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 د. إيمان تشير أتوكثذج 

 خثيرج الطة الثذيل و الرغذيح
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 رسـهـفـال

 

 

 

 

 األمراض التهاب الكبد الوبابً 5-3ص 

 الوصفات العالجٌة شراب البصل 6ص 

 العناٌة بالشعر لناع الشوكوالتة و الموز 7ص 

 العناٌة بالبشرة لناع الفواكه 01ص 

 الفوائد الجٌالتٌن 01 - 00ص 

  هل تعلم أنواع عسل النحل   05-03ص 

 العناٌة بالجسم طرق لترطٌب الجسم ٌومٌا 07 - 06ص 

 العناٌة بالشفاه وصفة الزنجبٌل  08ص

 العٌادة عالجات منزلٌة لتخلص من آالم المفاصل  4 10ص 

 نصائح أهم الزٌوت للعناٌة الٌومٌة بالشعر 11ص 

 األعشاب األبٌض الفراسٌون 13-12ص 

 كٌف صناعة مزٌل المكٌاج من الخروع 14ص 

 أسرار اسرار جمال الهندٌات 16 - 15

 المطبخ الصحى شراب البرتمال 17ص 

 القاموس  18ص 
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 عالم صناعة الزيوت و الأعشاب

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

جودة عالٌة و بؤفضل المعاٌٌر فً الصناعة، و من هذه الزٌوت تعمل وصفات طبٌعٌة ذات 
لعالج مشاكل البشرة و الشعر و الجسم. فنحن أول شركة فً الوطن العربً تستخدم العالج 
بزٌوت و األعشاب المإخذ من الطب العربً المدٌم و الطب الهندي. خبرتنا فً هذا المجال 

 .ار شركتنا العودة إلى الطبٌعٌةطوٌلة و هلل الحمد. شع
 

 111071800511401 للشراء اإلتصال على الفاٌبر2

 و على صفحة الفٌس بوك2

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

 2موقعنا

755.strikingly.com4-3436-1695257-http://site 
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 راضـاألمـ 

 C -سً  فٌروس..  التهاب الكبد الوبائً

 

مرض كبدي ٌسببه فٌروس التهاب الكبد، وهو ٌسبب  تعرٌف المرض2

و الحاد، و تتراوح وخامته بٌن مرض خفٌف ٌدوم أالتهاب الكبد المزمن 

بضعة أسابٌع ومرض خطٌر ٌدوم مدى الحٌاة.  وال تظهر أعراض هذا 

المرض فً البداٌة ولكن تظهر فً ولت متؤخر فٌتلف الكبد، ومن 

بة الكبد بالتلٌف وبسرطان الكبد. وفً مضاعفات التهاب الكبد الوبابً إصا

غٌر مصحوبة  Cالعادة تكون العدوى الحادة بفٌروس التهاب الكبد 

 الشفاء بؤعراض، وال ترتبط إال نادرا بمرض ٌهدد الحٌاة. وتتخلص نسبة

% من المصابٌن بالعدوى من الفٌروس تلمابٌا فً 51و 51تتراوح بٌن 

و حسب تمرٌر منظمة الصحة أشهر من العدوى دوي أي عالج.  6غضون 

العالمٌة )ٌمرض عدد ال ٌستهان به من المصابٌن بعدوى مزمنة بتلٌف الكبد 

  .(أو سرطان الكبد سنوٌا من مختلف أنحاء العالم

 األسباب2

  عن طرٌك الدم بالحمن الملوثة C عدوى بفٌروس

  نمل الدم ومشتماته بدون فحص
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  المخدراتاالستخدام المشترن للحمن عند مدمنً 

  استخدام المعدات الطبٌة كالمحالن واإلبر بدون تعمٌم

 انتمال الفٌروس عن طرٌك عاللات غٌر شرعٌة

  وشم الجسم أو ثمب الجسم لتعلٌك حلً

  عدوى الجنٌن من األم المصابة

من خالل لبن األم أو األغذٌة أو المٌاه أو عن  Cوال ٌنتشر التهاب الكبد 

ل العناق أو التمبٌل أو تماسم األغذٌة والمشروبات طرٌك التالمس العابر مث

 مع شخص مصاب بالعدوى.

