
 نام محصول موارد استفاده

درمان غلبه سودا ، صفرا ، بلغم ، درد معده ، استفراغ ،  یبرا یدر طب اسالم کیمرکب  یاز دارو
.شودیاستفاده م یکبد یها یماریسر و ب ی، گرما رقانی،  افراگمیتب ، التهاب د  

 

 مرکب یک

از  ینفس ناش یآن، رفع تپش قلب ودرد پهلو وتنگ یهایماریمعده و رفع ب تیمرکب دو تقو
.معده است یها یماریب یشاخص برا یدارو درمان نیمعده ا یها یینارسا  

 

 مرکب دو

.است یادرار یمثانه و مجار ، یویکل یهایماریشاخص ب یدارو  ب سه طب اسالمیمرک  

 

 مرکب سه

قند استفاده  یماریو ب یویکل یهایماریپروستات و ب یمرکب چهار جهت درمان تخصص یاز دارو
.و پروستات است ابتیدرمان د ،یجنس یروین تیتقو یشاخص برا ییدارو 4. مرکب شودیم  

 

 مرکب چهار

( درمان شوصه )التهاب دیباشد چه جد یمیسل ، درمان سرفه )چه قد یماریمرکب پنج درمان ب
.باشدینفس م ی( تنگیو التهاب درون افراگمید  

 

 مرکب پنج

و کم  یو عروق یو قلب یخون یها یماریمرکب شش درمان تمام ب ای یخون طب اسالم قرص
، لپوس   1نوع ابتیرگها ، د یکمبود پالکت ،گره خوردگ یلیهموف ی، سرطان خون ،تاالسم یخون

مناسب قطره آهن  نیگزیدارو جا نی. انندیب یکه لکه م ی،بند آوردن و جبران خون زنان باردار
.باشدیم زین  

 

 مرکب شش

 ) قرص خون (

نو و  ی، درمان فلج نو و کهنه، لقوه  ندیگویم زین هیشاف یکه به آن دارو یمرکب هفت طب اسالم
که در  ییشوکه ، درد گردن و چشم ، مو حینو و کهنه، کزاز ، ر ینو و کهنه. سرفه  سیکهنه، آپاند

.باشدیم دهییچشم رو  

 

 مرکب هفت

 ) شافیه (

از  یریجلوگ نسون؛یام اس؛ سرطان؛ پارک یها یماریمرکب هشت دربهبود ب ای)ص(  امبریپ یدارو
.است دمفی …انتشار سرطان و  

 

 مرکب هشت

 ) داروی پیامبر (

.شودیدر درمان درد خاصره استفاده م یمرکب نه در طب اسالم  

 

 مرکب نه

 ) رب بسباسه (

، بهک ،  سیازی، برص، پسور یسیاعم از پ یپوست یها یماریدر درمان ب یطب اسالم 10مرکب 
به  لیآن ها تبد یکند و جا یم ریاز پوست را درگ ییقرمز که قسمت ها ی) دانه ها لونیاگزما ، ا

.رودیشود ( بکار م یلک م  

 

 مرکب ده

 ) سید االدویه (

و آرتروز  یمفصل یدر درمان دردها داستیهمانطور که از نامش پ یمرکب مفاصل طب اسالم
.مفاصل کاربرد دارد  

 

 مرکب یازده

 ) مرکب یک مفاصل(

حافظه یکننده  تیتقو  

 

 ابن مسعود

و نامنظم بودن آن یقطع قاعدگ یبرا دیمف  

 

 ابهل

ستیرحم واژن ،اعم از عفونت و ک یها یماریب یبرا دیمف  

 

 اذخر

خارج از عادت ماهانه نىیولکه ب زىیدرمان خونر  سماق رومی 



رحم و واژن خصوصا درمان  یعموم یها یماریب یبرا دیمف یرحم طب اسالم یافتادگ یدارو
.باشدیرحم م یافتادگ  

 

 افتادگی رحم

.کند یجذب اسپرم آماده م یرحم را برا ،یرحم پس از قاعدگ یآمادگ یدارو  

 

 آمادگی رحم

محرک  یتخمدان باه زنان دارو یزنان، به خصوص تنبل ییو نازا یبرطرف کننده ضعف جنس
.ها استتخمدان خانم  

