ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰاج ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ .در ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ،
ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از  ۳۰ﺗﺎ ۳۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﻫﺮ
ﺳﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺷﺨﺺ را در ﺟﺎده ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ.

دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻮدک از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ .از ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎی
ﮐﻮدک در ﺳﺎل ﻫﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮐﻮدک در  ۶ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ و
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮرات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻨﺪم ،ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮه ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﺎﻫﻮ ،ﺑﺎدام و ﻓﻨﺪق … ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﻄﯿﻒ ،ﻣﻌﺘﺪل ،در زﻣﺮه آن ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮادی از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮدل ،ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺗﻨﺪ ،ﻧﻌﻨﺎع ،ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ در زﻧﺎن
ﺷﯿﺮ ده ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺑﺪن زن ﺷﯿﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺷﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف اﺳﻔﻨﺎج ،ﮐﺮﻓﺲ ،ﮐﻨﺠﺪ ،ﭼﻐﻨﺪر ،آﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﻮد
و ﺟﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از رازﯾﺎﻧﻪ،
ﺗﺨﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﭘــﺲ از دوران ﺷﯿﺮﺧــﻮارﮔﯽ دوران ﮐــﻮدﮐﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﺬا در اﺑﺘﺪای
ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ دوران ﺑﻠﻮغ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺰاﺟﯽ ﮔﺮم و ﺗﺮ دارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن در
ﺳﻦ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و وﺟﻮد ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﺷﻮر ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﺮاوری ﺷﺪه و ﭘﺮ ادوﯾﻪ ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﻔﮏ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ای و آﻣـﺎده ،ﺳﻮﺳـﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒـﺎس و ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺴـﺖ ﻓﻮدﻫـﺎ و
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار ،آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و… اﯾﻦ ﺣﺮارت و
رﻃﻮﺑﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوﮐﺘﻮز در
ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻮده اﺳﺖ .درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ در ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ و دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮب در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ ﻏﺬای ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
ﮐﺮه و …( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و از ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه ،ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﻫﺮ دو،

ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻏﺬاﻫﺎی
ﺳﺮخ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا در آن
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی اﺷﺘﻬﺎ و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻮدک ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دارﻧﺪ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ ،آراﻣﺶ و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﺮای رﻓﻊ رﯾﺰش و ﺳﻔﯿﺪی
ﻣﻮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﻨﺎ ,وﺳﻤﻪ ,روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ و زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﯾﺰش
ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺿﻤﺎد آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ،؛ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﻔﯿﺪی و رﯾﺰش ﻣﻮ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺰش و
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل در اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻔﺖ
ﺷﺪن رﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎ و رﻓﻊ ﻏﻠﻈﺖ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺿﻤﺎد رﻓﻊ ﺳﻔﯿﺪی و رﯾﺰش ﻣﻮ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺣﻨﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری وﺳﻤﻪ )ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻤﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار ﺣﻨﺎ اﺳﺖ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد
زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺤﻠﯽ( ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ
را آرام آرام ﺑﻪ ﺿﻤﺎد ﮐﻒ ﺳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ روان و ﺷﻞ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻒ ﺳﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
را ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺿﻤﺎد را ﺑﻪ ﮐﻒ ﺳﺮ زده و ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ را
ﺑﺎ ﮐﻼه ﯾﺎ روﺳﺮی ﮐﻪ ﮐﻒ ﺳﺮ و ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺳﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﺎد ﺣﻨﺎ ,وﺳﻤﻪ و روﻏﻦ
ﮐﻨﺠﺪ ﺑﺎ زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ۴۰ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮد ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اوﻟﯿﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬاﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺰاج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾـﺶ ﺷﯿـﺮ ﻣـﺎدر ﺑـﺎ روﺷﻬـﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدران اول زا  ،اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎدر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص  ،ﻣﺼﺮف ﻗﺮص
ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺧﺎص در ﺑﺪن  ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
 ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮزاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺮک ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ  ،ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﯾﻤﻨﯽ  ،ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﻮزادان اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم
ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎده و درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ  ۱۰روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ :

۱٫ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺿﻌﯿﻒ در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺒﻮد
ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از دﻓﻌﺎت
ﺷﯿﺮدﻫﯽ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم روی ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰ را در آب ﮔﺮم ﻓﺮو ﺑﺮده و آن را ﺑﭽﻼﻧﯿﺪ ﺗﺎ آب اﺿﺎﻓﯽ
آن ﺧﺎرج ﺷﻮد.
از ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻼﯾﻢ اﻃﺮاف ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﭘﺴﺘﺎن را روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ  ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﻮزاد را
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ  ،از اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۲٫ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺪد ﺷﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺣﺎوی ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﻋﺮق را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺪه ﻫﺎی ﻋﺮق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺷﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺻﺒﺢ اﯾﻦ آب را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .در ﺻﺎﻓﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﺎی ﺣﺎﺻﻞ را ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی
اول ﺳﻪ
ﻫﺮ ﺑﺎر
روز ﻫﺮ

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ده روز
ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ده روز ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز
دو ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ده روز ﺳﻪ ﺑﺎر در
ﺑﺎر ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و آﺳﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎی
درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ در
درﻣﺎن اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻌﺪ ازﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﺑﺰرگ ﮐﺮدن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﻨﻪ
ﻫﺎ

۳٫ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺳﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮارش ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از دردﻫﺎی ﮐﻮﻟﯿﮑﯽ در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ را درون ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .در
ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۳۰د ﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻌﺪ آن را ﺻﺎف
ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺎی ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه دوﺑﺎر در روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻓﻨﺠﺎن از ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ  ،زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﻧﺒﺎت
را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت را آﺳﯿﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮدر ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری از آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر درروز
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﻢ
رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

۴٫زﯾﺮه ﺳﺒﺰ
زﯾﺮه ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮔﻮارش را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ  ،ﻧﻔﺦ و اﺳﯿﺪی ﺷﺪن ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ آﻫﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر زﯾﺮه ﺳﺒﺰ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻫﺮ روز در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﯾﺮه ﺳﺒﺰ را ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﻓﻨﺠﺎن
آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺤﻠﻮل را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﻧﺼﻒ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ و
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﮑﺒﺎر در
روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۵٫دارﭼﯿﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺐ آﯾﻮرودا ﯾﺎ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪی ،دارﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ
ﺷﯿﺮ از ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮده دارﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﻧﻮزادان اﯾﻦ ﺷﯿﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از
زاﯾﻤﺎن ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد.
ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۶٫ﺳﯿﺮ
ﺳﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﻮزادان ﻧﯿﺰ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ
ﻣﺎدر را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ را رﯾﺰ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﯿﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه را درون ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ.
از روی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و آن را
ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ.
روزی ﯾﮑﺒـﺎر  ،ﺻـﺒﺢ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎم دوران ﺷﯿﺮدﻫـﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻮﺷﯿـﺪﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۷٫رﯾﺤﺎن
در آﯾﻮرودا رﯾﺤﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در
ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﺮ را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ﻣﺎدر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎروﺗﻦ  ،ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ  ،ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ و آﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد
را ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
در ﯾﮏ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب و ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺮگ ﺧﺮد رﯾﺰ ﺷﺪه ی رﯾﺤﺎن را
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﺣﺮارت را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵دﻗﯿﻘﻪ آن را دم ﮐﻨﯿﺪ.
از روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه روزی دوﺑﺎر از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ.

۸٫ﺗﺮب ﮐﻮﻫﯽ
ﺗﺮب ﮐﻮﻫﯽ از
در ﺧﻮد دارد
ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
در ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰرﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺿﺮوری را
و ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻋﺮوق اﻃﺮاف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ
ﺷﻮد.

آب ﺗﺮب ﮐﻮﻫﯽ ﺗﺎزه را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﯿﻢ
ﻟﯿﻮان از آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﺮگ ﺗﺮب ﮐﻮﻫﯽ را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب و
ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺑﺮگ ﻫﺎ را ﺑﺎ
ﮐﺮه ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .دوﺑﺎر درروز ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺒﺰی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺷﯿﺮﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

۹٫ﺟﻮی دو ﺳﺮ
ﺟﻮی دو ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎدراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻮی دوﺳﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آﻫﻦ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺒﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮدر ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺟﻮی دو ﺳﺮ ﻏﺬای آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و ﮐﺎﻫﺶ
اﺳﺘﺮس ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻇﺮف ﺟﻮی دو ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر اﺳﺖ.

