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�షయ ప��చయం

1 వ అ���యమ�
1. ��నచర�
  
     2 వ అ���యమ� సూప� �ై�
 

1. ఆ�ష�ర� �వరమ�ల�

2. నయం �ేయల�� ఆ��గ� ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క��లక� ��ా��� ���ం�� సూప� �ై�

3. మ�త�ిండ ర�గ�త�� బ�ధపడ�త�న� వ�క��ల ��సం మ�ఖ����న సమ���రం�

a)  శ��రంల� ���య�ట��� ��ా� ��రగ����� గల �ారణ�ల� 

b) సులభం�ా �ర�మ��� మ��య� �ర�ం �ా� �� � ట�న� ు

c )  ��ౖదు�ల సల� ��రక� ఏ మ�తల� ను �ల�పవచు� 

4.  సూప� �ై� అనుస��ం�ేటప��డ� ఏ� �నక�డదు

5. సూప�-�ైట� � ����ా�� ��నచర� : ఆ�రం �క� స���న ప���వం �ెల�సు��వడం ��సం, క��న���న �యమ�వ� 

    �ాలన మ��య� ఖ��త���న ఆ�ర పద��� �ాట�ంచడం అవసరం

6.  మ�సూప� �ై�అనుస��ం�ేటప��డ� ��న� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�

a) మధు��హం ఉన� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయం 

b)  �ా�న�� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయం 

c)  మ�త�� ిం��ల�, గ�ం�,ె  బ��� � �� � � � మ��య� �వ� �ి��� �ి� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయం
    
    3 వ అ���యమ� ���ష� �ై�

1.  ���ష� �ై� ను అనుస��ం�నప��డ� ఏ� �నక�డదు

2.  ���ష�-�ైట� � ����ా�� ��నచర� : ఆ�రం �క� స���న ప���వం ��సం, క��న���న �యమ�వ� �ాలన

         మ��య� ఖ��త���న ఆ�ర పద��� �ాట�ంచడం అవసరం

3.  ���ష� �ై� ను అనుస��ం�నప��డ� ��న� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�

a) �ి�� �శయం ల� �ాళ��� (Gallbladder stones) బ�ధ పడ�త�న��ార� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయం 

b)  �ై�ా�� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�

c)  ఎమ�కల� మ��య� ��ళ�� ��ప��ల�� బ�ధ పడ�త�న��ార� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�

7. �����ా సమయంల� అనుస��ంచ వల�ిన ఆ�ర పద�త�ల� మ��య� పథ�ంల� 

1.  ��ం� అన�ా���? ��ం� �ేయవల�ిన పద��.  

2.  అ��� మ��గ �ే�� ���నం 

3.  అరట�దూట రసం తయ��� ���నం మ��య� ���ం�ే ���నం 

4.  �య�ం ల��� ��ధుమ �� �����

5.  �ాయగ�రల క�ర

6.  �ట�ల� ���ం�న మ�ాల� ��నుసుల ప�ట���డ�గ�ల� ల��� �ేప  

7.  ���� క�ర 

8.  అ�� ఆ��గ� ర�గ�తలక� ప��యబ�ట� �న అన�ం 

9.  మ�ాల� �ా�యం : దగ�� జల�బ� , ���� , ట�� మ��య� ఊ�ి���త� �ల ��గ�లక�  

10.  మ�న�ాక�ల సూ� �ే�� ���నం (మ�త�� ిండ ��గ�ల� తప�)

11.  �����ర ఆక�ల సూ�

12.  ప�� ��త��ర ఆక�ల �ారం  

13.  ప�� క�ర�ాయల రసం తయ��� ���నం (మ�త�� ిండ ��గ�ల� తప�)

14.  �ా�న�� ��గ�లక� పసుప� �� �� మ�తల� � 

15.  ల��� ఫల ఆక�ల (�ా� ��ల�) ట� �ా�న�� ��గ�లక�  

16.  �ా�న�� మ��య� నయం �ేయల�� ��గ�లక� ప�� క�ర�ాయల ఆ�ర తయ��� �ధం మ��య� పద�� 

 a)  సూప� సల�� (Super salad)

17.  ��ప మ��య� �ా� ఆక�ల �ారం  తయ��� ���నం 

 4  వ అ���యమ� ��న� ��గ�లక� ��ా��� ���ం�� ఔష��ల స���ళనం  

8.   ప�శ�ల� – జ�ాబ�ల� 



1 వ అ���యమ�

ఉదయం: 

దశ 1:  ��ా��� ���ం�� ను  ఖ�� కడ�ప�న (ఖ�� కడ�ప��� �సుక�న�ప��డ� ఈ స�� ి��ంట� � మ��ంత ప���వవంతం�ా ఉంట��) 

ల��� ఆ�రం త�ా�త

��ద�లక� : 15 ml (1 మ�త) ను 30 ml  (2 మ�తల�) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , �ిల� లక� 7.5ml (1/2 మ�త)ను  15 ml  (1 

మ�త) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , స�� ి��ంట�  ను క��ి ల��� ��ర��ా �సు��వచు�.  మ�త�ిండ  �ా���గ�స� ుల� మ��య� �ాళ� �
�ాప�ల� ఉన��ార� స�� ి��ంట� క� �ట��  కలపక�డదు.

దశ 2: ��ం� �� �శమ� ��� ప��� ��ా న�� �ం�ా� ( �ీ�-బ�ట�� ����� ఒక� �ా��).

 

  ��ల� ���,   - 2 నుం�� 3 �ాయల� 

         అల� ం,   - 2 మ�క�ల� (1/2 cm)

         ��ం� ��ంజల�  - 2 tsp (�ా��ప�ట ��నబ�ట� � ల��� �ల����న�)

దశ 3: ���నం 30���ాల� �ేయ�� 

 	 ��ా ణ�య�మం         – 10 ���ాల� 

 	 క�ాల���              – 10 ���ాల�

 అనుల�మ �ల�మ    – 10 ���ాల�

దశ 4: అల���రం ల� ప�ధమం�ా అ�స మ��గను �సు���ా� 

మ���హ�ం:

��ా��� ���ం��  ను ఖ�� కడ�ప��� (ఖ�� కడ�ప��� ఈ స�� ి��ంట� � మ��ంత ప���వవంతం�ా ఉంట��) ల��� ఆ�రం త�ా�త

��ద�లక�: 15 ml (1 మ�త) ను 30 ml  (2 మ�తల�) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , �ిల� లక� 7.5ml (1/2 మ�త)ను  15 ml  (1 

మ�త) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , స�� ి��ంట�  ను క��ి ల��� ��ర��ా �సు��వచు�.  మ�త�ిండ �ా���గ�స� ుల� మ��య� �ాళ� �
�ాప�ల� ఉన��ార� స�� ి��ంట� క� �ట�� కలపక�డదు. ��జనం సమయంల� (మ�త�ిండ �ా���గ�స� ుల� తప�) ప�� క�ర�ాయల �
రసం �సు��వచు�.

�ాయంతం: � అ�స మ��గ ��గం��

�ా��: ��ా��� ���ం��  ను  ��జ����� మ�ందు (ఖ�� కడ�ప��� ఈ స�� ి��ంట� ను �సుక�ంట� మ��ంత ప���వవంతం�ా ఉంట�ం��) 

ల��� ఆ�రం త�ా�త

��ద�లక�: 15 ml (1 మ�త) ను 30 ml  (2 మ�తల�) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , �ిల� లక� 7.5ml (1/2 మ�త)ను  15 ml  (1 

మ�త) ��ర���చ�� �ట��� �సు���ా� , స�� ి��ంట�  ను క��ి ల��� ��ర��ా �సు��వచు�.  మ�త�ిండ �ా���గ�స� ుల� మ��య� �ాళ� �
�ాప�ల� ఉన��ార� స�� ి��ంట� క� �ట��  కలపక�డదు. �ా�� ��జనం సమయంల� (మ�త�ిండ �ా���గ�స� ుల� తప�) ప�� �
క�ర�ాయల రసం �సు��వచు�.  

గమ�క- ���నం (����ట�ష�) కళ�� మ�సు��� ఊ�ి��� గమ�ంచడ�� ���నం ల��� ����ట�ష� అంట�ర�. ��ా ణ�య�మం – 

బ�� �ిక, క�ాల ��� , అనుల�మ �ల�మ �ేయ��.   

అ�స మ��గ తయ�ర� �ేయడం మ��య� ��గడం కషం�ా ఉంట�, �ర� 1  ట�బ�� సూ�� నుం�� 1 ½  ట�బ�� సూ�� (15-20��ా)  � �
అ��� ��ంజల� (���ంచక�డదు) ఒక� �ా���� న�� �ం�ా� మ��య� శ��రం  ఉ�� � గ�త ������నట� ���ే , బ���ద గ�మ����ాయ రసం 

ల��� ప�� �ోస�ాయ రసం �సు��ం��. ��ంతమం����, ��ల� ��� శ��ర  ఉ�� � గ�త ��ంచుత�ం��, అల�ంటప��డ� ���� తక��వ ���దుల� 

�సు���ా�. 
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      అ���యం 2

     ��ా��� ���ం�� సూప� �ై�

��న� ��గ�లక� ��ా��� ���ం�� �క� ఉతమ���న పథ�ం : �

1.  నూ���ల��క� ��జ�ర���

2.  ఆట� ఇమ��� �ా�ధుల�

3.  బ��� �� � �� �
4.  ��ర��ా�క మ�త�ిండ �ా�ధుల��
5.  డయ�బ�ట�� ��ట���ప�/ కంట� సమస�ల� 

6.  �ా�ం����

౭.  ఎల� ప��డూ ఆ��గ�వంతం�ా ఉండట���� 

౮.  గ�ం�ె జబ��ల�

౯.  �����య�

10.  వంధ�త�ం

11.  �వ� �ి����ి�/ �ా�ట� �వ�  / ఇతర �వ� సంభం��త ���ాలక� / మ�త�ిం��లల� �ాళ��/ �ిత���శ �ాళ�� మ��య� ట�� (TB) �
�ా�ధుల� 

12.  ఊ�ి���త� �ల ��ౖబ� �ి�/ �ా�ధుల��
13.  ��� �� �� 

14.  �����మ�క కండ�ాల ��ణత 

15.  అ�యం��త మధు��హం

16.  గ�ా�శయం ��ౖబ����
17.  ������� �����

18.  ఈ�� ��గ� (అన� ��ళం) ��ణత  /�ాయ�ల� / ఆమ� త�ం క� సంభం��ం�న అల��� 

19.  ఐ . � . య� 

20.   �లల� /�ిష� / �ిస� ుల మ��య� ఇతర �� ట�  మ��య� ���గ�లక� సంభం��ం�న ���ాలక�   

21.  అ�� రకమ�ల�ౖన �ా�న��� 

22.  రక� �ా�న�� 

23.  �వ� / �ాల�యం / మ�తమ�ిం��ల �ా�న���
24. ఎమ�కల �ా�న��

�1.  ఆ�ష�ర ప��చయం – 

��ం� ద �����న� ఆ�ర�యమ�వ�� ��ా��� ���ం�� ఆ�ష�ర� మ��య� ఉత�త� �ల సు���ష వక�  ��. SM �ా� �ార� అ�వృ�� � �ే�ార�. 
�ా�� తం��� �ార� ����� డయ�ల�ి� ����ం�  �ా ఉన�ప��డ�, �ార� అల� �ప� మందుల స�యం ల�క�ం�� తమ తం��� ��ౖ , స�త��ా 
మ��య� ఇతర ��గ�లక� ���� సంవత��ాల��ా ఈ ఆ�ర�యమ�వ��  అమల� �ే�ార�.  

�2.  నయం �ేయల�� ఆ��గ� ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క�లక� ��ా��� ���ం�� సూప� 
�ై� ఎల� స�య పడ�త�ం�� ?

ఈ ఆ�రం  ��ద �ా�����ల ఆ��ర���న�, మ��య� అ��క నయం �ేయల�� ఆ��గ� అస�స�లక� ప��ణ�మ�ా�� అ� క���ట�బ��న��.  
ఈ సూప� �ై� ల� ��ౖస�� �కం�ా �ొ���� ప����ాలను అనుస��ం� ధమనులను ��� �క��స� ుం�� మ��య� శ��ర ��గ���ధక శ�� � స���న �ార� 
�ర�హణక� మ��య� �వకణ�లను ప�నర�త����� అవసర���న �� ష�ాలను శ���ా��� అం��ంచడంల� ప���వవంతం�ా ఉంట�ం��.

