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 د. إ٠ّاْ تؾ١ش أتٛوثذج )خث١شج اٌطة اٌثذ٠ً ٚ اٌرغز٠ح(

 

 وصفات يُسنٍة عهى فٍص بىك:عُىاٌ صفحة 

https://www.facebook.com/WsfatMnzlytLjmalkHomemadeBeautyRecipes/?ref=bookmarks 

 

https://www.facebook.com/WsfatMnzlytLjmalkHomemadeBeautyRecipes/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/WsfatMnzlytLjmalkHomemadeBeautyRecipes/?ref=bookmarks
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 الفهرس

 

 

 

 األمراض التهاب الغدة الدرقٌة 4-3ص 

 الوصفات العالجٌة شاي الملٌسا .. عالج الصداع 5ص 

 العناٌة بالشعر المعقناع القرع  للحصول على شعر 6ص 

 العناٌة بالبشرة قناع بذور القرع .. شد تجاعٌد البشرة 7ص 

 الفوائد قصب السكر 01-8ص 

 كـٌـف تخلص من تصلب الرقبة 00ص 

 رجٌمات رجٌم الماء و فوائده 05-01ص 

 الركب و المرافقٌن الفازلٌن باللوز كرٌم 06ص 

 نـصـائـح خطوات تقشٌر البشرة 07ص 

 األعشاب بخور مرٌم 11-08ص 

 الٌدٌن وصفة زٌت القمح .. تفتٌح الٌدٌن 10ص 

 خضروات و فواكه التفاح 12 - 11ص 

 المطبخ الصحى شراب الحلٌب و الموز 13ص 

 القاموس  14ص 
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األعشابعانى صُاعة انسٌىت و   

 
تستخدم شركة صناعة الزٌوت و األعشاب الطبٌعٌة مواد طبٌعٌة إلستخراج خالصة الزٌوت 

ذات جودة عالٌة و بأفضل المعاٌٌر فً الصناعة، و من هذه الزٌوت تعمل وصفات طبٌعٌة 
لعالج مشاكل البشرة و الشعر و الجسم. فنحن أول شركة فً الوطن العربً تستخدم العالج 

األعشاب المؤخذ من الطب العربً القدٌم و الطب الهندي. خبرتنا فً هذا المجال بزٌوت و 
 .طوٌلة و هلل الحمد. شعار شركتنا العودة إلى الطبٌعٌة

 

 6199060190 للشراء اإلتصال على الفاٌبر:
 و على صفحة الفٌس بوك:

https://www.facebook.com/emanoilworld/ 

 :موقعنا
 

http://naturaloils01.strikingly.com 

https://www.facebook.com/emanoilworld/
https://www.facebook.com/emanoilworld/
http://naturaloils01.strikingly.com/
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 راضـاألمـ 

 التهاب الغدة الدرقٌة

 

و التهاب الدرقٌة أمرض وراثً وٌسمى مرض هاشٌموتو  تعرٌف انًرض:

و االلتهاب الدرقً المناعً، حٌث ٌهاجم جهاز المناعة فً الجسم الغدة أالهاشٌموتً 

جسام مضادة لخالٌا الغدة الدرقٌة فٌسبب أالدرقٌة وٌدمرها، وهذا المرض ٌنتج 

قصور للغدة الدرقٌة، فتنقص الهومونات التً تنتجها الغدة الدرقٌة مثل هورمون 

ٌالم وتضخم والتهاب الغدة الدرقٌة، وٌظهر هذا المرض أسبب الثٌروكسٌن، وهو ٌ

 .دٌسونأنٌمٌا الخبٌثة والسكر ومرض كثٌرا بٌن مرضى األ

 : األسباب

  مرض حساسٌة القمح

  إفراز األجسام المضادة لخالٌا الغدة الدرقٌة

  مرض السكري من النوع األول

  التهاب فً الغدة الدرقٌة
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 : األعراض

  النومالتعب وكثرة 

  تورم الغدة الدرقٌة

  انتفاخ ما حول العٌنٌن

  جفاف الشعر

  تشنج العضالت

  زٌادة كبٌرة فً الوزن

  عدم القدرة على تحمل البرد

  اإلمساك

  األكتئاب

  جفاف الجلد

  ارتفاع مستوى الكولٌسترول فً الدم

  تورم األرجل

  صعوبة أثناء البلع

 : العالج

حتوائه على الٌود والمواد الطاردة للسموم وٌكن تناول إلكثار من أكل الجرجٌر اإل

  عصٌر الجرجٌر.

