
اهمیت   خودتان  سالمتی  به  اگر 
می دهید حتما خواص سیاه دانه  

 !و عسل را بدانید 
سیاه دانه و عسل همیشه یکی از معجون های شفا بخش و معجزه کننده ای بوده است که  
در طب سنتی از آن یاد می شود. به این معجون دوسین گفته می شود و خواص بسیار  
و مفید است و   بسیار مغذی  گیاهی  تنهایی  به  دانه  دارد. سیاه  بدن  برای سالمت  زیادی 

با عسل نیز شاهکاری را البته عسل طبیعی برای ساخت  ترکیب آن  این    بوجود می آورد. 
های فروشگاه  از  را  عسل  این  توانید  می  شما  و  است  الزم    محصوالت   خرید  شاهکار 

ب ارگانیک  بهتر و  بتوانید  تا شما  ارائه کردیم  برای شما  را  اما این مقاله  با  تهیه کنید.  یشتر 
آشنا شوید. به شما پیشنهاد می کنیم   عسل   و  دانه   سیاه   خواص  خواص سیاه دانه و همچنین

 .که تا آخر این مقاله با ما همراه باشید

 

 

 

https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://helesabz.com/benefits-of-black-seed-and-honey/


 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 دانه   سیاه  خواص  •

 عسل   و   دانه   سیاه  خواص   درباره   چیز   همه  •

 عسل   خواص  •

 سرطان   درمان  برای   عسل   و   دانه   سیاه  خواص  •

 آسم   و   نفس   تنگی   درمان  برای   عسل   و   دانه   سیاه  خواص  •

 مردان   ویژه   به   و   زنان  برای   ناباروری   درمان   برای   عسل   و   دانه   سیاه  خواص   •

 عروقی   و   قلبی   های  بیماری   درمان  برای   عسل   و   دانه   سیاه  خواص  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#blackseed
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#everything
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#honey
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#cancer
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#asthma
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#men
https://helesabz.com/?p=3844&preview_id=3844&preview_nonce=753f9c020a&preview=true#heart


 خواص سیاه دانه 
به خواص آنها توجه کنیم، در   گیاهی عرقیات  خرید  خوب است که بدانید که در هنگام

را جداگانه بررسی کنیم و سپس خواص   عسل   و   دانه   سیاه   خواص  ابتدا می خواهیم
این دوتا را با یکدیگر بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه ترکیب این دو چه مزیت هایی برای 

 .ما دارد. همراه ما باشید

 
 
 
 
 

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


 همه چیز درباره خواص سیاه دانه و عسل 
 بهبود سردردهای میگرنی    .1

های مرتبط با سیاه دانه دانستن یکی از مهم ترین خواص های سیاه دانه که   ادویه   خرید  در
دارد بسیاری  اهمیت  است،  میگرنی  سردرهای  سردرد   میگرن. بهبود  انواع  بدترین  از  یکی 

است که برای فرد مبتال درد زیادی به همراه دارد. سیاه دانه را می توانید برای بهبود این 
 .دردها استفاده کنید

 بهبود سرماخوردگی و تب    .2

شاید شما هم تا االن تجربه استفاده از سیاه دانه به هنگام سرما خوردگی و تب را داشته 
می تواند دستگاه ایمنی بدن را تقویت کند و به مبارزه با ویروس ها بپردازید باشید. این گیاه  

 .تا بدن شما از بیماری ها دور باشد

 پاکسازی بدن از سموم    .3

سومین مزیت مصرف سیاه دانه، پاکسازی سموم بدن است. سیاه دانه دارای مواد معدنی  
از آنها نیز باعث پاکسازی بدن از  زیادی است که بیشتر آنها برای بدن الزم هستند. یکی  

 .سموم مضر می شود

 بهبود زخم    .4

سیاه دانه در بهبود زخم های چرکین و زخم های جدی نیز نقش بسیار زیادی دارد. قابلیت  
بازسازی سریع سیاه دانه و کمک به سیستم دفاعی بدن باعث می شود تا زخم های چرکین  

 .ه باشندبا مصرف سیاه دانه وضعیت بهبودی داشت 

https://helesabz.com/buy-spices/
https://en.wikipedia.org/wiki/Migraine


 

 خواص عسل 
 .می پردازیم. با ما همراه باشید عسل   خواص  در این بخش به بررسی 

 درمان ناراحتی های چشم    .1

یکی از مهم ترین خواص عسل برای درمان و بهبود وضعیت چشم است. افرادی که عینک  
می زنند و یا چشم ضعیفی دارند می توانند با مشاوره با پزشک از عسل برای درمان این 

