chữa trị viêm "cô bé" với lá trầu không là cách dân gian đang được rất nhiều phái đẹp truyền tai
nhau. Trầu không có nghe nói đến với đặc điểm kháng khuẩn cũng như chống viêm vô cùng tốt
tuy vậy liệu nó có khoa học đối với những vùng da mẫn cảm của phụ nữ giới? Mời bạn lắng nghe
tư vấn từ các bác sĩ nam khoa hàng đầu Hiện nay.

chức năng của lá trầu không trong điều trị viêm âm đạo
Viêm âm đạo 1 khái niệm đề cập đến cấp độ nhiễm trùng cùng với thương tổn ở niêm mạc chỗ kín
của phái đẹp. Bệnh lý này làm cho đời sống của một số nữ thấy nhiều khắt khe cũng như có nguy
cơ nguy hiểm xấu tới sức khỏe sinh sản về sau.
phía ngoài vấn đề sử dụng một số loại thuốc Tây Y, Đông Y, chị em phụ nữ cũng có nguy cơ tận
dụng ngay các thảo dược thiên nhiên trong vườn nhà để giúp sức việc trị. Một trong số các thảo
dược này là lá trầu không.
Theo những tìm hiểu phù hợp, tinh dầu được chiết xuất từ lá trầu không có chức năng ức chế những
loại vi rút mạnh như vi khuẩn lậu, ký sinh trùng, trực trùng Coli, tụ cầu khuẩn, nấm men,…
Lá trầu chữa viêm âm đạo vô cùng hữu hiệu
Y học cổ truyền cũng công nhận khả năng sát trùng mạnh mẽ của loài lá này. Theo đó, lá trầu liệu
có đặc tính ấm, vị cay nồng cũng như khả năng sát trùng, xóa bỏ mùi vô cùng tốt. Đồng thời có
thể giúp cho người bị bệnh gia tăng lưu thông khí huyết, tăng hệ miễn dịch một biện pháp toàn
diện.
những tác dụng chính của vấn đề chữa viêm "cô bé" bằng trầu không bao gồm:





giảm đau: Lá trầu có tác dụng đẩy lùi cơn đau đớn và một số dấu hiệu nhận biết sưng,
viêm tại vùng kín của chị em.
Sát khuẩn: Lá không có hàm số lượng Polyphenol cao, giúp cho cơ thể chống lại những
tác nhân dẫn đến viêm nhiễm.
Chống nấm: đặc biệt lá trầu còn có khả năng tiêu diệt nhiều dạng nấm men như Candida
– một trong số những tác nhân chính gây viêm âm đạo.
suy giảm ngứa: khi các nguồn bệnh được kiểm soát, cảm giác ngứa rát tại "cô bé" cũng
vẫn thuyên suy giảm cũng như tan biến theo.

có thể thấy, trầu không đem đến các tác động tích cực chẩn đoán việc chữa trị viêm "cô bé" tại phụ
nữ. Tuy vậy, đây chỉ là bí quyết được các chị em phụ nữ truyền tai nhau và thường hay chỉ phù
hợp với một số tình huống viêm nhẹ. Vì thế, phụ nữ vẫn cần đến những địa điểm thăm khám nếu
có cảm giác bệnh tình chuyển biến xấu đi.

hướng dẫn sử dụng trầu không chữa viêm "cô bé"
đối với tính kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả, lá trầu không có khả năng giúp cho chị em rửa
ráy chỗ kín cũng như tống nhanh quá trình trị bệnh. Hiện liệu có không ít biện pháp điều trị viêm

âm hộ bằng trầu không được phái đẹp truyền tai nhau. Bạn có thể sử dụng lá trầu để xông, rửa
hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác biệt như bạch phàn, chè xanh, ngải cứu,…

