
  

  
  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  )مھارچ بخش( کومبوچا     
  

 ھاي بیماردرمان سالمتي و فتبازيادر  ومبوچاك نقش
 را كومبوچـا مھاجرين آسیا و اروپاي شرقي قارچ شرق قاره آسیا بوده؛ و  كومبوچاقبال تشريح شد كه منبع اصلي و زادَكاه اولیه      

  . به غربیھا شناساندند
امروزه پزشكاني كه نظر اطباي جديد به اين داروي الھي جلب شده و  كومبوچابا افزايش جشمَكیر كزارشات تجربه ھاى موفق     

 بلكـه  ؛ بـراي بیمـاران مفیـد اسـت    كومبوچامعتقدند كه نه تنھا مصرف  و  ،   بسیارند  درمان كرده اند   كومبوچامختلفي را با    بیماران  
از معالجه صـرف بـا طـب    مصرف ھمزمان آن با داروھاي شیمیايي نتايج درخشانتري براى كساني نَكران ترك طب رايج ھستند؛        

 .به بار مي آوردجديد 
گرفتـه   )مالتیپیل اسکلروز(اس.درمان بعضي سرطانھا و ام از پیشگیري و . قارچ مي دھند بسیار استخواص درماني که به اين   
  .حتي رفع چین و چروک پوست و الغري درمان تنبلي کلیوي و کبدي، تا رفع يبوست و آلرژي،

بـه وضـوح   . داروي مؤثري استي  خواص زيادي دارد و براي بسیاري از بیماريھا و دردھاي     شربتاين   :به گفته دكتر َپن ِپن ژاپني     
از ابتال به سرطان جلـوگیري مـي   . چین و چروكھا را تقلیل مي دھد  . درماني براي آبله مرغان و زوناست     . عمر را طوالني میكند   

ماھیچـه ھـاي پاھـا را    . توانايي تفكیك جزئیات را اعاده مـي كنـد  . از پیدايش نشانگان نامطلوب يائسگي جلوگیري مي كند  . كند
ترشح غدد عرقـي پـا، يبوسـت و درد    . نیروي جنسي را تقويت مي كند. را درمان مي كند) آرتريت(ورم مفاصل  .  مي كند  تقويت

. را درمـان مـي كنـد   ) ديابت(گرفتگي شريانھا و مرض قند . انواع آبسه ھا را درمان مي كند. مفاصل و كمر درد را درمان مي كند     
از تولید سنگ مثانه . محرك اشتھاست و اختالالت بیخوابي را از بین مي برد . مي كند آب مرواريد و ناھنجاريھاي قلبي را درمان        
ھا را سیاه مي كند و از مو. بواسیر را از بین مي برد. چاقي و اسھال را بر طرف مي كند. و ناراحتیھاي كبدي پیشگیري مي كند

دفـع  ، مـه افـراد بخـصوص كـارگران و ورزشـكاران      رفـع خـستگي بـراي ھ   ،پـااليش خـون از كثافـات       .ريزش آنھا جلوگیري مي كند    
  .و موارد بسیار ديَكر...... ايي، سنگھاي كلیوي و صفر

ما در اين بخش انواع تجربه ھاى موفق در بھبود يا درمان انواع ناراحتیھا و بطور كلي آنجـه بـه بھداشـت و سـالمتي و نـشاط و              
  .مع آوري كرده و بطور موضوعي دسته بندي و ارائه مي كنیمقوت تن و روان انسان مربوط شده را از مراجع مختلف و ج



  بدن انرژى افزايش و ومبوچاك انرژى
گـردد و ھمـین خاصـیت قـارچ کومبوجـا       انرژى داخل قارچ کومبوجا باعث افزايش میزان انرژى در بدن موجودات زنده و انسان مـى    

