ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ آن را دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﻮاص و ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد
را ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده ﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﮐﻮدک از
ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی وﯾﮋه رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺧﯿﻞ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در رﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ  .در
واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ از آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ی آن را روﻧﻖ داده اﺳﺖ .

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﭘﺎﻦ و در ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﻤﺎری دارد و در ﻃﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ را در راﺳﺘﺎی ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ
دﻫﺪ  .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎی آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارﺿﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺼﺮف آن اﻋﺘﺪال رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .

ﻓﻮاﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ  -آﻫﻦ  -ﻣﻨﮕﻨﺰ  -ﻓﻠﻮر  -ﯾﺪ  -ﭘﺮو وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  A-E-PP-B6-B5-B2-B1ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎی ﮔﺮوه ب ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﻫﮑﺎری ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از

دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی زوال ﻋﻘﻞ داﻧﺴﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در اث ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زوال ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﺎد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ  .ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺑﺎزده اﯾﻦ روش را
ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .

اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎد ﺷﺪه
ﯾﮏ ﻣﺎده ی اوﻟﯿﻪ ی ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف آن و ﻋﻮارض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎدی در
راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻣﺮوزه ﺑﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ  .در واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺧﻮن  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﻣﺼﺮف آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ دارﯾﺪ در ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ از اﺳﺘﻔﺎده آن در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده ی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در
دوران ﻧﻮزادی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ی اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻓﺮﻧﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎد
ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ  .در ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زودﺗﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری از اﺳﺘﻔﺎده ی آن دﻟﺰده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺎزاد آن در ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد  .ﯾﮏ راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از آن را در ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﻮس
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 10روز ﺑﺪون ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .

ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﻫﺮ  100ﮔﺮم در اداﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
از اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﺎ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده ی ﻧﺎدرﺳﺖ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن از ﺑﯿﻦ رود و در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ی آن ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮدد  .روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای وارد ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را درون ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم و ﯾﺎ ﯾﮏ وﻋﺪه ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .از اﻧﺠﺎم دادن
روش ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در آﺷﭙﺰی در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ از آن را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در  100ﮔﺮم ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
ﮐﺎﻟﺮی
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ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات

 66ﮔﺮم

ﺷﮑﺮ

 1.5ﮔﺮم

ﭼﺮﺑﯽ
ﻓﯿﺒﺮ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

 7ﮔﺮم

 15ﮔﺮم
 17ﮔﺮم

ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده ی
ﻏﺬاﯾﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ  .ﻫﺮ ﮐﺪام از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  .در واﻗﻊ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮﻧﺞ در ﺟﻮاﻧﻪ و ﺳﺒﻮس آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد از
ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ  .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎدﻫﯽ ﻣﻐﺬی ﻏﻨﯽ را در
ﻟﯿﺴﺖ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽ ﺗﻮاﯾﺪ آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪی را در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .در ﺿﻤﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﻫﺎ از آﻓﺖ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .زﯾﺮا وﺟﻮد آﻓﺖ ﮐﺶ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
 .در واﻗﻊ اﮔﺮ آﻓﺖ ﮐﺶ در ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺒﻮس ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﻮده ﺑﻮده و
ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ از
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ راﻫﮑﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ای وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ژاﭘﻨﯿﻬﺎ از آن در ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزه اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ  .ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﺮد و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ  .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ان در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪ آن راﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  .ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ اﮐﻨﻮن در از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺘﯿﺪ
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