
  

نخالة القمح والملفوف : الثديسرطان
تساعد نخالة القمح والملفوف على 

ى االستروجين الصحي المحافظة على مستو
  في الجسم

العسل :االرق
  استعمل العسل آمسكن ومنوم

المحار :مشاآل الذاآرة
 العمليساعد المحار على زيادة فاعلية 

 بالكثير من الزنك النه يزود الجسمالذهني، 
  حتاجهيالذي 

الفلفل االحمر :السعال
 في الفلفل االحمر شبيهه لماده يوجد ماده

  موجوده في شراب السعال

البرتقال والخضروات :سرطان الرئة
آاروتين الموجوده في البرتقال -ان البيتا

والخضروات عبارة عن شكل من اشكال 
  فيتامين وهي تشكل عالجًا جيدًا للمرض

الملفوف :التقرحات
يحتوي الملفوف على آيماويات تساعد 

  اتعلى شفاء نوعين من التقرح

التفاح :اإلسهال
خذ سلة من التفاح الغير مقشر، اترآها 
لتتحول الى اللون البني ثم تناولها وهي 

  في هذه الحالة

االفوآادو :انسداد الشرايين
ان الدهن األحادي الغير مشبع الموجود في 

  االفوآادو يخفض مستوى الكلسترول

زيت الزيتون والكرفس :ضغط الدم المرتفع
 يخفض ضغط الدم، اما تونان زيت الزي

الكرفس فيحتوي على ماده اخرى تخفض 
  ضغط الدم ايضًا

البروآلي والفستق :سكر الدم الغير منتظم
ان معدن الكروميوم في البروآلي والفستق 

  يساعد على تنظيم سكر الدم

لبن الزبادي :الحرارة المرتفعة
ان تناول آمية من اللبن يساعد على 
انخفاض الحراره وخصوصًا قبل موسم 

   الطلع

)البروتين(السمك  :الصداع
ان زيت السمك يساعد على منع الصداع 
وآذلك االمر بالنسبة للزنجبيل فانه يخفف 

  االلتهاب ويزيل األلم 

الشاي :الجلطات
يمنع الشاي تراآم الترسبات على جدران 

  ين إذا اخذ على شكل جرعات منتظمةالشراي

البصل االحمر :الربو
ان اآل البصل يساعد ويسهل انقباض 

  القصبات الهوائية

السمك :التهاب المفاصل
يمنع آل من سمك السلمون والتونا 

  والسردين التهاب المفاصل

الموز والزنجبيل:اضطراب المعدة
يسكن الموز المعدة المضطربة، اما الزنجبيل 

  الج المرض الصباحي الغثيانفيع

عصير التوت البري :التهاب المثانة
ان ارتفاع حموضة عصير التوت البري 

  تعمل على السيطرة على البكتيريا الضارة

األناناس :مشاآل العظام
يعمل المنجنيز الموجود في األناناس على 

  منع آسور ونخر العظام

PMS : رقائق الذرة
ذلك بأخذ رقائق  و PMSيمكن تفادي تأثير 

الذرة حيث انها تساعد على تخفيف الكآبة 
  والقلق واإلعياء

من فضلك الصقها على باب الثالجة أو 
الحائط أو لوحة اإلعالنات حتى تعم 

  الفائدة

  بإذن اهللا
  إجعل غذاؤك دواءك