ఏ�ై�� ��ర��ా�క �ా�ధుల�� బ�ధప�ే�ా���� ఇ�� ��ల� కష���న వ�వ�రం అ� మ��య� మన చుట�� ఉన� �ి�య���న�ా���� క��� �
మ�న�ికం�ా మ��య� �ా��రకం�ా కషమ� �ెల�సు. ఈ సూప�-�ై� ను ఖ��తం�ా అనుస��ంచడం వలన వ��� � ��ర�క�న� �
ఫ���లను �ా��ంచడంల� స�యపడ�త�ం��. ఖ��త���న ఆ�ర �యమ�వ� �ాట�ంచడం వలన 3 - 10 ���లల� ఫ���ల� 
క��ి��ా�. ఈ సూప�-�ె�ౖ ఏక�ాలంల� ప��ష���ంచబ�ే ఇతర ర�గ�తల� ఒళ�� ��ప��ల� (��ళ�  ��ప��ల�� స�),�ద�ల�� మ��య� 
వ�క��లల� అ��� � , అ�� అం�మం�ా �ా��రణ శ��ర ప��ర�క� ప����తం �ే�� ా�. 

మందుల� (ర�ాయన సూ��కరణల�) శ���ా��� ��కరం; అ� త�ణ ఉపశమ���� అం���� ా� �ా� శ���ా�� �త�ం�ా ప����తం 
�ే�� �వ���న దుష�����ాలను క����� ా�. �ాబట� �, దయ�ే�ి ��ల���ా�-�ాట���, బ� � ��న���, య����-య��ి� మ�తల�, � � �
�ర�/మ�త�సర�న మ�తల�, �ీ� బ�ట��, ��� -బ�ట��, �ా���యం, �� ��యం, �ట�� మ��య� ఇతర �ా��� � -ఇంట��� ��న� � � �
�ింథట�� ట��బ� �ట� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� మ�ను��వచు�.
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If Creatinine Increases

Up +
Down-

Potassium Urea Uric Acid

CalciumHemoglobin ChlorideSodium

If Creatinine Decreases

Up +
Down-

Potasium Urea Uric Acid

CalciumHemoglobin ChlorideSodium

��ా��� ��ం� �� ���త� �� � ట��ా� ను ����ంతం �����ంచనవసరం ల�దు; ��ర��ా�క ఆ��గ� సంబం��త �ా�ర�ట� ��ా�� 

�ా��రణ�క��ం�న త�ా�త, ��ా��� ��ం� �� ఉత�త� �ల �క� ఉప�గం అవసరం ల�దు. ఏ�� ఏ���నప�ట���, �ి�ార�� �ేయబ��న 

సూప�-�ై� ఆ��రం�ా ఉన�ట�వంట� ఇంట��ట��ల� అన�ా �ీ�-బ�ట��, అ�స మ��గ మ��య� తక��వ ప��మ�ణం ల� ఉప��, 

��వ�� ప����ాల� మ��య� నూ��ల� క���న ఆ��ాలను తప��స���ా అనుస��ం���.

3. మ�త�� ిండ ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క��ల ��సం మ�ఖ����న సమ���రం:

గ�ర����ట����వల�ిం�� ��ర��ా�క మ�త�� ిం��ల �ా��� అ���� ��గ�లను అంత హట�త� ��ా చ��� వ����� అవ�ాశం ఇవ�దు, �దట 

ఇ�� క�ట�ంబ సభ��లంద���  మ�న�ికం�ా మ��య� ఆ���కం�ా �త � ��ంసల �ాల� �ే�ి చంప�త�ం��. �ావ�న ఈ సమస�  

ఉన�ప��డ� ���� ��లల �ాట� క��న���న ఆ�ర �యమ�వ��  �ాట�ంచడం వలన �ార� ఫ���లను �� ందవచు�, అల��� 

డయ�ల�ి� నుం�� బయటప�ే అవ�ాశం ఉం��. �����ట��� ��ా� ������నప��డ�, �� ట��ియం  ��ా�, య���య� ��ా�, 

మ��య� య���� య��ి� ��ా� ��ర�గ�త�ం��, ��������, �� ��యం, �ా���యం మ��య� �� ������ ��ా� తగ��త�ం�� మ��య� 

�త�ం శ��రం బల��నప�� ���ా ం� ల�క�ం��  �ేస� ుం�� , ఒళ�� ��ప��ల� ,  ��ళ�  ��ప��ల� మ��య� స���ా �ద � �� ల�ర�, అల��� 

ఆ�రం �ర�ం అవ�దు ��� వలన ��ద పడ���ర�. 

మ� ���త� ��  �ాట��ా ���నం మ��య� ��ా ణ�య�మం  ��ల� మ�ఖ�ం. ���నం వలన ��ి సమస�నుం�� 

బయట పడవచు�. మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉప��,  నూ��, ����, ��న�, �ాల� �షప�����ల�. అ��ే  �గడ  ల��  ��ర�గ� ��ల� 

మం���. నూ�� మ��య� ఉప�� ఉప���ంచక�ం�� ప���రప�ాయ , ��త��ర, ��ల� ��� , అల� ం మ��య� ఆ��� ల� �ే�ిన �ేపల 

�ాంబ�� ��ల� మం���. అల� �ప� మందులల� య�ంట�బయ�ట��� తక��వ�ా �సు���ా�.

�ా��� ి��  సమస�క� �ింథట�� (అల� �ప�) ట�బ� �� �సు��క�డదు. ��ా��� ��ం� �� మందుల� ��త�ాలం �సు��వల�ిన అవసరం 

ల�దు. �����ట���  �ా��రణ �� ి��� వ��న తర��ాత మ� ��ం� �� �సు��వల�ిన అవసరం ల�దు. ��గ�ల� అ��క ఉప��, ��వ��ల� 

�సు���ాదు.  

మ��య� నూ��లను ఉప���ంచక�ం�� �ా��రణ ఆ�రం�� �ీ�బ�ట��� అన�ా ��ల� ��� , అల� ం, ��నబ�ట� �న ��ంత�ల�, మ��య� 

�ళ�� కలపక�ం�� అ��� మ��గ వంట� ఇంట� �ట��ల� �సు���ా�. ఇంట� � �ా��రణం�ా వం��న వంటలక� ఉప�� ����మ�ందు ������ 

�ావల�ిన ప��మ�ణం ��ి ప���త ప��మ�ణంల� ��య��. 

a) ���య�ట��� ��ా� ��రగ����� �ారణం:
�దట��ా మనల� ���య�ట��� ��రగ����� గల �ారణ�లను అర�ం �ేసుక�ం��ం, �వ���యల� ���య�ట��� మ��య� ��ౖట��జ� 

అం�మ ఉత�త� �ల� . ��� అర�ం ఇ�� మ�ఖ�ం�ా ఆ�రం ల�� �� � ట��� వలన వస� ుం��.  ��ధ ఆ��ాలల� ��న� ��ా� ల�  

�� � ట�న� ు ఉంట��. �య�ం ల� 10 నుం�� 12% , ��ధుమలల� 13 నుం�� 14%, పప�������లల� 20 నుం�� 25% ఉంట��. 

మ��య� ���� మ�ంసం మ��య� గ�డ� �ల�� �� � ట�న� ు తక��వ�ా కర�గ���� , �ా� �ేపల� 20% మ��య� ఆక� క�రలల� మ��య� 

క�ర�ాయలల� 2.9% �� � ట�� అం�ాల� సులభం�ా కర�గ����.     

    

b) సులభం�ా �ర�మ��� మ��య� �ర�ం �ా� �� � ట�న� ు:
క��న���న మ�త�� ిండ ఆ�ర పద�త�ల మ�లం�ా  �������� ��ా� � ��ంచవచు�. �ారణం ఎల�ప�డూ �����ట��� ��ా��� 

�������� అనుసం��న��� ఉంట�ం��, �����ట��� ��ా� ������నప��డ� �������� ��ా� తగ��త�ం�� మ��య�  ���య�ట��� 

��ా� త�� �నప��డ� �������� ��ా� ��ర�గ�త�ం��. �� �ే�ిన క�ర�ాయలను ఎక��వ�ా ���ం��� మ��య� పప�� �����ల�, 

�య�ం, ��ధుమల� తక��వ పమ� �ణం ల� �సు���ా�. �ారణం పప�� �����లల� 17% �� � ట��� క��� ఉంట�� మ��య�  �య�ం 

మ��య� ��ధుమలల� 12% నుం�� 14% �� � ట��� ఉంట��. ఇ�� సులభం�ా �ర�ం �ావ�. 
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              ��ట�� ఎక��వ�ా ���ం���

��� ట�� అం�ాల�

22% నుం�� 

25%౩%౩%

ప��మ�ణం 

ఎక��వ�ా �సు��వచు� 

ఎక��వ�ా �సు��వచు�

ఎక��వ�ా �సు��వచు�

ప����ాల�

���� 

�య�ం 

��ధుమల� 

గ�డ� � ( పచ� �� �� 

����ి )

         ��ట�� తక��వ�ా ���ం���

ప��మ�ణం

అ� తక��వ�ా �సు���ా�

అ� తక��వ�ా �సు���ా�

అ� తక��వ�ా �సు���ా�

అ� తక��వ�ా �సు���ా�

ప����ాల� 

�ేప 

ఆక�క�రల� (��)

�ాయగ�రల� (��)

��� ట�� అం�ాల� 

27 % నుం��   

30%

12%

13 నుం�� 14%

13%

 గమ�క : ��ౖన �వ��ం�న �ధం�ా మ�ాల� ��నుసుల�� తయ�ర� �ే�ిన �ేప మ��య� ��త���� సూప� ఆ�రం ల���ి�� మ�తల�  

(water pills) గ�ణం �� ం�� ఉంట�ం��. 

c) ��ౖధు�ల సల� ��రక� ఏ మ�తలను �ల�పవచు� :�

��ా��� ��ం� ��  ప���ల�� రక� �� ట� (BP) మ��య� మధు��హం (Diabetes) మ�తల� � తప� ���ంద సూ�ం�న అ�� మ�తల� ను  

��ౖధు�ల సల� ��రక� �ల�పవచు�ను . �ారణం మ� ��ా��� ��ం� ��  పథ�ం �� �ట� అ��ట��� ప���రం ఉం��.  మధు��హం �� 

��ద పడ�త�న� �ార� ఇను��� �సుక�ంట�ంట� మ� ���త�  ��ా రంభ���న 4 ���లక� శ��రంల�� గ����� ��ా� చూసు��� 

ఇను��� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� 3 నుం� 4 య���� తక��వ �ేసు���ా�. అల��� ప��  �ారం 3 య���� ను ��ౖధు�ల సల� 

��రక� తక��వ �ేసు��వచు�, అల��� మ�తల� ను �సు���� �ార� స� �దట� 3 నుం�� 4 ���లల� 25% మ�తల� ను, తర��ాత 15 

నుం�� 20 ���లల� 50% మ�తల� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� శ��రం ల� గ����� ��ా� � చూసు��� తక��వ �ేసు���ా�. 

· ��ల��� �ా � మ�తల� �

· రక�ం పల�ప�ే మ�తల� �

· య���� య��ి� మ�తల� � 

· స�� ి��ం� 

· �� ��యం మ�తల� � 

· �ా���యం మ�తల� � 

· ��న� �� � ట�� ��డ� 

· �ాట� �ి�� 

· �ా��� ి��  మ�తల� � 

· ���ి� ��ారణ మ�తల� �   

    ��ౖన సూ�ం�న అ�� మ�తల� ను  ��ౖధు�ల సల� ��రక� �ల�పవచు�ను

4. సూప� �ై� ను అనుస��సున�ప��డ� ఏ� �నక�డదు: �
  1) నూ��ల� మ��య� ��వ��ల� �సు��క�డదు ���ిన ఆ�ర ప����ాల�, బ��� , ������ , ��బ��� చట��,    

          �సు���ాదు.

  2) ఒక ���ల� 5 �ా� మ�ల కంట� ఎక��వ ఉప�� �నక�డదు. 

  3) గ�ం�ె, �ాల�య సమస�ల�� �ాట� మ�త�� ిండ సమస� ఆ�న ఎ��మ�(�ాప�) �� బ�ధపడ�త�న�  

     వ�క��ల� ���క� �టర� కంట� ఎక��వ �ర� ��� గక�డదు. ��జనం ల� ఉప���ం�ే �ట��� స�.  

  4) పండ�  ర�ాల�  మ��య� �ల�వ ఉం�న �ా�య�ల� మ��య� మధ��ానం �సు���ాదు 

  5) కం��పప��, వ�లవల�, ఆనప ��ంజల�, ఉ�� �పప��, మ��య� అ�� మ�తక �����ల� అన�ా �ా��, �క�  

       జ�న�,జ�న�ల� వంట�� �సు���ాదు.

 6) ��సర పప�� , �ె���బ�ళ� � మ�త�� � �సు���ా�. ప���త ప��మ�ణంల� మ�త�� � �����ం���.