  كثار من تناول عصٌر اللٌمون وإضافة اللٌمون إلى الطعام والسلطات.اإل

 كثار من تناول الملفوف واللفت فً الطعام على السلطة أو مطبوخا.اإل

  الدرقٌة.تناول الفول السودانً وفول الصوٌا لدورهما فً عالج الغدة 

 جرام من سمك األسقمطري ٌومٌا. 011ٌؤكل  سمك األسقمطري:

تنقع ملعقة صغٌرة من مطحون بذور الكراوٌا فً كوب الماء المغلً لمدة  الكراوٌا:

  ٌوم. 01ربع ساعة. ٌصفى وٌشرب كوب دافئ بعد الوجبات الثالث لمدة 

ن القرفة و كٌس تغلى ملعقة صغٌرة من الزنجبٌل مع ملعقة صغٌرة م :لٌالزنجب

 .االشاي األخضر فً الماء. ٌصفً و ٌشرب كوب  محلى بالعسل ٌومٌ
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 ةــيـالجــعــات الــفــوصــال 
 

 شاي الملٌسا .. عالج الصداع
 

 

 المكونات

 ملعقتان صغٌرتان من الرٌحان 

 نصف ملعقة صغٌرة من البابونج

 ملعقتان صغٌرتان من الملٌسا

 كوب من الماء المغلً

 الطرٌقة

 دقائق. 01تنقع األعشاب فً الماء المغلً لمدة 

 ٌصفً و ٌشرب كوب عند النوبة الصداع.
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 رـعـشـالـة بـايـنـعـال 

 المعقناع القرع  للحصول على شعر 
 

 تانًكىَا

 مالعق كبٌرة من القرع المفروم 4

 ملعقتان كبٌرتان من زٌت جوز الهند 

 ملعقتان كبٌرتان من العسل 
 

 انطرٌقة

 
 

 تخلط جمٌع المكونات للحصول على مزٌج كثٌف. -

 دقٌقة. 06ٌوضع القناع على الشعر لمدة  -

 ٌكرر استخدام هذا القناع مرة فً األسبوع. -
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 رةـشـبـالـة بـايـنـعـال 
 

 شد تجاعٌد البشرة.. قناع بذور القرع 
 

 انًكىَات

 ملعقة كبٌرة من بذور القرع 

 العسلملعقة صغٌرة من 
 

 انطرٌقة

 

 

 

 

 .تخلط جمٌع المكونات فً الخالط للحصول على مزٌج  متجانس -

 .دقٌقة 06على البشرة و الرقبة لمدة  القناع ٌوضع -

 .مرات فً األسبوع 0ٌكرر استخدام هذا القناع  -
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 دـوائـفـال 

 

 قصب السكر

 
ٌشرب طازجا ٌستخلص من قصب السكر عصٌر قصب السكر، والذي ٌجب أن 

ألنه سرٌع األكسدة فٌتحول إلى كحول أثٌري، وقد ٌبخر هذا العصٌر فً المصانع 

األسود ، وٌحتوي  و العسل والكحول وٌستخرج منه السكر، أو ٌصنع منه الخل

ج ، واألمالح المعدنٌة مثل ، 3ب ،ب ،أقصب السكر على الجلوكوز، وفٌتامٌن 

الحدٌد والبوتاسٌوم والصودٌوم والمغنٌسٌوم والكالسٌوم والبروتٌنات واألحماض 

 .العضوٌة والشمع والصمػ ومواد طبٌعٌة ملونة

 : فوائد الطبٌة

    مخفض لمستوى الكولٌسترول فً الدم

http://www.elajweb.com/?p=3903
http://www.elajweb.com/?p=3903
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    مقلل من اإلصابة بأمراض القلب والسكتات

    مانع لتخثر الدم

    مقوي للعظام

    منشط للكبد

    مدر للبول

    منقً وطارد للسموم

    مزٌد من الراحة النفسٌة

    فاتح للشهٌة

     سرٌع وسهل االمتصاص

    منشط للدماغ والعضالت

     مهدئ

    حامً من الضغوط النفسٌة

    ممد للجسم بالطاقة

    واقً من تصلب الشراٌٌن

     مقاوم لتجاعٌد الوجه

     ملٌن ومساعد على الهضم

   االكتئاب

    أمراض المعدة

  مساكاإل

    التهاب الحلق

    الحمٌات

     سرطان البروستاتا

   سرطان الثدي
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 كـيـف  
 

 خلص من تصلب الرقبةت
 
 
 

