
 زهرة البرسٌم جلوينحل  عسل

زهرة البرسٌم من أنواع العسل المنتشرة والذي ٌتم إنتاجه من زهرة البرسٌم التً تتمٌز  جلوينحل ٌعتبر عسل  

 باحتواء رحٌقها على كمٌٍة كبٌرة من العسل،

وٌتمٌز هذا العسل باللذة والحالوة الشدٌدة، ولونه األصفر النقً، هذا باإلضافة إلى احتوائه على كثٌٍر من المواد  

 المفٌدة والصحٌة للجسم، 

 زهرة البرسٌم جلوينحل  فوائد عسل   

 الحفاظ على صحة الجهاز الهضمً، والحفاظ على عملٌة الهضم بطرٌقٍة سلٌمة،

كما ٌسهم فً حماٌته من العدٌد من األمراض كقرحة المعدة وأوجاع البطن، كما ٌستخدم للتخلص من حاالت اإلسهال  

 الشدٌد.

 تخفٌف أعراض الحمل، لذا ٌنصح األطباء بتناوله فً األشهر االولى؛ ألنه ٌقً من الدوار، والتقٌؤ، وحموضة المعدة.  

 إرادي عند األطفال، عالج أمراض القولون، وحاالت التبول الال

ٌُنصح بتناوله  وسرعة التحام الجروح. وقاٌة الجسم من التعرض لفقر الدم. تنشٌط الدورة الدموٌة فً الجسم، لذلك 

 للرٌاضٌٌن وكبار السن، بحٌث ٌزٌد نشاط اإلنسان، وٌمده بالطاقة الالزمة له ألداء نشاطاته على أكمل وجه. 

صحة الطحال، كذلك ٌخفف اضطرابات البول، ألنه ٌزٌد إدرار البول وٌخفف الحرقة  عالج التهابات الكبد والحفاظ على

 أثناء التبول. 

تنظٌم مستوى السكر فً الدم، لذلك ٌنصح بتناوله لمرضى السكري، كما ٌتم استخدامه فً الحمٌات الغذائٌة إلنقاص 

 الوزن.

ى كثٌٍر من المواد الُمغذٌة للجسم. تقوٌة العظام؛ تقوٌة عضالت الجسم، وخاصة عضالت البطن؛ وذلك ألنه ٌحتوي عل 

وذلك الحتوائه على نسبٍة عالٌة من الكالسٌوم والفسفور. زٌادة كفاءة الجهاز التنفسً، ووقاٌته من األمراض، وتوسٌع 

 الشعب الهوائٌة. 

 عالج اضطرابات الدورة الدموٌة، وتنظٌمها، والحفاظ على البنكرٌاس من األمراض. 

راز الهرمونات فً الجسم. الحفاظ على صحة البشرة، وتقلٌل تهٌج الجلد والبشرة، والحد من ظهور التجاعٌد تنظٌم إف

 وعالمات التقدم فً السن، 

حٌث ٌحافظ على نسبة الكوالجٌن الموجودة فً البشرة. الحفاظ على الصحة الجنسٌة، بحٌث ٌزٌد عدد الحٌوانات 

 لمبٌض، وٌزٌد خصوبته عند المرأة. المنوٌة عند الرجل، وٌحافظ على صحة ا

التخلص والقضاء على الجراثٌم التً تدخل للجسم وتسبب له العدٌد من األمراض خاصًة التسمم، لذلك ٌعد العسل من 

 أهم المواد الغذائٌة التً ٌنصح األطفال بتناولها، ألن أجسامهم أكثر ُعرضة للجراثٌم والملوثات

ٌدخل فً الكثٌر من خلطات المحافظة على صحة الشعر، والتخلص من مشاكله العدٌدة؛ . نمو اإلنسان بشكٍل سلٌم، كما 

ٌُصاب بها الشخص نتٌجة للتعرض المستمر لها  .كالتساقط والتقصف. استخدامه فً عالج ضربات الشمس التً 

  


