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 کف خشکی ھا بيماری از بسياری اصلی سبب دارد واقعيت ًکامال اين اما باشد عجيب و آشنا نا ھا خيلی گوش به شايد

 و گرمی مينأت خشکی رفع راه بھترين روش اين .شود می درمان ماليم و گرم ھای روغن کردن چرب با که است یپا

 از بسياری درماني پا کف ھا بافت به ماليم و گرم ھای روغن کردن چرب کاربا اين که است بدن برای کافی رطوبت

 نقش بدن کل ھای ارگان ۀھم سالمت با اطارتب و درمانی بازتاب در ھايپا کف کردن چرب .شود می ميسر بيماريھا

 .. کند می ءايفا را مھمی

 .کنيد چرب زياد دانه،سياه روغن و بنفشه روغن ، طبيعی کنجد زيتون، روغن با را ھايپا کف شب ھر :استفاده روش

 نافذ بسيار ھا روغن .داشت خواھد ادامه صبح تا جذب فرايند چراکه کنيد استفاده یپا پوست روی زياد روغن مقدار

 جوراب آن روی و بپيچانيد نرم پالستک يک سپس  .شوند می جذب بدن بافت دري پا کف طريق از سريع و ھستند

 تا دھيد، ادامه يکماه تا را کار اين کنيد، پاک ھايپا از را روغن صبح بپيچيد، نازک و نرم سلفون در را ھايپا يا و بپوشيد

 ..ديد خواھيد وضوح به ان تسالمتی وضعيت در را نآ درمانی ثيرأت استفاده بار چند با حتی..ببينيد را نآ ۀمعجز
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 ، دانهسياه و بنفشه ، کنجد و زيتون ھای روغن اما کرد، استفاده توان میی  پ کف ماساژ برای را ھا روغن انواعاز 

 به شده ذکر ھای روغن ۀمھ ترکيب از توانيدمی ھستند،؛ زياد العاده فوق ثيرأت با حساسيت بدون ماليم ھای روغن

 ذکر ھای روغن .نکنيد استفاده سوپرمارکتی ھای روغن از.گيرد انجام ترسريع درمان تا .شود زده ھاپا کف به تساوی

 .نيستند اطمينان قابل صورت اين غير در ، باشند داشته را خود مخصوص عطر و بو بايد شده

  ..... از عبارتندی پا کف کردن چرب با بدن اختالالت درمان

 پوست خشکی -٥ـ )قبضيت(يبوست -٤ـ افسردگی و غم -٣ـ موھا، سفيدی -٢ھا، چروکيدگی مثل پيری تظاھرات-١ ـ

 و ھا تخمدان فعاليت کاھش -٨قلب، ضربان کاھش مثل ھا ارگان فعاليت کاھش -٧ـ پا کف سوزش -٦پاھا، کف بدن،

 فرايندھای کندی و حافظه ضعف -١١ـ گرمی و یسرد به بودن حساس -١٠تيروييدـ کاری کم -٩زودرس، يائسگی

 باال فشارخون -١١فيبرومـ مثل فيبری و متراکم ھای بافت تشکيل-١٢ ـ اطالعات ۀذخير و فراگيری در ناتوانی فکری

 کشنده تير و مدت کوتاه شديد دردھای١٥ ـ ـ... استخوان ،پوکی-١٤ خونی کم-١٣ ينئپا خون فشار-١٢ سردـ افراد در

 -١٩-عضالنی گرفتگی و اسپاسم -١٨ـ زياد خشم -١٧-.. خون چربی کاھش١٦- ميگرن قاعدگی، قلبی، یدردھا مثل

 شکنندگی و ناپذيری انعطاف ـ -٢ نوع ًخصوصا شکرديابت مرض تمرکزـ عدم -٢٠ـ جنسی ميلی بی و جنسی ضعف

 -درد زانو -٢٤- یاپ زگيل بردن بين از -٢٣-صورت پوست درخشش و یئزيبا-٢٢- پاھا در حاد اگزمای -٢١-

 می گذار ثيرأت بسيار روش اين ھا سرطان در)* ھا سرطان از بسياری ھمه از مھمتر و-٢٧ رماتيسم٢٦-کمردرد-٢٥

 اما .کنند می پاک سم از را بدن و دارند را آن مقابل ثيرأت ھا روغن و ھستند خشکی و سردی ھا سرطان که چرا باشد،

 حدود اوقات بيشتر در :نکته (..شود استفاده زيتون روغن مثل تر ماليم روغن از تاس بھتر ھستند داغ که ھا بدخيمی در

 طی بدن مرکز تا پوست از را مسير تمام روغن که است معنی اين به که شودمی ديده مدفوع در روغن بعد، روز ده

 چند از بعد ببينيد و کنيد تست نی جداره روی را مختلف ھایروغن توانيدمی مثال برای .است کرده پاکسازی و کرده

 .شوندمی جذب نی متراکم بافت در چگونه ھاروغن اين ساعت

  .دوستان شما تک تک برای سالمتی رزویآ با

 سایآ معجزه درمان ھم و است ضرر بی ھم .کنيد امتحان را روش اينً حتما زيباست، طبيعت اين در دردھا ۀھم درمان

  ..يدباش خود فکرسالمتی به دردھايتان، ۀھم

 

  

 

 

 


