
 صفراوی هایسنگ طبیعی درمان

 

 سیب سرکه و سیب آب. ۱

. استنشده معروف بیخودی دارد،می نگه دور شما از را دکتر روز در سیب یک خوردن که طالیی سخن این

 سیب بآ توانیدمی منظور این برای. ببرد بین از را صفرا سنگ تواندمی دارد، که زیادی درمانی خواص با سیب

 رکهس و کندمی کمک صفرا کیسه سنگ شدن نرم به سیب در موجود مالیک اسید. بخورید سیب سرکه یا

 میوه این. ستا صفرا کیسه در سنگ تشکیل مسئول کلسترول. گیردمی کبد توسط را کلسترول تولید جلوی

 مانز در درد از همچنین کند؛می آنجلوگیری مجدد گیریشکل از بلکه بردمی بین از را صفرا سنگ تنها نه

 .کاهدمی بیماری عود

 :الزم مواد

 سیب آب لیوان ۱

 سیب سرکه غذاخوری قاشق ۱

 :تهیه طرز

 .کنید اضافه سیب آب به را سیب سرکه

 .کنید مخلوط را دو این خوب

 .بنوشید روز در بار یک را نوشیدنی این

 سنگ یحمله طول در که دردی از سرعت به کهاین برای است خوب بسیار طبیعی درمان یک این واقع، در

. بدهید ادامه سیب خوردن به باید شدید، خالص صفرا سنگ از که هنگامی همچنین،. شوید رها دارید، صفرا

 قاشق ۲ و شده خرد خام چغندر با مخلوط نپخته یتازه سیب سس دائمی صورت به توانیدمی واقع در شما

 .بخورید تازه یلیمو آب کمی و زیتون روغن غذاخوری

 

 

 

 

 



 

 گالبی آب. ۲

 زشکیپ انجمن! گالبی خودِ بله -شود تمیز خودش شکل به ایمیوه با تواندمی شکل گالبی صفرای کیسه

 .شوندمی تشکیل سخت کلسترول توسط صفراوی هایسنگ از درصد ۰۸ حدود که گویدمی( AMA) امریکا

 به و شودمی متصل صفرا کیسه کلسترول از پر هایسنگ به گالبی در موجود پکتین که است این بر اعتقاد

 کیسه نگس تشکیل از پکتین تغذیه، انگلیسی یمجله به توجه با هرچند،. شوندمی خارج بدن از آنها شکل این

 آب که است این بر باور قدیم از اما. ندارد کلسترول وسازسوخت بر توجهی قابل اثر و کندنمی جلوگیری صفرا

 آب فمصر در ضرری هیچ که گفت توانمی میوه، این مزایای به توجه به. بردمی بین از را صفرا سنگ گالبی

 اگر. دکنی ترکیب تانصفرای کیسه سنگ برای خانگی داروهای دیگر با را آن توانیدمی. ندارد وجود گالبی

 ینب از برای را گالبی آب چگونه بینید،می ادامه در را دستورالعمل کنید، امتحان را روش این هستید مایل

 .بخورید صفراوی هایسنگ بردن

 :الزم مواد

 داغ آب لیوان نصف

 گالبی آب لیوان نصف

 غذاخوری قاشق ۲ -عسل

 :تهیه طرز

 .کنید مخلوط گرم آب با را گالبی آب

 .کنید مخلوط خوب و اضافه آن به را عسل

 .بنوشید روز در بار سه را ترکیب این

 

 

 

 

 

 



 

 هویج و خیار چغندر، یریشه آب. ۳

 یهتوص صفرا کیسه سنگ برای سنتی طبیعی هایدرمان توسط عمدتا سبزیجات و هامیوه آب از استفاده

 فراص کیسه برای شودمی تهیه هویج و خیار چغندر، یریشه ترکیب از که هانوشیدنی این از یکی. شوندمی

 روده سازیپاک به بلکه کند،می پاکسازی و تقویت را کبدتان و صفرا کیسه تنها نه چغندر. است مفید بسیار

 نینهمچ و کبد سموم زدودن برای دارد، که باالیی آب میزان دلیل به خیار،. کندمی کمک نیز تانخون و بزرگ

 ویر تاثیری چنین نیز است مغذی مواد دیگر و ث ویتامین از سرشار که هویج آب است؛ عالی صفرا کیسه

 .دارد صفرا کیسه و کبد

 :الزم مواد

 چغندر عدد یک

 خیار عدد یک

 (متوسط) هویج عدد ۴

 رد بنابراین،. باشید داشته چغندر یریشه و هویج خیار، آب از مساوی مقدار باید شما باشید، داشته یاد به

 یوانل سوم یک بایستمی شما مثال، عنوانبه. بدهید کاهش یا افزایش سبزیجات از یک هر مقدار نیاز، صورت

