. 

Arra mindig figyelj, hogy megfelelően helyezd el a ruhadarabot a 
vállfán vagy szárítón, ne nyúljon meg vagy gyűrődjön.3.
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5. Használj kézi gőzölőt vasaló helyett!
Ha gyűrött lesz a ruha a mosás után, kézi gőzölővel gőzöld át. 

A vasalót is használhatod gőz fokozaton, de csak közelítsd a ru-
hához, ne helyezd rá. Az is remek megoldás, ha a fürdőszobában 
akasztod fel, a zuhanyozáskor keletkező gőz kisimítja. Ha mégis va-
salnál, akkor soha nem közvetlenül tedd a vasalót a selyemre, tegyél 
rá egy másik ruhadarabot, ami megóvja.

6. Nem kell sűrűn mosni!
A selymet sem kell minden viselés után mosni. Hagyd levegőzni, 

de használhatsz antibakteriális vagy illóolajos készítményeket is. Ha 
csak fel szeretnéd frissíteni a ruhadarabot, akkor keverj el negyed 
csésze illatos ecetet hideg vízzel és áztasd be a ruhát 20 percre.

7. Tárold megfelelően!
A selyemruhákat tárold jó minőségű vállfán, a szezonon kívüli 

darabokat légáteresztő ruhazsákban. Soha ne hajtsd össze a selyem 
ruhákat, mindig vállfát használj. Hogy megőrizzék színüket, tartsd 
távol a napfénytől a ruháid. A molyok ellen használj levendulát.
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A farmer egy rendkívül strapabíró anyag, de mi is sokat tehetünk 
azért, hogy meghosszabbítsuk a használati idejét.

Sok farmernadrág tartalmaz elasztánt vagy spandexet, hogy ké-
nyelmesebb vagy alakkövető legyen, de ettől sérülékenyebb lesz az 
anyag.

1. Mosás előtt fordítsd ki!
A farmer mosását is kezd a kifordításával. Ez segít minimalizálni 

a kopást és a fakulást szegélyek, zsebek, valamint a cipzár és a de-
rékpánt szélein. 

2. Húzd be a cipzát!
Az is fontos, hogy húzd fel a cipzárt, és rögzítsd a gombokat 

vagy patentokat, mert így megőrzi a nadrág a formáját és nem fog 
beleakadni más ruhadarabokba. A mosógép dobját soha nem töltsd 
meg teljesen, mert károsodhatnak a ruhák, ha nincs elég helyük a 
mozgáshoz.

3. Moss alacsony hőfokon!
Az a legjobb, ha a farmert hideg vízben, rövid programon mosod 

ki. A túl magas hőmérséklet károsíthatja a szövetben lévő spandexet 
vagy elasztánt, amelytől kinyúlik, kitérdesedik a nadrág. 

4. Szortírozz szín szerint!
Mosd külön a világos és sötét farmer darabokat, mert a sötét nad-

rágok elszínezhetik a világosabbakat. A sötét nadrágok hajlamosak 
befogni száraz állapotban is mindent, amivel érintkeznek, például 
táskákat, cipőket.

4.
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5. Óvd a színét!
A farmer mosásához a leghatásosabb az olyan mosószer, amely 

olyan összetevőket tartalmaz, amelyek segítik a festék szövethez ta-
padását, valamint elősegítik a szövetek festékek tapadását, és hatás-
talanítják a vízben lévő klórt, amitől kifakulhat a nadrág. 

6. Száríts a friss levegőn!
A farmert is levegőn szárítsd, kifordítva hagyva. Amíg még ned-

ves, simítsd ki a ráncokat és hagyd megszáradni.

7. Ne moss sűrűn!
A farmert nem kell minden viselés után mosni. Ha foltos, akkor 

helyileg is tisztíthatod és a szellőztetés is elég lehet.

8. Tárold megfelelően!
Vállfán és polcon is tárolhatod a farmert. Arra figyelj, hogy a sö-

tét anyagok könnyen fognak, ezért szín szerint csoportosítsd a nad-
rágokat.
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A kabátokat nem egy szezonra vesszük, megfelelő odafigyeléssel 
és gondozással évtizedekig viselhetjük.

1. Ellenőrizd a kezelési útmutatót!
A télikabátok esetében is az első lépés, hogy csekkold a címkén a 

kezelési utasításokat. Mosható-e mosógépben, milyen hőfokon, stb. 
Ettől többnyire nem érdemes eltérni.

2. Kezeld csak a foltot!
Ha csak egy folt van rajta, akkor elég azt kiszedni. Vidd fel a foltra 

a tisztítószert (vízzel vagy anélkül), hagyd hatni a megadott ideig, 
majd öblítsd le hideg vízzel.

