
خرید عرقیات
عرقیات گیاهی

در دنیای امروز استفاده از عرقیات گیاهی بین مردم جهان مرسوم شده است. میدانیم

که خرید عرقیات گیاهی در سالیان اخیر پیشرفت زیادی کرده است. این نوع

نوشیدنی ها از پرطرفدار ترین نوشیدنی های دارویی محسوب می شوند. همینطور

مصارف دارویی و درمانی زیادی نیز دارند. در اصل عرقیات از رایحه و خواص گیاهان
بعد از ترکیب شدن با آب ساخته می شوند. با خرید عرقیات گیاهی در بعضی از موارد

باعث آرام شدن سیستم ایمنی بدن و در بعضی دیگر برای مشکالت گوارشی به کار

برده می  شوند. 

مشاهده همه محصوالت

►

چرا هل سبز را برای خرید عرقیات انتخاب کنید؟

مزایای خرید از هایپر سالمت هل سبز

کیفیت باالی محصوالتارسال سریعمحصوالت 100% ارگانیک

مراحل ثبت سفارش در هل سبز
برای ثبت سفارش محصول مورد نظرتان کافیست مراحل زیر را طی کنید

محصوالت هل سبز
شما مشاهده گر محصوالت شرکت هل سبز هستید!

غنچه گل محمدی اعال 40 گرم

40,000 تومان

دارچین قلم 85 گرم

28,000 تومان

چای سبز خاجی 80 گرم

29,000 تومان

چای سبز ایرانی 80 گرم

19,000 تومان

بهارنارنج شیرازی اعال 80 گرم

71,800 تومان

چای به 170 گرم

40,200 تومان

به لیمو 15 گرم

16,500 تومان

برگ آویشن 50 گرم

75,000 تومان

گل گاوزبان 20 گرم

29,800 تومان

اسطوخودوس 40 گرم

37,600 تومان

چای ترش ایرانی 60 گرم

39,000 تومان

دمنوش چای به هل سبز 170 گرم

40,200 تومان

برای خرید عرقیات به مشاوره نیاز دارید؟

مشاوران تیم هل سبز شما را راهنمایی خواهند کرد!



تماس با ما

آشنایی با انواع عرقیات گیاهی
امروزه عرقیات گیاهی جایگاه به خصوصی در خانه های ما پیدا کرده اند طوری که در خانه های بسیاری از ما این نوع عرقیات یافت می شود. بیشتر از 100 نوع عرق گیاهی

داریم که هرکدام دارای خواص منحصربه فرد خود است. خرید عرقیات برای بهبود سالمت عمومی بدن پیشنهاد می شود. عرقیات تاثیر بیشتری نسبت به گیاه یا میوه خود

دارند و همین امر باعث مصرف بیشتر این نوشیدنی نسبت به گیاه یا میوه ی اصلی خودش برای درمان شده است. از خواص عرقیات گیاهی می توان به تسکین درد معده، 
بهبود گوارش، بهبود سوخت و ساز بدن و خیلی عوامل دیگر نام برد.

عرق نعنا که نامی آشنا برای ایرانیان نیز می باشد برای کمک به
هضم غذا، تسکین معده درد، رفع دل درد و ضد اسهال است.

عرق بهار نارنج از شکوفه بهار نارنج گرفته می شود و عطر بسیار
خوبی دارد. از خواص این عرق می توان به رفع بی خوابی، ضد

افسردگی، جلوگیری از سکته قلبی و.. اشاره کرد.

آویشن از خانواده نعناست و برای رفع بی خوابی، تسکین دهنده
معده و روده، رفع بی خوابی، کاهش دهنده دردهای عضالنی و

رماتیسمی و.. مفید است و مورد استفاده قرار می گیرد.

عرق کاسنی از گیاهی با گل های آبی گرفته می شود و سرشار از
مواد معدنی و انواع ویتامین است. از خواص دیگر آن می توان به
تقویت کبد، بهبود التهاب معده و تصفیه کننده خون اشاره کرد.