چکاندن عسل به داخل چشم توصیه می بیماری استفاده کنند. در بسیاری از تجویزها به  
 .شود

 تنظیم کلسترول خون    .2

کلسترول خون یکی از مواردی است که در نهایت می تواند به سکته قلبی و بیماری های  
قلبی عروقی خاتمه یابد و بهتر است که هرچه زودتر برای بهبود این بیماری اقدام کنید. یکی 

 .از راه های تنظیم کلسترول خون استفاده از عسل است

 

 

https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-honey


 تقویت حافظه    .3

بیشتر و باالتر مخصوصا در کودکان موضوع بسیار مهمی    تقویت حافظه و کمک به یادگیری
است که والیدن باید آنرا جدی بگیرند. برای این کار می توانید از عسل استفاده کنید. کودکان  

 .عالقه زیادی به عسل دارند

 رفع آلرژی و حساسیت    .4

. بسیاری  در ایران به دلیل اینکه کشوری گرم و خشک است بیشتر حساسیت به چشم می آید
از افراد به فصل ها و یا بعضی از مواد غذایی حساسیت دارند. برای رفع حساسیت و بهبود  

 .آن می توانید از عسل طبیعی استفاده کنید

اگر به سالمتی خود اهمیت می دهید حتما خواص سیاه دانه و  
 .عسل را بدانید 

آشنا شده اید. اما در    در بخش هایی باالیی با خواص سیاه دانه و خواص عسل به تنهایی
  خواص  “این بخش شاهد معجزه استفاده این دو با هم خواهید بود. با ما همراه باشید تا با 

 .آشنا شوید” عسل و دانه سیاه

 خواص سیاه دانه و عسل برای درمان سرطان 
سرطان یکی از بیماری هایی است که بسیاری از افراد فکر می کنند راهی برای پیشگیری،  

معجزه   عسل   و   دانه   سیاه   خواص  یا درمان آن وجود ندارد اما همانطور که گفته شد،  بهبود و
 .می کنند. شما می توانید برای پیشگیری و بهبود سرطان از سیاه دانه و عسل استفاده کنید



 

 خواص سیاه دانه و عسل برای درمان تنگی نفس و آسم 
ج ترین بیماری هایی است که می توانید در بین مردم مشکالت تنفسی و آسم یکی از رای

مشاهده کنید. معموال افرادی که سن باالتری دارند بیشتر با مشکالت تنفسی دست و پنجه  
نرم می کنند. فالونوئیدهای موجود در سیاه دانه و آنزیم های مهم موجود در عسل با هم 

امل های انسدادی ریه شوند و در ترکیب شده و می توانند باعث تخریب و نابودی کامل ع
 .نهایت موجب بهبود و درمان تنگی نفس و یا آسم می شوند

خواص سیاه دانه و عسل برای درمان ناباروری برای زنان و به  
 ویژه مردان 

یکی از مشکالت بعضی از زوج ها، ناباروری است و این بسیار دردناک است. سیاه دانه و 
ادی در رفع این مشکل داشته باشد. مخصوصا اگر دلیل این  عسل می توانند تاثیر بسیار زی

بیماری، تعداد کم اسپرم مرد باشد، مصرف سیاه دانه و عسل به خوبی می تواند این مشکل  
 .را رفع کند

 خواص سیاه دانه و عسل برای درمان بیماری های قلبی و عروقی 
یه های مختلفی را امتحان  بسیاری از ما برای درمان بیماری های قلبی و عروقی خرید ادو

کردیم ولی جواب نگرفتیم. االن وقت آن است که مصرف سیاه دانه و عسل را نیز امتحان  



کنید. قطعا سیاه دانه و عسل بهترین راه طبیعی برای باز کردن رگ ها و رفع بیماری های  
 .قلبی و عروقی است

 

 کالم پایانی 
بوده   عسل  و  دانه  سیاه  خواص در این مقاله شما شاهد خواص سیاه دانه، خواص عسل و

اید. مشاهده کردید که ترکیب این دو می تواند حتی برای بهبود بیماری های بسیار دشوار 
اید کمال تشکر و  بوده  با ما همراه  این مقاله  آخر  تا  اینکه  از  باشد.  نیز مفید  و خطرناک 

 .قدردانی را داریم

 