۱۰٫ﻫﻮﯾﺞ و ﭼﻐﻨﺪر
ﻫﻮﯾﺞ و ﭼﻐﻨﺪر ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻓﻮق دارای
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
دو ﻫﻮﯾﺞ و دو ﭼﻐﻨﺪر را در آﺑﻤﯿﻮه ﮔﯿﺮی آب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دو ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻻد ﯾﺎ ﺳﻮپ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺞ و ﭼﻐﻨﺪر درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﺮ روز ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺪاوم آب در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺑﺪن آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﺮوی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﮐﻨﯿﺪ

و

ﺳﻌﯽ

ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﯿﺰان

ﮐﺎﻟﺮی

ﻃﺮز ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﯿﺮدﻫﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﯿﺮدﻫﯽ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﻓﻌﺎت ﺷﯿﺮدﻫﯽ را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،
ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
از ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ
ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺷﯿﺮدوش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ درﻣﺎن ﻫﺎ و اﺻﻮل ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺑﺎره ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺷﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ
ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
و ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﺒﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺒﺪ اﻣﺮی ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ
ﭼﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺒﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺪام را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب و آﺳﯿﺐ در اﯾﻦ اﻧﺪام ﮔﺮدد.
دو ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب وﺟﻮد دارد :ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﻞ و
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﻞ
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ،ﭼﺮﺑﯽ
در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ ،رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زا ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻی ﺧﻮن ،ﭼﺎﻗﯽ،
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ،۲ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری،
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﯾﮏ اﺣﺴﺎس
ﮐﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدن و ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻬﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎده ای در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را درﻣﺎن ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ  ۱۰ﻣـﻮرد از ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ درﻣﺎﻧﻬـﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

۱٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺒﺪ ﺷﺪه و
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎف ﻧﺸﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب
ﮔﺮم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
روزاﻧﻪ  ۲ﺑﺎر از اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
اﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

۲٫ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن

ﺳﻤﻮم را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﻪ ﮐﺒﺪ در اﻣﺮ ﺳﻤﯿﺖ
زداﯾﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎرﯾﻨﺠﻨﯿﻦ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش را ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺎر در روز و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ۲ ،ﺗﺎ  ۳ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮی ﺳﺎﻃﻮری ﺷﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ
ﭘﺎرچ آب رﯾﺨﺘﻪ و اﯾﻦ آب را در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.

۳٫ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪک
ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺻﺪک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ،از اﯾﻨﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺒﺪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺒﺪ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻏﺬا و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ
ﻗﺎﺻﺪک ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری رﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪک ﺧﺸﮏ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
روی ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﭙﺲ آن
را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
اﯾﻦ دﻣﮑﺮده را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .روزاﻧﻪ  ۳ﻓﻨﺠﺎن از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ را
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺗﺮد و ﺗﺎزه ﻗﺎﺻﺪک را ﺑﻪ ﺳﺎﻻد ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﺨﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.

۴٫ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داروﻫﺎی
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی

ﮐﺘﮑﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
اﻟﮑﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ را اﺻﻼح ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ وزن ﺑﺪن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
ﻫﺮ روز  ۳ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﯿﺪ و از ﮐﺒﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره ﻣﺎﯾﻊ و ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ
از ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

۵٫زردﭼﻮﺑﻪ
اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎارزش ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ
درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﯿﻨﯽ داروﺳﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زردﭼﻮﺑﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
زردﭼﻮﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ در ﮐﺒﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻤﯿﺖ
زداﯾﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب رﯾﺨﺘﻪ و
آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را دو ﺑﺎر در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
ﺷﯿﺮ ﮔﺮم رﯾﺨﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی زردﭼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﭙﺴﻮل و ﺗﻨﺘﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ دوز ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.

۶٫ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺒﺪی ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۲در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺼﺎره

رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﯿﻨﺎز ﮐﺒﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﯾﺎ  ALTو آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﯾﺎ  ASTدر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻤﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .درب ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ
دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺪان اﻓﺰوده و اﯾﻦ
دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ را  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ  ۲ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺑﺎر در روز از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی وﯾﮋه
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،دﯾﺎﺑﺖ و ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۷٫ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺐ
درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ

ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪی ﯾﺎ آﯾﻮرودا ،ﻣﯿﻮه و داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۵ﺗﺎ  ۶ﻋﺪد از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﯿﻮه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ را ﺳﺎﯾﯿﺪه و اﯾﻦ ﭘﻮدر را
ﺑﺎ  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آب ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را  ۲ﺑﺎر
در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮپ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ و ﺳﺎﻻد اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

۸٫اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻨﺪی
اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﻼ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ درﻣﺎن
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﮐﺒﺪ در ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﻤﻮم ﻣﻀﺮ از ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻣﻼ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزاﻧﻪ  ۳ﺗﺎ  ۴ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را ﻣﯿﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻮه ای در ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ۱ ،ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری از ﭘﻮدر اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
آب ﮔﺮم ﺣﻞ ﮐﺮده و  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

۹٫ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،
ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار و ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺷﺮﺑﺖ ذرت ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﺎﻻ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف آرد ﺳﻔﯿﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی ﻏﻼت و آرد
ﺳﺒﻮس دار را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ۳ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺮب ،روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ،
ﺑﺬز ﮐﺘﺎن ،ﮔﺮدو و ﺗﻮﻓﻮ ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ را ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮوﮐﻠﯽ،
ﮐﻠﻢ ﺳﺒﺰ ،ﮐﻠﻢ و ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﺴﻞ را زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.روﺷﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺒﺦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺐ ،ﮔﻮاوا ،ﺑﻠﻮﺑﺮی و
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎی
دارای ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭘﺮ ادوﯾﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﭼﺮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

۱۰٫ﻫﺮ روز ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﮐﻤﮏ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وزن ﺑﺪن در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﭼﺎﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ داده
ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ
ورزش
و ﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ورزش

ﮐﺮدن را آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻼﯾﻢ و ﮐﻢ اﺛﺮ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش ﮐﺮدن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ورزﺷﯽ آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺎده روی ،دوﯾﺪن آرام و ورزﺷﻬﺎی ﻫﻮازی ﯾﺎ اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺒﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻨﺎ ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و دﯾﮕﺮ ورزﺷﻬﺎی
ﻣﻔﺮح و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۷ .ورزش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
وزن ﻣﻮﺛﺮ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﻤﺘﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ
)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی اﺷﺒﺎع و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻓﯿﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ
ﮐﺮدﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد را
در ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .درﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ
دﯾﺎﺑﺖ
ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎﻟﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
روﺷﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص رازﯾﺎﻧﻪ در ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن
رازﯾﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
در آﺷﭙﺰی و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ در ادوﯾﻪ ﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﮔﯿﺎه آن را در ﻟﯿﺴﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ اﺻﻠﯽ در آﺷﭙﺰی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه
دﻫﺎن،اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاص اﺷﺘﻬﺎ آوری ،ﺑﺎد ﺷﮑﻦ ﯾﺎ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ
ﺑﻮدن ،ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎض و ﺗﺸﻨﺞ  ،ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﺧﻠﻂ آوری،
ادرار آور ﯾﺎ ﻣ ُﺪر ،ازدﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Cﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،آﻫﻦ ،ﻓﻮﻻت و ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از روﻏﻨﻬﺎی ﻓﺮار را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روی ﻧﺎﻧﻬﺎ و ﮐﯿﮏ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﺧﻮد،
اﻓﺰودن رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺮخ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺪن ﺗﺨﻢ
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رازﯾﺎﻧﻪ دارای ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ
و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﻓﻊ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
۱٫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن
ﺟﻮﯾﺪن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺧﻮﺷﺒﻮ
و ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن ﺑﻌﺪ از

ﺧﻮردن ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮی زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن و ﻧﻔﺲ ﺑﺪﺑﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻤﻬﺎ و آﻓﺖ ﻫﺎی
ﻟﺜﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮﯾﺪن ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن  ،دﻣﻨﻮش وﻟﺮم رازﯾﺎﻧﻪ را در دﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪه و
ﻏﺮﻏﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

 ۲٫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﻮارش
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﻧﻔﺦ،
ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﮐﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎ دل ﭘﯿﭽﻪ ،ﮔﺎز روده  ،ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ﺣﺘﯽ
ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺑﺎدﺷﮑﻨﯽ ﮐﻪ دارد
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎد و ﮔﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﻮ
درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻮﯾﺪن ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻏﺬاﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﺪه درد و ﻧﻔﺦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻣﻨﻮش رازﯾﺎﻧﻪ
ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب
ﮐﻨﯿﺪ.

وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ
و دو ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف

۳٫درﻣﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﺪن
درﻣﺎن ﭘﻒ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ
ﻧﻮﺷﯿﺪن دﻣﻨﻮش رازﯾﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺿﺎﻓﯽ
از ﺑﺪن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی ﻣُﺪر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دﻣﻨﻮش رازﯾﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد ،ﭘﻒ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و درﻣﺎن ﺗﺠﻤﻊ آب و ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﺪن،
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﻤﻮم از ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻣﺠﺎری ادراری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺧﻮاص

ﻋﺮق آور ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺮق رﯾﺰی را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۴٫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﭼﺎﻗﯽ
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
اﺷﺘﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و اﺣﺴﺎس ﭘُﺮ ﺑﻮدن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رازﯾﺎﻧﻪ
ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣُﺪر
ﺑﻮدن ،رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﻪ دﻟﯿﻞ راﯾﺞ اﺿﺎﻓﻪ وزﻧﻬﺎی
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻮداده و ﭘﻮدر ﮐﻨﯿﺪ و از اﻟﮏ رد ﮐﺮده و ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﯾﺨﻮری از آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﮔﺮم  ۲ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

۵٫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن
رﯾﺸﻪ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن روده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﺳﻤﻮم ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا از روده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻧﺘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۲در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ و ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﻧﯿﺰ
دارای اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۶٫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در زﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮس و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﻨﻈﻢ در زﻧﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ
دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل

 ۲۰۱۲اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دردﻧﺎک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪای از ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دارد ،رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎده ای ﺷﯿﺮ اﻓﺰا ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۷٫درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ
رازﯾﺎﻧﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻠﻂ آوری ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪ و ﮔﻠﻮدرد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دﻣﻨﻮش ﮔﺮم رازﯾﺎﻧﻪ را  ۲ﯾﺎ  ۳ﺑﺎر در روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺼﻒ آب ﺑﺨﺎر ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ را
ﻏﺮﻏﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

 ۸٫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ
رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺣﺎوی ﻓﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻮﻣﻮﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺷﺎن ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﯾﺸﻪ ﺧﺎم رازﯾﺎﻧﻪ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۹٫ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داروﯾﯽ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن
رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﺎ درﻣﺎن آب ﺳﯿﺎه،

ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﺪی در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﻮاﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﺣﺎوی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﺳﯿﺐ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ و
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن روزاﻧﻪ دﻣﻨﻮش رازﯾﺎﻧﻪ از ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺗﺨﻢ
رازﯾﺎﻧﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه و ﻧﺼﻒ
آن ﺑﺨﺎر ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن آﺳﯿﺒﻬﺎ و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰٫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎز رازﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺨﻢ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ادراﮐﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آب رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق و اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه
ذﺧﯿﺮه اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻐﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺗـﺮی ﮔﻠﯿﺴـﯿﺮﯾﺪ ﺧـﻮن را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ؟
ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮن وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺑﺪن ﻣﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﯾﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ در
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم در ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ

آﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻀﻼت را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﮐﻪ ﺑﺪن
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد.

ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ زﯾﺎدی آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺎﻗﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون
ﺗﺤﺮک ،دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ،ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮐﻠﯿﻮی ،رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن زﯾﺎد ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و
ﻗﺮص ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

از

ﺑﺎرداری

ﻫﻢ

ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺎﻋﺚ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺮی

ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻی ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
ﺑﺎﻻ ،ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد اﻃﺮاف ﮐﻤﺮ و ﺷﮑﻢ ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻟﯿﭙﻮ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ  HDLﯾﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب و ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺑﺎﻻ ،ﺳﮑﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ.
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن
در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ -ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم در ﻫﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ  ،ﻟﺐ ﻣﺮز ۱۵۰ -ﺗﺎ  ۱۹۹ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم در ﻫﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ۲۰۰ -ﺗﺎ  ۴۹۹ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ
دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ

ﻣﯿﺰان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ۵۰۰ -ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ
دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺗﻌﺪادی درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎده ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮف
داروﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ را اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﻮرد از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﺷﻮد:

۱٫ﺳﯿﺮ
ﺳﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺳﯿﺮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺮ ﺧﺎم دارای
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﯿﺮ ﺧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮﺑﯽ دارد.
روزاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﺎم را ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﺎه
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎزه را در ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﺳﺎﻻدﺗﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۲٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم
زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﭙﯿﺪی ﺳﺮم) ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺧﻮن( در ﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ﯾﺎ  LDLو ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب ﯾﺎ  HDLدر ﻣﻮﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﺮﮐﻪ

ﺳﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺧﺎﻟﺺ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎزه ،ﺳﯿﺐ ،اﻧﮕﻮر ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

۳٫ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ی ﺧﻮن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸در ﻣﺠﻠﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و
ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد
داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺨﻢ
ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
آب را ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.

 ۴٫ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﯾﻪ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻏﺬاﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﭘﺴﯽ ﺳﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ و  LDLﮐﻠﺴﺘﺮول در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺼﻒ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

۵٫دارﭼﯿﻦ
دارﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۳در ﻣﺠﻠﻪ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،دارﭼﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ
و ﭼﺮﺑﯽ را در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ۲ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺼﺮف  ۱ﺗﺎ
 ۶ﮔﺮم دارﭼﯿﻦ در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧـﺪازه  LDLﮐﻠﺴـﺘﺮول در اﻓـﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾـﺎﺑﺖ ﻧـﻮع  ۲ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ.ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﭼﯿﻦ ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ۲
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری دارﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻮدوﺳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و در
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ را
روی اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻫﺎ ،ﺳﻮﭘﻬﺎ و ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
دارﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﮐﭙﺴﻮل و ﻣﮑﻤﻞ در اﮐﺜﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

۶٫ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﭙﮏ ﻗﺮﻣﺰ
در داروﺳﺎزی ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﭙﮏ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎوی ﮔﺮوﻫﯽ از
اﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻫﺎی ) ﻧﻮﻋﯽ داروی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن( ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
و اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
واﮐﻨﺸﯽ ﺳﯽ )  (CRPدارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﯿﺰان
ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎی روی ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :در دوران ﺑﺎرداری ،ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﮐﺒﺪی ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﭙﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﻟﻮواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺮدد.

۷٫ﻗﺎرچ ری ﺷﯽ
ﻗﺎرچ ری ﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ

ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ،ﮔﺎﻧﻮدرﯾﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ ،ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل و ﭘﻠﯽ
ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺪن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻧﻮدرﯾﮏ
اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎرچ ری ﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺿﺎﻓﯽ را از ﺧﻮن ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽ آورد ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﭘﻼﮐﺘﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ)
آرﯾﺘﻤﯽ( ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺼﺎره ﻗﺎرچ ری ﺷﯽ را ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ .دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻤﺎ دارد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

۸٫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺒﺮ
ﻓﯿﺒﺮ  ،اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﭼﻄﻮر در ﺑﺪن ﺟﺬب و ﮔﺮدش ﯾﺎﺑﺪ
را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
داری ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و  LDLﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ژل ﺑﻪ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﻗﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی از ﻏﺬای ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻮدوﺳﺮ ،ﻣﻮز ،ﻧﺨﻮدﻫﺎ و ﺗﻮت
ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﺜﻞ ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه از ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس دار ،ﻟﻮﺑﯿﺎﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ را آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد
ﻧﻔﺦ و ﮔﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺼﺮف آب را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺟﻠﻮی اﯾﺠﺎد ﯾﺒﻮﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۹٫اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ

ﮐﻪ

اﺳﯿﺪﻫﺎی

ﭼﺮب

اﻣﮕﺎ

۳

ﺑﻪ

ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﺮی

ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  LDLﯾﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺬف و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﯿﻠﻮﻣﯿﮑﺮون و  VLDLاز ﺧﻮن و ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﻪ اﻧﺮژی ) اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب( ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی اﻣﮕﺎ  ۳ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ،ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎل ﻣﺨﺎﻟﯽ،
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎد ،ﮔﺮدو ،ﺑﻘﻮﻻت ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺮ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،روﻏﻦ ﺑﺬر ﮐﺘﺎن و
روﻏﻦ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی اﻣﮕﺎ  ۳ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
دوز ﺻﺤﯿﺢ و ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰٫ورزش ﻣﻨﻈﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن و رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﻓﺮدی در ﺷﻤﺎ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮن
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن
ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد.ورزش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ورزش اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ و ﺗﻨﺪ دارای
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورزش ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻼﯾﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو ،ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ورزش
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﯿﻦ و روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ورزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ:

اﮔﺮ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ
وزﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی ﺣﺎوی ﺷﮑﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻓﺮوﮐﺘﻮز را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﮏ

ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻤﺶ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﭼﺮب را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺮﭼﺮب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﻢ ﭼﺮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی اﺷﺒﺎع ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺮغ ،ﮐﺮه،
ﭘﻨﯿﺮ ،ﺷﯿﺮ ﭘﺮﭼﺮب و ﻧﺎرﮔﯿﻞ و روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ـﻦ
ـﺮ روﻏـ
ـﺎﻟﻢ ﻧﻈﯿـ
ـﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳـ
ـﺎع ﭼﻨـ
ـﺮ اﺷﺒـ
ـﺎی ﻏﯿـ
ﭼﺮﺑﯿﻬـ
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،ذرت و ﺳﻮﯾﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻨﻔﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻈﯿﺮ روﻏﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ و
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی اﻟﮑﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪن ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻦ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺪﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
داده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺳﺎزد .ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ،
ﺧﺸﮑﯽ واژن و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ .
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ
ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی وﯾﮋه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻣﺠﺪدا اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ را ﻫﻤﻮار
ﺳﺎزد.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارد .ﻗﻄﻌﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﻧﻔﺦ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و اﺣﺴﺎس ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱٫اﺳﺘﯿﮏ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮه  ،ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از روی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،روی ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪف ﺧﻮراﮐﯽ
و ﻣﯿﮕﻮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .روی ﯾﺎ زﯾﻨﮏ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را اﻓﺰاﯾﺶ
داده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.

۲٫ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮن
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب
اﻣﮕﺎ  ۳ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﻨﻔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺮب ﮔﺮدش ﺧﻮن
را در ﺑﺪن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن
ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان دوﭘﺎﻣﯿﻦ ) ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب( را در ﻣﻐﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪی ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ  ۲وﻋﺪه  ۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ﺷﺎه
ﻣﺎﻫﯽ ،ﻣﺎﻫﺶ ﺧﺎل ﻣﺨﺎﻟﯽ و ﻗﺰل آﻻی درﯾﺎﭼﻪ ( را در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

۳٫ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎ اﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﺮو را
ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،دو ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎن از آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۴٫ﺷﮑﻼت
ﺷﮑﻼت ﯾﮏ داروی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوی
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻔﯽ ﮔﺮدد.
و ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﺮس رﻣﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﯿﻞ اﺗﯿﻞ
آﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن اﻧﺪروﻓﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۵٫ﺟﻮ دوﺳﺮ
وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮدان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺟﻮ دوﺳﺮ
ﺣﺎوی آرژﯾﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ در ﻣﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ در زﻧﺎن و ﻫﻢ در ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۶٫ﻫﻠﻮ
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را در زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.

۷٫داﻧﻪ ﮐﺎج
داﻧﻪ ﮐﺎج ﺳﺮﺷﺎر از آرژﯾﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ
اﺗﺴﺎع رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آرژﯾﻨﯿﻦ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ
اﮐﺴﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮص وﯾﺎﮔﺮا )داروﯾﯽ ﮐﻪ در
درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد( وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﻣﻐﺰ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻐﺰ
ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

 ۸٫آووﮐﺎدو
آووﮐﺎدو ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B6و ﻓﻮﻟﯿﮏ
اﺳﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B6ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی در ﻣﺮدان ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۹٫ﺷﺎه ﺗﻮت
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ۱۰
ﻋﺪد ﺷﺎه ﺗﻮت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری از ﺑﺬر آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

۱۰٫ﻫﻨﺪواﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه  A&Mﺗﮕﺰاس درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ
ﺣﺎوی ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺘﺮوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮص
وﯾﺎﮔﺮا ﺑﺮ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺘﺮوﻟﯿﻦ در ﺑﺪن ﺑﻪ آرژﯾﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
و آرژﯾﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧﯽ را
ﮔﺸﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﻗﺮص وﯾﺎﮔﺮا ﺑﺮ ﺑﺪن
دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ را درﻣﺎن ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ از آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.

 ۱۱٫ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ
ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
 Ozدر ﺳﺎل  ۲۰۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮه ای ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد  % ۶۰ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۲٫ﺑﺎدام
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻮ و ﻋﻄﺮ ﺑﺎدام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻨﻮز واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ
ﺑﺎدام دارای ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎدام ﻏﻨﯽ
از روی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ در زﻧﺎن
و ﻫﻢ در ﻣﺮدان ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۳٫ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻓﺮم ﻫﺎی ﺧﺎم ،ﺳﺮخ ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻻدﻫﺎ ﯾﺎ
ﻏﺬاﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در
اﻧﺪام ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ۱۴٫ﻣﯿﺨﮏ
اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
آﺷﭙﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در ﻫﻨﺪ ،ﻣﯿﺨﮏ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان از ﻗﺮﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺼﺎره ﻣﯿﺨﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺨﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮدر ﻣﯿﺨﮏ را در ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻤﯽ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و دارﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺨﮏ
ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻃﻌﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﺘﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮدد.

۱۵٫اﻧﺠﯿﺮ
ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ در زﻧﺎن و ﻫﻢ در
ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد :اﻧﺠﯿﺮ .اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای
ﺑﺎروری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ  ۵ﻋﺪد اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

۱۶٫زﻋﻔﺮان
زﻋﻔﺮان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮدر زﻋﻔﺮان را در آب داغ
رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دم ﺑﮑﺸﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ
ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷٫ﮐﺎﻫﻮ
ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﯽ ﺳﺮﮐﻪ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دور ﮐﻤﺮﺗﺎن را ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎن
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﮐﺎﻫﻮ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه و آرام ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۱۸٫زﻧﺠﺒﯿﻞ
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدش دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺪن ،ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎی ﺧﺎم ،ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ،زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﺼﻠﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۹٫ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺮ روی  ۵۹زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ﻣﺼﺮف ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎو ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻏﻨﯽ از آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺗﻬﺎ  ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺎج را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻄﯿﺮ اﻧﺠﯿﺮ ،ﻣﻮز و آووﮐﺎدو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻫﻢ
در زﻧﺎن و ﻫﻢ در ﻣﺮدان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا
ﺑﻮدن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را

ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ.

۲۰٫ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻏﻼت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ آرد ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺪون ﺳﺒﻮس ،ﻏﻼت ﺳﺒﻮس
دار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺧﻮد را در ﻃﯽ ﻓﺮاوری از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﻏﻼت ﺳﺒﻮس
دار ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  Bﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Bﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ
و ﭘﺎﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس دار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﯿـﻞ ﺟﻨﺴـﯽ در
ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز  :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻮی دﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮز  :اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻠﻔﻞ :اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B1
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ :اﻧﮕﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ ،اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﮔﻼﺑﯽ ،ﺧﺮﺑﺰه ﺷﯿﺮﯾﻦ رﺳﯿﺪه،
ﺧﺮﻣﺎ ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ .ﺑﺮای ﻣﺰاج ﻫﺎی ﮔﺮم ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﯿﺎر و ﻫﻠﻮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت :ﻧﻌﻨﺎع ،ﺗﺮه ،ﺷﻠﻐﻢ ،ﺗﺮب ،ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،ﮐﻠﻢ ،ﺷﺎﻫﯽ ،ﻫﻮﯾﺞ،
ﮐﺮﻓﺲ ،ﺷﺒﺪر ،ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ،ﮐﻨﮕﺮ .ﺑﺮای ﻣﺰاج ﻫﺎی ﮔﺮم ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﺗﺮ
ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﻮ ،ﮐﺪو ،ﺧﺮﻓﻪ و ﺗﺨﻢ ﺧﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را زﯾﺎد