ھـاى بـدن فعـال شـده و چـرک و       شود تمامى بافـت  اعث مىگردد، زيرا ب است که باعث خوب شدن بیماران ناعالج و سخت مى 
طور روى سیستم گردش خون در بدن بسیار  دفع کند و ھمین...) عرق، ادرار، مدفوع و(ھاى داخل آن را از طريق سم بدن  کثافت

اى نیمـه مـرده و   ھـ  گـردد کـه سـلول    ھمین خاصیت قارچ کومبوجا باعث مى. کند گذارد و آن را کامًال منظم و تصفیه مى          تأثیر مى 
  .کسل و تنبل بدن فعال شده و مثل قبل کار خود را از اول شروع کنند

“ بیوتیـک قـوي   آنتى”دھد که نوعى  نوشته شده است نشان مى كومبوچا قارچ  ىھاى علمى بسیارى که تاکنون درباره       گزارش
 پزشکان ايـن مـواد    ىبه عقیده. بدن دفع شودشود مواد زائد و سموم  وجود دارد که وجود آن باعث مى  كومبوچادر ترکیب قارچ    

 غذائى مکمل به حساب  ىيک ماده كومبوچا نوشیدنيکنند آنھا معتقد ھستند     در فرآيند شیمیائى بدن نقش مھمى ايفاء مى       
    .شود ھا مى آيد که مصرف آن سیستم دفاعى بدن را تقويت کرده و موجب جلوگیرى از بیمارى مى

  

  بدن و بازيابي سالمتي و شادابييازساكپ در ومبوچاكتجربه 
 از بدن خارح مي كندرا عفونتھا  -١
 تقويت مي كندرا سیستم ايمني  -٢
    را ببار مي آورداحساس تندرستي -٣
  دون مصرف قھوه و جاي،  بَكاھينشاط صبحكننده فراھم  -٤
  افزايش نشاط و قدرت بدني و آمیزشي،  -٥
  نرمي بدن،  -٦
  بازيافت جواني،  -٧
   ورزشكارھا توانافزايش  -٨
  ريع تر مي كندا را سبازيافت قو -٩

از ھا، مفاصل و عضالت که از عاليم باال رفتن سن و پیرى است   سخت شدن رگكننده عوارض فرسودَكي بدن مانندبرطرف  -١٠
   .کند جلوگیرى مىھمه اينھا 

 كـه شـامل صـاف كـردن كبـد و      ؛ قدرت معالجـه آن مـي باشـد    ونشاط بخشيمحبوبیت اين آشامیدني در آمريكا به علت قدرت       
 و ھمچنین خاصـیت ضـد بـاكتري آن بـه     ٣ و ب٢ و ب١ اسید و وجود ويتامینھاي ب تركیبات گلوكورانیكسموم زدائي آن به علت    

تحقیقات و بررسي ھاي اعم از جديد و قديمي نشان میدھد كـه ايـن چـاي داراي    . علت وجود آنتي بیوتیك موجود در آن است         
 اسـید آمینـه   – اسـید نوكلئیـك   –ريك  اسید بات– اسید گلوكونیك – اسید اگزالیك – مالیك  اسید– اسید اسیتیك –اسید الكتیك  

  . مي باشد كه تماما براي بدن ضروري ھستند 



  داروھارأثیتافزايش  در ومبوچاكنقش 
ھاى طبیعي و شیمیائي بوده؛ كه اين امـر موجـب سـرعت درمـان و كوتـاه      تقويت تأثیر دارو  كومبوچااز نتايج ثبت شده مصرف       *

 .مي َكرددتقلیل مصرف آن شدن دوره آن يا 
 

 يرماخوردَكسريوي و مان بیماريھاى  در درومبوچاجربه كت
  درمان سرماخوردكي  -١
  درمان آنفلوانزا -٢
  ،)hay fever(درمان تب يونجه  -٣
  . باك مي كندرا ، و ترشحات ريوي کند  روز کمک مي ٣ تا٢ ھاي آسمي در مدت در رفع برونشیت و سرفه -٤
 

