
این روش های درمانی می توانند گردش خون 
را تحریک کرده، به بهبود بیماری های خاص 
و  در ذهن  قدرتمندی  تأثیر  و  کمک کرده 

بدن شما داشته باشند. 
هنگام  که  است  این  خوب  مزیت  یک 
خیساندن پای خود، شما می توانید غلظت مواد 
را تغییر دهید و از این طریق مزایای بیشتری 
کسب کنید و خطر تحریک پوست ناشی از 

افزودن مواد شیمیایی را کاهش می دهید.
حمام متضاد برای تورم پا

ترغیب گردش خون  در  مختلف آب  دمای 
خواهد  عمل  عالی  بسیار  پاها،  در  بهتر 
اطمینان حاصل کنید که آب  اگرچه،  کرد. 

مورداستفاده شما خیلی گرم نیست.
دو سطل را برداشته و سطل اول را با آب گرم 
و سطل دوم را با آب سرد پر کنید. پاهای 
خود را به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس 
کنید، سپس آنها را 10 تا 15 دقیقه دیگر در 
سطل آب سرد قرار دهید. دوباره به آب گرم 
برگردید و پاهای خود را پنج دقیقه دیگر در 

آنجا نگه دارید.
خیساندن پا در آب و مرکبات:

مبارزه  عرق  و  بد  بوی  با  نه تنها  حمام  این 
خواهد کرد، بلکه یک راه عالی برای تسکین 

پا درد است. 
به طور  )همه  پرتقال  یک  و  لیموترش  یک 
آب  با  پا  حمام  یک  به  را  خردشده(  کامل 
نعناع، 4  با 4 قطره روغن  گرم اضافه کنید. 
قطره روغن درخت چای و 3 قاشق غذاخوری 
جوش شیرین دنبال کنید. پاهای خود را حدود 

نیم ساعت در مخلوط خیس کنید.
حمام پا با اکالیپتوس برای رفع استرس

پا  حمام  این  با  که  کشید  نخواهد  طولی 
احساس آرامش بیشتری خواهید کرد.

برای خیساندن پا، مقداری نمک آرامش بخش 
Epsom را به ظرفی پر از آب گرم اضافه 
اکالیپتوس  روغن  قطره   12-10 با  و  کنید 
اضافه کنید. پاها را به مدت 20 تا 30 دقیقه 

خیس کنید.
این روش درمانی خانگی به عملکرد صحیح 
از  بعد  به خصوص  کرد،  خواهد  کمک  بدن 
نشستن.  یا  رفتن  راه  از  ساعت  چند  گذشت 
سم زدایی  می گیرید  که  امتیازاتی  ازجمله 
همچنین  معطر  گیاهان  بود.  خواهد  پوست 
به  و  می کنند  شگفتی  شما  خلق وخوی  برای 

شما در آرامش کامل کمک می کنند.
دو  کنید،  با آب گرم درست  پا  یک حمام 
دریایی،  نمک  یا   Epsom غذاخوری قاشق 
یک  جوش شیرین،  غذاخوری  قاشق  یک 
گیاه  هر  و  روغن زیتون  غذاخوری  قاشق 
 - کنید  اضافه  می دهید  ترجیح  که  دیگری 
گیاهان  می توانید  نعناع.  یا  رزماری  جعفری، 
شما  حمام  تا  دهید  قرار  یکپارچه  داخل  را 

تمیز بماند.

عضالت  تسکین  برای  اسطوخودوس  حمام 
درد:

است.  طبیعی  درد  ضد  یک  اسطوخودوس 
تسکین  و  مفاصل  درد  تسکین  به  حمام  این 
عضالت کمک می کند، درحالی که عطر آن 

شما را آرام می کند.
نمک  فنجان   2/1 گرم  آب  حمام  یک  به 
غذاخوری جوش شیرین  قاشق  دو   ،Epsom
اضافه  اسطوخودوس  روغن  قطره  شش  و 
کنید. پاهای خود را در آنجا 15 تا 30 دقیقه 

خیس کنید.
حمام آب لیمو برای ناخن های زرد

می تواند  به خودی خود  حمام  این  درحالی که 
ناخن ها  از  زرد  لکه های  بردن  بین  از  به 
لیمو  برش های  مستقیم  مالیدن  کند،  کمک 
روی قسمت های مشکل دار نیز در این حالت 

درمان خوبی باشد.

