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آیا استفاده از زردچوبه در بارداری درست است؟

یکی از مهم ترین شاخص هایی که باید توجه زیادی به آن در دروان بارداری شود، تغذیه

سالم است. این مسئله تا حدی مهم است که شما باید به ریزترین موادی غذایی که

مصرف می کنید توجه کنید و اطمینان داشته باشید که برای شما مشکلی پیش می آید.

زردچوبه نیز یکی از ادویه هایی است که مصرف آن در دوران بارداری مشاهده می شود.

اما ما در این مقاله می خواهیم راجع به مزایا و یا معایب زردچوبه در بارداری و همچنین

درستی یا نادرستی استفاده از فرآورده های این ادویه با شما صحبت کنیم. به شما پیشنهاد

می کنیم که تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
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در اولین مطلب از این مقاله، به سراغ اصلی ترین بخش می رویم. آیا استفاده از زردچوبه در بارداری

درست است؟ برای پاسخ به این سوال باید بگو�م که زردچوبه یکی از ادویه هایی است که می تواند با

مصرف نادرست حتی انسان ها در شرایط عادی را نیز به خطر بیندازد در صورتی که یک مادر باردار بدن

خیلی حساس تری خواهد داشت. اما باز هم مصرف زردچوبه برای مادران باردار پیشنهاد می شود به

شرطی که در مصرف آن زیاده روی نشود و مادر به اندازه و در مواقع درست از این ادویه استفاده کند.

این ادویه در دوران بارداری مزیت های زیادی برای بدن دارد که برای آشنایی با آنها به شما پیشنهاد

می کنیم که در کنار خرید عرقیات گیاهی در دوران بارداری، ادامه این مطلب را نیز مطالعه کنید.
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پس از آزمایشات مکرر بر روی مادرانی که از این ادویه در دروان بارداری استفاده می کردند نتایجی بدست آمد که نشان

می دهد این ادویه مزایای زیادی در دوران بارداری برای مادر و همچنین برای جنین دارد. الزم به ذکر است که حتما دقت

داشته باشید که برای خرید محصوالت ارگانیک مورد مصرفتان به فروشگاه اینترنتی هل سبز سر بزنید. 

1.   تقویت سیستم ایمنی بدن

شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین مزایا مصرف زردچوبه در بارداری ، تقویت سیستم ایمنی بدن است. این ادویه باعث

می شود تا بدن شما از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس ها، باکتری ها و عوامل بیماری زا به راحتی

پیروز شود.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که بدن مادر و همچنین جنین در دوران بارداری ضعیف تر می شود و این یعنی بیماری
های زیادی ممکن است مادر و جنین را تهدید کند. به همین دلیل شما باید برای تقویت سیستم ایمنی بدن راه کار مناسبی

مانند استفاده از زردچوبه داشته باشید.

2.   بهبود رشد مغز جنین

همانطور که می دانید مغز یکی از مهم ترین اعضا بدن است که بدون آن نمی توان زندگی کرد. رشد مغز در جنین یکی از

مسائلی است که اهمیت باالیی دارد و در بعضی اوقات سونوگرافی گرفته می شود که مخصوص به رشد مغز است.

گاهی اوقات بدن دچار التهاب می شود. التهاب یکی از مشکالتی می باشد که ممکن است برای همه رخ بدهد اما اگر این

مشکل در دوران بارداری اتفاق بیفتد باعث می شود تا در رشد مغز جنین اختالل ایجاد شود. پس شما می توانید برای

جلوگیری از این اتفاق، به مقدار درست زردچوبه مصرف کنید.

3.   پیشگری از پره اکالمپسی

پره اکالمپسی نیز یکی از اختالالت و مشکالتی است که التهاب باال می تواند باعث ایجاد آن شود. این بیماری می تواند به
جنین ضربات جبران ناپذیری وارد کند و به همین دلیل باید هرچه زودتر آن را درمان کنید. برای این کار می توانید مقدار

مناسبی زردچوبه را به طور منظم مصرف کنید.

اینها مهم ترین مزایا زردچوبه در بارداری بوده اند که با شما بررسی کردیم. اما آیا فکر می کنید که زردچوبه هیچ معایبی

ندارد؟ باید بگو�م که اشتباه می کنید. زردچوبه نیز مانند همه مواد غذایی دارای معایبی نیز است. برای آشنایی با معایب

زردچوبه در بارداری ادامه این مقاله را از دست ندهید.
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در کنار مزایا بسیار مهمی که زردچوبه در بارداری داشت، معایب مهمی نیز دارد که در ادامه خواهیم گفت. این معایب باعث

شدند تا خرید ادویه زردچوبه در بارداری کمتر شود. همراه ما باشید.

1.   احتمال خطر سقط جنین

یکی از بدترین اتفاقاتی که مصرف بیش از حد زردچوبه می تواند به وجود بیاورد، احتمال سقط جنین است. زردچوبه با

تحریک انقباضات رحمی می تواند باعث سقط جنین در رحم مادر شود.

2.   زایمان زودرس

اگر زردچوبه زیادی در بارداری مصرف می کنید باید منتظر زایمان زودرس باشید. البته این مورد هنوز علمی تا�د نشده
است اما در جاهای زیادی این موضوع تا�د شده است و در آزمایشات نیز به چشم می خورد.

3.   خونریزی زیاد

یکی از ویژگی های مصرف زردچوبه این است که باعث رقیق شدن خون می شود. وقتی خون شما رقیق شود دچار خون

ریزی بیشتری می شوید. پس حواستان به اندازه مصرف زردچوبه در دوران بارداری باشد.

کالم پایانی درباره مصرف زردچوبه در بارداری

“زردچوبه در بارداری” عنوان این مقاله در وبسایت ما بود. شما می توانید برای خواندن مقاله های بیشتر درمورد زردچوبه و

دوران بارداری به سایت ما مراجعه کنید. یادتان نرود که زردچوبه خود را فروشگاه های فروش محصوالت ارگانیک تهیه

کنید. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر را داریم.

خرید ادویه
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید ادویه کلیک کنید

اطالعات بیشتر

سبز
ل 

ه

   فروشگاهصفحه نخستدمنوش تماس با مامقاالتمحصوالت ویژه
00









https://helesabz.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://helesabz.com/
https://helesabz.com/turmeric-for-pregnant-woman/
https://helesabz.com/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF.pdf
https://www.medicalnewstoday.com/articles/turmeric-during-pregnancy#:~:text=Is%20turmeric%20safe%20during%20pregnancy%3F&text=Turmeric%20is%20safe%20to%20consume,both%20flavor%20and%20medicinal%20properties.
https://helesabz.com/buy-spirits/
https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-eclampsia
https://helesabz.com/buy-spices/
https://helesabz.com/buy-spices/
https://yek.link/helesabz
https://wa.me/message/XHK5I2ETIATFD1
https://www.youtube.com/channel/UCbik3T3cNWf32-FeideAtXg
https://www.instagram.com/helesabzz
https://helesabz.com/
https://helesabz.com/
https://helesabz.com/shop/
https://helesabz.com/product-category/herbal-tea/
https://helesabz.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
https://helesabz.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://helesabz.com/contact-us/
javascript:void(0);
https://helesabz.com/my-account/
https://helesabz.com/wishlist/
https://helesabz.com/cart/
https://www.instagram.com/helesabzz
https://www.youtube.com/channel/UCbik3T3cNWf32-FeideAtXg
https://wa.me/message/XHK5I2ETIATFD1
https://yek.link/helesabz

