فوائد العسل
تتعلق فوائد العسل بالعديد من الخصائص الصحية التي تعود على جسم الانسان ومنها:
 - 1مصدز للطاكت للكباز والصغاز
ٌػخبر الػظل مادة غرائُت غالُت اللُمت ٌ،ظخخدم كغراء لالطفال والكباز وهى املادة املحلُت الىحُدة التي لِظذ مً
صىؼ الاوظان واطتهالكها كغراء ال ًحخاج الى اي جدوٍس وجكسٍس ،وٍمكً أن ًحفظ الػظل لفترة طىٍلت غىد جخصٍىه
بالشكل الصحُح .وٍلىم الػظل بخػىٍع الظكسٍاث املظتهلكت ةظبب املجهىد الجظمي أو الرهني الري ًلىم به
الشخص .كما وكد ٌظخخدم في غالج حاالث هلصان الىشن والىحافت.
 -2فىائد مظادة للجسازُم واملُكسوتاث
الػظل ٌشبه املظاداث الحُىٍت حُث أن له اللدزة غلى كخل الػدًد مً املُكسوتاث ،الفيروطاث والفطسٍاث .كما
وٍخفاغل مؼ خالًا في الجظم الفساش مىاد مطهسة جللل مً الالتهاباث والدظمماث.
 -3جخفُع مظخىي الدهىُاث في الجظم
ٌظاهم الػظل كىهه كد ًكىن بدًال للمحلُاث املكسزة واملصىػت في الىكاًت مً الػدًد مً مشاكل الظمىت ،امساض الللب
وجصلباث الشساًين.
 - 4الىكاًت مً أمساض الجهاش الهظمي
غلى غكع الظكسٍاث املكسزة والبظُطت مثل الظكسوش ،ال ًخخمس الػظل في املػدة حُث اهه ال ًمكث طىٍال اذ اهه طسَؼ
الهظم ،وبهرا ال ٌشكل اي خطس لغصو حسزىمي.
 -5الحفاظ غلى الاطىان وحماًت اللثت
ًلػب الػظل دوزا أطاطُا في الحفاظ غلى لاطىان ووكاًتها مً الدظىض وهمىها الظلُم ،وكما أن له دوز في جلىٍت اللثت
وحماًتها.

 -6الىكاًت مً الظسطاهاث
ًحخىي الػظل غلى الفُخامُىاث واملىاد املظادة لالكظدة ،وفي الىاكؼ فان واحدة مً مظاداث الاكظدة الفسٍدة مً
هىغها حظمى " "pinocembrinوحدث فلط في الػظل .ومً املػسوف ان مظاداث الاكظدة لها دوز كبير في الىكاًت مً
الظسطان ومىؼ جكازس الخالًا الظسطاهُت ،وخاصت في حاالث طسطان املسيء ،الفم ،الامػاء واملػدة.
 -7الػظل وفىائده في غالج الظػال
وفلا للػدًد مً الابحار فان الػظل هى الػالج الاكثر فاغلُت والاكثر اماها في غالج طػال الاطفال مً الادوٍت املظخخدمت
مً دون وصفت طبُت ،حُث ٌظاغد في اشالت البلغم والتهاباث الحىجسة وجخفُف الكحت ،وبهرا ًدخل في صىاغت الػدًد
مً ادوٍت الكحت.
 -8حػصٍص هُمىحلىتين الدم وشٍادجه
وحدث الػدًد مً الابحار ان للػظل دوز فػال في جىظُم طغط الدم وشٍادة وظبت الهُمىحلىتين فُه.
 -9الػظل ،خُاز حُد للسٍاطُين
ٌػخبر الػظل مصدزا المداد الجظم بالطاكت وزفؼ مظخىي طكس الدم (الجلىكىش) في فترة ةظُطت وبهرا ٌػخبر الخُاز الامثل
المداد السٍاطُين بالطاكت ومظاغدتهم غلى الخدزٍب واللُام باملجهىد البدوي .كما وان اطخخدامه كمصدز للكستىهُدزاث
ازىاء ممازطت السٍاطت ٌظاغد غلى جحظين الاداء ةشكل ملحىظ وخصىصا ازىاء طباكاث الخحمل وزكىا الدزاحاث.
 -11الػظل وغالج الجسوح والحسوق
ًحخىي الػظل غلى الاهصٍم املظؤول غً اهخاج بيروكظُد الهُدزوحين ،مما ًجػله مفُدا في غالج الجسوح وجخفُف الالم،
وجطهيرها ومىؼ الجسازُم والبكخيرًا مً الىمى غً طسٍم خلم محُط حامض ي وتالخالي مىؼ التهابها .وازبدذ الػدًد مً
الدزاطاث ان الاطخخدام املىطعي للػظل غلى الحسوق الظطحُت ٌظاغد في شفائها بيظبت كبيرة وفػالت واملظاغدة في
الخئام الجسوح ةشكل اطسع.
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