
 عسل نحل الزهور الجبلٌة )مصري(

ة الدوائٌة التً ٌشٌع استخدامها فً كاّفة أنحاء العالم، حٌث ٌشٌع استخدامه فً عّدة  ٌّ  ٌعتبر العسل من أشهر األغذٌة الطبٌع

ة، أو الجمالٌة، أو الغذائٌة، وذلك بفضل تركٌبته الغنٌة بالسكرٌات واألحماض األمٌنٌة بما فٌها حمض  ٌّ مجاالت سواء الصح

الفولٌك والفٌتامٌنات والمعادن والخمائر واأللٌاف، حٌث ٌتم تصنٌعه من رحٌق األزهار الذي ٌقوم النحل بتجمٌعه، وٌتمٌز 

العسل الجبلً على وجه التحدٌد بلزوجته العالٌة، كما أّنه عبارة عن مادة عطرٌة سمٌكة، ذات رائحة عطرٌة وطعم ومذاق 

حلو ولذٌذ، وٌتأثر نوع العسل وجودته باختالف مصدر الرحٌق من حٌث اللون، والشكل، والقوام، والرائحة، كما ٌؤثر نوع 

 التربة والعوامل الجوٌة على ذلك.

 فوائد عسل نحل جلوي زهور جبلٌة

 ٌحتوي على مجموعة من الفٌتامٌنات الهامة والضرورٌة لصحة ونمو الجسم، بما فٌها فٌتامٌن ك، وفٌتامٌن هـ، وفٌتامٌن 

أ، وكذلك على العدٌد من اإلنزٌمات الضرورٌة للجسم واألمالح المعدنٌة بما فٌها الحدٌد، والنحاس، والفسفور، 

 والمغنٌسٌوم، والكالسٌوم، والمنغنٌز وغٌرها، مما ٌجعل منه غذاءاً متكامالً.

 ٌمد الجسم بالسكر الالزم له، وٌعوضه عن السكرٌات المستهلكة بسبب المجهود والنشاطات البدنٌة المختلفة، مّما ٌحافظ 

 على طاقته وحٌوٌته ونشاطه، كما ٌساعد على تنظٌم ضغط الدم وٌزٌد من معدل الهٌموجلوبٌن فً الدم. 

ٌساعد على نمو األسنان وٌحافظ على صحة اللثة، وٌعتبر من أقوى المطّهرات والمعّقمات المستخدمة لصّحة الفم، كما 

 ٌعتبر مطهراً لألمعاء وملٌناً لها. 

ٌعد عالجاً فعاالً للكبد واألمراض المتعلّقة به، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالٌة من الجلوكوز، كما ٌساعد على تنشٌط 

 عملٌة التمثٌل داخل األنسجة.

ٌّة واضطرابات النوم المختلفة واألرق   ٌساعد على عالج كافة المشكالت المتعلّقة بالجهاز العصبً بما فٌها األرق والعصب

 المزمن، كما وٌخفض من نسبة السكر فً الدم. 

ٌفٌد فً عالج التهابات العٌون بما فٌها الجفون والقرنٌة، والتقرحات التً تصٌبها، كما ٌفٌد فً التخلص من التهابات 

 المثانة.

 ٌعتبر من أقوى مضادات األكسدة وذلك بفضل احتوائه على مجموعة ممٌزة من األحماض الدهنٌة التً تساعد على إٌقاف 

 الخالٌا النشطة متعددة االنقسام، والتً ٌنتج عنها أمراض السرطان بأنواعه المختلفة.

 ٌشبه فً عمله المضادات الحٌوٌة، حٌث ٌعتبر قادراً على مكافحة المٌكروبات والفاٌروسات والتخلّص منها، مما ٌجعله 

ٌقً من األمراض المختلفة، كما ٌعتبر مفٌد جداً للبشرة والجلد بشكل عام حٌث ٌساعد على تفتٌح لونها الطبٌعً وٌزٌد من 

 إشراقتها ونضارتها، كما ٌعالج مشاكل وأمراض الجلد المختلفة.

 ٌستخدم لزٌادة الوزن بشكل طبٌعً وخاصة لألطفال، كما ٌعتبر عالجاً ألمراض األطفال المختلفة بما فٌها اإلسهال المعدي، 

 .كما ٌقً من التبول الال إرادي لدٌهم. ٌعتبر عالجاً لمشاكل الشعر المختلفة، حٌث ٌساعد على تغذٌة جذور الشعر وبصٌالته