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺒﻮﺑﺎت :ﻧﺨﻮد ،ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﻫﺮ داﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻔﺎخ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺬاﯾﯿﺖ
آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺨﻮد از ﻫﻤﻪ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
آن را در آب ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﺎن آن را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺸﮑﺒﺎر :ﭘﺴﺘﻪ ،ﻓﻨﺪق ،ﺑﺎدام درﺧﺘﯽ ،ﮔﺮدو ،ﻣﻮﯾﺰ .ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
از ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺴﺘﻪ ،ﺑﺎدام ،ﻓﻨﺪق و ﮔﺮدو را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﺣﻞ
ﮐﺮده و ﺑﺎ دو ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ را درآورده و ﻣﻐﺰ
ﺑﺎدام درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻬﻮه ای آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را در ﺧﺮﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ :ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ،ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ،ﺧﺮوس ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ،ﺟﻮﺟﻪ
ﻣﺮغ ،ﻣﺮغ ﭘﺮﮔﻮﺷﺖ ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎزه) ﺑﺮای ﮔﺮم
ﻣﺰاﺟﺎن( ،ﺧﺎوﯾﺎر ،ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺨﻢ ﮐﺒﮏ ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و اردک ،ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف  ،ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺎ
زﻧﺠﺒﯿﻞ ،ﻓﻠﻔﻞ ،ﻣﯿﺨﮏ و دارﭼﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﭙﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎز ﺧﺎم ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ در ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﺒﺎﯾﺪ در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﺷﻮد .ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮخ ﺷﺪه از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ اش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮدو ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﻟﺒﻨﯿﺎت :ﺷﯿﺮ ﮔﺎو و روﻏﻦ آن ،ﺳﺮﺷﯿﺮ ﮔﺎوی ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ،ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ،ﺷﯿﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﯿﺮ ﺑﺰ .ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﺖ در ﮔﺮم ﻣﺰاﺟﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻣﯿﺨﮏ،
دارﭼﯿﻦ و ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ادوﯾﻪ ﺟﺎت :ﻓﻠﻔﻞ ،دارﭼﯿﻦ ،زﻧﺠﺒﯿﻞ ،ﻣﯿﺨﮏ ،زﻋﻔﺮان ،ﺳﯿﺮ ،ﭘﯿﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﺷﻘﺎﻗﻞ ،ﺧﻮﻟﻨﺠﺎن ،ﺷﮑﺮ ﺳﺮخ ،ﻋﺴﻞ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در
ﻏﺬاﻫﺎ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﭘﻮدر ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ :آب ﻋﺴﻞ ،آب ﻧﺨﻮد،ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮﯾﺰ.
ﻏﺬاﻫﺎ :ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ،
آش ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﻠﻢ و
ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﺎ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،

ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ،آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻗﻠﻢ ،ﺧﻮرﺷﺖ ﮐﻨﮕﺮ ،ﺧﻮرﺷﺖ ﮐﺮﻓﺲ،
ﮔﻮﺷﺖ ،آش ﺷﻠﻐﻢ ،اﻧﻮاع ﺧﺎﮔﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻮﮐﻮﻫﺎ و ﻗﻠﯿﻪ
و ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮﮐﻮی ﺗﺮه
زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ،ﺳﻮپ ﺟﻮﺟﻪ ،ﻣﺮﺑﺎی زﻧﺠﺒﯿﻞ،

ﻣﺮﺑﺎی ﺷﻘﺎﻗﻞ ،ﻣﺮﺑﺎی ﻫﻮﯾﺞ .ﻣﺮﺑﺎی ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و ﻋﺴﻞ و زﻧﺠﺒﯿﻞ درﺳﺖ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺖ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﺎ
را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﯾﮑﯽ از ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر آراﻣﺶﺑﺨﺶ و
ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﮑﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺷﭙﺰﺑﺎﺷﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ از آن راه ﻣﯽﺗﻮان روح و روان
را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ و راﺣﺖ
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮش اﺳﺖ .ﺑﻮﺋﯿﺪن
اﯾﻦ راﯾﺤﻪﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﻨﺶﻫﺎ و
اﺿﻄﺮابﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺟﺒﺮان اﻧﺮژیﻫﺎی از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای آراﻣﺶ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .در زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻋﺼﺎرهﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺼﺎرهﻫﺎﺋﯽ اﺛﺮﮔﺬاری ﻻزم را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺎﻟﺺاﻧﺪ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦدﻫﻨﺪهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ،ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﻮاب آرام و راﺣﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارزش
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه -ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﺋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دارد -ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ روح و روان
ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮابآﻣﯿﺰ
اﺳﺖ .ﺑﻮﺋﯿﺪن اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ،ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ

ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

ﮐ ُﻨﺪر
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮐﻨﺪر ،آراﻣﺒﺨﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻆ روح و روان اﺳﺖ .اﯾﻦ راﯾﺤﻪ،
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ رﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ رﻫﺎ ﺷﺪن از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﺿﻄﺮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ذﻫﻦ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ذﻫﻦ و روان ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
و ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ و در اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ،ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را از دﻟﺸﻮرهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﻢ.
رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺼﺎره آزاد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی
ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،روح و روان ﻣﺎ را ﺑﯿﺪارﺗﺮ و ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﯾﺎﺳﻤﻦ
ﻋﺼﺎره ﻣﻌﻄﺮ و زﯾﺒﺎی ﯾﺎﺳﻤﻦ ،ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺼﺎره،
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ زﻧﺎﻧﻪ و دﻟﯿﺮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺮداﻧﻪ را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺲ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ را از
ﺣﺲ »ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد« رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﺑﯽ آرام و راﺣﺖ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪن اﯾﻦ راﯾﺤﻪی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺮ و ﻃﺒﻌﺎً
ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
راﯾﺤﻪی ﯾﺎﺳﻤﻦ ،دو رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮﻣﺰ،
رﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪ ،رﻧﮓ ﭘﺎﮐﯽ! از اﯾﻦرو ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎدل ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮزﻧﮕﻮش
ﯾﮑﯽ از ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر آراﻣﺶﺑﺨﺶ و ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﮑﯿﻦ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎ و اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ درﻣﺎن اﯾﻦ
اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎ ،از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮزﻧﮕﻮش ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎ را از ﭼﻨﮕﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و ﮔﺮﻣﯽ و آراﻣﺶ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺒﺮهی ﺣﺲﻫﺎی آزارﻧﺪه
)ﺧﺸﻢ ،ﺗﻨﻔﺮ و…( رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻼق ،ﻣﺴﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﺴﯽ و روﺣﯽ ﻣﺮزﻧﮕﻮش ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ راﯾﺤﻪ
ﺑﺮ روی ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮک ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺎدﮔﯽ و ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻋﺮوق و ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﯽ و ﺟﻨﺐوﺟﻮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو رﻧﮓ آﺑﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،در ﻓﻀﺎی ارﺗﻌﺎﺷﯽ راﯾﺤﻪی ﻣﺮزﻧﮕﻮش
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻧﮓ آﺑﯽ ،آدم را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ
و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﯽ از
ﺷﺎدی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻞ ﺳﺮخ
راﯾﺤﻪی ﮔﻞ ﺳﺮخ ،ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاب آرام و
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .ﺑﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش اﯾﻦ ﮔﻞ ،ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه،
آدم را از دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی آن دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،روی ﻗﻠﺐ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آدﻣﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی داد و ﺳﺘﺪ ﻋﺸﻖ
و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻧﮓ اﯾﻦ راﯾﺤﻪ ،ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ از
ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﺷﺎر ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزﯾﻢ.

ﺑـﺮگ ﺳـﻨﺎ ﻣﻌﺠـﺰه در ﮐـﺎﻫﺶ وزن و
ﻻﻏﺮی  +روش دم ﮐﺮدن آن

ﺳﻨﺎ” ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﺗﻪای ﺑﻮده ،ﺑﺮگ
آن ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ
و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸﯽ و ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔـﻮﻧﻪای از ﮔﯿـﺎه ﺳـﻨﺎ در ﺟﻨـﻮب اﯾـﺮان و در
ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽروﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز زﯾﺎد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻤﺪه آن وارداﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻠﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دارد و ﺑﺮای
درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺎی ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی و
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺳﻤﻮم از ﺑﺪن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
ﭼﺎی ﺳﻨﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی دم ﮐﺮدن ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺎ
دارای ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻏﻼف زرد رﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ اﯾـﻦ
ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ دارد .ﻃﺮﻓﺪاران
ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روان
را از ﺑﺪن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﯿـﺎه ﺑـﺮای درﻣـﺎن ﻣﺸﮑﻼت
و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﺪﻣﺖ
ﺳﻨﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دارد ﮐﻪ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم

ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم از ﺑﺮگ ﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﻣﻨﻮش ﮐﺮده و ﻣﯽ
ﻧﻮﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺎی ﺳﻨﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای و ﯾﺎ ﭼﺎی ﺳﻨﺎ ﻋﺎری از رزﯾﻦ ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻻﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮاص ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی و ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻻﻏﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻻﻏﺮی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻻﻏﺮﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ورزش و ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ
ﺑﺮای ﻻﻏﺮی اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮان ،ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﺎﻗﯽ

ﺷﮑﻢ ،اوﻟﯿﻦ درﻣﺎﻧﺶ ﺳﻨﺎی ﻣﮑﯽ و ﮔﻞ ﺳﺮخ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،
ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ و ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دم ﮐﺮده و
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﺳﻨﺎی ﻣﮑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﻋﻢ از ﭼﺮﺑﯽ
ﺧﻮن ،ﭼﺮﺑﯽ دور ﺷﮑﻢ و ﮐﺒﺪ ﭼﺮب را درﻣﺎن و از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻬﻞﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﻨﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارد و اﺛﺮ ﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی
ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎری ﮔﻮارﺷﯽ دارد ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑــﻪ ﺑــﺮوز اﻧﻘﺒﺎﺿــﺎت رودهای ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿــﺎت در اﺛــﺮ
آﻧﺘﺮاﮐﯿﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮگ
ﺳﻨﺎ ﺣﺎوی ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ )ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻏﺬاﻫﺎی ﻫﻀﻢ ﺷﺪه از
رودهﻫﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﻣﺪﻓﻮع و ﺧﺮوج آن از روده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ
زﻧﺠﯿﺮهای از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ
ﮔﻮارش ،ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﻨﻮش ﺳﻨﺎ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺤﯿﺢ از
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۱اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی از ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ دﻣﻨﻮش ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب
ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﮕﺬارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺳﻨﺎ ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﻣﻨﻮش ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﺑﺪن ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲در اﺑﺘﺪا آب را ﺑﺠﻮش آورﯾﺪ .ﭼﺎی ﺳﻨﺎ را در در آب ﺟﻮش رﯾﺨﺘﻪ و
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  ۵دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد از آب ﻟﯿﻤﻮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﻤﻊ دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری
ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۳ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻣﻨﻮش ﺳﻨﺎ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ در ﮐﻨﺎر آن از
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﺎﻻد ﺳﺒﺰ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب در ﻃﻮل روز ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻏﺬاﻫﺎی
اﺳﺖ از
ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 -۵ورزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎی ﺳﻨﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﺮﻣﻮل
ﺛﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ روزاﻧﻪ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﯽ از ورزش را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن راﺣﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی
ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎری ﮔﻮارﺷﯽ دارد ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑــﻪ ﺑــﺮوز اﻧﻘﺒﺎﺿــﺎت رودهای ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿــﺎت در اﺛــﺮ
آﻧﺘﺮاﮐﯿﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮگ
ﺳﻨﺎ ﺣﺎوی ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ )ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻏﺬاﻫﺎی ﻫﻀﻢ ﺷﺪه از
رودهﻫﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﻣﺪﻓﻮع و ﺧﺮوج آن از روده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ
زﻧﺠﯿﺮهای از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ
ﮔﻮارش ،ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ـﻮﺗﯿﮏ
ـﯽ ﺑﯿـ
ـﺎ  ۱۰آﻧﺘـ
ـﺎﯾﯽ ﺑـ
آﺷﻨـ
ﻃﺒﯿﻌﯽ
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ داروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی

ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و … را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻮد.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻣﯿﮑﺮوب ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ،اﻏﻠﺐ
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﮔﻠﻮدرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﻣــﺮوزه آﻧﺘــﯽ ﺑﯿــﻮﺗﯿﮏ ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از
ﭘﺮﮐﺎﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ زﯾﺮا
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿـﺶ از ﺣـﺪ و ﯾـﺎ ﻧﺎدرﺳـﺖ از آﻧﺘـﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻼوه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ
و دﻓﺎﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﮐﻪ در روده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل ،ﺗﻬﻮع و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﻌﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻘﺮاط در ﺳﺨﻨﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ “اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﻤﺎ
داروﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داروﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﻤﺎ” اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در درﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ و وﯾﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن را از
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﺒﻪ ،ﺳﻞ و ﻏﯿﺮه

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ دوره درﻣﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داروﻫﺎ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﻮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ  ۱۰آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 ۱٫ﺳﯿﺮ
ﺳﯿﺮ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ داروی ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪ
وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮوب
ﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻟﯿﺴﯿﻦ )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻮری(
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎی روده ای ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
روزاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﺎم را ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺮ در ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎری زا و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮﺗﺎن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ۲٫ﻋﺴﻞ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺴﻞ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ را در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻄﺢ دارد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺴﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮوﮐﺴﯿﺪ ،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ،اﺛﺮ
اﺳﻤﺰی ،ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﮑﺮ و ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻋﺴﻞ ﻫﻤﻮاره از ﻋﺴﻞ ﺧﺎم و
ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻧﻮﮐﺎ ) (Manukaﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی ﻋﺴﻞ و دارﭼﯿﻦ را ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روزی ﯾﮑﺒﺎر از آن ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﭼﺎی و آﺑﻤﯿﻮه راه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۳٫روﻏﻦ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرج ﺗﺎون در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ روﻏﻦ
ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرواﮐﺮول ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ دارای ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ و ﺿﺪ درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﺎ و ﻧﺎﺧﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﺖ ﭘﺮ از آب ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ،روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎن را در آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﯿﻨﻮس و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ ﭘﻮﻧﻪ
ﮐﻮﻫﯽ را در ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ آب ﺟﻮش رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺨﺎر آن را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را روزی ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۴٫ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن
اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۰۳
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه
ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺧﺎﻧﻪ
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻌﺪادی ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺗﺎزه و ﺧﺮد ﺷﺪه را درون ﯾﮏ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ
ای درب دار ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﻘﺪاری اﻟﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻞ روی ﺑﺮگ ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ درب ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﺴﺘﻪ و آن را در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر آن
را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﻋﺼﺎره ﺻﺎف ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛
ﺣﺎﻻ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن دﺳﺖ ﺳﺎز ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی  ۲۵۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ ،روزی  ۲ﻣﺮﺗﺒﻪ
دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮﺗﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

 ۵٫زردﭼﻮﺑﻪ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ و ﻫﻨﺪی از ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و زردﭼﻮﺑﻪ
ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻌﻼوه
زردﭼﻮﺑﻪ از اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل در
زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:

 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ و  ۵ﺗﺎ  ۶ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ را ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آن را در ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .روزی دوﺑﺎر ﻧﺼﻒ
ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزی  ۲ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی زردﭼﻮﺑﻪ ) ۴۰۰ﺗﺎ
 ۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﮐﺘﺮﺗﺎن
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ۶٫ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﯾﺎ آﮐﯿﻨﺎﺳﻪ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﺧﻢ ﻫﺎ و
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﯾﺎ ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ )روزی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و درﻣﺎن اﮔﺰﻣﺎ و ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎز و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ روزاﻧﻪ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزی  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  ۱۰روز ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ
از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۷٫زﻧﺠﺒﯿﻞ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎزه دارای اﺛﺮات آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺠﺒﯿﻞ دارای اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ

و ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﺎل )ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﻃﺮاف دﻧﺪان ﻣﺜﻞ ﻟﺜﻪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﭼـﺎی زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﯾـﮏ اﻗـﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧـﻪ ﻋـﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎی زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺣﺪود  ۵/۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎزه را رﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ و درون ﻧﺼﻒ ﻓﻨﺠﺎن آب رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺪود ۱۰
دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ و
آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ در ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت دﮐﺘﺮ از ﮐﭙﺴﻮل زﻧﺠﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

 ۸٫ﮔﯿﺎه ﻣﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻣﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی
ﺑﯿﻤﺎری زا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن را ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر رﯾﺸﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ را در ﯾﮏ
ﻓﻨﺠﺎن آب داغ رﯾﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دم ﺑﮑﺸﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .روزی ﯾﮑﺒﺎر از اﯾﻦ ﭼﺎی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ۱ ،ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر رﯾﺸﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ را ﺑﺎ روﻏﻦ
ﭼﻨﺪ ﮐﭙﺴﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و روزی  ۳ﺑﺎر آن را ﺑﺮ روی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ۹٫ﻋﺼﺎره ﺑﺬر ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت
ﻋﺼﺎره ﺑﺬر ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت ) (GSEﯾﮏ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪوﯾﺮوس
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻧﻮع وﯾﺮوس و
ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ و اﻧﮕﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎرازﯾﺖ ﻫﺎ
)اﻧﮕﻞ ﻫﺎ( ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻼوه  GSEدارای ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﺠﻠﻪ ﻃﺐ
ﻣﮑﻤﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺬر ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت
در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه  GSEرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آب
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ،درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه آﮐﻨﻪ و ﻣﺮﻃﻮب
ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ۲ .ﺗﺎ  ۳ﻗﻄﺮه  GSEرا روی دﺳﺖ
ﺗﺎن رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺗﺎن را ﺑﺎ آن ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ۱۰ ،ﺗﺎ  ۱۵ﻗﻄﺮه  GSEرا در ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب رﯾﺨﺘﻪ و
روزی  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 ۱۰٫ﭼﺮﯾﺶ )ﯾﺎس ﻫﻨﺪی(
ﭼﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ آﮐﻨﻪ و ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوت ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭼﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻼت
دﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺮه ،ﭘﻼک ،اﻟﺘﻬﺎب و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻟﺜﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﭼﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﻗﺮص ﭼﺮﯾﺶ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﺪن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ـﻮزش
ـﺎن ﺳـ
ـﺒﯿﻌﯽ درﻣـ
ـﺎی ﻃـ
روش ﻫـ
ادرار
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ
ادراری روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﯿﻦ
ادرار درد داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾـﺰوری
)ﺳﻮزش ادرار( ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺰوری اﺣﺴﺎس درد ،ﺳﻮزش و ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﺠﺎری ادراری در ﻫﻨﮕﺎم
ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد دﯾﺰوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎی
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد دﯾﺰوری ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺰوری در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۱۸ﺗﺎ ۵۰
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ادراری در زﻧﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎری
ادراری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮدان اورﺗﺮﯾﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد.