 يپوستمان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
) کامبوچـا (منچوريايي  رچ  اثرات چاي قا  

  : بر مصرف کنندگان
ــت     -١ ــیت رطوب ــزايش خاص ــب اف موج

  پذيري روي پوست است 
 شــفافتر و شــادابتر مــي  راپوســت -٢

  كند،
 يروكـه   ) كـاروتن (یـري   پي   لكه ھـا   -٣

از بـین مـي   ظاھر مـي شـود را    صورت  
  برد،

ــه -٤ ــوه  لک ــاي قھ ــتھا و  ھ اي روي دس
  سازد   صورت را برطرف مي

   جوش ھا و کورک ھا را برطرف مي      -٥
  . کند

 سوريازيزپو  كرده  جلوكیري  زما  از اكَ  -٦
  .مي نمايد كنترلرا 
ــاب    -٧ ــوختكي و آفتـ ــاھش درد سـ كـ

  سوختكي، 
درجـه  نـوع   حتـي   ھادرمان سوختكی  -٨

كـم  آسـیب ديـدكي را    و محدوده   ،سه
 طــرف كننــده فــوري درد مــي كنــد و بر

   ستآنھا
   درمان مرض كانديدا آباكاس -٩

ــور و حــشرات و   -١٠ امــان از نــیش زنب
  ، ي از آنش نادرد
  .وستپ ي روھاىقارجمان در -١١
  درمان عفونتھاي بوستي،  -١٢
  زكیل از بین مي برد،  -١٣
خال و خـال كوشـتي از بـین     انواع   -١٤

  مي برد، 
 از بـین  Hammer Toesمیخجـه و   -١٥

  مي برد،
از بـین مـي بـرد،    را قارج زير ناخن    -١٦

  است أيده اقارج ضماد فوق العبراى 
      كاھش مي دھد، ھا رار زخما اث-١٧
 بـوده و    زيـر بغـل    برطرف كننده بـو    -١٨

 .بر طرف مي كندنیز را بوي بد پا 
غـدد عرقـي پـا، را       اضـافي   ترشح   -١٩

  .درمان مي كند
 و چین و چروک ھاي پوسـت مانع   -٢٠

ــکــاھش د ــده ھن ــه ستآن ، مردمــي ك
  . بوده اندچین و چروکمصرف میكرده اند؛ در كھنسالي فاقد را  كومبوچاھمواره 

  

 روي مو و ناخن ومبوچاكتجربه 
  ت سر دارد، اثر شگفت انگیزي بر پوس -١
  کند   از تاسي سر جلوگیري مي -٢
  .ندرداگمي  اولیه خود بر گيا به رنرا سیاه ي سفیدشده ھامو -٣
   کند  را ضخیم و سیاه مي سفید شده يابروھا  وحتي موھاموھا  -٤
   .مو و ناخن زودتر رشد مي كند كومبوچامصرف با  -٥
 



  عصبيیھاىاحتارنمان در در ومبوچاتجربه ك
   بین مي برد، ازرا  نكراني استرس وآرام بخش بوده و  كومبوچامصرف  -١
   منظم و عمیق مي كند را خواب و ، کاھد   از بي خوابي مي .اختالالت بیخوابي را از بین مي برد -٢
 .را بر طرف مي كندافسردگي  -٣
  

 تناسب اندام در ومبوچاتجربه ك
  .از بین مي بردرا شته شدن جربي در بافتھا اسلولیت و انب كومبوچامصرف  -١
  ، گردد  باعث الغر شدن و کنترل وزن بدن مي -٢
 

 آلرزيكمان بیماريھاى ر در دومبوچاتجربه ك
  . و حساسیتھا تاثیر داردكاھش و درمان نشانه ھاي آلرزيدر  كومبوچامصرف * 
 

