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 جینسینگ )جین سینگ، جین سنگ( چیست؟

بدانید: جینسینگ اصل کره ای ریشه ی گیاهی است که در کف جنگلهای آسیای شرقی  Ginseng خرید جینسینگ سفید قبل از

 .بخصوص کره و هنگ کنگ میروید

 .برای شما تهیه و ارائه شده است درمانگیاه نوع اصلی جینسنگ کره ای است که توسط جینسینگ اصل سفید کره ای

 .جینسینگ سفید به عنوان یک گیاه تقویت کننده عمومی بدن شناخته می شود

 .امپراطورهای قدیم چین از آن برای افزایش انرژی استفاده می کرده اند

 .تأخیر در بروز پیری در سلولها و بافتهای بدن می شود. لذا به نام گیاه جوانی مشهور شده استچینی ها معتقدند جین سینگ باعث 

به این صفحه آمده اید، باید بگوییم که آدرس را « جینسینگ اصل از کجا بخرم » اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال 

 . درست آمده اید

 .نگ اصل کره ای را از درمانگیاه انجام داده و آنرا درب منزل خودتان تحویل بگیریدشما هم اکنون می توانید خرید جینسی

 خرید جینسینگ سفید یا جینسینگ قرمز؟

 .است Panax ginseng جین سینگ سفید و قرمز در واقع هر دو یک نوع گیاه هستند. نام علمی این گیاه

 .رمز( متفاوت استالبته جین سینگ کانادایی با جین سینگ کره ای )سفید و ق

 .جین سینگ اصل قرمز، همان جین سینگ اصل سفید است که پس از عملیات استخراج عصاره، به فروش می رسد

 .به عبارتی دیگر، جنسینگ قرمز تفاله عصاره گیری شده جینسینگ سفید است
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ه گیری از جینسینگ سفید، تمام مواد البته این به معنای بی ارزش بودن جین سینگ قرمز نیست. بلکه به دلیل شرایط خاص عصار

دارویی از آن خارج نمی شود. لذا در جین سینگ قرمز هم مقدار زیادی از ترکیبات دارویی وجود دارد. منتها ارزش جینسینگ سفید 

 .باالتر است

 

 
 

 ساله چیست؟ 6جینسینگ قرمز 

نسینگ قرمز وجود دارد که حاصل پروردن جینسنگ سفید در محلولی الکلی به مدت چندین سال )مثل ترشی البته در چین نوعی جی

 .سیر و یا سایر ترشی های ایرانی( است

 .جینسینگ سفید در اثر قرار گرفتن طوالنی مدت در الکل، مواد موثره خود را به الکل می دهد و از لحاظ دارویی بسیار قویتر می شود

 .اصل قرمز را معموال از ریشه هایی که پیرتر هستند و سن بیشتری دارند تولید می کنندجینسینگ 

 الی چهار سال دارند به دلیل طراوت و تازگی بیشتر، به عنوان جینسینگ اصل سفید 3به صورتی که ریشه های گیاهانی که سن حدود 

بی شده اند و برای استفاده خوراکی شاید زیاد به مذاق مصرف ساله که مقداری چو 6یا  5استفاده می شوند ولی ریشه های گیاهان 

 .کننده خوش نیایند )هرچند که ممکن است مواد دارویی باالیی هم داشته باشند( را برای تولید جینسینگ قرمز استفاده می کنند

سالهایی دارد که جینسینگ در الکل  ساله و امثال آن را شنیده باشید، اشاره به همین موضوع و تعداد 6اگر عباراتی مثل جینسینگ 

 .نگهداری شده است )دقیقا شبیه سیرترشی ایرانی که حاصل قرار دادن سیر در سرکه به مدت چندین سال است(

 

https://darmangiah.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF1.jpg
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اما متاسفانه این نوع جینسینگ قرمز در ایران وجود ندارد و آنچه در ایران به نام جینسینگ قرمز وجود دارد، همان ریشه های عصاره 

