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 بسمه تعالی

 امام علی ) ع ( :

فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل 

 علوم ، فضای آن باز تر می گردد .

 

 چای و دمنوش ها :

 طریقه مصرف :

 آب جوش را مستقیم رو توری نریزید.

ثانیه صبر کنید و سپس باز  03ابتدا به اندازه ارتفاع توری آب جوش را از طرف دیواره ریخته و 

 هم برای پر کردن لیوان از طرف دیواره آب جوش بریزید .

 تمامی گیاهانی که برای دمنوش ها استفاده می شود خاصیت درمانی دارد .

 انواع دمنوش ها و خاصیتشان :

 

 چای گل گاو زبان

مان کننده در -باعث تعریق می شود  -ردگی ضد افس -آرامش بخش  -کننده خون تصفیه 

 نهمچنی -بسیار مفید است  برای مغز و اعصاب -و برونشیت و التهاب و ورم کلیه  سرماخوردگی

تقویت  –می توانید در داخل آن گیاه صندل بریزید و) خواص ( که دارای خواصی مثل ضد درد  

 تقویت معده و کبد . –حافظه و ذهن 
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 چای بابونه 

ان درم –ده بی خوابی نضد درد های عصبی و میگرن درمان کن –ضد اسپاسم عضالنی  –مسکن 

 ورم معده و کم خونی و تقویت سیستم ایمنی .  _الت یائسگی و کم اشتهایی کننده اختال

 چای سی تی سی 

 دارای آنتی اکسیدان . -ضد الزایمر  -تقویت کننده قلب و مغز  -درمان سردد  -بخش آرام 

 

 چای نعنا

تقویت کننده معده و  –از بین برنده گلو درد  –اشتها آور  –ضد تشنج  –ضد سرفه  –ضد نفخ 

 از بین برنده ی بوی بد دهان و کم خوابی . –کمک برای هضم غذا  بدن

 چای سبز

ار کاهش فش –از بین برنده سلول های سرطانی  –تقویت کبد و اعصاب  –تصفیه کننده خون 

سترول و سوزاننده ی چربی ها و دارای آنتی کاهش کل –ضد افسردگی  –خون مفید برای مغز 

 جلوگیری از دیابت  . – کاهش وزن بدون عوارض –اکسیدان 

 چای به لیمو

تقویت  –رفع دردهای عصبی  –آرام بخش  –موثر در هضم غذا  –ضد نفخ  –مسکن  –برتب 

 جلوگیری از سرطان . –حافظه الغر کننده 

 چای هل دار

 –ضد میکروب  –نفخ معده و روده ضد  –خوشبو کننده دهان  –کاهنده تب  –مقوی قلب 

جلوگیری از تشکیل خلط در گلو  –خرد کننده سنگ مثانه و کلیه  –اشتها آور  هضم کننده غذا 

 خاصیت داروی اکسپکتورانت را دارد . –
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 چای دارچین 

درمان  –ن کنترل کننده قند و کلسترول خو –آرام بخش  –درمان کننده اختالل های گوارشی 

 –درمان دردهای عضالنی  –دیابت را کنترل می کند  –سوء هاضمه درد و نفخ معده و اسهال 

 3کاهش ابتال به انواع سرطانها 

 چای ترش

آرامش بخش خنک  –رقیق کننده خون  –مناسب برای کاهش قند خون  –منبع غنی آهن 

 .اختالالت کبدی و صفرایی از بین برنده  –کننده بدن 

 زعفرانچای 

 –به درمان ام اس کمک می کند  –در زنان باردار مصرف نشود باعث سقط جنین می گردد 

 –بر طرف کننده گازه معده  –ضد تشنج  –کبد را تصفیه و قوی میسازد  –مسکن خون ساز 

ب سالمت قل –پیشگیری از سرطان  –از بین برنده نفخ شکم  –شادی آور  –کاهنده فشار خون 

باعث رشد موهای پشت سر به صورت موضعی می  –درمان آسم وحمله عصبی  –خلط آور  –

 شود .

 چای بادرنجبویه

سردردهای یک  –تپش قلب  –احساس چنگ زدگی معده  –آرام کردن معده با منشا عصبی 

درد  –کم خونی دختران جوان  –استفراغ های دوران بارداری  –طرفه  سرگیجه عصبانیت 

در رفع خستگی عصبی و  -و تند خویی در زنان و دختران بسیار مفید است   عصبی دندان

 مفرح القلب نیز شناخته می شود . ب سنتی با نامگیاه بادرنجبویه در ط –افسردگی مفید است 

 .کبد و قلب درمان آلزایمر  –کنترل بیماری های مغز 
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 چای زنجبیل 

 اثر مفید دارد . و زخم های معده و روده ،( اولسرها  ) درمان

 برای هضم غذا مفید است ؛ زیرا دارای آنزیم های متعدد است .

بسیار موثر است و بهترین  بارداد در ماه های اولیه باردار برای تسهیل آشفتگی و تهوع زنان

 گزینه برای ویار حاملگی می باشد .

