
 برای افزایش وزن گیاهان داروییطریقه مصرف 

بهترین روش برای افزایش وزن به طوری که عوارضی هم برایمان نداشته باشد استفاده از گیاهان 

حتما شما هم از استفاده از داروهای شیمیایی خسته شدید و نتیجه نگرفتید و به دنبال راه  دارویی است.

حلی گیاهی برای حجیم شدن اندام های بدنتان میگردید. در این مقاله قصد داریم چندین گیاه دارویی که 

نحوه ی  فاقد عوارض می باشد و به افزایش وزن شما کمک می کند را معرفی کنیم به همراه دستور

استفاده و تهیه جوشانده و معجون هایی که برای شما مفید هستند . پس با عطاری آنالین تا انتهای این 

 مقاله همراه باشید.

شاید بپرسید چرا استفاده از گیاهان دارویی برای افزایش وزن را پیشنهاد می کنید ؟  در پاسخ به این 

ای شیمیایی دارای عوارض می باشند و ممکن است به سوال باید بگویم بسیاری از قرص ها و دارو ه

شما آسیب بزنند . بنابراین بهترین و اصولی ترین راه برای وزن گیری استفاده از گیاهان دارویی می 

باشد که تنا چربی را در بدن افزایش نمی دهد و باعث رشد و حجیم شدن ماهیچه ها می شود که این یعنی 

 وزن گیری اصولی و درست!

 بریم با انواع گیاهان دارویی که خواص چاق کننده دارند آشنا شویم. خب

 آیا شیرین بیان برای چاقی بدن موثر است ؟

شیرین بیان  البته ! شیرین بیان یکی از گیاهانی است برای افزایش وزن به افراد پیشنهاد می شود.

می های بلند و پرچین ای دارد. شیرین بیان دارای ریشهالعادهبرخالف نام خود تلخ است اما خواص فوق

از شیرین بیان برای تهیه دمنوش ، ماسک   .شوندصورت افقی و زیر زمین پخش میبه باشد که 

ی خواص های بسیار صورت و مرتب کردن قاعدگی استفاده می شود عالوه بر این شیرین بیان دارا

 دیگری نیز می باشد. 

 نحوه ی مصرف شیرین بیان برای افزایش وزن

از ریشه شیرین بیان خشک شده  1/5برای اینکه شیرین بیان در افزایش وزن بدن به شما کمک کند باید 

ا تا را در  در یک لیتر آب بجوشانید بهتر است روزی سه باربه اندازه یک فنجان میل کنید و این روش ر

 یک ماه ادامه دهید و تاثیر آن را ببینید. 

 شیر بادام موثر در افزایش وزن بدن

بادام همچنین دارای مواد و ، می باشدگرم پروتئین  1۴دو لیوان شیر شامل حدود جالب است بدانید که 

 ویتامین های مفید برای بدن نیز می باشد.

 نحوه ی تهیه و مصرف شیر بادام برای چاقی 

برای تهیه شیر بادام کافی ست یک مشت از بادام را بردارید و آن را آسیاب کنید سپی ان را به یک لیوان  

دقیقهروی حرارت کم بجوشد . برای  5شیر د رحالل جوشیدن اضافه کنید و بگذارید تا این ترکیب به مدت 

 ا انجیر خشک شده میل نمایید.خوش طعم شدن آن می توانید آن را با نبات یا شکر یا به همراه خرما و ی



شیر بادام درمانی خوب برای افزایش  .نوشیدنی به دست آمده را دو بار در روز به مدت دو ماه بخورید

 .وزن به روش سالم است

 چاقی با بذر کتان 

بذر کتان یکی از محصوالت گیاهی است که می تواند به شما در وزن گیری موثر و درست کمک کند .عالوه 

ر کتان، روغن آن نیز در افزایش وزن بسیار موثر است. جالب است بدانید هر قاشق غذا خوری از روغن بر بذ

می باشد که  3کالری را به شما میدهد . همچنین بذر کتان حاوی اسید های چرب امگا  120بذر کتان به میزان 

 برای سالمتی و قلب بسیار مفید است.

 نحوه ی استفاده از بذر کتان و روغن آن برای چاقی 

برای نحوه ی استفاده از روغن بذر کتان برای الغری به شما پیشنهاد می کنم مقداری از آن را در نوشیدنی های 

 خنک خود در فصل گرما بریزید و از ان لذت ببرید.

 معجون بابونه به لیمو و زنجبیل وپونه برای چاقی 

طور مؤثری  به چای بابونهر برای افرادی که دارای بی اشتهایی عصبی هستند مفید است. این معجون بیشت

کافیست مقدار مساوی از بابونه + به لیمو + زنجبیل +پونه را با   .در رفع الغری و افزایش اشتها مؤثر است

یکدیگر مخلوط کنید . سپس یک قاشق از این مخلوط را در یک لیوان آب جوش اضافه کنید و یک ساعت قبل 

از غذا میل کنید . این ترکیب اشتهای شما را افزایش می دهد . برای گرفتن نتیجه بهتر از این معجون به مدت 

 ماه استفاده کنید.دو 

 

 عرق شش گیاه چاق کننده

. وجود داردمانند آویشن، بابونه، بادرنجبویه، رزمانری، اسفناج و پونه در ترکیب عرق شش گیاه ، گیاهانی 

این عرق در برند ها و اندازه های متفاوت در بازار عرضه میشود و شایان ذکر است که عرق شش گیاه 

 و هم خانم ها منع مصرف ندارد.برای تمامی سنین و هم آقایا 

تولید کنندگان محصول عرق شش گیاه می گویند که با مصرف این عرق، تمامی بدن به طور مساوی افزایش 

وزن پیدا می کند. بنابراین این عرق موثرترین داروی گیاهی برای چاق شدن کل بدن محسوب می شود. 

 .داروهای چاق کننده بدون عوارض محسوب می شودهمچنین باید گفت که عرق شش گیاه چاق کننده از 

 گیاه خارمریم و چاقی اصولی بدن

درواقعا اصلی ترین چیزی یکی از گیاهان معروف در زمینه افزایش وزن اصولی است .  گیاه خارمریم

که این گیاه با آن شناخته می شود افزایش شیر مادران است ولی نباید از تاثیر آن در افزایش وزن چشم 

پوشی کرد. شما زیزان به راحتی می توانید عرق این گیاه و یا حتی گیاه تازه را از انواع عطاری ها 



تقویت سیستم گوارش و در نتیجه افزایش وزن شود. این باعث افزایش اشتها و خریداری کنید.  این گیاه 

تواند به صورت عرق گیاهی یا دم کرده استفاده شود. طعم این گیاه، بسیار تلخ و گزنده است اما گیاه، می

برای بهتر شدن طعم آن می توانید به همراه نبات یا عسل جوشنده  تواند به بهبود اشتها کمک شایانی کندمی

 میل کنید. این گیاه را 

 نتیجه گیری

به طور کل بهتر است برای افزایش وزن روش های اصولی را استفاده کنید و اگر قصد استفاده از پکیج 

های شیمیایی را دارید حتما پیش از آن با دکتر متخصص مشورت نمایید ؛ اگرچه که ما به هیچ وجه استفاده 

و اصولی از گیاهان دارویی برای وزن گیری بسیار موثر از این موارد را توصیه نمی کنیم . استفاده مداوم 

و قابل اعتماد تر است بدین صورت که شما در این روش عضالت بدن خود را تقویت میکنید و چاقی 

 ماندگار را شاهد خواهید بود.

 