همینطور عرق کاسنی باعث رفع عطش نیز می شود.

عرق بیدمشک خواص زیادی از جمله کمک به انعقاد خون، ضد
عفونی کننده زخم، درمان مشکالت عصبی، تسکین دهنده درد های

عضالنی، تقویت دستگاه گوارش و .. دارد.

 

عرق بابونه در سرتاسر دنیا یافت می شود و گل آن بویی شبیه به
بوی سیب دارد. از خواص این عرق می توان به تقویت عملکرد مغز،

بعبود ترشح شیر مادران شیرده، بهبود میگرن، کمک به رفع
مشکالت پوستی مانند خارش و اگزما و.. اشاره کرد.

موارد مصرف عرقیات گیاهی

عوامل موثر بر قیمت عرقیات

معرفی عرقیات طبع گرم و سرد

عرق کاسنی

عرق نعنا

عرق بیدمشک

عرق بهار نارنج

عرق بابونه

همه چیز درباره خرید عرقیات گیاهی

موارد مصرف عرقیات گیاهی

همانطور که می دانید خرید عرقیات گیاهی فواید به خصوصی دارند و حتی برای درمان بیماری و مریضی نیز مورد استفاده قرار می گیردند. باید به

هنگام خرید عرقیات گیاهی دقت کرد زیرا هرکدام ار آن ها برای یک سری از مشکالت خوب هستند و مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده زیاد و

بی مورد گاهی موجب ضرر به ما می شود. در همین راستا باید در خرید ادویه نیز دقت کنیم تا به بدن خود ضرری وارد نکنیم.

عوامل موثر بر قیمت عرقیات گیاهی

تعرفه محصوالت گیاهی بستگی به نوع عرق، غلظت آن، زمان عرق گیری، نوسانات ارز و کیفیت آن متفاوت است. در هنگام “خرید عرقیات” گیاهی

باید به مواردی مانند غلظت عرق و کیفیت آن توجه بسیاری کرد به خاطر اینکه عرق بی کیفیت باعث برهم خوردن سوخت و ساز بدن شده و تاثیر

عکس بر روی فرد مصرف کننده می گذارد. همچنین  تفاوت میوه های گیاهی با سبزیجات در هنگام عرق گیری امری مهم در قیمت گذاری عرقیجات

محسوب می شود. 

معرفی عرقیات طبع گرم و سرد

هنگام خرید عرقیات گیاهی باید توجه داشته باشید که تمام عرقیات یا دارای طبع گرم هستند یا سرد که در هنگام مصرف آن ها حتما باید به گرم
یا سرد بودن طبع آن ها دقت کرد تا دچار مشکل نشد.

عرقیات با طبع گرم: آویشن، نعنا، آالله، بابونه، چهل گیاه، بهار نارنج، پونه، اترج، اکالیپتوس، اسطوخودوس و .. 

عرقیات با طبع سرد: کاسنی، بیدمشک، گشنیز، همیشه بهار، خار شتر و..

عرق کاسنی

عرق کاسنی طبعی سرد دارد و برای مقابله با گرمیجات و همینطور معتدل کردن بدن می تواند تاثیرگذار باشد. عرق کاسنی خواص بسیار زیادی دارد

که در ادامه با آن ها آشنا می شوید تا در خرید عرقیجات با خیالی آسوده عرق گیاهی مورد نظر خودتان را تهیه و مصرف کنید. یکی از خواص خوب
این عرق این است که با مصرف آن میزان کلسترول خون پا�ن می آید و در دراز مدت می تواند از قلب در مقابله با بیماری ها محافظت کند. عرق

کاسنی یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که یکی از نقاط قوت این عرق در هنگام خرید عرقیات محسوب می شود. عرق کاسنی بر روی کلسیم

بدن نیز تاثیرگذار است و میزان کلسیم بدن را تنظیم می کند. این عرق خواص ضد سرطانی دارد و طبق آزمایشات انجام شده گاهی مصرف آن در

دوز های باال باعث جلوگیری از رشد سلول های سرطانی می شود.

