
6 cách loại bỏ mùi hôi trong nhà 

         t  Sep 26, 2020  

NEW YORK CITY, New York (NV) – Thỉnh thoản  chỉ lau bụ  và lau sàn sẽ khôn    úp nhà bạn 

sạch sẽ và thơm tho hơn. Một số mù  khó chịu có thể bám vào đồ đạc  th ết bị   a dụn   đồ đ  n tử  

và thậm chí là “ám” mù  trên tóc  cơ thể và quần áo của chính bạn. 

May mắn thay  tất cả chún  đều rất dễ làm sạch chỉ bằn  nhữn  vật l  u bình th  n  mà hầu nh  a  

cũn  có ở nhà  theo tran  mạn  Br  hts de. 

 

Vỏ cam có mùi nhẹ nhàng, dễ chịu mà còn có công dụng khử trùng mùi hôi trong bếp. (Hình: 

Ariana Drehsler/Getty Images) 

1-Dùng vỏ cam trong gian bếp 

Mù  cam có thể   úp cả  th  n tâm trạn  và   ảm căn  thẳn   đồn  th   nó cũn  là chất làm mát 

khôn  khí hoàn hảo cho tron  nhà bếp. Bạn chỉ cần làm khô một ít vỏ cam  để chún  qua qua đêm  

sau đó đốt chún  trên bếp hoặc vớ  que d êm châm lửa. Mù  h ơn  từ vỏ cam sau kh  đốt sẽ n ay 

lập tức tràn n ập căn bếp vớ  h ơn  thơm dễ chịu l u lạ  lâu dà . 

 

Arm & Hammers là thương hiệu chuyên về baking soda nổi tiếng ở Mỹ. (Hình: Stephen 

Lovekin/Getty Images) 
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2-Khử mùi hôi trong tủ lạnh bằng baking soda 

Tất cả các loạ  mù  thức ăn có thể tích tụ tron  tủ lạnh của bạn. Thôn  th  n  chất làm mát tủ lạnh 

che   ấu mù  thay vì loạ  bỏ nó.  ì vậy bạn nên để tron  tủ lạnh một hộp bak n  soda vì côn  dụn  

của nó hút sạch nhữn  mù  tron  tủ lạnh  vô h  u hóa các mù  cứn  đầu. Bạn chỉ cần cho một hộp 

bak n  soda đã mở vào tủ lạnh và thay mỗ  thán  một lần. 

Khôn  chỉ khử mù  tủ lạnh và tron  nhà bếp  bak n  soda còn   úp khử mù  cả n m  ố . Để n m 

thơm tho  bạn cần rắc một ít bak n  soda lên trên n m. Sau đó  để yên bột bak n  soda tron  khoản  

30 phút rồ  hút bụ  lạ .  ếu muốn thêm mù  thơm cho n m  tr ớc kh  rắc bak n  soda  bạn có thể 

cho thêm mấy   ọt t nh dầu mù  tùy thích. 

 

Có rất nh ều mẹo dùn  chanh tron    a đình  và một tron  số đó là khử mù  lò v  són . (Hình: 

Helene Valenzuela/AFP via Getty Images) 

3-Dùng chanh chống mùi hôi từ lò vi sóng 

Chanh là trợ thủ đắc lực khôn  thể th ếu kh  làm sạch. Để khử mù  hô  tron  lò v  són   hãy đổ nửa 

cốc n ớc vào một cá  tô  sau đó cắt đô  một quả chanh  vắt n ớc vào tô và cho thêm cả nửa quả 

chanh còn lạ  vào luôn. T ếp đến bạn bật lò v  són  khoản  năm phút. 

 

Witch hazel có mùi hương dịu nhẹ và có thể kết hợp với nhiều tinh dầu khác nhau, đem lại hương 

thơm dễ chịu trong nhà. (Hình: Patrick Pleul/Getty Images) 
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4-Làm nước hoa xịt phòng tự nhiên với tinh dầu 

Để tự làm ở nhà  bạn sẽ cần một cha  xịt  n ớc cất  t nh dầu yêu thích và cây phỉ. Tron  một cha   

trộn 20-25   ọt t nh dầu vớ  nửa cha  cây phỉ (w tch hazel).   ớc cây phỉ sẽ   úp các thành phần kết 

hợp tốt và làm cho mù  h ơn  l u lạ  lâu hơn. Bạn có thể sử dụn  t nh dầu tự làm này tron  bất kỳ 

phòn  nào hoặc trên khăn trả      n  của mình. 

 

Mùi cá chiên cực kỳ khó chịu nên với mẹo dùng giấm khử mùi sẽ giúp ích rất nhiều. (Hình: Patrick 

Pleul/Getty Images) 

5-Khử mùi cá chiên bằng giấm 

Một số loạ  cá có mù  nồn  kh  ch ên  đến nỗ  bật máy hút mù  ở bếp hoặc mở cửa sổ cũn  khôn  

  úp ích đ ợc  ì. Tron  tr  n  hợp này  bạn có thể đun một cốc   ấm pha vớ  một cốc n ớc trên 

chảo n ay sau kh  ch ên cá. Hơ  từ   ấm sẽ chốn  lạ  mù  tanh và cuố  cùn  loạ  bỏ nó khỏ  nhà bếp 

của bạn. 

 

Giấy vệ sinh có thể dùng để khử mùi, chần chừ gì mà không thử! (Hình: Christopher Furlong/Getty 

Images) 

6-Biến những cuộn giấy vệ 

sinh làm thơm phòng tắm 

T nh dầu luôn có ích kh  chún  ta 

cần man  lạ  h ơn  thơm dễ chịu 

cho căn phòn . Bạn có thể nhỏ và  

  ọt dầu tùy thích vào bên tron  

cuộn   ấy và để tron  phòn  tắm. 

Chỉ cần đặt ở nơ  nó th  n  ở và 

tận h ởn  h ơn  thơm dễ chịu tràn 

n ập phòn . (K.D) [qd] 
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