 األعراض2

  اإلرهاق والتعب

  ارتفاع فً درجة الحرارة

  المًء والغثٌان

  فمدان الشهٌة

  آالم المفاصل

  آالم فً المعدة

  تلون البراز باللون الرمادي

  الٌرلان

  تلون البول باللون الداكن

 ابة2الوقاٌة من اإلص

  النظافة الشخصٌة

  تجنب التعرض الستعمال المحالن واإلبر الملوثة

  تعمٌم المعدات الطبٌة

  فحص الدم لبل نمله للمرٌض

  تجنب عاللات غٌر شرعٌة
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  A  ،Bالتهاب الكبد أخذ لماح

  تجنب تناول األطعمة الحرٌفة والدسمة والشوكوالتة. األطعمة الممنوعة2

تناول شوربة الخضار باللحم والمرع، التمر و  األطعمة مسموح بها2

الهندباء وملفوف و عرق السوس و البنجر و الفول السودانً و الخرشوف 

  والسبانخ. 

 العالج2

تضاف ملعمة كبٌرة من العسل إلى كؤس من الماء الفاتر وٌشرب  العسل2

  على الرٌك كل صباح.

 3محلً بالعسل  تغلً أوراق النعناع فً الماء و ٌشرب كوب النعناع2

 مرات فً الٌوم.

تطحن كمٌة من حبة البركة و تخلط مع العسل. تإخذ ملعمة  حبة البركة2

كبٌرة كل صباح أو تضاف لطرات من زٌت حبة البركة إلى فنجان من 

 المهوة.

تغلً ملعمة كبٌرة من الكراوٌة فً كؤس من الماء. ٌصفً و  الكراوٌة2

 لٌوم.مرات فً ا 3ٌشرب كؤس محلً بالعسل 

تغلً ملعمة صغٌرة من حبة البركة و الكمون و الٌنسون و  شاي األعشاب2

مرات فً  3الشمر فً كمٌة من الماء. ٌصفً ٌشرب كوب محلً بالعسل 

 الٌوم.

تضاف ملعمة صغٌرة من الكركم المطحون إلى كؤس من الماء  الكركم2

 الدافا و ٌشرب مرتان فً الٌوم أو ٌضاف إلى الطعام.

العالج باألعشاب ال ٌغنً عن تناول األدوٌة المضادة للفٌروسات  مالحظة2

 التً ٌصفها الطبٌب المختص.
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 ةــيـالجــعــات الــفــوصــال 
 

 شراب البصل.. عالج احتباس الماء فً الجسم

 

 المكونات

 شرابح من حبة البصل

 كوبٌن من الماء

 ثلث ملعمة صغٌرة من الملح 

 الطرٌقة

 .دلٌمة 01فً الماء لمدة  تغلً شرابح البصل

 .ٌبعد عن النار و ٌضاف الملح

 .ٌشرب كوب مرتٌن فً الٌوم
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 األن ٌباع فً عالم صناعة الزٌوت و األعشاب

 

 زٌت السعد بخالصة الالفندر

 :فوائده

 ٌساعد على محاربة حب الشباب

 عالج األكزٌما و البهاق

 عالج الطفح و الحروق

 الواسعةٌساعد على التخلص من المسام 

 ٌعمل على تفتٌح لون البشرة

 ٌخفف من نمو الشعر الزابد على الوجه و الجسم حتى ٌختفً تماما

 التخلص من آثار الحبوب والبثور والندوب

 ٌساعد على عالج اآلثار التً تركتها لدغات الحشرات على الجلد

 

 880008100080200للشراء اإلتصال على الفاٌبر2 
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 رـعـشـالـة بـايـنـعـال 
 

 ترطٌب و تغذٌة الشعر.. قناع الشوكوالتة و الموز 

 

 المكونات

 ملعمة كبٌرة من العسل 

 لطع صغٌرة من الشوكوالتة الداكنة أو ملعمة صغٌرة من بودرة الكاكاو 5

 ملعمة صغٌرة من زٌت الزٌتون أو زٌت اللوز الحلو أو زٌت جوز الهند

 الطرٌقة

 حتى تصبح سابلة. تذوب الشوكوالتة فوق حمام مابً ساخن

 تهرس حبة الموز مع بالً المكونات جٌدا.

 ٌوضع المناع على الشعر و ٌغطً لمدة ساعة.

