
اگر خواص گل محمدی را بدانید همیشه آن  
 !را برای خرید در اولویت می گذارید 

از  یکی  گیاه  این  است.  معروف  نیز  سرخ  گل  با  که  است  رز  گل  خانواده  از  محمدی  گل 
معطرترین گیاهانی است که در ایران وجود دارد و همچنین ظاهری بسیار زیبا و خواص 
دارویی فراوان، این گل را منحصر به فرد کرده است. گالب یکی از مهم ترین فرآورده های  

ا تا  قطعا  که  است  محمدی  ایمگل  کرده  زیادی  های  استفاده  آن  از    گل   خواص . الن 
برای سالمتی بدن بسیار زیاد است و ما می خواهیم در ادامه این مقاله آنها را با   محمدی 

آشنا شوید و  با طور کامل   محمدی  گل  خواص شما بررسی کنیم. اگر شما هم می خواهید با
یاد بگیرید که طریقه های مصرف این گل چگونه است 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 ؟ 

 چیست؟   محمدی   گل  •

 محمدی   گل   خواص   درباره   چیز   همه  •

 پوست   لطافت   و   نرمی   برای   محمدی   گل   ص خوا  •

 چشم   برای   محمدی   گل   خواص  •

 کبد   برای   محمدی   گل   خواص  •

 ها   عفونت   برای   محمدی   گل   خواص  •

 پایانی   کالم  •

 
 
 
 
 
 
 

 

https://helesabz.com/?p=4341&preview_id=4341&preview_nonce=f45f6da1c1&preview=true#rose
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https://helesabz.com/?p=4341&preview_id=4341&preview_nonce=f45f6da1c1&preview=true#infection
https://helesabz.com/?p=4341&preview_id=4341&preview_nonce=f45f6da1c1&preview=true#fin


 گل محمدی چیست؟ 
گل محمدی گلی درختی است و از درختچه هایی خاردار رشد می کند. این گیاه انواع  
متفاوتی دارد که بیشتر انواع آن بومی آسیا هستند اما قاره های دیگری تیز مانند 
اروپا، امریکا و یا آفریقا در بعضی مناطق گل محمدی برداشت می کنند. مهم ترین 

گالب است. در ایران با   عرقیات   خرید  می شود،استفاده که در ایران از گل محمدی  
استفاده از برگ های گل محمدی و تقطیر، گالب می گیرند. شاید شما هم نام گالب  
ایران است. زمان رشد   باشید. گالب کاشان معروف ترین گالب در  کاشان را شنیده 

ایل اردیبهشت تا اوایل تیر است و تقریبا یک ماه طول می  کردن گل محمدی در او
کشد تا گل ها کامال رشد کنند. البته بعد از دست آمدن گل ها، در روز اول باید گل ها  
چیده شود وگرنه به رنگ سفید در آمده و با هر نسیمی پر پر می شود. حال با تعریف  

  خواص  مقاله همراه باشید تا با   گل محمدی به خوبی آشنا شده اید. با ما تا آخر این
 .آشنا شوید محمدی   گل 

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


 

 همه چیز درباره خواص گل محمدی 
جات مختلف، تهیه عرقیات و یا خود گیاه گل محمدی خواص بیشماری  ادویه  خرید  عالوه بر 

  خواص برای بدن دارد. از زیبایی و لطافت پوست تا مبارزه با سرطان همگی جز مهم ترین
هستند. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا بیشتر با “خواص گل محمدی”   محمدی  گل

 .آشنا شوید

 خواص گل محمدی برای نرمی و لطافت پوست 

از باع  اکسیدان  آنتی  ویژگی  محمدی  گل  خواص یکی  ث می  بودن آن است. این خاصیت 
شود تا بتوانید با مصرف گل محمدی آلودگی های سطح پوست را از بین برده، میکروب های  

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


پوستی را شکست دهید و همچنین اگر حساسیت پوستی دارد بسیار بهبود یابد. همچنین  
بر پوست بسیار زیاد است.   C زیادی وجود دارد. تاثیر ویتامین C در گل محمدی ویتامین

