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Mùa hè thường nắng nóng là chủ khí của mùa  hạ gọi là Thử và được coi như dương tà dễ làm
hao tổn khí và tân dịch.  Thử tà xâm nhập vào cơ thể làm ra nhiều mồ hôi khiến tân dịch bị
thương  tổn; nếu không kịp thời bù đắp rất có thể không những hao tổn tân dịch  mà còn gây
tổn thương đến nguyên khí. Để có thể khắc phục tình trạng này  người xưa đã sớm biết sử dụng
các chất có tính thanh nhiệt mà lại thanh  đạm (dễ tiêu hóa) để dùng trong những ngày hè nóng
bức ở nhiệt độ cao.

      

Dưới  đây xin giới thiệu một số cách dễ kiếm, dễ làm, lại tiện lợi, hiệu quả  để có thể ứng dụng
trong những ngày hè nóng nực này.

  

Do nóng nhiệt  có thể gây chảy máu cam ở trẻ nhỏ: lấy hạt đười ươi sao vàng, nấu lấy  nước cho
trẻ uống thay nước trong ngày.

        

  
      Trị mụn nhọt do nóng:  Lấy hạt đười ươi ngâm nước, lấy chút nước này trộn với cơm cùng 
vài hạt muối đắp lên mụn nhọt, ngày 1 lần.  

Trị táo bón do nhiệt: Lấy 10 hạt đười  ươi, uống vào sáng sớm lúc đói.

  

Giải  độc, thanh nhiệt khi nắng nóng: Lấy bột sắn dây vừa đủ pha vào  trong một ly nước sôi để
nguội, rồi cho ít đường phèn khuấy tan uống, có  thể uống vài lần trong ngày.
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Giải  nhiệt độc cho trẻ: Nắng nóng làm trẻ luôn bứt rứt khó chịu, dùng  ngò rí tươi nấu lấy nước
cho trẻ uống. Mỗi lần uống cho vào ít đường  phèn. Công hiệu giải độc hay.

  

Giải  độc trời nắng nóng: khiến dễ đổ mồ hôi, da ngứa ngáy, khô. Để  giải độc dùng bồ công
anh 30g, cây lẻ bạn 30g, cát căn (bột sắn dây)  50g, nấu cùng lấy nước uống trong ngày.

  

Ho khan do nắng nóng (có thể khô và nóng cổ): Dùng kim  ngân hoa 30g, cúc hoa 30g, cam
thảo 10g, cho hãm trong bình kín, lấy  nước uống thay trà trong ngày.

  

Trị  nóng người, tiểu vàng: Cỏ tranh 30g, mã đề 30g, bồ công anh 30g;  nấu lấy nước uống
trong ngày.

  

Hay dùng đậu xanh nấu cùng đường  phèn lấy nước uống trong ngày.

  

Dùng  nước giải nhiệt, độc: Lấy muối ăn cùng với đường phèn với tỷ lệ  20g đường phèn cho vào
5 hạt muối, hòa trong 250ml nước sôi để nguội,  chia ra uống trong ngày. Loại nước này có muối
ăn nên có khả năng bồi  phụ điện giải trong cơ thể khi trời nắng nóng vừa đổ mồ hôi kéo theo cả
 nước và muối, vừa khát nước uống rất tốt.
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