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 نگاهی گذرا به خواص پوست موز

 داری دارد. موز در زمره ی سالمتی و خانهکاربردهای جالبی در حوزه موز پوست

توان در بسیاری از موارد مغذی به شمار رفته که از پوست آن می های بسیارمیوه

 .استفاده نمود

 شود همگی ما در مورد خواص موز، اطالعات کاملی داریم. اما کمتر کسی پیدا می

 .اطالع چندانی داشته باشد موز پوست از استفاده مزایای که در مورد

 ای هم، فیبر و انواع ویتامینسرشار از مواد مغذی نظیر: منیزیم، پتاسی موز پوست

های خوراکی بوده که استفاده از آن در بسیاری از کشورها به دلیل خاصیت B گروه

 .و دارویی که داشته، رواج دارد

 اکسیدان بوده که حتی با مصرف کردن آن به صورت این میوه سرشار از آنتی پوست

تان در حفظ سالمتی بدن توانید نقش مهمیغذایی دیگر میپخته و افزودن به مواد

 .داشته باشید

 موز در افزایش سطح هورمون سروتونین، اسید آمینه تریپتوفان موجود در پوست

توان تاثیر آن را در کاهش افسردگی و بهبود خلق و خو نقش مهمی داشته که می

 .مشاهده نمود

 ،درصد ویتامین 71دارای  موز پوست به طور کلیC  ، 12 ،درصد  02درصد فیبر

درصد منیزیم بوده که در تامین سالمتی  8درصد پتاسیم و  B6 ،12 ویتامین

 .کنندهای بدن نقش مهمی ایفا میارگان

 دانستیدنمی که لیمو پوست باورنکردنی کاربرد 77 مطالعه: پیشنهاد
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 آشنایی با کاربردهای جالب پوست موز برای مراقبت از پوست و مو

 های پوستیپوست موز برای درمان آلرژی 

برید، تنها های پوستی نظیر: کبودی، خارش، سوزش یا آلرژی رنج میاگر از نارحتی

ی موز را برش داده و به مدت یک شب تا صبح بر روی ناحیهکافیست که قسمتی از پوست

 .نظر قرار دهیدمورد

 پوست موز برای درمان بیماری صدف پوستی 

وستی قرار گرفته است. افرادی که با های پبندی بیماریپوستی یا پسوزیاریس در ردهصدف

این بیماری مواجه هستند از ایجاد ضایعاتی بر روی آرنج یا زانو یا سایر نواحی بدن رنج 

 .برندمی

نظر مالیده تا را بر روی ناحیه مورد موز پوست جهت درمان این بیماری توصیه شده که

 .بهبودی به طور کامل حاصل شود

 های شدید پوستی ناشی از نیش حشراتپوست موز برای درمان خارش 

تواند موثر واقع شود. های شدید پوستی ناشی از گزیدگی میدر درمان خارش موز پوست

موز، خاصیت درمانی داشته و جهت های موجود در پوستاکسیداناسیدهای چرب و آنتی

 .های شدید پوستی بسیار موثر استبهبود خارش

غن زیتون را بر روی پوست داخلی موز ریخته و آن را بر جهت انجام این کار، مقداری رو

بار انجام داده تا درمان،  0االمکان روزی نظر بمالید. این کار را حتیروی قسمت مورد

 .موثر واقع شود

 استفاده از پوست موز جهت کاهش پف یا سیاهی زیر چشم 

جهت کاهش پف یا سیاهی زیر چشم باید پوست داخلی موز که به رنگ سفید بوده را با 

 .چایخوری جمع کنید کمک چاقو یا یک قاشق
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غذاخوری به آن اضافه نمایید. خمیری که به دست قاشق 0ورا را به میزان سپس ژل آلوئه

 .بینیدآمده را در اطراف چشمان خود قرار داده تا نتیجه کار را به زودی ب

 های پوستیپوست موز برای درمان آکنه 

 های موجوداستفاده نمایید. ویتامین موز پوست های پوستی از قسمت داخلیجهت درمان آکنه

 .های پوستی بسیار موثر هستنددر آن در کاهش لکه

دقیقه به خوبی ماساژ  3ها به مدت جهت انجام آن باید پوست داخلی موز را بر روی آکنه

دقیقه در همین حالت باقی بماند.  02تان به مدت سپس اجازه دهید که پوست صورتدهید. 