 مرات فً الشعر. 3ٌكرر استخدام هذا المناع 
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 رةـشـبـالـة بـايـنـعـال 
 

 .. لتغذٌة البشرة قناع الفواكه

 

 

 المكونات

 ملعمة كبٌرة من الخٌار المفروم

 الموز المفرومملعمة كبٌرة من 

ملعمتان صغٌرتان من المشدة )للبشرة الدهنٌة ٌستخدم الطٌن بدال من  

 المشدة(

 الطرٌقة

 تخلط جمٌع المكونات جٌدا.

 دلٌمة. 14ٌوضع المناع على البشرة و الرلبة لمدة 

 ٌكرر استخدام هذا المناع مرة فً األسبوع.

 ٌمكن عمل المناع بؤنواع أخري من الفواكه. مالحظة2
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 دـوائـفـال 
 

 الجيالذيه

 
 

انجيالذيٍ ْي يادج ْالييح صهثح ٔشفافح ٔنكٍ قذ يًيم نَٕٓا إنٗ األصفز 

أحياَا، ْٕٔ يؼزف تانثزٔذيٍ انًشرق يٍ األَسجح انعايح ٔيُرجاخ 

 انحيٕاَاخ كانؼظاو أٔ انجهٕد أٔ األرتطح أٔ انغعاريف. ذسرخذو األغؼًح 

ٔ خصٕصا انحهٕياخ، ٔيسرحعزاخ انرجًيم، ٔتؼط األدٔيح.ذثاع في 

 يحالخ انغذائيح. 
 

 فوائذها:

 ذحافظ ػهٗ يزَٔح انجهذ ٔذحسٍ يظٓزِ

 يعادج ألػزاض انشيخٕخح
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 ذقشز انثشزج إلسانح انجهذ انًيد ٔ انزؤٔص انسٕداء

 ذفرح انثشزج ٔ ذخهصٓا يٍ انثقغ انذاكُح

 انشؼز انشائذ يٍ انٕجّ

 انشؼز ٔ ذجؼهّ أكثز نًؼاَا ٔصححذقٕٖ 

ذذٔب يهؼقح كثيزج يٍ انجيالذيٍ  وصفح للثشرج و ذخلص مه الشعر السائذ:

في يهؼقراٌ كثيزذاٌ يٍ انحهية انساخٍ. ذعاف يهؼقح صغيزج يٍ ػصيز 

انهيًٌٕ. يٕظغ ػهٗ انٕجّ ٔ يرزك يجف ذًايا، ثى ذٕظغ غثقح أخزٖ فٕقّ 

يثم إسانح انحالٔج تؼذ ٔظؼٓا ػهٗ ٔ ذرزك حرٗ ذجف. يشال تسحثّ تقٕج 

 .أساتيغ 3انثشزج. يكزر اسرخذاو ْذِ انٕصفح يزج كم 

يالػق كثيزج يٍ انًاء  3يهؼقح كثيزج يٍ تٕدرج انجيالذيٍ يغ  ذخهػ للشعر:

انساخٍ ٔ  صفار انثيعح ٔيهؼقح صغيزج يٍ تهسى انشؼز. يٕظغ ػهٗ انشؼز  

 .دقيقح. يكزر اسرخذاو ْذِ انٕصفح يزذيٍ في انشٓز 04ٔ يغطي نًذج 
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 األن يثاع مه مىرجاخ عالم صىاعح السيوخ و األعشاب

 كرٌم بٌال

 
 

خطوط  -الشامات  -البمع البنٌة و السوداء  -النمش  -لتخلص من الكلف  
 شد ترهالت البشرة -الرفٌعة تحت العٌن 

 111071800511401 للشراء اإلتصال على الفاٌبر2
 و على صفحة الفٌس بوك2

https://www.facebook.com/emanoilworld/ 
 2موقعنا

4755.strikingly.com-3436-1695257-http://site 
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 هل تعلم 
 