  7) �య�ం మ��య� ��ధుమలను ���ంచవచు�. అందుల�నూ 12 నుం�� 14% �� � ట��� ఉంట��. అందువల�  30 

       నుం�� 40% అన�ం మ��య� ��ధుమలను �సు���ా�. ఆక�క�రల� మ��య� క�ర�ాయలను �ాంబ��  

       ల��� ��ప�డ� మ��య� సల�� ర�పంల� ���ంచవచు�. ప�� అరట��ాయ �న� ����న

       అ�� �ాయగ�రలను �� �ే�ి �సు��వచు�. 

 8) ప�� క�ర�ాయల రసం , అరట� దూట రసం , ��త��ర సూ� �సు���ా� మ��య� ఆ���ల� ఉ����ం�న �ేప 

      ల��� ప�ట���డ�గ�ల ఆ��ా�� ���ం���.       
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 9) ��బ��� బ� ండం మ��య� అరట� పండ� �సు���ాదు. 

 10) �� ట��ియం  సంమృ�� ��ా ఉన� అ�� ఆ��ాలను ప���తం �ా �సు���ా�. 

 11) మ�త � �సర�న �ా�ీ�ా �� వట���� మ�ాల� ��నుసుల� ఉప���ం� �ట�ల� �ే�ిన �ేప ల��� ప�ట���డ�గ�ల ఆ��ా��  

      ���ం���. 65% ఆక�క�ర మ��య� క�ర�ాయలను �� �ే�ి ఉప���ం���. 

 12) �� �ే�ిన ప����ాల�� తయ�ర� �ే�ిన క�ర మ��య� ��ప�డ� �సు���ా�. 

గమ�క : ��ను �ె�ి�న ప���లల� � ర�చులక� అనుగ�ణం �ా మ�ర����వచు� మ��య� మ�త�� ిండ ��గ�ల� మ�తం�  ��సరపప�� 

మ��య� �ె���బ�ళ� � ప���త ప��మ�ణం ల� �సు���ా�, ఇతర ��గ�ల� ����న అ�� పప�������లను ఉప���ంచవచు� 

మ��య� అవస�ా�� బట� � �ట�� ��� �ా�. 

5. సూప�-�ై� ����ా�� ��నచర�: 
   (ఆ�రం �క� స���న ప�� �వం ��సం,  క��న���న ఆ�ర �యమ�వ�� ఖ��తం �ా అనుస��ం���)

 a) అ�స మ��గ  - ���ల� ��ండ��ార��: ఉదయం అల���రం సమయంల� మ��య� �ాయంతం�  అల���రం/��జనం  

     సమయంల� �సు���ా�.

 b) �� �ే�ిన ప�� క�ర�ాయల� -  ���క� ��ండ��ార�� :  అంట� మ���హ�ం ��జనం�� �ాట� మ��య� �ా�� ��జనం�� 

     �ాట� �సు���ా�. ��ర��ా�క మ�త�� ిండ ��గ�ల� �నక�డదు.

 c) ��ప- 8 మ��య� �ా�- 4 ఆక�ల రసం -���క� ��ండ��ార�� (అందుబ�ట�ల� ఉంట�)

 d) అరట� దూట రసం - ���క� ��ండ��ార�� (అందుబ�ట�ల� ఉంట�)

 e) �ీ�-బ�ట�� ఒక�ా�,�  ఉదయం, ఖ�� కడ�ప�న �సు���ా�.  

 f) ����ా�� ఆ�ర ���గంల�, 30 నుం�� 40% అ�� తృణ�����ల� ��ి���ా�,మ��య� 60 నుం�� 65% �� �ే�ిన 

   ఆక� క�రల� మ��య� క�ర�ాయలను �సు���ా మ�త�� ిండ ��గ�ల� �� �ే�ిన  ఆక� క�రల� మ��య�  

క�ర�ాయలను ��ర� ల��� ��ప�డ� �ే�ి ఉప���ం���. అల��� �����లల� �య�ం మ��య� ��ధుమలను 

ఉప���ం���.    

 g) నూ�� మ��య� ఉప�� ల�క�ం�� మ��కల�� తయ�ర��ే�ిన �ేపల�/ప�ట���డ�గ�ల ఆ�రం ���ంచడం వలన శ��ర  

     �వ���ాలక� ప�� జనకరం�ా ఉంట�ం��. 

 h) రక� �� ట� BP మ�తల� � తప�, రక�ం పలచ పడట���� ఉప���ం�ే మ�తల� �, ��ల��� �ా �, య���� య��ి� మ�తల� �, 

�ైయ���ట�� మ�తల� � మ��య� ఇతర �ా��� ి��  మ�తల� ను ��ి��వడం  �ల�పవల�ను, �ట�� �ల�ప�టవలన క�మం�ా 3 

నుం�� 10 ���లల� శ��రంల� ప�� జనమ�లను చూడవచు�.

�6. ��ధ ర�ాల ఆ��గ� ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క�లక� సూప� �ై� అనుస��ం�ేటప��డ� 

�గ�ర�ంచు��వల�ిన �షయ�ల�-

 a) మధు��హం ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయం : 

 I.  మధు��హం ��గ�లక� ఆల�ప� మందుల� �సుక�ంట�న��ా���� శ��రం అనుక�లతను పట� � 3 నుం�� 10 ���ల వరక� 

ష�గ� ��ా� క�మం�ా తక��వ అవ�చు�, అట�వంట� సంధ�ా�లల� ఆల�ప� మందులను  ��ౖధు�ల సల� ��రక� 

తక��వ �ేసు���ా�, ల�క�� �ే ష�గ� ��ా� త�� � hypoglycemia అవ�చు�, రక��� ట� మందు �సుక��� �ార� స� 15 

���ల�� 1 �ా��  ల�క ��లక� ఒక��ా�� శ��రం ల�� వ�����ాలను ప����ం� మందులను త�� �ంచు���ా� మ��య� ఉత�మ 

ఫ���ల ��సం ��ా��� ��ం� �� సూప� �ై� ను తప�క�ం�� �ాట�ం��� 

 II. ఏ�ై�� మ�తక �����ల� అన�ా �ా��, �క�జ�న�, ��ధుమ, �య�ం వంట�� ష�గ� �� సమ�నం, ఇ� ��� ���� 

����ా�� ఆ�రం ల� 30-40% ఉం���, 65 నుం�� 70% ఆక�క�రల� ల��� క�ర�ాయల ��ప�డ�, పప�� �����లను 

5% ���ం��� మ��య� ��ా��� ��ం� �� సూప� �ై� ను అనుస��ంచడం వల�  ఉత�మ ఫ���లను �� ందవచు� మ��య� 

�వ���ాల ఉత�మ అ�వృ�� ��� �ేప, ప�ట���డ�గ�ల� మ��య� �ై ఫ���� �సు��ం��. �

 III. అన�ం ల� గం�� ����ి ఉప���ం��� 
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 IV. ఇతర ప����ాల� :

1) నూ��ల� మ��య� ��వ��ల� �సు��క�డదు. ���ిన ఆ�ర ప��ర�ల�, బ��� , ������ , ��బ��� చట���సు���ాదు.

2) ఒక ���ల� 5 �ా� మ�ల కంట� ఎక��వ ఉప�� �నక�డదు.

3) ఏ�ై�� మ�తక �����ల� అన�ా �ా��, �క�జ�న�, ��ధుమ, �య�ం �� �ే�ిన ఆ��ాలను 30-40% మ�త�� � తమ 

����ా�� ఆ�రంల� ఉం���, �ారణం ఇందువల�  ష�గ� ��ా� శ��రంల� ఎక��వ అవ�త�ం��. 60 నుం�� 65% 

ఆక�క�రల� ల��� క�ర�ాయల ��ప�డ� మ��య� ��ర�ను �సు���ా�.  పప�� �����లను 5% ���ం���.

4) అ�� ర�ాల పండ�ను మ��య� �ై ఫ���� ను తక��వ ప��మ�ణం ల� �సు���ా�. �

5) ప�� క�ర�ాయల రసం, అరట� దూట రసం, ��త��ర రసం �సు���ా� మ��య� ఆ���ల� ఉ����ం�న �ేప ల��� 

ప�ట���డ�గ�ల ఆ��ా�� ���ం���.

 V. ఇతర ఔష�� గ�ణ�ల� ఉన� ప���ల� :  

 1) అ�స మ��గ , ���ల� ��ండ��ార��: ఉదయం అల���రం సమయంల� మ��య� �ాయంతం�  అల���రం/��జనం 

సమయంల�.

 2) అరట� దూట రసం-���క� ��ండ��ార�� (అందుబ�ట�ల� ఉంట�) ��ప మ��య� �ా� రసం -���క� ��ండ��ార�� 

(అందుబ�ట�ల� ఉంట�)

 3) మ���హ�ం ��జ����� మ�ందు మ��య� �ా�� ��జ��� మ�ందు ��ండ� �ార�� ప�� క�ర�ాయల రసం.

 4) ��ా��� ��ం� �� మందులను �సు���� అవ��ల� ��ౖధు�ల సల� ��రక� ���ి� ��ారణ మ�తల� � ,రక�ం పలచ పడట���� 

ఉప���ం�ే మ�తల� �, ��ల��� �ా �, య���� య��ి� మ�తల� �, �ైయ���ట�� మ�తల� � మ��య� ఇతర �ా��� ి��  మ�తల� ను 

��ి��వడం �ల�పవల�ను, �ారణం ఈ పథ�ం ల� ��ౖ �వ��ం�న అ�� సమస�ల� దూరమ����. 

 5) ౩ ���లల� శ��రంల� ష�గ� ��ా� తగ��త�ం�� . అందువల�  ��ౖధు�ల సల� ��రక� మ�తల� ను ల��� ఇను��� తక��వ 

�ేసు��వచు� 

 VI. మధు��హ ��గ�ల ఆ�ర పద�� :

 a) ఉదయం అల���రం  :

· ఏ�ై�� �ై ఫ���� �నం���

· పండ�ల�  జ�మ�ాయ మ��య� ప��ం�ాయ( బ� �ా�� �ాయ) ���ం���

· ��ా ల��� �ా��ం� �ే�ిన తర��ాత ఏ�ై�� పప��ల� మ��య� ��ంజల �� తయ�ర� �ే�ిన ��ట� �, �ో��, �ో��ా వంట�� 

మ�తం�  ���ంచవచు�

b) మ���హ�ం మ��య� �ా�� ��జనం : 

ఆ�రంల� �ాతం 25% పప��ల� , ఆక�క�రల� మ��య� క�ర�ాయల�� తయ�ర� �ే�ిన పప��/ �ాంబ�� ���ం��� 

ల��� �ల����న ��ంజల �శమ� ��� ���ం���, �ాతం 25% అంత క�ర�ాయల ��ప�డ� ఉం���. మ��య� 25% 

అంత మతక�����ల� ల��� ఎఱ�  �య�ం �� �ే�ిన అన�ం, ��ట� � ల��� మ�ద�  �సు���ా�, మ��య� 25% అంత సల�� 

(�ల����న ��సరపప��, శనగల� మ��య� �ె��� �ంజల�) వంట�� ���ం���. 

c) మధు��హ ��గ�ల ఔష��ల �ర�హణ : (��ౖధు�ల సల� ��రక�)

· మధు��హ ��గం�� ��ధపడ�త�న��ార� ఇను��� �సుక�ంట�ంట� మ� ���త� ఆరం�ం�న �దట� 4 ���ల�� 

శ��రంల� ష�గ� ��ా� చూసు��� ఇను��ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� 3 నుం� 4 య����  త�� �ం���.అల��� 

మ�తల� ను �సు���� �ార� స� 3 నుం� 4 ���లల� �ాతం 25% మ�తల� ను, అనంతరం 15 నుం�� 20 ���లల� 

�ాతం 50% మ�తల� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� శ��రం ల� ష�గ� ��ా� చూసు��� త�� �ం��� . 
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 b) సూప� �ై� ���త� �ాలంల� �ా�న�� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన అం�ాల� :

 1. ���త� �ాలంల� ఆ�ర �బంధనల� :

a) 5 నుం�� 6 ��లల �ాలం ప�� క�ర�ాయల ఆ�ర పథ�ం �ాట��� � శ��రం ల� ఉత�మ ప�� జ��లను చూడవచు�.   