ث می شود تا چین و چروک و همچنین کک های پوستی کامال از بین  باع C مصرف ویتامین 
بروند. ناگفته نماند که اگر پوست شما دارای جوش و آکنه است می توانید از عصاره هایی  
مانند کالب بر روی جوش و یا آکنه، به بهبودشان کمک های زیادی کنید. از مصرف نرم کننده  

 .وش نکنیدها و مرطوب کننده های گل محمدی فرام

 

 رفع بوی نامطبوع دهان با گل محمدی 

شاید شما هم تا االن این مشکل بسیار آزار دهنده را تجربه کرد اید. بوی بد دهان یکی از  
مشکالتی که است که نه تنها خود فرد بلکه انسان های کنارش را نیز مورد اذیت و آزار قرار 

باع اما گل محمدی  باشد. شما می  می دهد.  کار وجود داشته  این  برای  راهی  تا  ث شده 
توانید برای از بین بردن بوی بد دهانتان عصاره گل محمدی و یا گالب را قرقره کنید. این  
کار را به طور منظم و همیشگی انجام دهید و نهایتا پس از یک ماه تاثیر این نسخه را می 

 .بینید

 خواص گل محمدی برای چشم 

ما به چیزهایی حساسیت داریم و این حساسیت همیشه دارای عالئم آزار دهنده  بسیاری از  
ای است. برای مثال قرمزی و یا سوزش چشم مهم ترین عالئم داشتن حساسیت است. اما  
ما راهی برای درمان کردن این مشکالت پیدا کردیم. شما می توانید عصاره گل محمدی و یا 



مشک این  کردن  برطرف  برای  را  طبیعی گالب  از  اینکه  برای  البته  کنید.  استفاده  الت 
  خرید  عصاره و یا گالب مطمئن شوید بهتر است که عصاره گالب را از فروشگاه های   بودن

 .خریداری کنید ارگانیک   محصوالت 

 خواص گل محمدی برای کبد 

است. کبد چرب و یا کیسه صفرا جزء   چرب   کبد   برای  محمدی   گل   فواید  یکی از مهم ترین
خطرناک ترین مشکالتی است که امروزه در جامعه به چشم می خورد. یکی از راه های ساده  

ا استفاده از گیاه گل محمدی است. اگر جلو پیشرفت و زیاد شدن  و مناسب برای حل آنه 
که   بزرگی می شوند  بسیاری  به مشکالت  تبدیل  کم  کم  نشود،  گرفته  بیماری ها  نوع  این 

 .جلوگیری از آنها بسیار دشوار است و شما باید راه های بسیار زیاد تری را تجربه کنید

 

 خواص گل محمدی و یبوست 

شاید تا االن نمی دانستید که گل محمدی روغن نیز دارد ولی این روغن بسیار خواص زیادی  
گاهی به دالیل مختلف دچار یبوست می     دارد که یکی مربوط به یبوست است. اگر شما هم
 .شود، مصرف روغن گل محمدی را فراموش نکنید

 

 

 

https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5634758/


 اص گل محمدی برای عفونت ها خو 

بدن ما برای مبارزه با عفونت ها و از بین بردن آنها نیازمند چند نوع ویتامین و … است.  
بدست آوردن این ویتامین ها و آنزیم ها چندان راحت هم نیستند اما همگی آنها را می  

 .توانید با مصرف گالب بدست آورید. عفونت ها نیز کم کم از بین می رود

 م پایانی کال 
در این مقاله شما با نکاتی درباره خواص درمانی سیر آشنا شده اید. همچنین مزیت های  
سیر برای بدن را یاد گرفتید. فراموش نکنید که برای داشتن سیر درجه یک به خرید محصوالت  
ارگانیک از فروشگاه های معتبر مراجعه کنید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید  

 .تشکر و قدردانی را داریمکمال 

 