پرخوری را رفع می خلیه معده را تسهیل می نماید و احساس سنگینی در اثر دمنوش زنجبیل ت

 نزا مصرف می شد .آنفلوا –گلو درد  –ان درمان سنتی سرماخوردگی عنوبه  –کند 

اثر زنجبیل برای پیشگیری ضد نفخ و تقویت کننده و مقوی معده و مقوی هضم و تحریک کننده 

  ا تحریکز مصرف می گردد . ترشح بزاق رترشح اسید معده می باشد و در موارد بی اشتهایی نی

 می کند و تونوس ) تحرکات ( عضالت روده را افزایش می هد و حرکات روده را فعال می کند .
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 B.U.T MODE محصوالت مد و زیبایی 

 

 ( اسپرت –مردانه  –زنانه ساعت : )   

 ( DM دنیس مارتین )  .1

کل ساعت دارای  –موتور سیکو ژاپن  –ازنده سوئیس کشور س – 3310مدل سال ساعت 

  . سه سال گارانتی بجز باطری و شکستگی شیشه و بند

 توضیحات بیشتر : مقاوم در برابر آب ، ضد خش .

 

3.  CLASS 

کل ساعت  –سوئیس  Rondaموتور  –کشور سازنده سوئیس  – 3310مدل ساعت سال 

 دارای سه سال گارانتی بجز باطری و شکستگی شیشه .

 رابر آب ، شیشه ضد خشتوضیحات بیشتر : مقاوم در ب
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 محصوالت چرم طبیعی ) چرم گاوی یا بعضا چرم شترمرغ (

 

ف چرم گاوی دارای الیاف متراکم است به همین دلیل مقاومت باالیی دارد ، سطح آن صا

س مورد مصرف به صورت نرم و براسا الح بدون گرین می باشد ) ساییده نشده (طو در اص

عمومی آن در تهیه کفش و انواع  ضخامت های متفاوت ارائه می شود کاربرد خشک در

 ها در تهیه لباس و دستکش هم از آن استفاده می گردد .آن

 

 دالیل برتری چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی ) فوم ( 

 

 خاصیت قابلیت عبور بخار آب ) یا همان خصلت تنفسی ( چرم طبیعی  .1

 استحکام باالی چرم طبیعی .3

 

 چگونگی تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی 

 

چرم مصنوعی در تمام سطح دارای یک طرح یکسان یا یک طرح تکرار شونده می  .1

 باشد در حالی که سطح چرم طبیعی دارای طرح رخ مختلف می باشد .

یک سطح بزرگ ضخامت چرم مصنوعی در تمام نقاط یکسان است در حالی که  در .3

 دارای ضخامت های متفاوت می باشد .چرم طبیعی در نقاط مختلف سطح 

چرم مصنوعی خیلی سریع در مقابل حرارت جمع می شود و در حال سوختن بوی  .0

می کند و خاکستر باقی مانده از آن سفت  گی ایجادمتصاعد شده و دود سیاه رنخاصی 

و خشک است در حالی که چرم طبیعی در مقابل حرارت دیرتر آتش می گیرد و در 

ی مشابه سوختن پشم متصاعد شده و دود سفید رنگی ایجاد می کند حال سوختن بوی

 نرم و پودری است . هو خاکستر باقی ماند
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در مقطع برش خورده چرم مصنوعی الیافی مشاهده نمی شود در صورتیکه در مقطع  .4

 چرم طبیعی الیاف رشته ای قابل مشاهده است .

 ح یک تور تزریق بر روی سطتیکی ساخته شده است که چرم مصنوعی از مواد پالس .5

 اینگونه نیست . چرم طبیعی ین این دوالیه است در صورتیکهاشده اند بنابر

 چرم مصنوعی حالت پالستیکی دارد .، زیر دست  .6

 

 

 انواع محصوالت چرم

 

 کیف رو دوشی  –کمربند کردانه  –کیف مردانه و زنانه 

 سال گارانتی  1 –طبیعی به همراه یراق آالت ترک  % 133چرم گاوی 
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 عطریات 

 

 انواع عطرها :

وت محصوالت عطریات با یکدیگر در میزان غلظت عصاره سازنده بوهای آنها اتفعلت 

است . بدیهی است هر قدر غلظت عصاره در یک بو بیشتر باشد ، ماندگاریش بیشتر 

 خواهد بود .

 15 – 40 نام دارد با غلظتی بین   Perfume غلیظ ترین عصاره عطر یا 

 خالصترین و ماندگارترین بوهاست .%

  % 7 – 15با غلظت   Eau de perfumeو بعد از آن به ترتیب 

                          Eau de Toilette   1 – 6با غلظت %     

Eue de Cologne   که در واقع همان Eau de Toilette  . است 

از سری محصوالت عطریات خود مینی  ان اولین محصولبه عنوحال شرکت بادران 

 را عرضه نموده که حاوی اصل فرانسوی عطرهای روز دنیا می باشد .  B.U.T پرفیوم 

 

 

 انواع عطرها :

 

Weekend – Hermes – Desire blue – Chanc – Ephoria Still – 

Xerius  B0U0T- B.U.T – Lexus – Rici Rici 

 

 

 

 آموزش شرکت بادرانمعاونت 

 


