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 رسـهـفـال

 

 

 

 األمراض مرض هشاشة العظام 6-4ص 

 الوصفات العالجٌة شراب الزنجبٌل و العسل 7ص 

 العناٌة بالشعر كرٌم الماٌونٌز 9ص 

 العناٌة بالبشرة البطاطالناع  01ص 

 الفوائد ماء األكسجٌن 01 - 00ص 

 صٌدلٌة المجلة األسبرٌن   15-13ص

 العٌون لناع الخمٌرة 16ص 

 خضروات و فواكه العنب  01-07 ص

 العناٌة بالرلبة وصفة الجلسرٌن 01ص 

 العناٌة بالمنطمة الحساسة وصفة الفازلٌن 11ص 

 نـصـائـح الجلد المٌت  11-10ص 

 األعـشـاب الحنة 12-12ص 

 ممشرات ممشر الجلسرٌن 12 ص

 الفم و األسنان وصفة برش اللٌمون 17ص 

 المطبخ الصحى شوربة المرفة 11ص 

 الماموس  11ص 
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 عالم صناعة الزيوت و الأعشاب

 
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 المدٌم و الطب الهندي. خبرتنا فً هذا ال
 .طوٌلة و هلل الحمد. شعار شركتنا العودة إلى الطبٌعٌة

 
 880008100080200 للشراء اإلتصال على الفاٌبر:

 و على صفحة الفٌس بون:

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

 :مولعنا

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

 

 البرٌد: 
emanoilsherbs@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/emanoilworld/
https://www.facebook.com/emanoilworld/
http://site-1695257-3436-4755.strikingly.com/
http://site-1695257-3436-4755.strikingly.com/
mailto:emanoilsherbs@gmail.com
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 راضـاألمـ 

 مرض هشاشة العظام

 
هً عبارة عن مجموعة من الصفائح الرلٌمة والمؽلفة  تعرٌف المرض:

األنسجة فً العظام تزٌد الثموب فً الصفائح وٌصبح الؽالؾ وعندما تنمص 

هشا وأحٌانا تختفً فٌنتج عن ذلن هشاشة العظام وٌصبح العظم هشا سهل 

 الكسر.

 : األسباب

   التمدم فً العمر

    عدم ممارسة الرٌاضة وخاصة المشً

    تولؾ أو نمص الهرمونات الجنسٌة األنثوٌة عند النساء

  د الداعمٌن للعظام  وفٌتامٌن  الؽنً بالكالسٌوم وفٌتامٌن أللة أكل الؽذاء 

 : األعراض

    الشخص المصاب ٌبدأ فً المصر عدة سنتٌمترات لتموس الظهر
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  الشعور بأوجاع فً أسفل الظهر

   التعرض للكسور والشروخ لمن أصٌب بهذا المرض

 : الولاٌة

  وفٌتامٌن أتناول الؽذاء المحتوي على الكالسٌوم وفٌتامبن د 

    مداومة لعب الرٌاضة والمشً

   ٌؤكل األفوكادو لؽناه بالفٌتامٌنات ولحماٌته للعظام من الهشاشة

 ٌؤكل التمر ٌومٌا مع الحلٌب او بدونه 

 ٌؤكل الملفوؾ فً السلطات والطبٌخ 

  تؤكل الهندباء خضراء للولاٌة من هشاشة العظام

 اكل كمٌات من البمدونس والحلبة 

  الثوم األطعمةإضافة 

 العالج:
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ٌخلط مطحون لشر البٌض فً كأس من الحلٌب. ٌشرب  لشر البٌض: -

 مرة فً الٌوم.

تضاؾ ملعمة صؽٌرة من الخل مع ملعمة صؽٌرة من العسل  خل التفاح: -

 فً كأس من الماء الدافئ. ٌشرب مرتٌن فً الٌوم بعد وجبة الطعام.

مرات فً األسبوع.  3إضافة كوب من الملح إلى ماء االستحمام  الملح: -

 )ال ٌنصح به لمرضى السكري أو المصابٌن بمشاكل فً الكلى(.