ల��� ఇ�� కష�ం�ా అ��ి�� �, ��ా��� ��ం� �� �క� సూప� �ై� ను అనుస��ంచవచు�. (��గం  6 మ��య� 8 �ె�ి�న  

�ధం �ా)

b) �ా�న�� ��గ�ల� ��ి పద���ాలను ���ంచ�ాదు మ��య� తమ ఔషధం�� �ాట� ½  ట� సూ�� పసుప��� ��, 1 �ట���డ� 

���య�ల�� �� ½ �మ�పండ� రసం క��ి ���ం��� 

c) �ా� ��ల� (ల��� ఫల) ���ా�ను� ���ం��� (��గం 8ల� �ె�ి�న �ధం �ా)

d) ప�� క�ర�ాయల రసం ���క� ��ండ� �ార�� ���ం��� (��గం 7 ల� �ె�ి�న �ధం �ా)

e) ప��  ��� ��ా, ���నం మ��య� ��ా ణ�య�మం �ేయ��

f) ������ �ాలంల� వండ� ఆ��ా�� ���ం���. క�ర�ాయల� మ��య� ఆక�క�రలను �� �ే�ి వడపప��ల� �ే�ి 

�సు���ా�. అంట� క�ర�ాయల� పండ� � మ��య� �ై ఫ����. �

g) ���నం మ��య� ��ా ణ�య�మం ��ల� మ�ఖ����న�.

 2) �ా�న�� ��గ�లక� ఉ����ంచ� ఆ�ర పథ�ం ల� ఉన� మ�ఖ� ఉ�� ేశం :

 i. ���త� �ాలంల� ఆ�ర �బంధనల� :

�ా�న�� �ావట���� మ�ఖ� �ారణం ప�� �నం�ా (Acidic Nature) మనం ఏ ఆ�ర పధ��ాల�ౖన వం�� �సుక�ంట� శ��రం ల�  

(Acidic Nature)  అవ�త�ం��. ఇందువల�  �ా�న�� ��గం అ��కమ�వ������ �ారణం అవ�త�ం��. ఈ ఉ�� ేశం �� శ���ా�� 

(Alkaline) ��ా� �� �సు��వట���� వండ� ఆ��ాల� మ�ఖ����న ఔషధం అ� �ెప�వచు�, ఇందువలన వండ� 

ఆ��ాల� పక� ృ� పరం�ా ల�ం�న�. (c ) సల��� (d) ఫ���� (e ) �ై ఫ����. �ై ఫ���� లల� ఎండ� ��బ��� ��ల� � �
మం���. 

3) ఔషధ �ల�వల� ఉన� ప���ల� :

a) ఉడక��ట�� ఆ�ర పథ�ం : ���వలన �ా�న�� ��గ�లక� మధు��హం ఉన�ట� ���ే అట�వంట� �ా���� మం� ఫ�తం 

�ొర�క�త�ం��. 

b) ప�� క�ర�ాయల రసం ���క� ��ండ� �ార�� ���ం��� ఉదయం మ��య� �ాయంతం� .

c) మ�డ� �ార�� అ�స మ��గ ఉదయం అల���రం��, మ���హ�ం ��జనం�� మ��య� �ాయంతం�  అల���రం�ా     

�సు��ం��. 

d) ప�� క�ర�ాయ వడపప�� : �ావల�ినంత �సు��వచు�. అందుల� ��� మ�ాల� మ��య� �ై ఫ���� ను క��ి �

�సు��వచు�. ��ి �ావల�ిన �ార� ఖర���ాలను జత�ేయవచు�.

e) పండ� � మ��య� �ై ఫ���� ను �ావల�ినంత �సు��వచు�, ఇందువల�   మధు��హం ఉన�ట� ���ే అట�వంట� �ా���� మం� �
ఫ�తం �ొర�క�త�ం��. 

c)  సూప� �ై� ల� మ�త�ిండ, గ�ం�,ె  �వ� �ి����ి� మ��య� ప��ాతం ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన అం�ాల� :�

1)  రక� �� ట� (BP) మధు��హం (Diabetes)  మ�తల� � తప�, �ా��� ి�� , ���ి� ��ారణక� ( pain killer) మ�తల� ను 

�సు���ాదు మ��య� య�ంట� బయట��� మ�తల� ను ఎక��వ�ా �సు���ాదు, �ట�� �యం��ంచుట వలన క�మం�ా 10 

నుం�� 15 ���లల� శ��రంల� మం� ఫ���ల� క��ి��ా�. 

2)  మ�ఖ�ం �ా �ేప మ��య� ��త���� ఆక�ల రసం  ను ���ం���, �ారణం ఇ�� �ైయ���ట�� (water pills)  మ�తల�  వల� 

ప� �ేస� ుం��.

3)  మ�త�� ిండ ��గ�ల పథ�ం ��. SM �ా� �ార�, ��ా��� ��ం� �� ఆ�ష�ర� తమ తం�� � ��ౖ ప�� గం �ే�ి, �ట�� ప��  

ఒక����� ఉప�గ�ా���ా �ే�ార�. ఈ ప����� �ాట�ం�ేటప��డ� శ��రం ల�� ప��  ఒక� అవయవమ� మ�� 

ప��ేయడం ఆరంభం అవ�త�ం��. ఇందు వల�  �ా�ం���య� ����ా ఇను��� ఉత���  ఔత�ం��. అందువల�  2 నుం�� 3 

���లల� మధు��హం క� సంభం��ం�న మ�తల� � మ��య� ఇను��� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక�  త�� �ం���. 
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4) అ�ే �ధం �ా శ��రం ల� య���� య��ి� మ��య� ��ల��� �ా � ��ా� �ామ�న� �� ి��� వ��ా� . అల��� రక�ం 

పల�పడ�త�ం��. మ��య� శ��రం ల�� �ర� మ��య� ఉప��ల  �ారం  భయట�� �ావడం �దల�త�ం��. ( ��� వలన 

మన పథ�ం ల� 10 ���లల� 1 డయ�ల�ి� నుం� మ��క� డయ�ల�ి� మధ�ల� శ��ర బర�వ� తగ�డం 

�దల�త�ం��.) ఇందు వల�  ��ౖధు�ల సల� ��రక� ��ల��� �ా �, య���� య��ి� మ�తల� �, రక�ం పలచ పడట���� 

ఉప���ం�ే మ�తల� �, �ైయ���ట�� మ�తల� ను ���ి ��య��. అల��� ఇతర మ�తల� � B12, Proteen powder,  

Periodic మ��య� pro biotic మ�తల� ను స� ��ౖధు�ల సల� ��రక� ���ి ��య��. 

5)  మ�త�ిండ ��గ�ల ���ష ఔషధ �ల�వల� ఉన� ప���ల� :�

a) �ేప పథ�ం : �ేప� ఎ�� �ార��న �సు��వచు� 

b) ప�� ��త��ర �ారం. ���క� 2 నుం� 3 �ార�� (�� ట��ియం ��ా�� దృ�� ిల� ఉంచు��� �సు���ా� )

c) ��త��ర సూ� 

d) ఆ�స మ��గల� �ళ�� కలప క�ం�� ఉదయం ఉ�ా�రం �� �ాట� మ��య� �ాయంతం�  అల���రం �� �ాట� 

�సు���ా�.

e) ��జనం �సు��వల�ిన పద�� : 60 నుం�� 65% �� �ే�ిన ఆక� క�ర మ��య� �ాయగ�రల�� తయ�ర� �ే�ిన 

��ప�డ� మ��య� �ాంబ�� ను �సు���ా�. ఇందు ల� 5% �ె��� బ�ళ� � ల��� ��సరపప�� ను ఉప���ంచ వచు�. 

��వలం �య�ం మ��య� ��ధుమల/ నూకల�� తయ�ర� �ే�ిన మ�ద�  ను ఇవ�వచు�. �ా� ప��  ��� ��జనం ల� �ట� 

పమ� �ణం 30 నుం�� 40% వరక� తక��వ ఉం���, �ామ�న�ం �ా ��ందర� �ైట��ియ�� ఆక�క�ర మ��య� 

క�ర�ాయలను �నక�డద� �ెబ���ర�. �ా� స���� ా  �� �ే�ిన ఆ��ా�� �సు��వడం వల�  �� ట��ియం ��ా� 

��రగదు మ��య�  ఇందు వల�  �ా���యం �� ��యం మ��య� ��ౖబ� ఎక��వ�ా �ొర�క�త�ం��, ఇందు వల�  శ��రం ల�� 

�సత� �వ దూరమ�త�ం��. 

f) �ర� స���న పథ�ం ను �ాట�ం�, రక��� ట� మ��య� మధు��హం మ�తల� ను ���ి ��ౖన సూ�ం�న అ�� మ�తల� ను 

� ��ౖధు�ల సల� ��రక� ���ి ���� � ���య�ట��� 1 ��లల� ��ల� తక��వ ఔత�ం��. �ట� ��ా�ల� తక��వ 

అ�నప��డ� ��ా� ��ర�గ�త�ం�� మ��య� �� ��యం, �ా���యం ��ా�ల� �ామ�న� �� ి��� వ��ా�.య���య� , 

య����  య��ి� ��ా� తగ��త�ం��. 

మ�త�ిండ ��గ�లక� గమ�క :�
ఊ�ి���ిల����వడం కష�ం �ానప��డ�, మ�త�� సర�న �ా�ీ�ా ఉంట� �������� ��ా� 9.5 క��� ఎక��వఉంట� 

���య�ట��� ��ా� 12 క��� ఎక��వ ఉ��� డయ�ల�ి� �ేసు��నవ�ారం ల�దు �ార� తమ ���త�  �� � ట��ా� �� �ాట� 

స���న ఆ�ర పద�త�లను అనుస���� � 10 ���లల� శ��ర �ాప�ల� తగ��త�ం�� . మ��య� శ�� � ��ా�ల� ��ర�గ� ప�� 

���య�ట��� HB ��ా� తగ������ ��ా రం�స� ుం��. మ��య� �ా��� ి��  సంభం��త మ�తల� ను �సు��వద�ు, ఒక��ళ  �ా��� ి��  

సమస�ల� ఉన� �� మ� ��ా��� ��ం� �� �ా��� � �  స�� �� 30ml ప��మ�ణం ల� �సు���ా�, ( ఇ�� 100% ఔష��య  

మ��కల��.) ల�క�� �ే �సు��వల�ిన అవసరం ల�దు. మ��య� ��త��ర ఆక�ల �ారం 50 ml �సు��వడంల� 

�� ట��ియం ��ా�� దృ�� ిల� ఉంచు��� ఉప���ం���. 

��ా��� ��ం� �� సూప� �ై� ను తప�క �ాట�ం���.

    అ���యం-3 ���ష� �ై�

   ��న� ��గ�లక� ��ా��� ���ం�� �ై� 

1. ఎల�ప��డూ ఆ��గ�ం �ా ఉండట���� 

2. బర�వ� తగ�డం 

3. ఆక� ల�� 

4. PCOD/ �� ీ  సమస�ల��

5. ర�మట��� ఆర����ట�� మ��య� ఇతర ఎమ�క సంబం��త �ా�ధుల�

6. �ట�� �ాలడం, మచ�ల�
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 7. ట���ట�, �దల� ��

8. ����� �� � � మ��య� �ా� బ� �డ� �� � �

 9. �ై�ా�� మ��య� ENT సమస�ల�

1. ���ష� �ై� ���త� సమయంల� ఆ�రం �సు��వడం ల� గ��� �ంచు ��వల�ిన �షయ�ల� 

· నూ��ల� మ��య� ��వ��ల� �సు��క�డదు ���ిన ఆ�ర ప��ర�ల�, బ��� , ������ , ��బ��� చట��,  �సు���ాదు.

· ఒక ���ల� 5 �ా� మ�ల కంట� ఎక��వ ఉప�� �నక�డదు.

2. ���ష�- �ై� ���ష�రం ల� ����ా�� ��నచర�
 (ఆ�రం �క� స���న ప�� �వం ��సం,  క��న���న ఆ�ర �యమ�వ�� ఖ��తం �ా అనుస��ం���) :  

a) అ�స మ��గ  - ���ల� ��ండ��ార�� ( ఆ��గ�ం �ా ఉన� �ార� ���క� ఒక��ా�� �సు��ంట� ��ల�) :    ఉదయం అల���రం 

సమయంల� మ��య� �ాయంతం�  అల���రం/��జనం సమయంల� �సు���ా�.

 b) ప�� క�ర�ాయల� -  ���క� ��ండ��ార�� :  అంట� మ���హ�ం ��జనం�� �ాట� మ��య�  �ా�� ��జనం�� 

�ాట��సు���ా�. 

 c) ��ప- 8 మ��య� �ా�- 4 ఆక�ల రసం -���క� ��ండ��ార�� (అందుబ�ట�ల� ఉంట�)

 d) అరట� దూట రసం - ���క� ��ండ��ార�� (అందుబ�ట�ల� ఉంట�)

 e) �ీ�-బ�ట�� ఒక�ా��, ఉదయం, ఖ�� కడ�ప�న �సు���ా�. ��ల� ���, 2 నుం�� 3 �ాయల� అల� ం, 2 మ�క�ల� (1/2 cm) 

��ం� ��ంజల� 1  tsp (�ా��ప�ట ��నబ�ట� � ల��� �ల����న�) ఖ�� కడ�ప�న �సు���ా�. 

f) ����ా�� ఆ�ర ���గంల�, 30 నుం�� 40% అ�� తృణ�����ల� ��ి���ా�, మ��య� 60 నుం�� 65% �� �ే�ిన 

ఆక� క�రల� మ��య� క�ర�ాయలను ��ప�డ� ల�క �ాంబ�� ర�పం ల� �సు���ా� .     

g) నూ�� మ��య� ఉప�� ల�క�ం�� మ��కల�� తయ�ర��ే�ిన �ేపల�/ప�ట���డ�గ�ల ఆ�రం ���ంచడం వలన శ��ర 

�వ���ాలక� ప�� జనకరం�ా ఉంట�ం��. 

h) రక� �� ట� (BP) మధు��హం (Diabetes) మ�తల� � తప�, రక�ం పలచ పడట���� ఉప���ం�ే మ�తల� �, ��ల��� �ా � 

(Statin ) , య���� య��ి� మ�తల� �, �ైయ���ట�� మ�తల� � మ��య� ఇతర �ా��� ి��  మ�తల� ను ��ి��వడం  

�ల�పవల�ను, �ట�� �ల�ప�టవలన శ��రంల� ప�� జనమ�లను చూడవచు�.

