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 اما داريم؛ دوست آن بودن زا انرژي البته و عطر طعم، خاطر به را  ما بيشتر
 شما به نكات اين. كنيم مي اشاره آن غيرمعمول كاربردهاي به جا اين در

 شده آسياب  يا تازه  هاي دانه غيرعادي و انگيز شگفت هاي استفاده
 ته شده استفاده  از مانده باقي گل يا داده دست از را خود تازگي كه را

  .دهد مي نشان ريزيد، مي دور را آن روز هر كه را تان فنجان

 

 

 

 

 

 

 :يخچال درون نامطبوع بوي بردن بين از

 مواد پيش، هفته دو مانده غذاهاي بوي به را  بوي كه آمده پيش حال به تا
 بد بوهاي از پر شما يخچال اگر دهيد؟ ترجيح شده فاسد شير و خراب نيمه غذايي

 ريخته ظرفي درون را نشده استفاده و تازه  پودر مقداري است، نامطبوع و
 بوهاي . بماند جا همان روز دو يكي، بگذاريد و دهيد قرار يخچال در و

 فنجان يك هوس كنيد، باز را يخچال در هرگاه و كند مي جذب را مختلف
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 كاربرد نيز ديگر جاهاي در بو بردن بين از براي فن اين. كرد خواهيد داغ 
 مورد محل در و بريزيد بسته يا ظرف يك در را ماده اين از مقداري فقط. دارد
  .بگذاريد نظر

 :بدن در سلوليت كاهش 

 مشترك اصلي تركيب يك سلوليت، برنده بين از قيمت گران  هاي كرم همه تقريبا
 داده افزايش را چربي ساز و سوخت عمومي، باور طبق كه است كافئين آن و دارند

 كردن درست براي. دهد مي كاهش را پوست زير چربي هاي كيسه اين پيدايش و
 مقداري با را گرم شده مصرف  مقداري خانه، در ضدسلوليت داروي
 در خود پوست روي دوراني طور به دقيقه چند و كرده مخلوط نارگيل روغن

  .بشوييد را آن سپس و دهيد ماساژ دارد، وجود سلوليت كه جاهايي

 :ها دست بد بوي بردن بين از 

 پخته كه هنگامي كه هستند موادي از برخي اينها گشنيز، سالمون، ماهي سير،
 در را آنها بوي بعد ساعت چند وقتي اما دارند، دلپذيري بسيار بوي شوند مي

 مقداري ماليدن با. شوند مي ناخوشايند بسيار برايتان كنيد، حس خود هاي دست
 ولرم، آب با آنها كشيدن آب و هايتان دست به شده استفاده  پودر

  .شويد خالص آنها بوي از توانيد مي

 :موها كردن براق 
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 عنوان به  اغلب باشد؟ نداشته سالم و براق موهايي ندارد دوست كسي چه
  قوري يك. شود مي توصيه موها بيشتر جالي براي طبيعي و ساده درماني

 خود تميز و خشك موهاي به را آن سپس شود، سرد تا بگذاريد و كنيد دم غليظ
. كنيد آبكشي سپس و بماند موها روي دقيقه20 براي حداقل بگذاريد و بماليد
  .دهيد انجام هفته در بار چند يا يك را عمل اين بهتر نتيجه به رسيدن براي

 :طبيعي رنگ 

 العاده فوق طبيعي رنگ نوعي دارد وجود  در كه اي طبيعي هاي دانه رنگ
 موهاي حتي و عيد رنگي هاي مرغ تخم و كاغذ پارچه، كردن رنگ براي

 تا دهيد اجازه و بزنيد رنگ غليظ كرده دم   مقداري با را كاغذ. شماست
. كنيد رنگ داغ  در خواباندن با توانيد مي نيز را پارچه انواع. شود خشك

 بنابراين دهد پس را خود رنگ است ممكن و ندارد دوام زياد  رنگ البته
 يا شوند مي شسته كم خيلي كه است چيزهايي كردن رنگ براي روش بهترين

 به موها كردن براق براي قبلي قسمت در كه روشي. شوند نمي شسته اصال اينكه
  .شود شما موهاي گرفتن رنگ سبب تدريج به است ممكن شد، اشاره آن

 :منقل يا بخاري كردن پاك 

 تميز را خود منقل يا بخاري كثيفي و گردوخاك ايجاد بدون داريد دوست آيا
 شده، سرد آن خاكستر و ها زغال دهيد اجازه: كنيد عمل روش اين به پس كنيد؟

 و بپاشيد خاكستر همه روي را مرطوب شده استفاده  پودر مقداري
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 بيرون را خاكستر تمام سپس و بماند شكل همان به دقيقه 15 براي بگذاريد
 هيچ به گردوخاك شود مي باعث و چسبد مي خاكسترها به  گرد. بريزيد
  .نشود پخش عنوان

 :سوزن جاي پركردن 

 هايي جاسوزن ساختن براي ماده بهترين  شده مصرف خشك هاي دانه
 اي پارچه تكه در را  توانيد مي شما. كنيد مي درست خانه در كه هستند