Xông chỗ kín đối với trầu không
một trong số những giải pháp điều trị viêm âm đạo bằng lá trầu không được sử dụng thường thấy
nhất là xông hơi chỗ kín. Lúc làm xông hơi, những hoạt chất trong lá trầu sẽ được đút vào ở trong
âm hộ, giúp tiêu diệt tối đa các dạng vi khuẩn, vi nấm cùng với nguồn bệnh.
Xông hơi khu vực kín với lá trầu không để chữa viêm âm đạo
Bên cạnh đó nhiệt lượng tỏa ra cũng vẫn giúp cho máu huyết tuần hoàn tốt hơn và tạo cảm giác
thoải mái phỏng đoán phụ nữ. Mùi hôi không dễ chịu cũng như những chất dịch nhầy ứ đọng ở âm
hộ cũng đều được đào thải ra bên ngoài. Chị em phụ nữ cần phải thực hiện xông rửa theo một số
bước dưới đây.
Nguyên liệu:



một nắm lá trầu tươi.
Thau, chậu thì có kích cỡ phù hợp để xông hơi hay ghế chuyên dụng.

biện pháp thực hiện:







Lá trầu đem rửa sạch sẽ và ngâm qua nước muối loãng để vệ sinh bụi bẩn, Rồi để trên rổ
cho ráo nước.
Đun sôi tầm khoảng một lít nước.
giã nát lá trầu Tiếp đó đút vào nồi nước đang sôi, đậy vung và đun thêm khoảng tầm 3 –
5 phút nữa trước khi tắt bếp.
Đổ nước ra thau chậu liệu có kích thước hợp lý hay sử dụng ghế xông hơi để tiến hành
xông chỗ kín.
giữ gìn tầm phương pháp cũng như nhiệt trạng thái hợp lý sao cho biết chỗ da nhạy cảm
ở âm đạo không mắc bỏng rát, kích ứng.
giữ gìn độ xông hơi trong khoảng tầm 10 – 15 phút. Thực hiện thường xuyên hàng ngày
một lần để xuất hiện bệnh được gia tăng nhanh chóng.

Ngâm rửa vùng kín với nước trầu không
Nếu không muốn xông hơi, bạn có thể sử dụng miễn phí nước lá trầu không để lau rửa chỗ kín.
Tinh chất từ lá trầu sẽ mau chóng ngấm vào niêm mạc âm đạo giúp cho giảm thiểu giai đoạn ngứa,
tấy đỏ.
Ngâm rửa chỗ kín bằng nước lá trầu không chỉ hỗ trợ điều trị viêm âm đạo cũng như những căn
bệnh phụ khoa không giống, mà còn có tác dụng làm sạch vùng kín sau "yêu", suy giảm khả năng
bị những bệnh lây nhiễm.
Nguyên liệu:




2 nắm lá trầu tươi.
một chút muối sạch sẽ.

một số bước thực hiện:





Đem lá rửa sạch sẽ với nước muối Tiếp đó vớt ra để ráo.
Đun sôi tầm khoảng 2 lít nước cũng như cho lá trầu vừa sắp vào nồi. Tiếp tục đun với lửa
nhỏ liu diu để những dưỡng chất thẩm thấu ra hết Tiếp đó tắt bếp.
Hòa thêm một ít nước để hỗn hợp nước lá thì có nhiệt giai đoạn vừa phải.
Ngâm rửa khu vực kín đối với nước lá này một lần/ngày. Sau khi khỏi bệnh, bạn vẫn có
nguy cơ giữ gìn 2 – 3 lần từng tuần để ngăn ngừa nguy cơ tái phát.

trị viêm âm hộ với lá trầu không cùng với phèn chua
phèn chua là 1 dược liệu phổ biến trong các phương thuốc Đông Y trị bệnh da liễu. Vị thuốc này
cũng được sử dụng để giúp sức việc trị các chứng bệnh phụ khoa tại nữ giới.
Theo Đông Y, bạch phàn liệu có đặc tính ấm, vị chát và hơi chua, có khả năng sát khuẩn, loại bỏ
đàm cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, lúc cộng với trầu không, hai thành phần này sẽ giúp bạn diệt trừ tối
đa các loại vi khuẩn gây ra nhiễm trùng, suy giảm sưng và loại bỏ mùi cho chỗ kín.
Lá trầu kết hợp với phèn chua là biện pháp chữa viêm "cô bé" rất hiệu quả
Nguyên liệu:



1 nắm trầu không còn tươi.
một ít phèn chua.

cách thực hiện:





cho biết trầu không đã rửa sạch vào nồi, đun sôi đến khi những dưỡng chất trong lá đã
thấm ra bên ngoài hết.
Bỏ phèn chua vào hòa tan Sau đó đổ thêm một chút nước mát để hỗn hợp thì có độ ấm
vừa đầy đủ.
lấy nước lá trầu không, phèn chua để ngâm rửa khu vực kín trong tầm 10 – 15 phút. Tiếp
đó sử dụng khăn mềm lau khô lại sạch.
áp dụng mẹo chữa viêm âm đạo này 2 – 3 lần từng tuần sẽ xuất hiện hiệu quả cụ thể.