 .ده جینسینگ است که در اثر عصاره گیری با الکل و گرما، به رنگ قرمز در می آیدگیری ش

 .قیمت جینسینگ سفید و قرمز معموال مشابه هم است

  

 خواص جینسینگ

 .شناخته می شود، اما این، تنها اثر این گیاه نیست تقویت جنسی اگرچه در ایران به عنوان یک گیاه خواص جینسینگ

 :هم در دنیا کاربرد فراوانی دارد. سایر خواص مهم جین سنگ عبارتند از برای چاقی کپسول و قرص جینسینگ

 تقویت جنسی 

 افزایش انرژی عمومی بدن 

 افزایش وزن و چاقی 

 درمان افسردگی 

 تقویت عملکرد کلیه ها 

 کاهش استرس 

 کاهش کلسترول خون 

 کمک به کاهش وزن 

 تقویت حافظه 

 قیمت جینسینگ سفید

 .قیمت جینسینگ به دلیل کمیاب بودن آن و همچنین به دلیل سختی کار تولید و برداشت آن، معموال باال است

 .جه به اینکه شما نیاز به مصرف مقدار بسیار اندکی از آن دارید، این قیمت مقرون به صرفه استاما با تو

https://darmangiah.com/23175/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
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 .و یا خرید اینترنتی آن به سایت درمانگیاه که در زیر معرفی شده است مراجعه کنید قیمت جینسینگ برای دانستن

  

 خرید جینسینگ اصل سفید از درمانگیاه

 .جینسینگ از کجا بخریم ؟ شاید این سوال باعث شده که شما به این صفحه بیایید

با هدف تسهیل دسترسی کاربران گرامی به خرید جینسینگ اصل کره ای، ریشه جین سینگ سفید کره ای  درمانگیاه فروشگاه اینترنتی

 .ن نموده و هم اکنون می توانید آنرا به صورت اینترنتی خرید کنیدرا برای شما تأمی

 .ما برای شما ریشه های خام جین سنگ را ارسال می کنیم که بتوانید بنا به سلیقه خودتان، نوع مصرف آنرا انتخاب کنید

اد و اطمینان مشتری را از اصالت و اعتم توانند نمی شده پودر محصوالت که چرا)  عالوه بر این، جهت اطمینان از اصل بودن محصول

خلوص محصول حاصل کنند و با توجه به قیمت جینسینگ که نسبتا باالست، اطمینان از اصل بودن آن مهم است( ما ریشه خالص و 

 .پودر نشده جینسینگ را به شما تقدیم می کنیم

 
 طریقه مصرف جینسینگ

 :وش عمل کنیدبرای مصرف این محصول می توانید به چند ر

  

  

 

https://darmangiah.com/
https://darmangiah.com/
https://darmangiah.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg
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 دمنوش جینسینگ 

برای تهیه دمنوش جین سینگ باید دو گرم از آن را در یک فنجان یا پنج گرم از آن را در یک قوری ریخته و به مدت حداقل نیم 

 .ساعت دم کنید

 .کنید مصرف …سپس آنرا بنا به ذائقه خودتان با شکر یا عسل و 

سنگ با یک بار دم کردن و یا عصاره گیری، کامال استخراج نمی شود، لذا می توانید از با توجه به توضیحات قبلی که عصاره جین 

 .قطعات استفاده شده برای دمنوش، تا حداکثر سه بار برای تهیه دوباره دمنوش جینسینگ استفاده کنید

 .یا زنجبیل در دمنوش استفاده کنیدبرای تقویت اثرات و همچنین دلپذیر کردن طعم دمنوش جین سنگ ، می توانید از وانیل، دارچین 

  

 کپسول جینسینگ

بایستی ابتدا چند عدد کپسول خالی تهیه کنید )برای تهیه کپسول خالی می توانید به نزدیکترین فروشگاه  کپسول جینسنگ برای تهیه

