ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای  :ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺤﮑﻢ از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ای ﭘﺮ ارزش ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ آن را دارﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﭘﺮ ارزش دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ  .اﻣﺮوزه اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﭼﺎر ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎزار داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان وﺟﻮد
دارد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ از ﯾﮏ داروی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .زﯾﺮا ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﺟﺪی ﻗﻮا و اﻧﺮژی
ﺧﻮد را از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻗﺮار داده اﯾﺪ .اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ورزﺷﮑﺎر و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺟﺪی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .اﮔﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻫﺮ
ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ
ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﯿﺪ .

راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ از آن ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی و
ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻘﻮی و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺨﻮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزد  .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺪ اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺳﻌﺲ ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﯽ ﺟﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮک
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺮک ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﻃﻮل روز دارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ
از ﻣﯿﺰان آن ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﺎل ﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋه ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .

ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﻧﻮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﭘﺮ ارزش
ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ و از آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در دوره ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دارد  .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دو ﺳﻮم ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮدرد
ﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد  .ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ  .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﺪ  .اﮔﺮ
روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی  80درﺻﺪ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .داﺷﺘﻦ ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ  .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺮف ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ
 .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ زود
ﻫﻨﮕﺎم در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و
ﻣﻘﺪار آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .

آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ؟
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﯾﮏ اﻣﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻏﻨﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎص در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ  .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد اﺻﻮﻻ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد در واﻗﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺣﺘﯽ ﻃﻌﻢ و راﯾﺤﻪ ی ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﭼﻘﺪر
ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه
ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬای ﺟﺎﻧﺒﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ  .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﯾﻦ
ﻣﺎده را از دﺳﺖ دﻫﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮز ﭘﺨﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﮕﻪ داری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺪن از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﮐﻬﻮﻟﺖ و ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ  .و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ  .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه
اﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده از آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪ .

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ در  ۱۰۰ﮔﺮم
ﮐﺎﻟﺮی

۱۳۰

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

 ۶٫۹ﮔﺮم

آب

۶۹%

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات

 ۲۸٫۷ﮔﺮم

ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه

 ۰٫۰۵ﮔﺮم

ﭼﺮﺑﯽ

اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺒﺎع
اﻣﮕﺎ ۳
اﻣﮕﺎ ۶

ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺲ

 ۰٫۲ﮔﺮم

 ۰٫۰۶ﮔﺮم
 ۰٫۱ﮔﺮم
۰٫۰۴
۰

ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
در راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻐﺬی در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ
ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ
ی اﻓﺮاد از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد  .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ داﻧﺴﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ دﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ

ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ در روده ی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻫﻀﻢ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب ﺷﺪن اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺰﯾﺖ آن ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
در ﺧﺮﯾﺪن آن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎزه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد  .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد  .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را
دوﺑﺎر ﮔﺮم ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺨﺠﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
 .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻨﮏ و ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
را ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ  .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺰﯾﺪ  .در ﭘﺨﺘﻦ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن و آب ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﯿﻦ ﺧﻮردن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﻔﺘﯽ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻪ داری ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮد  .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ دارد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد ﻋﻮارض ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
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