 

 باه زنان

.است …رحم و  وارهیرحم، درمان سخت شدن رحم، درمان ضخامت د بریجهت درمان ف  

 

 فیبر رحم

در  یتناسل یعیرطبیغ یها یزیعلل خونر نیتر عیاز شا یرحم یها پیرحم پول پیدر رفع پول دیمف
.خانم ها هستند  

 

 پولیپ رحم

درمان غدد و ورم داخل  ندیگویم زین یورم رحم طب اسالم یکه به آن دارو قونیهوفار یدارو
.باشدیرحم م بری( و درمان فومیرحم )م  

 

 ورم رحم

ها  ضهیب ی( باالیاهرگی)س یدیشبکه ور یعیرطبیغ یخوردگ چیدرمان پ وکاسلیوار یماریدرمان ب
ها ضهیب یدر عروق خون رسان سیوار یماریدرمان ب دیمف  

 

 واریکوسل

 رفع ترشح اضافه هورمون پروژسترون

 

 رطوبت رحم

سیموثر در درمان وار  

 

 واریس

پوست یو شاداب ساز روری ) برای مردان (احتمال با شیافزا  

 

 معجون کاسنی

،  رباطیا و  سکینیم شدن تاندون و پاره،  آمدن رحم رونیب،  مانیشل شدن شکم خانم ها بعد از زا
آمدن مقعد رونیب  

 

 جمع کننده

درمان چسبندگی رحم و ستیرحم واژن،اعم از عفونت و ک یها یماریب یبرا دیمف  

  

 چسبندگی رحم

.باشدی( م ریمادران ) درمان کمبود ش ریش شیافزا با افزا ریش یدارو  

 

 شیر افزا

حس  تیتقو ،ینیعفونت مخاط ب هیسردرد، رفع و تخل ت،ینوزیس ،یسرماخوردگ عیدرمان سر یرا
.باشد یعطسه م جادیاز سکته و فلج با ا یریشگیو پ ییایبو  

 

 انفیه

 یو درمان پوک یریشگیپ،  رشد نیدهنده رشد قد در سن شیافزا،  و رشد استخوان و مفاصل تیقو
استخوان یدرد ها درمان،  استخوان  

 

 استخوانساز

 یگرفتگ یماریخصوصا در ب رگهایموجب باز شدن رگها ومو یبازکننده عروق طب اسالم یدارو
.شودیرگ قلب م  

 

 باز کننده عروق

 ضعف چشم،  حافظه ضعف:  مرتبط با آن مانند یها یماریبلغم زدا  موثر در کاهش بلغم و ب یدارو
یریاز پ یناش یها درد،  مو زشیری ، حوصلگ یب،  پوست یپزمردگ،  ( گوش ییضعف ) شنوا،   

  

 بلغم زدا



: موثر در رفع مشکالت پروستات یپروستات طب اسالم یدارو  

   

 پروستات

یمفصل یدرمان دردها  

 

 پماد مفاصل

، و رشد لثه تیکننده دهان و دندان تقو یجرم دندان، ضد عفون یشستشو دهنده و بر طرف کننده 
دندان، خوشبو کننده دهان و بر طرف کننده بلغم یدگیاز پوس یریجلوگ  

 

 پودر دندان

 لکه ، پوست یرو اهیس یها لکه،  (دیسف ی)لکه ها یسیپ،  گزمامانند : ا درمان بیماری های پوستی
یپوست یها خالی و مادر زاد یها  

 

 پوستی

( تشنج و صرع با هم تفاوت دارند: ) پیشگیری از تشنج   

 

 تشنج

، ضعف قدرت و عضالت، پرش عضالت،  ییصفرا یها یجهت درمان پرخاشگر ییعصب دارو تیتقو
 شفاف کننده پوست 

 

 تقویت عصب

 قهیکه تعداد ضربان آنها در دق یآن )مخصوص افزاد یرطرف کننده ضعف قلب و باز کننده رگهاب
 کمتر از تعداد نرمال است(

 

 تقویت قلب

کند.  یم تیو حرکت آن را تقو ادیاسپرم را ز دیمردان تول ییمردان نازا یدرمان ضعف جنس
بالغ شدن پسران ریدرمان د  

 