 أنواع عسل النحل

 
الكبد  ٌتمٌز بلزوجته العالٌة وٌفضل استخدامه فً أمراض العسل الجبل2ً

والجهاز الهضمً وفمر الدم والضعف العام والبول السكري والجراحة 

والحروق وهو مضاد للفٌروسات الكبدٌة وسرطان الكبد، ومفٌد فً عالج 

 .اإلدمان وٌفٌد الحوامل والرضع

ٌستخدم لعالج مرضى السكر ولعالج التهابات الكبد  عسل جبلً حنون مر2

  .ةو المرارة وأمراض الكبد و المرار

مانـع لإلصابة بمرض السرطان ومفٌد لعالج مرضى  عسل الزٌتون2

  .اإلٌدز وأمراض المـلب والتهاب الكبد والحوٌصلة المرارٌة

ٌستخدم فً عالج جفاف الحلك والكحة وتحسٌن  عسل الزهور البرٌة2

المدرة على اإلبصار وعــالج الصداع العصبً وٌمنع اإلصابة باألكزٌما 

  .صدفٌة والدمامل و إنماص الوزنوالـمـوبـاء وال

ٌستخدم لعالج أمراض الكلى والمثانة والتهاب الحالب كما  عسل الحلفابر2

  .انه ٌساعد على تفتٌت حصوات الكلى و المثانة

مفٌد فً حاالت الكحة واإلصابات الربوٌة وتموٌة جهاز  عسل حبة البركة2

بالدم وتنشٌط الدورة المناعـة وتموٌة عضلة الملب وحفظ نسـبة السكر 

  .الدموٌة
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مفٌد إلنتفاخات البطن وكثرة الغازات والتهابات المسالن  عسل الزعتر2

البولٌة والتناسلٌة وللضعف العام والصداع والسعال ولعالج فمر الدم 

  .والتهابات البلعوم

مفٌد فً أمراض الكبد والجهاز الهضمً وفمر الدم والضعف  عسل السدر2

لسكري ومفٌد للجروح فهو مطهر للجروح وٌساعد على العام والبول ا

  .سرعة التبامها

عالج تمرحات الفم وآالم اللثة واألسنان ومنع تسوس  عسل القرنفل2

األسنان الحتوابه على مضادات حٌوٌة لوٌة تعمم الفم و تمضى على البكترٌا 

  .الضارة كما ٌفٌد فً اضطرابات وعسر الهضم

نسبة السكر بالدم لذلن هو مفٌد للكبار واألطفال  ٌحفظ عسل نواره البرسٌم2

  .ومدر للبول ومنفث وٌرٌح الجهاز التنفسً وعالج اإلسهال

مموى ومنشط للمناعة وٌستخدم لعالج فمر الدم كما أنه  عسل الفراولة2

مضاد لإلرهاق الجسمانً والذهنً و سهل االمتصاص لذلن ٌسمى عسل 

  .الرٌاضٌٌن

حاالت التهابات الحنجرة والمصبة الهوابٌة كما انه مفٌد فً  عسل السمسم2

  .مفٌد فً حاالت اإلمسان ومانع لتصلب الشراٌٌن

: مفٌد فً توسٌع الشراٌٌن وضبط ضغط الدم، كما ٌفٌد فً هعسل الكركدٌ

  .عالج حاالت الزهاٌمر وٌعتبر بمثابة مموى عام

الهوابٌة  ٌستخدم لعالج األعصاب واألرق والتهاب الشعب عسل اللٌمون2

  .وفً عالج المغص وتملص العضالت والسعال

مفٌد فً تهدبة األعصاب والتوتر واالكتباب وعالج الصداع  عسل الرٌحان2

  .النصفً كما ٌفٌد فً آالم المفاصل وتملصات العضالت
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ٌعمل على حفظ توازن التبادل الغذابً بالجسم الحتوابه على  عسل البطٌخ2

د فً حاالت السعال واألرق وخفمان الملب ( كما انه مف5ٌفٌتامٌن )ب

  .ومهدئ للجهاز العصبً

مموى عام وغنى بالحدٌد لذلن فهو مهم لألطفال خاصة أثناء  عسل التفاح2

  .فترة النمو وٌزٌد عدد وحجم كرات الدم الحمراء والبٌضاء

  .ٌساعد على تحسٌن عمل الجهاز العصبً وتموٌة األبصار عسل المانجو2

ٌفٌد فً حاالت الربو وحساسـٌة الصدر وعسر الطمث  ش2عسل البردقو

عـــند النساء وتخفٌف آالم الكبـد ومهدئ لألعصاب وعالج لـرحة الـجهـاز 

  .الهضمً وٌزٌل آالمها وٌــنـظـم إفراز العصارة والحموضة بالمعـدة

مفٌد فً حاالت األنٌمٌا واإلسهال المزمن وتغذٌة األطفال  عسل الموز2

مل ومع الخبز ٌعمل على زٌادة الوزن وفى حاالت الكبد وحاالت الح

والحوصلة المرارٌة له تؤثٌر لوى كما له تؤثٌر جٌد لفتح الشهٌة وٌنصح 

بإضافة العسل لغذاء األطفال 

  .المبتسرٌن

ٌستخدم فً عـالج  عسل الكافور2

األمـراض الروماتزمٌة وٌملل مــن 

نسبة الكولسترول فً الدم وٌعمل 

عضلة الملب، كما ٌعمل على تموٌة 

على تموٌة األوعٌة الدموٌة و 

  .أمراض الصدر

مخفف ألالم المفاصل والروماتزم ومفٌد لعالج  عسل الورد البلدي2

 .الجروح والحروق
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 لجسمالعناية با 
 

