10 Biện pháp thực hiện chậm kinh nguyệt 7 ngày
an toàn ở nhà
10 phương pháp thực hiện trễ kinh nguyệt 1 tuần an toàn ở nhà là những phương pháp dân gian an
toàn ở nhà mà phụ nữ có thể trì hoãn kì kinh nguyệt tầm 7 ngày, uống trong các chuyến đi xa, đi du
lịch, đi biển luôn những chuyến hoạt động để chị em phụ nữ có nguy cơ thư thái hơn.

10 phương pháp thực hiện chậm kinh nguyệt 1 tuần an
toàn tại nhà
Rau răm: Rau răm là thực vật mang đặc điểm hàn cao Bởi vậy có khả năng khiến cho thân nhiệt mắc
phải giảm. Nhiệt độ cơ thể giảm sút sẽ dẫn đến Estrogen sản xuất ít hơn khiến cho quá trình hành
kinh chậm lại. Biện pháp sử dụng cực kỳ dễ dàng, nữ giới chỉ cần thiết sử dụng cách này khoảng tầm
1-2 tuần trước kỳ hành kinh cùng với sử dụng trong bữa ăn liên tục để có tác dụng tác dụng tốt nhất.
Thay thế nhưng mà Nếu mà sử dụng quá nhiều lần rau răm thì đàn bà có khả năng bị mất máu Vì thế
chị em phụ nữ đừng nên sử dụng nhiều quá nhiều.

Chanh: chanh tươi chứa rất nhiều lần axit citric có công dụng thực hiện trễ kinh nguyệt cũng như trì
hoãn ngày đèn đỏ của phụ nữ. Có nhiều cách sử dụng chanh tươi để trì hoãn kinh nguyệt như: uống
nước chanh không đường, nhai trực tiếp vài ba lát chanh tươi trước chu kỳ kinh nguyệt. Lúc sử dụng
biện pháp này, phải đảm bảo dùng chanh liên tục trong 7 ngày trước kỳ kinh nguyệt bình hay.
Giấm táo: Bên cạnh việc làm đẹp giúp da, giấm táo chứa thành phần Axit Citric như quả chanh trì
hoãn ngày có kinh. Trước kì đèn đỏ, bạn chỉ cần sử dụng 2-3 muỗng giấm táo trộn đối với nước nóng
để dùng. Tác động sẽ đến khoảng 2-3 lần/tuần dùng. Cần phải lưu ý dùng kiểu giấm táo có căn
nguyên, xuất xứ điển hình, hạn chế sử dụng giấm táo không giữ gìn rửa ráy, vô cùng dễ ảnh hưởng
đến tính mạng, có khả năng gây tiêu chảy.
Đậu xanh: theo dân gian, có khả năng uống 7 - 9 hạt đậu xanh còn vỏ ra ăn sống trước ngày hành
kinh thì sẽ lùi được ngày có kinh lại. Vì trong hạt đậu xanh có tính hàn có khả năng trì hoãn kinh
nguyệt.

