Scapa de carii in mod natural
si
vindeca
degradarea
dintilor cu aceasta solutie
uimitoare pentru dinti!
Un articol de Razvan
In acest articol iti vom arata modul in care vei putea sa-ti
prepari cele mai eficiente remedii pentru dinti, care sa te
vor ajute sa ai dintii albi si sa scapi de carii in mod
natural. Aceste remedii facute in casa, sunt foarte usor de
obtinut, sigure si extrem de eficiente.
Pentru a le prepara,
instructiuni simple!
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Masca din ulei de cocos, ulei de cuisoare si turmeric, pentru
dinti stralucitori
Ingrediente:
¼ lingurita de ulei de cocos
2 picaturi de CITESTE IN CONTINUARE
Sursa: secretele.com

Cele mai puternice remedii

facute in casa, pentru dinti
galbeni, care fac minuni in
cateva zile!
Un articol de Razvan
Cand cineva vorbeste sau zambeste, primul lucru care iese in
evidenta este dantura. Zambetul alb stralucitor e cel mai
frumos, dar exista si situatii cand dintii sunt ingalbeniti.
In cazul in care va aflati in aceasta situatie, va oferim o
solutie pentru aceasta problema. Citeste in continuare cateva
remedii care fac minuni!
A avea dintii albi este un atribut extraordinar pentru
infatisarea oricarei persoane. Zambetul placut va face o prima
impresie buna in cercurile profesionale. CITESTE IN CONTINUARE
Sursa: secretele.com

Dinti puternici si albi pana
la adanci batraneti: Reteta
naturista
a
calugarilor
tibetani
Un articol de Calin Petru Barbulescu
In mod interesant, din cele mai vechi timpuri calugarii
tibetani au stiut cum sa-si mentina dantura sanatoasa pana la
varste inaintate. Locuitorii acestor tinuturi montane nu au
trecut niciodata pragul vreunui cabinet stomatologic si nici
nu au folosit pasta de dinti conventionala.

Care sa fie atunci secretul lor? Ei bine, totul consta intr-o
reteta simpla, pe care ti-o dezvaluim in continuare.
Pentru a prepara aceasta pasta de dinti naturala, adauga o
lingura de sare in 100 ml de apa CITESTE IN CONTINUARE
Sursa: secretele.com

Albeste-ti dintii in doar
patru minute cu ajutorul
acestui amestec
Un articol de Maya
Consumi in mod frecvent ceai, cafea, tigari si mancaruri
procesate? Afla ca acestea reprezinta principala cauza pentru
care dintii nostri devin galbeni si foarte sensibili. Din
fericire pentru noi, iata ca exista o solutie naturala pentru
a rezolva aceasta problema.
Este vorba despre un amestec alcatuit din curcuma si ulei de
cocos!
Praful de curcuma (turmeric) este binecunoscut in primul rand
datorita utilitatii in bucatarie, unde serveste drept
condiment pentru prepararea diferitelor feluri CITESTE IN
CONTINUARE

Sursa: secretele.com

Ceaiul cu lapte – Un truc
excelent
pentru
albirea
dintilor!
Un articol de Maya
Adaugarea de lapte in ceai reprezinta, in esenta, un fenomen
cultural, dar, pe de alta parte, exista si oameni carora le
place sa experimenteze proprietatiile uimitoare ale acestei
combinatii.
Pentru unii, simpla idee a consumului de ceai in combinatie cu
lapte poate parea bizara. Ce sa mai zicem de combinarea celor
doua ingrediente in scopul folosirii lor pe post de tratament
de infrumusetare.
Daca te numeri printre sceptici, s-ar putea sa iti schimbi
parerea dupa ce parcurgi acest articol!
CITESTE IN CONTINUARE

Sursa: secretele.com

How To Have Natural White
Teeth in 3 minutes ( Works
100% )

Sursa: youtube.com