آب  به  تازه  آب لیمو  غذاخوری  قاشق  یک 
اضافه کنید و فقط انگشتان پا را در مخلوط 

کنید.
نمک اپسوم در موارد درد و التهاب می تواند 
تأثیر بسیار خوبی داشته باشد، عالوه بر این، 
به  برای کمک  عالی  داروی  این حمام یک 
احساس آرامش بیشتر و بهبود گردش خون 

شما خواهد بود.
2-3 قاشق غذاخوری نمک را در حمام آب 
گرم قرار دهید. 10 تا 15 دقیقه پای خود را 
در مخلوط خیس کنید. نمک می تواند باعث 
خشک شدن پوست شود، بنابراین مهم است 

که پا را بعدازاین روش مرطوب کنید.
حمام جوش شیرین برای پوست خشک

اگر می خواهید پوست مرده را از روی پا جدا 
کنید، یک خیسانده آب گرم با جوش شیرین 
می تواند راه حل خوبی باشد. این روش درمانی 
به همه کمک نمی کند: جوش شیرین می تواند 
خشک  باعث  حتی  و  باشد  تحریک کننده 
پوست  که  افرادی  می شود.  پوست  شدن 
حساسی دارند یا حساسیت دارند باید از این 

حمام پا خودداری کنند.

قاشق   3-2 حمام  کردن  درست  برای 
غذاخوری جوش شیرین را به یک حمام کامل 
آب گرم اضافه کنید و پاهای خود را 20-10 
روش  بعدازاین  کنید.  خیس  آنجا  در  دقیقه 

مرطوب کننده زیادی بمالید.
حمام پا سرکه بگیرید

سرکه سیب به سرعت باعث تسکین پا و مچ 
پا متورم می شود و می تواند به تسکین پاهای 
خشک، ترک خورده و رفع بوی بد پا کمک 
کاهش  به  می تواند  همچنین  حمام  این  کند. 
بوی پا کمک کند. سرکه خواص ضد قارچ 
خوبی دارد، بنابراین ممکن است افرادی که 
قارچ ناخن پا دارند نیز بخواهند امتحان کنند.

برای این حمام از آب خنک استفاده کنید تا 
پوست خشک نشود. یک قسمت سرکه را با 
دو قسمت آب مخلوط کنید و پاهای خود را 
به مدت 10-15 دقیقه در مخلوط خیس کنید. 

خوشبو  برای  اساسی  روغن های  از  می توانید 
کردن رایحه قوی سرکه استفاده کنید.

خیار برای کاهش سفتی
و  تورم  موارد  در  خانگی  درمانی  روش  این 
سفتی بسیار مفید است. خیار همچنین باعث 

طراوت می شود. 
خردکنید.  نازک  برش های  به  را  خیار  یک 
بگذارید و  پاها  یا برش ها را روی  می توانید 
آنها را با یک باند شل بپوشانید )بعد از 20-

30 دقیقه آن را جدا کنید( یا فقط آب خیار 
اضافه  پا  حمام  آب  به  را  آن  و  بگیرید  را 
کنید و مخلوط را روی پاهای خود بمالید - یا 

همین نتایج را به شما می دهد.
گسترده ای  موارد  در  پا  حمام های  اگرچه 
است  الزم  اما  کنند،  کار  به خوبی  می توانند 
به یاد داشته باشید که این داروها نمی توانند 
باشند.  دارو  برای  جایگزینی  به عنوان 
ریه،  مشکالت  که  افرادی  این،  بر  عالوه 
فشارخون  قلبی،  بیماری  دیابت،  آلرژی، 
باید  دارند  دیگر  شرایط  برخی  و  پایین 
مشورت  پزشک  با  پا  حمام  امتحان  از   قبل 

کنند.
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سالمتصفحه سخن بزرگان

برای ماندگاری، رؤیایی جز پاکی روان نداشته باش.

