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ઘરના કે ગાર્ડ નના કોઈ એક ખ ૂણામાાં કાાંટાવાળા પાાંદર્ા ધરાવતી કોઈ વનસ્પતત કે છોર્ ઉગે લો
જોયો હશે. તેની ઉપર ખાસ કોઈ ધ્યાન આપત ાં નથી. પણ તેના મહત્વ તવશે જાણીએ તો ખ ૂબ જ
નવાઈ લાગશે. આ વનસ્પતતને એલોવેરા કહેવામાાં આવે છે . એલોવેરાનો ઉપયોગ સૌંદયડ
પ્રસાધનોની સાથે ઔષધરૂપે પણ કરી શકાય છે . એલોવેરાને સૌથી મોટી એન્ટટબાયોટટક અને
એન્ટટસેન્ટટક માનવામાાં આવે છે .
એલોવેરા 5,000 વષડ જની રામબાણ ઔષધી છે . તેન ાં વાનસ્પતતક નામ ધ ૃતકમારી, કાં વારપાઠ છે .
તેને સાંજીવની છોર્ પણ કહેવામાાં આવે છે . તેની લગભગ 250 જેટલી પ્રજાતતઓ છે , જેમાાંથી
કેટલીક જ ઔષધીય ગણોથી પટરપણડ હોય છે . આ પ્રજાતતઓમાાંથી એક સૌથી વધારે પ્રભાવશાળી
છે , તે છે બાબાડર્ેટસીસ મીલર. આપણા શરીરને 21 એતમનો એતસર્ની જરૂર હોય છે . જેમાાંથી 18
એતમનોએલીજ માત્ર એલોવેરામાાંથી મળી શકે છે .
-એલોવેરા જ્યસમાાં કેલ્સસયમ, સોટર્યમ, આયડન, પોટેતશયમ, ક્રોતમયમ, મેગ્નેતશયમ, મેંગેનીઝ,
તાાંબા અને જસત વગે રે ખનીજ તત્વો મળે છે .
-પાચનશક્તતને સ્વસ્થ રાખવામાાં એલોવેરા મદદરૂપ થાય છે સાથે જ તે શરીરમાાંથી ઝેરી પદાથોને
દર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે .
-ટકચનમાાં કામ કરતા સમયે કેટલીકવાર નાન ાં મોટા ઘા થઈ જતાાં હોય છે અથવા બળી જત ાં હોય
છે . આવામાાં એલોવેરાના જેલમાાં તવટાતમન ઈ ઓઈલ તમક્ષ કરીને એક બોટલમાાં ભરીને રાખી લેવ.ાં
જ્યારે પણ આ રીતે કાં ઈપણ વાગી જાય આ તમશ્રણને તે ભાગ પર લગાવી દે વ,ાં ઘા જસદીથી મટી
જશે અને રાહત અનભવશો.
-એલ્તઝમામાાં એલોવેરાનો ઉપયોગ કારગર સાબબત થાય છે .

- એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્રે ચ માતસડને ગાયબ થઈ જાય છે .
-એલોવેરાના 13 કદરતી તત્વ કોઈપણ સાઈર્ ઈફેતટ વગે રે તેમજ બળતરા અને સોજાને રોકે છે .
આ જ કારણે કોઈપણ જાતના સાઈર્ ઈફેતટમાાં દરરોજ એલોવેરાન ાં જ્ય ૂસ પીવ ાં જોઈએ.
-સનબનડને કારણે જો ત્વચામાાં બળતરા થતી હોય તો એલોવેરા જેલથી મસાજ કરવ ાં જોઈએ. આવ ાં
કરવાથી ન્સ્કન ગ્લો કરશે અને ન્સ્કનમાાં નેચરલ તનખાર આવશે.
-શેવ કરતી વખતે જો કપાઈ જાય તો એલોવેરા જેલ લગાવવ,ાં આ સૌથી સારા આફ્ટર શેતવિંગ
લોશન તરીકે કામ કરે છે . શેવ કયાડ બાદ જો એલોવેરા જેલથી મસાજ કરવામાાં આવે તો ન્સ્કન
એકદમ કોમળ બની જાય છે .
-એલોવેરા ઈમ્યન તસસ્ટમને મજબ ૂત બનાવે છે . એલોવેરામાાં તવટાતમન એ,બી,સી,ર્ી અને કેટલીક
જાતના તમનરસસ પણ ભરપ ૂર માત્રામાાં હોય છે . જેથી જો રોગોથી બચવ ાં હોય તો તનતયતમત
એલોવેરા જ્ય ૂસ પીવ ાં જોઈએ.