عرق نعنا

مردم نعنا را از برای خوشبو کردن دهان و بهرمندی از فواید دیگر آن استفاده می کنند. نعنا گیاهی آرامبخش است و از عرق این گیاه برای تسکین
درد هایی مثل درد معده استفاده می شود، همچنین استفاده از عرق نعنا در درمان سوء هاضمه هم بسیار موثر است. از آنجایی که گیاه نعنا دارای

رزماریک است در درمان آلرژی هم از آن استفاده می شود و پزشکان توصیه میکنند در دوره درمان از آن استفاده شود. 

 

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک یکی از پرمصرف ترین شکل های گیاهی میباشد. گیاه بیدمشک یا همان سالیکس کاپری دارای طبیعت تر و سرد است، این گیاه

برای کاهش قندخون، تسکین ناراحتی های قلبی و از از بین رفتن خستگی بسیار مفید است. از دیگر خواص عرق بیدمشک می توان به خاصیت
آرامبخش بودن، افزایش اشتها و تقویت عملکرد دستگاه گوارش اشاره کرد. همچنین به منظور درمان بیماری یرقان می توان از عرق بیدمشک به

همراه عرق کاسنی و شاه تره استفاده نمود. بنابراین بسیار مهم است که در خرید عرقیات برای درمان بیماری اطالعات کافی داشته باشید.

عرق بهار نارنج

یکی از پرطرفداران ترین عرقیات گیاهی، عرق بهار نارنج است. عرق بهار نارنج تقریبا در سبد خرید عرقیات هر خانواده ایرانی وجود دارد. معجون

های متنوع عرق بهار نارنج بدن شما را در برابر انواع بیماری ها همانند سرطان و یا رفع انواع التهابات داخلی محافظت میکند. خوب است که
بدانید عرق بهار نارنج شادی و نشاط آور است و برای تنظیم فشارخون و بهبود عملکر مغز نیز بسیار تاثیر دارد. از دیگر خواص این گیاه پرطرفدار

می توان به وجود آلکالوئید سینافینی که باعث افزایش عملکرد چربی سوزی و متابولیسم بدن میشود ، اشاره کرد. همچنین ترکیبات عرق بهار نارنج

در طول زمان باعث رفع حساسیت های پوستی و روشن شدن پوست صورت میشود.

عرق بابونه

عرق بابونه و دمنوش آن همواره یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در بین مردم بوده است. دمنوش بابونه عالوه بر داشتن خاصیت آرام بخش

بودن، برای درمان انواع بیماری های پوستی و ریزش مو موثر می باشد. خوب است بدانید که عرق بابونه از گل گیاهی با نام Chamomile گرفته
شده است . از فواید خرید عرق بابونه می توان به کاهش اضطراب و استرس ، تقویت سیستم ایمنی بدن و التیام و درمان زخم اشاره کرد. خواص

ضد التهابی و ضد اسپاسم درد بابونه ب علت وجود ترکیبی به نام  کامازولن Chamazulene است. اگر دارای عالئم بیماری مانند سرماخوردگی و یا

استرس و فشار روزمره کاری هستید، نوشیدن یک لیوان دمنوش بابونه را به شما توصیه می کنیم.

سواالت متداول







نحوه ارسال سفارش چگونه است؟

سفارش ها به تهران با پیک ارسال می شود و به شهرستان ها از طریق پست یا تیپاکس ارسال
میشود برای راهنمایی بیشتر می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

آیا محصوالت هل سبز بهداشتی هستند؟

ادویه های هل سبر ارگانیک هستند؟

shorl.comv.htcutt.lybitly.com

gg.gginsprl.comrb.gytinyurl.com

این مطلب را به اشتراک بگذار ...
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   فروشگاهصفحه نخست تماس با مامقاالتمحصوالت ویژه
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