Lá huyết dụ trị rong kinh là giải pháp chữa trị được truyền lại lâu đời trong dân gian nhờ chức năng giảm
đau đớn bụng, cầm máu. Nhưng không ít phụ nữ cực kỳ lo sợ về tình hình an toàn cũng như đặc tính
hữu hiệu của mẹo dân gian này. Để thì có thêm hiểu biết rõ ràng cùng với chính xác, hãy quan sát bài
viết sau đây.
Lá huyết dụ điều trị rong kinh thì có hiệu quả không?
Rong kinh là trạng thái có tỷ lệ mắc phải tương đối cao tại phụ nữ. Triệu chứng hàng đầu của tình hình
này là kinh nguyệt lâu ngày trên 1 tuần khiến cho người rơi vào cấp độ mệt mỏi, xanh xao bởi thiếu máu.
thông thường khi gặp phải bệnh rong kinh, chị em có xu hướng trị tức thời với các mẹo dân gian vì chúng
vừa liệu có công dụng tốt, vừa bài tiết kiệm và dễ dàng. Trong đó lá huyết dụ chữa trị rong kinh là một
trong số những giải pháp được nhận xét cao về hữu hiệu và được nhiều người tiến hành thành tựu.

chức năng của lá huyết dụ trong điều trị rong kinh
Cây huyết dụ hay còn được gọi đối với tên gọi không giống là long huyết, phát dụ là loại cây thuộc họ
măng tây, thì có màu đỏ tím và mọc theo khóm. Tại Việt bạn nam cây huyết dụ được trồng thường bắt
gặp chủ yếu để khiến cảnh bởi màu sắc và hình dáng ấn tượng của dạng cây này.
Theo nhiều khảo sát phù hợp, trong lá của cây huyết dụ chứa không ít acid amin, anthocyanin, flavonoid,
phenol,… Đây đều là những chất thì có công dụng chống viêm, bồi bổ, hoạt huyết. Thêm vào đó, lá huyết
dụ có khả năng kháng lại các chủng virus như Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, Staphylococcus
aureus, Salmonella typh,…
Trong Đông Y, lá cây huyết dụ thì có đặc tính mát, vị nhạt, không độc được dùng trong một số phương
thuốc tiêu viêm, bồi bổ với tác dụng mát máu, cầm máu, tiêu ứ cũng như bổ huyết. Cây huyết dụ có nguy
cơ chữa trị cũng như trợ giúp điều trị được không ít bệnh mối liên quan cụ thể là bệnh trĩ, chứng ho xuất
huyết, ra máu cam, phong thấp, đau tức xương khớp, xích bạch đới, kiết lỵ, đái ra máu, sốt ra máu, lậu
cũng như đặc biệt là chứng rong kinh cùng với băng huyết tại phái đẹp.
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giải pháp lấy lá huyết dụ chữa trị rong kinh
Hiện nay, thì có nhiều bài thuốc chữa trị rong kinh với huyết dụ được dùng thành tựu và hữu hiệu bởi
không ít chị em phụ nữ. Sau đây là những phương thuốc phổ biến nhất cùng với phương pháp làm cho
biết phụ nữ vận dụng.
cách chọn lá huyết dụ điều trị rong kinh
Để có khả năng phát huy hiệu quả chữa trị rong kinh tốt hơn hết khi dùng bài thuốc từ cây huyết dụ,
người bệnh cần chú ý mẹo chọn lựa như sau:

•
•
•

chọn lá huyết dụ có màu đỏ tía, đậm màu cả hai mặt.
hạn chế chọn lá huyết dụ quá non hoặc quá già. Lá bánh tẻ đạt kết quả chữa trị bệnh tốt hơn hết
do các thành phần dinh dưỡng viên mãn.
Đồng thời, nên chọn một số cây huyết dụ nổi tại một số khu vực sạch, không chịu ảnh hưởng
của các chất hóa học hay phân bón tươi chứa rất nhiều vi rút.

cần phải chọn những lá huyết dụ bánh tẻ để làm thuốc để đạt hiệu quả tót nhất.

bài thuốc lấy lá huyết dụ chữa trị rong kinh số 1
dùng trực tuyến lá cây huyết dụ tươi chữa trị bệnh là phương pháp làm cho dễ dàng và đạt kết quả tốt.
Cụ thể:
•
•
•
•

lựa chọn tầm khoảng 20g lá huyết dụ tươi đem rửa sạch sẽ với nước.
Thái một số lá thành từng khúc nhỏ dài khoảng tầm chừng 2-3 đốt ngón tay.
Đun sôi huyết dụ với tầm khoảng 250ml nước phỏng đoán tới khi lượng nước cô lại còn ½ so đối
với số lượng nước trước tiên.
người bệnh để nguội, chia làm 2-3 lần để uống hết trong hôm.