 .کاالی پزشکی مراجعه نمایید(

 .دیدسپس جین سینگ را در آسیاب برقی آشپزخانه پودر کرده و این پودر را در کپسول ریخته و درب کپسول ها را ببن

برای تقویت اثرات جین سینگ، می توانید از وانیل، دارچین یا زنجبیل به نسبت یک چهارم همراه با سه چهارم جین سینگ استفاده 

 .کنید

  

 ساالد جین سنگ

داده و برای تهیه ساالد جین سنگ، می توانید جین سنگ درمانگیاه را ابتدا به مدت سه ساعت در آب سرد خیس کنید. سپس آنرا برش 

 .در ساالدها به عنوان ماده افزودنی به ساالد استفاده کنید

https://darmangiah.com/product/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%da%98%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://darmangiah.com/product/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%da%98%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3/
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دقت کنید که آبی که جینسینگ را در آن خیس کرده اید، یک نوشیدنی انرژی بخش و بسیار مفید است. لذا آنرا دور نریزید و مصرف 

 .کنید. همچنین با توجه به قیمت جینسنگ که نسبت به سایر گیاهان دارویی باالتر است، بهتر است تا حد ممکن از آن استفاده بهینه کنید

  

 عوارض جینسینگ

و مصرف این گیاه به آن توجه کرد،  خرید جینسینگ معموال زیاد نیستند. شاید مهمترین موردی که باید در عوارض جین سینگ

 .خاصیت محرک و افزایش دهنده سطح هوشیاری است

 .این موضوع می تواند در صورت مصرف بیش از حد، سبب بیخوابی شما شود

 .های کافئین دار مثل قهوه، اثرات آنرا تشدید می کندهمچنین مصرف همزمان جین سینگ با نوشیدنی 

لذا اگر نگران ایجاد عوارض جین سینگ هستید، این موارد را رعایت کنید. هرچند این عوارض جینسینگ در افراد بسیار کمی و آن هم 

 .به ندرت ایجاد می شوند

ذکر شده است ولی در برخی آزمایشات دیگر، چنین  در برخی مطالعات نیز افزایش فشار خون به عنوان یکی از عوارض جینسینگ

 .اثری از آن مشاهده نشده است

 

 روش تشخیص جینسینگ اصل کره ای

 گونه گیاهی جینسینگ اصل

گیاه در دنیا با نام جینسینگ شناخته می شوند. جینسینگ سیبری )روسی(، کانادایی، هندی)آشواگاندا(، آمریکایی باید بدانید که چندین 

 .و کره ای)چینی( انواع مختلف آن هستند. اما گونه ای که بعنوان جینسینگ اصل شناخته می شود، نوع کره ای )چینی( است
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اما بعضا مثل جینسینگ کانادایی یا آمریکایی گونه دیگری از همین گیاه هستند که  سایر انواع آن اگرچه با این نام شناخته می شوند

اثرات به مراتب کمتری از نوع اصلی دارند، و یا مانند جینسینگ هندی )آشواگاندا که در ایران در استان سیستان و بلوچستان می روید 

 .فقط با این نام مشهور شده اندبا نام پنیرباد شناخته می شود( کال یک گیاه متفاوت هستند که 

 را …همیشه از فروشنده بخواهید که گونه کره ای)یا همان چینی( را به شما ارائه دهد و نه گونه دیگری مثل هندی و 

  

 قیمت جینسینگ کره ای

ودن آن، این قیمت باالتر هم قیمت جینسینگ اصل کره ای معموال باالست و در ایران نیز به دلیل عدم کشت و کار این گیاه و وارداتی ب

خواهد بود. به قیمت هایی که به صورت غیر طبیعی پایین هستند اعتماد نکنید. قیمت جینسینگ اصل کره ای در دنیا به طور متوسط 

