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વિવિધ ફળોથી વિવિધ બીમારી સારી કરો:
ુ ેદિક, એલોપેવથક, ય ૂનાની ઈલાજ લઈ
જો આપ નીચે લખેલી બીમારીઓ માટે આયિ
રહ્યા છો તો ફળ-શાકભાજીની ચચદકત્સાનો િધારાનો લાભ લો. બીમારીમાાં, ફળો
િિાની જેમ કામ કરે છે .

કેટલીક સામાન્ય અને ખાસતો જીિલેણ વનિડતી શારીદરક સમસ્યાનો ઉકેલ માત્ર
ુ ેિે તો કરી જ છે પણ આજન ાંુ મેદડકલ
ફ્રૂટ્સથી થાય છે , આ િાત આપણા આયિ
સાયન્સ પણ માને છે .
હાઈબ્લડપ્રેશર – દ્રાક્ષ, ટમેટા, અખરોટ, તરબ ૂચ, સાંતરા, સફજન, કેળા, નાશપતી,
ફ્લાિર, લસણ, કાકડી, લીંબ.ુ આ એિા ફ્રૂટ્સ છે જે તમારા શરીરમાાં લોહીના ંચચા
િબાણમાાં રાહતન ાંુ કામ કરે છે . આ ફ્રૂટ્સન ાંુ યોગ્યમાત્રામાાં સેિન કરિાથી બી.પી.ની
ુ ી તમારા હાઈબ્લડપ્રેશરને
િિાઓ ઓછી થઈ જશે અને ધીરે ધીરે સામાન્ય કક્ષા સધ
ઘટાડી શકશો.

એનીવમયા – શરીર દફક્કુ પડી ગય ાંુ હોય કે પછી એનીવમયા કે લોહતત્િન ાંુ પ્રમાણ
ઓછાં થિા લાગ્ય ાંુ હોય, આિા સાંજોગોમાાં ટમેટા, સાંતરા, સફરજન, સ્રોબેરી, બીટ,
અંજીર, આલ,ાં ુ દ્રાક્ષ, પાલક, િગેરે લેિાથી લોહીન ાંુ પ્રમાણ િધારિા માટે િિાઓ કરિી
નહીં પડે, આ બધા ફ્રૂટ્સ-શાકભાજીથી શરીરમાાં શક્તત પણ િધે છે .

કોલેસ્રોલ – હૃિયની નળીઓમાાં જ્યારે કોલેસ્રોલ નામની ચરબીના થર જમિા લાગે
છે ત્યારે હૃિયરોગનો પણ ખતરો રહેતો હોય છે . તેના માટે િિાઓથી લઈને
ુ ીની દરટમેન્ટ લેિી પડે છે , પણ તેના માટે હાજર છે આપણા નેચરકલ
ઓપરે શન સધ
ડોતટસસ. તે છે ..., કેરી, અખરોટ, સફરજન, જાંબ,ાંુ ગાજર, ડુાંગળી, લસણ, સાંતરા.
હૃિય રોગ – હૃિયની કોઈ બીમારી હોય, હૃિય પહોળાં થત ાંુ હોય, તેનો આકાર િધતો
હોય, તેમાાં ચરબી િધતી હોય, કે પછી હૃિયના ધબકારાની બીમારી હોય ત્યારે તે
જીિલેણ થઈ શકે છે . આ માટે ના ફળો છે , સફજન, અખરોટ, કેળા, અનાનસ,
તરબ ૂચ,નાશપતી.
ુ ન શોધિામાાં એડ્સ જેટલો જ પડકાર જનક રોગ
ડાયાચબટીસ – વિશ્વમાટે સોલ્યશ
ુ હિે જીિલેણ રોગ છે , ડાયાચબટીસ. તેના ઉપાય માટે જો અહીં
અને અમક
જણાિિામાાં આિેલા ફળો ખાિામાાં આિે તો તેને અટકાિી શકાય છે . ટમેટા, તરબ ૂચ,
નાશપવત, જમરૂખ, ખાટાફળો.
િમ – શ્વાસનો રોગ જીિલેણ સાચબત થઈ શકે છે . શ્વાચ્છોશ્વાસની ક્રીયામાાં
અવનયવમતતા સજસય જય, થોડુાંક ચાલતા શ્વાસ ચઢિા લાગે, તો આિા રોગોમાાં
ગાજર, સાંતરા, નાશપતી, લાલ મરચ ાંુ િગેરે લેિાથી ઘણો ફાયિો રહે છે .
ગઠીયાનો રોગ – ગઢીયાનો રોગ પીડાિાયક હોય છે તથા સોજ માટે પણ જરૂરી છે
આિા ફળોન ાંુ સેિન. તેના માટે અનાનસ, કાકડી, બીટ, પાલક, ટમેટા િગે રે ફળો
ખાિાથી સારાં ુ થઈ જય છે .

ઓછી ઊંઘ – જો ઓછી ઊંઘ લેતા હોય તો સાિચેત થઈ જજો. ઊંઘ ન આિિી કે
ઓછી આિિી તે પણ એક જીિલેણ બીમારી થઈ શકે છે . કારણ કે ઊંઘથી શરીરના

તાંત્રને આરામ પ્રાપ્ત થાય છે , પદરણામે તે સારી રીતે ચાલતા રહે છે . પણ જો ઊંઘ
વ્યિક્સ્થત યોગ્ય માત્રામાાં ન થાય તો શારીદરક તાંત્ર જિાબ માાંગિા લાગે છે
ુ ીના જીિલેણ રોગો લાગ ુ પડી શકે છે ,
પદરણામે કબજીયાતથી લઈને હૃિયરોગ સધ
રોગપ્રવતકારક શક્તત નાશ પામિા લાગે છે . જો વ્યિક્સ્થત ઊંઘ ન આિતી હોય તો
લીંબ,ુ ગાજર, દ્રાક્ષ તથા કેળાન ાંુ ખાસ સેિન કરો.

ખીલ – ખીલ ચહેરાને બિસ ૂરત કરી િે છે . ચહેરાને ચમકાિિા અને ખીલને મટાડિા
ુ ેદિક જણાિે છે કે જેનાથી ખીલ મટી જય છે
માટે કેટલાક એિા ફળ આપણા આયિ
ૂ ળી, પાલક, બીટ, સ્રોબેરી.
તે છે , કેરી, ગાજર, સાંતરા, દ્રાક્ષ, તરબ ૂચ, ડાં ગ

કમળો – શરીર પીળાં પડિા લાગે કે પછી િાાંતમાાં પાયોરીયા થઈ જય તો પમ
આટુિેિ આ પ્રમાણેના ફળ સ ૂચિે છે તે છે ... લીબ,ાંુ ગાજર, નાશપતી, દ્રાક્ષ, પાલક,
બીટ, કાકડી, પપૈય.ાંુ