chị em cần sử dụng nước lá huyết dụ vào trước hôm kinh nguyệt từ 2-3 ngày cũng như trong quá trình
“đèn đỏ” để đạt kết quả tốt hơn hết.

phương thuốc dùng huyết dụ chữa rong kinh số 2
đối với cách 2 này, bệnh nhân nên sắp thêm các thành phần từ thiên nhiên là rễ cỏ tranh, rễ cỏ gừng
tươi, đài mướp cũng như chưa thể không đủ là lá huyết dụ. Tiến hành như sau:
•
•
•
•

Rửa sạch tất cả những thành phần trên đối với nước sạch hoặc nước muối loãng.
phỏng đoán dược liệu vào nồi sắc cùng 300ml nước.
Đun trên bếp phỏng đoán đến lúc sôi, nhỏ lửa, cho mức nước cô cạn còn tầm 100ml thì tắt bếp.
Nước thuốc để nguội, chia làm 2 phần dùng trong hôm.

giải pháp sử dụng lá huyết dụ bổ trợ thêm các thảo dược khác giúp cho tăng dược tính cùng với bổ sung
dinh dưỡng người bị bệnh tốt hơn. Nữ giới cũng cần lấy giải pháp này trong kỳ kinh nguyệt và trước khi
đến kỳ kinh tầm khoảng 3 ngày để cho hiệu quả tốt hơn hết.
một số bài thuốc điều trị rong kinh với huyết dụ.

phương thuốc lá huyết dụ để điều trị rong kinh số 3
đối với phương thuốc số 3 này, người bệnh cần phải sắp các dược liệu như sau:
•
•
•
•

Lá huyết dụ
Cành tử tô
Hoa cau đực
Tóc đốt cháy thành than

giải pháp tiến hành như sau:
•
•

Rửa sạch sẽ các nguyên liệu trên với nước sạch hay nước muối loãng.
kết luận nguyên liệu vào nồi đun sôi cùng 300ml nước.

•
•

Đun trên bếp đối với lửa nhỏ cho biết đến lúc mực nước cô cạn còn phân nửa thì tắt bếp.
Chia thuốc khiến 2 phần uống hết trong ngày để trị rong kinh.

không khác đối với hai bài thuốc trên, phái đẹp cần uống thuốc vào kỳ kinh nguyệt cùng với trước kỳ từ
2-3 hôm để cho hiệu quả tốt hơn hết. Phương thuốc này có chức năng hoạt huyết, cầm máu và điều hòa
kinh nguyệt cực kỳ tốt.
ưu điểm của một số phương thuốc trên là khả năng bồi bổ cơ thể, hoạt huyết cũng như tuyệt nhiên rất tốt
chẩn đoán phụ nữ khi đang bị thiếu máu, xanh xao cũng như suy giảm. Hàm lượng sắt và kẽm trong
huyết dụ tương đối cao cần phải phía ngoài vấn đề cầm máu vì rong kinh còn giúp cho hỗ trợ bổ huyết.
Nhưng đối với giải pháp này, nữ giới cần kiên trì cùng với chăm chỉ thực hiện bởi vì hữu hiệu thường hay
chậm hơn so với dùng thuốc tây.

tham khảo NGAY: Rau ngót chữa rong kinh hữu hiệu thật hay chỉ là TIN
ĐỒN?

một số lưu ý khi lấy lá huyết dụ để trị rong kinh
khi dùng bài thuốc lá huyết dụ chữa rong kinh, người bệnh cần phải nắm chắc những chú ý dưới đây để
giảm sút các rủi ro có nguy cơ gặp phải và phát huy tối đa công năng của bài thuốc:
•
•
•
•
•
•

Không sử dụng cho biết nữ giới rong kinh sau sinh bị sót nhau, nhau thai chưa ra hết.
nam giới mắc dị ứng, thì có tiền sử dị ứng hoặc nhạy cảm đối với lá cây huyết dụ tuyệt nhiên hạn
chế dùng.
lúc thực hiện chữa trị rong kinh với lá huyết dụ, nhất thiết nhẫn lại bởi vì hiệu quả chữa trị bệnh
sẽ không thể mau chóng như dùng thuốc tây.
Để đảm bảo an toàn, đối với một số người thì có cơ địa nhạy cảm cần phải hỏi ý kiến bác sỹ tay
nghề trước khi lấy bài thuốc từ lá huyết dụ.
Dừng dùng ngay nếu bệnh nhân thì có một số dấu hiệu không giống lạ sau khi dùng lá cây huyết
dụ như xuất hiện mẩn ngứa ngáy, sây sẩm mặt mày, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Tình trạng này rất
thường ít gặp tuy vậy phụ nữ cũng cần phải cẩn trọng.
lúc làm các phương thuốc cần phải lấy từ 20-30g lá huyết dụ tươi trên một ngày. Lấy quá độ và
quá lâu dài cũng đều dẫn đến đe dọa nhất định tới sức khỏe.