 اعصابمان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
  .بخشد  حساسیت اعصاب دردناک و ضعف اعصاب را بھبود مي كومبوچامصرف  -١
 از بین مي بردرا دردھا  -٢
 مي كردد Fibroidsكاھش درد موجب  -٣
 . مفید استCalcifying Tendonitisن ونداالتھاب و سفت شدن تدرمان در  -٤
   نقش مؤثر دارد carpal tunnel  سندرومكاھشدر  -٥
 

 عضالنيمان بیماريھاى ر در دومبوچاتجربه ك
 . را بھبود مي بخشدنهاكرامب انقباض عضالني دردناك عادت ماھ -١
 .برطرف کننده ناراحتي ھاي عضالني در شانه و گردن است -٢
    استمن و خستكي مزھاي عضالنيدردبرطرف کننده  -٣
  مي نمايد.منزجلوكیري از سندروم خستكي م -٤
  .ماھیچه ھاي پاھا را تقويت مي كند -٥
 



 وانخستامان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
   کند   ميهجلاعمرا  روماتیسم -١
 کند  ناراحتي ھاي مفاصل را عالج مي خستگي و -٢
  را درمان مي نمايدھمه نوع آرتريت،  -٣
 .ي كرددمیب ديده در اوستیو آرتريت سروف آغضتعمیر موجب  -٤
 مفید است درمان نقرس و درد آنبراى  -٥
 

 جشم یھاىاحتارنمان  در درومبوچاتجربه ك
  براي درمان آب مرواريد و ساير تغییرات قرنیه موثر است  -١
   .دھد  ديد چشم را افزايش مي -٢
  

 زنانمان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
 .  کاھد   مي؛عرق شبانه، نفخ معده، آشفتكي حال،  گرگرفتگي از عوارض آن مانند؛در طي دوران يائسگي* 
 

 داخليمان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
 .محرك اشتھاست كومبوچا -١
  ي كند، ھضم كمك مبه  -٢
  .را بر طرف مي كنددل درد  -٣
مـي  ض كـرون   كمك بـراي درمـان مـر       -٤

 .باشد
ــت  -٥ ــسري کولی ــت اول ــاير و كولی  و س

ــام    ــوارش را التیـ ــتگاه گـ ــاي دسـ دردھـ
   .بخشد  مي

  .اسھال را بر طرف مي كند -٦
   . مزمن استرافع يبوست -٧
  .است بواسیربرطرف کننده  -٨
از ناراحتیھاي كبدي پیـشگیري مـي         -٩

  .كند
فعالیـت  بـوده و    درمان تنبلي کبدي     -١٠

کبد را افزايش داده و نارسايي ھاي کبد 
  .کند  را درمان مي

قند خون در افراد ديابتي سبب افت  -١١
میزان قند خون را تنظیم کـرده    شود      مي

  .کند   ميکنترل و ديابت را
اگر به طـور روزانـه مـصرف شـود در        -١٢

   .دھد   روز اوره را کاھش مي١٠٠مدت 
ــان و   -١٣ ــه مرغــ ــراي آبلــ ــاني بــ درمــ

  .زوناست
 را بـر طـرف مـي   عفونت روده بزرگ    -١٤
  .كند

 

 قلب و عروقمان بیماريھاى ر در دومبوچاتجربه ك
  کاھد،   از ناراحتي ھاي قلبي مي -١
  .ناھنجاريھاي قلبي را درمان مي كندو بیماريھاي قلب  -٢
  کند   درمان ميرا خون باال فشار  -٣
   .دھد   ميمیزان کلسترول خون را کاھش -٤
  سفرھاي ھوايي طوالني مانع لخته شدن خون و خصوصا در جريان خون را افزايش داده، -٥
  .گرفتگي شريانھا را درمان مي كند -٦
  سازد     رگھا را نرم ميو تصلب شرائین را درمان  -٧
  .استھاى قلبى شناخته شده  عاملى مؤثر در جلوگیرى از سکته كومبوچاقارچ نوشیدني ، ھاعالوه بر اين -٨
  