Lá trầu kết hợp gừng để chữa trị viêm "cô bé"
gừng tươi cũng là một gia vị quen thuộc trong căn bếp của các gia đình Việt. Loại củ này còn thì
có chức năng giúp sức trị nhiều dạng bệnh phụ khoa như viêm "cô bé", viêm cổ dạ con, huyết
trắng,… tác dụng của gừng tươi không chỉ được các chị em phụ nữ truyền tai nhau mà từng được
tìm hiểu và công nhận bởi vì rất nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về sức khỏe.
lá trầu không cùng với gừng tươi có thể chữa những bệnh lý phụ khoa

Theo các khảo sát tiên tiến nhất, gừng thì có chứa nhiều Cineol – 1 dược chất liệu có tác dụng
chống viêm, kháng khuẩn cực kỳ hữu hiệu, nhất là những kiểu nấm men dẫn tới viêm nhiễm âm
đạo tại chị em phụ nữ. Khi kết hợp với lá trầu không, hai thành phần sẽ tương tác cùng với cung
cấp phỏng đoán nhau giúp quá trình chữa cho kết quả tốt nhất.
Nguyên liệu:



1 củ gừng.
1 nắm lá trầu tươi.

phương pháp thực hiện:







Rửa sạch sẽ một số dược liệu vừa sắp, nạo bỏ vỏ gừng để xóa bỏ tối đa bụi bẩn.
Tiếp đó đem gừng cắt thành các lát nhỏ, lá trầu không vò nát.
Đổ một,5 lít nước vào nồi cùng với đun sôi Tiếp đó bỏ những thành phần đã sơ chế vào.
Tiếp tục đun thêm trong tầm khoảng 3 – 5 phút cùng với tắt bếp.
Đổ nước ra thau cũng như gạn bỏ bã dược liệu, hòa thêm đối với một chút nước mát để
liệu có giai đoạn ấm vừa không thiếu.
dùng loại nước này để ngâm rửa "cô bé" liên tiếp và sau khi "lâm trận" để phòng chống
những bệnh nhiễm trùng phụ khoa.

chữa viêm "cô bé" với lá trầu không và ngải cứu
Ngải cứu là thảo dược thiên nhiên liệu có tác dụng điều trị rất nhiều loại bệnh gồm chứng viêm
âm đạo tại chị em phụ nữ. Dạng cây này có khả năng cầm máu, hoạt huyết, khứ hàn cũng như ôn
bào cung, thích hợp với những chị em mắc ra nhiều khí hư, ngứa chỗ kín vì viêm âm hộ hay hàng
ngày mắc cảm giác đau bụng khi bước vào những ngày kinh nguyệt.
cách điều trị viêm âm đạo với lá trầu không và cây ngải cứu
kết hợp ngải cứu đối với trầu không chỉ giúp cho bạn làm sạch niêm mạc, tiêu diệt vi khuẩn mà
còn khử các chất dịch nhờn ứ đọng trong âm hộ, giảm đau đớn bụng kinh. Do đó, bạn nên áp dụng
biện pháp này 1 – 2 hôm sau lúc bước vào những ngày kinh nguyệt để hoàn toàn vệ sinh máu kinh,
phòng chống nguy cơ nhiễm trùng và giai đoạn rong kinh tiếp diễn.
Nguyên liệu:



1 nắm lá trầu tươi.
1 nắm cây ngải cứu tươi.

giải pháp thực hiện:




Rửa sạch cả hai kiểu lá vừa sắp đối với nước muối tinh Rồi vớt ra để ráo.
Vò nắm lá hơi nát Rồi bỏ vào nồi chứa 1,2 – một,5 lít nước.
Đun sôi hỗn hợp cho biết đến lúc những dưỡng chất từng ngấm hết ra phía ngoài, thì tắt
bếp.




Đổ nước vừa đun ra thau, chậu, trộn thêm chút nước mát kết luận bớt nóng cũng như vứt
bỏ bã thành phần.
dùng dạng nước trên để ngâm rửa chỗ kín trong 10 – 15 phút hàng ngày một lần.

