
 آیا خواص دمنوش را میدانید؟ 
همیشه یکی از نسخه های طب سنتی برای درمان انواع بیماری ها، استفاده از دمنوش های  
گیاهی بوده است. به دلیل وجود طیف وسیعی از گیاهان با ارزش، ما لیست باال و بلندی از 
بابونه،   نام دمنوش های مهمی مانند دمنوش  قطعا شما هم  داریم.  گیاهی  دمنوش های 

ی ترش، دمنوش زنجبیل، دمنوش بادرنجبویه و دمنوش مریم گلی دمنوش نعناع، دمنوش چا
دمنوش جزء مهم ترین دمنوش ها هستند. ما می خواهیم در    5را تابحال شنیده اید. این  

و یاد بگیریم که    هایی که در باال گفته شد را با شما بررسی کنیم دمنوش   خواص  این مقاله
هرکدام برای چه بیماری هایی مفید هستند. به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله  

 .با ما همراه باشید
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟ 

 دمنوش   خواص   و   انواع   ترین   مهم  •

 دمنوش   خواص   درباره   چیز   همه  •

 گلی   مریم   دمنوش  •

 بابونه   منوش د  •

 نعناع   دمنوش  •

 زنجبیل   دمنوش  •

 ترش   چای  دمنوش  •

 

 مهم ترین انواع و خواص دمنوش 
شاید شما هم برای درمان بیماری های مختلف راه های زیادی را انتخاب کرده اید. 

یا و  اید  کرده  استفاده  شیمایی  داروهای  از  مثال  را   ادویه  خرید  برای  گوناگون  های 
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می تواند در بسیاری    امتحان کردید اما تاثیر زیادی نداشته است. استفاده از دمنوش 
از مواقع، مشکالت شما را حل کند. ما در ادامه این مقاله می خواهیم مهم ترین انواع  

 .را با شما بررسی کنیم. ادامه این مقاله را از دست ندهید دمنوش خواص و

 

 

 همه چیز درباره خواص دمنوش 
بر خرید   گیاهی عرقیات   خرید  ، جات  ادویه عالوه  سبد  در  همواره  متنوع  های  دمنوش  و 

دمنوش،    5خانواده های ایرانی بوده است. طبق آخرین تحقیقات و آزامایشات بر روی این  
خواص بسیار مهم و ویژگی های ارزشمند زیادی کشف شده است که در زیر می توانید مهمه  

  .این خواص و ویژگی ها را بخوانید

https://helesabz.com/buy-spirits/


 دمنوش مریم گلی 
یکی از دمنوش هایی است که مزیت آن برای بدن توسط طب سنتی و   گلی   مریم  دمنوش

مریم گلی، سالمت مغز است.   دمنوش   خواص  جامعه پزشکی نیز تایید شده است. یکی از
ند از مغز محافظت کنند. با توجه به  این دمنوش دارای مواد معدنی زیادی است که می توان

نتایج آزمایشاتی که بر روی این دمنوش انجام شده است، دمنوش مریم گلی خواص زیادی  
نیز برای بهبود و یا پیشگیری آلزایمر دارد. این دمنوش می تواند در مبارزه با عالئم آلزایمر  

ش و یا کنترل چربی خون  بسیار موثر عمل کند. همچنین این دمنوش تاثیرات زیادی بر کاه
دارد. چربی خون یکی از بیماری های خطرناک است که با پیشروی می تواند منجر به سکته  
شود. اگر می خواهید از سرطان روده بزرگ نیز پیشگیری کنید، استفاده از دمنوش مریم گلی 

 . را فراموش نکنید ارگانیک   محصوالت   خرید  و

 

 دمنوش بابونه 
تابحال   قطعا  دارد.  وجود  ما  اطراف  در  که  است  گیاهانی  ترین  معروف  از  یکی  بابونه 

کرم بابونه و یا ماسک صورت بابونه اطالعات زیادی شنیده اید. یکی   ، بابونه   دمنوش  راجب
بابونه، آرامش بخش بودن آن است. اگر خواب آرام ندارید و یا نمی توانید   دمنوش  خواص از