Cà phê đặc: Trong cà phê đen đặc có chứa cafein có nguy cơ giúp chu kì kinh nguyệt xảy ra trễ hơn
bình hay. Cho nên chị em phụ nữ có khả năng áp dụng giải pháp này để trì hoãn kinh nguyệt. Chỉ cần
thiết áp dụng 1 cốc cà phê đen không đường trước ngày nguyệt san trong vòng một – 2 ngày để trì
hoãn những ngày kinh nguyệt. Tuy nhiên, cách này có khả năng khiến cho người bị nóng cùng với
tạo ra mức độ mọc nhọt.
Lá mùi tây: Mùi tây luôn còn gọi là ngò tây là 1 loại thực vật chứa rất nhiều lần vitamin A, C, K rất
được cho người. Loại rau này còn giúp bạn gái có thể kéo dài dài ngày có kinh lợi ích tốt, an toàn lại
tốt cho người. Bạn gái có nguy cơ bổ sung đăng nhập khẩu phần ăn hàng ngày hay chế biến lá mùi
tây sử dụng nước lấy 2 – 3 lần 1 ngày. Nhưng với phụ nữ có tiền sử dạ dày hay gan thì không được
dùng.
Bột Gelatin: Bột Gelatin được dùng rất phổ biến cũng như thông dụng trong làm bánh hoặc Hoa Kỳ
phẩm làm theo đẹp vì chứa nhiều lần protein cùng với collagen. Ngoài ra Gelatin có nguy cơ tuân thủ
giảm sút giảm hàm lượng Estrogen trong cơ thể, giúp kì hành kinh tới chậm hơn.
Biện pháp dùng bột này cũng vô cùng dễ dàng, bạn chỉ nên hòa 5g vào nước nóng khuấy nhẹ để tan
hỗn hợp cùng với dùng. Cần phải sử dụng 2-3 lần/ngày để hiệu quả nhanh hơn. Song, giải pháp này
chỉ thực hành chậm kinh nguyệt từ 4-5 tiếng, dưới thời điểm này kinh nguyệt sẽ trở lại.
Nước: 70% người đối tượng là nước Bởi vậy nước đóng vai trò vô cùng quan trọng với cơ thể dùng
nhiều nước rất được cho cơ thể đây là điều ai cũng biết. Ngoài đó áp dụng rất nhiều lần nước giúp
thời gian trứng rụng của người tiếp diễn lâu hơn cũng như cải thiện vòng kinh của phụ nữ.
Thuốc trì hoãn kinh nguyệt: Trên đây thị trường bây giờ có không ít dạng kháng sinh trì hoãn kinh
nguyệt đối tượng là Progestreron được chọn lựa dùng tập trung vì tác dụng tốt cùng với tình trạng an
toàn của nó. Cơ chế hoạt động nhằm kích thích sự phát triển của niêm mạc tử cung Progesteron. Sử
dụng kháng sinh trễ kinh chứa hormone Progesterone sẽ làm cho niêm mạc dạ con không thể bong
ra được, nhờ đó đưa đến công dụng trì hoãn kinh nguyệt.
Thuốc ngừa thai hàng ngày: thuốc tránh thai rất hay là giải pháp sớm cùng với lợi ích tốt được rất
nhiều lần người bệnh biết đến do thuốc kháng sinh có khả năg thực hành đổi thay nội bài tiết tố trong
người Do đó có khả năng giúp những ngày kinh nguyệt diễn ra lâu hơn. Song, cách này không mấy
an toàn cho chị em phụ nữ Nếu dùng nhiều lần.
Các giải pháp thực hành trễ kinh Vừa rồi Tuy sớm – gọn – lẹ, dễ làm lại bài tiết kiệm chi phí. Tuy
nhiên, chưa hề có 1 cho biết rằng thích hợp nào có thể chứng minh được hiệu quả của các phương
pháp Trên đây cùng với Nếu mà dùng không đúng biện pháp luôn dùng quá nhiều quá rất nhiều lần
nữ giới có khả năng gặp phải các công dụng phụ không mong chờ.
Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung
Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
Cắt tuyến mồ hôi nách có ảnh hưởng gì không
Chi phí chữa xuất tinh sớm
Kham phu khoa o dau tot
Nhiệt độ cơ thể bình thường là bao nhiêu
Chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu
Hướng dẫn cách làm chậm kinh nguyệt

Giải pháp thực hành chậm ngày kinh nguyệt An Toàn Nhất
[Từ 3 hôm tới 1 Tuần]
Nếu như có khoảng thời gian hành kinh đúng truy cập những ngày đi du lịch hoặc đi làm theo xa sẽ
làm cho bạn cảm thấy vô cùng khó chịu và tạo ra rất nhiều lần rắc rối. Nếu rơi đăng nhập tình huống
này bạn có thể kiềm chế động rối loạn lại vòng kinh của chính mình với cách sử dụng những mẹo làm
trễ ngày có kinh an toàn ở nhà sau đây.

Những giải pháp làm theo chậm ngày có kinh an toàn
Hiện tại có rất nhiều phương pháp làm trễ ngày kinh nguyệt tại nhà mà các nữ giới có khả năng sử
dụng như dùng những loại quần áo dùng hay món ăn có tác dụng trì hoãn hành kinh, luyện tập thể
dục với cường cấp độ cao, sử dụng kháng sinh Tây y,… ở từng cách đều có ưu cùng với điểm hạn
chế riêng rẽ bạn cần tìm hiểu kỹ càng trước lúc sử dụng.

