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آیا خواص تخم شربتی در طب سنتی را می دانید؟

طب سنتی یکی از بهترین مرجع هایی است که برای درمان بیماری های زیادی می
توانید به آن مراجعه کنید. حتی در برخی از موارد طب سنتی خیلی بهتر و راحت تر
می تواند بیماری های شما را تشخیص و درمان کند. در این مقاله می خواهیم به شما
خواص تخم شربتی در طب سنتی را بگوییم. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید و

با وب سایت ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

خواص تخم شربتی در طب سنتی


همه چیز درباره خواص تخم شربتی در طب سنتی


خواص تخم شربتی در طب سنتی
یکی از مهم ترین و متداول ترین سواالتی که در ذهن افراد شکل می گیرد این است که آیا طبع

تخم شربتی سرد است یا گرم؟ دانستن جواب این سوال به شما کمک می کند که خواص تخم

شربتی در طب سنتی را بهتر درک کنید. تخم شربتی از دیدگاه طب ایرانی طبع گرم و تر دارد. یکی

از دالیلی که خوردن این خرید ادویه تخم شربتی و خوردن آن در فصول گرما توصیه می شود؛ این

است که باعث رسیدن بدن به تعادل و همچنین کم شدن اثر گرما می شود. چون با خوردن این

گیاه تحمل بدن شما در برابر گرما باال می رود. با توجه به طبعی که این گیاه دارد برای افرادی که

مزاج سرد دارند توصیه می شود. چون می تواند بدن آنها را به تعادل برساند. وقتی برای سرد

مزاجان توصیه می شود به این معنی نیست که افراد گرم مزاج نمی توانند از آن استفاده کنند.

افراد گرم مزاج به اندازه کافی و سنجیده می توانند از این گیاه استفاده کرده و از “خواص تخم

شربتی در طب سنتی” بهره مند شوند.
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همه چیز در مورد خواص تخم شربتی در طب سنتی

ویتامین ها و مواد معدنی موجود در تخم شربتی

یکی از دالیلی که باعث شده تا خواص تخم شربتی در طب سنتی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد وجود ویتامین و مواد معدنی باالی آن
می باشد. تخم شربتی دارای ویتامین A، ویتامین K، لوتئین، زاکسانتیین، پتاسیم، روی، مس، کلسیم، منیزیم، منگنز، پروتین های فراوان
و فیبری به نام پکتین است. اگر کاربرد این مواد معدنی را بدانید خواهید فهمید که یکی از بهترین گیاهانی است که می توان از آن

استفاده کرد با توجه به دالیلی که گفته شد علت اهمیت تخم شربتی در طب سنتی را بیشتر درک کردید. 

آیا خواص تخم شربتی در طب سنتی را می دانید؟

حاال که در بخش های قبلی بهتر با گیاه تخم شربتی آشنا شدید؛ اکنون در این بخش از مقاله می خواهیم به شما خواص بی شمار و فوق
العاده این گیاه را بگوییم. پس با وب سایت ما تا انتهای این بخش مهم همراه باشید. برای خرید عرقیات می توانید با مشاورین ما ارتباط

بگیرید.

تب بر و ادرار آور:1. 

یکی از چیزهایی که هنگام سرما خوردگی مخصوصا زیاد دیده می شود تب است که باال رفتن زیاد آن می تواند صدمات زیادی به بدن وارد
کند. برای پایین آوردن تب یکی از به جای استفاده از داروهای شیمایی می توانید از تخم شربتی استفاده کنید. همچنین برخی از اوقات
برای اینکه ماده ای از بدن خارج شود فرد نیاز به دفع ادرار دارد. این گیاه ادرار آور است و شما می توانید از آن برای این کار استفاده کنید.

دهان و دندان2. 

دومین خواص تخم شربتی در طب سنتی مربوط به سالمت دهان و دندان می شود. این گیاه کاربردی خواص ضد باکاتریایی و ضد میکروبی
دارد و به همین دلیل می تواند در تامین سالمت دهان و دندان نقش بسیار زیادی داشته باشد.

کاهش وزن3. 

بسیاری از شما به دنبال کاهش وزن هستید و راه های مختلفی را نیز امتحان کردیدی اما به نتیجه ای نرسده اید. ما در این بخش می
خواهیم یکی از خواص تخم شربتی در کاهش وزن را با شما بررسی کنیم. وجود ویتامین های مختلف، اسید های چرب و همچنین

پروتئین در این گیاه باعث می شود تا سوخت و ساز افزایش یابد.

سفیدی پوست4. 

چهارمین مزیت تخم شربتی برای کسانی است که اهمیت زیادی بر پوست خود می دهند.این گیاه دارای آنتی اکسیدان های قوی و اسید
های چربی است که می توانند در سفیدی پوست تاثیر زیادی داشته باشند. البته الزم به ذکر است که استفاده تخم شربتی  باید به

صورت ماسک صورت باشد تا تاثیر داشته باشد. ماسک این گیاه را می توانید از فروشگاه های خرید محصوالت ارگانیک تهیه کنید.

درمان بیماری های تنفسی5. 

بیماری های تنفسی زیادی برای هرکس ممکن است ایجاد شود. سرفه، آسم و یا حتی آنفوالنزا یکی از بیماری های تنفسی هستند که افراد
زیادی به آنها مبتالیند. برای درمان این بیماری های باید تخم شربتی را چگونه مصرف کرد؟

برای درمان بیماری های تنفسی شما ابتدا باید تخم شربتی، عسل و زنجبیل را با هم ترکیب کنید. ترکیب این 3 خوراکی یک معجون بسیار
مفید برای درمان بیماری های تنفسی بوجود می آورد.

مضرات مصرف تخم شربتی

در بخش باالیی با مزایا تخم شربتی به خوبی آشنا شده اید. اما در این بخش می خواهیم مضرات تخم شربتی را با شما بررسی می کنیم.
با ما همراه باشید تا با مضرات تخم شربتی نیز آشنا شوید.

کاهش فشارخون

تخم شربتی از آن دسته گیاهانی است که در کاهش فشار خون اثر بسیار زیادی دارد. اگر سن شما باال است و یا از فشارخون پایین رنج
می بردی باید قطعا حواستان باید به خوراکتان باشد. تخم شربتی می تواند برای شما کامال مضر و خطرناک باشد.

اختالل در بینایی

اختالل در بینایی نیز آخرین معایب تخم شربتی بوده است. البته این درصورتی ایجاد می شود که شما مصرف بیش از حد تخم شربتی
داشته باشید. مصرف بیش از حد برای هر چیزی خطرناک است و می توان شما را به دردسر بیندازد.

کالم پایانی

این مقاله درباره خواص تخم شربتی در طب سنتی بود و ما تمام این خواص را با شما بررسی کردیم. امیدوارم از این مقاله لذت برده
باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

خرید عرقیات
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید عرقیات کلیک کنید

اطالعات بیشتر
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