
Jak používat Koule z vlny do sušičky prádla 
a čím jsou jedinečné?

• Vyperte prádlo tak, jak jste zvyklé. 
• Doporučujeme místo aviváže použít 1 dcl octa*
• vložte vyprané prádlo do sušičky a přidejte svoje nové Koule z 

vlny
• do každé Koule z vlny můžete nakapat 3-5 kapek esenciálního

oleje nebo směsi éterických olejů*
• spusťte Váš oblíbený program sušení

◦ pokud máte sušičku intuitivní, vypne se dříve, protože Koule
z vlny zkracují dobu sušení až o 20%, tím šetří energii a tím 
i životní prostření

◦ pokud Vaše sušička není tak „chytrá“, zkontrolujte prádlo 
dříve, ať není zbotečně „přesušené“

• vyjměte prádlo ze sušičky po ukončení cyklu, ideálně ještě 
když je teplé, protřepejte a narovnejte. Po vychladnutí můžete 
ihned prádlo skládat či věšet na ramínka. Díky použití Koulí z 
vlny je prádlo méně pomačkané, nadýchané a měkké. Většina 
druhů prádla již není třeba žehlit!

• Koule z vlny skladujte v košíku mimo sušičku nebo v 
bavlněném pytlíku, ve kterém jsme Vám je dodali. 
Neuzavírejte Koule z vlny do neprodyšného obalu (igelitového 
pytlíku, kovové krabice apod.), protože obsahují zbytkovou 
vlhkost ze sušení. Pokud ponecháte Koule z vlny v sušičce, 
musíte nechat pootevřená dvířka

http://www.econea.cz/prirodni-etericke-oleje/?a_box=guq2yrs5
http://www.econea.cz/prirodni-etericke-oleje/?a_box=guq2yrs5


Proč ocet místo aviváže??

◦ Aviváž zanáší Vaši pračku
◦ Aviváž je plná chemických přísad, takže Vašemu

zdraví příliš neprospívá, pro alergiky a exematiky
je přímo toxická!

◦ Aviváž nesmíte použít na prádlo s Lycrou a
NESMÍTE ji použít na vlnu, alpaku a další
přírodní živočišná vlákna, protože aviváž vlákna
sice změkčí, ale ty přestanou být pružná a
spodní prádlo i úplety ztrácí svůj tvar, pružnost a
funkčnost 

◦ Ocet pračku i prádlo dezinfikuje, Vašim Koulím z vlny ocet neškodí
◦ Ocet vodu zbavuje vodního kamene, změkčuje vodu a tím chrání 

Vaši pračku (nemusíte používat Calgonit a podobné přípravky) 
◦ Ocet chrání i dezinfikuje Vaše prádlo
◦ Po použití octa je prádlo měkké a nadýchané
◦ Ocet zbavuje prádlo statické elektřiny
◦ Ocet zbavuje Vaši pračku nánosů zbytků pracích gelů a přirozeně 

čistí buben pračky
◦ Ocet je „skoro zadarmo“
◦ Ocet vytvoří v pračce jen slabě kyselé prostředí, neškodí alergikům, 

exematikům a lidem citlivým na chemické přísady

Proč kapat esenciální olej do Vlněných koulí??

◦ esenciální olej provoní Vaši
sušičku i prádlo, použijte třeba
levandulový, pomerančový
nebo osvěžující bergamot

◦ některé druhy olejů např. Tee
Tree Oil prádlo i buben sušičky
dezinfikují

◦ udržují vlnu v Koulích vláčnou,
nepřesušenou, Koule z vlny
nehrubnou a nechlupatí

http://www.econea.cz/yellow-blue-tea-tree-silice-10-ml/?a_box=guq2yrs5
http://www.econea.cz/yellow-blue-tea-tree-silice-10-ml/?a_box=guq2yrs5
http://www.econea.cz/yellow-blue-tea-tree-silice-10-ml/?a_box=guq2yrs5
http://www.econea.cz/prirodni-etericke-oleje/?a_box=guq2yrs5
http://www.econea.cz/prirodni-etericke-oleje/?a_box=guq2yrs5


Čím jsou Vlněné koule tak jedinečné? 

• Koule z vlny zkracují proces sušení až o 20% a tím šetří čas, peníze za 
energii a přispívají tím k ochraně životního prostředí

• Koule z vlny fungují jako tenisové míčky, ale nejsou hlučné 

• Koule z vlny jsou 100% přírodní produkt, vyrobeny pouze z čisté ovčí 
vlny, bez přídavku chemických látek

• Koule z vlny jsou měkké a pružné, lehké a tiché,100% ekologické

• Těžké tenisáky také z prádla "vymlátí" textilní prach a prádlo se tím 
velmi rychle opotřebovává

• Vlna pohlcuje zbytkovou vlhkost, takže vytáhnete prádlo opravdu 
suché, aniž by bylo přesušené. 

• Vlna obsahuje léčivý lanolin, který je velmi prospěšný při údržbě prádla 
a velmi šetrný k pokožce

• Vlna je antibakteriální a antimykotická, koule můžete ponechat v bubnu 
sušičky (při pootevřených dvířkách)

• Koule z vlny při pohybu v bubnu oddělují prádlo od sebe, takže horký 
vzduch může cirkulovat rovnoměrně a efektivně, tím se doba sušení 
zkracuje až o 20%

• Koule z vlny přirozeně změkčují prádlo, to je potom nadýchané a 
hebké, zbavené statické elektřiny. 

• Prádlo není při použití Koulí z vlny tolik pomačkané a většinu prádla již 
není třeba žehlit

• Naše Koule z vlny obsahují pouze a jenom 100% ovčí vlnu, žádné 
chemikálie a přídatné látky, jsou naprosto ekologické a netoxické

• Koule z vlny jsou bezpečné pro osoby s citlivou pletí a malé děti, při 
jejich používání již nemusíte používat aviváže, změkčovadla a voňavé 
ubrousky do sušičky, tím opět šetříte přírodu, svoje zdraví i peněženku

• Koule z vlny jsou použitelné více než 1000x

Koule z vlny objednáte ZDE

http://www.katrincola.cz/koule-z-vlny-do-susicky-pradla-6kusu-v-baleni/