 أكواب من شاي من الزنجبٌل المحلً بالعسل ٌومٌا. 3شرب  الزنجبٌل: -

إضافة ملعمة صؽٌرة من مسحوق الكركم  و ملعمة صؽٌرة من  الكركم: -

 العسل إلى كأس من الحلٌب المؽلً. ٌشرب مرة فً الٌوم.

تنمع ملعمة صؽٌرة من بذور الحلبة لنمع فً الماء طوال اللٌل وفً  الحلبة: -

صباح الٌوم التالً ٌشرب الماء مع البذور على الرٌك. أو عجن ملعمة 

بة المطحونة مع بعض الماء. ٌوضع المعجون على صؽٌرة من بذور الحل

 المنطمة المصابة حتى تجؾ. ٌكرر استخدام هذه الوصفة مرتٌن فً الٌوم.

مرات  3شرب كوب من الشاي األخضر المحلً بالعسل  الشاي األخضر: -

 فً الٌوم.

مزج ملعمة صؽٌرة من مسحوق المرفة مع ملعمة كبٌرة من ت المرفة: -

 .الماء الدافئ. ٌشرب  ٌومٌا فً الصباح على الرٌكفً كوب من العسل 

 3تسخن ملعمة صؽٌرة من الفلفل الحار المطحون فً  الفلفل الحار: -

مالعك كبٌرة من زٌت الزٌتون. ٌصفً و ٌدهن بزٌت الدافئ المنطمة 

 المصابة ٌومٌا.
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 ةــيـالجــعــات الــفــوصــال 

 و االلتهاب الرئوي شراب الزنجبٌل و العسل .. لعالج الكحة

 

 المكونات

 الطازج غ الزنجبٌل028

 كوب من الماء ¾

 العسل

 الطرٌمة

 .ٌفرم الزنجبٌل مع الماء فً الخالط -

 للحصول على عصٌره. الزنجبٌل المفروم ٌصفً -

 تضاؾ ملعمة كبٌرة من العسل إلى عصٌر الزنجبٌل. -

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

 

 كريم ماجك 

 أنواع من الزٌوت المصنوعه طبٌعٌا 2ٌحتوى على زبدة الشٌا و 

 فوائده:

عالج و تسكٌن ألم  - عالج لدؼات الحشرات - عالج الحساسٌة الجلدٌة

 عالج كدمات الزرلاء فً الجسم- عالج التهابات الجلدٌة - الحروق

 880008100080200للشراء اإلتصال على الفاٌبر: 
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 رـعـشـالـة بـايـنـعـال 

 عالج تلف الشعر..  كرٌم الماٌونٌز

 
 المكونات

 مالعك كبٌرة من الماٌونٌز 3

 ملعمتان كبٌرتان من الزبادي 

 ملعمة كبٌرة من زٌت جنٌن الممح

 ملعمة كبٌرة من زٌت الجرجٌر

 ملعمة كبٌرة من زٌت الزٌتون

 الطرٌمة

 .المكونات للحصول على مزٌج كرٌمً كثٌؾتخفك جمٌع  -

  .ٌوزع على بصٌالت الشعر بعد تمسٌمه إلى أربعة أجزاء -

 .ٌؽطً الشعر لمدة ساعة -

 .ٌكرر استخدام هذا الكرٌم مرة فً األسبوع -
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 رةـشـبـالـة بـايـنـعـال 

 .. تفتٌح البشرة الحساسةلناع البطاطا 

 

 المكونات

 البطاطا المسلولةملعمتان كبٌرتان من  

 ملعمة كبٌرة من الحلٌب 

 الطرٌمة

مزٌج للحصول على  فً الخالطتخلط المكونات  -

 .متماسن على شكل كرٌم

 .دلٌمة 08ٌوضع على البشرة و الرلبة مدة  -

 .مرات فً األسبوع 3ٌكرر استخدام هذا المناع  -
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 دـوائـفـال 
 

 ماء األكسجٌن

 
 

 

 

 

 فوائده:

بؽمس لطنة ناعمة بماء األكسجٌن المركز  تخلص من الحبوب والبثور:

  .%. تدهن بها المناطك المتضررة لمدة ثالث دلائك ٌومٌا3بنسبة 

تخلط ملعمة كبٌرة من النشا مع ملعمة كبٌرة من  تبٌٌض البشرة و الجسم:

لطرات من ماء األكسجٌن   4ماء الورد و ملعمة كبٌرة من عصٌر اللٌمون 

دلٌمة. ٌكرر استخدام  05أو الجسم لمدة  . ٌوضع على البشرة%01بتركٌز 

 الوصفة مرة فً األسبوع لمدة شهر

مالعك كبٌرة من ماء األكسجٌن فً  4تمزج  تخلص من اصفرار األظافر:

دلائك. ثم تفرن باستخدام  3نصؾ كوب من الماء. تنمع فٌه األظافر  لمدة 

المعروؾ علمٌا ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن. و هو ماده سائله ماء األكسجٌن 

عدٌمه اللون، مؤكسده )شدٌدة األكسدة(، لابله لؤلنفجار، تستخدم فً 

 المحالٌل المائٌه للتطهٌر و التبٌض و ككاشؾ مخبري. 
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لوصفة  فرشاة أسنان ناعمة و تشطؾ بالماء الدافئ. ٌكرر استخدام هذه ا

 .مرتٌن فً األسبوع

تخلط  أجزاء متساوٌة معا من ماء األكسجٌن والماء  تبٌض األسنان:

 .الدافئ. ٌمضمض به الفم مرتٌن فً الٌوم

تمزج كمٌات متساوٌة من ماء  تفتٌح لون الشعر وجعله بنٌا فاتحا:

األكسجٌن والماء فً زجاجة رذاذ. ٌرش على  الشعر المبلل به وتمشٌطه 

 .بعد أن ٌجؾ

تمزج كمٌات متساوٌة من ماء األكسجٌن  تخلص من فطرٌات المدمٌن:

 .ٌرش على أصابع المدمٌن ٌومٌا لبل النوم .والماء فً زجاجة رذاذ

 نصائح:

 .% فمط01 زاستخدام ماء األكسجٌن بتركٌ

 ال ٌستخدم  األكسجٌن الذي ٌستخدام بتشمٌر الشعر بدال عن ماء األكسجٌن

 .اإللتزام بالممادٌر المدرجة فً الوصفات دون زٌادة أو نمصان

ٌجب على ذوات البشرة الجافة والحساسة تجربة الوصفة على منطمة 

 ةصؽٌرة للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو أعراض جانبٌة على البشر

تجنب مالمسة ماء األكسجٌن للعٌن وما حولها. وكذلن الحواجب ألنها لد 

 .تعمل على تفتٌح لونها

استعمال األلنعة التً تحتوى على ماء أوكسجٌن فوراً ألنه ال ٌمكن تخزٌنها 

 .أو إعادة استعمالها بعد فترة

  .تجنب التعرض إلى أشعة الشمس بعد تطبٌك المناع لعدة ساعات

 

 

 

 

 أضراره:

تمتصر أضرار ماء األكسجٌن فً التسبب بجفاؾ الشعر إذ تم استخدامه 

 أكثر من مرة ٌومٌا وٌنصح باستخدام مرطب او بلسم للشعر بعد وضع 

 .ماء االكسجٌن علٌه
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 صيدلية المجلة 

 سبرٌناأل

 
 -أسبرٌن أطفال  -أدٌبرٌن  -جوسبرٌن - أسكرٌبتٌن األسماء التجارٌة:

 - أسبرو - أسبٌكارد -دٌسبرٌن  -رونال  -نوفاسٌن  -رٌمٌن  -كٌدٌبرٌن 

 سٌدرجٌن.  -رٌفو 

هذا الدواء هو من مجموعة مضادات االلتهاب ؼٌر  وصف الدواء:

الستٌروٌدٌة، وهو ٌملل إفراز البروستاؼالندٌن الذي ٌسبب االلتهاب واأللم. 

المفاصل ولذلن، ٌستعمل لتخفٌؾ األلم وااللتهاب الناجمٌن من التهاب 

 الروماتوٌدي، كما أنه مضاد للتخثر.