 تین فیل

.شود یو درمان سرطان استفاده م میخوش خ یو ورم ها میبدخ یدرمان ورم ها یثفا، برا یدارو  

 

 ثفا

خون یموثر در کاهش چرب  

 

 چربی خون

ی ، تاالسم درمان،  سرطان خون درمان،  بدن یهر جا یزیخون ر درمانی ، درمان کمخون
کمبود پالک خون درمانی ، لیهموف درمان  

 

خونسازداروی   

مرکب  )متعادل نگه داشتن قند خون( )با 2و  1نوع  ابتید یآورنده قند خون موثر در بهبود نییپا
همزمان مصرف شود.( 4  

 

 قند باال

ابتیدو کنترل بیماری آورنده و متعدل کننده قند خون  نییپا  

 

 قند زرد

 ی ،و گرگرفتگ تیعصبان درمان،  مردان و زنان یبدن برا یکننده گرما سردی ، سرد کننده جنس
غلبه صفرا رفع،  کودکان یفعال شیب  

 

 سرد کننده

 یها یماریب،  یعیاز حد طب شیب الیفکر و خ:  مترتب با آن مانند یها یماریموثر در رفع سودا وب
   یو افسردگ ترس،  و مک کک ادرار یرگیت،  مزاج بوستی درمان،   یروان

 

 سودابر

در غضروف،  بیآس ،یمفصل سمیدرمان رمات یاست که برا ییداروها سمیرومات یو دارو طرجیش
.دندار کاربرد …مفاصل و آب آوردن مفاصل، زانو درد و  ینقرس، درد ها  

  

 شیطرج

 یدست و پا  ، درد و گرفتگ یخواب رفتگ مربوط به غلظت خون ) یهایماریب درمان غلظت خون
بدک یبرا دیمف،  دمل درمان جهیکننده سرگ برطرف،  وخارش بدن(  دست و پا  

 صاف کننده خون



 مفید در بهبودی بیماری صرع

 

 صرع

ز سب ایمو، اسهال، استفراغ آب زرد  زشیر اد،یعرق ز ،ی: تب درون مرتبط با صفرا یها یماریب
از بدن یقسمت ایاعصاب، داغ شدن کف  یها یماریب ،یاحساس خستگ ،یگرمازدگ  

 

 صفرابر

طحال، سرطان طحال و خون یها یماریموثر در درمان ب  

   

 طحال

  ایخولی، مال  فلج ، ام اس ،یسمیرومات یمعتدل کننده رطوبت بدن، قطع درد ها

 

 طریفل

 یعقل و برا تیتقو یبه اذن خداوند برا انیزیاهلل تبر تیآ یدر طب اسالم یاهیگ بیترک نیا
.شود یم زیهستند تجو یدچار کم عقل کهیکسان  

 

 سلق ) عقل (

فشار خون یماریبهبود ب یبرا  

 

 فشار خون

د، تب، آنفوالنزا، گلودر ،ی: سرماخوردگ ریو زمستان نظ زییپا یها یماریو درمان ب یریشگیپ یراب
بدن یمنیا ستمیکننده س تیتقو نیبهتر  

 

)ع(داروی امام کاظم   

 زمستانه

یبدن ودرمان سرماخوردگ یمنیا ستمیس تیقوت )ع(داروی امام کاظم    

 تابستانه
نفس یتنگ باشندیکه دچار آسم م یآنفوالنزا افراد یسرماخوردگ  

 

 کاشم

)مخصوص  مردان( یدهنده احتمال بارور شیمردان و افزا یجنس یقوا شیافزا  

 

 کور ) باه مردان (

یخون یماریب درمان کیاتیس درمان کمر سکید درمان مزمن یدرمان کمر دردها  

 

 لخته خون ) هندبا (

 یها یماریدرمان ب ،یدرمان فراموش ،یعصب یها یناراحت نیتسک ،یجهت درمان افسردگ
.گردد یم هتوصی  …آور، رفع اضطراب و  یافراد شکاک، شاد یبرا دیمف ،یروان  

 

 مفرح

میو مال یعیطب نیو مل بوستیرفع   

 

 ملین

 از یریجلوگو  درد دل، بهبود  سوزش معده رفع،  معده تیتقو،  نیسنگ یهضم غذا و دفع غذاها
ادهنده اشته شیافزا،  تهوع  