 دباشی داشته مخلوط یمیوهآب لیوان یک تا کنید مخلوط هم با را خیار آب و هویج آب چغندر، یریشه آب از

 :تهیه طرز

 .بگیرید( چغندر و هویج و خیار) را سه هر آب

 .کنید ترکیب هم با را آنها

 .بنوشید بار دو روزی را ترکیب این

 .بیفزایید آن فواید بر تا کنید اضافه ترکیب این به زنجبیل و کرفس سیب، توانیدمی حتی

 

 

 

 

 



 

 خارمریم گیاه. ۴

 هاینگس برای سنتی طبیعی درمان یک عنوان به گیاه این. است مدیترانه یمنطقه از دارویی گیاهی مریم خار

 یسهک سنگ شدن کوچک به خارمریم. شودمی استفاده ایهگسترد طور به کبد زداییسم همچنین و صفراوی

 کیسه گسن شر از تانغذایی یبرنامه به گیاه این کردن اضافه با. کندمی کمک مثانه درد بردن بین از و صفرا

 ای،چ به را خارمریم یدانه پودر توانیدمی شما کنیم؟ استفاده خارمریم از باید طورچه حاال. شوید خالص صفرا

 مخارمری چای یتهیه دستور جااین در. کنید اضافه دیگری هایخوراکی و همبرگر سبزیجات، ساالد، میوه،آب

 .بینیدمی را

 :الزم مواد

 چایخوری قاشق ۱ –( کنید استفاده شده بندیبسته چای از توانیدمی حتی) خارمریم هایدانه و برگ

 ایپارچه یکیسه عدد ۱

 داغ آب فنجان ۱

 سلیقه طبق –( اختیاری) عسل

 :تهیه طرز

 .بریزید ایپارچه یکیسه داخل را خارمریم هایدانه و شده خرد هایبرگ

 .دهید قرار گرم آب در را کیسه

 .بخورد خیس آب در دقیقه ۵ مدت به بدهید اجازه

 .کنید اصافه عسل دارید، دوست اگر

 

 

 

 

 

 



 

 قاصدک. ۵

 هب قاصدک برگ. کندمی کمک صفرا کیسه عملکرد به و کندمی حمایت شما کبد از قاصدک دارویی گیاه

 گیاه این. کندمی کمک چربی ساز و سوخت و آن از سموم زدودن نتیجه در و کبد از صفرا دفع افزایش

 کیسه سنگ درمان برای قاصدک از استفاده بنابراین،. است موثر تنبل صفرای کیسه تحریک برای همچنین

 ضافها ساالدتان به را قاصدک ظریف و سبزرنگ هایبرگ توانیدمی همیشه شما. رسدمی نظر به منطقی صفرا

 یهیهت دستورالعمل اینجا در. بنوشید قاصدک چای توانیدمی همچنین. بخورید و بخارپزکنید را آنها یا کنید

 :بینیدمی را قاصدک چای

 :الزم مواد

 فنجان ۱ -داغ آب

 چایخوری قاشق ۱ -قاصدک خشک برگ

 سلیقه طبق –( اختیاری) عسل

 :تهیه طرز

 .بریزید فنجان یا ظرف یک در را قاصدک هایبرگ

 .بریزید داغ آب آن روی

 .بخورند خیس دقیقه ۵ مدت به بدهید اجازه و بگذارید را ظرف در

 .کنید اضافه چای این به عسل کمی دارید دوست اگر

 .بنوشید روز در بار سه یا دو را چای این

 .کنید مشورت تانپزشک با قادصک، گیاه مصرف از قبل باید هستید، دیابت به مبتال اگر

 

 

 

 

 



 

 نعناع. ۶

 تحریک را گوارشی مایعات دیگر و صفرا جریان زیرا است، مفید غذا هضم برای نعناع روغن که است معروف

 کیسه نگس رفتن بین از به شودمی گفته که طبیعی ترکیبی است، ترپن شامل همچنین گیاه این. کندمی

 اگر حال، این با. است نعناع برگ با شده تهیه نعناع چای خوردن از بهتر چیزی چه. کندمی کمک صفرا

 ایروده پوشش دارای هایکپسول – نعناع روغن هایکپسول از توانیدمی کنید، درست را چای این خواهیدنمی

 یحمله دچار شما اگر. معده در نه کنند،می آزاد بزرگ و کوچک یروده در را روغن آنها زیرا کنید، استفاده –

 ردد و شوند آرام هااسپاسم کندمی تانکمک گیاه این. است مفید بسیار نعناع چای اید،شده صفرا سنگ

 .بیابد تسکین کمی شدیدتان

 :الزم مواد

 چایخوری قاشق ۱ -نعناع خشک یا تازه هایبرگ

 فنجان یک -آب

 سلیقه طبق –( اختیاری) عسل

 :تهیه طرز

 .بجوشانید را آب

 (.کنید خردشان ابتدا هستند، تازه هابرگ که صورت در. )کنید اضافه را نعناع برگ

 .بماند آب در دقیقه ۵ تا ۳ مدت به نعناع بدهید اجازه و بگذارید را ظرف در کنید، خاموش را شعله