 طرق لترطٌب الجسم ٌومٌا

 
تدفؤ كمٌة للٌلة من زٌت الزٌتون. ٌدهن به الجسم لبل  زٌت الزٌتون2

 .بنصف ساعة االستحمام

تدفؤ كمٌة للٌلة من زٌت جوز الهند. ٌدهن به الجسم لبل  زٌت جوز الهند2

 .االستحمام بعشرة دلابك

تمزج ملعمتان كبٌرتان من العسل مع كمٌة من الزبادي. ٌوضع  العسل2

مرات فً  2دلابك. ٌكرر استخدام هذه الوصفة  01على الجسم لمدة 

 .األسبوع
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بار مع ملعمتان كبٌرتان من زٌت جوز الهند. ٌمزج جل نبات الص الصبار2

 .ٌكرر استخدام هذه الوصفة مرتٌن فً الٌوم

 .توضع كمٌة من كرٌمة الحلٌب لبل االستحمام الٌومً كرٌمة الحلٌب2

 .ٌدهن الجسم بزبدة الشٌا لبل النوم و ٌغسل فً الصباح زبدة الشٌا2

من الزبادي. ٌوضع تهرس حبة األفوكادو مع ملعمتان كبٌرتان  األفوكادو2

دلابك. ٌكرر استخدام هذه الوصفة مرتٌن فً  01على الجسم و ٌترن لمدة 

 .األسبوع

 .ٌدهن الجسم لبل النوم بزبدة الكاكاو و ٌغسل فً الصباح زبدة الكاكاو2

تهرس حبة الموز مع ملعمة صغٌرة من العسل و ملعمتان كبٌرتان  الموز2

دلابك. ٌكرر استخدام هذه الوصفة  01من الزبادي. ٌوضع على الجسم لمدة 

 .مرتٌن فً األسبوع
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 الشفاهب العناية 

 الشفاه تصغٌر الزنجبٌل.. وصفة

 

 المكونات

 ملعمة كبٌرة من زٌت الزنجبٌل 

 ملعمتان صغٌرتان من زٌت الخروع

 ملعمة كبٌرة من خل التفاح

 الطرٌقة

 تمزج كل المكونات جٌدا.

 ٌومٌا لبل النوم لمدة شهر.تدهن به الشفاه 
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 األن يثاع مه مىرجاخ عالم صىاعح السيوخ و األعشاب مجموعح مه السيوخ الطثيعيح
 

 زٌت مانز

 
 

 لعالج فراغات فً فروة رأس الرجل و الشعر الخفٌف
 

 111071800511401 للشراء اإلتصال على الفاٌبر2
 و على صفحة الفٌس بوك2

https://www.facebook.com/emanoilworld/ 
 2موقعنا

4755.strikingly.com-3436-1695257-http://site 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/emanoilworld/
https://www.facebook.com/emanoilworld/
http://site-1695257-3436-4755.strikingly.com/
http://site-1695257-3436-4755.strikingly.com/
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 العيادة
 

 و الروماتٌزم و العظام المفاصل آالم من لتخلص منزلٌة عالجات 5
 

 
 

تناول ملعمة صغٌرة من بذور الحلبة المطحونة مع كوب من الماء  الحلبة2

 الدافا ٌومٌا على الرٌك.

فً إناء و ٌضاف إلٌها عصٌر  ةالمسلول الجزر توضع شرابح حبة الجزر2

 مرات فً الٌوم. 3اللٌمون. ٌترن حتى الٌوم الثانً و ٌإخذ منه ملعمة كبٌرة 

ملعمة  ½تغلً ملعمة صغٌرة من الكركم المطحون مع  شاي الكركم2

دلابك. ٌصفً و ٌشرب  01صغٌرة من الزنجبٌل فً كوبٌن من الماء لمدة 

 كوب محلً بالعسل مرتان فً الٌوم.

