
تخم   مضرات  و  خواص  درباره 
 شربتی بیشتر بدانید 

چیزی است که افراد زیادی به دنبال آن هستند. خرید ادویه   شربتی تخم  مضرات  و خواص 
تخم شربتی خواص و فواید بسیار زیادی دارد شما می توانید با استفاده از آن به راحتی  
خیلی از کمبودها و بیماری های خود را بهبود ببخشید. اگر می خواهید با خواص تخم شربتی  

دارد؛ ما به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این    آشنا شوید و بدانید که چه فوایدی برای بدن 
 .مقاله را از دست ندهید 

 

 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 شربتی   تخم   مضرات   و   خواص  •

 شربتی   تخم   مضرات   و   خواص   درباره   چیز   همه  •

 نگاه   یک   در   شربتی   تخم   مضرات  •

 شربتی   تخم   مضرات   و   خواص   درباره   آخر   کالم  •

https://helesabz.com/benefits-of-chia-seeds/
https://helesabz.com/benefits-of-chia-seeds/?preview_id=4586&preview_nonce=fb373dcd89&preview=true#chia
https://helesabz.com/benefits-of-chia-seeds/?preview_id=4586&preview_nonce=fb373dcd89&preview=true#everything
https://helesabz.com/benefits-of-chia-seeds/?preview_id=4586&preview_nonce=fb373dcd89&preview=true#cons
https://helesabz.com/benefits-of-chia-seeds/?preview_id=4586&preview_nonce=fb373dcd89&preview=true#fin


 

 مضرات تخم شربتی   خواص و 
تخم شربتی یکی از گیاهان خودرو است که برگ هایی پهن و تخم های ریزی نیز دارد.  
ساقه مربعی این گیاه و گل قرمز و صورتی آن بسیار زیبا است. این گیاه معموال در  
جاهایی مانند کوهستان و یا بیابان رشد می کند. شاید برایتان جالب باشد بدانید  

است. این گیاه بسیار طرفدار دارد همچنین نام های    فصل رشد این گیاه در اوایل بهار 
مختلفی دارد که رایج ترین آنها عبارت اند از: صریرا، اوقمین، تره خراسانی، بادروج  

خواص تخم شربتی برای بدن بسیار زیاد است و همچنین ترکیب این گیاه با    و….
شما را با مهم ترین    شربت بسیار ناب و عالی است. ما در ادامه این مقاله می خواهیم 

و همچنین روش های مصرف آن به خوبی آشنا کنیم.   شربتی  تخم  مضرات  و  خواص و
 .با ما تا آخر این مقاله همراه باشید



 
 

 ی همه چیز درباره خواص و مضرات تخم شربت 
جات متنوع ، تخم شربتی در درمان و بهبود بسیاری از بیماری های   ادویه   خرید  عالوه بر

تاثیر زیادی دارد. برای مثال دیابت، فشارخون و… از جمله بیماری های خطرناکی هستند که  
  مضرات  و  خواص مصرف تخم شربتی می تواند آنها را بهبود ببخشد. برای آشنایی بیشتر با

 .نیدادامه این مطلب را دنبال ک  شربتی تخم

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


 

 خواص تخم شربتی برای بیماری های تنفسی 

که می خواهیم به شما بگوییم که مربوط به   شربتی   تخم   مضرات   و   خواص  اولین مورد از
خواص آن می باشد این است که تخم شربتی برای بیماری های تنفسی می تواند مفید  

ری هایی است که در کشور ما افراد زیادی به خصوص  باشد. بیماری های تنفسی یکی از بیما
افراد مسن به آن مبتال هستند و به دنبال راه های درمان برای آن هستند. استفاده از تخم  

و کامال طبیعی   ارگانیک   محصوالت   خرید  شربتی می تواند به شما در این راه کمک کند. البته
مالک است. شما باید از تخم شربتی که می گیرید کامال مطمئن باشید. شاید دیده باشید  
که خیلی از افراد تخم شربتی را با زنجبیل و عسل مخلوط کرده و بعد از آن می خورند. این  

ن  معجون یکی از مهم ترین و بهترین ترکیب هایی است که با استفاده از تخم شربتی می توا
سرفه،   آسم،  سرماخوردگی،  همچون  هایی  بیماری  برای  عالی  ترکیب  این  کرد.  درست 

 .برونشیت و آنفلوآنزا بسیار مفید است و می تواند به بهبود آنها کمک کند

 نوشیدنی مناسب در فصل گرما 

  خرید . تخم شربتی یکی از چیزهایی که است که خوردن آن در فصل گرما زیاد توصیه می شود
این گیاه می تواند به شما کمک کند که فصل گرما را به راحتی پشت سر بگذارید و   عرقیات 

زیاد گرما را احساس نکنید. برای این کار می توانید تخم شربتی به شربت اضافه کنید و میل  
 .کنید

 

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


 تخم شربتی و کاهش وزن 

این است که به کاهش وزن کمک بسیار زیادی  شربتی  تخم   اتمضر  و  خواص یکی دیگر از
می کند. دانه های گیاه تخم شربتی می توانند بدون اینکه شما گرسنگی بکشید و داروهای  
شیمیایی مصرف کنید؛ شما را الغر کنند. این دانه می توانند فرد را تا چندین ساعت سیر نگه  

