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با فهمیدن خواص زردچوبه برای دندان درد از درد دندان خالص شوید!

زردچوبه یکی از معروف ترین ادویه هایی است که ما در غذاها استفاده می کنیم. شاید

همه غذاهای ما ایرانی ها با ترکیب شدن زردچوبه رنگ و طعم می گیرد. زردچوبه خواص

بسیار زیادی برای بدن دارد. اما آیا تابحال در راجب خواص زردچوبه برای دندان درد

شنیده اید؟ زردچوبه یکی از بهترین ادویه هایی است که می تواند برای دندان مفید باشد.

شاید االن از خودتان بپرسید که زردچوبه چه مزیت هایی برای دندان دارد؟ برای آشنایی با

تمام خواص زردچوبه برای دندان به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله با ما همراه

باشید.
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شاید تا االن از خواص زردچوبه برای دندان درد بی خبر بوده اید اما در ادامه این مقاله اطالعاتی را

خواهید دید که ثابت می کند زردچوبه برای دندان مفید است. به شما پیشنهاد می کنیم پس از خرید

ادویه زردچوبه برای یادگیری مزیت های زردچوبه برای دندان ادامه این مقاله را مطالعه کنید.
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نحوه تهیه خمیر دندان زردچوبه و میزان مواد الزم

کالم پایانی درباره خواص زردچوبه برای دندان درد

خواص زردچوبه برای دندان درد

1.   سفید کردن دندان با استفاده از زردچوبه

عالوه بر فواید زردچوبه برای دندان درد یکی دیگر از مهم ترین و اصلی ترین مزیت ها زردچوبه ، سفید کردن دندان است. وقتی شما از سفید کننده

های شیمایی برای سفید کردن دندان استفاده می کنید با عوارض زیادی روبرو خواهید شد. در ادامه مطالب بیشتری درباره فواید زردچوبه بر

سالمت دندان را مطالعه خواهید کرد.

التهاب لثه، مشکالت مینای دندان، عقب رفتن لثه و یا درد لثه جزء مشکالتی هستند که سفید کننده های شیمایی می توانند ایجاد کنند. اما با
استفاده از زردچوبه که محصولی کامال طبیعی و گیاهی است می توانید بدون عوارض دندان های خود را سفید کنید. در انتهای این مقاله می

توانید روش استفاده از زردچوبه برای سفید کردن دندان را بخوانید.

2.   تسکین التهاب های مربوط به دندان

التهاب های لثه و دندان همیشه جزء عذاب آور ترین دردها بوده است. بیماری های مربوط به لثه باعث می شوند تا لثه دچار التهاب شود. التهاب

لثه به این صورت است ک لثه قرمز شده و خارش می دهد. برای برطرف کردن این التهاب بهتر است که از خمیر دندان زردچوبه استفاده کنید.
زردچوبه می تواند التهاب را کاهش دهد و همچنین از ابتال دوباره به آن پیشگیری کند.

3.   درمان حفره های درون دندان

شاید همه ما تاکنون حفره های درون دندان را داشتیم. یکی از بهترین راه ها برای پر کردن حفره ها استفاده از زردچوبه است. زردچوبه با ایجاد

یک نوع باکتری مفید در دهان باعث می شود تا حفره کم کم کاهش پیدا کند. این نسخه خیلی از اوقات برای افرادی که دچار حفره دندان شده

اند تجویز می شود.

4.   درمان درد دندان و لثه با استفاده از زردچوبه

یکی دیگر از خواص زردچوبه برای دندان درد مربوط به از بین بردن عفونت دندان یا لثه است. شاید تا االن دچار عفونت دندان یا لثه شده باشید.

از این مواقع دندان درد بسیار شدید خواهید داشت. برای درمان عفونت دندان و لثه کافیست که از زردچوبه استفاده کنید. زردچوبه ادویه ای ضد

باکتری است و این باعث می شود تا عفونت از از بین برود.

5.   پیشگیری از سرطان دهان

یکی از راه های پیشگیری از سرطان دهان عالوه بر استفاده و خرید عرقیات گیاهی متفاوت، مصرق زردچوبه است زیرا زردچوبه می تواند به کاهش

ضایعات پیش سرطانی و همچنین زخم ها در دهان کمک های زیادی کند و شما از خطر این بیماری همیشه دور باشید.

6.   درمان استوماتیت آفتی مکرر

یکی از بیماری های بسیار رنج آور در دهان همین استوماتیت آفتی است. این بیماری باعث می شود تا مکررا در دهان شما زخم های دردناکی

ایجاد شود و شما نتوانید حتی به راحتی غذا بخورید. البته این زخم های ایجاد می شوند و با سرعت زیاد از بین می روند اما دوباره ایجاد می
شود و این روند ادامه دارد. برای پیشگیری و درمان این بیماری شما باید استفاده از زردچوبه را فراموش نکنید.

چگونه با استفاده از زردچوبه دندان مان را سفید کنیم؟

برای سفید سازی دندان توسط خرید محصوالت ارگانیک زردچوبه نیاز است که چند مرحله را انجام دهید، شما همچنین می توانید خمیر دندان

زردچوبه را در خانه به آسانی درست کنید. برای درست کردن خمیر دندان زردچوبه باید این ادویه را به مخلوط جوش شیرین، روغن نارگیل و عصاره
نعناع اضافه کنید. جوش شیرین نیز یکی از عوامل سفید کننده است که در این خمیر دندان وجود دارد.

بسیاری از شما پرسیدید که آیا رنگ زرد زردچوبه باعث لکه دار شدن دندان ها و یا زرد شدن دندان ها نمی شود؟ برای پاسخ به این سوال باید

بگو�م که درست است زردچوبه زرد رنگ است اما به هیچ وجه باعث نمی شود تا رنگ دندان های شما زرد شود بلکه به سفید شدن دندان

هایتان نیز کمک می کند.

نحوه تهیه خمیر دندان زردچوبه و میزان مواد الزم

در آخرین بخش از این مقاله می خواهیم شما به شما نحوه تهیه خمیر دندان زردچوبه را آموزش دهیم. شما پس از خرید ادویه زردچوبه درجه یک

باید عصاره نعناع، روغن نارگیل و جوش شیرین را نیز تهیه کنید. ابتدا باید یک چهارم قاشق چایخوری پودر زردچوبه را با یک هشتم قاشق

چایخوری روغن نارگیل مخلوط کنید. سپس باید یک چهارم قاشق چای خوری جوش شیرین به این ترکیب اضافه کنید. در آخر نیز 1 تا 2 قطره
عصاره نعناع برای طعم دادن به خمیر دادن به ترکیب اضافه می کنید. به همین آسانی خمیر دندان زردچوبه تولید کنید.

کالم پایانی درباره خواص زردچوبه برای دندان درد

زردچوبه برای دندان درد خواص بسیار زیادی داشت که در این مقاله دیدید. نکته ای که االن باید بگو�م این است که سعی کنید همه مواد خمیر
دندان را از فروشگاه خرید محصوالت ارگانیک تهیه کنید تا طبیعی باشند. امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله

با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

خرید ادویه
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید ادویه کلیک کنید
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