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1. Chữa đau đầu sau khi uống bia bằng nước mơ trần bì

  

Nguyên liệu: 3 quả mơ chua hoặc mơ ngâm, 1 nhúm trần bì, 2 cốc nước đun sôi để nguội.

  

Thực hiện: Quả mơ tách bỏ hạt, lấy thịt, dầm nát. Trần bì rửa sạch.

  

– Cho trần bì, quả mơ vào nồi với 2 cốc nước, đun trên lửa nhỏ cho đến khi nước sắc lại còn một
nửa.

  

– Cho người say dùng khi nước còn ấm để phát huy tác dụng.

  

2. Trị đau đầu bằng vỏ quất tươi hoặc một ít vỏ chanh, rửa vỏ thật sạch trước khi đun.

  

Nguyên liệu: 1 quả chanh, một chút muối, 1 thìa nhỏ đường, 1 tách nước nóng.

  

Thực hiện: Cắt đôi quả chanh, lấy một lát mỏng ở giữa, phần còn lại vắt lấy nước cốt, cho vào
tách nước nóng.

  

– Thêm đường, chút muối và lát chanh vào tách, khuấy đều.

  

– Cho người say dùng nóng. Muối sẽ làm đằm vị chua, thức uống sẽ đậm đà hơn. Vị chua và
mùi thơm của tinh chất chanh sẽ giúp người say tỉnh táo, dễ chịu hơn.

  

3. Chữa nhức đầu bằng dùng Nước đậu xanh
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Nguyên liệu: 100gr đậu xanh, 500ml nước, một chút muối.

  

Thực hiện: Vo đậu xanh vài lần cho sạch bụi.

  

– Cho đậu xanh vào nồi với 500ml nước, đun trên lửa nhỏ đến khi đậu nở mềm, vớt bọt.

  

– Thêm chút muối vào nồi nước đậu xanh, tắt bếp, để hơi nguội.

  

– Bạn có thể lọc lấy nước hoặc cho người say ăn luôn cả phần cái để giã rượu.

  

4. Trị nhức đầu sau khi uống bia bằng nước quất

  

Nguyên liệu: Một nhúm trà xanh khô, 2-3 quả quất khô hoặc mứt quất, 1 quả quất tươi, 2 cốc
nước lọc.

  

Thực hiện: Đun nóng 2 tách nước, cho trà và quất khô hoặc mứt quất vào đun trên lửa nhỏ đến
khi cạn còn 2/3 lượng nước ban đầu. Thấy nước trà sánh và đậm là được.

  

– Để nước trà hơi nguội, rót ra tách, vắt nước cốt quất tươi vào trước khi uống, dùng thìa khuấy
đều.

  

5. Nước ép cà chua chữa đau đầu rất hiệu quả

  

Nguyên liệu: 2 quả cà chua, một ít muối, 1/2 cốc nước lọc.
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Thực hiện: Cà chua rửa sạch, cho vào tủ lạnh giữ thật lạnh.

  

– Sau khi ép lấy nước, bạn không cần thêm đá viên, thức uống vẫn có độ lạnh, vừa dễ uống vừa
không bị loãng.

  

– Cho cà chua vào máy ép hoa quả, ép lấy nước.

  

– Pha thêm 1/2 tách nước lọc và chút muối để giảm độ chua, khuấy đều. Nếu thích uống ngọt,
bạn có thể pha thêm 1-2 thìa nhỏ đường, nước cà chua sẽ có độ ngọt vừa phải, rất ngon.

  

6. Nước cóc ép cũng có thể chữa nhức đầu do bia rượu

  

Nguyên liệu: 2 quả cóc, một ít muối, 1/2 cốc nước lọc.

  

Thực hiện: Cóc rửa sạch, gọt vỏ, cho vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút để cóc thật lạnh.

  

– Cho cóc vào máy ép hoa quả, ép lấy nước.

  

– Pha thêm 1/2 tách nước lọc hoặc ít hơn nếu bạn muốn uống nguyên chất. Thêm chút muối để
giảm độ chua, khuấy đều.

  

– Bạn cũng có thể ép cóc lấy nước rồi mới cho vào ngăn mát tủ lạnh.

  

Cóc chứa nhiều vitamin C, giúp giải rượu rất hiệu quả.
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7. Nước rau cần

  

Nguyên liệu: 100gr rau cần, một ít nước, một ít đường.

  

Thực hiện: Rau cần rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước cốt, pha chút đường, uống từ từ.

  

Nước cốt rau cần không chỉ làm tỉnh rượu mà còn giúp người say không bị đau đầu sau khi
tỉnh.

  

8. Nước củ cải trắng

  

Nguyên liệu: 3 củ cải trắng, một ít đường.

  

Thực hiện: Củ cải trắng rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước cốt, pha thêm chút đường uống.

  

9. Rau muống

  

Uống nước ép rau muống cũng chữa được ngộ độc rượu. Rửa sạch 500g rau muống tươi (loại
rau sạch) giã nát, vắt lấy nước uống nhiều lần trong ngày sẽ giải được ngộ độc và khỏi say rượu.

  

10. Cà chua

  

Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các
nguyên tố cali, canxi, natri… Cách giải ngộ độc rượu đơn giản, dễ làm nhất là uống một cốc
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nước ép cà chua chín. Trong cà chua có nhiều nguyên tố nói trên sẽ kịp thời bổ sung cho cơ
thể.

  

11. Chanh tươi

  

1 quả chanh tươi, vắt nước cho uống hoặc thái mỏng ăn cả quả càng tốt.