باشد. به همین دلیل می تواند به شما د الغر    دارند و فرد به غذا خوردن اشتهایی نداشته
 .شدن و کاهش وزن کمک بسیار زیادی کند

 خواص تخم شربتی برای تنظیم فشارخون 

فشار خون یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید حتما به آن توجه کنید. متعادل نگه 
فاده از تخم شربتی  داشتن فشار خون بدن می تواند خیلی از مشکالت را از شما دور کند. است

 .به هر شکلی می تواند فشار خون بدن شما را تنظیم کرده و متعادل نگه دارد

 

 خواص تخم شربتی برای مبتالیان به دیابت 

است که افراد زیادی از آن رنج می برند. یکی از  دیابت نیز دیگر بیماری رایج در کشور ما  
دالیلی که باعث می شود فرد به دیابت مبتال شود این است که فشار خون متعادلی ندارد. 
تخم شربتی در متعادل نگه داشتن فشار خون مفید است و می تواند ابتال به دیابت را نیز  

  هستند.   گیاه   این  معدنی  مواد  ترین  مهم   جزء کربوهیدارت  و  نشاسته  ترکیبات. از شما دور کند
  سطح   تا  شود  می  باعث  آهسته  حرکت   همین  و   شوند  می  آزاد  آرامی  به  مصرف  از  بعد  آنها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate


  تاثیر   دیابت  بهبود  در  تواند  می  خون  قند  سطح  آمدن  پایین  همچنین  بیاید.  پایین  خون  قند
 .باشد  داشت مستقیمی

 3دارا بودن امگا  

و با ارزش ترین مواد معدنی است که بدن به آن نیاز خیلی جدی    یکی از مهم ترین  3امگا  
دارد و نبود آن می تواند مشکالتی را به همراه داشته باشد. خیلی از افراد که بدنشان کمبود  

دارد برای اینکه این کمبود را رفع کنند؛ از داروهای شیمیایی استفاده می کنند. ولی    3امگا  
خم شربتی” آشنا باشید؛ خواهید دید که یکی از بهترین راه  اگر شما با “خواص و مضرات ت

ها برای اینکه این کمبود را رفع کنید؛ استفاده از تخم شربتی است. مهم ترین نکته این است 
 .کامال طبیعی می باشد 3که این منبع امگا  

 خواص تخم شربتی برای مشکالت معدوی 

اید بسیار زیادی داشته باشد. این گیاه  تخم شربتی می تواند برای بیماری های گوارشی فو
برای درد و ورم معده، یبوست، نام منظم کار کردن معده، سوء هاضمه، و نفخ مفید است و  
می توان به آنها بهبود ببخشد. این گیاه به حدی مفید و دارای خواص بسیار زیاد است که  

چین از این گیاه پر خاصیت  تا کشور چین از آن به عنوان دارو و استفاده می کند. در کشور  
برای گزیدگی حشرات و مار، برای پایین آوردن دمای بدن و همچنین درمان عفونت استفاده  

  شربتی   تخم  دانه  در  فیبر   وجود  به  توان  می شربتی   تخم   فواید  دیگر  از  مثال  برای. می شود
  باعث   همچنین  شود.  انجام  بهتر  هضم  و  کند  تنظیم  را  روده  حرکات  تواند  می  که  کرد  اشاره

 .باشید  داشته  تری طوالنی سیری احساس شما تا شود می

 مضرات تخم شربتی در یک نگاه 

از مقاله  این قسمت  گیاه می   شربتی  تخم   مضرات  و  خواص در  این  به مضرات 
رسیم. البته می توان گفت مضرات زیادی ندارد اما دو مورد هست که باید به آنها توجه  

 .کنید

 معده   کرم   به   مبتال   افراد   برای   مشکل   ایجاد   و   شربتی   تخم   مصرف  •

کسانی که به بیماری کرم معده دچار هستند به هیچ وجه نباید تخم شربتی استفاده کنند  
 .زیرا ممکن است که عالئم این بیماری تشدید شود و شما را اذیت کند

 بینایی   مشکالت   و   سرگیجه  •

https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-health-benefits-of-chia-seeds#TOC_TITLE_HDR_9


گیاه نام برد زیرا با توجه به مصرف    نمی توان سرگیجه و مشکالت بینایی را جزء مضرات این
خودتان این مشکل بوجود می آید. اگر تخم شربتی را به مقدار زیاد استفاده کنید  نادرست  

با مشکل سرگیجه و بینایی روبرو خواهید شد. البته مصرف بیش از حد هر چیزی باعث بروز  
 .مشکالت می شود و تخم شربتی نیز از این قاعده مستثنی نیست

 کالم آخر درباره خواص و مضرات تخم شربتی 
این مقاله که از وب سایت ما منتشر شده است با خواص و مضرات تخم شربتی به  شما در  

صورت کامل و واضح آشنا شدید. این گیاه خواص زیادی دارد و تا االن حتما دانستید که  
باید بیشتر از آن استفاده کنید. از اینکه با وب سایت ما همراه بودید از شما کمال تشکر را  

 .داریم

 