ٌضاف نصف كوب من الملح إلى  اإلنجلٌزي )ٌباع فً الصٌدلٌات(2 الملح

 دلٌمة. 04حوض االستحمام الدافا. استرخاء الجسم فٌه لمدة 

اإلكثار تناول البصل فً الوجبات الطعام فهو ٌشبه مسكن المورفٌن  البصل2

 على الجسم.
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 نـصـائـح 
 

 زٌوت للعناٌة الٌومٌة بالشعرأهم ال
 

مالعك كبٌرة من  3تمزج  زٌت اللوز الحلو2

زٌت اللوز الحلو مع ملعمتان صغٌرتان من 

زٌت الالفندر )الخزامً( أو زٌت الخروع. 

 ٌدهن به الشعر ٌومٌا.

تمزج ملعمة صغٌرة من زٌت  زٌت الخروع2

الخروع مع ملعمتان كبٌرتان من زٌت 

 الٌاسمٌن. أو زٌت الورد. ٌدهن به الشعر ٌومٌا.

مالعك  3تمزج ملعمتان كبٌرتان من زٌت جوز الهند مع  زٌت جوز الهند2

 كبٌرة من زٌت الصبار،. ٌدهن به الشعر ٌومٌا.

ٌتون مع محتوٌات تمزج ملعمتان كبٌرتان من زٌت الز E2زٌت فٌتامٌن 

 . ٌدهن به الشعر ٌومٌا.E كبسوالت من زٌت فٌتامٌن 51

تمزج لطرات من زٌت الالفندر مع زٌت الزٌتون  :(الخزامً) الالفندر زٌت

 .ٌومٌا الشعر به ٌدهن أو أي نوع من الزٌت.
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 األعـشـاب 
 

 الفراسٌون األبٌض

 

 -حشٌشة الكالب  - ماروبٌو -عشبة الكلب  -مرٌوت  -لسان الكلب  االسم2

 حشٌشة الحمى. -الروبٌا 

نبات   نوعا 11جنس نباتً ٌتبع الفصٌلة الشفوٌة ، ٌضم أكثر من  الوصف2

سم أوراله مغطاة بشعر كثٌف 11معمر ساله مربعة ٌصل ارتفاعه إلى 

 صغٌرة عند العمد ما بٌن األوراق والساق. مسننة وأزهاره بٌضاء

ولد ٌزرع فً أمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة المغرب، أوروبا  الموطن األصل2ً

 .وٌنمو فً العدٌد من البالد العربٌة فً األماكن المهجورة

 األوراق و األزهار المجففة. األجزاء المستخدمة2

على تربٌنات ثنابٌة وجارد بٌنول والكحول  ىٌحتو المواد الفعالة2

والفالفونٌدات وللٌل من أشباه الملوٌات وللٌل من الزٌت الطٌار والتانٌن 

 والصابونٌن والصمغ والراتنج والبوتاسٌوم وفٌتامٌن ج ، ب ، وشمع.

 : خواصه العالجٌة

    التهابات الحنجرة

    الربو
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    نزالت البرد

    السل والدرن الربوي

     سعال والسعال الدٌكًال

    التهاب الجٌوب األنفٌة

    عسر الهضم

    الجروح الملتهبة

    الثآلٌل

    لرحة الربة

    عضة الكلب المسعور

     لالع الفم

    نزٌف اللثة

    فمدان الشهٌة

    األورام الخبٌثة

    البلهارسٌا

   انتفاخ البطن

    التشنج

   دٌدالتهاب المصبات الهوابٌة الش

   الٌرلان

    آالم األذن

    حمى  المالرٌا

 ٌجب عدم استعمال الفراسٌون للحوامل والمرضعات.: تحذٌر

من نمع ملعمة صغٌرة من مطحون النبات فً كؤس ت  طرٌقة االستخدام2

 دلابك ثم ٌصفى وٌشرب منه فنجان فً الصباح والمساء. 51مغلً الماء ال
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 كيف 
 

 

 المكٌاج من الخروعمزٌل  صناعة
 

 
 المكونات

 زٌت اللوز الحلو  مالعك صغٌرة من 2

 زٌت الخروع مالعك صغٌرة من  2

 كوب من ماء الورد

 الطرٌقة

 تخلط كل المكونات فً زجاجة.