ُارد بزرگ

میلیون ها دالر در سال  از  بیش  مردم جهان 
برای دارو برای یک مشکل به خصوص یبوست 
ناامیدکننده  می تواند  اگرچه  می کنند.  هزینه 
دلیل  به  موارد  بیشتر  در  اما  باشد،  دردناک  و 
عدم مصرف فیبر کافی، کمبود آب بدن ایجاد 

می شود.
امیدواریم که شما هرگز از یبوست رنج نبرید، 
بنابراین می خواهیم چند راه سریع را برای شما 

بیان کنیم. 
چای لیمو - عسل بنوشید

با اضافه کردن عسل و لیمو به آب یک چای 
به  همچنین  و  است  ملین  عسل  کنید.  درست 
کمک  لیمو  از  ناشی  چای  بودن  کاهش ترش 
طبیعی  محرک  یک  به عنوان  لیمو  می کند. 
دستگاه گوارش عمل می کند و به بیرون راندن 

سموم از بدن کمک می کند.
مقدار زیادی آب بنوشید

مردان باید حداقل 3.7 لیتر مایعات و زنان 2.7 
امر به این دلیل  لیتر در روز آب بنوشند. این 
است که مدفوع خشک، شایع ترین علت یبوست 
است و نوشیدن آب کافی بدن را به طور مناسب 
آسان  را  مدفوع  عبور  و  می دارد  نگه  هیدراته 
یبوست  با  مبارزه  برای  آبمیوه  می کند. آب و 
بهترین هستند. آب گالبی و سیب، ملین طبیعی 
مالیم هستند، بنابراین در صورت انتخاب آنها، 

حس بهتری خواهید داشت.
گازدار  نوشابه های  و  کافئین  نوشیدن  از   
و  هستند  ادرارآور  آنها  زیرا  کنید،  خودداری 
کنند،  آبرسانی  را  شما  بدن  به  اینکه  به جای 
بیرون  شما  بدن  از  بیشتری  مایعات  درواقع 

می کشند.

غذای فیبردار بخورید
مواد غذایی فیبر به عنوان یک ملین طبیعی عمل 
می کنند. آنها به مدفوع شما کمک می کنند تا 
همین  به  و  دارد  نگه  در خود  را  بیشتری  آب 
باید حداقل 20  دلیل حجم آن را می کند. شما 
تا 35 گرم فیبر را در رژیم غذایی روزانه خود 
قرار دهید. منابع غذایی غنی از فیبر شامل جوانه 
بروکسل، سیب، انجیر، غالت سبوس و لوبیای 

سیاه است.
کنجد،  کدوتنبل،  مانند  آجیل هایی  و  دانه ها 
آفتابگردان یا دانه کتان نیز منابع خوبی از فیبر 
خونریزی،  اختالالت  از  اگر  بااین حال  هستند. 
انسداد روده یا فشارخون باال رنج می برید، تخم 
کتان نخورید. مادران باردار و شیرده نیز باید از 

آن اجتناب کنند.
آلو بخورید

آلوها نه تنها سرشار از فیبر هستند، بلکه حاوی 
سوربیتول، یک قند شل کننده مدفوع هستند که 
 100 می کند.  درمان  طبیعی  به طور  را  یبوست 
است.  سوربیتول  گرم   14.7 دارای  آلو  گرم 
بااین حال، مانند بسیاری از افراد، اگر طعم آلو 
را دوست نداشته باشید، می توانید به سرعت یک 
لیوان آب آن را خیس کنید. اگرچه آب حاوی 
فیبر کمتری از میوه است، اما هنوز هم باید این 

کار را انجام داد.
تا  می کشد  طول  مدتی  که  باشید  داشته  یاد  به 

آلو اثر کند، بنابراین یک ساعت یا 2 صبر 
کنید.