3. Húzd be a cipzárt!
Amennyiben az egész kabátot mosni kell, húzd fel előbb az ösz-

szes cipzárt, gombold be az összes gombot. A cipzár ugyanis káro-
síthatja a többi ruhát, amit együtt mosol vele. Ez abban is segít, hogy 
a kabát megőrizze a formáját, és sokáig szép állapotban legyen.

4. Moss hideg vízben!
A parkákhoz és pufikabátokhoz, -dzsekikhez is a hideg vizes, rö-

vid program lesz a legjobb. A centrifugálást és az öblítő használatát 
is mellőzd.

5. Száríts friss levegőn!
Szárítógép helyett a kabátokat is jól szellőző helyen szárítsd. A 

szárítást végezheted vastagabb vállfán vagy fektetve is. Arra figyelj, 
hogy még nedvesen igazítsd formára és simítsd ki a ráncokat. Ha 
pufikabátról van szó, a pehelybélést egyenletesen igazítsd el.5.
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5. Ne moss sűrűn!
Szezononként maximum kétszer mosd ki a kabátot! A sok mosás 

megrövidíti az élettartamát a ruhadarabnak.

6. A gyapjúkabátokat fokozott körültekintéssel tisztítsd!
A gyapjú kabátok egy meleg vizes mosástól károsodhatnak, ezért 

kulcsfontosságú, hogy óvatosan tisztítsd otthon. Csak hideg vízzel, 
babasamponnal mosd és figyelj arra, hogy ha mosószert használsz, 
akkor az kifejezetten gyapjútermékek kezelésére ajánlanak. Ha az 
szerepel a címkén, hogy nem mosható, akkor vidd tisztítóba.
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Sokan talán nem is tudják, de az akril mellett a poliészter sportru-
házat az egyik legszennyezőbb kategória.

1. Moss hideg vízben!
A magas hőfok és a gyorsmosás is károsítja ezeket az anyagokat, 

mert magas a spandex vagy elasztán tartalmuk.

2. Mosás előtt fordítsd ki a ruhákat!
Ezzel meghosszabbítód az adott darab élettartamát, kevésbé dör-

zsölődik, károsodik a felülete.

3. Ne használj fehérítőt és öblítőt!
A fehérítők károsítják az anyag szálait, az öblí-

tő pedig olyan maradványokat hagy az anyagon, amely 
vonzza a baktériumokat és gombás betegséget is okozhat.

4. Használj mosózsákot!
A mosózsák védi a ruhákat, és felfogja a leszakadó mikroműanya-

gokat is.

5. Száríts friss levegőn!
Szárítógép helyett jól szellőző helyen szárítsd a sportruhákat. 

Anyagjellemzőjüknek köszönhetően gyorsan száradnak.

6.
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Mosódió labdacs

Mosóparfüm

Mosódió gélkapszula

Molyirtó tasak ruhamolyok ellen

Mosógél mosódió kivonattal fehér ruhákhoz

Ultra szenzitív folyékony finom- és gyapjúmosószer

Öko folyékony mosószer sötét & fekete ruha

Mosózsák

TextilborotvaA
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https://www.dm.hu/dr-m-mosodio-labdacs-p5999886987633.html
https://www.dm.hu/dr-m-mosoparfum-zold-tea-es-ylang-ylang-illattal-p5999886987794.html
https://www.dm.hu/dr-m-mosodio-gelkapszula-p5999885197880.html
https://www.dm.hu/profissimo-molyirto-tasak-ruhamolyok-ellen-p4058172573606.html
https://www.dm.hu/herbow-mosogel-mosodio-kivonattal-feher-ruhakhoz-friss-illattal-p5999567510044.html
https://www.dm.hu/denkmit-ultra-szenzitiv-folyekony-finom-es-gyapjumososzer-p4058172215483.html
https://shop.rossmann.hu/termek/almawin-oko-folyekony-mososzer-sotet-fekete-ruha-750-ml
https://shop.rossmann.hu/termek/mosozsak-40-50-cm-1-db
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_sencor-slr-33-textilborotva-1074838.html


Köztudomású, hogy a divat az egyik legszennyezőbb iparág, fontos 
tehát, hogy a meglévő ruháinkból a legtöbbet hozzuk ki, sokáig hasz-
náljuk. Hogyan? Válasszunk minőségi, természetes anyagokat és vigyáz-
zunk a holmijainkra, tisztítsuk és kezeljük a megfelelő módon!

Útmutatónkból egyrészt megismerheted a legfontosabb elveket, ame-
lyeket követve tartósabbak lehetnek a ruháid, másrészt specifikusan, 
egy-egy konkrét anyag (farmer, selyem, stb.) és ruhadarab (pulóver, ka-
bát) környezebarát(abb) tisztítási módjait is elsajátíthatod.
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