الجنسنج
بري مع ّمر ،مغزلً الشكلٌ ،نتمً إلى فصٌلة األرالٌات،
الجنسنج ،أو جذور الرجل ،أو جذور الحٌاة ،عبارة عن نبات
ّ
ٌنتشر فً المرتفعات الجبل ٌّة فً الصٌن ،والٌابان ،وكورٌا ،وتستخدم جذوره فً العدٌد من الوصفات الطب ٌّة ،الحتوائها
على نسبة عالٌة من الجلوكسٌدات الستروٌدٌة ،والزٌوت الطٌارة ،والمواد الصابون ٌّة ،والمركبات األسٌتٌلنٌة،
والستروالت ،وفٌتامٌن (د).

عسل نحل جلوي بالجنسنج
الطبٌعً ،والجٌنسٌنغ ،وغذاء ملكات النحل ،وطلع
عسل نحل جلوي بالجنسنج ،عبارة عن خلٌط متجانس من العسل
ّ
لصحة الجسم ،مثل السكرٌات سهلة
النخٌل ،والبهارات التً تحتوي على العدٌد من العناصر ،والمركبات الضرور ٌّة
ّ
الهضم ،وموا ّد بروتٌن ٌّة عالٌة القٌمة ،والحدٌد ،والكالسٌوم ،والفسفور ،وفٌتامٌن ب ،وهرمون األستروجٌن ،ومادة
الرنٌن ،وغٌرها.

فوائد عسل نحل جلوي بالجنسنج
ٌن ّ
ٌحول األكسجٌن الذي ٌت ّم استنشاقه إلى طاقة مفٌدة للجسمٌ .حسن أداء
شط المبٌض ،وٌساعد فً تكوٌن البوٌضةّ .
الجهاز العصبً ،والجهاز التناسلً ،والجهاز الهضمً ،والبنكرٌاس.
ٌسهل عملٌة نقل الجلوكوز إلى داخل الجسم ،وتخلٌص الجسم من الفضالت الناتجة عن تحلل العناصر الغذائٌة ،مثل
ّ
وٌعزز الشعور بالحٌوٌة
حمض الالكتٌك ،وحمض البروفٌكٌ .خلّص الجسم من الشعور باإلجهاد والتعب ،واإلرهاق،
والنشاطٌ .ن ّ
سن أداء األجسام المضاد ّة ،وٌح ّفز إفراز مركب
شط الجهاز المناعً ،وٌرفع عدد كرٌات الدم البٌضاء ،وٌح ّ
اإلنترفٌرون ،المقاوم للفٌروسات ،وبالتالً ٌزٌد قدرة الجسم على مقاومة األمراض
ٌ .عدّل مستوى السكر فً الدم ،وٌخفض مستوى الكولسترول الضار ،وٌن ّظم ضغط الدم ،وٌمنع تراكم الدهون فً
الشراٌٌن ،وٌقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب ،والشراٌٌن ،والسكتات الدماغٌةٌ .عالج اإلسهال ،والجروح ،ونزٌف الدم.
ٌعالج الضعف الجنسً ،وٌقاوم تصلب الشراٌٌن فٌها ،وٌزٌد من تد ّفق الدم إلٌها ،وٌزٌد نشاط ونسبة الحٌوانات
المنوٌة.
ٌقوي الشعر ،وٌمنع تساقطه ،وٌمنحه الحٌوٌةٌ .ساعد الجسم فً استعادة توازنه،
ٌعالج جفاف الفم ،وتش ّقق الشفتٌنّ .
التعرض ألي ّوعكة أو اضطرابٌ .ن ّ
شط الذاكرة ،وٌعالج أمراض الشٌخوخة ،واالنهٌار النفسًٌ .عالج الروماتٌزم،
بعد
ّ
ّ
والتهاب البروستات ،وأمراض الكبدٌ .نظم عملٌة التمثٌل الغذائً.
تشوهات فً األجنة.
ٌم ّد الجسم بنسبة عالٌة من الفٌتامٌنات والعناصر خالل فترة الحمل ،وٌغ ّذي األجنةٌ .منع حدوث ّ
ّ
وٌقوٌها ،وٌقٌها من اإلصابة بمرض هشاشة العظام.
ٌعزز كثافة العظام،
ّ

ّ
وٌؤخر ظهور عالمات التقدّم فً العمر.
ٌمنح البشرة النضارة ،والحٌوٌة ،وٌط ّهرها من البكتٌرٌا ،المس ّببة للحبوب،
ّ
ٌخ ّفف االنتفاخ حول العٌنٌن ،وٌزٌل الهاالت السوداءٌ .عالج االضطرابات الجلد ٌّة ،وٌفتح البشرة ،وٌخلصها من البقع،
والتص ّبغات الجلدٌة.

طرٌقة استعمال عسل الجنسنج
للتقوٌة العامة :من خالل إضافة ملعقة صغٌرة من عسل الجنسنج ،إلى كوب من الماء ،أو الحلٌب الدافئ ،وشرب
المزٌج ٌومٌا ً على الرٌق.
لعالج الضعف الجنسً :من خالل تناول ملعقتٌن من عسل الجنسنج ٌومٌاً ،صباحا ً ومساءا