مواد حجیم را مصرف کنید
پسیلیم  و  شنبلیله  کتان،  بذر  مانند  گیاهانی 
می کنند.  نرم  را  مدفوع  و  دارند  ملین  خاصیت 
اگر از یبوست رنج می برید، آنها را بخورید و 
آب زیادی بنوشید. همچنین، چایی هایی با این 
آنها  می توانید  همچنین  است،  موجود  مکمل ها 

را امتحان کنید.
ماست را در وعده های غذایی خود بگنجانید، 

اما از سایر لبنیات خودداری کنید
رنج  یبوست  از  اگر  می شود،  توصیه  اگرچه 
ماست  اما  کنید،  خودداری  لبنیات  از  می برید 
پروبیوتیک هایی  حاوی  ماست  استثناست. 
یا   Bifidobacterium longum مانند 
که  است   Bifidobacterium animalis
مکرر  مدفوع  به خروج  می دهد  نشان  مطالعات 

و غیر دردناک کمک می کند.
توالت  برای  نشستن  مناسب  موقعیت  یک 

وجود دارد
فقرات  ستون  که  فرنگی  توالت  روی  نشستن 
در زاویه 90 درجه با ران ها قرار می گیرد غلط 
است. عبور از دفع مدفوع به دلیل کشش عضله 
puborectalis باریک می شود. این یک باند 
عضالنی است که در انتهای روده بزرگ حلقه 
می شود. هنگامی که ران و باسن زاویه 90 درجه 
ایجاد می کنند، این عضله محکم است و اجازه 
شود.  باز  به درستی  بزرگ  روده  که  نمی دهد 
روش صحیح نشستن این است که به جلو خم 
شوید به طوری که ستون فقرات شما با توجه به 

ران های شما در زاویه حدود 35 درجه باشد.

به گفته سرویس بهداشت ملی، از هر سه نفر، 
خود،  زندگی  طول  در  یک بار  حداقل  نفر  یک 
چشم  خشکی  می کند.  تجربه  را  چشم  خشکی 
اشک  چشمان  که  می دهد  رخ  هنگامی  معمواًل 
کافی برای هیدراتاسیون ندارند و یا اینکه اشک 
دلیل  به  معمواًل  این  می شود.  تبخیر  سریع  خیلی 
محیطی،  تغییرات  فعالیت ها،  هورمونی،  تغییرات 
اتفاق می افتد.  لنزهای تماسی یا داروهای خاصی 
خوشبختانه روش های طبیعی مختلفی برای درمان 
هیچ  به  اینکه  بدون  دارد  وجود  چشم  خشکی 

دارویی متوسل شوید.
را  خانگی  داروهای  از  لیستی  مطلب،  این  در   
گردآوری کردیم که می تواند در طی چند روز به 

شما در درمان خشکی چشم کمک کند.
از یک دستگاه بخور کمک بگیرید

اصلی  عامل  موارد  اکثر  در  ناسالم  محیط  یک 
مرطوب کننده  یک  بنابراین  است،  چشم  خشکی 
جواب مشکل شماست. دستگاه بخور، رطوبت را 
به اتاقی که در آن قرار می گیرد اضافه می کند و 
با داشتن رطوبت بیشتر در هوا، اشک از چشمان 
شما کندتر تبخیر می شود و درنتیجه چشمان شما 
راحت تر می شود. تهویه اتاق با باز کردن پنجره ها 
وقتی در اتاق نیستید بسیار مهم است تا از ایجاد 
کپک جلوگیری کنید. عالوه بر این، اگر در یک 
محیط گردوغبار زندگی می کنید یا کار می کنید، 