 دواعً االستعمال:

 لمنع نوبات الملب، عن طرٌك منع تخثر الدم



 

 

14 

 لمنع السكتة الدماؼٌة، عن طرٌك منع تخثر الدم

 لتخفٌؾ شدة األلم وااللتهاب والحمى

 لمعالجة التهاب المفاصل

 لمعالجة نوبات النمرس

 لمعالجة الحمى الروماتٌزمٌة

 طرٌمة االستخدام: 

تختلؾ جرعاته حسب الهدؾ من المعالجة، حٌث ٌعطى بجرعة مصؽرة 

ملػ عن طرٌك الفم كولاٌة من التخثر والجلطات الدموٌة  011ملػ أو  10

ملػ لمعالجة ارتفاع الحرارة وااللتهاب وأوجاع المفاصل. وٌمكن  511أو 

الحالة  ؼرامات عند البالػ فً الٌوم حسب 6أن تصل الجرعة إلى 

 وتوصٌات الطبٌب.

 موانع االستعمال: 

ال ٌوصؾ أو ٌعطى هذا الدواء لؤلطفال دون سن ستة عشر عاما خصوصا 

الذٌن ٌعانون من أعراض مرض األنفلونزا أو أعراض الحماق )الجدٌري 

 المائً(.

إذا كان لدى المرٌض تحسس تجاه األسبرٌن أو أي مكون آخر فً هذا 

 ة حامال بأكثر من أربعة وعشرٌن أسبوعا.الدواء.إذا كانت المرٌض

 تداخل الدواء مع األدوٌة األخرى:

ٌجب إخبار الطبٌب أو الصٌدالنً عن جمٌع الوصفات واألدوٌة بؽٌر 

وصفة ومنتجات األعشاب، السٌما الستٌروٌدات واألدوٌة المضادة 

 للصفٌحات الدموٌة والممٌعة للدم )مثل الهٌبارٌن والوارفرٌن(.

 ت:االحتٌاطا

إذا كان عمر المرٌض خمسة وستٌن عاما أو أكثر، ٌجب تناول هذا الدواء 

 بحذر شدٌد، ألن ٌكون أكثر تعرضا لآلثار الجانبٌة للدواء.
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 ٌجب إخبار طبٌب األسنان والجراح عند تناول هذا الدواء.

 ٌجب إخبار  الطبٌب بالنسبة للمرأة الحامل أو التً تخطط للحمل.

 كانت المرأة ترضع رضاعة طبٌعٌة من الثدي. ٌجب إخبار الطبٌب إذا

ٌجب إخبار الطبٌب عند تناولن لهذاء الدواء فً حالة خضوعن إلى عملٌة 

 جراحٌة.

 األعراض الجانبٌة:

 ألم فً البطن وحرلة فً فم المعدة )الفؤاد(.

ؼثٌان أو لًء. وٌمكن أن ٌفٌد استعمال وجبات صؽٌرة متكررة والعناٌة 

 وى جافة أو مضػ اللبان للتخفٌؾ من ذلن.بنظافة الفم ومص حل

 تنبٌه:

 ال ٌعطً أسبرٌن األطفال للطفل بدون استشارة الطبٌب.

 تجنب جرعات الزائدة من األسبرٌن حتى ال ٌحدث نزٌؾ فً المعدة.

 استشارة الطبٌب عند رؼبة فً التولؾ عن تناول األسبرٌن.

 الدواء.ٌجب استشارة الطبٌب أو الصٌدالنً لبل تناول هذا 
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 العيون 
 

 عٌد و الهاالت السوداء تحت العٌنلتخلص من تجا.. لناع الخمٌرة 

 
 المكونات

 ملعمتان صؽٌرتان من الخمٌرة )أى نوع(

 نصؾ ملعمة صؽٌرة من زٌت الزٌتون

 نصؾ ملعمة صؽٌرة من العسل

 ملعمة صؽٌرة من الحلٌب

 الطرٌمة

 .كرٌمًتمزج المكونات معا للحصول على مزٌج  -

 .دلٌمة 02ٌوضع على منطمة تحت العٌن لمدة  -

 .ٌكرر استخدام هذا المناع ٌومٌا لبل النوم -
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وات و فواكه   خضر

 العنب

 