3. ���ష�  �ై� అనుస��ం�ేటప��డ� ��న� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�

a) �ా� బ� �డ� �� � �  క� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�:

· తమ ఆ��గ�ం ను దృ�� ిల� ��ట����� ���క� 2 -3 �టర� �ర� ��� ���ే త�ర�ా నయ మ�త�ం��.   

· అరట� దూట రసం ���క� ��ండ��ార�� �సు���ా�. (అ���యం 2, ���� 6ల� తయ��� ���నం ఇవ�బ��ం��).

b) ���ష�  �ై� అనుస��ం�ేటప��డ� �ై�ా�� ��గ�ల� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల�:

    �ై�ా�� ��గ�ల� �దట� ��ల �ా�� మ�తల� ను మ� స�� ి��ం�� �� �ాట��ా ఖ��తం �ా �సు���ా�, ��ండవ ��ల నుం� 

50% ఆల�ప� మందులను త�� �ం��� మ��య� 60 ���ల తర��ాత TSH ��ా� � ప����ంచు ���ా�.TSH ��ా� 

�ా��రణ �� ి��� వ��నట���ే మ�� ఆల�ప� మందులను 50%తక��వ �ేస�ూ �ా�ా�. మ��య� ఉత�మ ఫ���ల ��సం 

��ా��� ��ం� ��  ���ష�  �ై�ను తప�క �ాట�ం���. 

ఉ��హరణ : �దట� ��లల� 100 mg ఉంట� 2 వ ��లల� 50 mg తక��వ �సు���ా�, 60 వ ��� ప�����ంచు��� అందుల� TSH ��ా� 

తక����ౖ�ే 3 వ ��లల� మందులను 25 mg �సు���ా�, 4 వ ��ల తర��ాత అ�� �ామ�న� �� ి� �� వ�� � ఆల�ప� 

మందులను �ల�ా�.

c) ఎమ�కల� మ��య� ��ళ�  సమస�ల�� ��ద పడ�త�న��ార� గ�ర��ంచు��వల�ిన �షయ�ల� : 

ఎమ�కల� మ��య� ��ళ�  ��ప��ల �� ��ద పడ�త�న��ార� �ై ఫ���� , ఆక�క�ర మ��య� �ాయగ�రల ��ప�డ� �
ఎక��వ�ా �సు���ా�
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7. ���త� �ాలంల� ఉతమ ఆ�ర కమమ� మ��య� ప���ల�:� �

1. �� అంట� ఏ�ట�? �ే�� �ధనం ?
క�ర�ాయలను – ��ల� ��ి మ�క�ల��ా ���ి ,�ాతం� �� �ట�ల� మ�ం� ఉం���. ఉదయ���� క�ర�ాయల ��ప�డ� �ాంబ�� �ే�� 

మ�ందు ����  �ట�ల� కడ�ా� తర��ాత �ట�� ��ి ఉడబ�ట� � �ట��� �ాంబ�� , ��ప�డ� ల��� ప�� క�ర�ాయల �� �ేయ����� 

ఉప���ం���, ���� ��ం� అంట�ర�,ఈ ప�� ��యల� �� ట��ియం ��ా�ల� దూరమ����. అల��� ఆక� క�రలను – 4 నుం�� 5 

గంటల �ాట� �ట�ల� ��నబ�ట� �, ఆ త�ా�త ���� �ట�ల� క��� � ఉ����ం��� తర��ాత �ట�� ��ి ఉప���ం��� ���� ఆక�క�రల 

��ం� అంట�ర�.

2. అ�స మ�గ తయ��� ���నం :�
 · అ��� ��ంజల� -15 �ా� మ�ల� (ఒక ట�బ�� సూ��)

 · �ాణ�గల� ��ిన అ�స ��ంజల నూ�� (����  �����  �� ా�� ఆ��) - 15 ml ల��� ఒక ట�బ�� సూ��. ���� �ా�న�� మ��య� 

ఇతర ర�గ�తల�� ��ద పడ�త�న��ార� ఉప�ప��ంచవచు�.    

 · ��ర�గ� -3 నుం�� 4 ట�బ� సూ��� 

 అ�స  మ��గ తయ�ర� �ే�� మ�ందు గ��� �ంచు��వల�ిన అం�ాల� 

 ���దు :  1 ట�బ� సూ�� అన�ా   - 15 �ా� మ�ల�  

1 ట� సూ�� అన�ా  	 - 5 �ా� మ�ల�  

1 �న� కప�� అన�ా 	 - 100 �ా� మ�ల�  

 1. అ�స మ��గను �ిల�ల�, వృద� ుల�, య�వక�ల�, ఆ��గ�వంత�ల� ఎవ����� �సు��వచు�. 

2. �ా�న�� ల��� ఇతర ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� �ార� 1 ట�బ� సూ�� అ�స ��ంజల�� �ాట� అ�స ��ంజల నూ�� (����  

�����  �� ా�� ఆ��) క��ి తయ�ర� �ేసు��వచు�. 

 3. ��ంత�ల�, ����న �ెక� మ��య� పసుప� లను మ�ందు�ా�� �� �� �ే�ి �ల�వ ఉంచవచు�. 

4. ��ర�గ�ను ఉప���ంచడం వలన నూ�� ప����ాల� �ర��ా మ�ర�స� ుం��, అందువల�  ��ర�గ� �� �ాట� అ�స ��ంజల నూ�� 

(����  �����  �� ా�� ఆ��) మ��య� అప���ే �� ���ే�ిన అ�స ��ంజల �� ��� �ే��� ���� ల� బ��ా కల�ా�, అల��� క��ిన 

తర��ాత నూ�� అం�ాల� ��ౖ�� �ెల�ాదు. 

5. అ�స మ��గ ���ం�న తర��ాత �ట��� ��ట�� ప�క��ం���, ఇందువల�  ��ర�గ� �� ప�� క�లత ఉన��ా���� ఎట�వంట�  

     ఇబ�ందుల� �ావ�. ఊ�ి���త� �ల సమస�ల�� ��ద పడ�త�న��ార� ���� �ట�� కలపవచు�. 

తయ��� ���నం :
అ�స ��ంజలను �ా�ీ ����ండ� ల��� �న� ���� జ�� ల� �� �� �ేసు��� మ��య� అ�స నూ��ను ��ర�గ��� క��ి ���� ల� ���ి ర�బ���. 

ఈ �శమ� ం ����  ల� మ���నప��డ� ���� ��ా �ట�� జత�ేయ��( నూ�� అంశం �ట���ౖ �ేలక�డదు), మ��య� తయ�ర� �ే�ిన 15 

���ాల ల��� �సు���ా�, మ��య� ర���� అనుగ�ణం �ా ఉప�� మ��య� �లకర� �� ��� జత�ేయవచు�. 

 అ�స ��ంజల ��ా ��న�త :               
పప� ంచంల� అ�స ��ంజల ఆ��ా�� అ� ఉత�మ���న ఆ�రం అ� గ��� �ం��ర�, అ��� ��ంజల ల� అ��క ��ా�ల� ఒ���ా-౩ మ��య� 

ఒ���ా-6 మ�ఖ����న �ా�ట� య��ిడ� � మ��య� అ��క ��ా� �గ���� క��� ఉంట��. ఒక ట�బ�� సూ�� అ��� ��ంజల�, అంట� 15 

�ా� మ�ల�, 45.5 ��ల�ల ��ర���నగ ల��� 5.5 ��ల��ా� మ�ల ���పప�� ల��� l ��ల��ా� మ� �ాల�� �ేపలక� సమ�న���న �� ష�ా��ా�� 

క��� ఉంట�ం��. ఈ మ�ఖ����న �ా�ట� య��ిడ� � ��ల��ల�� ��టబ��� మ��య� ��ల��ల�� ���ి���ట�� ���య��లతను ��ం�� ం��ంచడంల� 

స�యపడ��� మ��య� �గ��� కణ�లను �����ీకరణ �ేయడంల� స�యపడ���. అ�స ��ంజల� శ��రంల�� �షప����ాలను 

��ల��ంచడం �� �ాట� ��� �కరణ అ�న ర��ా�� �ేహంల�� అ�� ���ాలక� సరఫ�ా �ేస� ుం��. ��� వలన శ��రం ల� �ెబ� �న� 

���ాల� సహజం �ా �ార��ర�హణక� స�య పడ�త�ం��.      

 · మ�త�� ిండ ర�గ�తల�� బ�ధప�ే�ార� అ�స మ��గక� �ట�� కలపక�డదు.

 · ఆమలత�ం మ��య� �ా��� ి��  �� ��ద పడ�త�న��ార� అ�స మ��గ తయ��� ల� ��ౖ�� ��� (Spice Mix) అంట� ����న 

�ెక� �� ��, ��ం� �� ��, పసుప� �� ��, నల�  ���య�ల �� �� జత�ేయ�ాదు. 

3. ల�త అరట� దూట రసం తయ�ర� �ే�� ���నం మ��య� ��వనం (ఇ�� మ�త�ిండ ��గ�లక� ఉతమ���న��):� �
 · పరకడ�ప�న 100 ml ���ం��� (మ�త�� ిండ ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క��ల� ఈ రసం ౩౦ ml కంట� ఎక��వ 

�సు��క�డదు)

 · ఉదయం 

 · మ���హ�ం  ��జ����� మ�ందు 

 · �ాయంతం�  ��జ����� మ�ందు 
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తయ��� ���నం :
 ��జ� అరట� దూట� �� గ� �ే�ి ( అన�ా : ద��ణ ��రతంల� ���� �ాంబ��, ��ప�డ�,�ెట�� ల� �ేసు��� �సుక�ంట�ర�) �ీ� ల� 

�ల�వ ఉంచం��, ��జ��ా తయ�ర� �ేయ�����, 100 �ా� మ�లను ర��� ��� నుం�� ర�ా�� �యం��. మ��ంత ర��కరం�ా 

ఉం��లంట� ఉప�� మ��య� ���య�ల �� �� �� �ాట� మ��గ క��ి �మ�రసం ���� చుక�లను జ���ంచం��. 

4. �య�ం ల��� ��ధుమనూకల�� �����: (ఇ� � మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��):
    (ప�� అరట� �ాయ తప� అ�� �� �ే�ిన క�ర�ాయల� మ��య� 25% ఆక� క�రల�, ల��� 5% కంట� తక��వ ��సరపప�� 

ల��� �ె���బ�ళ� �)    

 �య�ం ల��� ��ధుమ నూకల�      -  30% �య�ం 

పసుప� �� �� 	              -  ½ ట� సూ�� 

ర�� �� త��నంత : అల� ం ��ల� ��� ���� , గరం మ�ాల�, ప�� ����,  క�����ాక�, �����ర, ప�����, ఉ���ాయ, ట�ట� ( ఇ� 

ఔష�� �ల�వలను క��� ఉం��) 

తయ��� ���నం :
�య�ం ల��� ��ధుమ నూకల�  (30%), ��సరపప�� ల��� �ెనగబ�ళ� � (5%),  �� �ే�ిన క�ర�ాయల� మ��య� ఆక� క�రల� 

(65%) �ట�ల� ���ి ��ౖన �వ��ం�న అ�� ప����ాలను క�క�� ల� ���ి 1-2  ���� వ�ే�వరక� ఏక��వ మంటల� ఉం��� , 

అవసర����ే ½ ట� సూ�� ��య� �� �� ప� ��ట�వచు�.

