
 برگ چغندر

 چغٌذر، رًگ سثش ٍ پْي ّای تزگ تغذیِ هتخصصاى گفتِ تِ

 .است هلیي ٍ کلیِ کٌٌذُ تقَیت

 ٍ کٌذ هی درهاى را ادرار هجاری التْاب چغٌذر، تزگ ّوچٌیي

 .ضَد هی هصزف تاٍل درهاى ٍ سخن پاًسواى تزای

 ًیش صفزا کیسِ سٌگ کٌٌذُ دفغ َّیج آب تا هخلَط چغٌذر

 دافغ ٍ تذى کٌٌذُ تقَیت ٍ ًَضاتِ تْتزیي چغٌذر ضزتت ٍ ّست

 خیلی کالزی تا فیثز ػالی هٌثغ چغٌذر تزگ. است تذى سوَم

 .است چزتی تذٍى تقزیثاً ٍ کن

 فَالت اس سزضار آى ّای تزگ کِ است ایي ّستٌذ خثز تی آى اس هزدم اغلة کِ چیشی« ehow» گشارش تِ

 .است تتاکارٍتي ٍ

 کاّص را سیادی ّای تیواری تِ اتتال خطز ضَد، هصزف هزتة کِ صَرتی در اکسیذاى آًتی اس غٌی گیاُ ایي

 .دّذ هی

. دارد را خَب کٌٌذُ پاک یک ػولکزد پَست، ضاداتی تز ػالٍُ ٍ است هفیذ تسیار پَست تزای آى آب هصزف

 تزخی یا ٍ سَج هاًٌذ غذاّا تزخی در تَاى هی ضَد هی دیذُ آى در قزهش ّای رگِ کِ چغٌذر سثش ّای تزگ اس

 .کزد استفادُ ّا خَراک

 

 برگ مو

 ًیش "هَ" یا "تاک" را اًگَر درخت

 ساکارٍس، دارای هَ تزگ. گَیٌذ هی

 ،(Inosite)ایٌَسیت ،(Levulose)لٍَلش

 تتائیي، تاًیک، اجسام کارٍتي، کَئزستیي،

 اسکَرتیک اسیذ، هالیک اسیذ، تارتاریک

 .است سیلیکَى ٍ آّي پتاسین، اسیذ،

 .است قاتض هَ تزگ* 

 اسْال هَ، جَاى ّای تزگ کزدُ دم* 



 .کٌذ هی تزطزف را خًَی

 .است هفیذ ّا خًَزیشی تزای* 

 .است هَثز سردی ٍ ًقزس رفغ در* 

 .کٌذ هی تزطزف را استفزاؽ* 

 .است هَثز( یائسگی ٍ تلَؽ دٍراى تِ هزتَط)خَى گزدش اختالالت رفغ در* 

 .است هفیذ هَ تزگ کزدُ دم خَردى است، هلتْة ٍ قزهش صَرت پَست کِ ٌّگاهی* 

 .است هَثز رحن ٍ تیٌی ّای خًَزیشی رفغ در هَ، ضذُ خطک ٍ جَاى ّای تزگ گزد* 

 

 خواص برگ نعناع

 ّای ای لپِ دٍ تیزُ اس است گیاّی ًؼٌاع یا ًؼٌا

 ٍ تاضذ هی ًؼٌاػیاى تیزُ سزدستِ کِ گلثزگ پیَستِ

 ساقِ، ّای گزُ هحل اس. است خَراکی ّای سثشی جش

 درست را جذیذ ساقِ کِ ضًَذ هی خارج ّایی ریطِ

 در ًؼٌاع ساقِ یک فقط ضوا اگز تٌاتزایي. کٌٌذ هی

 اس پز ضوا تاغچِ توام سٍدی تِ تکاریذ، خَد تاغچِ

 ّشارپا آى تِ فارسی در دلیل ّویي تِ. ضَد هی ًؼٌاع

 .گَیٌذ هی

 کٌین، هی هصزف خَردى سثشی ػٌَاى تِ کِ ًؼٌایی

 هتفاٍت رٍیذ هی کَُ در خَدرٍ صَرت تِ کِ ًؼٌایی تا

 ًؼٌای درهاًی، اثزات ًظز اس ٍلی ّستٌذ، ّن تِ ضثیِ تقزیثاً هشُ ٍ طؼن تَ، ظاّزی، ضکل ًظز اس الثتِ. است

 .است تز قَی کَّی

 تا گیزد، هی قزار استفادُ هَرد خَردى سثشی ػٌَاى تِ ٍ ضَد هی دادُ پزٍرش کِ ًؼٌایی خَردى الثتِ

 .ضَد هی تَصیِ ًاّار هخصَصا رٍساًِ، غذای

 تلکِ کٌذ، ًوی ًاراحت را هؼذُ تٌْا ًِ تاسُ ًؼٌای خَردى دارد، ٍجَد هؼذُ ّای ًاراحتی کِ هَاردی در

 .تاضذ هی ّن هؼذُ ًاراحتی ی کٌٌذُ درهاى



 ػالی تسیار ضَد، هی دادُ پزٍسش کِ هؼوَلی ًؼٌای اس خَاظ ٍ کارتزد ًظز اس فِزی، ًؼٌای یا کَّی ًؼٌای

 .است هؤثزتز ٍ تز قَی تز،

 