được coi THÊM: những loại thuốc chữa trị rong kinh hữu hiệu nhất phái
đẹp cần biết
Bên cạnh đó, trong quá trình mắc rong kinh, phụ nữ nên chú ý tới những vấn đề về vệ sinh và sinh hoạt
như sau:
•
•
•
•
•

thay thế băng vệ sinh thường xuyên và rửa ráy khu vực kín sạch sẽ khi mắc rong kinh để hạn
chế viêm nhiễm gây nên viêm nhiễm nghiêm trọng.
xét nghiệm bác sĩ chuyên khoa cùng với chữa triệt để một số chứng bệnh (nếu có) gây rong kinh
như viêm nhiễm, u xơ,…
Không làm việc nặng nề, nằm nghỉ điều giai đoạn, duy trì tinh thần thư giãn, làm giảm stress,
căng thẳng, áp lực,…
Thêm vào khẩu phần ăn thường xuyên các thực phẩm bổ máu và một số vitamin, khoáng chất
như thịt bò, trứng, nấm hương, rau họ cải, củ quả tươi…Hạn chế những đồ ăn chứa rất nhiều
đường, dầu mỡ, chất kích thích,…
Không "làm chuyện ấy" tình dục khi bị rong kinh hay "làm chuyện ấy" tình dục thô bạo, không
được bảo vệ.

Trên đây là tất cả thông tin về giải pháp sử dụng lá huyết dụ trị rong kinh. Hy vọng với các chia sẻ từ bài
viết, phụ nữ có khả năng chọn lựa cho biết mình cách điều trị bệnh hợp lý cùng với mang lại hữu hiệu
cao.
chữa rong kinh với ngải cứu là biện pháp chữa trị dân gian được rất nhiều phụ nữ chọn lựa áp dụng.
Liệu biện pháp trị này liệu có thực sự an toàn cùng với cho kết quả như nữ giới vẫn thường lan truyền
không? Các đối tượng nào cần dùng cũng như hạn chế dùng ngải cứu để trị rong kinh? Cùng khảo sát
chi tiết qua một số nội dung bài viết này.
Mẹo dân gian chữa rong kinh với ngải cứu được nhiều chị em truyền tai nhau.
Rong kinh là tình hình rất hay bắt gặp tại chị em đối với triệu chứng kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày khiến
người mất máu, mệt mỏi cùng với xanh xao. Khi gặp mức độ này, ở phần lớn bệnh nhân sẽ chủ động
định vị cùng với áp dụng các mẹo dân gian nhằm để cầm máu cùng với điều trị rong kinh. Một trong các
mẹo được sử dụng không ít nhất chủ yếu là dùng ngải cứu.

chữa rong kinh với ngải cứu liệu có tác dụng không?
Theo Đông Y, ngải cứu là một trong các cây thuốc tốt, đa dụng. Với tính ấm, vị đắng, ngải cứu thì có các
công dụng hàng đầu bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

giúp cầm máu, gây ngưng xuất huyết hiệu quả
hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt cũng như hạn chế cảm giác đau bụng trong kỳ hành kinh.
có nguy cơ phòng ngừa tế bào ác tính dẫn đến ung thư.
giảm đau nhức xương khớp, các cơn đau đớn vì thần kinh tọa, viêm khớp, không cao khớp.
trị những dấu hiệu nhận biết như đau đầu, chóng mặt, ho, cảm cúm
giúp sức trị viêm họng hữu hiệu
điều trị chứng giảm sút cơ thể
Tốt cho biết da: trị mẩn ngứa, rôm sảy, làm cho sáng da, trị mụn
Hoạt huyết, giúp sức tuần hoàn máu não

Theo những khảo sát khoa học lá của ngải cứu chứa rất nhiều tinh dầu, gồm có những tinh chất chủ yếu
như acid amin, flavonoid, adenin và cholin. Một số dưỡng chất này giúp cho ngải cứu trở thành 1 thảo
dược tuyệt vời với những tác dụng đa diện liệt kê trên. Do đó, sử dụng ngải cứu để chữa rong kinh là 1
biện pháp thì có khu vực thích hợp, đem đến hiệu quả tốt.

