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زیرفون برای سلامتی انسان مفید و گیاهی در دسترس است .در واقع این گیاه در تسکین و درمان مشکلاتی
مانند نفخ ،نقرس ،بیخوابی و سم زدایی از بدن و غیره موثر عمل میکند
رخت زیرفون از دورهی باستان شناخته شده و یکی از آن گیاهانی است که به راحتی همه جا میروید .زیرفون
برای سلامتی انسان مفید و گیاهی در دسترس است .در واقع این گیاه در تسکین و درمان مشکلاتی مانند
نفخ ،نقرس ،بیخوابی و سم زدایی از بدن و غیره موثر عمل میکند .در این مطلب شما را بیشتر با این گیاه
مفید آشنا میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
زیرفون برای سم زدایی از بدن
همیشه توصیه میشود که در دورههایی از سال بدن را از شر سموم انباشتهشده در آن خلاص کنید.
خوشبختانه گیاه زیرفون یکی از بهترین گزینهها برای پاکسازی بدن محسوب میشود .گلهای این گیاه معرق
و مدر است یعنی این که علاوه بر درآوردن عرق باعث افزایش میزان ادرار شده و سموم را از بدن خارج
میسازد.
روش مصرف
یک قاشق غذاخوری گل درخت زیرفون را با یک لیوان آب بجوشانید و روزانه دو تا سه مرتبه میل کنید .این
کار را به مدت دو تا سه هفته انجام دهید.
زیرفون برای داشتن خوابی راحت
گیاه زیرفون برای شما شب و خواب راحتی را فراهم میکند به خاطر اینکه حاوی خواص آرامبخشی است.
روش مصرف
یک قاشق چایخوری گیاه خشک زیرفون را در یک فنجان آب جوش و به مدت  6تا  10دقیقه دم کنید .آن را با
کمی عسل شیرین کرده و هر شب قبل از خواب میل کنید .میتوانید این کار را به مدت  2تا  3هفته انجام
دهید.
زیرفون برای مقابله با نفخ ،گاز معده و سنگ کیسهی صفرا
پوست درخت زیرفون حاوی خواصی است که باعث تصفیهی خون و تحریک ترشح و دفع صفرا میشود .در واقع این
گیاه برای رفع مشکلات گوارشی مانند نفخ معده ،ریفلاکس معده و همچنین رفع سنگ کیسهی صفرا مفید است.
روش مصرف
برای مقابله با سنگ کیسهی سفرا ،مشکلات کبدی و نفخ میتوانید از کپسولهایی که از پودر پوست درخت
زیرفون تولید شده است استفاده کنید .این کپسولها معمولاً در داروخانهها موجود میباشد و شما
میتوانید با مشورت با پزشک یا داروساز از این کپسولها مصرف کنید .اگر داروی خاصی مصرف میکنید قبل
از مصرف این کپسولها حتماً با پزشکتان مشورت کنید.

برای مقابله با مشکل ریفلاکس معده میتوانید یک قاشق چایخوری زیرفون خشک را با یک فنجان آب جوش دم
. در صورتی که مشکلاتتان رفع نشود بهتر است به پزشک مراجعه کنید.کرده و میل کنید
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