-તમારા પાચનતાંત્રને તાંદરસ્ત રાખવામાાં રામબાણ એવા એલોવેરામાાં કદરતી ઝેરને દૂ ર કરવાની
પણ ક્ષમતા હોય છે .
-એલોવેરામાાં 18 ધાત, 15 એતમનો એતસર્ અને 12 તવટામીન હાજર હોય છે , જે લોહીની ઉણપને
દર કરી રોગ પ્રતતરોધક ક્ષમતા વધારે છે .
- 7 અંશ પાણી, 7 અંશ એલોવેરા જેલ અને 60 ટીપાાં નારાં ગીનો તેલ આ બધ ાં તમક્ષ કરી તમે આ
તમશ્રણનો ઉપયોગ નેચરલ ટર્ઓડ્રેંટ તરીકે પણ કરી શકો છો.
- માઉથવોશ તરીકે એલોવેરા જબરદસ્ત રીતે કામ કરે છે . 2 અંશ એલોવેરા જેલ, 3 ચમચી બેટકિંગ
સોર્ા, 1 અંશ પાણી, એક ચમચી લીંબ ૂનો રસ, 5 ટીપાાં ફુદીનાનો તેલ આ બધ ાં બરાબર તમક્ષ કરી
એક બોટલમાાં ભરી લેવ ાં અને આનો ઉપયોગ જરૂર મજબ માઉથ વોશ તરીકે કરવો.

-વેજાઈનલ ઈટફેતશનમાાં પણ એલોવેરા રામબાણ ઔષધી સાબબત થાય છે . એલોવેરા જેલને એકથી
6 અંશ સધીની માત્રા સધી ટદવસ દરતમયાન લેવાથી આ સમસ્યા જર્થી દૂ ર થઈ જાય છે .
-જો તમને નખ ખાવાની અથવા નખ ચાવવાની આદત હોય તો નખ પર એલોવેરા જેલ લગાવવ.ાં
આવ ાં કરવાથી તમારી આ આદત ફટાફટ દૂ ર થઈ જશે.
-એલોવેરાન ાં જ્યસ ગભાડ શયના રોગો તથા પેટના તવકારોને દર કરે છે .
- બ્લર્શ ૂગરને કાં રોલ કરવામાાં પણ એલોવેરા જ્ય ૂસ એક ચમત્કારી દવા તરીકે કામ કરે છે . દરરોજ
એલોવેરા જ્ય ૂસન ાં સેવન કરવાથી ટાઈપ-2 ર્ાયાબબટીસ કાં રોલમાાં રહે છે .
-ઘા, છોલાયેલી ત્વચા, તર્કાની બળતરા અને ખાંજવાળને ઓછી કરવામાાં મદદ કરે છે .
-એલોવેરા અથડરાઈટટસના દખાવામાાં પણ એલોવેરા દદડ તનવારણ તરીકે કામ કરે છે .
અથડરાઈટટસનો દખાવો થવા પર દખાવાવાળા ભાગ પર એલોવેરા જેલ લગાવવાથી દખાવામાાં
રાહત મળે છે .
-એલોવેરા ફ્રાઈબ્રોબ્લાસ્ટની ક્ષમતાને વધારે છે . તે સાધારણ બળતરા, તેમજ આંતરીક ઘાવમાાં
મલમની માફક કામ કરે છે .
-જો તમને કાનમાાં સખત દખાવો થતો હોય તો કાનમાાં એલોવેરા જ્ય ૂસના કેટલાક ટીપાાં નાખવાથી
તરત રાહતક મળે છે .
-અસ્થમા-દમની સમસ્યામાાં પણ એલોવેરા રામબાણની માફક કામ કરે છે .
-વાળ માટે એલોવેરા વરદાન સમાન છે . વાળ ધોતી વખતે એવોવેરા જેલને થોર્ાક સમય માટે
વાળના મ ૂબળયામાાં મસાજ કરવો અને થોર્ીક વાર રહેવા દે વ ાં ત્યાર બાદ વાળ ધોઈ નાખવા, આવ ાં
કરવાથી વાળ મલાયમ, ચમકીલા અને સ્વસ્થ બને છે . તે એક ઉત્તમ હેર કાં ર્ીશનર છે .

-એક ગ્લાસ ઠાં ર્ા નારીયેલ પાણીમાાં બેથી ચાર ચમચી એલોવેરાનો રસ અથવા તો પસપ ભેળવીને
પીવાથી શરીરને ઠાં ર્ક મળે છે .
-એલોવેરાનો તનયતમત ઉપયોગ ટાબલયાપણાની સમસ્યાને દર કરે છે .