  

12. Lá dong (dùng để gói bánh chưng)

  

100-200 g lá dong, rửa thật sạch, giã nát vắt lấy nước cốt cho uống.

  

13. Ăn bưởi giúp giải rượu bia cực tốt

  

Ăn bưởi hoặc uống nước bưởi ép cũng có tác dụng làm tỉnh rượu và giải ngộ độc rượu.

  

14. Bột sắn dây

  

Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng
giúp cho gan tham gia đào thải độc tố.

  

15. Củ cải trắng

  

Giã nát một ít củ cải trắng, vắt lấy nước cốt, thêm chút đường rồi uống làm nhiều lần.
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16. Đậu đen

  

Khi ngộ độc rượu ta có thể uống nước sắc đậu đen để giải say. Ninh đậu đen cho nhừ rồi uống
liên tục từng chén một sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu.

  

Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị
gừng nóng (có tác dụng chống say rượu, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ
đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ
mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu.

  

17. Gừng tươi

  

18. Cà gai leo

  

Dược liệu quí hiếm giúp giải độc rượu bảo vệ gan, ngăn chặn các bệnh về gan do dùng nhiều
bia rượu như: Men gan cao, viêm gan, xơ gan, ung thư gan…

  

Theo kinh nghiệm của dân gian Cà gai leo dùng chữa ngộ độc rượu rất tốt. Tác dụng bảo vệ tế
bào Gan mạnh đến nỗi khi uống rượu chỉ cần chà răng hoặc nhấm rễ Cà gai leo thì sẽ tránh
được say, nếu bị say thì uống nước sắc của rễ hoặc thân lá sẽ nhanh chóng tỉnh rượu.

  

Cách sử dụng: Rễ, thân, lá, phơi khô sắc uống hoặc đun uống thay nước hàng ngày, ngày dùng
100g, hoặc trước và sau khi uống rượu uống 2-4 viên Cà gai leo của công ty Thiên nhiên tinh
hoa sản xuất.

  

19. Trà Atiso giải rượu bia rất nhanh

  

Atiso là một loại thảo dược có khả năng giải rượu và trị nhức đầu do say rượu rất tốt. 2 bông
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atiso tươi nấu sắc trong 2 tiếng (hoặc 2 nắm atiso khô chế biến sẵn nấu 15 phút), uống từng
đợt, mỗi đợt một cốc lớn.

  

20. Nước chè xanh

  

Chè xanh chứa axit tanic, có thể khử độc cồn cấp tính, chè càng đậm thì lượng axit càng nhiều.

  

Những điều TUYỆT ĐỐI CẤM KỴ SAU KHI UỐNG RƯỢU BIA

  

Ngoài những cách giải say như kể trê, người uống rượu bia cần lưu ý, trước khi nhập cuộc, để
không bị chê là “tửu lượng” kém và giảm thiểu hậu quả khủng khiếp của cơn say, bạn nên có
các chuẩn bị đối phó như sau:

  

+ Uống nước: cung cấp lượng nước nhất định để không bị mất nước nếu đi tiểu liên tục. Mang
theo một chai nước càng tốt. Vắt chanh vào cốc nước bổ sung vitamin C nhằm chống đỡ được
các tác hại của rượu.

  

+ Ăn: uống rượu bia khi đói thì bụng chắc chắn cồn cào, cồn thẩm thấu vào máu nhanh hơn làm
bạn chóng say. Nếu nôn mửa, do không có thức ăn trong dạ dày nên lượng nước  thoát ra lại
càng lớn.

  

+ Uống từ từ để cơ thể có thời gian tiêu hủy cồn.

  

+ Ăn nhẹ sau khi nhậu rồi mới đi ngủ vì bụng đói dễ làm bạn bị trúng gió.

  

Đặc biệt, khi say cần lưu ý không uống các loại thuốc chống nôn vì thuốc tiếp tục giữ chất độc
lại trong cơ thể, gan không thể lọc chất độc kịp, hậu quả là gây tổn hại nghiêm trọng tới gan,
lâu ngày gây xơ gan và ung thư gan.
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Tuyệt đối không uống nước ngọt có gas trong và sau khi nhậu vì phản ứng tạo bọt khí sinh ra
lượng lớn anhydrit cacbonic rất nguy hại tới dạ dày, gan, thận, tim và huyết quản, làm huyết áp
tăng cao, tức ngực, khó thở và chóng mặt trầm trọng.

  

Các loại “thuốc giải rượu” được bán trên thị trường như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21,
Tylenol… thật ra chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không hề giúp bạn giải rượu nhanh, một số thành
phần còn có thể gây ra suy gan.

  

Không nên uống paracetamol, vitamin B1, B6, axit folic… để làm giảm đau đầu khi say. Khi
rượu, bia vào, gan đang bị ảnh hưởng, lại thêm paracetamol chuyển hoá làm gan tê liệt. Còn
aspirin, một loại thuốc giảm đau, hạ sốt, khi uống phối hợp với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ
dày, gây chảy máu đường tiêu hoá.

  

Theo phunu.me

  

Bạn có thể tham khảo tại http://ruoungoaigiasi.vn/tin-tuc/meo-uong-ruou-bia-khong-say

  

Bạn có thể tham khảo các loại rượu ngoại cao cấp và vamg tại http://ruoungoaigiasi.vn/

  

Thu mua các loại rượu ngoại tại TPHCM và các tỉnh thành, tham khảo tại http://ruoungoaigiasi
.vn/thu-mua-ruou-ngoai.html
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