
Ingredientes
da cozinha que 
são remédios 
naturais



ALHO (Allium sativum)

GENGIBRE (Zingiber offi  cinale)

LOURO (Cinnamomom ca ssia)

AÇAFRÃO (Curcuma longa)

TOMILHO (� ymus vulgaris)



TOMILHO � ymus vulgaris

Propriedades medicinais: antiespasmódica e estimulante, antisséptica, 
antitussígena e expectorante.

Características energéticas: picante, levemente frio, levemente amargo.
Elimina o calor e benefi cia a garganta. Para sintomas de garganta 
vermelha, inchada e dolorida; para tosse de calor. Também usado 
externamente para articulações quentes e inchadas

Contra indicações: vacuidade de Yin, ou seja, doenças crônicas com 
sintomas de calor.



AÇAFRÃO Curcuma longa

Propriedades Medicinais: anti-infl amatória, anti-hiperlipidêmica, 
anti-hepatotóxica, tônico.
Melhora o apetite, auxilia na digestão, melhora a prisão de ventre, usado 
em quadros infl amatórios como ciatalgia. Regula o sangue.

Características energéticas: é de natureza neutra e de sabor picante. 
Promove a circulação do Qi.

Contra-indicação: gravidez e amamentação



GENGIBRE Zingiber offi  cinale

Propriedades Medicinais: anti-infl amatória, analgésica, antimicrobiana, 
estimulante digestiva, antivomitiva, antiviral, antitussígena.
Combate infl amação e rouquidão na garganta.
Alivia dores reumáticas e dores fortes em geral (torções, cálculos renais)

Características energéticas: é de natureza quente e de sabor picante. 
Promove a circulação do Qi.

Contra-indicações: hipertireoidismo, hipertensão e gravidez



LOURO Laurus nobilis

Propriedades Medicinais: estimulante do apetite e da digestão, relaxante 
muscular, anifúgico. Usado para cólicas com gases, digestão com sensação 
de peso, dores de cabeça por tensão muscular, contra fungos e mal cheiro 
nos pés.

Características energéticas:  planta secativa, morna

Contra-indicações: quando consumido em excesso pode causar sonolência, 
cólicas abdominais e diarreia.



ALHO Allium sativum

Propriedades Medicinais: antitrombótico, antiviral, antibacteriano, 
antifúngico, antihelmíntico, hipotensor, hipoglicemiante, hipolipemiante.

Características energéticas: é de natureza quente e de sabor picante. 
Promove a circulação do Qi.

Contra-indicações: não usar em excesso quem faz uso de anti-coagulantes, 
metrorragia. PA muito baixa.



Sou a naturóloga Jimile de Assis e já atendi 
milhares de pessoas no consultório e, desde 
2014 realizo cursos e mentorias para quem 
busca maior autonomia em relação à saúde, 
sem precisar correr para o pronto-socorro aos 
primeiros sintomas. 
Sou formada em naturologia pela Unisul, 
com especialização em medicina tradicional 
chinesa, acupuntura japonesa e ginecológica. 
Fiz 3 anos de pesquisa no sertão da Bahia com 
raizeiros que me ensinaram os segredos na 
medicina ancestral. 
É todo este conhecimento que quero 
compartilhar com vocês.



Importante:

Siga as recomendações somente se você tiver certeza do diagnóstico. 

Caso tenha dúvidas, procure um profi ssional da área.

A medicina natural é altamente efi caz, desde que praticada seguindo 

os procedimentos corretos.
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