20 razlogov, da se kave ne meče v smeti!
Kava mi je všeč tudi zato, ker jo po pitju, lahko še vedno uporabite
.."Črno zlato" neprecenljive vrednosti, vam bo služilo vsak dan! 20
nasvetov mlete kave vam lahko spremeni življenje in pomaga prihraniti
denar.

1.
Proti celulitu - zmes mlete kave in oljčno olje nanesite na željeno mesto
in masirajte.

2.
Proti strijam - v posodi zmešajte: žlico mlete kave, žličko mandljevega
olja in žličko limoninega soka. To naravno zdravilo služi kot drgnjenje,
uporabi enkrat ali dvakrat na teden na dele telesa, kjer so strije.

3.
Idealno za glajenje in utrujen videz! Lahko še enkrat uporabite
mešanico mlete kave / oljčnega olja.

4.
Naravni piling za vaše telo - nanesete neposredno na vašo kožo.

5.
Naredite lahko naravno milo iz mlete kave.

6.
Piling obraza - uporabite mešanico mlete kave, medu in mandljevo olje .

7.
Pranje rok - kava je super za mehčanje kože, nevtralizira vonj česna ali
čebule.

8.
Za lajšanje blagih bolečin, zvinov - nanesite toplo mleto kavo na
bolećino in voila!

9.
Odvrača ose - mleto kavo posipljemo po ognju v kakšni posodi in ta dim
bo odgnal ose.

10.
Proti bolham enostavno med tuširanjem hišnemu ljubljenčku nanesite
ostanke kave in vmasirajte. Znebili se boste bolh.

11.
Mravlje ne prenesejo vonja kave. Potresite in mravlje se bodo umaknile.

12.
100% naravno gnojilo - Vsebuje veliko hranilnih snovi, nujno potrebne
za pravilen razvoj rastline: kalij, dušik, magnezija ali fosfor ...

13.
Kompost - Deževniki jo ljubijo, ki zagotavljajo dobro biološko aktivnost
v kompostu!

14.
Mleta kava proti polžem - potresemo kavo okrog rastlin.

15.
Rdeče meso - eno uro pred kuhanjem meso namakajte v mleti kavi.

16.
Odstrani slab vonj v hladilniku - Zapolnjeno skodelico kave nastavite na
polico. Menjati jo je potrebno na vsaj dva dni.

17.
Rja - Na gobo nanesite mleto kavo in drgnite. In v hipu bo čisto!

18.
Odličen detergent za posodo - ta 100% naravni izdelek je učinkovit
razmaščevalec.

19.
Marsikaj v kuhinji lahko očistite z ostanki mlete kave in povrnete sijaj!

20.
Naravni balzam za sijoče lase - po pranju jih operite še z kavo, da dobite
lesk.