giải pháp chữa trị rong kinh bằng ngải cứu cho kết quả tốt
hơn hết
Để chữa trị rong kinh với ngải cứu, trong dân gian truyền lại nhiều biện pháp khác nhau. Một số giải pháp
mang đến hiệu quả tốt được nhiều nam giới dùng là:

điều trị rong kinh bằng ngải cứu tươi
lấy ngải cứu tươi điều trị rong kinh nhanh chóng cũng như đơn giản. Rong kinh là phương pháp mau
chóng cùng với th
phương pháp điều trị này là cách nhanh nhất, “cứu cánh” trước mắt kết luận băn khoăn rong kinh ở chị
em. Đây cũng là cách đơn giản, đơn giản nhất.

phương pháp thực hiện:
•
•
•

bệnh nhân lấy 1 nắm rau ngải cứu, rửa sạch với nước muối tinh Tiếp đó đun sôi với nước trong
khoảng 15-20 phút.
đợi nước nguội dùng miễn phí.
người bệnh có nguy cơ thay biện pháp sử dụng với cách ăn trực tuyến ngải cứu, cung cấp chúng
như một dạng rau xanh ăn thường xuyên. Tiến hành trước cũng như trong kỳ kinh nguyệt để cho
hiệu quả tốt hơn hết.

điều trị rong kinh với ngải cứu khô
Để làm biện pháp này, bệnh nhân cần sắp ngải cứu tươi, rửa sạch sẽ, phơi khô dưới ánh mặt trời.
phương pháp làm như sau:
•
•
•

dùng khoảng tầm 20g ngải cứu khô rửa sạch lại đối với nước Sau đó sắc lên với 1 lít nước.
tiến hành đun nhỏ lửa sao cho biết số lượng nước còn lại phân 1/2 thì tắt bếp.
Chia phần nước ngải cứu khiến 3 phần, đem uống trong hôm.

phương pháp này, bệnh nhân nên tiến hành trước kỳ kinh nguyệt từ 7 -10 ngày để đạt kết quả cao nhất.
Ngải cứu khô là thành phần trong một số phương thuốc đông y điều trị rong kinh.

chữa rong kinh với phương thuốc Đông y phối hợp ngải cứu
bài thuốc đông y kết hợp các loại thảo dược thiên nhiên khác kèm theo dược đặc tính của ngải cứu điều
trị bệnh 1 phương pháp đầy đủ nhất.
bài thuốc đông y đối với ngải cứu 1:
Thành phần: Ngải cứu khô 16g, hy thiêm, ích mẫu thảo từng loại 12g, cỏ hôi 20g kèm đối với 10g hương
phụ chế.
giải pháp thực hiện:
•
•
•

các thảo dược đem rửa sạch trước lúc cho vào nồi.
kết luận những loại thảo dược vào với tầm 600ml nước. Đun dung dịch chẩn đoán tới lúc nước
cạn còn khoảng tầm 150ml thì dừng lại.
Thuốc để nguội, đem phân làm 2 lần uống vào sáng cũng như tối.

nhẫn lại sử dụng bài thuốc để đạt kết quả tốt hơn hết.
phương thuốc đông y với ngải cứu 2:
nguyên liệu cần phải chuẩn bị: ngải cứu 12g, thục địa 16g, từng kiểu xuyên y, xuyên khung hoặc hắc phụ
chế 8g kết hợp với 6g thán khương.
giải pháp thực hiện:
•

phỏng đoán mọi thành phần trên vào nồi nấu cùng với 1 bát nước to đun đến lúc cạn còn khoảng
1 chén là xong.

•

Đem chia nước thuốc thành 2 lần để sử dụng trong hôm.

Kiên trì dùng phương thuốc trong tầm khoảng một tháng sẽ cho hiệu quả cụ thể.

vận dụng THÊM:
•
•

cách chữa trị rong kinh ngay tại nhà với cây nhọ nồi nhiều nam giới
sử dụng
trả lời chi tiết RAU NGÓT thì có chữa được rong kinh không?