از فیلتر هوا استفاده کنید.
یک کمپرس گرم را امتحان کنید 

مقدار  به  مخاط  و  آب  روغن،  از  عمدتًا  اشک 
مساوی ساخته می شود. وقتی چشمان شما تحریک 
در  روغن  تولید  شما  چشمان  می شود،  ملتهب  و 
باعث  درنتیجه  و  می کند  متوقف  را  پلک  غدد 
برای  آسان  روش  یک  می شوند.  چشم  خشکی 
کاهش سوزش ناشی از این کار، استفاده از یک 
کمپرس گرم روی پلک ها برای چند دقیقه است. 
شدن  شل  باعث  گرم  پارچه  از  ناشی  رطوبت 
روغن های مسدود شده در غدد و همچنین کاهش 
ناراحتی می شود. یک دستمال تمیز را با آب گرم 

مرطوب کنید.
آب اضافی را خارج کرده و به مدت پنج دقیقه 

را  آن  دهید.  قرار  خود  پلک های  روی  را  آن 
برای  دهید.  فشار  خود  پلک های  روی  به آرامی 

کاهش التهاب، روزانه تکرار کنید.
آب بیشتری بنوشید 

مهم ترین  آبرسانی  و  آب  زیادی  مقدار  نوشیدن 
سالم تر  زندگی  سبک  یک  داشتن  برای  عامل 
است. این عملکرد طبیعی تقریبًا تمام اعضای بدن، 
ازجمله چشم ما را تضمین می کند. آب به چشم ها 
کمک می کند، این باعث می شود که آنها به اندازه 
آنها  شدن  خشک  از  و  کنند  تولید  اشک  کافی 
حداقل  روزانه  می شود  توصیه  می کند.  جلوگیری 
وقتی که  تا  نکنید  بنوشید. صبر  لیوان آب  هشت 
تشنه هستید مقداری آب بخورید زیرا ممکن است 
از قبل کم آب شوید. همیشه بطری آب در کنار 

خود داشته باشید و مرتبًا بخورید.
صفحه رایانه خود را تنظیم کنید: 

مطمئن  می کنید،  استفاده  رایانه  از  مرتبًا  اگر 
موقعیت  در  به درستی  مانیتور کامپیوتر  شوید که 
قرارگرفته است تا فشار چشم را به حداقل برساند. 
باید در سطح چشم یا کمی پایین تر از آن باشد اما 
نباشد. عالوه بر این، خیره  بیشتر یا کمتر از آن 
تعداد دفعات چشمک زدن  رایانه  به صفحه  شدن 
در هر دقیقه را محدود می کند، طبق یک مطالعه 
جدید، افرادی که به رایانه خود خیره شده اند سه  

برابر کمتر از افراد دیگر چشمک می زنند.
مانیتور صفحه نمایش خود را و همچنین روشنایی 

صفحه را در سطح راحتی تنظیم کنید.
هنگام کار استراحت منظم کنید. هر ساعت، 10 
که  دهید  انجام  کاری  و  کنید  استراحت  دقیقه 

شامل خیره شدن به صفحه نمی شود.
چشمان خود را تمیز نگه دارید

مهم  چشم  خشکی  درمان  هنگام  خوب  بهداشت 
از  است  طوالنی  مدت  اگر  به خصوص  است، 
خشکی چشم رنج می برید. با تمیز کردن پلک ها، 

حال  در  اساسًا  شما  پلک،  لبه های  به خصوص 
می توانند  که  هستید  کثیفی هایی  بردن  بین  از 
باگذشت زمان، غده های تولیدکننده روغن را در 
چشم مسدود کنند. سه مرحله برای تمیز نگه داشتن 
چشم و جلوگیری از خشک شدن آنها باید دنبال 
و  جوش پرکنید  گرم  آب  با  را  یک کاسه  کنید. 
چای خوری  قاشق  یک  شود.  خنک  تا  بگذارید 
کنید.  اضافه  را  )جوش شیرین(  بیکربنات  سود 
و  فروکنید  محلول  درون  را  تمیز  پنبه  پد  یک 
پلک ها و مژه های خود را پاک کنید. هر بار این 
روند را با استفاده از یک پنبه تمیز تکرار کنید. 
این کار را هرروز به مدت یک هفته انجام دهید.

