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کندر؛هدیه طبیعت 

کندر گیاهی جادویی است که خصوصیات ارزشمند آن در این روز های 
کرونایی بیشتر احساس می شود و به دلیل رایج شدن استفاده از این هدیه 
طبیعت به انسان شما را با چند خصوصیت دیگر این گیاه آشنا می کنیم.

  عفونت ریه  مطالعات مختلفی که درباره مزایای کندر انجام ش��ده اند، نشان 

داده اس��ت که خواص ضدالتهابی طبیعی و ضدباکتریایی دارد که باعث از 
بین رفتن عفونت های ریه می شود. کندر التهاب رگ های خونی را کم کرده 
و ریه را منقبض می کند؛ بنابراین، خون به ریه س��رازیر می ش��ود و درد این 

ناحیه کاهش پیدا می کند .
 مشکالت تنفسی  خواص ضدباکتریایی   در کندر باعث می شود که یک درمان 
طبیعی برای مش��کالت تنفسی باش��د. بیماری های لثه التهاباتی را به وجود 
می آورند که مش��کالت تنفسی یکی از نتایج آنهاست. وقتی التهاب برطرف 
ش��ود و باکتری از بین برود، مشکالت تنفسی خود به خود درمان می شوند. 
دو یا س��ه قطره روغن  Boswellia  را با آب گرم مخلوط کنید و روزی دو 

بار آن را قرقره کنید .
 دوری از عفونت   مطالعات خاصی نش��ان داده اس��ت ک��ه این گیاه خاصیت 
ادرارآوری هم دارد. این خاصیت در کنار خواص ضدالتهابی و ضدباکتریایی 

آن باعث می شود که عفونت های مجاری ادرار را هم درمان کند .
 سلالمتی دهان   روغن کندر اصل، ضدعفونی کننده قوی اس��ت و بسیاری از 
بیماری ه��ای دهان، مانند: دندان درد، زخم ده��ان و عفونت دهان را از بین 

می برد. از طرفی دیگر، بوی بد دهان و مشکالت تنفسی را رفع می کند .
 تقویلت حافظه   اگر روغن کندر را پش��ت گردن تان بمالی��د، تمرکز و توجه 

ذهنی تان باال می رود  .
 دوسلت گوارش   روغن کندر مخصوص کس��انی اس��ت که از اسیدی بودن 

ش��دید معده و مشکالت گوارش��ی رنج می برند. آنتی اس��ید ها یا دارو های 
گوارشی دیگر فقط نش��انه ها را کمرنگ می کنند؛ اما روغن کندر گوارش را 
راحتتر کرده و از آنتی اکسیدان ها موثرتر است. این روغن،  ترشح اسید معده 
را بیش��تر می کند و باعث می شود غذا به راحتی از روده عبور کند. همچنین، 

معده را سم زدایی کرده و سیستم گوارش را تقویت می کند .
در طی مطالعه ای، محتویات فعال در روغن کندر باعث ش��ده که سلول های 
ایمنی بدن، علیه سلول های سرطانی تحریک شوند. این روغن چه به صورت 

خوراکی و چه از طریق بو کردن، ممکن است ضدسرطان باشد .
 درمان افسلردگی  روغن کندر ضدافس��ردگی است. چون حاوی ترپن است 
که سیس��تم حاش��یه ای مغز را )غده های هیپوفیز و هیپوتاالموس( تحریک 
می کنن��د. هیپوتاالموس یکی از غدد اصلی در مغز اس��ت که هورمون های 

رشد و تیروئید را تولید می کند .
 رفع شکم  روغن کندر گاز شکم را از بدن خارج می کند 

و اج��ازه نمی دهد که این گاز در ب��دن باقی بماند و 
دردسرساز ش��ود. به همین دلیل، از مشکالتی 

مانند: درد شکم، احساس سنگینی در قفسه 
سینه و عرق کردن غیرطبیعی جلوگیری 

می کند .روغن کندر 
یک��ی از هدای��ای 
ب��رای  طبیع��ت 
س��المتی و زیبایی 
شماس��ت. از آن 

استفاده کنید .

قرص ها را همراه 
چه چیز هایی مصرف کنیم؟ 

بعض��ی افراد بر خالف توصیه های فراوان متخصصان تغذیه مبنی بر 
نوشیدن آب کافی در طول شبانه روز؛ متاسفانه نه تنها به این توصیه 
توجه��ی نمی کنن��د بلکه در مصرف آب به هم��راه قرص بی توجهی 
می کنند . برخی افراد هم س��عی می کنند قرص را بدون نوشیدن آب 
مصرف کنند. این افراد قرص را با بزاق دهان خود اس��تفاده می کنند 
که کار بسیار اشتباهی است و باعث می شود قرص بلعیده نشود. در 
واقع مصرف قرص بدون مصرف آب باعث می ش��ود با دیواره های 
سیستم گوارشی قبل از معده آغشته شود که آسیب به حلق و نواحی 

مری را ایجاد می کند  .
همه قرص ها دارای مواد شیمیایی هستند که اگر با مقادیر کافی آب 
مصرف نش��وند؛ می توانند مش��کالتی در نواحی حلق، دهان و مری 
را ایجاد کنند. برخی افراد هم قرص را با چای، آبمیوه، دوغ یا ش��یر 
مصرف می کنند. نکته مهم این اس��ت ک��ه در آبمیوه، چای، دوغ یا 
نوش��ابه ها موادی ممکن است وجود داشته باشد که با مواد شیمیایی 

تشکیل دهنده قرص واکنش نشان دهند .
در واقع بسیاری از مواد موجود در آبمیوه ممکن است با خود قرص 
واکن��ش دهند یا اثر آن را ازبین ببرند. به عنوان مثال خوردن برخی 
آنتی بیوتیک ها با ش��یر یا آبمیوه های ترش به خاطر اس��یدی بودن؛ 
خاصیت درمانی آنتی بیوتیک را تضعیف می کند چرا که ساختار آن 

دارو مورد تخریب قرارگرفته است  .
ممکن اس��ت حرارت چای داغ به دارو آس��یب برساند یا در بعضی 
موارد، کافئین موجود در چای باعث تخریب دارو شود. همچنین گریپ 
فروت به علت مهار آنزیم تجزیه کننده دارو ها باعث کاهش سرعت 
متابولیس��م می ش��ود .برخی از دارو ها که گریپ فروت نباید با آن ها 
مصرف کنیم می توان به دارو های ضدکلسترول، کاهش دهنده فشار 

خون و بیماری های اعصاب و روان اشاره کرد .
برخی نوش��یدنی ها مانند آبمیوه های حاوی موز و آب آناناس سبب 
کاهش اثر دارو های کاهنده فش��ار خون می شوند. همچنین دمنوش 
حاوی شیرین بیان هم باعث کاهش قدرت اثر دارو می شود .با توجه 
ب��ه این موضوع که اثر منفی محتوای آبمیوه، ش��یر یا هر نوش��یدنی 
دیگر غیر از آب را بر موادتش��کیل دهن��ده دارو نمی دانیم؛ بنابراین 
بهتر اس��ت برای مصرف قرص ها فقط از آب استفاده کنیم تا بتواند 

اثر موثر خود را بر معده اعمال کند .
شهاب اولیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه 
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