
�લુસીની દ� િનક મા�ા ક�મ કરવી તે 12 કારણો તમારા �વા��ય માટ� �બુ સારા 
સમાચાર છે! 
 
સામા�ય ઉધરસ, મો mouth◌ામા ંઅ�સર અન ેહાઈ �લડ �ગુર — �લુસી એક સિૈનક છે � એકલા હાથ ેઅનકે 
લડાઇઓ �તી શક� છે!  
 
સામા�ય �બમાર�ઓથી બચવા, રોગ�િતકારક શ��તન ેમજ�તૂ કરવા, બે�ટ��રયલ અન ેવાયરલ ચપે સામે 
લડવા અને વાળ અન ે�વચાની િવિવધ િવકારો સામ ેલડવા અન ેસારવાર કરવા માટ�- �લુસી (પિવ� �લુસીનો 
છોડ અથવા ઓસીમમ ગભા�શય) એ એક વધવા માટ� સહ�લો છોડ છે � આરો�ય અન ે�વનશલૈીના ઘણા બધા 
સમાધાનો �ૂર કરવામા ંમદદ કર� શક� છે. સબંિંધત ��ુાઓ. 
 
અહ� તમારા દ� િનક આહારમા ં�લુસીનો સમાવશે શા માટ� કરવો ત ે12 અ�ત કારણો છે: 
 
1. હવામાનમા ંફ�રફાર હમંશેા ં�િતર�ા પર નકારા�મક અસર કર� છે. આ સમય દરિમયાન, �લુસીના પાન, 
આ�ુ, એલચી, હળદર અને ગોળનો ઉકાળો ઉકાળો અન ેઆ ગરમ પી�ુ ંપીવાથી સામા�ય શરદ� અને ખાસંીથી 
�ૂર રહ� છે. 
 
2. �લા�ટમા ંબળતરા િવરોધી બ�ેટ��રયલ �ણુધમ� પણ છે � તમન ેફ�વસ�થી ઝડપથી �નુ recover�ા�ત 
કરવામા ંસહાય માટ� છે. 
 
3. િવટાિમનએની ઉણપ  એ ની ઉણપથી ચડેા �િતર�ા, �હમટેોપoઇસીસ અન ેગભંીર �ક�સાઓમા,ં રા�ે �ધ�વ 
થઈ શક� છે. �લુસીમા ંિવટાિમનનો �વ�થ ડોઝ હોવાથી તનેો િનયિમત વપરાશ તમન ેiencyણપથી બચી શક� 
છે. સારા સમાચાર એ છે ક� તમાર� લાભ મેળવવા માટ� કડવી પાદંડા ચાવવાની જ�ર નથી. આ કાબ�િનક �લુસી 
મધ અજમાવો � અનાજ, ચા અથવા ફળો સાથ ેસ�ંણૂ� ર�ત ે�ય છે! 
 
4. અ�યયન સા�બત થયા છે અ�યયનોએ સા�બત ક�ુ� છે ક� �લુસીના િનયિમત સવેનથી �લડ �શેર�ુ ં�તર 
િનયિં�ત થાય છે. આમ, જો તમને હાઈ �લડ �શેર હોય, તો તમારા િનયિમત આહારમા ંmedicષધીય 
વન�પિત ઉમરેવી એ એક ઉ�મ િવચાર છે. 
 
5. જો તમને તનેો રસ િનયિમતપણે મળે છે, તો તનેા ઓ�લયનો�લક એિસડ�ુ ં�માણ �લડ �ગુરન ેિનયમન 
કરવામા ંપણ મદદ કર� શક� છે. ત�ુંર�ત તમાર� તરફની યા�ા શ� કરવા માટ� આ કાબ�િનક રસનો �યાસ કરો. 
 
6. પિવ� �લુસીનો રસ તેની લોહ� ��ુ�કરણ શ��ત માટ� પણ �યાપકપણે �ણીતો છે. પાદંડા પર ચાવવાથી 
તમાર� િસ�ટમમાથંી ઝરે નીકળ� જશ ેઅને તમાર� પાચક િસ�ટમ સાફ થશ.ે ડ Ash.આ�તુોષ ગૌતમે 
એનડ�ટ�વીન ેજણા��ુ ંછે ક�, "�લુસીમા ંમળતા આવ�યક તલે, આપણા �સનત�ં પર અસરકારક ર�ત ેકાય� કર� 
છે." 
 
7. ��ુ ર�ત અિનવાય�પણે નરમ, સરળ �વચા તરફ દોર� જશ.ે  
 
8. દોષો બોલતા, �ુ ંતમ ેખીલ, મો mouth◌ાના અ�સર અન ેતમારા શર�ર પર ઉકળે છે? આ શર�રની વ� ુ
પડતી ગરમીના સકં�તો હોઈ શક� છે. �લુસીના પાદંડાની પ�ેટ બનાવો, તને ેચદંનની પ�ેટ સાથ ેભળ� દો અને 



શર�રના તાપને કા�મૂા ંરાખવા અન ેતા�કા�લક રાહત માટ� તમારા કપાળ પર લગાવો. 
 
9. આ "bsષિધઓની રાણી" મા ંઆવ�યક તેલ તમાર� પાચન ���યામા ંમદદ કર� છે. તથેી તમારા શર�રને 
ખોરાકને ઝડપી અને નબળા બનાવવા માટ� મદદ કરવા માટ� એક કપ �લુસી ચા સાથ ેભાર� ભોજન સમા�ત 
કરો. તમારા �ટોકમા ંકોઈ નથી?  
 
10. �મ તે પાચનન ેઉ�પ� કર� છે, તેવી જ ર�ત ેપિવ� �લુસી પટેના અ�સર, ગે���ક �ડસઓડ�સ� અને માિસક 
ખ�ચાણ પણ મટાડ� શક� છે. ક�ટલીક જઠરાિં�ય સમ�યાઓનો તમારો ઉક�લો આ inalષધીય વન�પિતમા ંછે. 
 
11. �કડનીના પ�થરો ઉ�જેક પીડા પેદા કર� શક� છે અન ેજો અવગણવામા ંઆવ ેતો ત ેગભંીર ��ુો બની શક� છે. 
પ�થરોના �થમ સકં�ત પર, તમારા આહારમા ંઆ દવા - �લુસીનો રસ અન ેમધ�ુ ંિમ�ણ - ઉમેરો. હ��લ�ગન ે
�ો�સાહન આપવા માટ� છ મ�હના �ધુી આ િમ�ણ િનયિમતપણે રાખો. 
 
12. જ�ંનુા કરડવાથી? તા� દબાયેલ �લુસીનો રસ લગાવો. મોouth◌ામા ંઅ�સર? ક�ટલાક પાદંડા પર 
ચાવ�ુ.ં હમણા ંહમણા ંતણાવ અ�ભુવો છો? તમારા દ� િનક સવેનમા ં"apડ�ટો�ન" અથવા તણાવ િવરોધી 
એજ�ટ �લુસીનો ઉમેરો. ��ુુ ગ�ં? ક�ટલાક પાદંડા ઉકાળો અન ેપી�ુ ંલો. 
 
�લુસી એ રો�જ�દ� સમ�યાઓ તેમજ �કડનીના પ�થર �વી ગભંીર પ�ર��થિતઓનો અદ�તૂ ઉપાય છે. ત�ુંર�ત 
માટ� તયૈાર રહો, તમારા આહારમા ંઅને skષધીય વન�પિતઓન ેફ�ત તમારા આહાર અન ે�ક�નક�ર ��ટનમા ં
ઉમેર�ને તમન ે�ફટર કરો.  