గమ�క - ఉప��, ��వ��ల� ల��� నూ��లను ఎక��వ�ా జ���ంచవద�ు

5. క�ర�ాయల� మ��య� ఆక� క�రల క�ర ల��� ��ప�డ� : (ఇ�� మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��):
    అ�� �� �ే�ిన క�ర�ాయల� మ��య� ఏ�ై�� ఆక�క�ర ��ర� ల��� ��ప�డ� (ప�� అరట� �ాయ తప�)

 · త����న ఉ���ాయ	 - 1

· త����న ట�ట�	 - 1

· �����ర	 	 - 1 ట�బ�� సూ�� 

· ప����� ఆక�ల�	  - 1 ట�బ�� సూ�� 

· క�����ాక�	 	 - 5 ఆక�ల�

· ����   	 	 - ¼ ట� సూ�� 

· అల� ం ��ల� ��� ����  	 - 1 ట�బ�� సూ��

· ప������ 	  - 3 ల��� 4 

· గర� మ�ాల� 	 - ర���� స��ప��

· పసుప� �� �� 	  - ½  ట�సూ��

· �ర� 	 	  - 750 �ా� మ�ల�  

· �ానుగల� ��ిన నూ��  - ½ ట� సూ�� 

   ��సుల� మ��య శనగల� ల��� �ట� పప��ల ���గం 5% మ�త�� � ఉం���.

తయ��� ���నం: ��ౖన �వ��ం�న అ�� ప����ాలను �ర� �� �ి 2 ���� వ�ే� వరక� ఉ����ం���. 

గమ�క - ఉప��, ��వ��ల� ల��� నూ��లను ఎక��వ�ా జ���ంచవద�ు.

6. �ట� �� ���ం�న మ�ాల� ��నుసుల�  ప�ట��డ�గ�ల� ల��� �ేప: (ఇ�� మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��):�

ఉప�గం :���వలన మ�తం�  �ా�ీ�ా అవట���� అనుక�లం అవ�త�ం�� మ��య� ఇ�� డయ���ట�� మ�తల� ��ా ప� �ేస� ుం��.

 

�ావల�ిన ప����ాల� : 

· �ేప/ప�ట���డ�గ�ల� 	 -1kg (చత�ర��ా �ారం  ల��� �� డవ��ా �ేసు��ం��)

· అల� ం	 	   - 1.5 అంగ�ళం 

· ��ల� ��� మ�ద�  	   - 1 ప��� ��ా 

· ప�� �రప�ాయల� 	 - 3

· �����ర తర�గ� 	 - 30 �ా� మ�ల� 

· ప����� ఆక�ల�	  - 15 �ా� మ�ల� 

· మ�ాల� ��నుసుల�  ర���� త��నంత �ాడవచు� 
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తయ��� ���నం: ఔష�� మ�ాల� ��నుసులను మ�ద�  �ే�ి �ేప ల��� ప�ట���డ�గ�ల మ�క�లక� ప��ి 15 ���ాల� ��నబ�ట�ం��. 

���� ఉ����ంచ����� ��ండ� ���ల��ా తయ�ర� �ేయవచు� 

���నం 1: ఆ��� ల� ఉ����ంచడం

���నం 2: త�ా ల��� ������ ���� �ే�ి, 2 �ెం��ల �ర� ���ి, త�ా��ౖ �ేపల�/ప�ట���డ�గ� మ�క�లను ���ి, ఆ మ�క�లను �ెం���� 

వత� �త� ఉ����ం�, ���యం ���� �ద అ�� ��ౖప�ల� ఉ����ం���.

���గం: ప�� ��� �న�����, �ేపల�/ప�ట���డ�గ�లను మ�ాల��� ��నబ�ట� �� �ాట�� �ీ�జ�� � �న� �� ా�� ి� కవర�ల� �భ�ం� 

�ల� ఉం���. ఉ����ం�ే మ�ందు మ�క�ను బయట��ట� � �ా��రణ ఉ�� � గ�త వ��నతర��ాత ఉ����ంచవచు�.

7. నూ�� ల�క�ం��  మ�ాల� ��నుసుల ప�ట��డ�గ�ల� ల��� �ేప ��ర� : (ఇ�� మ�త�ిండ ��గ�లక� ఉతమ���న��) :� � �  	
   (ఇ�� ఒక ఉ��హరణ మ�త�� � )
 �ావల�ిన ప����ాల�  -

· �ేప/ప�ట���డ�గ�ల� 	 	 - 1kg (చత�ర��ా �ారం  ల��� �� డవ��ా �ేసు��ం��)

· ఉ���ాయ 	 	 	 - 1 మధ�స� ం�ా 

· ప�� �రప�ాయల�	 	 - 3

· ప����� ఆక�ల� 		  - 15 �ా� మ�ల� 

· అల� ం 	 	 	   - 1 అంగ�ళం 

· ��ల� ���		 	   - 1

· �����ర తర�గ�		  - 30 �ా� మ�ల� 

· మ�ాల� ��నుసుల�  ర���� త��నంత �ాడవచు� 

తయ��� ���నం - ఔష�� మ�ాల� ��నుసులను మ�ద�  �ే�ి �ేప ల��� ప�ట���డ�గ�ల మ�క�లక� ప��ి ౩౦ ���ాల� ��నబ�ట�ం��. 

తర��ాత ���� ��ర�ల తయ�ర� �ేసు��ం��. ( ప�ల�ప� �ా�ా��న�� ���ెం �మ�రసం ల��� �ంత పండ� 

ర�ా�� �ేర����వచు�) 

 

8.  అ�� ఆ��గ� సమస�లక� ప��యబ�ట�న అన�ం – (ఇ�� మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��) �

�ావల�ిన ప����ాల� : 
 ఉ����ం�న అన�ం	  - 250 �ా� మ�ల�

మ��గ	 	 	 - 1 �ెం��

తయ��� ���నం - అన�ంల� మ��గ ���ి గ�� ఉ�� � గ�తల� �ాతం� �� �ల� �ేయం��

9. దగ�� ��సం ��ౖ�� ���ం� (మ�ాల� �ా�యం): 
జల�బ� దగ��, ����, ట�� మ��య� ఊ�ి���త� �ల ��గ�లక� మ�ాల� �ా�యం ��ధ ర�ాల జల�బ� మ��య� దగ��ల నుం�� 

ఉపశమనం �� ం�ేటందుక� ఉప�గ పడ�త�ం��. ఇందుల� ఉన� ఔషద గ�ణ�ల� �ర����య �� స�యం �ేయడ�� �ాక�ం�� 

�ా�న�� మ��య� ���� 19 క� స� ��గ ���ధకం�ా ప� �ేస� ుం��  

�ావల�ిన ప��ర�ల� –

· నల�  ���య�ల�	- 4 

· లవం�ాల�	 	 - 2 

· ����న �ెక� 	 	 - 3 నుం�� 4

· �ళ��	 	 	 - 250 ml 

· అల� ం	 	 	 - ½ అంగ�ళం 

· బ�ల� ం	 	  	 - 1 ట� సూ�� ర�� ��సం 

· ఏలక�ల� 	 	 - 1 

తయ�ర��ే�� ���నం: అ�� ప����ాలను దంచు ��� - ���� ���ాల� �ట�ల� �ాగబ�ట� ��.5 ���ాల� �ా� ���క� 4 నుం�� 5 

�ార�� ట� ల��ా ���ంచం��. 



10. మ�నగ ఆక�ల సూ�  �ే�� ���నం (మ�త�ిండ ��గ�ల� తప� ): �
�������� ఉత���  మ��య� �ా�న�� ��గ�లక� ఉత�మ���న ఆ�రం 

�ావల�ిన ప��ర�ల� -
 · ���ంగ ఆక�ల�(మ�నగఆక�ల�) 	- 250 �ా� మ�ల�( �� �ే�ిన)

 · �����ర ఆక�ల� 	 	  - 30 �ా� మ�ల�

 · ���య�ల�	                 - 4

· ట�మ�ట�	 	                - 1

· ఉ���ాయ 	 	   - 1

· �ర� 	 	 	   - 1 �ట�

· ప����� ఆక�మల�	 	   - 30 �ా� మ�ల� 

· అల� ం 	 	 	   - 15 �ా� మ�ల� 

· ��ల� ��� 	 	 	  - 15 �ా� మ�ల�

· ��సరపప��	 	    - 25 �ా� మ�ల�

· ప������	 	    - 1

తయ��� ���నం - మ�న�ాక� �ెంప���� ����న అ�� ప����ాలనుదంచు���, క�క��� � �ళ�� �� �ి 2 ���� క� ఉ����ం�న 

తర��ాత �ాట�� ����ల� ర��� �� ప� ��ట�����ా�. అ�� ఆ��గ� సమస�ల� ఉన��ార� �సు��వచు�.

  

11. ����ర ఆక� సూ� (ఇ�� �ట� మ�త�� ా ప��ేస� ుం�� మ��య� ఇ�� మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��)�
ప����ాల�: 
 · �����ర ఆక�ల� 	 - 30 �ా� మ�ల�

· ��ల� ���		   - 15 �ా� మ�ల�

· అల� ం	 	   - 15 �ా� మ�ల�

· ప������ 	  - 1

తయ��� ���నం: అ�� ప����ాలను దం�, �ట�ల� మ����ం� ��� వడగట���. ��� ల� �� ట��ియం ��ా� � దృ�� ిల� ఉంచు��� ప��  

��� 1 ల��� 2 �ార�� �సు���ా�.   

 
12. ����ర ఆక�ల �ారం : (ఇ�� మ�త�� ిండ ��గ�లక� ఉత�మ���న��)�
తయ��� �ధనం : 25 �ా� మ�ల ప�� �����ర ఆక�లను ���� �ట�ల� క���� ���� ��ా �ర� ���ి ����ం� �ే�,ి 1 సూ�� రసం తయ�ర� 

�ేసు��� ���క� 2 నుం�� 3 �ార�� ��� గ�. మ��య� ఈ సమయం ల� �� ట��ియం ��ా�� దృ�� ిల� ఉంచు���ా� 

13. ప�� క�ర�ాయల రసం తయ��� ���నం : (మ�త�� ిండ ��గ�ల� తప�)
   (ప�� క�ర�ాయల రసం అ�� ��గ�లక� మ��య� శ��రం ఎల�ప��డూ ఆ��గ�ం�ా మ��య� ఉ���హం �ా ఉండ����� 

సహక��స� ుం�� ) �ాల క�ర 25% ( య���� య��ి� సమస� ఉన��ార� ��� బదుల��ా మ�నగ ఆక� 5% క��� తక��వ 

పమ� �ణం ల� ఉప���ంచ వచు� )

· �����ర  5% �ాతం 

· ����న� 75% �ాతం అంత - 

· �ా���� 

· �ా�బ�� 

 · �ోస�ాయ 

· తమల�ాక�

· ���� � ప��ణ�మం ల� య��ి�  మ��య� అ��న� మ�క�లను ���ంచ వచు�. 

���దు : 200 ml ���క� 2 �ార�� ఉదయం ��జ����� మ�ందు.�ాయంతం�  ��జ����� మ�ందు ల��� ఏ�ై�� సమయం ల� � 

అనుక�లతను బట� � �సు��వచు�. పరకడ�ప�న �సు��వడం వల�  ఉత�మఫ�తల� �� ందు��ర�.  

  

14. �ా�న�� ��గ�లక� పసుప��� �� పథ� ఆ�రం: (ఈ పసుప��� �� మ�తల� � �ా�న�� �� ��ద పడ�త�న� �ా���� �ి�ారసు� 

�ేయబ��ం��).   

తయ��� ���నం: మ�ందు�ా పసుప� �� �� మ��య� నల�  ���య�ల �� �� �శమ� ��� �ర� క��ి ���� ఉండల�ా �ే�ి ���� 2.5 

�ా� మ�ల అంత �న� మ�తల� � �ా తయ�ర� �ేసు��ం��,(95% పసుప� 5%  నల�  ���య�ల �� ��)

ఉప���ం�ే ���నం: ���క� 2 �ార�� ���ం���,(ఉదయం అల���రం తర��ాత 1 �ా�� �ా�� ��జనం తర��ాత 1 �ా�� ), ల��� ½ 

ట� సూ�� పసుప� �� �� 1 �ట���డ� నల�  ���య�ల �� ��� ��ా��� ��ం� �� �� �ాట� క��ి ఉదయం మ��య� �ాయంతం�  �సు���ా�.



�15. �ా��ల� (ల��� ఫ� ఆక�ల� ) ట� – �ా�న��, రక �� ట�, �వ� (ఈ ట� ���త� �� ందుత�న� �ా�న�� ��గ�లక� �ి�ారసు� �

�ేయబ��ం��).   

గమ�క: ల��� ఫ� ఆక�ల వల�  ఇబ�ం�� ఉన��ార� �సు���ాదు.