 

 هاضوم

ادیو رفع خواب ز یجنس لیذکاوت و م شیجهت افزا  

 

 هوش

.است یپودر سعد کوف دنیدندان ها مال یلق درمان،  نقش دارد ریدر درمان بواس یسعد کوف  

 

 سعد کوفی

ثهل یها یماریاز ب یبرخ یدر بهبود موثر،  لق شدن دندان ها درمان،  لثه میتحک،  درد لثه  

 

 سعد دهان

.بردن فتق است نیدارو کاهش دهنده درد و موثر در از ب نیا  

 

 فتق خوردنی

.بردن فتق است نیدارو کاهش دهنده درد و موثر در از ب نیا   

 

 فتق مالیدنی

در بدن یچرخش یبرطرف کننده بادها  

 

 درد ریح



 درمان عدم نعوظ مردان

 

 جزر

یمفصل سمیدرمان رمات مفاصل یدرد ها نقرس، در غضروف بیآس   

 

 روماتیسم

یهورمون یکنترل اشتها و کنترل چاق  

 

 کاهنده اشتها

دیدرمان آب مروار یاستفاده برا  

چشم یها یبردن آلودگ نیازب یبرا استفاده  

یینایب تیتقو یبرا استفاده  

ماندن داریب یبرا استفاده  

هیقوز قرن یبرا استفاده  

چشم ها نییتز استفاده  

 

 سرمه اثمد

 درمان درد چشم

 

 سرمه عنابی

هی، قوز قرن ینی:دوب لیچشم از قب یهایماریو درمان ضعف چشم ورفع اکثر ب یریشگیپ  

 

 سرمه کافوری

دیدرمان آب مروار،  درمان ناخنک  

 

 سرمه نشادر

درد در عضالت و  ،یخواب یآسم، استرس، ب ت،یبرونش ،یسرماخوردگ ت،ینوزیدرمان سردرد، س
یمفاصل و خستگ  

 

 روغن مرزنجوش

های مختلف ، مسکن طبیعی بدن درد هنگام بیماری چشمگیر کاهش  

 

 روغن آالم

یسازیاگزما و پسور درمان،  و جوش صورت آکنه،  پوست صورت یجوان ساز  

 

 روغن نارگیل

دور چشم را  یکبود نیریاست  ، روغن بنفشه هسته ش یخوب ارینرم کننده بس نیریوغن هسته شر
.کندیدرمان م  

 

 روغن هسته شیرین

 خواص روغن سیاه دانه بینظیر میباشد برخی خواص آن عبارتند از :

،  و چروک پوست صورت نیکاهش چ،  پوست یعینرم کننده طب،  سیازیدرمان پسوردرمان آکنه ، 
مو یدیدرمان سف،  مو زشیدرمان ر  

 

 روغن سیاه دانه

.سر( کاربرد دارد مهین ای گرنی) م قهیدر درمان درد شق  

 

 روغن بسباسه

 خارج،   دندان درد نیتسک،  خراب و سوراخ شده یدندان ها یبازساز،  دندان یدگیدرمان پوس
انکردن عفونت و چرک از دند  

 

 روغن حنظل

 تیتقو و سردرد درمان ،  …مانند اگزما و یپوست یها یماریاز ب یدرمان برخ تونیروغن بنفشه ز
.چشم کاربرد دارد  

 

 روغن بنفشه زیتون

  ، گرنیگرم کردن مغز  سردرد خصوصا م،  ینیمربوط به سر وب یها یماریاز ب یاریدرمان بس
یو ضربه مغز یسکته مغز ، ینیلب و ب یخشک،  تینوزیس  

 

 روغن بنفشه کنجد



 ییدر  درمان کم شنوا شودیشناخته  م زیسداب که با نام روغن گوش ن ای یطب اسالم جنیروغن ف
.دارد یادیز ریگوش کاربرد و تاث یو شستشو  

 

 روغن فیجن

.از اول باال بوده است ایکه باال رفته باشد و  یا ضهیآوردن ب نییپا جنسی وحجم دهنده   

   

 خولنجان

یشود.استفاده م نیدفع پروتئ ن؛یباال بودن اوره و کرات ه؛یکل یها یمسخن در درمان تمام ناراحت  