 االستحمام بالماء الدافئ.  :خطوة األولً

 
 

 تدفأ كمٌة متساوٌة من زٌت الزٌتون و زٌت الخردل خطوة الثانٌة:

 .على نار هادئة

 
 

 .تدلك به الرقبة لبضغة دقائق خطوة الثالثة:

 .ٌكرر استخدام هذه الخطوات مرتٌن فً الٌوم

 
 

 
 



 

 

12 

 عانى صُاعة انسٌىت و األعشاب

 
إلستخراج خالصة الزٌوت تستخدم شركة صناعة الزٌوت و األعشاب الطبٌعٌة مواد طبٌعٌة 

ذات جودة عالٌة و بأفضل المعاٌٌر فً الصناعة، و من هذه الزٌوت تعمل وصفات طبٌعٌة 
لعالج مشاكل البشرة و الشعر و الجسم. فنحن أول شركة فً الوطن العربً تستخدم العالج 

مجال بزٌوت و األعشاب المؤخذ من الطب العربً القدٌم و الطب الهندي. خبرتنا فً هذا ال
 .طوٌلة و هلل الحمد. شعار شركتنا العودة إلى الطبٌعٌة

 

 6199060190 للشراء اإلتصال على الفاٌبر:
 و على صفحة الفٌس بوك:

https://www.facebook.com/emanoilworld/ 

 :موقعنا

 

http://naturaloils01.strikingly.com 

https://www.facebook.com/emanoilworld/
https://www.facebook.com/emanoilworld/
http://naturaloils01.strikingly.com/
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 رجيمات 
 

 رجٌم الماء و فوائده

 

 انٍىو األول

ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح ا١ٌٍّْٛ ٌسظح االعر١ماظ ِٓ * 

 .إٌَٛ

فٕداْ ِٓ اٌمٙٛج تذْٚ اٌغىش أٚ ت١نح ِغٍٛلح +   ستغ سغ١ف ِٓ اٌخثض + ىر:انفط

 .اٌس١ٍة

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح* 

 .لطؼح عّه ِؾ٠ٛح + هثك عٍطح خناس + هثك فغ١ش ِٓ األسص  :انغذاء

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء تشتغ عاػح* 

  .ضتادٞاٌزثح فاوٙح + ػٍثح  :انعشاء

************* 

 انٍىو انثاًَ

ٌسظح االعر١ماظ ِٓ  ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح ا١ٌٍّْٛ* 

 .إٌَٛ

 .وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ فٕداْ اٌمٙٛج + لطؼر١ٓ ِٓ اٌرٛعدر: انفطى

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح* 
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 .ِٓ ؽٛستح اٌذخاج + هثك عٍطح خناسفذس اٌذخاج خاٌٟ اٌذْ٘ٛ + هثك : انغذاء

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء تشتغ عاػح* 

 .ضتادٞ + زثح فاوٙحاٌػٍثح  :انعشاء

************* 

 انٍىو انثانث

ٌسظح االعر١ماظ ِٓ  ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح ا١ٌٍّْٛ* 

 .إٌَٛ

فٕداْ اٌمٙٛج + ؽش٠سح ِٓ خثض اٌرٛعد + لطؼح ِٓ وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ  :انفطىر

 .اٌدثٓ

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح* 

ؽش٠سر١ٓ ِٓ اٌٍسُ اٌّؾٛٞ + هثك عٍطح اٌخناس + وٛب ِٓ ػق١ش  : انغذاء

 .اٌرفاذ

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء تشتغ عاػح* 

 .وٛب ػق١ش تشذماي أٚ ػق١ش ا١ٌٍّْٛ زثح فاوٙح +: انعشاء

************* 

 انٍىو انرابع

ٌسظح االعر١ماظ ِٓ  ا١ٌٍّْٛ ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح* 

 .إٌَٛ

ِٓ اٌفٛي تا١ٌٍّْٛ +  وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ فٕداْ اٌمٙٛج + ٍِؼمراْ وث١شذاْ: انفطىر

 .ت١نح ِغٍٛلح

 .لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػحؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ * 