 زمینه اورولوزي در ومبوچاتجربه ك
  .ودش   ناراحتي ھاي کلیوي توصیه ميعفونتھا و در -١
  .از تولید سنگ مثانه پیشگیري مي كند -٢
  کند   مثانه را پاک مي -٣
   استدرمان تنبلي کلیوي -٤
  مي باشددرمان مشكل بروستات و دفع ادرار -٥
 



  اعتیادمان  در درومبوچاتجربه ك
  مؤثر است ترك اعتیاد به الكلدر  *
  

   در مصارف خانَكيومبوچاتجربه ك
  مي باشدسدور كننده بشه و مَك -١
    تجربه شده استخانكيسالم شوينده عنوان به  -٢
  .استلكه ھاي جربي بین برنده از  -٣
    مي باشداز بین برنده زنك زدكي -٤
  از جرم و لكه مي باشدتمیز كننده فر، كاشي، شیشه، مس -٥
 

  تومورھامان  در درومبوچاتجربه ك
  تجربه موفق داشته استكوجك كردن غده ھاى جربي و تومورھاى خوش خیمدر  *
 

 العالجمان بیماريھاى  در درومبوچاتجربه ك
مالتیپیـل  ( اس.بھتـرين دارو بـراي پیـشگیري ودرمـان ام      خاصـیت معجـزه آسـاي درمـاني،    ودرمـاني آن   اثـر     اين قارچ به دلیل -١

  .است )اسکلروز
  .را بر طرف مي كند c ھپاتیت -٢
  تجربه موفق داشته است ،+ HIVو بیماري ايدز معالجه در  -٣
   .انواع آبسه ھا را درمان مي كند -٤
   .نیروي جنسي را تقويت مي كند -٥
  .رسد يرتر فرا مى و زمان پیرى ددادهافزايش را طول دوران جوانى  -٦
   .كند به وضوح عمر را طوالني مي -٧
  .را بر طرف مي كندزخمھاي دھان  -٨
  .رساند   به دفع مزاج بلغمي کودکان نیز ياري مي -٩



 درمان انواع سرطان در ومبوچاكتجربه 
.  برنامـه گنجانـد   را در ايـن كومبوچـا  متمركز كرد و درمان سرطاندكتر اسكلنر محدوده كاري خود را بر      :درمان سرطان شربت  

  . روشھاي درماني او چندان با توفیق ھمراه بود كه بیشتر پزشكان به پیروي از او پرداختند
 براي درمان بیماران سرطاني كومبوچازماني كه استفاده از .  تولید مي كندكومبوچاامروزه يك كمپاني به نام او، شربت و قطره   

 داروي شـفابخش ور اسـبق آلمـان علنـي شـد، شـربت يـاد شـده بـه صـورت          ، ھمسر رئـیس جمھـ   ورونیكا كارستنز توسط دكتر   
 را به عنوان مكملي بر ساير درمانھا به بیماران سرطاني خود توصیه مي كومبوچادكتر اسكلنر و دكتر كارستنز . پرطرفداري درآمد

 .كردند
  
ست، گزارشـھايي مربـوط بـه درمـان او     ، رئیس جمھور اسبق اياالت متحده دچار سرطان شده ارونالد ريگانوقتي معلوم شد  *

گـونتر فرانـك، محقـق و نويـسنده مـي گويـد كـه ريگـان از طريـق مطالعـه           . تحت الشعاع موضوعھاي مھم سیاسي قـرار گرفـت        
 پزشكان تشخیص داده بودند ١٩۵٢در سال .  آشنا شدكومبوچا نويسنده و برنده جايزه نوبل با الكساندر سولژنیتسینزندگینامه 

