
 خواص کندر با عسل 

عنوان این مقاله از سایت ما است. کندر و عسل یکی معجون بسیار  خواص کندر با عسل

مقوی و با ارزش است که خواص بسیار زیادی دارد. اگر به یاد داشته باشید، عسل همیشه در 

 .یک طرف ترکیبات موثر وجود دارد

جزء معجون هایی هستند که برای قلب و بیماری های مربوط به   عسل و سیاه دانه برای مثال 

های قلبی و عروق بسیار مفید می باشد. اما ما می خواهیم در این مقاله راجب کندر با   رگ

عسل صحبت کنیم. به ما همراه باشید که با کندر و خواص آن، عسل و خواص آن و همچنین 

 .به خوبی آشنا شوید خواص کندر با عسل 

 کندر و خواص آن 

ما می خواهیم تا خواص و ویژگی های جداگانه کندر و عسل را با شما بیان کرده و سپس  

خواص ترکیب کردن این دوتا را بررسی کنیم. کندر یک گیاه کامال طبیعی و دارویی است که مزایا 
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که ترکیب این عصاره با عسل میتواند  زیادی برای بدن دارد، به ویژه تقویت ذهن و حافظه 

 .معجزه کند

شاید تا االن اسم این گیاه را نشنیده باشید و چیزی از خواص آن ندانید. به همین دلیلی می 

ن را مطالعه کنیدتوانید برای آشنایی با خواص این گیاه بخش پایی  . 

 خواص گیاه کندر 

کندر خواص های دارویی زیادی برای بدن دارد و مصرف آن باعث می شود تا شما از بیماری های  

 :بسیار زیادی دور باشید. مهم ترین خواص کندر عبارت اند از

https://www.alzdiscovery.org/uploads/cognitive_vitality_media/Boswellia.pdf


 

 ضد التهاب، ضد باکتری و ضد ویروس  .1

، ضد التهابی و ویروسی است. بسیاری  اولین مزیت کندر برای بدن داشتن خواص ضد میکروبی

زا مشکالت پوستی در نتیجه التهاب است و به همین دلیل کندر و اسانس کندر برای پیشگیری  

کنه مفید است.باکتری ها نیز در اغلب اوقات باعث می شود تا ما دچار  از بیماری پوستی آ

یب برسانند بهتر است که بیماری شویم. برای اینکه باکتری های مضر نتوانند به بدن ما آس

کندر مصرف کنیم. البته همیشه همه انواع باکتری ها مضر نیستند و ما به تعدادی از آنها  

میتوانید با   نیاز داریم که در بدن فعالیت کنند. همچنین برای خرید عصاره های و ارگانیک

 .کارشناسان ما در ارتباط باشید

کندر خاصیت ضد ویروسی نیز دارد. شاید هنوز کرونا در بعضی از کشورها وجود داشته باشد. 

جالب است بدانید این بیماری کشنده یک بیماری ویروسی است و از طریق یک ویروس آلوده  

تر است که همیشه از ایجاد شده است. برای اینکه به این بیماری های ویروسی مبتال نشوید به

 .مواد ضد ویروسی مانند کندر استفاده کنید

 خواص آنتی اکسیدانی یا ضد پیری  .2

است که به شما کمک می کند تا پوستی شاداب تر داشته   کندر یک منبع بزرگ آنتی اکسیدان

باشید و عالئم پیری کمتر در شما دیده شود. رادیکال های آزاد همیشه اطراف بدن می چرخند 

 .تا الکترونی برای جفت شدن پیدا کنند
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آسیب های جدی وارد کنند. پیری یکی از این آسیب ها  DNAاین رادیکال های آزاد می توانند به 

ست. این آسیب ها باعث می شود تا سلول های شما زودتر پیر شود و برای مثال پوستتان ا

 .زودتر از معمول، چروکیده به نظر برسد

 عسل و خواص آن 

عسل نیز ماده ای است که همگی با آن آشناییت کامل داریم. این ماده معجزه گر در بسیاری از  

ند. نیاز نیست زیاد به معرفی عسل بپردازیم زیرا  داروها ترکیب می شود تا اثر آنها را بیشتر ک

بیشتر شما به طور کامل با این ماده آشنا هستید. پس مستقیم به سراغ خواص عسل 

 .خواهیم رفت

 

 خواص عسل برای بدن  

 :مهم ترین خواص عسل برای بدن عبارت از اند از

 تقویت سیستم ایمنی بدن  .1

بیماری ها و ویروس های مضر می رود، سیستم مهم ترین سیستم که در بدن به جنگ با 

ایمنی بدن است. اگر سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشید با کوچک ترین حمالت میکروبی  

 .بیمار می شوید



اما اگر بتوانید سیستم ایمنی بدن خود را قوی کنید دیگر بیماری های نمی توانند به راحتی  

یمنی بدن نیز می تواند از عسل استفاده کنید. برای تقویت سیستم ا .بدن شما را آلوده کنند

 .عسل تاثیر بسیار زیادی در این امر دارد

 

 تقویت حافظه   .2

تقویت حافظه نیز یکی دیگر از مهم ترین خواص عسل برای بدن است. ما در هر سنی باشیم 

تولد می شوند  قطعا نیاز داریم تا حافظه خود را تقویت کنیم اما این امر برای کودکانی که تازه م

 .و برای افرادی که پا به سن های باال میزارند از اهمیت بیشتری برخوردار است

شما می توانید برای اینکه در آینده کودک باهوش تری داشته باشید از ابتدا عسل را در رژیم 

غذایی او قرار دهید. همچنین اگر می خواهید تا افراد مسن خانواده با باال رفتن سن دچار  

اموشی نشوند بهتر است که عسل را به مقدار مناسب در رژیم غذایی آنها قرار دهید.شما  فر 

 را از فروشگاه هل سبز تهیه کنید  میتوانید عسل های طبیعی و ارگانیک
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مریض نشوید درباره خواص کندر با عسل بیشتر بدانید تا هیچوقت   ! 

اکنون که با خواص کندر و خواص عسل آشنا شده اید وقت آن است که خواص این ترکیب یعنی 

 :خواص کندر با عسل را نیز یاد بگیرید. مهم ترین خواص کندر با عسل عبارت اند از

 

 خواص کندر با عسل برای دندان درد 



ل یک بار همه ما داشته ایم. برای  دندان درد برای همه ما آشناست. این درد عذاب آور را حداق

اینکه بتوانید این درد را کاهش دهید می توانید از کندر با عسل استفاده کنید. خواص کندر با 

 .عسل برای کاهش دندان درد بسیار واضح است

 خواص کندر با عسل برای سرفه و عفونت 

ص کندر با مربوط به سرفه و عفونت می شود. همیشه خوا  خواص کندر با عسلدومین  

عسل برای بیماری هایی مانند سرماخوردگی که جزء بیماری های عفونتی محسوب می شوند  

 .برای همه مشخص بوده است

همچنین اگر مدام سرفه می کنید و یا سرماخوردگی باعث شده تا سرفه های بیش از حد  

موارد بسیار زیاد  بکنید بهتر است از کندر با عسل استفاده کنید. خواص کندر با عسل برای این

 .است

 کالم پایانی درباره خواص کندر با عسل 

در این مقاله با خواص کندر، خواص عسل و همچنین خواص کندر با عسل به صورت کامل 

آشنا شده اید. امیدوارم که از این مقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با سایت ما  

دانی را داریمهمراه بوده اید کمال تشکر و قدر  . 

 :منبع

 


