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آیا خواص و ویژگی های موسیر خشک را می شناسید؟

موسیر یک گیاه پر خاصیت از خانواده سیر و پیاز است که کمتر از آن اطالعات داریم.

موسیر خاکستری و موسیر صورتی دو نوع معروف موسیر هستند که در ایران کشت می

شوند و خواص بسیار زیادی برای بدن دارند. بیشتر افراد از موسیر به عنوان چاشنی

استفاده می کنند. البته بحث ما در مورد موسیر خشک است. موسیر خشک و موسیر تازه

فرق هایی با هم دارند. برای مثال موسیر خشک ماندگاری بیشتری نسبت موسیر تازه دارد.

با ما همراه باشید تا با ویژگی های موسیر خشک بیشتر آشنا شوید.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟
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انواع موسیر خشک

در باالتر در راجب انواع و ویژگی های موسیر خشک توضیحی کوتاهی داده شد. همانطور که می دانید

موسیر دو نوع خاکستری و صورتی دارد. موسیر خاکستری پیاز بلندتری دارد و همچنین روی آن با یک

پوشش خاکستری پوشیده شده است. موسیر صورتی نیز خود انواع مختلفی دارد که همه آنها مسی

رنگ هستند و پیاز آنها رنگ هایی مانند زرد و بنفش است. البته همه این پیازها طعمی تند دارند. خود

موسیر نیز به سه نوع تقسیم می شود.

موسیر تازه، پودر موسیر و موسیر خشک نیز جزء انواع موسیر هستند که  در بازار یافت می شود. موسیر

تازه در واقع همان گیاه موسیر است که هنوز خشک نشده باشد. موسیر خشک نیز موسیر تازه ای است

که آن را خشک کرده اند و به صورت خشک استفاده می کنند. پودر موسیر نیز به موسیر خشک شده و

کوبیده شده ای گفته می شود که به صورت ادویه استفاده می شود.

خواص و ویژگی های موسیر خشک

کاهش و یا کنترل دیابت

کاهش وزن و مبارزه با چاقی

کمک به بهبود و جوان سازی پوست

بهبود محل نیش حشرات

ویژگی های موسیر خشک در درمان ریزش مو

درمان شوره سر

کالم آخر درباره با ویژگی های موسیر خشک

خواص و ویژگی های موسیر خشک

موسیر خشک خواص زیادی برای بدن و اندام های داخلی دارد. استفاده از این گیاه می تواند بسیاری از بیماری های خطرناک اندام های درونی

بدن را رفع کند و یا آنها را بهبود ببخشد. با ما همراه باشید تا با مهم ترین فواید موسیر خشک آشنا شوید.

کاهش و یا کنترل دیابت

موسیر خشک برای افرادی که دیابت دارند یکی از موثر ترین داروهای ممکن است. این دارو می تواند با کاهش قند خون بر کنترل دیابت اثر

بسیار زیادی بگذارد. البته برای کنترل دیابت خود نباید داروها را قطع کنید و فقط موسیر خشک استفاده کنید. زیرا استفاده زیاد از این گیاه نیز
عوارض خودش را دارد و همچنین شاید نمی خواهید از داورهای شیمایی زیاد استفاده کنید. پس از هرکدام به اندازه مصرف کنید. البته قبل از هر

چیز به پزشک خود از این تصمیم اطالع دهید.

کاهش وزن و مبارزه با چاقی

دومین ویژگی های موسیر خشک در مبارزه با چاقی است. قطعا تا کنون راه های زیادی مانند خرید ادویه ، استفاده از داروهای شیمیایی و … برای

الغری استفاده کردید. اما ما به شما مصرف موسیر خشک را پیشنهاد می کنیم. چه ویژگی های موسیر خشک را برای الغری مفید می کند؟ برای

پاسخ به این سوال باید بگو�م که موسیر خشک چربی های اضافی بدن شما را از بین می برد و همچنین کاربردهای زیادی در کاهش اشتها دارد.
خرید عرقیات و استفاده موسیرهای خشک با استفاده از آنها می تواند خواص آن را چندین برابر کند.