برش های خیار بمالید
همه ما آن را دیده ایم و تعجب کرده ایم که چرا 
بسیاری از افراد در فیلم ها در طول کارهای روزمره 
خیار خود را بر روی چشم خود قرار می دهند و 
اکنون درنهایت به سؤاالت ما پاسخ داده می شود. 
تورم  می تواند  خیار  که  داده اند  نشان  مطالعات 
هیدراته  را  آنها  داده،  کاهش  را  چشم  اطراف 
کند و غدد تولیدکننده روغن را در چشم تقویت 
کند. به دلیل داشتن آب زیاد، می توانند چشم ها را 
مرطوب کرده و به پوست نفوذ کنند تا در ضمن 
دو  کنند.  آبرسانی  را  آن  چشم،  تسکین خشکی 
برش خیار تازه بگیرید و آنها را روی چشم خود 
قرار دهید. آنها را 15 دقیقه در آنجا نگه دارید تا 

زمانی که برش های خیار خشک شوند.
هفته ای دو بار تکرار کنید.  

مصرف امگا3 را دو برابر کنید
شکی نیست که اسیدهای چرب امگا3 به طورکلی 
مولکول های  دارند.  سالمتی  بر  مثبت  تأثیرات 
موجود در امگا 3 بخش های تشکیل دهنده غشای 
التهاب  با  سلولی را تشکیل می دهند و در مبارزه 
و ترویج تولید روغن طبیعی در غدد چشم نقش 

اساسی دارند.
طبق مطالعاتی که در حال حاضر در چشم پزشکی 
پیشرفت  که  دریافتند  آنها  است،  شده  انجام 
قابل توجهی در بیمارانی که از سندرم خشکی چشم 
رنج می برند و امگا3 را در رژیم های غذایی خود 

گنجانده اند، وجود دارد.

عرق خارشتر دارای ویژگی های منحصربه فردی 
عرق  تا  داریم  سعی  متن  این  در  ما  لذا  است. 
خارشتر را برای افراد موردبررسی قرار دهیم. با 

ما همراه باشید.
افراد  از  بسیاری  نظر  همواره  گیاهی  عرقیجات 
را به خود جلب کرده است و افراد توانسته اند با 
بیماری های  از  بعضی  عرقیجات،  این  از  استفاده 
عرقیجات  از  یکی  نمایند.  برطرف  را  خود 
دارای  عرق  این  است.  خارشتر  عرق  معروف، 
ویژگی ها و خواص بی نظیری است که بسیاری 
از افراد توانسته اند با استفاده از آن به این خواص 
بی نظیر دست پیدا نمایند. گفتنی است این عرق 
سالیان سال است که موردتوجه بسیاری از اطبا و 

مردم عادی بوده و هست.
عرق  این  از  استفاده  با  افراد  از  بسیاری  لذا 
از مشکالت خود را برطرف  توانسته اند بسیاری 
کردن،  درست  طریقه  متن  این  در  ما  نمایند. 
مزاج، خواص استفاده از آن برای الغری، موارد 
منع استفاده، چگونگی استفاده از آن و خرید آن 
را برای افراد موردبررسی قرار می دهیم. چنانچه 
به عرق خارشتر عالقه مند هستید و دوست دارید 
باشید  پایان همراه  تا  ما  با  استفاده کنید،  از آن 
تا نکات ویژه ای که در این مورد وجود دارد را 

