
NaR Şerbetİ
Nar Şerbetinin Faydaları

• E ner ji ve rir ve yor gun lu ğu gi de rir.
• Vü cu du, kal bi, mi de yi ve diş et le ri ni kuv vet len di rir. Tan si yo nu den

ge ler.
• Çar pın tı yı gi de rir.
• Mi de il ti ha bı ve ağız ya ra sı için fay da lı dır.
• Ba ğı şık lık sis te mi ni güç len di rir.
• Kan ser hüc re le ri nin ge liş me si ne en gel ola rak, 

baş ta cilt ve pros tat kan se ri ol mak üze re, kan se re 
kar şı vü cu du ko rur.

• Kan da ki ko les te rol ora nı nı ve tan si yo nu dü şü rür.
• Da mar sert li ği ni ön ler ve da mar la rı açar. Bu 

özel lik le riyle kalp ve da mar has ta lık la rı na kar şı 
ko ru yu cu dur.

• Kan da ki şe ker se vi ye si ni de den ge le ye rek şe ker 
has ta la rı na iyi ge lir.

• İs ha li (dia re) ön ler te da vi de des tek sağ lar.
• İ yi bir id rar sök tü rü cü dür.

OsmanlI Şerbetİ ÜzüM ŞırasI
Osmanlı Şerbetinin Faydaları

• Hafıza zayıflığı, baş dönmesi ve sinirden gelen baş ağrılarını 
gidericidir.

• Soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini dengeler. 
• Kanı temizler, sindirimi kolaylaştırır.
• Mide ve bağırsak gazlarını söker, iştah açıcıdır.
• Sinir sistemine etkilidir. Kan şekerini dengeler.
• Balgam sökücü ve öksürüğü gidericidir.
• Uyarıcıdır, beden ve zihin yorgunluğunu giderir.
• El ve ayaklardaki titremeleri, damar tıkanıklığını 

önleyici özelliktedir.
• Ağız kokularını giderir.

Üzüm Şırasının Faydaları

• Vücuda enerji verir.
• Balgam sökücüdür.
• Kan yapıcıdır.
• Karaciğer için yararlıdır.
• Göğüs hastalıklarına iyi gelir.
• Eklem iltihaplarına karşı faydalıdır.
• Tıpkı aspirin gibi kanı sulandırdığından koroner kalp 

hastalıklarına karşı insanları koruyucudur.
• Bazı karaciğer rahatsızlıkları ve kansızlık tedavisinde 

de etkilidir
• Cildin taze ve temiz bir görünüm almasında etkilidir.
• İçerdiği bioflavonoidler nedeniyle C vitamini 

aktivitesini çoğaltır.
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AroniA Şerbetİ
Aronia Şerbetinin Faydaları

• Dünya bünyesinde en Antioksidan bulunan meyve Aronia’dır.
• Dünyada 14 üniversite tarafından araştırması vardır.
• Dünyada Hasat bayramı yapılan tek meyvedir.
• Kansere karşı faydalı meyve.
• Dolaşım işlevi, solunum ve sindirim sistemlerini geliştirmek
• Gastrit hasarın önlemek
• Hücre zarı hasarı ve DNA parçalanması 

kalp hücrelerini korumak
• Kimyasal hasara karşı karaciğeri korumak

HurmA Şerbetİ Demir Hindi Şerbetİ KızılcıK Şerbetİ MesiR MacunU Şerbetİ
Hurma Şerbetinin Faydaları

• Kabızlık başta olmak üzere, hazımsızlık ve sindirim sistemi 
sorunlarına iyi gelir.

• Kalp problemlerine ve kansere karşı etkili bir silahtır.
• Emzirme dönemlerinde olan annelere, süt miktarını arttırıcı etkisi 

vardır.
• Göz sağlığına karşı etkilidir.
• Vücuttaki kötü huylu kolesterolü düşürür. 

Vücudun dengesini sağlar.
• Karaciğerde yağlanma oluşmasını önler, 

zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar
• Hücre yaşlanmasına karşı korucu etkisi 

olduğu için gençlik iksiri özelliği vardır. Cilde 
iyi gelir, erken yaşlanmayı önler.

• Aç karnına tüketildiği taktirde, bağırsak 
parazitlerini ve kurtlarını öldürür.

Demir Hindi Şerbetinin Faydaları

• Ağrılı ve şişen eklemlerde çok etkili tedavi edicidir.
• Boğaz ağrılarında kaynatılan suyu gargara yapılırsa ağrıyı geçirir.
• Sarılık ve nezlede tedavi edici özelliği vardır.
• A,C ve E vitamini, selenyum içerdiğinden kansere karşı koruyucudur 

çok iyi bir antioksidandır.
• Ateş düşürücüdür. Meyvesine 1.litre kaynar 

su eklenip demlenip içilirse, ateş düşürücü 
özelliği daha etkilidir.

• Kabızlık giderir, sindirimi rahatlatır.
• Cilt lekeleri ve çillere karşı etkilidir.
• Hipertansiyon, obezite, kolesterol gibi 

hastalıklara iyi gelir.
• Bağırsak spazmını engeller.
• Safra kesesi hastalıklarına ve ülsere iyi gelir.

Kızılcık Şerbetinin Faydaları

• İdrar yolu enfeksiyonları tedavisine yardımcıdır.
• Bağışıklık sistemini ve yaşam kalitesini artırır.
• Yaralanmalarda kanın hızlı pıhtılaşmasını sağlar, iyileştirici 

özelliktedir.
• Ateş düşürücü ve ishal kesicidir.
• Böbrek taşları tedavisinde yardımcıdır.
• Sindirim sistemi sorunlarına faydalıdır.
• İdrardaki asit miktarını artırır.
• Beyni dinlendirici ve güçlendirici özelliktedir.
• Hormon salgılanmasını düzenler.
• Uyku sorunlarını giderir.

Mesir Macunu Şerbetinin Faydaları

• Kolesterol ve hipertansiyonu düzenler, vücuttaki şekeri dengeler.
• Mide rahatsızlıklarında etkilidir, hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsaktaki 

mikropları öldürür, gaz birikmesine engel olur ve kabızlığı giderir. Mide 
ekşimesi ve yanmasına iyi gelir.

• Grip, nezle, anjin, sinüzit ve soğuk algınlığına faydalıdır.
• İdrar söktürür, böbrekteki kum ve taşların dökülmesine 

yardımcı olur.
• Astım bronşit ve nefes darlığına faydalıdır. Öksürüğü anında 

keser, balgam sökmeye birebir faydalıdır.
• Akciğer ve karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
• Çocukların gelişmesinde ve beslenmesinde eşsiz bir besin 

kaynağıdır, çacukların altını ıslatmasını önler.
• Erkeklerde cinsel gücü arttırır, prostata faydalıdır.
• Vücut kilosunu dengeler, baş ve migren ağrılarına iyi gelir.
• Kireçlenme ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.
• Vücudun bütün sinirlerini yumuşatır, vücut yorgunluğu

nu giderir, el ayak titremelerine ve felçlere faydalıdır.