.  او در بخش سرطان بیمارستاني در تاشكند بستري و معالجه شد١٩۵٣سین دچار سرطان شده است و در سال       كه سولژنیت 
قارچي از ژاپن براي ريگان َكرفت، از اين رو  كومبوچاھم تصمیم به تجربه ، ريگان سولژنیتسین و تجربه موفق در پي اين اطالعات

آوردند و او روزانه يك لیتر     
ــي   ــربت آن را مـــ از شـــ

نتیجه جـشمَكیر   . شیدنو
ســــرطان او در  بــــود؛ و 

ھمان حد متوقـف شـد و      
ــت   ــست دوره رياسـ توانـ
جمھوري خود را به پايان     

  .برساند
  
 ويلنـر . اي. رابـرت دكتر   *

امريكــايي در كتــاب خــود 
ــوان  ــا عنـــ ــان «بـــ درمـــ

 بـه  كومبوچا، از   »سرطان
عنوان درمـاني مـؤثر يـاد       

 .مي كند
  
ــا ــي از ،  كومبوچــــ يکــــ

 ترکیبــات مھــم آن کــه در 
ــدن و   ــي از بـ ــم زدايـ سـ
ــرطان   ــوگیري از ســ جلــ
ــي دارد   ــش مھمــــ نقــــ
. اسیدگلوکورونیک اسـت  

ــى از پزشــــکان و  گروھــ
ــاس   ــشگران براسـ پژوھـ

ــايش ھــاى  شــواھد و آزم
انجــــام شــــده بــــر روى 
ــام     ــه نـ ــارچ بـ ــوعى قـ نـ

اند   اعالم کرده “ کومبوچا”
ــه   ــارچ ب ــن ق ــه اي ــل  ک دلی

ترکیبــــات خــــاص و دارا  
“ اسـید گلورونیـک   ”بودن  

از سـرطانى   نه تنھا مانع    
شود   ھا مى   شدن سلول 

ھــاى  بلکــه رشــد ســلول
ســرطانى را نیــز متوقــف 

  . سازد مى
 
عنوان داروئى طبیعي، در مقابله  نوشند، زيرا مصرف اين نوشیدنى به مى كومبوچا نوشیدنيصدھا سال است که مردم آسیا        *

 ھا و نقـرس، فلجـى بـدن    بلى رودهھا و عروق، تن  پیري، سختى رگ    ى ھاى عصبي، عاليم اولیه     با خستگي، سستي، کشش   
(M.S)   ھـايى سـرطانى را متوقـف     رشـد سـلول  “   كومبوچـا ”. انگیزى داشته اسـت  ، روماتیسم، ھموروئیدھا و ديابت نتايج حیرت

  .کند مى
  
  ) ١٣٧٧ دانشگاه تھران، - پايان نامه کارشناسي ارشد - نیا، امیراسماعیل ثقفي -   كامبوچا   قارچ( *

ــو  ــاني محل ــاثیر درم ــر رده ســلول ســرطاني   ت ــاثیر آن ب ــا بررســي ت ــا(K562  ل کامبوچــا ب ــاکتري  ) اريترولوکمی ــر ب ــین ب و ھمچن
ھـاي سـرطاني در مقايـسه بـا مـاده       اثر مثبت محلول کامبوچا استاندارد بر کاھش رشد سلول. ھلیکوباکترپیلوري ارزيابي گرديد  

نمايانگر  K562 ھاي سرطاني  ھمراه انترفرون ال بر رده سلولو ھمچنین بعنوان مکمل درماني به" ادريابالستین"شیموتروپیوتیک 
  .  درصد است٢٣٠ درصد تا ١٢٢ھاي مختلف از  تاثیر سینرژيک کامبوچا در رقت

بررسي ھاله عدم رشد ھلیکوباکترپیلوري در تماس با محلول کامبوچا استاندارد در مقايسه با تعدادي از اسیدھاي عـالي تـاثیر      
   . مھار رشد اين باکتري نشان دادمثبت کامبوچا را در