برایتان بازگو نماییم.
طریقه درست شدن عرق خارشتر

می باشند،  عالقه مند  عرق  این  به  که  افرادی 
چگونه  را  خارشتر  عرق  بدانند  تا  دارند  دوست 
می دانید  که  همان طور  اما  نمود؛  تهیه  می توان 
این  و  می گویند  تقطیر  فرآیند  به  عرق گیری 
می گیرد.  صورت  مختلف  دستگاه های  با  تقطیر 
عرق خارشتر به این صورت به دست می آید که 
آب و ریشه گیاه خارشتر را با یکدیگر جوشانده 
و پس ازآن که جوشانده شد، عملیاتی که مربوط 
به سرد کردن یا همان تقطیر است را بر روی آن 

انجام می دهند.
به دست  این عملیات  از  مایعی که  درنتیجه آن 
تمامی  می شود که  همان عرق  به  تبدیل  می آید 
است  گفتنی  دارد.  همراه  به  خود  با  را  خواص 
خانه  در  عرق  این  تهیه  برای  افراد  از  بعضی 
تالش می کنند و بعضی از افراد با توجه به داشتن 
دستگاه های بزرگ برای محیط های صنعتی از آن 
باید  استفاده می نمایند. در کل  باال  برای فروش 
دستگاه های  از  استفاده  با  باشید که  داشته  توجه 
سطح باال کیفیت عرق گیری خود را باال ببرید تا 
بتوانید بهترین عرق خارشتر را به دست آورید.

مزاج عرق خارشتر
استفاده  را  عرق  این  دارند  دوست  که  افرادی 
نمایند همواره به دنبال این هستند که مزاج و طبع 
این عرق را فهمیده و با توجه به آن از این عرق 

استفاده نمایند. گفتنی است طبع این عرق بسیار 
گرمی  به  که  افرادی  لذا  است.  خشک  و  گرم 
واکنش های  است  ممکن  و  دارند  حساسیت 

آلرژیک در برابر این عرق از خود نشان دهند 
بهتر است که مصرف آن را با توصیه پزشک و 

به قاعده انجام دهند.
بعضی از افراد هستند که با مصرف بی رویه این 
ویژه ای  مزایای  و  از خواص  آنکه  به جای  عرق 
عذاب  در  مشکالت  از  شوند  بهره مند  دارد  که 
می افتند. توصیه ما به افراد این است که با مصرف 
به قاعده این عرق مشکالتی که ممکن است برای 
افراد با مزاج گرم به وجود آورد را از بین ببرید. 
از  استفاده  از  قبل  افراد  گفت  می توان  کل  در 
آن بهتر است با پزشکان و دکترانی که به طب 
سنتی تسلط دارند مشورت کرده و سپس نسبت 
افراد  از  بسیاری  نمایید.  اقدام  آن  از  استفاده  به 
مشکالتی  به  عرق  این  از  استفاده  با  که  هستند 
جبران ناپذیر دچار شده اند و به دنبال آن هستند 

که چگونه مشکالت خود را برطرف نمایند. 
خواص بی نظیر عرق خارشتر

عرق خارشتر دارای خواص بی نظیری است که 
اگر بخواهیم به بعضی از آن ها اشاره داشته باشیم، 
قرار  موردبررسی  را  آن ها  باید  مقاله  چند  طی 
دهیم؛ اما اگر بخواهیم به صورت موردی اشارات 
باشیم،  داشته  فواید  این  از  بخشی  تنها  به  ریزی 
اسهال،  درمان  برای  عرق  این  که  گفت  باید 
پاکسازی روده ها، از بین بردن سیاه سرفه و تب 
و لرز و ضدعفونی کردن کلیه و دیگر نقاط بدن، 
بین  از  بهبود بی خوابی، تصفیه خون، هضم غذا، 
بردن رسوباتی که از خوردن نوشابه های گازدار 
به وجود آمده اند، خاصیت های آنتی بیوتیکی و... 

