
Health benefits of ginger 

Ginger has a very long history of use in various forms of traditional/alternative medicine. Ginger can be used 

fresh, dried, powdered, or as an oil or juice, and is sometimes added to processed foods and cosmetics. It is a 

very common ingredient in recipes. It has been used to help digestion, reduce nausea and help fight the flu and 

common cold, Reduce Muscle Pain, May Lower Cholesterol Levels, May Significantly Reduce Menstrual Pain, 

May Lower Blood Sugars and Improve Heart Disease Risk Factors. 

الصحيه الزنجبيل فوائد  

 طازج استخدامه ٌمكن الزنجبٌل. البدٌل/ التقلٌدي الطب من مختلفة أشكال فً استخدامه حٌث  من جدا طوٌل تارٌخ له الزنجبٌل

 كعنصر استخدم وقد.  التجمٌل ومستحضرات المصنعة األطعمة إلى أحٌانا وٌضاف عصٌر، أو زٌت أو مسحوق، أو مجفف أو

 آالم من والحد البرد، ونزالت االنفلونزا محاربة على وٌساعد الغثٌان من والحد ، الهضم على ٌساعد كما االطعمه، فً جدا شائع

 العوامل وعالج الدم فً السكر نسبة ٌخفض قد ، الحٌض  كبٌراالم بشكل ٌقلل قد الكولسترول، مستوٌات ٌخفض قد العضالت،

القلب المراض المسببه   

Pomegranate Juice Benefits 

Pomegranate is not only as an important food source but also widely used for its medicinal 

value. Pomegranate Juice – A Super food for Good Skin, Hair and Health. The juice of this fruit is 

an exceptional source of vitamin A, C and E and minerals such as calcium, phosphorous, 

potassium, iron, folic acid, niacin, thiamin, folates and riboflavin. Pomegranate Juice Improves 

Your Heart Health, Maintains Your Blood Sugar Levels and Blood Pressure, Reduces Risk of 

Cancer, Boosts Your Immunity, prevents Anaemia & Helps with Digestion. 

الرمان عصير فوائد  

 الشعر ، للبشرة جدا مفٌد الرمان عصٌر. الطبٌة لقٌمته واسع نطاق على ٌستخدم أٌضا ولكن للغذاء كمصدر  مهم فقط لٌس الرمان

 والبوتاسٌوم والفوسفور الكالسٌوم مثل ،والمعادن اي ،سً، أ فٌتامٌن من استثنائً مصدر هو الفاكهة هذه عصٌر. والصحة

 مستوٌات على ٌحافظ ، القلب صحة ٌحسن الرمان  عصٌر.  والرٌبوفالفٌن الفولٌت والثٌامٌن، والنٌاسٌن الفولٌك وحمض والحدٌد

الهضم على وٌساعد الدم فقر وٌمنع بك، الخاصة الحصانة رفع بالسرطان، االصابة خطر من ٌقلل الدم، وضغط الدم فً السكر  

 

 


