
Mít -chống ung thư, tăng khoái cảm 

Không chỉ múi mít, mà hạt mít và rễ mít cũng có nhiều công dụng tốt cho sức 

khỏe của bạn. Dưới đây là những lợi ích tuyệt hảo của mít mà có thể bạn chưa 
biết, theo Naturalnews. 

 

Ăn mít chống lão hóa cho da  
 

Mít giàu chất chống ôxy hóa và hàm lượng nước cao, giúp da tươi sáng, khỏe 
mạnh, dưỡng ẩm và làm giảm các nếp nhăn cũng như ngăn ngừa khô da, giúp 

da luôn tươi tắn, trẻ trung.  

 
Ăn mít chống thiếu máu  

 
Mít chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, E, K, vitamin B6, folate, đồng và magiê 

cần thiết cho sự hình thành máu. Nó ngăn ngừa thiếu máu bằng cách bổ sung 
sắt và tăng sự hấp thu sắt với vitamin C trong cơ thể.  

 
Ăn mít để giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim  

 
Mít cũng chứa nhiều kali, yếu tố điều khiển natri trong cơ thể của chúng ta, 

do đó nó giúp cân bằng điện giải cùng với điều chỉnh chức năng cơ bắp, ngăn 
ngừa huyết áp cao và cài thiện sức khỏe tim mạch.  

 



Ăn mít ngăn chặn ung thư  

 
Mít có chất chống ôxy hóa tuyệt vời và các flavonoid giúp bảo vệ cơ thể chống 

lại bệnh ung thư. Chất chống ôxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại. 
Các gốc tự do được sản xuất do quá trình căng thẳng ôxy hóa trong cơ thể.  

 
Nó tạo ra sự thiệt hại DNA của tế bào và là nguyên nhân gây ung thư. Mít 

cũng bảo vệ chống lại ung thư đại tràng, phổi và ung thư khoang miệng. 
 

Ăn mít để kiểm soát đường huyết  
 

Đường huyết cao cũng do thiếu mangan trong cơ thể. Mít có một lượng phong 
phú mangan và do đó giúp điều chỉnh hàm lượng đường trong máu của cơ thể.

  
 

Ăn mít để hỗ trợ tuyến giáp  

 
Đồng là nguyên tố rất quan trọng cho sự trao đổi chất tuyến giáp, đặc biệt là 

đối với việc sản xuất và hấp thụ hormone. Mít chứa lượng đồng cao và giúp 
duy trì sự trao đổi chất của cơ thể.  

 
Ăn mít để hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh  

 
Nếu hệ thống tiêu hóa của bạn có vấn đề, nó có thể ảnh hưởng đến gan và 

nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Mít và hạt của nó thúc đẩy tiêu hóa khỏe 
mạnh và giúp gan hoạt động hiệu quả, đúng chức năng.  

 
Ăn mít giúp giảm táo bón  

 
Hàm lượng chất xơ cao trong mít giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và điều hòa 

nhu động ruột, ngăn ngừa sự tích tụ các chất thải trong ruột, từ đó ngăn ngừa 

táo bón. 
 

Ăn mít để củng cố xương chắc khỏe  
 

Mít có hàm lượng cao magiê, một chất dinh dưỡng giúp có thể hấp thụ tốt 
canxi. Magiê và canxi tăng cường xương và ngăn ngừa các rối loạn liên quan 

đến xương như loãng xương.  
 

Ăn mít để cải thiện tầm nhìn  
 

Mít chứa nhiều vitamin A, giúp cải thiện tầm nhìn và ngăn ngừa mù lòa do 
thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp giảm các triệu chứng của người bệnh quáng 

gà.  



 

Ăn hạt mít tăng khoái cảm tình dục  
 

Hạt mít được sử dụng rộng rãi để điều trị các rối loạn tình dục. Chúng là một 
“viagra” tuyệt vời để kích thích tình dục. Hạt mít là nguồn giàu chất sắt và đây 

là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tình dục và 
sinh sản.  

 
Ăn mít để tăng cường hệ thống miễn dịch  

 
Mít là một nguồn tuyệt vời của vitamin C, một chất dinh dưỡng mạnh mẽ giúp 

cơ thể bảo vệ chống lại các loại nhiễm trùng do virus và vi khuẩn. 
 

Ăn mít chống nhiễm khuẩn  
 

Do chứa nhiều vitamin C, mít là một chất chống ôxy hóa tan trong nước giúp 

cơ thể tăng đề kháng chống lại các tác nhân truyền nhiễm và loại bỏ các gốc 
tự do gây ung thư trong cơ thể.  
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