
Công dụng trị bệnh của lá, hoa và quả khế
Khế chứa nhiều vitamin B, C các loại đường và khoáng chất, chất xơ có tác dụng
nhuận tràng, chống táo bón.

Khế có thể chữa được nhiều bệnh

Theo Health, ở nhiều quốc gia, người dân thường dùng quả và lá khế chế biến món ăn
hoặc ăn sống vừa ngon lại vừa có lợi cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, ăn một quả khế mỗi
ngày sẽ cung cấp 1/3 lượng vitammin C cần thiết cho cơ thể. Loại trái này còn có công
dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau, hạ sốt. Đặc biệt trong mùa hè, uống nước ép khế
giúp giải khát tốt đồng thời chữa sưng lợi, hết lở miệng.

Một số bài thuốc hay từ lá, hoa và quả khế:

1. Ho khan, có đàm

Lấy ít hoa khế, phơi cho héo, tẩm nước gừng đặc rồi sao lên cho vào lọ thủy tinh để dành.

Mỗi ngày lấy một ít hoa khế đã sao pha với nước nóng uống như trà.

2. Cảm nắng

20 g lá khế tươi và 10 g lá chanh cho vào cối giã nát, lọc lấy nước cốt uống.

http://suckhoedoisong.vn/qua-khe.html
http://suckhoedoisong.vn/dep-dang-sang-da-nho-qua-khe-sieu-re.html


3. Đau bụng, tiêu chảy

Ăn quả khế ngâm với đường sẽ giúp giảm triệu chứng.

4. Sinh tố giải nhiệt

50 g thịt quả khế xắt miếng, 1,5 muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng canh đường
đỏ, ít muối, nước sôi để nguội, đá viên. Cho tất cả vào máy xay cho nhuyễn rồi trút ra ly
uống. Món sinh tố này đúng nghĩa "ngon, bổ, rẻ" lại giúp giải nhiệt.

5. Bị sưng đau

Lấy lá khế tươi, giã nát đắp lên vết thương. Nếu bị nổi mề đay, lấy lá khế tươi rang để xát
lên sẽ làm cho các vết mề đay lặn dần.
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