  ومبوچاآثار تجربه شده ك
؛ برخي به عنوان داروي عمومي قطعي براى ھمـه افـراد بـوده، ولـى     به صورت موضوعي ارائه شد  ارائه   كومبوچاآنجه از خواص    

سترده طبـي قـرار   گـ ر صرفا تجربه ھاى شخصي افراد است كه در منابع تحقیقي به ثبت رسیده ولـى مـورد تحقیـق       گبرخي دي 
  :يكجا و فھرستوار ذكر مي كنیممرور كرده و در درمانش مؤثر بوده است  كومبوچاما مجموع مواردي را كه شربت  . استرفتهگن

 .محرك اشتھاست“   كومبوچا”
 .بواسیر را از بین مي برد“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كنداگزما “   كومبوچا”
 .يبوست را درمان مي كند“   كومبوچا”
 . را بر طرف مي كندچاقي“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كنددل درد “   كومبوچا”
 .اسھال را بر طرف مي كند“   كومبوچا”
 .درمان كننده سرطان است“   كومبوچا”
 .آب مرواريد را درمان مي كند“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندبوي بد پا “   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كند c ھپاتیت“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندبرونشیت “   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندافسردگي “   كومبوچا”
 .انواع آبسه ھا را درمان مي كند“   كومبوچا”
 .نیروي جنسي را تقويت مي كند“   كومبوچا”
 .از ريزش موھا جلوگیري مي كند“   كومبوچا”
 .كند به وضوح عمر را طوالني مي“   كومبوچا”
 . را تقلیل مي دھدچین و چروكھا“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندفشار خون باال “   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندزخمھاي دھان “   كومبوچا”
 .اختالالت بیخوابي را از بین مي برد“   كومبوچا”
 .گرفتگي شريانھا را درمان مي كند“   كومبوچا”
 .درماني براي آبله مرغان و زوناست“   كومبوچا”
 .چه ھاي پاھا را تقويت مي كندماھی“   كومبوچا”
 .را درمان مي كند) ديابت(مرض قند “   كومبوچا”
 .از ابتال به سرطان جلوگیري مي كند“   كومبوچا”
 .را درمان مي كند تنگي نفس  وآسم“   كومبوچا”
 .را بر طرف مي كندعفونت روده بزرگ “   كومبوچا”
 .را درمان مي كند) آرتريت(ورم مفاصل “   كومبوچا”
  .ترشح غدد عرقي پا، را درمان مي كند“   كومبوچا”
 .از تولید سنگ مثانه پیشگیري مي كند“   كومبوچا”
 .از ناراحتیھاي كبدي پیشگیري مي كند“   كومبوچا”

 .را درمان مي كندآرتروز شديد و دردھاي مفصلي “   كومبوچا”
 .كندناھنجاريھاي قلبي را درمان مي و بیماريھاي قلب “   كومبوچا”

 .را درمان مي كنددردھاي پشت و ستون فقرات و كمر درد “   كومبوچا”
 .ندرداگمي  اولیه خود بر گيا به رنرا سیاه ي سفیدشده ھامو“   كومبوچا”

 .نامطلوب يائسگي جلوگیري مي كندو عوارض از پیدايش نشانگان “   كومبوچا”
  .رسد و زمان پیرى ديرتر فرا مىيابد  طول دوران جوانى افزايش مى“   كومبوچا ”با مصرف

 

   عناوين بخشھاى آينده ازبرخي
  

 ومبوچاكانواع فراورده ھاى قارج 
 ومبوچانحوه و مقدار مصرف ك

 ومبوچااري يا عوارض جانبي مصرف كگناسازبررسي 
  ومبوچاكروش تھیه و ساخت 

  ومبوچاھداري كگشرايط ن
  ومبوچاانواع فراورده ھاي ك

  ومبوچاكھنر فراوري 
......  

  حلمد  رب العاملنيوا