كل لوان متعددة كاألبٌض واألحمر واألخضر واألسود ، وٌؤأٌوجد منه 

العنب على مواد مضادة  ى، وٌحتوو مجفؾأو عصٌر أالعنب طازجا 

، وحمض الفولٌن 9ب ،6ب ،5ب  3ب ،2ب ،0ب  ،لؤلكسدة وفٌتامٌن أ

وم وأمالح معدنٌة مثل الفوسفور والكالسٌوم والبوتاسٌوم والحدٌد والسٌلٌنٌ

، والسكرٌات والكربوهٌدرات والدهون والمؽنٌسٌوم والمنجنٌز والزنن

   .، وٌعالج الكثٌر من األمراضوالبروتٌنات واأللٌاؾ

 فوائده:

   مانع لنمو السرطانات

   الدموٌة واألوعٌةحامً للملب 

   منشط لجهاز المناعة

    مماوم للفٌروسات والبكتٌرٌا والفطرٌات

   مضاد لاللتهابات
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    حتباس البولمانع إل

   منظم للسوائل فً الجسم

    مفتح للبشرة

    مضاد لسموم الكبد

   بتصلب الشراٌٌن اإلصابةمانع من 

    مخفض لمستوى الكولٌسترول فً الدم

    منظم لمستوى السكر فً الدم

    مخلص للجسم من المواد والرواسب الضارة

    منعم للجلد

    مدر للبول

   طارد للبلؽم

   األمالحمنظؾ للمثانة والكلى من 

    منمً للدم من السموم

    والعضالت لؤلعصابمنشط 

    مجدد للخالٌا
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 رقبةالب العناية 

 الرلبة تفتٌح.. وصفة الجلسرٌن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الطرٌمة

 تمزج جمٌع المكونات فً زجاجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدهن به الرلبة ٌومٌا لبل النوم.

 

 المكونات

 ملعمتان كبٌرتان من الجلسرٌن السائل

 ملعمتان كبٌرتان من عصٌر اللٌمون

 ملعمتان كبٌرتان من زٌت الخروع

 ملعمة كبٌرة من زٌت جوز الهند
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 بالمنطقة الحساسةالعناية 

 تعطٌر و تفتٌح األماكن الحساسة .. وصفة الفازلٌن

 

 المكونات

 ملعمتان كبٌرتان من الفازلٌن

 ملعمة كبٌرة من النشا

 )أي نوع( من بودرة األطفال كبٌرة نصؾ ملعمة

 نصؾ ملعمة صؽٌرة من زٌت الورد أو زٌت الٌاسمٌن أو زٌت الخزامً

 الحلونصؾ ملعمة صؽٌرة من زٌت اللوز 

 الطرٌمة

 تخلط جمٌع المكونات مع بعضها حتى تتجانس. -

 ٌوضع فً علبة بالثالجة لمدة ٌومٌن. -

 بعد ذلن ٌدهن به المناطك ٌومٌا. -
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 نـصـائـح 

 الجلد المٌت و طرق إزالته من البشرة

 

 األسباب:

 بؽسل الوجه ٌومٌا بالصابونللة النظافة واالهتمام 

 التعرض للتلوث

و أالتعرض للعوامل الجوٌة التً تؤثر على صحة البشرة مثل الهواء الجاؾ 

 شعة الشمس الموٌةأ

 استخدام بعض المواد الكٌمٌائٌة

 فوائد إزالة الجلد المٌت من البشرة:

 ٌساعد على تملٌل ظهور حب الشباب

 تحسٌن ملمس البشرة

 منتجات العناٌة بالبشرة بشكل أفضلٌساعد على امتصاص 

 لمكافحة أثار الشٌخوخة

 توحٌد لون البشرة
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 نصائح:

، ثم توضع على البشرة لمدة دلٌمتان و ذلن لفتح افئالدماء المنشفة فً  تنمع

  المسام لبل التمشٌر 

 بالؽسول، ثم تجفؾ بالطؾ تؽسل البشرةبعد استخدام المنشفة الدافئة، 

الدافئ حتى تنظٌفها المعتاد، ٌنصح باستخدام الماء عند تمشٌر البشرة أو 

 البشرة للجفاؾ وااللتهابات التتعرض

فرن البشرة برفك باستخدام أطراؾ األصابع فً حركات عند التمشٌر ت

 دائرٌة لبضع دلائك

 الطرق:

  حمام البخاري مرة أو مرتٌن فً األسبوعاستخدام  

و التً تباع فً  طبٌعة البشرةاستخدام بعض الكرٌمات الممشرة التً تناسب 

 الصٌدلٌات

 و استمرار المشكلةأاستشارة طبٌب فً حال تكرار 

)مثل زٌت  السكر و الزٌتكمٌات متساوٌة من  تمزج السكر: ممشر

. تفرن به البشرة لبضعة دلائك. تؽسل البشرة الزٌتون أو زٌت العنب، الخ.(

 .بالماء الدافئ

ماء مع ملعمة كبٌرة من اللٌمون  نصؾ حبة عصٌر ٌمزج ممشر اللٌمون:

دلٌمة، ثم  02و ملعمتان كبٌرتان من الدلٌك. ٌوضع على البشرة لمدة الورد 

 .ٌفرن بأطراؾ األصابع. تؽسل البشرة بالماء الدافئ

ملعمة كبٌرة من العسل و ملعمة مع  النشاتخلط ملعمة كبٌرة من  النشا:

من عصٌر اللٌمون لتكوٌن عجٌنة خفٌفة. ٌستعمل الخلٌط على  صؽٌرة

  .دلائك 08البشرة لمدة 

 .مرات فً األسبوع 3تمشر البشرة من مرة إلى  *

 .ترطب البشرة بالكرٌم بعد التمشٌر *
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 األعـشـاب 

 الحنة 

 
 

 األرلان -الرلون  -الرلان  -الٌرناء  -المٌهندي   -الحناء  أسمائها:

 3معمرة من الفصٌلة الحنائٌة حولٌة. ٌصل طولها إلى  الوصؾ: شجرة

أمتار مستدٌمة الخضرة و ؼزٌرة التفرٌع. أوراق الحنة بسٌطة جلدٌة 

سم بٌضٌة أو ستانٌة عرٌضة متمابلة الوضع  4 - 3بٌضاوٌة الشكل بطول 

بلون أحمر خفٌؾ أو أبٌض مصفر، واألزهار صؽٌرة بٌضاء لها رائحة 

ً فً نورات عنمودٌة والثمرة علبة صؽٌرة تحوي عطرٌة لوٌة وممٌزة وه

بذورا هرمٌة الشكل، وشجرة الحنة لها صنفان ٌختلفان فً لون الزهر 

 ذو األزهار البنفسجٌة.  كالصنؾ ذو األزهار البٌضاء والصنؾ

 البلدي، والشامً، والبؽدادي، والشائكة.  من أصناف الحنة:

ة حارة، لذا فهً تنمو بكثافة جنوب ؼربً آسٌا، وتحتاج لبٌئ موطن األصلى:

فً البٌئات األستوائٌة لمارة إفرٌمٌا. كما انتشرت زراعتها فً بلدان حوض 
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البحر األبٌض المتوسط وأهم البلدان المنتجة لها مصر والسودان والهند 

 والصٌن. 

تحتوى على الثانٌن وهً مادة لابضة ومواد ملونة ولوزون  المواد الفعالة:

 واد صمؽٌة.ومواد تٌنٌنٌة وم

  االزهار واألوراق واألؼصان والبراعم الحدٌثة النموالجزء المستعمل: 

 :فوائدها العالجٌة

  تٌنٌا وفطرٌات ما بٌن األصابع

  األكزٌما

  الجروح

بشرب كوب من منموع  أوراق الحنة فً الماء  التهاب الحلك واإلسهال:

  المؽلً.