được xem THÊM
12 cách chữa viêm "cô bé" ngay tại nhà siêu hiệu quả, phụ nữ nên bỏ túi

sử dụng nước lá trà xanh cũng như lá trầu không để trị bệnh
Trà xanh cũng là 1 thảo dược thì có đặc tính kháng khuẩn tốt, hợp lý đối với các bệnh nhiễm trùng
trên bề mặt da. Không chỉ có thế, lá trà còn liệu có hàm lượng Vitamin cùng với khoáng chất dồi
dào giúp cho khiến cho dịu phần niêm mạc mắc tổn thương, Đồng thời cân với cấp độ pH trong
môi trường "cô bé".
chữa viêm âm hộ với trầu không cũng như trà xanh là một phương pháp dễ dàng nhưng cực kỳ
hiệu quả. Bạn nên dùng ngay theo một số bước sau đây:
Nguyên liệu:



1 nắm lá trà xanh tươi.
một nắm trầu không tươi.

giải pháp thực hiện:





sử dụng 1 ít lá trà xanh cùng với lá trầu không đã chuẩn bị với số trường hợp với nhau.
Đem ngâm rửa với nước muối tinh trộn loãng trước khi lấy.
cho biết lá vào đun với khoảng tầm một,5 lít nước Sau đó đổ ra thau, chậu. Vớt bỏ bã cũng
như bổ sung một ít nước mát để khiến cho nguội bớt dung dịch.
lấy dung dịch nước lá này để ngâm rửa vùng kín 1 ngày để gia tăng tình trạng bệnh.

những điều cần phải lưu ý khi trị viêm âm hộ bằng lá trầu không
điều trị viêm "cô bé" bằng trầu không là cách chữa trị tương đối dễ thực hiện, an toàn cùng với
lành tính. Nếu bạn nhẫn lại dùng cùng với các chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, chắc hẳn tình trạng
bệnh sẽ mau chóng thuyên suy giảm.
giữ gìn chỗ kín thông thoáng cũng như sạch sẽ để phòng ngừa viêm "cô bé"
song, để giữ gìn quá trình trị đạt kết quả tốt hơn hết và phòng tránh những rủi ro có nguy cơ bị
phải, người bệnh cũng nên lưu ý những điều sau đây:


không nên tùy thuộc hoàn toàn vào biện pháp chữa âm hộ bằng trầu không hoặc các thảo
dược tự nhiên không giống. Do các phương pháp này chỉ liệu có công dụng hỗ trợ cũng
như chưa thể thay một số loại thuốc chuyên dụng.














Bạn cần đảm bảo các dược liệu phải được sơ chế sạch trước lúc dùng để xóa bỏ hết một số
vi khuẩn, vi nấm ký sinh trên lá. Nếu không việc ngâm rửa có nguy cơ gây ra tác dụng
ngược, làm cho độ nhiễm trùng nặng hơn.
Không tụt rửa quá sâu khi chữa trị viêm âm hộ với nước trầu không. Do việc này có thể
làm cho phần niêm mạc vốn đã nhạy cảm mắc thương tổn không ít hơn.
Sau khi hoàn toàn bệnh khỏi, chị em phụ nữ vẫn có thể tiếp tục dùng trầu không để ngăn
ngừa khả năng tái phát bệnh. Nhưng mà cần giữ đối với tần suất ít hơn, khoảng một – 3 lần
từng tuần để không mất thời gian và không làm cho "cô bé" bị khô rát buốt.
Trong khi chữa viêm "cô bé" bằng trầu không hay bất cứ phương pháp nào khác, người bị
bệnh nên tuyệt nhiên kiêng "làm chuyện ấy", nhất là "yêu" thô bạo. Lối sống này sẽ trở
ngại việc chữa trị cũng như có nguy cơ khiến cho đối tác mắc lây truyền và mắc bệnh
chuyên khoa nam.
Bạn cũng cần phải chú ý chỉ dùng quần áo lót khi đã từng giặt sạch cũng như phơi khô.
Cần ưu tiên một số sản phẩm liệu có chất liệu xìu, khả năng thấm hút tốt để không làm cho
“cô bé” bị bí, tạo thời cơ phỏng đoán vi khuẩn phát triển.
Xây dựng chế độ ăn uống với tổng quan dinh dưỡng, cho thêm những món ăn làm tăng
chức năng kháng khuẩn từ bên trong như tỏi, mật ong, nghệ,… Ẳn sữa chua mỗi ngày để
cung cấp lợi khuẩn, cân với lại môi trường phía bên trong "cô bé".
làm việc cùng với chuẩn bị xếp khoảng thời gian ngồi nghỉ sao phỏng đoán phù hợp, tránh
thức khuya liên tục khiến người mệt mỏi, thiếu năng lượng cũng như hệ miễn dịch giảm
sút.

