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

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

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

Sursa: youtube.com

O metoda Revolutionara de
Curatare a Dintilor si a
Cavitatii Bucale
Ati incercat vreodata sa va spalati pe dinti cu bicarbonat de
sodiu si sare de mare? Daca nu, asta inseamna ca ati evitat
datorita conceptiilor populare total gresite. Se spune de ani
de zile ca bicarbonatul de sodiu este prea abraziv pentru
dinti si ca va distruge smaltul dintelui. Totul este departe
de adevar. Bicarbonatul de sodiu este de fapt unul dintre cele
mai bune lucruri pe care il puteti utiliza pentru dintii si
gingiile dumneavoastra. Bicarbonatul de sodiu a fost folosit
in CITESTE IN CONTINUARE
Sursa: http://www.secretele.com