�ావల�ిన ప����ాల� :

· �ా� ��ల� (ల��� ఫ� ఆక�ల� )  - 100  �ా� మ�ల� 

· �ర�	 	 	    - 250 ml 

తయ��� ���నం : మ�ందు�ా 250 ml �ట�ల� 100 �ా� మ�ల ల��� ఫ� ఆక�ల����ి ఉడక ��ట� � ఈ �శమ� ��� (�ర� సగ ��గం 

అ��ంత వరక�) మరగ��ా��, తర��ాత �ా�� ఆ�ి �శమ� ��� చల� �ర��ా�� తర��ాత వడ కట� � ���� 

�ీ�ాల� �� �ి �ీ�� ల� ��ట� � ఉప���ంచవచు� . 

���ం�ే ���నం : ప��  ��� 3 �ార�� 1 ట�బ� సూ�� అంత �సు���ా�. 

ల��� ఫ� ఆక�ల ��డ� ను ���ం�ే ���నం :
½ ట� సూ�� ��డ� ను అ�స మ��గల� క��ి �సు��వచు�  ల��� ½ ట� సూ�� ��డ� ను మర�గ�త�న� �ట�ల� క��ి ���� ట� ల��ా 

���క� ౩ �ార�� �సు��వచు�.     

16. �ా�న�� మ��య ��ధ ర�గ�తల�� బ�ధపడ�త�న� �ా���� ఉ����ంచ� ఆ�రం తయ�ర� �ే�� ���నం మ��య� పద�� : 

క�ర�ాయల� , పండ� � మ��య� �ై ఫ���� ల పథ�ం (5 నుం�� 6 ��లల వరక� ల��� � సమస� ప���ా�రం అ��ంత వరక� �ే�� � �
ఉత�మ ఫ���ల� �� ందవచు� . 

a. సూప� సల��:
ప����ాల� – �ా���ట� �, �ోస�ాయ, �లగడదుంప, �ొండ�ాయ , త����న ��బ��� ,ఉ���ాయ, ట�మ�ట�,మ�ల� ం��, బ�ండ�ాయ , 

��ం�ె క�ర, �ాల క�ర , బ�డ�  ��నగపప�� �ల����న�,  ��సల� �ల����న�, మ��య�  ��ర���నగ (�ె���త���ల�) 

�ల����న�. 

 

తయ�ర��ే�� ���నం-
�� �ే�ిన క�ర�ాయలను త�ర�మ���� ��� జతల� బ�డ�  ��నగపప�� �ల����న�,  ��సల� �ల����న�, మ��య�  ��ర���నగ 

(�ె���త���ల�) �ల���న� ���ి ర���� తగ�ట�� ప���రప, ఉ���ాయ, ��త����, టమ�ట� మ��య� ��బ��� త�ర�మ� , ��� 

మ�ాల� క��ి �సు��వచు�. 

ఉదయం : ప�� క�ర�ాయల సల�� �సు���ా� 

మ���హ�ం: ఏ�ైన �ై ఫ����, ఖర��ర మ��య� ఏ�ైన పండ�  ను ���ం���, ����� �ాట� ��ౖ సూ�ం�న క�ర�ాయలను స� �
�సు���ా�. 

�ా��:  ��ౖ సూ�ం�న పండ� �, క�ర�ాయ�ల� మ��య� �ై ఫ���� �ావల�ినంత �సు��వచు�. �

గమ�క : ఉ����ంచ� ప�� క�ర�ాయల�, �ై ఫ����  మ��య� పండ�  ప����� అనుస��ం�ే టప��డ� ��మ� సూ�ం�న ఇతర �
ప���లను ఈ ప���లను జత �ేయక�డదు. ఈ పథ�ం �ే��టప��డ� ������ష� ల��� ��� వలన దుష�����ాల� 

ఉండవ�. ��� �� �ాట� ��ను �ె��ిన మందుల�, అ�స మ��గ మ��య� �ీ� బ�ట�� ( ��ల� ���, అల� ం మ��య� 12 

గంటల� ��నబ�ట� �న ��ంత�ల� )�దల�ౖన� �సు��వచు�.   

      

17. ��ప మ��య� �ా� ఆక�ల రసం తయ��� ���నం :
(��ప మ��య� �ా� ఆక�ల� ఔషద గ�ణ�లను క��� ఉంట�ం��. ఇ�� మ�త�� ిండ మ��య� �వ� ��గ�లక� ��ల� స�యపడ�త�ం��)

· ��ప ఆక� - 8 ఆక�ల�,

· �ా�     - 4 ఆక�ల� 

· �ే��   - 5 చుక�ల� ( అవసర����ే )

తయ�ర��ే�� ���నం:

8 4 1 2��ప ఆక�ల� మ��య�  �ా� ఆక�లను ���� ��ా �ళ��� ర�బ���,  ట�బ� సూ�� రసం ను ��� క�  �ార�� �సు��ం�� మ��య� 

��ా��� ��ం� �� ���ం�ే మ�ందు�ా పరకడ�ప�న ���� �సు���ా�. అవసర����ే  చుక�ల �ే�� క��ి �సు���ా�. 5

గమ�క : ��ప మ��య� �ా� ఆక�లను 1:2 �ష���ల� �సు���ా�.



Acne S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Ankylosing Spondylosis S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Arrythmia/Varia�on in heart bea�ng S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Autism S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Auto immune diseases S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Arthri�s S2+S3 S2+S-3 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Bloa�ng S6 S6 special diet BP, Diabetus

Body pain S2+S-3 S2+S3 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Breast Lump S1+S3+S7 S3 S1+S3+S7 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Brain Shrinkage S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Blood Pressure S1+S3+S7 S1+S3+S7 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Breathing disorder S1+S4+S5 S1+S4+S5 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Back pain S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Bronchi�s Acute S1+S4+S5 S1+S4+S5 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Body itching S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Calcifica�on arteries S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Blood thinning S1+S3+S7 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

brain stroke /brain related issues S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

BP/Hypertension S1+S3+S7 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

blood cancer S3+S6+S7 S3+S6+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

cons�pa�on S6+S4 S6+S4 super diet BP, Diabetus
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Name of the disease Morning A�ernoon Evening Miracledrinks Diet Addi�onal benefits

Any Incurable Diseases, S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Acidity, bloa�ng, acid reflex, indige�on S4+S6 S4+S6 special diet Wight loss

Acute Lung Disese S1+S4+S5 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Angina S1+S3+S7 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Acidity , any stomoch issue S6+S4+S5 S6+S4+S5 special diet BP, Diabetus

Anemia S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Appe�te loss S4+S5+S6 S4+S5+S6 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Asthama S1 S5 S7 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

య�ంట� ఏ�ం�

ఆ��� స�� �� 

�ా�� ���ాసు��ల� 

�వ� స�� �� 

��న� ��� 

�ా��� �  స�� �� �

ఇమ��� ��� స�� �� 

ష�గ� ��� 

S1

S2

S3

S4 S10

S7

S6

S5

    అ���యం-4 ���ష� �ై�

 ��న� ��గ�లక� ��ా��� ���ం�� ఔష��ల స���ళనం



Diabetic Neuropathy S10+S3+S7 S3 S10+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Diabetes Type-1/Type-2 S4+S5+S10 S3 S4+S5+S10 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Diabe�c Re�nopathy S10+S3+S7 S3+S4 S10+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Diabe�c related ulcer S10+S3+S7 S4+S5 S10+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Disc bulge/teeth and gums disorders S2+S3+S7 S4+S5 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Dysmenorrhea/Bleeding with pain S1+S7 S1 S1+S7 special diet BP, Diabetus

Dactyli�s S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Dilated Cardiomyopathy S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Energy Boost S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Erectyle Dysfunc�on S1+S3+S7 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Eye Drying S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Endometriosis S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Epilepsy S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Ear problems S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Fever S1+S7 S1+S7 special diet BP, Diabetus

Fatty Liver/Haemoglobin varia�on S6+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Fibroid Uterus S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 Super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Fibromyalgia S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Fissures S3+S6+S7 S3+S4 S6+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Frozen Shoulder S2+S3 S2+S3 super diet BP, Diabetus

General Health S4+S6 S4+S6 special diet BP, Diabetus

Gall bladder stone S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain
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Carotid Arteries blockage S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Cholesterol S1+S3+S7 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

chronic kidney disease with BP S3+S4+S5 S3 S3+S4+S5 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

chronic kidney disease with Diabetes S10+S4+S5 S3 S10+S4+S5 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Cancer -Any type S3+S6+S7 S3+S6+S7 cancer diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Chikengunia post treatment S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

CAD-Coranary Heart disease S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Congenital heart disease S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Cervical spondylosis S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

cold , cough, S1 S5 S7 special diet any aalergic

Chronic Head Ache S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Cogni�ve dysfunc�on S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 
Heart ailments , body pain

Chikungunya post treatmente S2+S3 S2+S3 special diet BP, Diabetus

Dental/ tooth and gums health disorders S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Diabetus S4+S6 dibetes diet BP, Diabetus

Borderline diabetes S4+S10 S4+S10 super diet BP, Angina

crohn's diseases S3+6+S7 S4+S5 S3+6+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

COPD/Covid side effects S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Chronic indiges�on S6+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Chest pain S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain



Lymph Node Issue S1+S3+S7 S3 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Migrane S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Mouth wounds S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Osteoporosis S2+S3 S2+S3 special diet BP, Diabetus

Osteoarthri�s S2+S3 S2+S3 special diet BP, Diabetus

Psoriosis S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Prevention of liver diseases S4+S6 S4+S6 special diet
BP, Diabetus , Heart ailments , body pain , 

Gastric problems

Piles S3+6+S7 S4+S5 S6+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Pimples S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Prostrate S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Protein leakage S3+S4+S5 S3 S3+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Parkinsons S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Paralysis/Covid side effects/COPD S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Platlet Count Varia�ons S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Polycys�c Kidney S1+S3+S7 S3+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

PCOD S1+S7 S3 S1+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Pelvic pain S2+S3 S2+S3 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Pancrea��s Acute/Chronic S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Pots diseases S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Rheumatoid artheri�s S2+S3 S2+S-3 special diet BP, Diabetus

skin related issues S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain
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Gastri�s S4+S6 S4+S6 special diet BP, Diabetus

Glaucoma S1+S3+S7 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Gynic Issues S1+S7 S3 S1+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Gangrene S10+S3+S7 S4+S5 S10+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Hangovers S4+S6 S4+S6 special diet BP, Diabetus

HIV S1+S3+S7 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Infer�lity Female or Male S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Immunity Booster S1+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Insomnia S3+S6 S3+S6 special diet BP, Diabetus , Gastric problem

Joint Pain S2+S3 S2+S3 special diet BP, Diabetus

Jaundice S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Kidney Stone S1+S4+S5 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Liver cirrhosis & other liver issues S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Liver detox /Cleansing S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Lower Ejec�on Frac�on S1+S3+S7 S3 S1+S3+S7 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Heart disesases S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Hepa��s related health S1+S4+S5 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Haemoglobin varia�on S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Hidradeni�s Suppura�va S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Herpes S1+S7 S1+S7 special diet BP, Diabetus
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Scia�ca S2+S3+S7 S2+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Sarcoidosis S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 super diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Skin related disorders S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

skin Allergy S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Sneezing S1 S5 S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Ulcerative Collitus S4+S5+S6 S4+S5+S6 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Urticaria S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Uric Acid S2 S2 special diet BP

Ver�go S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 Superdiet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Vessal Diseases /triple vessal S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 super diet
BP, Diabetus , Kidney stone, Fa�y Liver, 

Heart ailments , body pain

Varicose Veins S1+S3+S7 S4+S5 S1+S3+S7 Superdiet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Weight Loss S4+S6 S4+S6 special diet BP, Diabetus

Wheezing S1+S4+S5 S3 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Weakness S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Warts S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Stunted growth S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Thyroid S1 S3 S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Tinnitus S1+S3+S7 S3+S4 S1+S3+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Tesosterone improvement S7 S3 S1+S7 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain

Tuberculosis S1+S4+S5 S1+S4+S5 special diet BP, Diabetus , Heart ailments , body pain



19

     
      8. పశ� �ల� – జ�ాబ�ల�

1)   ��ాక� ��ం� �� అంట�ఏ�ట?�
జ: ��ాక� ��ం� �� అ���� ఒక బ�� ం� ��ర� . ఇందుల�అ��క మ���ా ఔషధ అనుభం��ల�ఉంట��. �ట� 8 ర�ాల 

�ా�య�ల స���ళనం �� శ��రం ల�� 170 కంట� ఏక��వ ఆ��గ� సమస�లక� ���త� �ొర�క�త�ం��. అల��� ఉత�మ 

���న ఫ���లను �� ందు��ర�. �ట�� �సు���� మ�ందు ఏ ఆ��గ� సమస�క� ఏ �ా�య���� �సు���ాల� 

�ెల�సు��� �సు���ా�. ఈ ఔషదం ల� ఎల�ంట� ర�ాయ��ల�, అ�� ాట������, జంత� ఉత�త� �లను 

ఉప���ంచల�దు. అల���  ��� ��ౖట� � సంద���ం� అందుల�� మ�ర�సూ�క ��రక� త��న www.miracledrinks.in

ఔష��లను �సు��వచు�.         
    