دﻻﯾﻞ

ﺷﺎﯾﻊ

دﯾﮕﺮی

ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ

ﺑﺎﻋﺚ

ﻧﺎراﺣﺘﯽ

ﻫﺎی

ادراری ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ،ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ،اﻟﺘﻬﺎب
ﻣﺜﺎﻧﻪ )ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ( ،ﺗﺐ ﺧﺎل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﯿﻪ،
اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ) ،(STDsﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎی واژن و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ )واژن( .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﮐﻢ آﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و اﺗﺨﺎذ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و درﻣﺎن درد و ﺳﻮزش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺰوری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۱۰داروی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺰوری اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد.

 ۱٫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ادراری ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آب
ﺑﺎ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ زا از ﺑﺪن ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ادراری
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب از ﮐﻢ آب ﺷﺪن ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ
را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب دﻣﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻌﺎت ادرار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب در ﻃﻮل روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﻮه
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﺑﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻮپ ﻫﺎ ،اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻫﺎ و
آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب ﺑﺪن ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ۲٫ﮐﻤﭙﺮس آب ﮔﺮم
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﺮس آب ﮔﺮم دردﺗﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ درد ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﮐﻤﭙﺮس آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵دﻗﯿﻘﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ

از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺪ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از درد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

 ۳٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ادراری ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﻏﻨﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن  pHﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺧﺎم و  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم را ﺑﻪ
ﻟﯿﻮان آب ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روزی  ۲ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ را ﺑﻪ وان ﭘﺮ از آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ در آن دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را روزی ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۴٫ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺰوری )ﺳﻮزش ادرار( ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ادرار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ﻫﻨﮕﺎم ادرار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ
دﻓﻌﺎت ادرار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل  pHﺑﺪن
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ
ﺣﻞ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۵٫ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده
ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﺷﮑﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻮزش ادرار ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻓﻌﺎل )ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ( از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده و رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻮزش ادراری ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺗﻌﺎدل  pHواژن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
روزاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻓﻨﺠﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﯾﺎ ﭘﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﻣﺎﺳﺖ زده و
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎﻋﺖ درون واژن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را روزاﻧﻪ  ۲ﺑﺎر
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮزش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۶٫ﻟﯿﻤﻮ
ﻟﯿﻤﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی
ادراری ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﯿﺪی ﺑﻮدن دارای اﺛﺮ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪن اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ و ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و
ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻗﻮی آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮزش ادرار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
آب ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮ را درون ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب وﻟﺮم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 ۷٫زﻧﺠﺒﯿﻞ
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ادرار دردﻧﺎک ﺷﻮد،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺧﻤﯿﺮ )ﻟﻪ ﺷﺪه( زﻧﺠﺒﯿﻞ و  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم

را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روزی ﯾﮑﺒﺎر از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آب زﻧﺠﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ
ﯾﺎ آب وﻟﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ روز از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن روزاﻧﻪ  ۱ﯾﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۸٫ﺧﯿﺎر
ﺧﯿﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ادرارآور ﺑﻮدن اش ﯾﮏ درﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺳﻮزش ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﺎر دارای ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ آب ﺑﻮده و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب ﺑﺪن و دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﻣﻀﺮ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﺑﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
 ۱ﻓﻨﺠﺎن آب ﺧﯿﺎر و  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم و  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
آﺑﻠﯿﻤﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روزی  ۲ﺑﺎر از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺧﯿﺎر ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

 ۹٫ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ادرار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺨﻢ
ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺠﺎری ادراری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ را از ﺳﻤﻮم ﻣﻀﺮ ﭘﺎک ﮐﺮده و ﺑﻪ ادرار
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در  ۱ﻓﻨﺠﺎن آب
ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و آن را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و روزی ۲
ﺑﺎر از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ  ۳ﻓﻨﺠﺎن
آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ
ﺑﺨﻮرد .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ زرد ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ۱ .
ﻓﻨﺠﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را روزی  ۳ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دردﺗﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

 ۱۰٫ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪی ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻮزش
ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ  pHواژن را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻤﻮم در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان دوغ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روزی  ۲ﺑﺎر از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و روزی  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺎر از آن ﻣﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ
در آب ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﺧﺎم
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ آن را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﻫﺮ روز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ روﺷﻬـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ درﻣـﺎن
ﺑﻮاﺳﯿﺮ)ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ(
در اﯾﺮان اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ
 ۴۵ﺗﺎ  ۶۵ﺳﺎل دارﻧﺪ.
اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رگ ﻫﺎی درون ﻣﻘﻌﺪ
و رﮐﺘﻮم ﻣﺘﻮرم و ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ

ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﺎذﺑﻪ،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ ،ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﭼﺎﻗﯽ ،آﻟﺮژی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺎرداری و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت.
ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه  ۲ﻧﻮع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ داﺧﻠﯽ
در داﺧﻞ رﮐﺘﻮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎ در زﯾﺮ
ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ،ﺗﻮده
اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ،ﺳﻮزش در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﻌﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﮏ ﻧﺸﻮد و ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺰﻣﻦ ،ﻣﺮگ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻘﻌﺪ و روده ﺑﺰرگ ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮده
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎده ﻋﻼﯾﻢ آن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ  ۱۰داروی ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﺮای درﻣـﺎن
ﺑﻮاﺳﯿﺮ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

 ۱٫ﯾﺦ
اوﻟﯿﻦ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪه و ﺗﻮرم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و درد ﺷﻤﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﯾﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه در ﭘﺎرﭼﻪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ۱۰دﻗﯿﻘﻪ روی ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻨﺠﻤﺪ )ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮد
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ذرت( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺴﺘﻪ را درون ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
روی ﻣﻘﻌﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﻪ ﺑﺎر در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۲٫آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻮاﺳﯿﺮ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺳﻮزش
ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺮ دو ﻧﻮع
ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪﺗﺎن
ﻣﺎﻟﯿﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ درﻣﺎن ﺳﺎده درد و ﺳﻮزش ﻣﻘﻌﺪ
را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ،ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاری ﺑﺮش
داده و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮش داده
ﺷﺪه را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﻮارﻫﺎی آﻟﻮﺋﻪ ورای ﺳﺮد و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه را
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪﻫﺎی دردﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ درد ،ﺳﻮزش و
ﺧﺎرش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.

 ۳٫آﺑﻠﯿﻤﻮ
آب ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ و
دﯾﻮاره رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﻪ آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺗﺎزه آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ روی ﻣﻘﻌﺪ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری اﺣﺴﺎس درد و ﺳﻮزش وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زود درد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
راه دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻟﯿﻤﻮ را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ داغ
رﯾﺨﺘﻪ و آن را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ ،آب زﻧﺠﺒﯿﻞ ،آب ﻧﻌﻨﺎع و ﻋﺴﻞ )ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری( را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و روزی ﯾﮑﺒﺎر از آن
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 ۴٫روﻏﻦ ﺑﺎدام
روﻏﻦ ﺑﺎدام ﮐﻪ دارای ﺧﻮاص ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺧﺎﻟﺺ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن و رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎب
ﻣﻘﻌﺪ ﺳﻮزش و ﺧﺎرش اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﯾﻦ
در روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۵٫روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن دارای ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﻏﻦ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن اﻧﺪازه رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮرم در ﻣﺠﺮای ﻣﻘﻌﺪ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری زﯾﺘﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع
را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
آب ﻣﻘﺪاری ﺑﺮگ آﻟﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
درد و ﺗﻮرم را ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

 ۶٫ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار
اﮔﺮ از ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺧﻮردن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ را آﻏﺎز
ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .ﻏﻼت ﺣـﺎوی ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی ﻓﯿـﺒﺮ ﺑـﻮده و در ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﻋﻼﯾـﻢ
ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از ﯾﺒﻮﺳﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ روده ﺑﺰرگ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻓﻮع را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زور زدن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻼت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ،ارزن ،ﮐﻮﯾﻨﻮﻻ و ﮔﻨﺪم اﺷﺎره

ﻧﺮم ﮐﺮده و ﺣﺠﻢ آن را
در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺟﻮی دو ﺳﺮ ،ﺟﻮ ،ذرت،
ﮐﺮد.