-તમારા પાળત જાનવરના કાન સાફ કરવા માટે એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે . જ્યારે
પણ પ્રાણીના કાન સાફ કરવા હોય ત્યારે તેના કાનમાાં એલોવેરા જ્ય ૂસ નાખી દે વ ાં અને થોર્ીવાર
બાદ કોટનથી કાન સાફ કરી લેવા. બધો મેલ બહાર આવી જશે અને કાન ચોખ્ખા થઈ જશે.
-એલોવેરા મચ્છરો સામે ત્વચાની સરક્ષા કરે છે .
-જે લોકોને અસસરની પરે શાની હોય છે તેમના માટે એલોવેરા અત્યાંત કારગર સાબબત થાય છે .
-જો તમે વધતા વજનથી પરે શાન હોવ તો દરરોજ થોર્ી માત્રામાાં એલોવેરા જ્ય ૂસ પીવ ાં જોઈએ.
આવ ાં કરાવથી વજન તનયાંત્રણમાાં રહે છે .
એલોવેરાને ન્સ્કન પર કોઈપણ પ્રકારના ટરએતશનમાાં એટટીર્ોટની માફક ઉપયોગ કરી શકાય છે .જો
તમને ન્સ્કન ઈટફેતશન હોય તો દરરોજ તનયતમતપણે એલોવેરા જ્ય ૂસન ાં સેવન કરવ ાં જોઈએ.
-સાાંધાના દખાવામાાં પણ એલોવેરા અત્યાંત ફાયદાકારક રહે છે . એલોવેરા જેલને ઘઉંના લોટમાાં
તમક્ષ કરીને તેની બાટી બનાવી ખાવાથી સાાંધાના દખાવાની સમસ્યા જર્થી દૂ ર થઈ જાય છે .
-શદ્ધ એલોજેલથી બનેલા એલોવેરા જ્યસ રોજ પીવાથી આંતરર્ા તાંદરસ્ત થાય છે , પ્રોટીન ગ્રહણ
કરવાની ક્ષમતા વધે છે તથા નકસાનકારક બેતટે રીયા ઓછા થાય છે .
-એલોવેરાના પસપમાાં મલતાની માટી અથવા તો ચાંદન પાઉર્ર ભેળવીને લગાવવાથી ત્વચાના
ખીલમાાં રાહત થાય છે .

-હરસ-મસાની સમસ્યામાાં એલોવેરા અત્યાંત લાભકારક તસદ્ધ થાય છે . હરસની સમસ્યામાાં એલોવેરા
જ્ય ૂસ તનતયતમત પીવાથી રાહત મળે છે .
-ર્ાકડ આમડ પીટની સમસ્યાથી પરે શાન લોકોએ એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. થોર્ાક જ
ટદવસમાાં બગલન ાં કાળાપણાં દૂ ર થઈ જાય છે .
-હળવા હાથે એલોવેરા જેલન ાં મસાજ કરવાથી કરચલીઓ દૂ ર થાય છે અને ચહેરો યવાન લાગે છે .
-બાળકો માટે પણ એલોવેરા અત્યાંત લાભકારક હોય છે . જેથી બાળકોને પણ કોઈને કોઈ રૂપમાાં
એલોવેરાન ાં સેવન કરાવવ ાં જોઈએ.
-આ તસવાય શારીટરક ઉજાડ, પાચન ટક્રયા તથા ત્વચા-પનતનમાડ ણ માટે પણ એલોવેરાના રસ અને
પસપ ખબ લાભદાયક હોય છે .
-ક્ાાંય પણ દાઝી જવાથી અથવા તો વાગ્યા પર એલોવેરાનો રસ લગાવવાથી ખબ રાહત મળે
છે .
-શદ્ધ એલોવેરા જેલથી બનેલા એલોવેરા જ્યસના તનયતમત ઉપયોગથી સ્કીન ગ્લો કરવા લાગશે.
-સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ દાાંત માટે એલોવેરા તમારા મોં અને પેઢા માટે ખબ ફાયદાકારક છે .
-શરીરની સ્કીનને સ્મધ બનાવવા માટે એક એલોવેરા સ્લાઈસ લઈને બોર્ી પર હળવા હાથે રગર્ો
અને પછી શાવર લો. સ્કીન એકદમ સ્મધ થઈ જશે.
-જો તમને વધ કામ કરવાથી થાક લાગે છે તો દરરોજ થોર્ી માત્રામાાં એલોવેરા જ્ય ૂસન ાં સેવન
કરવ ાં જોઈએ.