می  …حداقل پنجاه دالر به ازای هر کیلوگرم است و طبیعتا قیمت این گیاه در ایران با احتساب هزینه های گمرکی و حمل و نقل و 

 .دالر باشد 50بایست تا حدی باالتر از ارزش معادل 

  

 پودر شده نباشد

محصول را پودر شده خریداری نکنید و ریشه سالم را بخرید. اگر قصد استفاده آن به صورت پودر شده دارید، می توانید این کار را به 

ست که امکان تقلب هایی همچون استفاده از گیاه جعلی و راحتی با یک آسیاب خانگی انجام دهید. پودر کردن یکی از روش هایی ا

 .آورد می فراهم سودجو افراد برای را گیاهان سایر با اصلی محصول  ارزان قیمت به جای جینسینگ اصل و یا اختالط

  

 شکل ظاهری ریشه جینسینگ کره ای

به معنای انسان نما به همین دلیل به آن داده شده است. در  Ginseng ریشه های جینسینگ ظاهری شبیه بدن انسان دارند. و نام

 قسمت باالی ریشه گره ای شبیه به سر انسان وجود دارد و در امتداد ریشه اصلی، ریشه های فرعی به صورت دست و پای انسان از 
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نجا که ریشه جینسینگ کره ای در ایران به صورت خشک شده به فروش می رسد، گاهی ممکن است که آن منشعب شده اند. البته از آ

خرد شدن و شکستگی باعث به هم ریختن این فرم ظاهری گیاه شود. ولی باز هم می توان آن را به عنوان یک روش شناسایی 

 .جینسینگ اصل به خاطر سپرد

  

 رنگ ریشه ها

مایل به کرمی، کرمی روشن یا کرمی مایل به زرد باشد. ریشه هایی که مدت زیادی در مجاورت هوا مانده  رنگ ریشه ها باید سفید

 .باشند، دارای رنگ تیره و کدر هستند

 .اگر جینسینگ کره ای قرمز خریداری می کنید، باید دارای رنگ نارنجی طالیی باشند

مز هر دو از یک گیاه هستند و تنها فرق آنها در این است که اوال جینسینگ این نکته را به یاد داشته باشید که جینسینگ سفید و قر

قرمز چند سال دیرتر از مزرعه برداشت شده و سن بیشتری از سفید آن دارد و ثانیا پس از عصاره گیری و بخاردهی، رنگ آن به 

 .صورت قرمز در می آید

 .باشندپس هردو محصول باید از نظر شکل ظاهری نسبتا شبیه به هم 

  

 نرمی ریشه ها

ریشه جینسینگ اصل کره ای در حالتی که کیفیت خوبی داشته باشد، معموال باید اندکی نرم باشد و زیاد خشک و خشن چوبی نشده 

 .باشد

نرمی  نرمی این ریشه ها به حدی است که اگر قسمت اصلی آنرا زیر دندان قرار داده و بفشارید، حالت شکنندگی خشن ندارد و مقداری

 .را در آن حس می کنید

  

 مزه شیرین و دارا بودن اندکی گرد پودر قند
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 .یکی دیگر از راههای شناسایی ریشه جینسینگ اصل کره ای وجود مقداری گرد سفید رنگ روی آن است که پودر قند می باشد

یفیت محصول و همچنین برای خوشمزه تر کردن شرکت های عمده تولید کننده این گیاه در کره و چین، پس از برداشت آن برای حفظ ک

 .آن جهت مصرف، آن را در پودر قند غلت می دهند

به همین دلیل اگر یک تکه ریشه جینسینگ اصل کره ای را در دست بگیرید می بینید که مقدار خیلی کمی گرد سفید رنگ روی دست 

 .شما باقی می ماند که طعم شیرین دارد

 

 در تایم اداری تماس بگیرید.  09335439013و یا  05138464014برای خرید این محصول می توانید با شماره 

 

 

 

 

  