2)   ఈ �ా�య�లను ��ట���తయ�ర� �ే�� ార�?
జ:  ఇ��ప��� ��ా100% మ���ా ఆ����త �ట� �ారం.

3)   ��ాక� �ా�య�ల���ాట� అల� �ప� మందుల� / ఇతరఆయ����ద / య���� / హ� ��ప� మందుల�   
      �సు��వ���?
జ:  అవ�ను �సు��వచు� �ట� వలన ఎట�వంట�  దుష�����ాల� ఉండవ�.

4)  మ���ాఆ�రం మందుల� ఎ����� ���ల� �సు���ా�? అల��� ���� �ాట� మ�ట ఏంట� ?
జ:  ఈ మ���ా ఆ����త ఔష��లను ��ధ వ�క��ల ఆ��గ� సమస�ల ఆ��రం �ా ఈ �ా�య�లను అం���� ార�. ��� 

గ���ం� మ��య� ఇతర �వ�ాలక� మ� ��ా��� ��ం� �� ��� ��ౖ� ల�  చూడవచు�.www.miracledrinks.in

5.   �ట�� �సు��వడం వల�  ఫ���ల� ఎంత త�రల� క��ి��ా�?
జ: ��ధ ర�గ�తల� ��ల�క���ందుక� �ాలక�మం �న�ం�ా ఉంట�ం��. ఉ��హరణక� – �ా��� ి��  సమస�లక� సంభం��ం�న 

�ా�య�లను �సుక�న� తర��ాత 5 నుం�� ౩౦ ���ాలల� ��� ప��ణ�మమ� మ��య� ప�� �వం ను చూడవచు�. 

6.   �ట�� ���ంచడం వల�  ఏ��ౖ�� దుష�����ాల� ఉ���య�?
జ: ల�దు.ఖ��తం�ా ల�దు. ఈ �ా�య�ల� సంప�ర�ం �ా �ద�  ���న మ���ా ఔష��ల�, ఇందుల� ఎట�వంట� 

ర�ాయ��ల� జత�ేయల�దు .

7.   ����మనం స���ళనం�ా ఎందుక� �సు ���ా�?
జ: అధ�యనంప�� ారం, ��న�ఆ��గ�ర�గ�తల క� ��న� మ���ా ఆ�రం అనుబం��ల కల�కల� సమర�వంతం�ా 

ప� �ే�� ా�. మ��య� ఈ ఆయ����ద ఔష��ల� ఆల�ప� త���ల ఆ��రం �� ఆ�ష���ంచడ���న��. 
  
8.   ���� ��జ����� మ�ందు �సు���ాల� ల��� త�ా�త��?
జ: మ���ా ఆ��ాలను ఉదయం పరగడ�ప�న �సు���ా�, మ��య� మ���హ�ం మ��య� �ాయంతం�  ��జ����� ఒక 

గంటమ�ందు �సు���ా�.��� వలన ఉదరం ల�� ������ �� క� ప��� ి ల�స� ుం��. ఇ�� ఆ��ా�� �ర�ం �ేయడం ల� 

మ��య� కణ�లక� అవసర���న �� ష�ాలను సరఫ�ా �ేయడం ల� స�యప��. ��న� ఎంజ�ౖమ�ల� �డ�దల 

�ే��ందుక� ఆంతమ� �ల�� సూ���వ�లక� �� ష�ాల� అం��స� ుం��. ����� ��ల��ల�� �వ���య �ార�కల��ాల� 

బల���తం అవ����.

9.   �సు��వల�ిన ���దుల� ఏ�ట?�
జ:   �ి�ార�� �ేయబ��న ��వ�� మ�ర�దర�కం మ��య� ���నం ��నచర� అధ�యనం ల� చూడం��.

10. ఒక��ళ ఏ�ై�� మందు ఒక���దు� గనక మర� �� �నట� �ఐ�ే ఆ మందును ఇతర సమయంల� ఇం�� మందు�� 

క��ి �సు��వ���?
జ:   కలపవచు�, అ��ే మ�త�� ిండ ��గ�ల� మ�తం�  స�� ి��ం�� క� �ట�� కలప�ాదు. 

http://www.miracledrinks.in
http://www.miracledrinks.in
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11. ��ా��� ��ం� �� ఎక�డ �ొర�క����?
జ:  ఈ �ా�య�ల� ల� చూడం��. www.miracledrinks.in, 

12. మందుల నుక��ి �సు��వ���?
జ:  కలపవచు�, అ��ేమ�త�� ిండ��గ�ల�మ�తం�  స�� ి��ం�� ను కలప�ాదు. మ��య� ప��  �ా�� మందుక� మందుక� 

మధ� 5 నుం��10 ���ాల� ఆంతర�ం ఉం���.

13. ఔష��లను ����య� ����ా �సుక�ంట� �ాట��� ��ర��ా ర�సుమ� ఏ����� ఉ���య�?
జ:  ఉ����.

14.  ��ను బ�ంళ�ర� మ��య� ఇతర నగ�ాలల� ���� ��క�� ల�� మ�ట� �డ వ���? ల��� వ��� �గతం�ా కలవడం 

�ేయవ���?
జ:   అవ�ను! మ� �ా� ��ంట��( +౯౧ ౭౮౪౭౦ ౭౯౯౯౯ / +౯౧ ౮౦౬౯౦ ౪౩౮౦౦ / ౦౮౦-౬౮౨౬౪౪౪౭) నుం� 

సమ���రం �సు��� దగ�రల�� మ� �ాఖలక� ��ళ�వచు�. అల��� �ప�ణ�ల�� ��ర��ా కలవ వచు�. ల���  మ� ��� 

��ౖ�   ల� క��� ఈ �వ�ాల� �ొర�క����.www.miracledrinks.in

15.  ��ా��� ��ం� �� �సుక�ంట�న�ప��డ� ఏ�ై�� ఆ�ర �భంధనల� అనుస��ం��ల�?
జ:   అవ�ను ! ��� ��ౖ� ల� చూ�ిన �ధం�ా ప���లను �ాట�ం���.

16. ��ను ఉదయం �దట అల� �ప�� మందుల� �ెసు���ాల� ల��� ��ా��� ��ం� �� �సు���ాల�?
జ:  �దట� �ి�ార�� �ే�ిన ��ా��� ��ం� �� మ���ా ఔష��లను �సు���ా�.

17. ��ను ఉదయం ��ా��� ��ం� �� �సుక��� మ�ందు �ట�� �ా� �మ�రసం �ా� �సు��వ���?
జ:  �ామ�న�ం�ా �ట�� ��� గ వచు�, �మ�రసం మ��య� �ే��ను ��ా��� ��ం� �� �� �ాట��సు��వచు�. 

18. ��ా��� ��ం� �� �సు��వ����� వయసు� ప���� ఏ����� ఉం��?
జ:  ల�దు , ఏ వయసు� �ా����� �సు��వచు�.

19. ఉత���  �ే�ిన ఔష��లక� �ాల ప���� ఎంత వరక� ఉంట�ం�?�
జ:  ఉత���  �ే�� నుం�� 2 సంవత��ాల గడ�వ�  ఉంట�ం��.

20. ��ర� �ా�క / మం��న ఉన���గ�లక� ఈ ఔష��ల� ఉప���ంచ వ���?
జ:  అవ�ను!  ఉప���ంచ వచు�, ఇ�� 100% మ���ా ఔషదం �ావ�న ఏట�వంట� దుష�����ాల� ఉండవ�.
 
21. ���� ఇంట�� �న�� ా(intravenous) ఉప���ంచవ���?
జ:  ల�దుఇ�� మ��కం�ా మ�త�� ����ం���.

22. ���� పయ� �ణ�ం�ే టప��డ� �ి�� ల�� ప�� ే�ాలల� ఔష��లను �సు��వ���?
జ:  అవ�ను! ఈ ఔష��లను �ి�� ల� ఉం����న అవసరం ల�దు.

23. ప��  ��ల ఒ�� రక���న ఔష��లను �సు��వడం ��న�ా��ంచవల�ి ఉంట�ం��?
జ:  అవ�ను! ��న�ా��ంచ వల�ి ఉంట�ం��.   

24. నయం �ేయబ��న మ��య� మందుల� �సుక�ంట�న� ��గ�ల నుం�� ����సూచనల� �ెల�సు��వ����� 

�ల�ఉం��?
జ:  ��గ�ల ట���  ��య�� (Testimonials)  క�  సంభం��ం�న ��� ��ౖ�    ల� చూడం��. www.miracledrinks.in

మ��య� Miracle drinks-youTube/Facebook/Instagram లల� క��� చూడవచు�.

మ�త�� ిండ మ��య� ఆస�మ� ��గ�ల� అ�స మ��గ ���ం�ే ���నం :

మ�త�� ిండ ��గ�ల� �ట�� కలపక�ం�� ���క� 2 �ార�� �సు��వచు�, ఆస�మ� ��గ�ల� ��ర�గ� ల� ���ెం ���� �ట�� క��ి 

���ం���, మ��య� అ�స మ��గను ����న తర��ాత �ట� �� ��ట�� ప�క��ం���.  

http://www.miracledrinks.in,
http://www.miracledrinks.in,
http://www.miracledrinks.in
http://www.miracledrinks.in


దయ�ే�ి గమ�ంచం�� : 

 1. మధు��హం మ��య� రక� �� ట� �� ��ద పడ�త�న��ార� ఈ ��ర�లను అనుస��ంచడం వల�  ఆ��గ� �� ి� సూ����ంచు 

క����� ��ా రంభమ�డం వల�  రక� �� ట� ��ా� మ��య� మధు��హం ��ా�ల� �ామ�న� �� ి� �� �ావచు�. అందువల�  �ా�� 

రక� �� ట� ��ా� మ��య� మధు��హం ��ా� తరచూ గమ�స� ుం��� మ��య� ��ౖధు�ల సల� ��రక� ఆల�ప� 

మందులను త�� �ంచు ���ా�.  

 2. ఈ ఆ�రం ను అనుస��ంచడం వలన ��ల��� �ా � మ��య� య���� య��ి� ��ా� ల� �ామ�న� �� ి��� �ావడం 

��ా రంభమ�త�ం��. అ�ే సమయం ల� �ాప�ల� స� తగ�డం ��ా రం�స� ుం��. �ర����య క��� ప�న����ంప పడటం 

�దల�త�ం��. అందువల� ,  ��ౖధు�ల సల� ��రక� �ాట���,  బ�� ��న���,  య����-య��ి� మ�తల� �, 

�ర�/మ�త�� సర�న మ�తల� �, �ీ� బ�ట��, �� � -బ�ట��, �ా��యం, �� ��యం, �ట�� మ��య� ఇతర �ా��� � � -

ఇంట��� ిన� �ింథట�� ట��బ� �ట� ను ��ౖధు�ల సల� ��రక� మ�ను��వచు�. ఈ ఆ�ర �యమ�వ�� �ాట�ం�ే టప��డ� 

మధు��హం �� ��ద పడ�త�న� �ార� �ాట���, బ�� ��న���, �ా��� � � -ఇంట��� ిన� �ింథట�� ట��బ� �ట� ను ఆపడం వల�  

�ేహం ల�� ��ౖస�� �క వ�వస�  త�ల��త�కం���  త�ర�ా ఇను��� ఉత���  అవ�త�ం��.   

      �భంధన :
ఈ స�� ి��ం� సల� పతమ� � ఒక ��ౖదు��� సంప�� �ంప�లక� ప�� ��మ��యం�ాదు. ఈ స�� ి��ం� సల� పతమ� � ల�� మ���ా 

ఆ�ర ��వనమ� వలన �ా� ఇతర �వరణల వలన �ా� సంభ�ం�ే ప�� చర�లక� పత� ��ం�ా�ా� ల��� ప���ం�ా �ా� రచ�త 

మ��య� పచ� ురణకర�  బ�ధ�త వ��ంచర�.

                     



Manufactured By:

Mallur Flora and Hospitality Private 
Limited,
Sy No 14, Halasuru Dinne Village,
Near Bengaluru International Airport
Sidlaghatta 662102,
Karnataka, India
Email – support@miracledrinks.in

Marketed By:

Miracolo Drinks Private Limited
Sri Venkateshwara Manor
#490, 2nd Floor, 80 Feet Road,
R.T. Nagar Main Road,
Bangalore Karnataka – 560032
Phone Number - +91 7847079999
Email- support@miracledrinks.in
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