મોઢાની દુર્ગધ દૂર કરતા 5 પ્રાકૃ તતક માઉથ ફ્રેશનર
તીવ્ર દુગંધલાી લસ્તુઓ ખાલાથી તુયંત જ ભોઢાભાં લાસ આલલા રાગે છે જે રાંફા સભમ સુધી
ભોઢાભાંથી જતી નથી. આલાભાં આણે કોઇ સાયા ભાઉથ ફ્રેળનયનો સહાયો રઇએ છીએ. ણ ળું તભે
જાણો છો કે ફજાયભાં ભતા તૈમાય ભાઉથ ફ્રેળનયથી તભને નુકસાન ણ થઇ ળકે છે ? આલાભાં આ
નુકસાનથી ફચલા ભાટે તભે કે ટરાંક પ્રાકૃ તતક ભાઉથ ફ્રેળનયની ભદદ રઇ ળકો છો, જેનાથી તભને કોઇ
સાઇડ ઇપે ક્ટ ણ નહં થામ.
આ છે પ્રાકૃ તિક માઉથ ફ્રેનર 1. ઇાયચી - બોજન ફાદ, તભે એક ઇરામચી દાણો ખાઇ ળકો છો અને તેને રાંફા સભમના રૂભાં
20 તભતનટ ભાટે શ્વાસની લાસ બગાડલા ભાટે ચાલી ળકો છો.
2. કોથમીરના પાંદડા - બોજન ફાદ દુગંધ દૂય કયલા ભાટે તભે તાજા કોથભીયના ાંદડા ચાલીને ખાઇ
ળકો છો.
3. તળંગ - તે બોજનભાં સ્લાદ લધાયલા ભાટે લયામ છે જેને આણે ળયદી અને તાલ બગાડલા ભાટે
ણ પ્રમોગભાં રઇએ છીએ. આનાથી તભે ભોઢાની લાસને ણ બગાડી ળકો છો અને જો ગાભાં દદદ છે
તો તે ણ આનાથી જતો યહે ળે.
4. ફુદીનાના પાન - આ ાંદડા એક પ્રાકૃ તતક ભાઉથ ફ્રેળનય છે જે ભોઢાની ગંધનો ઇરાજ કયી ળકે છે .
5. ળરરયાલી - આની સુગંધ ફહુ તેજ હોમ છે . આલાભાં તભે થોડી ખાળો તો ણ તે પામદો કયળે. સાથે
તે રાંફા સભમ સુધી કામદ કયલાભાં ણ સક્ષભ હોમ છે .
6. દ્રાક્ષ - આના સ્લાસ્્મ પ્રત્મેના ભોટા ભોટા ગુણો તો તભે સાંબળ્યા જ હળે ણ ળું તભને એ ભારુભ
છે કે તે ખાલાથી ભોઢાભાં દુગંધ નથી આલતી. તો હલે છી જ્માયે ણ તભે કોઇ પ ખયીદલા જાઓ તો
દ્રાક્ષ રેલાનું ન બૂરળો.
7. જામફલ - આ પ અને તેના ફીજ ભોઢાની સભસ્માને દૂય કયલાભાં ફહુ કાયગય હોમ છે . આ સાથે
જાભપના ાંદડાભાં ણ એટરી ળતક્ત હોમ છે કે તે તભાયા ેટને ણ સાજુ યાખે અને ભોઢાની દુગંધને
દૂય કયે .
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