اشاره کرد.
دیگر  با  را  خارشتر  عرق  اوقات  از  بعضی  لذا 
بسیار  ترکیب  یک  و  کرده  ترکیب  عرق ها 
از  اوقات  از  بعضی  در  می کنند.  تولید  خوب 
می توان  خارخاسک  و  خارشتر  عرق  ترکیب 

برای دفع سنگ کلیه به عنوان یک داروی بسیار 
قوی نام برد. گفتنی است این عرق برای بانوان 
داشته  فایده  به یک میزان  است  آقایان ممکن  و 
باشد اما در بعضی از اوقات برای بعضی از بانوان 
ممکن است فواید منفی داشته باشند که در ادامه 

از موارد منع استفاده آن صحبت خواهیم کرد.
استفاده عرق خارشتر برای الغری

خاصیت  به  توجه  با  عرقیجات  از  بسیاری 
را  افراد  است  ممکن  دارند،  که  آنتی اکسیدانی 
افراد  از  بسیاری  نمایند.  کمک  الغری  برای 
عرق  از  استفاده  آیا  بدانند  که  دارند  دوست 
خارشتر برای الغری کارا است یا خیر؟ در این 
مورد می توان گفت که بله عرق خارشتر به عنوان 
محسوب  سوز  چربی  مفید  عرق های  از  یکی 
از  می توانند  آن  از  استفاده  با  افراد  که  می شود 
چاقی خود جلوگیری کرده و به وزن ایده آل خود 
برسند. الزم به ذکر است که این عرق به دلیل 
خاصیت مسهل و ملین بودنش، باعث می شود که 
دفع  در  مشکالتی  یا  و  روده  انسداد  دچار  افراد 
مدفوع نشوند و همین موضوع باعث می گردد که 
افراد الغری خوبی در آینده داشته باشند. می توان 
گفت که استفاده از این عرق می تواند در درمان 

چاقی و جلوگیری از آن تأثیرگذار باشد.
زمان  که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به  تنها 
تا  باشد  شده  مشخص  باید  عرق  این  از  استفاده 
به  افراد  برای  را  الغرکنندگی  خاصیت  بتواند 
عرق  این  که  است  ذکر  به  الزم  آورد.  همراه 
و  می شود  بدن  در  سوخت وساز  افزایش  باعث 
مختلف  غذاهای  خوردن  با  افراد  که  نمی گذارد 

چاق شوند.
موارد منع استفاده از عرق خارشتر

عرق خارشتر عالوه بر مزایای خاصی که دارد، 
در بعضی از اوقات دارای موارد منع استفاده نیز 
است و با توجه به مضراتی که ممکن است داشته 

باشد باید به خوردن آن توجه شود.
باید  دارند،  را  عرق  این  خرید  قصد  که  افرادی 
است  ممکن  عرق  این  که  باشند  داشته  توجه 
برای افرادی که به بیماری حصبه، بواسیر، اسهال 
از  دیگر  بسیاری  و  آبله  خون ادراری،  خونی، 
موارد دچار می باشند مضر باشد. لذا توصیه ما این 
است که حتمًا قبل از اینکه از این عرق استفاده 
نمایید، با پزشک خود مشورت های الزم را انجام 

داده و سپس به استفاده از آن اقدام نمایید.
گفتنی است  استفاده از عرق خارشتر برای بانوانی 
که در دوران بارداری و شیردهی می باشند، ممکن 
است مشکالتی به وجود آورد. الزم به ذکر است 
یا  مثانه  عفونت  چون  مواردی  به  افراد  این  که 
و  بارداری  دوران  در  پس  می شوند.  دچار  کلیه 

شیردهی بهتر است که از آن استفاده نشود.

چند راه سریع برای 
پایان دادن به یبوست

چند راه برای بهبود 
خشکی چشم

بررسی ویژگی های عرق خارشتر و مصرف آن چند نوع حمام پا برای رفع مشکالت بهداشتی