 .بار، این کار را در طول روز تکرار نمایید 3الی  0

 کالغی اطراف چشماستفاده از پوست موز جهت رفع خطوط پنجه 

کالغی اطراف چشم موثر بوده، نیاز جهت از بین بردن خطوط پنجه موز پوست از آنجا که

 .ت که روزی یک بار از دستورالعملی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، استفاده کنیداس

کالغی اطراف دقیقه بر روی خطوط پنجه 02پوست داخلی موز که سفید بوده را به مدت 

های چشم، قرار دهید. اگر این کار را هر روز انجام دهید، متوجه کاهش چین و چروک

 .داطراف چشم خود خواهید ش

 های مغذی برای مو با استفاده از پوست موزتهیه ماسک 

شده دیده، نیاز است که یک موز پختهجهت تهیه ماسک برای موهای خشک و آسیب .7

بادام را بر روی ترکیب به را پوست کنده و آن را پوره کنید. سپس مقداری از روغن

 .آمده بریزیددست

بر روی موهای خود قرار دهید. دقیقه  71الی  72این ماسک مغذی را به مدت  .0

 .باشدشده، ضروری میشستشوی موها با آب گرم بعد از سپری شدن زمان مشخص

ی جهت درخشان کردن موها، یک عدد موز را پوست کنده و همراه با یک عدد سفیده .3

 .کن قرار دهیدزیتون داخل مخلوطچهارم فنجان روغنمرغ و یکتخم
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زمینی به آن ی سیبسپس نوبت اضافه کردن پورهترکیب را به خوبی هم بزنید.  .4

است. ترکیب به دست آمده را به مدت یک ربع بر روی موهای خود قرار دهید. در 

 .نهایت موهای خود را با شامپو به خوبی شستشو نمایید

 آشنایی با خواص پوست موز برای سالمت دهان و دندان 

 ها نقش مهمی ایفا کند؟ تواند در سفید کردن دندانمی موز پوست دانستید کهآیا می

 .پزشک نخواهید داشتدیگر نیازی به دندان موز پوست شما با استفاده از

 توانید جرم دندان را از بین برده و به حفظ سالمت دهان و دندان زیرا در خانه می

واند تسیم میموز به دلیل برخورداری از کلخود کمک نمایید. ناگفته نماند که پوست

 .های دندان و لثه، موثر واقع شوددر درمان بیماری

 موز را بر روی سطح ، تنها کافیست که پوستجهت از بین بردن لکه و جرم

 .های خود بکشیددندان

 از دستورالعمل زیر پیروی نمایید. ابتدا،  موز پوست ها باجهت سفید کردن دندان

های خود بمالید. البته توجه نمایید پخته را کنده و بر روی دندان موز پوست ای ازتکه

 .پاک نشودتان که خمیر موز از روی سطح دندان

  های خود دقیقه صبر کرده و سپس یک مسواک خشک را بر روی دندان 72به مدت

 .به صورت دورانی بکشید. همان مسواک را مرطوب کنید

 ی خود را مسواک کنید. این کار را حداقل هاجهت تمیز کردن نهایی مجددا دندان

 .های خود باشیدبار انجام داده تا شاهد سفید شدن دندانروزی یک
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 آشنایی با دیگر خواص پوست موز

 ی پاو میخچه درمان ترک 

 از بین بردن ضایعات پوستی بدن 

 های پوستی خطوط خنده و چین و چروککنندهمحو 

 حفظ سالمت چشم 

  صورتمرطوب کننده پوست 

 برای بهبود کیفیت خواب موز پوست استفاده از دمنوش 

 گیرینتیجه

توان های مختلف می، خواص زیادی داشته و از کاربردهای جالب آن در حوزهموز پوست

ی نظیر این میوهتوانید از مزایای بیموز پخته میاستفاده نمود. شما حتی با مصرف پوست

 .ارزشمند استفاده نمایید

های سالمتی و مراقبت از موز در حوزهاله سعی شده به مهمترین خواص پوستدر این مق

 .پوست و مو اشاره شود

 


