خواص درمانی آلوئهورا در ادامه به اختصار آمده است:

سالمت مو

یکی از خواص درمانی آلوئهورا درمان كمپشــتی
موی سر است .این گیاه حاوی آنزیمهای محرك تولید
و رشــد موهای جدید بوده و با افزایش سرعت جریان
گردش خون ،فعالیت پاپیالی پوســتی یا زائده بافتی
ریشه مو را افزایش میدهد که این عمل غذارسانی به
فولیكولهای مو را سرعت میبخشد.
در ضمن خــواص ضــد باكتري و ضــد قارچي
آلوئهورا از ايجاد شوره جلوگیری کرده و براي كنترل
عفونتهاي قارچي مثل بيماري كچلي نيز مفيد است.

سالمت پوست

ژل آلوئهورا برای ترمیم ســلولهای مرده ،درمان
تــرك و خشــكی ،جلوگیــری از پیــری زودرس،
کمرنگ کردن لکههــا ،مرطوب ،نــرم و براق کردن
پوست،همچنين براي درمان ترك بین انگشتان پا ،از
بین بردن چروک ،آکنه و جوش و جلوگیری از آفتاب
سوختگی مفید است .برای استفاده روی پوست کافی
اســت ژل به دست آمده را روی پوســت مالش دهید
تا جذب شود .ژل به ســرعت جذب میشود و نیاز به
شستوشو نیست.
از دیگر خواص درمانی گیاه آلوئــهورا میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 درمان اگزمای دور چشم کاهش وزن خاصیت سم زدایی خاصیت مسهل بودن درمان دیابت -درمان زخم معده

 بهبود سریع زخمها پاالیش و تصفیه خون تنظیم فشار خون درمان بیماری کلیه و پيشگيري ازتشكيل سنگ کلیه
توجه توجه:
باکتریایی
های
 درمان بیماریداروهای گیاهی ،اگرچه گیاهی هستند ،اما دارو
 درمان سینوزیت و آسمبه شمار میروند و مثل هر دارویی مصرف آنها باید
 درمان بیماریهای رودهزیر نظر پزشــک متخصص صورت بگیرد .مصرف
 درمان استرسخودسرانهداروهایگیاهی،مثلداروهایشیمیایی،
مغزی
سکته
 پیشگیری ازمیتوانند عوارض جبرانناپذیری داشته باشند.
 مقابلــه با انواع پوســیدگیهایدندانی
بهبود مشکالت دهان و لثه درمان پوکی استخوانطرز تهیه شربت آلوئهورا
 درمان بیماریهای مری درمان بواسیرموادالزم:ژلشفاف،جداشدهازیکبرگ:یکپیمانه،آب:سهپیمانه،عسل
چشم
و
گوش
 درمان دردياشکر :بهمیزاندلخواه ،جهتطعمدادناینشربتمیتوانیدازاسانسهای
تورم،
و
درد
از
جلوگیــری
خوراکیاستفادهکنید.
کوفتگی،
ضد
التهابی،
ضد
اثرات
طرز تهیه :تمام مواد را درون مخلوطکن ریخته و میکس کنید تا مخلوطی
ضــد کشــیدگی ماهیچهها،
یکدست حاصل شود .سپس این مواد را به مدت  30الی  40دقیقه بگذارید تا
رباطها ،تاندونهــا ،واریس و
خنکشودوسپس
جوشبخورد.بعدآنرادریخچالقراردهیدتاکامال
آرتریت
به صورت پالپ
میلنمایید.درصورتیکهمایلبوديدشربتآلوئهورا
 درمان کبدرا در قطعات
(همراهقطـعاتکوچک)باشد،میتوانیدبخشیازژل
 جلوگیری از سکته قلبیکوچکبریدهوآنهابهشیرموزیاسایرآبمیوههااضافه
 افزایش قوای جنسیکردهومیکسکنید.برایبرشزدنبرگآلوئهوراوخارج
ماهانــه
 تنظیــم عــادتکردنژل،بهترینروشایجادبرشهایطولیاستتااز
خانمها
خارجشدنشیرهزردرنگآنجلوگیریشود.
 درمان زخمها و جراحتهانکته :برای نگهــداری باقیمانده بــرگ ،آن را در
و سوختگی
کاغذبپیچیدودریخچالقــراردهید.معموالچندماه
بدن
ایمنی
قدرت
بردن
 باالمیتوانبرگهارادردماهایخنک(بینصفرتا10درجه
بدن
انرژی
افزایش
سانتیگراد)درونیخچالهایخانگینگهداریکرد.

برگ بو

اگر میخواهید گوشت قرمز یا مرغ را
آبپز کنید ،بهتر اســت پیش از این کار،
آن را با پیاز ،فلفل سیاه و کمیزردچوبه
تفت دهید و بعد آن را بپزید .با این کار ،هم
گوشت طعم بهتری پیدا میکند
و هم از نظر ظاهری بافتش
را از دســت نمیدهــد.
ســاقه کرفس ،برگ بو
و فلفــل دلمــهای عطر
بســیار خوبی به مرغ پخته
میدهند.

رب انار

آب گوجهفرنگی

راه دیگر برای بهتر شدن عطر و طعم
گوشت استیکی آن است که آن را از روز قبل
در مخلوطی از ســرکه ،روغن کنجد ،کمی
نمک ،فلفل قرمز ،فلفل دلمهای و برگ کرفس
خام و حتی کمی آب گوجه فرنگی بخوابانید.

پس از اینکه تکههای مرغ را
با آب و کمینمک پختید ۲ ،قاشق
غذاخوری رب انار را با نصف لیوان پیاز
ی تفت
سرخ شده و یک قاشــق چایخوری زعفران دم کرده کم 
بدهیدورویمرغهابریزید .غذاپساز ۲تا ۳دقیقهحرارت آماده
خوردن است.

زعفران

ترکیبــی از زعفران،
نمــک ،فلفل ســیاه و
ســرکه از بهترین طعم
دهندههــا به گوشــت
ماهی است.
مشعل خانواده
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