در شب به خوبی بخوابید خوردن دمنوش بابونه می تواند کمک های زیادی به شما کند.  
همچنین مصرف دمنوش بابونه برای رفع افسردگی بسیار موثر است. همچنین بیماری هایی  

یا بیماری های کبدی که این روزها بسیار رایج شده    جدی مانند التهاب، اسهال، زخم معده و
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است را می توانید با مصرف دمنوش بابونه بهبود ببخشید. دمنوش بابونه مانند دمنوش  
 .مریم گلی، در کنترل چربی خون نیز بسیار موثر است

 دمنوش نعناع 
توا را می  نعناع  فرآورده های زیادی دارد. عرق  از گیاهانی است که  از نعناع یکی  ن یکی 

ایرانی ها وجود   معروف ترین محصوالتی دانست که همیشه در لیست خرید عرقیات ما 
نعناع نیز مانند عرق نعناع   دمنوش  خواص. داشته است و همچنین خواص بسیار زیادی دارد

بسیار زیاد است. مهم ترین “خواص دمنوش” نعناع مربوط به دستگاه گوارش و بیماری های  
م است. مصرف دمنوش نعناع می تواند به سادگی بیماری های گوارشی مربوط به آن سیست 

را بهبود ببخشد. از سری مشکالت گوارشی که دمنوش نعناع می توانید برای بهبود آنها مفید  
باشد می توان به حالت تهوع، دردهای شکمی، سندرم روده تحریک پذیر، سوء هاضمه،  

 .لون و… اشاره کرداسپاسم های عضالنی، ناراحتی های مری و کو

 

 دمنوش زنجبیل 
زنجیل یک گیاه تند و معطر است که در غذا نیز استفاده می شود. دمنوش این گیاه نیز به  
دلیل استفاده از زنجبیل تازه، تند است. تندی این دمنوش موجب به وجود آمدن خواص  

زنجبیل می توان   دمنوش  خواص نتی اکسیدان شده است. از مهم ترینضد التهابی و آ
به تقویت سیستم ایمنی بدن اشاره کرد. سیستم ایمنی بدن مهم ترین سیستم دفاعی در  



برابر بیماری ها است و ضعیف بودن این سیستم می تواند زمینه مبتال شدن به انواع بیماری  
ز یکی دیگر از خواص این دمنوش مفید است.  ها را فراهم کند. بهبود مشالت گوارشی نی

شما می توانید برای درمان بیماری هایی مانند زخم معده، سوء هاضمه، و یا یبوست از این 
 .دمنوش استفاده کند. تثبیت قندخون نیز یکی از خواص مهم دمنوش زنجبیل است

 دمنوش چای ترش 
جوشاندن    از  که  است  قرمز  خوش  بسیار  دمنوش  یک  ترش  گیاه  چای  زیبا  های  گل 

هیبیسکوس تولید می شود. این دمنوش طعمی ترش دارد و به همین دلیل به دمنوش چای  
ترش معروف شده است. این دمنوش بیشتر خواص ضد ویروسی دارد و در مبارزه با ویروس  
های بیماری زا مفید است. طبق تحقیقات علمی ثابت شده است که دمنوش چای ترش می  

ری و بهبود بیماری ویروسی آنفوالنزای مرغی موثر است. فشارخون باال یکی  تواند در پیشگی
از بیماری هایی است که می تواند با گسترش موجب سکته قلبی و مرگ شود. یکی از راه 
های کنترل فشارخون باال و پایین آوردن آن، استفاده از دمنوش چای ترش است که خواص 

 .بیشماری برای این بیماری دارد

 

 

 

 



 کالم پایانی 
هایی را یاد گرفته اید که شاید در روزمره از آنها  دمنوش  خواص  شما در این مقاله شما شاهد

زیاد استفاده کنیم ولی خواصشان را نمی دانیم. امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده  
 .باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم

 