đối tượng nào cần lấy cũng như tránh lấy ngải cứu để trị
rong kinh
Thực tế hiện nay, giải pháp chữa rong kinh tốt hơn hết là giải pháp chữa bệnh từ nguyên do gây nên
bệnh. Liệu có nhiều lý vì làm cho nữ mắc rong kinh gồm những loại bệnh lý phụ khoa nguy hại tiềm tàng
bên trong người. Trị rong kinh bằng ngải cứu là biện pháp nhất thời tại một số trường hợp này. Cụ thể:

đối tượng cần phải lấy ngải cứu trị rong kinh
Về biện pháp trị rong kinh với ngải cứu, sử dụng dược đặc tính điều kinh, bổ huyết của dạng thảo dược
này hạn chế tức thời số lượng máu kinh. Cách này phù hợp đối với những đối tượng rong kinh do các
nguyên nhân sau:
•
•
•
•
•

Rong kinh vì thay đổi nội bài tiết tố ở tuổi dậy thì hay tiền mãn kinh
Rong kinh bởi lo lắng, lo âu, lo lắng dài hôm.
Rong kinh do khẩu phần ăn uống cùng với làm việc mất cân đối.
Rong kinh bởi vì dùng những loại thuốc kháng sinh dài ngày.
Rong kinh vì làm việc trong môi trường độc hại, sờ đối với rất nhiều hóa chất.

đối tượng không hợp lý dùng ngải cứu chữa rong kinh
nhưng mà tại 1 số trường hợp khác, sử dụng ngải cứu chỉ là giải pháp trong thời gian ngắn giúp “cầm
cự” hơn là chữa trị, đặc biệt là đối với những bạn nam đang bị rong kinh trong một thời gian dài, rong
kinh xuất phát từ một vấn đề từ đường sinh sản hay tử cung nào đó. Cụ thể, các đối tượng bị rong kinh
bởi những vấn đề sau cần phải quan sát khi lấy ngải cứu để điều trị trị:
•
•
•
•
•

người mắc rong kinh do viêm cổ tử cung, viêm buồng trứng hoặc những dạng viêm nhiễm phụ
khoa…
Rong kinh vì các u bướu xơ xuất hiện trong dạ con.
Rong kinh bởi vì ung thư cổ tử cung
Rong kinh vì nhiễm trùng đặc biệt là viêm đường sinh sản như viêm nội mạc tử cung gây.
Rong kinh bởi polyp xuất hiện, dính vào thành trong của tử cung.

với một số đối tượng chứng bệnh trên, trị rong kinh đối với ngải cứu là không đủ để khử hoàn toàn bệnh.
Thăm khám phụ khoa để được đưa ra phác đồ điều trị luôn là phương pháp giải quyết tốt hơn hết phỏng
đoán chị em.

một số chú ý khi lấy ngải cứu chữa trị rong i

người bị bệnh luôn nên thận trọng khi lấy ngải cứu quá lâu.
Dù cây ngải cứu mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị chứng rong kinh ở nữ giới tuy nhiên chị em
cũng cần phải chú ý các câu hỏi dưới đây:
•
•
•
•
•

tuyệt đối không lấy ngải cứu chữa trị rong kinh trong nhiều ngày, hoặc dùng quá nhiều ngải cứu
để chữa trị bệnh. Một số người gặp các chứng như mất cân bằng đường ruột, các bệnh về gan
nhất thiết tuyệt đối thận trọng.
khi trị rong kinh với ngải cứu chưa có biểu hiện giúp thay đổi tình hình xuất huyết thì bệnh nhân
cần phải dừng lại cũng như tới ngay các cơ sở y tế để được xét nghiệm điều trị sớm. Rất có khả
năng rong kinh đang báo hiệu người đang bị phải 1 bệnh lý khác nguy hại hơn.
không nên hoạt động mạnh, sờ đối với hóa chất độc hại cùng với nâng cao ngồi nghỉ Trong thời
gian rong kinh
làm chế độ sinh hoạt lành mạnh, giảm đường và chất béo, cung cấp thêm các đồ ăn giàu chất
như magie, kẽm, omega – 3, vitamin B1, B6 đặc biệt là vitamin E. Chú ý cần không nên tối đa
một số chất gây nghiện như cà phê, trà, rượu cũng như một số gia vị cay nóng.
rửa ráy chỗ kín sạch liên tiếp với hỗn hợp làm sạch khoa học để tránh trạng thái nhiễm trùng phụ
khoa

Vừa rồi là toàn bộ một số hiểu biết cũng như kinh nghiệm chữa trị rong kinh bằng ngải cứu. Hy vọng bài
viết sẽ giúp cho phái đẹp hiểu hơn và định hướng giải pháp tốt hơn hết để trị dứt điểm cấp độ rong kinh,
khử nỗi lo ngại những lúc đến kỳ hành kinh.