Quần áo lấy làm theo chậm ngày hành kinh
Các kiểu quần áo áp dụng đem tới hiệu quả trì hoãn kỳ kinh nguyệt an toàn và lợi ích tốt là nước lọc,
nước sắc rễ cam thảo, nước lá mâm xôi,… Tùy thuộc vào nhân tố cơ địa của mình mà bạn nên lựa
chọn dạng nước dùng tuân thủ trễ kinh nguyệt sao cho giữ gìn an toàn với tính mệnh.
+ Uống nhiều nước lọc
Dùng nhiều nước hàng ngày mang không ít lợi ích với sức khỏe như ham muốn lưu thông máu, tiết
độc tố, làm đẹp da,… Cùng với đó, sử dụng rất nhiều lần nước cũng được coi là 1 trong các phương
pháp có tác động tuân thủ trễ ngày hành kinh cực kỳ an toàn cũng như tác dụng tốt.
Việc cung cấp nhiều nước giúp người sẽ có công dụng tuân thủ trễ thời kỳ rụng trứng, Vì vậy đưa
đến lợi ích tốt kéo này ngày kinh nguyệt. Đây được coi là một trong các cách có tác dụng kéo dài chu
kỳ kinh nguyệt rất hiệu quả bạn có thể tham khảo.
+ Giấm táo trộn loãng
Giấm táo là dược liệu khá quen thuộc, chúng được sử dụng khá hay gặp trong chế biến nướng, làm
theo đẹp cũng như có công dụng trợ giúp trị nhiều lần căn bệnh lý nhiễm trùng không giống nhau. Với
những nữ giới thì giấm táo còn được xem là một trong các dược liệu có tác động làm theo chậm kinh
rất tốt nhờ người Axit Citric dồi dào có trong chúng.
Biện pháp thực hiện: Trước ngày đèn đỏ khoảng 1 tuần, sử dụng 2 – 3 thìa giấm táo pha đối với
nước nóng Rồi sử dụng để dùng. Nếu chưa có giấm táo thì bạn hãy dùng giấm ăn để thế, cách này
cũng không làm theo ảnh hưởng tới hiệu quả cung cấp.
Lưu ý: cần thiết mua và sử dụng giấm táo ở các cửa hàng uy tín, giữ gìn uy tín để làm giảm gây ra
tác động không tốt tới sức khỏe.
+ Nước sắc rễ cam thảo
Chuyên gia cho biết, rễ cam thảo là 1 trong các dược liệu có tác động đẩy lùi ngày kinh nguyệt. Hàm
số lượng hoạt chất Flavonoid cũng như Estrogen trong rễ cam thảo lúc đi đăng nhập người sẽ có
công dụng phòng chống những cơn tụt thắt tại dạ con để tống máu kinh ra Ngoài, Vì vậy mang lại lợi
ích tốt trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt.
Phương pháp thực hiện:

Dùng một ít rễ cam thảo đem đi rửa sạch sẽ Rồi giúp đăng nhập ấm đun sôi với một chút nước, thực
hiện đun Trên lửa nhỏ trong trong vòng 15 phút Sau đó tắt bếp, chắt dùng lượng nước thu được Sau
đó dùng để dùng hết hàng ngày.
Ngoài ra, bạn cũng có khả năng mua bột cam thảo về pha đối với nước ấm Tiếp đó lấy. Thực hành
phương pháp này thường xuyên 1 tuần trước lúc hành kinh để mang đến tác dụng tốt hiệu quả.
+ Nước lá mâm xôi
Dùng lá mâm xôi để thực hành chậm khoảng thời gian hành kinh cũng là biện pháp khá an toàn cũng
như đưa đến hiệu quả cao. Người chất Niacin cũng như Fragrine trong lá mâm xôi khi đi vào người
sẽ ảnh hưởng lên khu vực chậu cùng với thực hành chậm ngày đèn đỏ. Sau đây là biện pháp làm
bạn có khả năng Bài viết liên quan:
Giải pháp thực hiện:
●
●

Áp dụng 1 nắm lá mâm xôi rửa sạch Rồi cho truy cập ấm đun cùng với 2 chén nước, đun
Vừa rồi lửa nhỏ trong tầm 10 phút thì tắt bếp cùng với chắt uống nước để dùng.
Dùng nước lá mâm xôi từ 2 – 3 lần/ngày, dùng liên tục trong trong vòng 5 ngày sẽ thấy được
lợi ích tốt đem đến.

+ Nước đun rễ nhân sâm và bạch chỉ
1 trong các giải pháp tuân thủ chậm ngày có kinh đơn giản cũng như an toàn nữa là phối hợp rễ nhân
sâm đối với cây bạch phỉ. Trước kỳ trứng rụng, bạn hãy sử dụng hai dược liệu này sắc sử dụng nước
sử dụng.
Tuy nhiên, đây đều là những vị thuốc kháng sinh quý hiếm và có chi phí đắt đỏ, Nếu mà dùng để trì
hoãn kinh nguyệt thì hơi tốn kém. Vì vậy, bạn nên cân kể thật kỹ càng trước khi lấy phương pháp này.
Thực hiện trễ kinh bằng món ăn
Bên cạnh những dạng quần áo uống ở Trên thì bạn cũng có thể thực hành trễ giai đoạn hành kinh
bằng giải pháp cải thiện cung cấp vào thực đơn ăn dùng rất hay những loại món ăn dưới đây:
+ Súp đậu lăng
Chuyên gia dưỡng chất cho biết, súp đậu lăng là thực phẩm có tác dụng làm theo trễ kinh rất tốt. Nếu
như bạn đang có ý muốn trì hoãn thời điểm hành kinh trong vòng 7 ngày thì trước khi hành kinh tầm
7 ngày bạn hãy chế biến món này để dùng. Ngoài tác động làm trễ kinh, món ăn này còn chứa hàm
lượng hoạt chất rất cao và nhất là tốt giúp tính mệnh. Sau đây là giải pháp chế biến súp đậu lăng bạn
có thể Tham khảo bài viết liên quan:
Biện pháp thực hiện:
●
●
●

Chuẩn bị 100 gram đậu lăng đem đi rửa sạch Tiếp đó vớt ra để giúp ráo nước.
Giúp đậu lăng truy cập nồi cùng với lượng nước vừa cần phải, bắc lên bếp hầm nhừ giúp tới
khi thành súp.
Sau đó nêm nếm thêm một ít gia vị giúp vừa ăn Tiếp đó tắt bếp, múc súp ra bát sử dụng
ngay khi còn nóng.

