
کاهش قند خون-ضد اگزمای اطراف چشم-برطرف 
کننده ترشی معده و کیسه صفرا-ضد لکه و جوش 
صورت –ترمیم بافت پوست و درخشان کننده آن و... 

آرامبخش-باکتی کش-ادرارآور-رغع دلیچه-میگن 
وسردرد-برطرف کننده عفونتهای-دستگاه 

تنفسیودردهای وماتیسمی-موثر در حساسیتهای 
فصلی 

آتی یوتیک قوی- معق-مقوی-کاهنده قند 
خون-ضد امراض پوستی-ضد نقرس 
ورماتیسم-تقویت پوست سر 

رفع لک های پوستی- رفع ناراحتی های حلق و 
گرفتگی صدا –رفع اسهال های ساده و دیسانتی 

پاین آورنده قند خون –درمان نقرس-مقوی 
–ضد عفونی کننده-قطع شیر مادر 

مقوی قلب و اعصاب-رفع بی خوابی های 
عصبی- رفع افسردگی- تسکین ناراحتیهای سینه 
–رفع سرفه –رفع تپش قلب- آرامبخش 

ضد چاقی-رغع ضعف اعصاب-نیو دهنده وهضم 
کننده-درمان کم خونی –زاد کننده ترشحات شیر-معالجه 
تاخیر-زمان وقوع قاعدگی زنان جوان-پاین آورنده چربی 

خون 

پاین آورنده فشار خون-تنظیم کننده قند خون و 
چربی خون-ضد مسمومیت حاصله از نیکوتین 

سیگار و آلودگی هوا 

ضد حساسیت ها-تصفیه کننده 
خون-صفرابر-اشتها آور-معق رفع یمای های 
پوستی-ادرارآور-ضد ردی-تقویت لثه وجلوگیی از 
ی آن –هضم کننده غذا-ضد اسکوربوت  خونر

رفع عطش و سکسکه-ضد اسهال واستفراغ-ضد 
عفونت-رفع غم- تامین ویتامین ث-ضد درد های 

عصبی در ناحیه دست وشانه 

ضد امراض عصبی-رغع سردرد و کمر درد های عصبی-رفع 
ورم وده و اختالالت یائسگی-رفع قاعدگی های دردناک- 
مقوی معده-وشن وشفاف کننده مو-درمان سرفه 

کودکان 

تقویت مغز و اعصابو حافظه وقلب-بازکننده رگهای 
قلب-تقویت حواس پنجگانه –درمان خستگی های وحی 
عصبانیت و بی حوسلگی-سردرد های عصبی و تنگی 
نفس-ضد استفراغهای دوران باردای-درمان کابوس شبانه 

پاین آورنده قند خون-تنظیم فشارخون تقویت 
حافظه-مفید برای نارسایهای کبدی-رفع 
سردرد-مدر-تسکین دندان درد  

برطرف کننده رماتیسم ودرد های 
استخوانی-تنظیم کننده قاعدگی-صاف کننده 
س و  خون –رغع خستگی –ضد انگل –اسکار

.تحرک کننده آزم های کبدی 
 افزایش دهنده انسولین –درمان دیابت 

محرک قلب واعصاب-آرامبخش-مسکن سردرد های 
میگرنی-رفع نگرانی و اظطراب-دلهره و ترس –ضد 
هیستی-کم کردن ادارار مبتالیان به مرض قند 

ضد چاقی-رفع زکام-وماتیسم-شکنندگی 
ناخن-اختالل سیستم گوارش-زادی فشار 

ی-کمی فشار خون- اختالل ینایی  خون-ضد خونر
ودید چشم-آسم-سرگیجه- کمبود کلسیم- 

سنگینی شنوایی-ورم مفاصل 

درمان زخم معده-تنظیم قاعدگی-رفع دل 
درد-ضد انگل-تقویت معده-هضم کننده 

غذا-رفع اسهال و استفراغ  
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قبل از هر غذا نضف استکان میل وی پوست بمالید 

وی سه فنجان قبل از غذا میل شود 

یک فنجان در یک لیوان آب سرد میل شود 

قبل از هر غذا یک استکان میل شود 

بعداز هرغذا یک استکان میل شود 

بعد از هرغذا یک استکان میل شود 

بعد از هر غذا یک استکان و شب موقع خواب میل شود 

نیم ساعت قبل از غذا یک استکان میل شود 

قبل از هر غذا نصف استکان میل شود 

قبل از هر غذا یک استکان میل شود 

قبل از هر غذا یک استکان میل شود 

قبل از هر غذایک استکان ویا به صورت شربت میل شود 

قبل از هر غذایک استکان میل شود  

بعد از هر غذایک استکان میل شود 

قبل از هر غذایک استکان میل شود 

وی سه مربه هر وعده نصف استکان میل شود 

بعداز هر غذا یک استکان میل شود 

قبل از هر غذا یک استکان میل شود 