  حب الشباب

  تشمك الجلد والمدمٌن

  تعجن الحنة و توضع  على الجبهه الرأس:صداع 

  الدمامل

  لاتل للفطرٌات والبكتٌرٌا

  بالؽرؼرة بمؽلً أوراق الحنة. لروح الفم واللثة:

   التهاب فروة الرأس

 بمؽلً لحاء شجرة الحنة الدوسنتارٌا األمٌبٌة:

  لشرة الرأس

  السرطان

  بثمرة شجرة الحنةمتاعب الدورة الشهرٌة وآالم البطن: 

  بثمرة شجرة الحنة اوجاع الظهر:

  تسالط الشعر
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  بمطحون الحنة الحروق:

  مانعة لظهور الشٌب

  صابػ جٌد للشعر

تؽش الزٌادة وزنها بإضافة الرمل الناعم عند طرٌمة الغش فً الحنة: 

الطحن، وهذا ٌسهل كشفه ألن الرمل ذو ثمل نوعً أكبر، وهكذا فإن حجما 

وزنا من نفس الحجم من الحنة المؽشوشة. كما  معٌنا من الحنة األصلٌة ألل

أن نفخها نفخا خفٌفا ٌؤدي إلى تطاٌرها وبماء الرمل، كما أن وضع كمٌة 

للٌلة منها فً الماء ٌؤدي إلى ترسب الرمل وتطفو الحناء نمٌة. ولد تؽش 

 أٌضا لتؽطٌة اصفرارها بمزجها بطالء اخضر.الحنة 
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ات   مقشر

 إلزالة الخالٌا المٌتة من الجسم.. الجلسرٌن  ممشر

 

 المكونات

 كوب من الملح البحري

 كوب من الجلسرٌن السائل

 ملعمة كبٌرة من زٌت اللوز الحلو

 الطرٌمة

 ٌمزج الملح مع بالً المكونات. -

 دلٌمة. 08ٌفرن الجسم بالممشر لمدة  -

 ٌؽسل الجسم بالماء الدافئ. -

 األسبوع.ٌكرر استخدام  هذه وصفة مرتان فً  -
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 الفم و األسنان 
 

 تخلص من رائحة الفم..  برش اللٌمونوصفة 
 

 المكونات

 ملعمتان كبٌرتان من الهٌل 

 ملعمتان كبٌرتان من المرفة 

 ملعمة كبٌرة المرنفل  

 كوب من ماء الورد¼  

 عك كبٌرة من العسلمال 3  

 ملعمة كبٌرة من مستكة 

 فنجان من برش اللٌمون 

 الطرٌمة 

 تخلط جمٌع المواد فً الخالط حتى تتجانس، تشكل على هٌئة عجٌنة. -

تمسم العجٌنة إلى ألراص صؽٌرة فً حجم حبة الدواء و تأخذ حبة كل  -

 ٌوم. 
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 ىحـصـخ الـبـطـمـال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المرفة شوربة
 المكونات

 فصوص ثوم 8

  حبة بصل

 نصؾ ملعمة صؽٌرة من المرفة المطحونة

 كبٌرة من زٌت الزٌتونملعمة 

 ملعمة صؽٌرة من الزنجبٌل المطحون

 حبتان من البطاطا الحلوة

 كوبٌن من مرلة الدجاج أو الماء

 الطرٌمة

 .ٌفرم البصل مع الثوم فرما خشنا -

 .تمشر الطاطا و تمطع مكعبات -

 .ٌسخن الزٌت و ٌحمر فٌه خلٌط الثوم -

 .دلائك 5التحرٌن لمدة تضاؾ المرفة و الزنجبٌل و  لطع البطاطا مع  -

 .تضاؾ مرلة الدجاج و ٌتابع الطهً حتى تستوي -

 .تخفك الشوربة بالخالط الٌدوي -

 تمدم الشوربة ساخنة. -

 :فوائدها

 تحرق الدهون فً الجسم

 تخفض الكولسترول فً الدم

 مخفضة ارتفاع السكر فً الدم
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 وسـامـقـال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العصفر
 

 

 المرطم

 
 

 

 

 الكثٌرة -المتاد  صمػ
 
 

 الكثٌراء

 

 الزعفران - الهند عمٌد - كركب - الهرد - الورس
 بملة - الصباؼٌن عروق - الزرنب - الجدوار- الهندي

 جذمور - الخطاطٌؾ

 الكركم

 
 لزبور - كسبرة -كصبر -كبزرة   -لسبر  -كبزرة 

 
 الكزبرة

 
 

 

 
 

 
 

 

 البطاطا البطاطس
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