کمک به بهبود و جوان سازی پوست

عالوه بر خرید محصوالت ارگانیک برای یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های موسیر خشک این است که با استفاده از آن می توانید به جوان سازی

پوست کمک بسیار زیادی می کند. جوان سازی پوست امروزه به یکی از مهم ترین مراقبت هایی تبدیل شده است که تمام افراد مخصوصا بانوان

به آن اهمیت بسیار زیادی می دهند. موسیر خشک به دلیل اینکه دارای مقادیر بسیار زیادی از گوگرد است؛ می تواند به شما در جوان سازی

پوست کمک بسیار زیادی کند. راه استفاده از این موسیرهای خشک بسیار ساده است. شما در ابتدا باید موسیرهای خشک را در آب قرار دهید تا
عصاره آنها بیرون شود. سپس این آب را جمع کنید و هر روز صبح صورت خود را با این آب بشو�د. این کار را تکرار کنید و از نتیجه آن متعجب

شوید.

بهبود محل نیش حشرات

اینکه برخی حشرات شما را نیش بزنند برای همه افراد اتفاق افتاده است. اما سوال مهم اینجاست که برای بهبود محل نیش این حشرات بهتر است

که از چه چیزی استفاده کنیم؟

در جواب به این سوال مهم باید به شما بگو�م که یکی از مهم ترین “ویژگی های موسیر خشک” این است که می تواند به بهبود محل نیش
حشرات کمک کند. برای استفاده از موسیر خشک در بهبود محل نیش حشرات کافی است که موسیر خشک را برش زده و برشی از آن را بر روی

محل نیش قرار بدهید.

ویژگی های موسیر خشک در درمان ریزش مو

ریزش مو یکی از بدترین و خسته کننده ترین چیزهایی است که شاید شما هم به آن گرفتار باشید. خیلی از افراد به این مشکل دچارند و وقتی که

موهای خود را شانه می کنند شاهد جدا شدن موهای زیادی از سر خود هستند. برای اینکه به این مشکل خسته کننده پایان بدهید؛ یکی از بهترین

راه ها استفاده از موسیر خشک می باشد. نحوه استفاده موسیر خشک برای درمان ریزش مو بسیار ساده است و در چند مرحله خالصه می شود.

ابتدا موسیرهای خشک را بردارید و آنها را در آب بگذارید تا عصاره آنها وارد آب شود. سپس این آب ها را جمع کنید و سر خود را با آنها بشورید و

بگذارید که حدود 15 دقیقه این آب بر روی سر شما باشد. سپس سر خود را با استفاده از آب گرم و شامپو بشو�د تا سرتان پاک شود. تکرار این

کار می تواند به درمان ریزش مو شما کمک بسیار زیادی کند.

درمان شوره سر

در کنار ریزش مو، داشتن شوره سر یکی دیگر از چیزهایی است که برای مو اتفاق می افتد و دیدن آن باعث نگرانی فرد می شود. یکی دیگر از

ویژگی های موسیر خشک این است که برای درمان شوره سر نیز می تواند بسیار مفید باشد. ابتدا باید موسیرهای خشک را با یک لیوان لیمو
ترش تازه و عسل ترکیب کنید و سپس ماده به دست آمده را به موهای خود بمالید. بگذارید که 30 دقیقه بر روی سر شما باشد و آخر با آب گرم و

شامپو بشو�د.

کالم آخر درباره با ویژگی های موسیر خشک

شما در این مقاله که از وب سایت ما منتشر شده است با ویژگی های موسیر خشک آشنا شدید. همچنین توانستید آن را بیشتر بشناسید. از اینکه
تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم.

خرید عرقیات
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید عرقیات کلیک کنید
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