 ظرفي يا مرغي جاتخم يك درون را آن و ببنديد را آن بند يك با و پيچيده
 محافظت نيز زدن زنگ از را شما هاي سوزن ها دانه اين. دهيد قرار كوچك

  .كرد خواهد

 :پوست برداري اليه 

 يك تركيب با. ببرد بين از را پوست مرده هاي سلول تواند مي  پودر بافت
 در و زيتون روغن سوپخوري قاشق نصف با  پودر سوپخوري قاشق

  پايه با اي كننده پاك خود، عالقه مورد روغن از قطره يك تمايل صورت
  .كنيد درست خود براي

 :ها مورچه كردن دور 

 محل كه حياط يا خانه از جاهايي در را خشك شده مصرف  پودر مقداري
 بين از براي. شود  مي آنها دادن فراري باعث چون بپاشيد هاست، مورچه تجمع
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 النه روي درست را كشيده دم  بزرگ قوري يك مورچه، زياد تعداد بردن
  .بريزيد آنها

 :گياهان كردن خيز حاصل 

 را خود شده استفاده  شما اينكه براي دارند دوست را اسيدها كه گياهاني
 اخته زغال هاي بوته آزاليا،. شد خواهند خرسند بسيار بريزيد، آنها هاي ريشه روي

 شود، مي داده  آنها به وقتي كه هستند گياهاني از برخي صدتوماني گل و
 توانيد مي همچنين. شوند  مي سرشار مغذي مواد انواع همه از و بيشتر رشدشان

 داخل و كرده رقيق آب كمي با را خود ليوان درون  رسوبات و مانده ته
  .نباشند خامه و شكر داراي كه صورتي در البته بريزيد گل هاي گلدان

 :باغچه از ها گربه كردن دور 

 سبزيجات و ها ميوه تازه، گياهان رشد براي زيبايي محل شما كوچك باغچه
 دفع براي مناسب و بزرگ محلي ها گربه براي باغچه اين ظاهرا اما هستند،

  پودر مقداري پاشيدن روش با تنها شما. شود مي محسوب فضوالت
 باغچه از را ها گربه توانيد مي كرديم، اشاره آن به هم باال در كه شده مصرف

  .كنيد دور خود زيباي

 :مختلف سطوح كننده تميز 
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 هاي پيشخوان مانند سطوحي براي غيراسيدي و ماليم اي كننده پاك  پودر
 تنها صورت به توانيد مي محلول اين از. هستند يخچال و آشپزي وسايل آشپزخانه،

  .كنيد استفاده ظرفشويي مايع مقداري با كردن تركيب يا

 :قارچ پرورش 

 انواع پرورش براي مناسبي كشت محيط تواند مي شده مصرف  پودر
 كه را قارچ پرورش مخصوص هاي بسته توانيد مي شما. باشد صدفي هاي قارچ
 از است اسپري كوچك هاي شيشه و قارچ ريشه ، شده اصالح كود شامل

 توانند يم ها بسته اين. دهيد پرورش قارچ و كرده خريداري مربوطه هاي شركت
  .كنند توليد قارچ گرم 700 حدود روز10 طي

 :ها كك دفع 

 پرزهاي روي استحمام از پس را مرطوب شده مصرف  پودر مقداري
 مانند محلول اين. كنيد دور آنها از را ها كك تا بزنيد خود خانگي حيوان پوست

 روي شما گربه يا سگ وقتي ضمن در و كند مي عمل شيميايي داروي يك
  .كنند مي منتقل آنها به را  بوي نشينند مي شما هاي فرش يا مبلمان

 :تزئيني هاي گلدان پركننده 
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 شما منزل تزيين براي مناسب هاي وسيله توانند مي آلوده يا كهنه  هاي دانه
 استفاده خود خودكارهاي و مداد ليوان يا ها گلدان پركردن براي آنها از. باشند
  .كنند مي خوشبو مدتي براي هم را فضا بلكه هستند زيبا تنها نه آنها. كنيد

 :آشپزي سري هاي دستورالعمل براي اصلي عنصر 

 به خاص حسي ايجاد براي باشد تركيبي تواند مي  ناچيزي مقدار تنها
 مقدار. شكالتي كيك و بستني پرادويه، لوبياي خوراك مانند هايي خوراكي

 طور به را گوشت هم كه كنيد استفاده استيك خواباندن براي را آن از كمي
  .كند مي دودي كمي را آن مزه هم و ترد اي ناباورانه

 :مبلمان روي هاي خراشيدگي تعمير 

  مقداري ماليدن با توانيد مي را خود چوبي مبلمان روي هاي خراشيدگي
 الزم اگر. ببريد بين از راحت خيلي درآمده، خمير شكل به آب كمي با كه فوري

 .شود پر چوب خراشيدگي تا دهيد ادامه آنقدر را كار اين بود،
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