
 تورّم پروستات

 در درمان آن: اهلل عالمه سید حسن ضیائی استاد آیتبیان نظریّة 

 از موارد ذیل پرهزی شود: 

ین، نگهداری ادرار، نگهداری َمین، چایق و د، شوری زاید، رسخ کردین، تَف دادین، بو داش مییاییجات  ، شرییینرقند، شک

 یک، مک حتر  اضافه وزن

 موارد ذیل مرصف شود:

 .عدد اسپند در روز خبورید 11  .1

یک قاشق چاخیوری پودر پوست خربزه اب یک قاشق  .2

                                                                                                                                                                                                                                           م کدو خملوط شده و چاخیوری پودر ختمه خا

 .خورده شودسپس 

 .روزی یک عدد خام ۀگوجه فرنگی رس ید .3

 روزی یک عدد. بدون پوست ۀکیوی رس ید .1

 .ساعت 21در  یک قاشق پلو خوری زرشک خام .5

 .شری عسلصبح ها  .6

 وسط روز آ ب سیب. .7

 .نیکم رص اکاندایئ گیاهی ا  ظهر: ق   .8

 .ه انهار یک عدد پیاز سفید خبوردبه مهرا .9

 .یک قاشق چاخیوری س یاهدانه اب عسلبعد از انهار:  .11

 .: آ ب انگورطبیعیعرصانه .11

ل مغرب: قرص گیاهی ایراین پروس تااتن .12  .آ و 

سوپ رقیق به مهراه یک قاشق شام: یک بشقاب  .13

 .زیتون و یک قاشق پلوخوری آ بغوره پلوخوری روغن

 راه پوست آ ن بهمه یک ب رِش خربزه شریین رس یده به .11

ت سه شب بعد از شام مرصف شو  یک قاچ ، و مهیشه دمد 

خربزه بعد از غذا میل شود؛ زیرا یکی از قویرتین داروهای 

م پروس تات است.  طبیعی در درمان تور 

، که : قرص ش مییایئ ژاپین ا منیکشب قبل از خواب .15

م پروس تات در مه و مه بامیری مفید است  درمان تور 

 خس تگی جنیس منی آ ورد.

شب ات صبح: ضامد پیاز رنده شده را پائنی انف )مکی  .16

 .مست راست( قرار دهد

د هر صبح و فیناِسرتای ش مییایی ایراین  م، تومور خوش خمی پروس تات دارید ابیس یت قرصنکته: در صورتیکه عالوه بر تور   

 ع  اکه   ابتال به رسطان روده وشب قبل از خواب خبورید و ای اب انهار و شام هفته ای سه ابر تره فرنگی خبورید که اب

ِپروِمر ، وس تات میگرددوپر  و  .مفید استان رسطان پروس تات در مردان در درم ،داروش مییایی ساخت ایران به انم ِلو 

گیاه س یاه کینه )س یاه چورک، ترقو، س نجته، علف سودا، فلیته( ضد  رسطان پروس تات است، که برابری اب آ خرین مهچننی 

 داروهای ضد  رسطان )مانند اتکسون( میکند.


