
  
 حبوب اللقاح

ة الناتجة عن لقاح األزهار، حٌث تعلق على شكل بودرٍة ناعمٍة فً شعر جسم النحل، وتجمع فً الجٌو ٌّ ب الموجودة تعّد حبوب اللقاحمن العناصر الطبٌع

الغذائٌة العالٌة، كونها غنٌة بالسكرٌات، فً الجزء الخلفً من أرجلها، وتدخل فً العدٌد من المجاالت على رأسها المجال الطبً، حٌث تمتاز بقٌمتها 

ة فً كلٍّ من: والبروتٌنات، واألحماض األمٌنٌة، والفٌتامٌنات المتعددة على رأسها فٌتامٌن )ب( بمجموعته الثمانٌة، وعلى المعادن المختلفة المتمّثل

فً حال تّم مزجها مع العسل، الذي ٌعّد عالجاً أٌضاً للعدٌد من الكالسٌوم، والكلور، والمغنٌسٌوم، واإلنزٌمات والخمائر، وترتفع قٌمتها الغذائٌة 

 األمراض،

 العامةحبوب اللقاح ب جلويعسل نحل فؤائد 

ٌّة عالٌة جداً؛ إذ ٌوجد فٌها ما ال ٌقلّ عن ثمانٌة عشر نوعاً من الفٌتامٌنات، وخمسًة وعشرٌن معدناً هاّماً، إ ضافة إلى مجموعة تحتوي على قٌمة غذائ

ًّ عاٍل فً قٌمته الغذائٌة خصوصاً  ات، األمر الّذي ٌجعل هذه الحبوب تستخدم كغذاء ملوك ٌّ ٌّة والسكر  إذا اختلط بالعسل النقً،  كبٌرة من األحماض األمٌن

 .كما تستخدم أٌضاً كمضاد حٌوي للعالج من العدٌد من األمراض الجسمانٌة المستعصٌة، كما قد تستخدم كعالج لمرضى االكتئاب النفسً أٌضاً 

ٌّات، واألح  ٌّة، والفٌتامٌنات التالٌة وتحتوي حبوب اللقاح على عدد من العناصر المغّذٌة أهّمها: الماء، والبروتٌنات، والدهون، والسكر ماض األمٌن

 ، جـ، د، هـ(12، ب9، ب6، ب5، ب3، ب2، ب1)ب

ة المعادن األخرى، إضافة إلى ذلك عدد ال محدود من ٌّ الخمائر  ، كما تحتوي على عدد كبٌر من المعادن؛ كالكالسٌوم، والكلور، والمغنٌسٌوم، وغالب

 واإلنزٌمات المفٌدة للجسم.

 الخاصةحبوب اللقاح ب جلويفؤائد عسل نحل 

ٌّة والهرمونات األنثوٌة ومنع آال  م الحٌض.على الصحة تفٌد المرأة فً تحسٌن الخصوبة وعالج بعض حاالت العقم، كما ٌعمل على تنظٌم الدورة الشهر

 تعمل على تقوٌة الجهاز المناعً لدى اإلنسان، وتزٌد من مقاومته ضّد مختلف األمراض  

 م "األنٌمٌا" ألّنها تعمل على زٌادة نسبة الهٌموجلوبٌن فً الدم، إضافًة إلى تنشٌط إنتاج كرٌات الدم الحمراء فً الجسم . . تعالج حاالت فقر الد

ٌّة، ٌّة األٌض، وكذلك تعّد فاتحًة للشه  عالج التهابات األمعاء الدقٌقة وتنظٌم عمل

اضطرابات اإلخراج؛ فهً معالج لإلمساك واإلسهال، كما تعمل على تنشٌط وظائف  وتزٌل الهزل والشعور الدائم بالضعف العام والتعب المزمن . تعالج 

فه. ٌّ  الكبد ومنع تل

 تفٌد فً عالج مشاكل تضّخم البروستاتا وأورامها . تعمل على إٌقاف النزٌف الناتج عن ارتفاع الضغط أو السكري فً الدم . 

ٌّة والمعادن والفٌتامٌنات تعمل على تحسٌن صّحة األم الحامل والجنٌن، وذلك الحتو   ائها على نسبة عالٌة من األحماض األمٌن

ٌجعل البشرة . خلط حبوب اللقاح بغذاء ملكات النحل والعسل الصافً له تأثٌر على إٌقاف نمّو الخالٌا السرطانٌة فً الجسم . تحّسن صحة الجلد، مّما 

 عالمات الشٌخوخة وظهور التجاعٌد على البشرةتتمتع بنعومة ولمعان وشباب الفت، وٌؤخر تناول هذه الحبوب 

 . تخّفف كثٌراً من أعراض سن الٌأس " انقطاع الطمث لدى النساء بعد األربعٌن  

ٌّة المفرطة، وتساعد على االسترخاء والهدوء، كما تعالج الصداع العادي والنصفً . تعالج مشكلة البواسٌر الشرج ٌّة وضٌق ". تزٌل التوّتر والعصب

حتوائها األوردة والشراٌٌن الدموٌة . تزٌل الحموضة فً المعدة إذا تّم خلطها بالعسل الصافً. تقّوي الشعر وتمنع تساقطه وخشونة ملمسه، وذلك ال

ٌّة عالٌة من البروتٌنات والفٌتامٌنات المقّوٌة لجذور الشعر . تحّسن أداء الجهاز التنّفسً، وتشفً من السعال والتهاب الشع ٌّة على كم ب الهوائ

 .واإلنفلوزنزا والزكام



 خصوبةللحبوب اللقاحب جلويفؤائد عسل نحل 

ة المستخدمة لعالج مشكلة العقم أو الضعف الجنسً وضعف الخصوبة، وخ ٌّ اصة ٌعد مزٌج حبوب اللقاح أو الطلع مع العسل من أفضل الوصفات الطبٌع

غراماً من طلع النخل، مع خمسٌن غراماً من عشبة الجنسنج، وأربعٌن غراماً من لدى النساء، وذلك بمزج خمسٌن غراماً من العسل، مع خمسٌن 

 .حبوب اللقاح، وخلط المكّونات مع بعضها البعضجٌداً، والحرص على تناول ملعقتٌن منها بشكٍل ٌومً