 ۷٫ﮔﯿﺎه ﻓﻨﺪق اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎﻣﻠﯿﺲ
ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﺾ )ﺿﺪاﺳﻬﺎل( ﺑﻮدن و ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه ﻓﻨﺪق اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪن رگ ﻫﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ،ﺧﺎرش و ﺗﻮرم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻓﻨﺪق اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی
ﻣﻘﻌﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺑﺎر در روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 ۸٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﺾ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﺮدن رگ ﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮرم ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺗﻮرم و ﺳﻮزش ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
را ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﺎرش و ﺳﻮزش ﺷﻤﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را
روزی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ روزی  ۲ﺑﺎر از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 ۹٫ﭼﺎی ﺗﯽ ﺑﮓ
ﭼﺎی ﺳﯿﺎه

ﺗﺎﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﺾ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم و درد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده:
ﭼﺎی ﺗﯽ ﺑﮓ را در آب داغ زده و ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤﯽ ﺳﺮد ﺷﻮد .ﺗﯽ ﺑﮓ ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم را ﺣﺪود  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روی رگ ﻫﺎی
ﻣﺘﻮرم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را روزی  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﯽ ﺑﮓ ﺳﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۱۰٫آب
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺼﺮف آب ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روزاﻧﻪ  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف آب ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه و ﮐﻞ ﺑﺪن
ﺗﺎن آﺑﺪار ﺷﻮد .آب دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﻓﻮع را ﻧﺮم ﺗﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺧﺮوج آن را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ آب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ روﻧﺪ ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﯾﺪ از ﺑﺪن
ﺗﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪﻓﻮع در روده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﺑﺪﺗﺮ
ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ آب ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻇﺮوف

ﻣﺴﯽ
اﻣﺮوزه در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  UVﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده از آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻇﺮوف
ﻣﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و دﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ روش در ﻣﺘﻮن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ذﺧﯿﺮه آب در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻇﺮوف
ﻣﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﮐﺸﺘﻪ و آب را
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻼوه آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ( ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
ﻣﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺲ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺳﻤﻮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺲ را ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ،
ـﻞ ،ﺷﮑﻼت،
ـﺪس ،آﺟﯿـ
ـﺎ ،ﻋـ
ـﺒﻮس دار ،ﻟﻮﺑﯿـ
ـﻮﺷﺖ ،ﻏﻼت ﺳـ
ﮔـ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
دارای ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻟﯿﻮان آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺗﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻏﻨﯽ از ﻣﺲ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ
اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﻮرد از ﻓﻮاﯾﺪ آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ـﻞ
ـﺎی ﻣﻨﺘﻘـ
ـﺎری ﻫـ
ـﺮی از ﺑﯿﻤـ
 ۱٫ﭘﯿﺸﮕﯿـ
ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ آب
ﻣﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ آب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﺲ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻼی و آﺋﻮرﺋﻮس ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺳﻬﺎل ،اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ و
زردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻼی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﮐﻪ آب اﻟﻮده اﺳﺖ آن را در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ذﺧﯿﺮه
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ.

 ۲٫ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﯿﺪی ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ آب ﻣﺲ دار ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺎ ﭘﺎک و ﺳﻢ زداﯾﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻣﺲ دار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ
و ﮐﻠﯿﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی از ﻏﺬا را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻣﺲ دار ﯾﮏ درﻣﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 ۳٫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن
آب ﻣﺲ دار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺪن و ﺣﻔﻆ وزن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ آب ﻣﺲ دار ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺎﻟﻢ ورزﺷﯽ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 ۴٫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ
ﻣﺲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺲ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را ﮐﺎﻫﺶ
داده و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﻣﺲ از ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼک ﻫﺎ در ﻋﺮوق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﻫﻤﻮﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ و اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎن از آب ﻣﺲ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۵٫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺲ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ از آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آﻓﺘﺎب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی زﺧﻢ ﻫﺎ )اﺳﮑﺎر( ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺮم ،ﻓﺎﻗﺪ
ﻟﮑﻪ و روﺷﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ۶٫ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﻣﺲ ﺑﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ دارد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن اش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل
اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﭘﻮﺳﺖ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺲ دار ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده از
آﻫﻦ در ﺑﺪن ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ۷٫ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺲ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻼﯾﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﺠﺎد ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ،ﻟﮑﻪ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮی در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ از آب
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۸٫ﺗﺤﺮﯾﮏ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد( ﻣﻐﺰ
درون ﻣﻐﺰ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل داﺋﻤﯽ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻮروﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮرون دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد .ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ از آﮐﺴﻮن ﻧﻮرون ﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺿﺮوری ﺑﻮدن ﻣﺲ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺸﻨﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﺲ در دوره ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ۹٫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب
ﻣﺲ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺲ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
دردﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺲ در درﻣﺎن آرﺗﺮوز
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮش ،آﺳﻢ ،ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ،ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده و
ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ و دردﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان آب
ﻣﺲ دار ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 ۱۰٫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﻣﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪاری
آب ﺣﺎوی ﻣﺲ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
اﺳﺘﺮس و ﺳﺮدرد
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺪن را ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﻪ ﮐﻞ اﻋﺼﺎب ﺑﺪن در آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺮس ﻫﺎ از
آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ
ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮ ﺳﺮدرد ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮﺗﺎن را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺎژی دارای ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و رﻓﻊ ﺳﺮدرد
ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

آراﻣﺶ ذﻫﻦ و روان

اﺣﯿﺎی ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ
ﺗﺴﮑﯿﻦ درد
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸﻪ ﻣﻮ
ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﻮﻫـﺎ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از رﯾـﺰش ﻣـﻮ)
رﯾﺰش ﻣﻮ و درﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن(
ﺗﻘـﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﻣﻮﻫـﺎ و ﺗﺴـﺮﯾﻊ رﺷـﺪ آﻧﻬـﺎ)
اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺣﻨﺎ
و ﻃـﺮز ﺗﻬﯿـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺎﺳـﮏ ﻣـﻮی ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﻓـﻮق
اﻟﻌﺎده(
ﻧﺤﻮه ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺳﺮ
ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ روﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺎﺳﺎژ اﺳﺖ.
اﮔﺮ از روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ آن را ﮐﻤﯽ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻟﺮم ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ روﻏﻦ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن
ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ زور و ﺳﺮﻋﺖ
زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﺗﺎن ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺳﺎژ
دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
از روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن

ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﺳﺎژ
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روش ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان
ﻫﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ روزاﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﻤﺎر
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ،
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮت
ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دارای ﺧﻮاص ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ دﻧـﺪان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨـﺪ .ﺷﻤـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿـﺮ دﻧـﺪان ﻫـﺎی ﺳـﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪه از اﯾـﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻟﺜﻪ ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی روی دﻧﺪان،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و ﻗﻬﻮه را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﺪان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﯿﺪی ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ
از ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺳﺖ دﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﺎن را ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ دﻫﺎن
ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ ﺟﺰء ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽ
زﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﻮای اﺳﯿﺪی دارﻧﺪ و روی ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی دﻫﺎن و دﻧﺪان
ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن را ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ آب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱دﻗﯿﻘﻪ درون
دﻫﺎن ﺗﺎن ﻗﺮﻗﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ زﺗﺎ ﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﻫﺎﻟﯿﻮودی از
ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﯾﺮا ﺑﻨﮑﺲ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﻣﺠﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و  ۴ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﻟﻪ
ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺴﻮاک زد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف از
ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎی ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎ ارزش
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن را دارد.

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
ﻋﺼﺎره ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﺮای ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ .آب ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺗﻤﯿﺰ آن را روی
دﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻧﻤﮏ و
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان دﺳﺘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﺑﺮای
ﻣﺴﻮاک زدن دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاص ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﻧﺪان اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ

ﯾﮏ ﻣﻮز رﺳﯿﺪه را روی دﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاق و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻓﺲ ،ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﯿﺐ ،ﻫﻮﯾﺞ
و ﺧﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎ و ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی روی دﻧﺪان
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