 + هثك عٍطح خناس + هثك فغ١ش ِٓ األسص ػٍثح اٌرٛٔح تذْٚ اٌض٠د :انغذاء

 .أوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء 3ؽشب * 

 .ػٍثح اٌضتادٞ : انعشاء

************* 
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 انٍىو انخايص

االعر١ماظ ِٓ ٌسظح  ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح ا١ٌٍّْٛ* 

 .إٌَٛ

 ستغ سغ١ف + لطؼح ِٓ اٌدثٓ + وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ فٕداْ اٌمٙٛج انفطىر:

 .ؽشب وٛت١ٓ ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح* 

لطؼر١ٓ ِٓ فذس اٌذخاج + هثك فغ١ش ِٓ األسص + وٛب ِٓ ػق١ش : انغذاء

 .ا١ٌٍّْٛ تإٌؼٕاع

 .ذٕاٚي اٌؼؾاءأوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً  3ؽشب * 

 .وأط ِٓ اٌس١ٍة ؽش٠سح اٌرٛعد + ت١نح ِغٍٛلح + ء: انعشا

************* 

 انٍىو انطادش

ٌسظح االعر١ماظ ِٓ  ا١ٌٍّْٛ ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح* 

 .إٌَٛ

+ وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ فٕداْ  ِالػك ِٓ اٌفٛي تا١ٌٍّْٛ + ستغ سغ١ف خثض   :انفطىر

 .اٌمٙٛج

 .أوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح 3ؽشب * 

 .لطغ اٌىثذج اٌّؾ٠ٛح + هثك ِٓ عٍطح اٌخناس + زثح فاوٙح  5: انغذاء

 .أوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء تشتغ عاػح 3ؽشب * 

 .ؽش٠سح اٌرٛعد + لطؼح ِٓ اٌدثٓ + وٛب ػق١ش اٌرفاذ: انعشاء

************* 

 انطابعانٍىو 

ٌسظح االعر١ماظ ِٓ  ا١ٌٍّْٛ ؽشب وٛب ِٓ اٌّاء اٌذافئ ِنافا إ١ٌٗ ػق١ش زثح* 

 .إٌَٛ

ِالػك وث١شج ِٓ اٌفٛي تا١ٌٍّْٛ +  3وٛب ِٓ اٌؾاٞ أٚ فٕداْ اٌمٙٛج + : انفطىر

 .ت١نح ِغٍٛلح

 .أوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌغذاء تشتغ عاػح 3ؽشب * 
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لطغ ِٓ اٌٍسُ اٌّؾٛٞ + هثك فغ١ش ِٓ ؽٛستح  3هثك عٍطح خناس +  ء: انغذا

 .اٌؼذط أٚ اٌخناس

 .أوٛاب ِٓ اٌّاء اٌذافئ لثً ذٕاٚي اٌؼؾاء تشتغ عاػح 3ؽشب * 

 .ػٍثح اٌضتادٞ  اء:انعش

************* 

 :فىائذ رجٍى انًاء

 ِؼاٌدح اٌىسح ٚإٌرٙاتاخ اٌسٍك ِٚشك اٌشتٛ

 ِؼاٌدح اٌغّٕح

 ِؼاٌدح اٌقذاع ِٚشك اٌنغو

 أِشاك اٌّغاٌه اٌث١ٌٛح ِؼاٌدح

 ِؼاٌدح فمش اٌذَ

 ِؼاٌدح خفماْ اٌمٍة

 ٠ؼًّ ػٍٝ ذٕؾ١و اٌىٍٝ

 ٠ؼاٌح ِؼاٌدح زاالخ اإلِغان

 ٠ؼطٟ اٌثؾشج ٔناسج ٠ٚدؼٍٙا سهثح

 ٠غاػذ ػٍٝ إخشاج اٌذَ اٌفاعذ ِٓ اٌدغُ
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 الركب و المرافقي    
 

  كرٌى انفازنٍٍ بانهىز
 

 انًكىَات

 اٌٍٛص اٌسٍٍِٛؼمح فغ١شج ِٓ ص٠د 

 ِالػك وث١شج ِٓ اٌفاص١ٌٓ 6

 ٍِؼمح فغ١شج ِٓ اٌدٍغش٠ٓ اٌغائً أٚ اٌض٠د

 ٍِؼمح فغ١شج ِٓ ص٠د خٛص إٌٙذ

 ٍِؼمح فغ١شج ِٓ ػق١ش ا١ٌٍّْٛ

 انطرٌقة

 ذخٍو اٌّىٛٔاخ فٟ ػٍثح فاسغح.

