
 چگونه آب آلوئه ورا درست کنیم؟

آب آلوئه ورا در سم زدایی بدن و بهبود جریان خون مفید است و همچنین برای کسانی که زخم معد و یا 

سالم وئه ورای لآ بسندروم روده دارند مناسب است.با خواندن این آموزش می توانید یاد بگیرید که چگونه آ

 تهیه کنید.

 گام اول : تهیه ی آب آلوئه ورا همراه با آب مرکبات

 

 :مرحله اول: مواد الزم که باید تهیه شوند

 گیاه آلوئه ورا )به مقدار کافی(

 (اختیاری) سرکه سفید  (میلی لیتر15)یک قاشق غذاخوری

 (اختیاری) یک فنجان آب 

 (هر نوع مرکباتی که دوست داریدیک فنجان آب مرکبات )

 



 

 .چند برگ از گیاه آلوئه ورا را جدا کنید: مرحله دوم 

 

آنها شده اند جدا  از برگهای گیاه که باعث پوشانده شدنچاقوی تیز بردارید و پوست ها را یک  : حله سوممر

 .کنید

 



 

ن الیه زرد را می توان با اضافه کردن الیه زرد را بایک چاقوی تیز برش دهید و جدا کنید. همچنی مرحله چهارم:

؛ هنگامی که تمام الیه های پوست زرد برداشته شد تنها  یک قاشق غذاخوری سرکه و یک فنجان آب جدا کرد

 به رنگ روشن باقی خواهد ماند. و ژل آلوئه ورا

 

 مانی انجام دهید که  شما دو قاشق غذاخوریوست کندن و جدا کردن الیه را تا زمرحله پنجم : پ

 آلوئه ورا به رنگ روشن داشته باشید. ژل (میلی لیتر30 ) 

 



 

 از ژل آلوئه ورا در مخلوط کن بریزید. (میلی لیتر 30دو قاشق غذاخوری ):  مرحله ششم

 

 

 کن اضافه کنید. مرحله هفتم : یک فنجان آب مرکبات مانند آب پرتقال یا آب انگور به مخلوط

 

 



 

 مانی مخلوط کنید که کامال ترکیب  شده باشد.ورا را تا ز ئهمرحله هشتم : آب مرکبات و ژل آلو

 

 مواد مخلوط شده را از مخلوط کن به یک لیوان بریزید و نوش جان کنید. : مرحله نهم

  کند شدن رشد تومورهای سرطانی شده و به تنظیم خون کمک می کند. همچنین آب آلوئه ورا باعث