 .کنید اضافه عسل آن به تمایل صورت در و کنید صاف را ترکیب

 .بنوشید تانغذایی هایوعده بین را چای این است بهتر

 

 

 

 

 



 

 اسفرزه. ۷

 هایعدهو باید که حالی در. است ضروری بسیار صفرا کیسه سنگ درمان برای باال فیبر دارای غذایی یبرنامه

 درمانی عنوان به نیز را اسفرزه توانیدمی باشد، ث ویتامین خصوص به ها،ویتامین و فیبر از سرشار تانغذایی

 صفرا در کلسترول به که است محلول فیبرهای از خوبی بسیار منبع گیاه این. کنید مصرف صفرا سنگ برای

 یکی. ودشمی یبوست از مانع همچنین اسفرزه. کندمی جلوگیری صفرا کیسه سنگ تشکیل از و شده متصل

 .است یبوست صفرا کیسه سنگ تشکیل علل از دیگر

 :الزم مواد

 چایخوری قاشق ۱ -اسفرزه پودر

 لیوان ۱ – آب

 :تهیه طرز

 .کنید اضافه آب به را اسفرزه

 .بنوشید بالفاصله و کنید مخلوط خوب

 .بنوشید خوابرخت به رفتن از قبل هاشب را نوشیدنی این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لیمو آب. ۰

 این از یمرکبات آب کلی طور به. بسازد کلسترول کبد که شودمی این از مانع سرکه مانند درست نیز لیمو آب

 نیدنک فراموش اما بخورید زیاد میزان به را مرکبات یخانواده هایمیوه بنابراین. دارند عملکردی چنین دست

 بآ لیوان یک به را لیمو یک از نیمی آب راحت خیلی توانیدمی. کنید مصرف روزانه طور به را لیمو آب که

 استفاده اب را زیر آیورودای درمان توانیدمی ترکیب، این جای به. بنوشید روز در بار سه یا دو را آن و کنید اضافه

 .ببرید بین از را تانصفرای کیسه سنگ تا کنید انتخاب لیمو آب از

 :الزم مواد

 لیترمیلی ۳۸ -زیتون روغن

 لیترمیلی ۳۸ -تازه لیموی آب

 گرم۵ – سیر یپوره

 :تهیه طرز

 .کنید مخلوط هم با را سیر یپوره و لیمو آب زیتون، روغن

 .بخورید خالی معده با صبح روز هر را مخلوط این

 .دهید ادامه روز ۴۸ مدت به حداقل را کار این

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفراوی هایسنگ بردن بین از برای زندگی یشیوه تغییر و غذایی یبرنامه. ۹

 در. دکنی اعمال تانزندگی یشیوه و غذایی یبرنامه در خاصی تغییرات باید صفرا، کیسه سنگ درمان برای

 .بینیدمی تغییر این اعمال برای پیشنهاد چند اینجا

 .بنوشید روز در آب لیوان ۱۸ تا ۰ –

. کنید ورزش منظم طور به. کنید اجتناب چرب غذاهای از. بدهید کاهش را تانوزن دارید، وزن اضافه اگر –

 تا ۵ بزرگ، غذای وعده ۳ جای به مثال. کنید پخش روز طول در را آنها و بخورید ترکوچک غذایی هایوعده

 .کنید میل ترکوچک غذای وعده ۶

 .کندمی کمک صفرا کیسه سنگ تشکیل به مشکل این زیرا کنید، جلوگری یبوست به ابتال از –

 قهوه. است کافی روز در فنجان دو یا یک. نکنید رویزیاده آن خوردن در اما بخورید، قهوه روزانه طور به –

 .شودمی صفرا کیسه سنگ تشکیل از مانع ترتیب این به و دهدمی افزایش را صفرا جریان

 یبرنامه در را مرکبات یخانواده هایمیوه منظور، این برای. بخورید روز طول در ث ویتامین زیاد میزان به –

 .بخورید لیمو آب. بگنجانید تانغذایی

 جمله زا کنید، استفاده شوندمی صفرا کیسه همچنین و کبد تحریک باعث که دارویی گیاهان و جاتادویه از –

 .غیره و آنقوزه، سبز، فلفل سیاه، فلفل خشک، زنجبیل زردچوبه،

 طمئنام تان،بدن نیازهای به توجه با خانگی هایدرمان یهوشمندانه انتخاب و غذایی یبرنامه دقیق ریزیبرنامه

 را تانصفرای کیسه و ببرید، بین از را هاسنگ طبیعی هایراه طریق از که بدهد را این شانس شما به تواندمی

 .کنید حفط

 

 

 