+ Đậu xanh
Đậu xanh là món ăn có hàm số lượng dinh dưỡng rất cao đối với xác suất thanh nhiệt giải độc, tuân
thủ mát gan, tuân thủ đẹp, trị mụn nhọt,… Bên cạnh ra, thực phẩm này còn được rất nhiều lần người
tận dụng để trì hoãn thời gian hành kinh. Y học hiện đại từng chỉ ra, người dinh dưỡng Flavonoid dồi

dào trong đậu xanh khi đi vào cơ thể sẽ cho kìm chế liệu trình trứng rụng, Vì vậy làm theo chậm kinh
nguyệt.
Biện pháp tuân thủ trì hoãn thời gian hành kinh bằng đậu xanh khá là dễ thực hiện, trước tầm khoảng
2 – 3 ngày có kinh bạn chỉ cần thiết dùng 9 hạt đậu xanh sống nhai và nuốt hết.
+ Rau răm
Rau răm từ lâu đã được coi là món ăn có tác dụng làm chậm kinh vô cùng an toàn cũng như tác dụng
tốt. Lý giải hiện tượng này bác sĩ cho biết, Nếu bạn ăn quá rất nhiều lần rau răm sẽ thực hành ảnh
hưởng tới thời kỳ tạo ra estrogen trong người, Từ đó thời điểm hành kinh cũng đều gặp phải làm trễ
lại.
Phương pháp thực hiện: biện pháp làm theo trễ kinh với rau răm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho thêm
chúng truy cập trong menu ăn uống đều đặn với cách ăn kèm đối với trứng vịt lột, cháo gà, gỏi gà,…
nên làm giải pháp này từ một – 2 tuần trước khi hành kinh mới đem đến hiệu quả hữu hiệu.
+ Rau mùi tây
Mùi tây thường hay còn gọi với cái tên khác là ngò tây, đây là loại rau có vị cay hay được sử dụng để
ăn kèm cho thực hiện dậy mùi và tăng hương vị giúp thực phẩm. Trong rau mùi tây chứa khá nhiều
dinh dưỡng tốt cho tính mệnh như vitamin A, vitamin C, vitamin K,… Mặt khác, đây còn được xem là
thực phẩm giúp trì hoãn thời gian hành kinh rất tốt.
Biện pháp thực hiện:
●
●
●

Bạn chỉ cần dùng rau mùi tây trong khẩu phần ăn ăn áp dụng liên tục truy cập trước kỳ hành
kinh tầm khoảng 7 ngày.
Sử dụng rau mùi tây chế biến nước hoặc hãm trà để uống, thực hiện cách này từ 2 – 3
lần/ngày để đem đến hiệu quả tốt nhất.
Lưu ý: Không sử dụng rau mùi tây để tuân thủ chậm ngày đèn đỏ cho những người bệnh
đang mắc bệnh lý về gan cùng với dạ dày.

+ Chanh: chanh là một trong những món ăn có công dụng thực hiện trễ kinh nguyệt khá là tác dụng
tốt. Nếu như đang định trì hoãn ngày đèn đỏ để tham gia các vận động thể dục hoặc nghĩ dưỡng thì
bạn có nguy cơ tận dụng chanh tươi.
Cách thực hiện: chanh đem rửa sạch, thái thành lát mỏng Sau đó sử dụng để nhai. Nếu như cảm
giác ăn chanh khó quá thì bạn có nguy cơ trộn nước quả chanh không đường để uống truy cập trước
ngày kinh nguyệt khoảng tầm 7 ngày.
Trên đây là các biện pháp làm trễ kỳ kinh nguyệt tự nhiên và áp toàn bạn gái có nguy cơ tham khảo
lấy ở nhà. Đây là mẹo rất nên cũng như hữu ích giúp các ai đang có dự định đi du lịch ngắn ngày
trong những chu kỳ kinh nguyệt. Tuy vậy, bạn không được quá sử dụng nhiều bởi Nếu dùng Trong
khi quá dài sẽ gây nên mất đi cân bằng nội bài tiết tố cùng với tác động không có lợi đến tính mệnh.
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