
خواص دمنوش مریم گلی و تاثیر  
 آن بر سالمت بدن و اعصاب 

تصور بسیار افراد از مریم گلی به عنوان یک ادویه و یا یک ترکیبی است که در غذا استفاده  
می شود و تنها مزیت آن بهتر کردن عطر و طعم غذا است. اما این گیاه بسیار ارزشمند دارای 
آنتی اکسیدان زیادی در برگ های خود است و این باعث شده تا ما امروزه دمنوش مریم  

برای بدن بسیار زیاد است و بیشتر افراد از  گلی مریم  دمنوش   خواص . ته باشیمگلی نیز داش
آن خبر ندارند زیرا سرکار زیادی با این گیاه ندارند. ما می خواهیم در این مقاله بعد از بیان  

بپردازیم. به شما پیشنهاد می   گلی  مریم  دمنوش  خواص بهاطالعات مهم در مورد مریم گلی،  
 .کنیم که تا آخر این مقال همراه ما باشید
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟ 

 است؟   گیاهی   چطور   گلی   مریم  •

 گلی   مریم   دمنوش   خواص   درباره   چیز   همه  •

 التهاب   درمان   برای   گلی   مریم   دمنوش   خواص  •

 پوست   برای   گلی   مریم   دمنوش   خواص  •

 

 مریم گلی چطور گیاهی است؟ 
ایرانیان یکی از معروف ترین گیاهان در خانواده نعناعیان مریم   ادویه   خرید  در سبد

گلی است. طبق تحقیقات علمی و سنتی انجام شده بر روی این گیاه مشخص شده  
با گیاه  که خواص بسیار زیادی برای بدن ما دارد. گیاه مریم گلی رابطه بسیار خوبی  

رزماری نیز دارد. در بسیاری از جاها این دو را گیاهان خواهر می نامند. شواهد زیادی 
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بر استفاده گیاه مریم گلی در گذشته وجود دارد و این شواهد نشان می دهد که در  
گذشته برای درمان بیماری های زیادی مانند مارگزیدگی و یا افزایش قدرت باروری از  

  خواص  شده است. طبق نتایج آخرین تحقیقات علمی، جدیدتریناین گیاه استفاده  
کشف شد که تا االن کمتر کسی از آنها خبر دارد. اما ما در ادامه این  گلی  مریم   دمنوش 

را با شما بررسی   گلی مریم  دمنوش  خواص مقاله می خواهیم جدیدترین و مهم ترین
 .ما همراه باشید کنیم. به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله با

 

 
 
 



 همه چیز درباره خواص دمنوش مریم گلی 
 خواص دمنوش مریم گلی برای درمان التهاب 

گاهی اوقات مجاری تنفسی و گوارشی ما دچار التهاب می شود و این باعث ایجاد درد و یا  
استفاده با  راحتی  به  توانید  می  را  التهاب  نوع  این  شود.  می  مزمن  های    خرید  بیماری 

ببری عرقیات  از بین  از دمنوش مریم گلی  یا استفاده  بیماری هایی مانند  و  اگر  د. همچنین 
آرتروز و یا نقرس دارید از مصرف دمنوش مریم گلی فراموش کنید. التهابات مربوط به قلب  
و سیستم قلبی عروقی نیز شامل بیماری هایی هستند که دمنوش مریم گلی می تواند در  

  فواید  یکی از این  درمان آنها نقش بسیار مهمی را ایفا کند. برای مثال کنترل فشارخون باال
است. موادی مانند فالنوئیدها و ترکیبات فلنی تمام این ویژگی ها را ایجاد   گلی   مریم   دمنوش 
 .می کنند

 

 تقویت حافظه و جلوگیری از بیماری هایی مانند آلزایمر 

دمنوش مریم گلی می تواند بر مغز اثر بگذارد و عملکردهای مغذی را تحریک کند و این 
باعث می شود تا قدرت ذهن و یا حافظه شما باال برود. برای درمان و یا بهبود مشکالت  

