 ۱۰ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﻪوزن اﺳﺖ .درواﻗﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪوزن دﭼﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪ و
در اﻓﺮاد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از-1 :ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻏﺬای ﻓﻮری -2ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ -3اﺳﺘﺮس ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ -4ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ -5ﮐﻢﺗﺤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪوزن دﭼﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪﮐﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ آن را اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو
اﯾﻦ روش دارای ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دراﯾﻦﺑﯿﻦ
روشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽﺧﻄﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺻﻮﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد .در اداﻣﻪ  10راه
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف آب زﯾﺎد راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،آﺳﺎن و ﮐﻢﺧﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم داد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻣﺼﺮف آب زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﭘﺲ از ورزش ﮐﺮدن و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ آﺑﻤﯿﻮه و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ وزندارﻧﺪ و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ورزش ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻫﺪر دادهاﻧﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از آب ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .آب ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﺮی و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﯽ
ﻧﺪارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن ﺗﮑﺮر ادرار را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان و ﻣﺆﺛﺮی
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻓﺮاد دارد.

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻏﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﻢﺧﻄﺮ و اﻟﺒﺘﻪ زودﺑﺎزده ازﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ آنﻫﺎ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد از روشﻫﺎی ﮐﻢﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺑﯽﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان وزن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﺪه آل و ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ادرار اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ادرار ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺖ
و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺧﺮوج آب اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪوزن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺪن ﺧﻮد
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ آن دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ آن اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر دادن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﺘﻮک ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ داﻧﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،رﻧﮕﯽ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ و ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی را در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ آن را
از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای

ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺻﻮﻟﯽ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وزﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪه
آل رﺳﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺮاد دارد ،ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  3اﻟﯽ  11درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻓﺮاد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در درون ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻠﺮوژﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ روش ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺟﺬب ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب
ﮐﻤﺘﺮ آنﻫﺎ ،ﻻﻏﺮی و ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن
اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺎر از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل روز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد  15دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻏﺬای ﻓﻮری را از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و از ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﻏﺬاﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﻓﻮری اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻏﺬای ﻓﻮری ﺿﺮرﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪوزن ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺳﺪﯾﻢ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮاد
ً
اﮐﺜﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ،ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭼﺎﻗﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ

ﭼﺮب ﻣﺜﻞ ﺳﺲﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮری در اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم آنﻫﺎ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪوزن را در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن روﻏﻦزﯾﺘﻮن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ روﻏﻦﻫﺎی ﻣﻀﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪوزن و ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﻀﺮ را
ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪﺟﺎی آنﻫﺎ از روﻏﻦﻫﺎی ﺑﯽﺿﺮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺜﻞ روﻏﻦزﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .درواﻗﻊ روﻏﻦزﯾﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
داﺷﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ ﺣﺲ ﺳﯿﺮی را در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮﺧﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اﻣﮕﺎ  3وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
رﻓﻊ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﺴﺘﺮولﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی در ﺑﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻻﻏﺮی ﮐﻤﮏ

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻤﯽ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،از روﻏﻦزﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن و داﺷﺘﻦ وزن ﻣﺘﻌﺎدل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب دارد .ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺮاد ﺷﺪه و ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺲ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدی را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮارض
ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮک اﻓﺮاد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺮک
ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض آن ﭼﺎﻗﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻻﻏﺮی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﻢ ازﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﻢ ازﻟﺤﺎظ روﺣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ وزن اﯾﺪه ال ﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻓﺮاوان
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮ زﯾﺎدی اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف آب زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﺪه از آب ،اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ

ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد در رودهﻫﺎ
ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻓﻊ ﻣﻮاد از ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل و ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﻪﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﯽ ﻏﺬا در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪوزﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﯾﺸﻪ در
ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ و رواﻧﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﮑﺎت ﺳﺎده از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻏﺬا ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ از ﻟﺬتﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻨﺪﺧﻮری اﺳﺖ .ﺗﻨﺪ ﺧﻮری ازﻟﺤﺎظ روﺣﯽ
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در درازﻣﺪت ﺧﻮردن زﯾﺎد ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻌﺪه ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ذﺧﯿﺮهﺷﺪه و اﺿﺎﻓﻪوزن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
وزن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪﺻﻮرت آرام ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی را در
اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﮐﻤﺘﺮ وادار ﮐﻨﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ وزن را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻗﺎرچ و ﻣﺎﺳﺖ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ و ﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ دارد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎﻗﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻗﺎرچ از ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪوزن در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻋﻮارض ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﺛﺒﺖﻧﺸﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﺰی ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻻﻏﺮی اﻓﺮاد
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ و ﺧﻮاص ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد .ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و دﻓﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺬا از ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
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