
 زیتون خواص جادویی

 

 تِ غزاخَسی قاؿق دٍ یا یک سٍصاًِ اگش ٍ کشدُ جلَگیشی هعذُ صخن تشٍص اص غزا اص قثل صیتَى سٍغي خَسدى

 اص یکی. ؿَد هی دیذُ آػیة ّای سٍدُ دس خصَف تِ یثَػت تشٍص اص هاًع ؿَد، هصشف قَُْ یا لیوَ ّوشاُ

 تاؿذ آى دسد ضذ خاصیت صیتَى، سٍغي ٍیظگی تشیي هْن

 ٍ خـک ٍ گشم صیتَى، سٍغي ٍ خـک ٍ ػشد ًاسع، هیَُ قاتض، ٍ گشم ایشاى، قذین طة ًظش اص سػیذُ صیتَى

 دس. اػت خـک ٍ گشم ًیض آى تشگ

 اؿاسُ صیش هَاسد تِ تَاى هی آى جولِ اص کِ ؿَد هی هتعذدی ّای اػتفادُ صیتَى ّای فشآٍسدُ اص ػٌتی طة

 :کشد

 سا صیتَى تشگ عذد 02 هٌظَس ایي تِ. اػت خَى فـاس آٍسدى پاییي تشای خَتی داسٍی صیتَى تشگ کشدُ دم

 .ًَؿٌذ هی فٌجاى یک سٍص دس تاس دٍ ٍ جَؿاًٌذ هی دقیقِ 51 هذت تِ آب گشم 022 داخل

 هٌظَس ایي تشای. صفشاػت کیؼِ ػٌگ کٌٌذُ دفع صیتَى سٍغي هصشف.اػت صفشاتش ٍ کٌٌذُ ًشم صیتَى سٍغي

 هفیذ خـک ّای  ػشفِ سفع تشای صیتَى سٍغي.اػت کؾ کشم صیتَى، سٍغي.ؿَد هصشف لیوَ آب تا تایذ

 .هالٌذ هی گضیذگی هحل تِ سا صیتَى سٍغي حـشات، گضیذگی اص ًاؿی خاسؽ سفع تشای.اػت

 آفتاب صیش ٍ دٌّذ هی هاػاط صیتَى سٍغي تا ّؼتٌذ، خًَی کن ٍ اػتخَاى ًشهی تِ هثتال کِ سا ّایی تچِ تذى 

 پَػت، تشک کشدى تشطشف تشای.اػت هَثش پیَسُ دسهاى تشای ّا لثِ سٍی صیتَى سٍغي هالیذى. گزاسًذ هی

 .هالٌذ هی هَضع تش ٍ کشدُ هخلَط ّن تا هؼاٍی هقذاس تِ سا صیتَى سٍغي ٍ گلیؼیشیي

 .دٌّذ هی قشاس آى سٍی ٍ کشدُ لِ سا صیتَى سػیذُ  هیَُ ّا، کَسک ٍ ّا جَؽ کشدى تاص ػش تشای

 تا گزاسًذ هی آفتاب دس سا آى ٍ خیؼاًٌذ هی صیتَى سٍغي گشم 02 دس سا تاتًَِ گل گشم 1 ًقشع، هعالجِ تشای

 .هالٌذ هی دسدًاک ًقاط سٍی ٍ کشدُ صاف ٍ فـشدُ سا آى ػپغ. کٌذ ًفَر سٍغي داخل تِ تاتًَِ ؿیشُ



 دػتوالی کشدُ، چشب صیتَى سٍغي تا ؿة 52 هذت تِ سا ػش کٌٌذ، جلَگیشی ػش هَی سیضؽ اص تخَاٌّذ اگش

 .ؿَیٌذ هی هشغ  تخن صسدُ حاٍی ؿاهپَی تا سا آى صثح خَاتٌذ، هی ٍ گزاؿتِ ػش سٍی


