
Thật là một khám phá kinh khủng 

1.Trong nhiều Tieu-bang của Mỹ 

những đội tuần tra đường sắt 

thường mang theo 14lit Coca 

Cola trong hành trang của họ để 

rửa sạch những vết máu trên 

đường sau những tai nạn xảy ra. 

2. Nếu ta để một cục xương vào 
bát đựng Coca Cala thì cục 

xương sẽ tan rã trong hai ngày. 

3. Muốn rửa bồn cầu chỉ cần đổ 
vào đó 1 lon Coca Cola và để 

một lát, sau đó xả nước bồn cầu 
sẽ sạch bong.     

 

4. Axit citrique của Coca Cola sẽ 
làm mất đi vết bẩn ở bát đĩa.  

 
5. Muốn làm sạch những vết rỉ bumpers mạ kền của những chiếc xe hơi chỉ 

cần lấy một miếng rửa bát bằng kim loại ngâm trong Coca Cola rồi cọ nó thì 
sẽ sạch ngay.  

 
6. Muốn rửa sạch những dụng cụ bị axit của bình điện ô tô ăn mòn chỉ cần đổ 

một lon Coca Cola trên chỗ bị ăn mòn.  
 

7. Để làm sạch những vết mỡ ở quần áo chỉ cần đổ một lon Coca Cola vào 
máy giặt cùng với xà bông.  

 
8. Coca Cola giúp tẩy những vết mỡ trên dụng cụ nhà bếp.  

 

9. Coca Cola cũng giúp rửa sạch những thanh gạt nước của ô tô.  
 

NHỮNG BẤT NGỜ VỀ COCA COLA  
 

- Những xe tải vận chuyển Coca Cola đều được nhận biết với dòng chữ 
“NGUYÊN LIỆU NGUY HIỂM”.  

 
- Những nhà phân phối Coca Cola đã từng dùng nó để rửa những động cơ xe 

tải của họ đã được hơn 20 năm nay rồi.  
 

- Còn một chi tiết nữa: nước Coca Cola nhẹ được các thầy thuốc và nhà nghiên 



cứu khoa học coi nó còn nguy hiểm hơn một quả boom nhổ chậm vì lí do nó 

là hỗn hợp của Coca Cola + aspartame.  
 

- Nó được nghi ngờ là nguyên nhân của bệnh lở ngoài da và thoái hóa về hệ 
thống thần kinh.  

 
- Lưu ý: Đừng bao giờ uống Coca Cola và đồng thời ăn kẹo bạc hà bạn sẽ có 

nguy cơ bị bục dạ dày do phản ứng hóa học.  
 

- Và để kết thúc bài nói này chúng tôi khuyên bạn không nên đánh răng ngay 
sau khi vừa uống Coca Cola vì nó sẽ làm bong vĩnh viễn men răng.  

 
Sau khi đã đọc xong những thông tin này thì bạn sẽ lựa chọn một ly nước lọc 

hay một lon Coca Cola? 

Người gởi: Đoàn Q. Khánh 

 

  

 

  


