
Mẹo Vặt 
 
 

A. Có cái mẹo là dùng nước súc miệng đuổi côn trùng, ai có điều kiện áp dụng thử xem sao... 
 

Cách đơn giản diệt côn trùng  khi  đi cắm trại hay tổ chức barbecue 
ngoài sân vào mùa hè 
Trong một buổi party ngoài trời mọi người đểu bị quấy rẩy bởi bẩy côn 
trùng nhỏ bay lượn tứ tung, Nhưng tới khi có một người lấy 
thuốc Listerine xịt khắp sân cỏ và bục gỗ thì bọn côn trùng biến đi đâu 
mất hết. 
 

Đến năm sau tôi cũng bắt chước, Tôi  đổ đầy Listerine vào một bình xịt 4 ounce rổi đem đi xịt quanh ghế chỗ 
tôi ngổi mỗi khi tôi thấy có muỗi. Và thế là xong, muỗi bay đi hết.  Khi tổ chức picnic tôi  cũng  xịt listerine khắp 
nơi, quanh bàn bầy thức ăn, xung quanh chỗ trẻ con đánh đu và trên vũng nước tù gẩn đó. Trong suốt muà hè 
tôi chẳng bao giờ rời bình xịt listerine. 
 

Ban tôi  cũng bắt chước làm theo. Anh ta xịt  ở sàn gỗ ngoài sân và xung quanh tất 
cả các cửa ra vào.. Anh ta cho biết “ Chúng bị chết tức thời ! Thật là hiệu nghiệm 
mà lại rẻ nữa”. Một chai listerine lớm mua mất có $1.89 tại Target dùng đươc cả 
mấy ngày  trong khi một lon thuốc xịt bọ đã đắt mà lại chỉ dùng được 30 phút là hết. 
Bạn tôi chia sẻ kinh nghiệm là khi xịt cửa bằng gỗ (như cửa chính chẳng hạn) thì 
chỉ nên xit quanh khung cửa chứ đừng xịt trực tiếp vào cánh cửa., Đối với khung 
cửa sổ cũng vậy, và cũng nên xịt luôn chuổng chó nữa.(ThiệuVũ) 
 

 
 

B. Bounce Thực Dụng 
 
Những tờ giấy màu trắng thường được gọi chung là “fabric softener” dùng bỏ vào máy sấy để cho quần áo 
thơm tho, mềm mại hơn và không bị dính lại với nhau, còn có nhiều công dụng khác nữa. Sau đây là những 
kinh nghiệm mà nhiều phụ nữ đã chia sẻ về fabric softener (hiệu Bounce): 
 

1. Khi bạn đặt một miếng giấy Bounce ở gần nơi có kiến, 
chúng sẽ chạy đi hết. 
 
2. Tránh được mùi hôi mốc bằng cách kẹp một miếng giấy 
bounce vào sách hay cuốn album lâu ngày không mở ra. 
 
3. Vào mùa có nhiều muỗi, khi ra ngoài vườn sinh hoạt, bạn có 
thể đeo nơi thắt lưng một miếng giấy Bounce thì muỗi sẽ không 
dám lại gần. 
 
4. Dùng miếng Bounce để lau những vết xà bông đóng ở cửa 
kính của bồn tắm. 

 
5. Làm cho đồ vật hay áo quần thơm tho và tươi mát bằng cách đặt một tấm giấy Bounce trong mỗi hộc tủ hay 
treo trong closet. 
 
6. Ðể tránh sợi chỉ khỏi bị rối hãy dùng miếng giấy Bounce vuốt sợi chỉ đã xâu vào kim trước khi may. 
 
7. Nếu không muốn va-li đựng quần áo bị ẩm, hãy đặt một miếng giấy Bounce dưới đáy trước khi xếp hành lý 
mang theo. 
 
8. Làm cho không khí trong xe hơi trong lành bằng cách đặt một miếng giấy Bounce dưới ghế ngồi. 
 



9. Muốn rửa sạch những thức ăn dính chặt bên trong xoong nồi thì hãy đặt một miếng giấy Bounce vào trong 
xoong rồi ngâm nước qua đêm. Hôm sau mới dùng miếng gòn để chùi rửa. Chất dùng để chống lại sự dính 
nhau (static) có trong giấy Bounce sẽ làm cho đồ ăn rớt ra khỏi xoong nồi dễ dàng hơn. 
 
10. Ðặt một miếng giấy Bounce dưới đáy của mỗi thùng rác để tránh mùi hôi. 
 
11. Dùng miếng Fabric Softener để lau những nơi có dính lông chó hay mèo, nó sẽ lấy đi những lông rụng đó 
một cách sạch sẽ. 
 
12. Dưới mỗi giỏ đựng quần áo dơ, bao giờ cũng đặt một miếng fabric softener để khỏi có mùa hôi. 
 
13. Làm cho giày không có mùi hôi bằng cách đặt miếng giấy Bounce trong đó qua đêm. Ngày mai, đôi giày sẽ 
thơm tho để mang đi làm hay đi học. 
 
14. Dùng fabric softener để lau mặt kính máy TV sẽ làm cho bụi bặm bớt đóng lớp trên đó. 
 
 