مر و یا زوال عقلی نیز دمنوش مریم گلی خواص زیادی دارد. البته تحقیقات  ذهنی مانند آلزای
هنوز درباره تاثیر صد در صدی دمنوش مریم گلی برای درمان بیماری های ذهنی کامل نشده  
االن   از  بیشتر است. پس  آزمایشات  به  نیاز  اولیه است و  اینها جواب های  است و صرفا 
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هی را جایگزین داروهای شیمیایی نکنید. شما میتوانید  دمنوش مریم گلی و یا داروهای گیا 
 .به فروشگاه هل سبز مراجعه نمایید ارگانیک   محصوالت   خرید  برای

 تقویت سیستم ایمنی بدن 

قطعا با سیستم ایمنی بدن آشنا هستید. سیستم ایمنی بدن بهترین نگهبان بدن در برابر 
انواع بیماری های ویروسی و یا بیماری های مزمن است. برای اینکه بتوانید با این بیماری  
ها مبارزه کنید؛ نیاز به سیستم ایمنی قوی دارید. چگونه می تواند سیست ایمنی بدن خود 

برای تقویت سیستم ایمنی بدن کامال تایید شده   گلی  مریم  دمنوش  خواص  ؟را تقویت کنید
است و شما می توانید با مصرف به اندازه و مکرر این دمنوش، سیستم ایمنی خود را تقویت 

 .کنید

 خواص دمنوش مریم گلی برای پوست 

، پسوریازیس و همچنین آکنه از رایج ترین بیماری ها و مشکالت پوستی هستند که   اگزما
بیماری های   این  اما  نچندان خوب می شوند.  ناخوشایندی و ظاهری  ایجاد حس  باعث 
از راه های درمان این بیماری های پوستی   پوستی راه درمان بسیار ساده ای دارند. یکی 

ی است. البته شما می توانید قرار دادن عصاره گیاه مریم گلی و  استفاده از دمنوش مریم گل
 .بر روی مناطق مورد نظر و ملتهب، باعث بهبود این بیماری ها شوید
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 تثبیت قندخون و کنترل دیابت 

دمنوش مریم گلی” برای کنترل دیابت است که هم جامعه پزشکی و هم یکی از “خواص  
طب سنتی آن را تایید کرده اند. مصرف مریم گلی باعث می شود تا نوسانات جدی قندخون  
را کنترل می کند. همچنین میزان آزادسازی کلوگز از کبد را منظم می کند. همین ویژگی ها  

جلوگیری کند و    2وز بیماری هایی مانند دیابت نوع  باعث می شود تا مریم گلی بتواند از بر
 .یا اینکه دیابت را کنترل کرده و اجازه باال رفتن قندخون را ندهد

 خواص دمنوش مریم گلی بر کلسترول باال 

شاید شما نیز خبر داشته باشید که کلسترول باال باعث بروز چه مشکالت خطرناکی می شود  
ن بیماری ها را بازگو کنیم. کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت  اما ما باید برای بقیه افراد ای

قلبی می شود. گرفتگی رگ های خونی، سکته قلبی، مشکالت قلبی و عروقی و… همگی جزء  
بیماری هایی هستند که کلسترول باال می تواند باعث ایجاد آنها شود. یکی از راه هایی که 

جلوگیری کنید، استفاده از دمنوش مریم گلی است.    می توانید از ابتال شدن به این بیماری ها
این نوشیدنی با ارزش می تواند با کنترل و یا کاهش کلسترول، شما را از خطر بیماری های  

 .قلبی و عروقی دور کند

 

 

 



 کالم پایانی 
بود. قطعا شما نیز از داروهای گیاهی   گلی  مریم   دمنوش  خواص این مقاله درباره

برای درمان بیماری ها استفاده می کنید و یا خرید ادویه را برای این مشکالت ترجیح می  
دهید اما دمنوش مریم گلی را نیز فراموش نکنید. برای خرید گیاه مریم گلی به فروشگاه های  

. امیدوارم از این مقاله  خرید محصوالت ارگانیک مراجعه کنید تا محصولی درجه یک بخرید 
لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را  

 .داریم

 


