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Uống trà nóng là một cách giữ ẩm cơ thể, giảm đau họn  và đề phòng bị cảm. (Hình: Christopher 

Furrlong/Getty Images) 

NEW YORK CITY, New York (NV) – Mỗ  kh  th   t ết thay đổ  dễ làm bạn hay bị dị ứn   cảm 

lạnh và làm suy yếu h  m ễn dịch. Thay vì đ  bác sĩ và uốn  thuốc trị  d ớ  đây là nhữn  mẹo cực 

kỳ đơn   ản nh n  rất h  u quả để trị cảm kh  bạn mớ  có dấu h  u bị    úp n ăn chặn b nh nhanh 

chóng  theo tran  mạn  mb health. 

1-Dùng mật ong 

Mật on  đ ợc xem là thành phần chữa trị ho và đau họn  h  u quả nhất và đ ợc y học cổ truyền 

n ày x a t n t ởn . Khôn  chỉ chữa lành vết th ơn   mà mật on  còn   úp tăn  c  n  năn  l ợn  

và tránh cơ thể bị cảm lạnh.   oà  ra  mật on  có chất chốn  oxy hóa và tính khán  khuẩn rất cao  

  úp d  t v rus  trở thành ph ơn  thuốc hoàn hảo. 

 ếu bạn bắt đầu thấy hơ  đau họn  sau kh  n ủ dậy  bạn nên ăn n ay một muỗn  canh mật on  hoặc 

pha trà vớ  mật on  để uốn .  ếu bị đau họn  nặn  do v rus  ây ra  bạn nên tăn  số lần dùn  mật 

on  nh ều hơn. Đặc tính chốn  v êm của mật on  có thể   úp   ảm s n  và   ảm đau nhanh chón . 

 ếu bạn bị đau họn  đ  kèm vớ  ho  bạn nên dùn  một chút mật on  tr ớc kh  đ  n ủ. Một cuộc 

n h ên cứu cho thấy mật on  có thể làm   ảm ho vào ban đêm  đồn  th     úp bạn n ủ n on hơn  

tăn  c  n  h  thốn  m ễn dịch và tăn  khả năn  phục hồ  nhanh. 

2-Súc miệng bằng nước muối 

Một cách cực kỳ đơn   ản nữa   úp bạn   ảm bị đau họn  chính là súc m  n  bằn  n ớc muố . Các 

n h ên cứu chỉ ra rằn  súc m  n  bằn  n ớc ấm vớ  muố  sẽ làm loãn  chất nhầy tích tụ tron  họn   

  úp cổ họn  đỡ bị n hẹn và đau. Bạn có thể cho 1/4 hoặc 1/2 muỗn  cà phê muố  pha vớ  từ 4 đến 

9 ounce n ớc. 
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3-Uống nước cốt hầm xương 

  ớc súp  à  n ớc súp bò hoặc các n ớc cốt hầm x ơn  chứa rất nh ều chất d nh d ỡn   tăn  

c  n  h  thốn  m ễn dịch    úp bạn chốn  lạ  v  c bị nh ễm lạnh. Một số n     t n rằn  hít hơ  

nón  sô  lên từ n ớc súp sẽ làm dịu cổ họn   và các nhà n h ên cứu cho b ết rằn   nhấm nháp súp 

sẽ   úp thôn  cổ họn   thôn  mũ  và trị cảm nhanh. 

4-Uống thuốc hỗ trợ vitamin C 

  tam n C là n uồn cun  cấp năn  l ợn  và tăn  c  n  sức đề khán   làm   ảm mức độ trầm trọn  

của cảm lạnh thôn  th  n . Bạn có thể uốn  v êm sủ  v tam n C hoặc các thuốc bổ chuyên về 

vitamin C. 

5-Uống trà 

Các loạ  trà thảo d ợc man  lạ  h  u quả tron  v  c   ảm v êm  cảm lạnh và đau họn . Một số loạ  

trà truyền thốn  đ ợc sử dụn  để đ ều trị v êm họn  nh  trà cam thảo  trà hoa cúc và trà là . Bạn có 

thể pha trà và mật on  để uốn   vừa n on mà vừa   úp cơ thể hồ  phục. (K.D) [qd] 

 