 .ٌزال به مكٌاج العٌنٌن بواسطة لطعة من المطن
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 أرسار 
 

 

 اسرار جمال الهندٌات

 
تغلً ملعمتان  البشرة و الجسم و الشفاه(2الحلٌب )لتفتٌح و ترطٌب 

كبٌرتان من الحلٌب لبضعة دلابك. ٌبعد عن النار و ٌترن لٌبرد. تضاف 

ربع ملعمة صغٌرة عصٌر اللٌمون و ملعمة كبٌرة من الحمص المطحون 

دلٌمة. ٌكرر استخدام هذه  11)للبشرة الجافة(. ٌوضع على البشرة لمدة 

 .مرات فً األسبوع 3الوصفة 

تنمع رشة  زعفران )لتخلص من البثور و حب الشباب و مسام الواسعة(2ال

من الزعفران فً كؤس من الحلٌب طوال اللٌل. فً الٌوم الثانً تمسح به 

 .وصفة ٌومٌا دلابك. ٌكرر استخدام هذه  01البشرة و ٌترن 
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تخلط ملعمة كبٌرة من  خشب الصندل )مضاد لاللتهابات و اسمرار البشرة(2

الصندل مع ملعمة كبٌرة من الزبادي و ملعمة كبٌرة من ماء  مسحوق خشب

 2دلٌمة. ٌكرر استخدام هذه الوصفة  04الورد. ٌوضع على البشرة لمدة 

 .وصفة لتفتٌح أى منطمة فً الجسم مرات فً األسبوع. ٌمكن استخدام هذه 

 
الكركم )لتفتٌح، شد، عالج حب الشباب و البثور، تقلٌل من نمو الشعر 

تخلط ملعمة كبٌرة الحمص المطحون مع ملعمة صغٌرة  الزائد من الوجه(2

من الكركم المطحون و ملعمتان كبٌرتان من الحلٌب البارد. ٌوضع على 

البشرة و ٌترن حتى ٌجف، ثم ٌفرن عكس نمو الشعر. ٌكرر استخدام هذه 

 .لبل نزع الشعر الزابد
 

 

 
 

 

 

 2تغلً  و فرده و تطوٌله(2 األمال )لتخلص من الشٌب فً الشعر األسود

مالعك كبٌرة من مطحون األمال فً كوب من زٌت السمسم أو زٌت جوز 

ساعات. ٌكرر  2الهند حتى ٌسود لون الزٌت. ٌدهن به الشعر و ٌترن 

 .استخدام هذه وصفة مرة فً األسبوع

الرٌحان )لتخلص من البثور و مسام الواسعة فً البشرة و الجسم و عالج 

تمسح البشرة و الجسم بمغلً الرٌحان ٌومٌا  الكلف و النمش(2األكزٌما و 

 .أو زٌت الرٌحان
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 ىحـصـخ الـبـطـمـال 
 

 .. لتقوٌة مناعة الجسم البرتقالشراب 

 

 المكونات

 كوب من الحلٌب الدافا

 ملعمة صغٌرة من الزنجبٌل

 ملعمة صغٌرة من عصٌر البرتمال

 صغٌرة من الكركم المطحون ¼

 صغٌرة من العسلملعمة 

 الطرٌقة

 تخلط جمٌع المكونات جٌدا. 

 ٌشرب كوب ٌومٌا مع وجبة اإلفطار.
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 وسـامـقـال
 
 

 

 الغبٌراء المٌصوم 

  
 

 األملج  آملة  - أمال - عنب الثعلب الهندي

 
 

 فجل الحصان  الجرجار - خردل األلمان - فجل الخٌل

  
 

 -بادورد  -ممل الصٌف   - الكلبلسان  -الشوكة المباركة  - المصوان

 شون الرمح  -فراسٌون  -مروٌة 

 الشوك المقدس

  
 

 
 البقدونس  المعدنوس

 
 

فجل  -شجرة الرواق  -شجرة الحٌاة  -شجرة الحب  -غصن البان 

الحبة  -الٌسر   -الرحمو   -األولفٌرا  -شجرة الرحمة   -الحصان 

  المورٌنما  -المورنغا  - عصا الطبلة -شجر الثوم البري  -الغالٌة  

 المورٌنجا
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 عالم صىاعح السيوخ و األعشاب

 

 لرحفيس ومو اللحيح وزيادج كثافح شعر الذقه.. زيد مان
 

 1800511401 للشراء اإلتصال على الفاٌبر2

 و على صفحة الفٌس بوك2

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

 2موقعنا

http://naturaloils01.strikingly.com 

 

 

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