 

 مسخن

بدن رشد یبرا یمواد ضرور یزا کاهش وزن بدون احساس ضعف. حاو یانرژ روین تیتقو  

 

جو قیسو  

و  روین تی، تقو یجسمان یقوا شی،افزایوزن بدن بدون عوارض جانب شیچاق کننده افزا قیسو
رشد بدن یبرا یمواد ضرور یزا ، حاو یانرژ  

 

 سویق چاق کننده

زا، کاهش وزن بدن بدون احساس ضعف، جهت کاهش وزن یو انرژ روین تیتقو  

 


الغر کننده قیسو  

ز استخوان و رفع آرترو یونرم یو استخوان ساز ،موثر در رفع پوک میسنجد سرشار از کلس قیسو
.باشدیو رفع تکرر ادرار م هیکل یکودکان و نوجوانان ، گرم یجسمان یقوا تی،تقو  

 


سنجد قیسو  

 بدن، کاهنده فشار یدائم، متعادل کننده صفرا و کاهنده حرارت باال یکاهش عطش و رفع تشنگ
زنانه یزیخون باال ، قطع کننده خون ر  

 


عدس قیسو  

 یبرا دیکامل و مف یی، غذا یو ذهن یجسم یروین تیزا متعادل کننده اخالط،تقو یانرژ یقوم
 تمام افراد

 


کامل قیسو  

رشد  شیرشد دهنده کودک،افزا یکودک،مقو یو ذهن یخشک مکمل جسم ریش نیگزیجا نیبهتر
بدن یقد  

 


کودک قیسو  

، متعادل کننده  زا یوانرژ روین تیستون فقرات و رفع درد آن، تقو تیکمر، تقو یرفع سست
 اختالالت بدن

 


نخود قیسو  

از اسهال یناش دیشد یکننده روده ها،رفع الغر زیبرطرف کننده اسهال، تم  

 


برنج قیسو  

 یو نرم یاستخوان موثر در رفع پوک یشکستگ میدر ترم دیرشد استخوان ها مف شیو افزا تیتقو
 استخوان

 


استخوانساز قیسو  

 یدنها و مواد مع نیتامیاز و یاریبس یاندام. حاو یو تناسب ظاهر تیتقو ،یو انرژ روین تیتقو
بدن ازیمورد ن  

 

 سویق گندم

 تیو تقو روین شیافزا ، یخون یها یماریثر در رفع بمو ،یثر در رفع کم خونخونساز مو قیسو
بدن یعموم  

 

خونسازسویق   

 آرامش اعصاب و کاهش بدن درد ) خصوصا در زمان ترک اعتیاد (

 

 دمنوش عصب

مربوط به آن یها یماریرفع چشم زخم و ب  

 

 بخور چشم رخم



درمان شوره سر ، مو زشیدرمان ر،  موها ییبایز،  دهید بیآس یمو میترم   

 

لیامپو نارگش  

مو و شوره سر زشیاز ر یریشگیپ،  بهبود رشد موسر ،  پوست یپاکساز،  یعیضد آفتاب طب  

 

 شامپو انار

 یمتر و نرم تر  یبا مصرف تخم مرغ موها قو،  است نیپروتئ یادیدرصد ز یتخم مرغ داراشامپو 
  شوند. 

 

 شامپو تخم مرغ

خشک ی: استفاده جهت موها کاربرد نیبهتر  

 

 


 شامپو آلوئه ورا

چرب و خشک یاستفاده جهت موها  

 

اهیشامپو چند گ  

نرم ،  یحرارت یاز حالت دهنده ها دهید بیخشک و آس یهمه موها خصوصاً موها یمناسب برا
کننده مو و پوست سر تیکننده و تقو  

 

برنجشامپو سبوس   

کننده و ضد التهاب میترم باتیترک یحاو،  یمعمول یموها یمناسب برا  

 

 شامپو سبوس گندم

دنک یم کیسرعت رشد مو تحر شیافزا یمو را برا یها کولیفولو   کند یم تیتقو یمو را  به خوب  

 

 شامپوجوانه جو

و ضد ریزش مو میباشد  کند یم تیتقو یمو را  به خوب  

 

