
10 Loại cây làm sạch không khí 

 
Hãy làm cho căn phòng của bạn tươi mát hơn với những chậu cây xanh. 

 
   1. Lậu Bình: tinh dầu của nó có chất khử trùng 

đồng thời nó giúp bạn thư giãn và thúc đẩy một giấc ngủ ngon. 

 

 
2. Minh ty trắng: Nó được biết đến với khả năng của làm sạch không khí. 

Tác động tốt của nó đối với phòng thiếu sự lưu thông không khí và ánh sáng mặt trời. 
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 3. Áp cước mộc (Brassaia Actinophylla): 

Nó có thể hấp thụ chất nicotine trong không khí và làm giảm nồng độ formaldehyde. 
 

 

 
4. Điếu Lan (Chlorophyium Capense): 

Nó hấp thụ 95% carbon monoxide và 85% formaldehyde trong không khí.  
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5. Lô Hội: Đặc biệt tốt trong việc loại trừ formaldehyde, và nó làm giảm các vi sinh vật có 

 hại trong không khí và hút bụi. Nó có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện chất lượng không khí.  

 

 

 

 
6. Hồng Môn: Nó cũng có khả năng loại bỏ amoniac và acetone từ không khí. 

 

http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2010/12/2010020024.jpg
http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2010/12/2010020025.jpg


 
7. Măng tây: Theo một nghiên cứu của trường Đại học Georgia Măng tây là một trong 

 những loại cây trong nhà tốt nhất hấp thụ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. 

 

 

 
 8. Thủy Trúc: đứng thứ ba trong các loại cây tốt nhất có khả năng loại bỏ formaldehyde 

 trong không khí, theo thí nghiệm NASA. Nó cũng làm giảm kim loại nặng trong không khí.  

http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2010/12/2010020026.jpg
http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2010/12/2010020027.jpg


 

 

 

 
9. Xương rồng: Một trong những nhà máy tốt nhất để giảm bức xạ điện từ. 

 

 
10. Ly Kaffir: Là một trong những nhà máy tốt nhất thanh lọc không khí,  

và nó sống được trong ánh sáng mờ. Nó có thể hấp thụ một lít không khí và 

 trả lại 80% với oxy sạch trong 24 giờ. 

 

__._,_.___ 
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