 .ذذ٘ٓ تٗ إٌّطمح ١ِٛ٠ا لثً إٌَٛ
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 نـصـائـح 
 

 خطوات تقشٌر البشرة

 
 

تبلل البشرة بوضع الغسول السائل أو الصابون )خاص بنوع بشرتك( وٌكون ذلك  -

 .بالفرشاة أو بقطعة إسفنجٌة نظٌفة

 فرك جلد البشرة من فً حركات دائرٌة مع تجنب منطقة العٌن ألن الجلد فًٌ -

 هذه المنطقة ٌكون حساسا للغاٌة.

 .بت الخفٌفتشطف البشرة بالماء الدافئ وٌتم تجفٌفه عن طرٌق الر -

 .دقٌقة 01ٌوضع قناع التقشٌر على الوجه ماعدا منطقة العٌن وٌترك لمدة  -

 ٌنزع القناع بغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم تدهن بكرٌم مرطب. -
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 األعـشـاب 
 

 بخور مرٌم

 
 -فاتْٛ اٌشاػٟ  -وؼة اٌغضاي  -لشْ اٌغضاي  -ذاج ع١ٍّاْ  -اٌضػّطٛه  االضى:

ػشه١ٕا  -ػشه١ٕا فاسعٟ -عىٛوغ  -ر١ٔثح اٌخشٚف  -فش٠ّح اٌذخاج  -د٠ٚه اٌدثً 

 صٚصٚ. -زٍثٟ 

تخٛس ِش٠ُ  -تخٛس ِش٠ُ إفش٠مٟ  -تخٛس ِش٠ُ ٌثٕأٟ  -تخٛس ِش٠ُ ١ٌثٟ أَىاعّ:

 أعّش

ٔثاخ ِؼّش ِٓ فق١ٍح ست١ؼ١اخ. ٔثاخ ٠ّٕٛ ذٍمائ١ا فٟ اٌطث١ؼح، رٚ دسٔاخ  انىصف:

لٍث١ح، زادج ٔغث١ا فٟ اٌمّح، راخ زافاخ ِرّٛخح ِغرذ٠شج عطس١ح اإلٔطّاس. األٚساق 

ٚامسح اٌرغٕٓ. اٌٛخٗ اٌؼٍٛٞ ٌألٚساق أخنش ِغ تمغ فاذسح اٌٍْٛ. اٌٛخٗ اٌغفٍٟ 

إ١ٍٍ٘د١ح، أت١ل أٚ ٚسدٞ أٚ ١ٌٍىٟ ِغ  -عُ رٚ فقٛؿ سِس١ح 3أسخٛأٟ اٌراج 

 تمؼح أسخٛا١ٔح ػٕذ اٌؼٕك اٌؼٍث١ح.

ذشو١ا  -لثشؿ  -خضائش  -ذٛٔظ  -١ٌث١ا  -ٓ فٍغط١ -ٌثٕاْ  -عٛس٠ا  انًىطٍ األصهً:

 ا١ٌٛٔاْ. -

ػٍٝ األزّاك األ١ٕ١ِح ٚاألِالذ اٌّؼذ١ٔح ِثً اٌّغ١ٕغ١َٛ  ٠ٜسرٛ انًىاد انفعانة:

 .ٚاٌىاٌغ١َٛ ٚاٌغؼشاخ اٌسشاس٠ح ٚاٌف١را١ِٕاخ ِٚٛاد لاتنح
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 .األٚساق ٚاٌذسٔاخ فٟ اٌدزٚساألخضاء اٌّغرخذِح: 

 خىاصّ انعالجٍة:

 هاسد ٌٍذ٠ذاْ 

 تؾشب ِغٍٟ إٌثاخ  نذغ األفعى:

 تض٠د إٌثاخ  أيراض انبروضتاتا:

 اٌمشٚذ اٌٙن١ّح 

 وثشج  اٌرثٛي 

 اٌغؼاي 

 تّذلٛق اٌذسْ  انذيايم:

 تّذلٛق اٌذسٔاخ  فطرٌات األظافر:

 اٌدشٚذ اٌّرم١سح 

 تّٕمٛع ِذلٛق اٌذسٔاخ  حروق انجهذ: و فطرٌات

 لٍح اإلزغاط ٌّشمٝ اٌغىش 

 اٌشِٚاذ١ضَ 

 تشػ ِطسْٛ األٚساق اٌدافح  انحروق:

 تؾشب ؽاٞ إٌثاخ  اإلضهال:

 اٌقذاع 

 ذنخُ اٌغذج اٌذسل١ح 

 أِشاك اٌمٍة 

 اٌغشهاْ  

ذٕمغ ٍِؼمح فغ١شج ِٓ ِطسْٛ اٌدزٚس فٟ وأط ِاء ِغٍٟ  طرٌقة عًم شاي انُبات:

 ٌّذج عاػح ثُ ٠قفٝ ٠ٚؾشب فٕداْ ِشذ١ٓ فٟ ا١ٌَٛ

امطشاتاخ فٟ خٙاص اٌٙنُ ٚ اٌى١ٍر١ٓ، ٌزا التذ ِٓ ٠غرؼًّ تّؾٛسج ٠سذز أضرار: 

.هث١ة اخرقافٟ  
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 اليدين 
 

 تفتٌح الٌدٌن.. وصفة زٌت القمح 
 

 المكونات

 ملعقتان كبٌرتان من الجلسرٌن السائل

 ملعقتان كبٌرتان من زٌت اللوز الحلو

 ملعقتان كبٌرتان من زٌت جنٌن القمح

 عصٌر حبة اللٌمون

 ملعقة كبٌرة من زٌت الخروع

 الطرٌقة

 تمزج المكونات فً زجاجة.

تدهن به الٌدٌن و ٌترك ساعة )ٌفضل لف الٌدٌن فً أكٌاس و ربطها أو ارتداء 

 قفازٌن للحصول على نتٌجة أفضل و أسرع(.

 تفرك الٌدٌن باللٌفة و تجفف، ثم تدهن بكرٌم المرطب.

 ع.مرات فً األسبو 0ٌكرر استخدام هذه الوصفة 
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وات و فواكه   خض 
 

 انتفاح

 
، ٚاألزّاك ر١ٕ١ح فٟ اٌمؾٛس، ٚاٌثىاذ ػٍٝ اٌغىش٠اخ ٚاٌّٛاد اٌذ١ٕ٘حاٌرف ٠ٜسرٛ

اٌؼن٠ٛح ٚاٌثشٚذ١ٓ ِٚناداخ األوغذج ٚاأل١ٌاف ٚاألِالذ اٌّؼذ١ٔح ِثً اٌقٛد٠َٛ 

،  3ب،  2، ب 1، بٕد١ٕض ٚاٌسذ٠ذ ٚاٌضٔه ٚف١را١ِٓ اٚاٌىاٌغ١َٛ ٚاٌثٛذاع١َٛ ٚاٌّ

٠ذخً اٌرفاذ فٟ فٕاػح تؼل . ، نٚ٘ٛ زّل اٌف١ٌٛه، ج، ٞ 9، ب 6ب 5ب

ٚ ٠ؾشب ػق١شا ٠ٚغرسغٓ أوٍٗ تمؾٛسٖ ٌؼظُ أ٠ٚؤوً اٌرفاذ هاصخا   اٌؼمال١ش اٌطث١ح

 .فٛائذ٘ا

 :فىائذِ

 ِخٍـ ٌٍدغُ ِٓ اٌغَّٛ 

  ِمٛٞ ٌٍثح ٚاألعٕاْ

  ِخفل ِٓ ِغرٜٛ اٌى١ٌٛغرشٚي اٌناس فٟ اٌذَ

  اٌى١ٌٛغرشٚي إٌافغ فٟ اٌذَِض٠ذ ِٓ ِغرٜٛ 

  ِٙاخُ ٚلاذً ٌٍف١شٚعاخ ٚا١ٌّىشٚتاخ ٚاٌثىر١ش٠ا

  ِغاػذ ػٍٝ اٌٙنُ

  ٚالٟ ِٓ اإلِغان

  ِٕؾو ِٚمٛٞ ٌؼنٍح اٌمٍة

  ِمٛٞ ٌٍذِاؽ
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  ِمٛٞ ٌٍّؼذج ِٕٚؾو ٌثىر١ش٠ا اٌّؼذج