ریشامپو س  

باشد یمو و پوست سر م یکاهش چرب یآل برا دهیا کسیم کیو گزنه  مویعصاره ل بیترک  

 

مویشامپو ل  

رشد کیبه مو تحر یمو آبرسان تیتقو  

 

 شامپو عسل

.کندیم یریاشعه فرابنفش جلوگ بیسرطان پوست حاصل از تخر جادیاز ا شامپو نیصرف ام  

 

تونیشامپو ز  

کروبیضد التهاب پوست سر و ضد م  

 

 شامپو بابونه

 یم کیسرعت رشد مو تحر شیافزا یمو را برا یها کولیکند  و فول یم تیتقو یمو را  به خوب
.کند  

 

 شامپو مورد

کننده یشامپو روزانه و ضد عفون  

 

 شامپو سدر

 رشد مو ، تقویت ریشه و ساقه مو

 

 شامپو حنا

میباشد. پوست و مو یعینرم کننده طب یگل ختم،  شپش یبرا،  چرب یموها یبرا یشامپو گل ختم  

 

یشامپو ختم  

زشیکننده و ضد ر تیشامپو تقو  

 

یشامپو رزمار  

 یم کیسرعت رشد مو تحر شیافزا یمو را برا یها کولیکند  و فول یم تیتقو یمو را  به خوب
.کند  

 

 شامپو جوانه گندم

ز ا یریساکن مو حجم دهنده ،جلوگ تهیسیکاهش الکتر،  مو مینفوذ به درون ساقه مو کمک به ترم
و لطافت موها یشاداب شیموخوره و افزا  

رایشامپپو کت  



ع مورد استقبال واق شهیاز آن هم دیجهت خر نیشمار است و به هم یمو ب یبرا الیژل رو تیخاص
.شود یم  

 

الیشامپو عسل و ژل رو  

 روشن کننده پوست ، درمان آکنه

 

 صابون ذغال

توصیه میشود.برای پوست های چرب   

 

یصابون ختم  

 پوست و با نیریز یها هیدست وصورت پوست را مرطوب نگاه داشته و بانفوذ به ال یپس ازشستشو
.شود یپوست م یباعث جوانتر شدن و لطافت وشاداب یمرده و کالژن ساز یبردن سلولها نیاز ب  

 

 صابون شترمرغ

مختلط و چرب یهاپوست یمناسب برا  

 

 صابون قهوه

، تقویت روپوست و جوانسازی روشن کننده پوست ، درمان آکنه  

 

اهیصابون دوازده گ  

 برای پوست های آسیب دیده و خشک
 

 صابون آلوئه ورا

 ن،یالوبوفیرا م،یپتاس م،یفسفر، آهن سد م،یکربن، کلس یدراتهایمواد چرب، ه ن،یپروتئ یانار دارا
.باشد یو تانن م یس نیتامیو ن،یاسین  

 

انارصابون   

انواع پوست یمناسب برا        

پوست یپوست، متعادل کننده چرب یاز خشک یریجلوگ آبرسان،  

 

 صابون آرگان

مرطوب کننده  نیبهتر و شفاف کننده روشن یجوانساز پوست یشاداب کنندگ تیخاص یدارا
 یآنت نیبهتر یحاو،  کننده یعفون ضد،  یقارچ و ضد باکتر ضد،  یکننده قو نرم،  پوست یعیطب

ها دانیاکس  

 

 صابون زعفران

، درمان آکنه پوست یدرمان خشک  

 

 صابون زردچوبه

 الیه برداری پوست ، روشن کننده و سفید کننده پوست

 

دآبیصابون سف  

، شفافیت و نرمی پوست ، بر طرف کننده لک های پوستی و چروک نیضد چ  

 

نیصابون خراط  

 درمان آکنه ، جوانسازی پوست

 


 جوش صابون ضد   

، الیه برداری از رو پوست یپوست یبر طرف کننده لک ها  

 

 صابون ضد لک

های پوستی بسیار موثر میباشد صابون حنا دفاع در برابر عفونت  

 

 صابون حنا

چرب و خشک پوست هااستفاده جهت   

 

اهیصابون چند گ  

پوست یخشک کاهش،  پوست یخارش عموم رفع،  التهاب کاهش  

 

 صابون مورد
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