Trên đây là các giải pháp chữa viêm "cô bé" với lá trầu không thường bắt gặp nhất Ngày nay. Đối
với các giải pháp nhắc trên, bạn hoàn toàn có nguy cơ giảm sút nhanh một số biểu hiện khó chịu
cũng như phòng ngừa khả năng tái phát tác. Tuy nhiên, nếu giai đoạn tiến triển xấu đi đi kèm biểu
hiện sốt, chảy máu âm hộ,… bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để khiến cho rõ nguyên do cũng như
chữa sớm.

chữa viêm âm hộ tận gốc đối với bài thuốc thảo dược lành đặc
điểm
chưa thể phủ nhận mẹo chữa trị viêm "cô bé" bằng lá trầu không đơn giản, dễ thực hiện, không
tốn quá mức thời gian song chỉ hợp lý với bệnh tình còn nhẹ chứ chưa thể chữa toàn diện cũng
như triệt để bệnh lý viêm âm đạo khi đã từng tiến triển trầm trọng.
Theo YHCT, tác nhân gây nên bệnh lý phụ khoa này chủ yếu là quá trình rối loạn hai mạch
nhâm – xung, công dụng phủ tạng như can, tỳ, thận bị suy nhược, hệ miễn dịch suy giảm tạo cơ
hội cho biết những tác nhân gây hại tấn công và dẫn đến viêm nhiễm khu vực kín.
đặc biệt, quá trình mất cân bằng hệ vi sinh chỗ kín chính là mấu chốt làm cho bệnh viêm "cô bé"
nhắc riêng cùng với các bệnh viêm phụ khoa Nhìn chung dễ thực hiện quay trở lại nếu không
được trị dứt điểm.

Nhằm giải quyết nguyên do gây bệnh, tuân thủ theo quy chuẩn Bổ hàng đầu – Khu tà trong
YHCT, bài thuốc Phụ Khang nghiền của Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt nam giới chủ yếu là
biện pháp chữa viêm âm đạo an toàn, đầy đủ và tận gốc.
Phụ Khang nghiền điều trị hiệu quả viêm phụ khoa
Theo Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa CKII Lê Phương – Giám đốc chuyên môn Trung tâm
Phụ khoa Đông y Việt bạn nam Mặt khác là chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng y học cổ
truyền trong trị một số bệnh nhiễm trùng đường sinh sản dưới” – nền tảng tiến triển cần phải bài
thuốc Phụ Khang nghiền, lúc bị viêm "cô bé", môi trường vi sinh tại khu vực kín đã từng biến
đổi, hại khuẩn đã từng phát triển cùng với tấn công mạnh mẽ. Lấy kháng sinh tổng hợp được
dùng hay gặp nhằm diệt trừ hại khuẩn cùng với mau chóng xoa dịu các triệu chứng giai đoạn đầu
nhưng đây chỉ là cách “chữa cháy” nhất thời, không có thể phục hồi cấp độ sinh sản thường thì
kết luận "cô bé" Vì thế nguy cơ bệnh tái phát vô cùng cao.
Phụ Khang giã được xây dựng trên cơ chế khắc phục bệnh từ gốc, cùng với vấn đề tiêu diệt hại
khuẩn, phương thuốc còn liệu có chức năng nâng cao công dụng phủ tạng, ổn định nội bài tiết tố,
thúc đẩy lưu thông máu huyết, tăng cường hệ miễn dịch Đồng thời chữa lành những khu vực
thương tổn, khôi phục giai đoạn tự nhiên của hệ vi sinh âm đạo Vì vậy chữa hiệu quả, tận gốc
viêm âm đạo và chặn đứng khả năng bệnh quay trở lại.
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