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بهتر است با خواص درمانی خاکشیر بیشتر آشنا شوید

از خواص درمانی خاکشیر که هر چه ما در این محتوا به آن بپردازیم باز هم این گیاه پر

خاصیت خواص درمانی بسیار زیادی دارد بیشتر ما انسان در فصل تابستان به نوشیدنی

خنک رو می اوریم و چه بهتر است که شربت خاکشیر را برای خنک کردن بدنمان استفاده

کنیم.هنگامی که نام خاکشیر را می شنویم یاد شربت خاکشیر و ابلیمو در فصل تابستان

می افتیم اما هیچکدام از ما از خواص بی نظیر خاکشیر با خبر نیستم این گیاه بسیار لذیذ

خواص بسیار خوبی دارد که موجب درمان بسیاری از بیماری ها میشود.اگر میخواهید در

مورد خواص درمانی خاکشیر اطالعاتی را کسب کنید با ما تا پایان همراه باشید
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟
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خاکشیر چیست و چه فوایدی دارد؟

خاکشیر گیاهی یک ساله و یا دوساله از تیره شب رویان است که در اصطالح عامیانه به آن خاکشی نیز

می گویند این گیاه پر خاصیت در بیشتر مناطق کوهپایه ای رشت می کند و تخم این گیاه ریز و کمی

دراز است .رنگ خاکشیر معموال قهوه ای است و با اضافه کردن آن به هر نوشیدنی باعث لذیذ تر شدن

و همچنین خنک تر شدن نوشیدنی می شود.بیشتر محققان به این باروند که اگر خاکشیر را بکوبید و به

صورت موضعی روی پوست زخمی خود قرار دهند به مرور زمان درمان می شود پس استفاده خاکشیر

تنها برای نوشیدنی ها نیست و برای درمان جراحات و ورم ها هم کاربرد دارد. خواص درمانی خاکشیر

به دلیل ترکیبات اسید لینوئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک، اسید پالمتیک و اسید استئاریک که دارد

برای دفع سنگ کلیه و درمان لکه های صورت می توان اشاره کرد.
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خواص درمانی خاکشیر برای پوست و مو

اگر از شوره هایی که در موهایتان است رنج می برید می توانید با مصرف روزی دو لیوان شربت خاکشیر

این مشکل را حل کنید زیرا خاکشیر با خواص ضد التهابی و ضد باکتری که دارد برای رفع شوره بسیار

مناسب است.

الزم به ذکر است که شربت خاکشیر در طب سنتی یکی از نوشیدنی های با طبع سرد است و  شربت

خاکشیر برای گرمازدگی در تابستان مورد استفاده قرار میگیرد از دیگر خواص خاکشیر می توان به درمان

یبوست نیز اشاره کرد که می توان با خرید عرقیات و اضافه کردن به خاکشیر خواص درمانی آن را افزایش

داد.

خواص درمانی خاکشیر برای درمان یبوست

معموال بیماری یبوست در همه افراد جامعه دیده می شود و بیشترین درصد این بیماری در کودکان است

برای درمان این بیماری مصرف مداوم  خاکشیر می توان به درمان این بیماری کمک کرد.

همچنین مصرف خاکشیر برای کودکان در هضم غذای آن ها کمک زیاد می کند و خطر ابتال به اسهال را

کاهش می دهد در ضمن خاکشیر را از 2 سالگی به بعد به کودکتان بدهید تا در درمان تب و خارش

پوست نوزدان و کودکان کمک میکند.

خواص در مانی خاکشیر برای رفع اکنه و لکه صورت

از بهترین و مهمترین خواص درمانی خاکشیر که می توان به آن اشاره کرد رفع آکنه و جوش است

همانطور که می دانید خاکشیر دارای خواص ضد التهابی و ضد باکتری است و این خواص باعث می شود

تا صورت شما را از هر گونه باکتری مضر پاکسازی میکند.

همچنین مصرف خاکشیر باعث می شود تا پوست روشن داشته باشید و ار هر گونه لکه های پوستی در

امان بمانید.

خواص درمانی خاکشیر برای زنان باردار

معموال زنان باردار به دلیل اینکه نمی توانند در هنگام بارداری دارویی را مصرف کنند از یبوست رنج بسیار

زیادی می برند خاکشیر دوای درد شما می باشد البته خوردن خاکشیر برای تمام زنان باردار توصیه نمی

شود و حتما قبل از مصرف خاکشیر در هنگام بارداری از دکتر خود سوال فرما�د.

خواص درمانی خاکشیر برای الغر شدن

خاکشیر با خاصیت فراوانی که دارد برای کاهش وزن بسیار مناسب است امروزه توصیه های شیمیایی
بسیار زیادی برای کاهش وزن وجود دارد اما بهترین راه برای الغر شد مصرف مداوم خاکشیر است.

اگر میخواهید تاثیر خاکشیر در کاهش وزن شما بیشتر باشد سعی کنید این نوشیدنی را هر روز صبح ناشتا

میل کنید تا تاثیر آن را در الغری خود احساس کنید.

در ضمن خرید ادویه جات ارگانیک به ویژه خاکشیر در حفظ سالمتی بدن نیز موثر است و در کنار خرید

عرقیات میتوانید قوای بدنی خود را افزایش دهید .

عوارض خاکشیر

افرادی که ورم یا زخم معده دارند باید از خاکشیر به مقدار کم مصرف کنند چون مصرف خاکشیر باعث می

شود تا زخم معده شما بهبود نیابد و این بیماری را حادتر کند.

افرادی که طبع سرد دارند و از بیماری هایی همچون روماتیسم و ارتروز زانو رنج می برند برای بهبودی باید

حتما شربت خاکشیر را با عرق نعنا مصرف کنند.

متخصصان طب سنتی هم مصرف خاکشیر را برای افرادی که به روماتیسم و ارتروز دارند منع می کنند زیرا
نوشیدنی های با طبع سرد باعث تشدید روماتیسم و ارترزو می شود

یکی دیگه از عوارض مصرف خاکشیر در ماه های ابتدایی بارداری ممکن است باعث گشاد شدن دهانه

رحم و سقط جنین می شود و این امر باعث می شود تا بیشتر متخصصان مصرف خاکشیر را برای زنان

باردار منع کنند.

خرید محصوالت ارگانیک به ویژه ادویه جات ها در درمان بیماری ها کمک بسزایی می کند زیرا هرچه
ادویه جات ها کیفیت بهتری داشته باشد مطمئنا در بهبود سالمتی نقش بسیار زیادی می تواند ایفا کند.

کالم پایانی خواص درمانی خاکشیر

امروز شما به خوبی با خواص درمانی خاکشیر اشنا شده اید و همچنین دانسته اید که چرا بیشتر محققان

مصرف خاکشیر را توصیه می کنند خاکشیر را میتوان به روش های گوناگون مصرف کرد و با عرقیجات

ترکیب کرد که اگر این محتوا مورد پسنده شما واقع شده است ما در شبکه های مجازی دنبال کنید. از

اینکه تا پایان همراه ما بودید کمال تشکر را از شما عزیزان داریم.

خرید محصوالت ارگانیک
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید محصوالت ارگانیک کلیک کنید
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