
Những lợi ích tuyệt vời của húng quế
Húng quế là loại rau gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn thường ngày.

Đây cũng là một trong những loại rau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe với rất

nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Sau đây là những công dụng chữa bệnh của

húng quế bạn cần biết.
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1. Ngừa bệnh tiểu đường
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3. Phòng chống ung thư
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4. Chữa sốt
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5. Ngăn ngừa stress
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6. Phân hủy sỏi trong thận

;��� ��	 &� (6� �#��� ����� &�0� ����
 lợi tiểu và khử độc rất tốt cho thận) @����

làm giảm lượng axit uric trong máu 1(6� �#��� ����� &Z �� 
�4�� �+� ���� !D� ��[� &�

�� �7�� �#0�� �$ ��J� 
/� ���� �#�
 �#��� (��5' giúp làm sạch thận) *9 
��� !D� ��[�' �0�


� ��9 ���� �$S
 N �J &� ���� ��	 �S� ([� ��� (-� ���� �#��� �?�� \ �����)

7. Trị đau đầu
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9. Bảo vệ sức khỏe cho da và tóc
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