  ِطفئ ٌٍؼطؼ

  ِخفل ٌّغرٜٛ مغو اٌذَ فٟ اٌدغُ

  ِٛلف ٌٍمٟء

  ِدذد ٌٍٕؾاه

  غُ ِٓ اٌذْ٘ٛ ٚاألِالذِٕظف ٌٍد

  ِمٛٞ ٌٍؼظاَ

  زاِٟ ِٓ اإلفاتح تاٌغشهاْ

  هاسد ٌٍثٍغُ

  ِأغ ِٓ اإلفاتح تاٌدٍطاخ

  ِفشص ٌغذد اٌٍؼاب ٚاألِؼاء

  ِسافع ِٕٚؼُ ِٚفرر ٌٍثؾشج

  ِدذد ٌخال٠ا اٌدغُ

  ِأغ ٌٍردٍو

  ِٕؾو ٌٍىثذ

  ِسافع ػٍٝ اإلعٕاْ ِٓ إٌخش

  ٚالٟ ِٓ ٘ؾاؽح اٌؼظاَ

 تٍثخح ِٓ اٌرفاذ اٌّؾٛٞ :وتىرو أصابع انقذيٍٍ يٍ انبرداحتقاٌ 

 تّطسْٛ اٌرفاذ ِغ اٌس١ٍة :انجروح وانقروح

 تّطثٛش ػقش اٌرفاذ :انصرع

 : أضرار انتفاح

 اإلوثاس ِٓ ذٕاٚي تزٚس اٌرفاذ ٠غثة اٌرغُّ 

٠ّىٓ أْ ٠غثة اٌرفاذ اٌسغاع١ح ٌثؼل إٌاط اٌز٠ٓ ٠ؼأْٛ ِٓ زغاع١ح اٌفٛاوٗ 

 ِثً اٌّؾّؼ ٚاٌٍٛص ٚاٌثشلٛق ٚاٌخٛش ٚاٌىّثشٜ ٚاٌفشاٌٚح.اٌٛسد٠ح 
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 ىحـصـخ الـبـطـمـال 

 

 الحلٌب و الموز شراب

 
 

 المكونات

 نصف كوب من العسل

 كوب الحلٌب الساخن

 قشر حبة الموز المجفف و المطحون

 الطرٌقة

 تخلط جمٌع المكونات فً إناء زجاجً.

 ملعقة كبٌرة فً المساء. تؤخذ منه ملعقة كبٌرة فً الصباح و

 ٌكرر استخدام هذه الوصفة ٌومٌا لمدة شهر.
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 وسـامـقـال
 

 

 

 انسبادي اٌٍثٓ -٠ٛغٛسخ   -اٌخاثش  -اٌشائة  -اٌشٚب 
 

 

 انكرات اٌثمً -تشاف١ا 
 

 

 انُاَخة اٌىّْٛ اٌٍّٛوٟ -إٌخٛج إٌٙذ٠ح   -ٔأخٛاٖ  -إٌخٛج 

  
 فجم انحصاٌ اٌدشخاس - خشدي األٌّاْ -فدً اٌخ١ً 

 
 

 انبقذوَص اٌّؼذٔٛط

 
 

 

 انحُة األسلاْ -اٌشلْٛ  -اٌشلاْ  -ا١ٌشٔاء  -ا١ٌّٕٙذٞ   -اٌسٕاء 

 
 

 القرع الٌقطٌن

 
 

 الملٌسا المِلٌسة -حشٌشة النحل  -عشبة النحل  -الترنجان 
 

 

   -العشبة الملكٌة  -الرٌحان الملكً  -الحبق  - الحوك
 بوسف ٌسنبتة القد

 الرٌحان
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 عانى صُاعة انسٌىت و األعشاب

 
تستخدم شركة صناعة الزٌوت و األعشاب الطبٌعٌة مواد طبٌعٌة إلستخراج خالصة الزٌوت 

ذات جودة عالٌة و بأفضل المعاٌٌر فً الصناعة، و من هذه الزٌوت تعمل وصفات طبٌعٌة 
شركة فً الوطن العربً تستخدم العالج لعالج مشاكل البشرة و الشعر و الجسم. فنحن أول 

بزٌوت و األعشاب المؤخذ من الطب العربً القدٌم و الطب الهندي. خبرتنا فً هذا المجال 
 .طوٌلة و هلل الحمد. شعار شركتنا العودة إلى الطبٌعٌة

 

 6199060190 للشراء اإلتصال على الفاٌبر:
 و على صفحة الفٌس بوك:

https://www.facebook.com/emanoilworld/ 

 :موقعنا

http://naturaloils01.strikingly.com 

 

https://www.facebook.com/emanoilworld/
https://www.facebook.com/emanoilworld/
http://naturaloils01.strikingly.com/
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