ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮاﺻﯽ دارد؟
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارد .در ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ
ﺳﺒﻮس روی از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺪا و
ﻏﻨﯽ در ﻏﺬاﻫﺎ  ،ﻧﺎن  ،دﻣﻨﻮش ﻫﺎ و ﻣﻮارد داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ  ،ﻓﯿﺒﺮ  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  B1 ،B2 ، B5 ،B6 ،Eو ﻣﻮادﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،ﮐﻠﺴﯿﻢ  ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ  ،آﻫﻦ ،
ﻣﺲ  ،روی  ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ،ﺳﻠﻨﯿﻢ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﻼف و ﻻﯾﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﻮس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک دارای ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ از داﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺻﻞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آن دﺳﺖ ﻣﯽ رود ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮش رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه
آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ در ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  Bاﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ
در اﺻﻞ دارای دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اول آن ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺘﻪ دوم آن ﮐﻪ ﺳﺒﻮس

اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﻮس روی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻧﺎم

دارد.

ﻓﺮق ﺷﻠﺘﻮک ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ :
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی در ﺑﺮﻧﺠﮑﻮﺑﯽ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻠﺘﻮک اﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﺞ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻮﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﺳﺒﻮس ﻧﺎم دارد از ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮد.ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻠﺘﻮک ﻧﺎم دارد و ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.ﺷﻠﺘﻮک و ﺳﺒﻮس ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮاص دﯾﮕﺮ ﺳﺒﻮس
و ﺷﻠﺘﻮک آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻮاﯾﺪ داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:
-1ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺮاوان در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮردن را در ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮﺧﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ
ﻻﻏﺮی ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻻزم اﺳﺖ در روز  10ﮔﺮم ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﯾﺎ آب ﻣﯿﻮه ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم
ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی ،ﻻﻏﺮی و اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮرو ﻧﺸﺎط و ﻻﻏﺮی
ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-2ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﭼﻬﺮﮔﯽ و ﭘﺮ ﺷﺪن ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻓﺮاوان در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﭼﻬﺮه ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-3ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻓﺮد ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B6و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮددر ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺮژی ﻻزم را ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

-4ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-5ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ و ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻی ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ  12ﺗﺎ  84ﮔﺮم ﺳﺒﻮس در روز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

-6ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eو آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻓﺮاوان ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺮد.

-7ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻓﯿﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ از روده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ را
ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ  10ﮔﺮم ﺳﺒﻮس دوﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

-8ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  B5و  B6و ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺳﺒﻮس ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ  ،زوال
ﻋﻘﻞ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

-9در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ آﻧﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وﺟﻮد آﻫﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  Bدر ﺳﺒﻮس ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﮐﻤﮏ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

-10ﻋﺎﻣﻞ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﻓﯿﺒﺮ و ﻓﯿﺘﻮﺳﺘﺮول ﻫﺎ در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ درﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﮐﺎﻫﺶ آن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.

 -11ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاوان ﭼﻮن ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﺒﻮس ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺨﺼﻮص در دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ  ،ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-12ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺮاوان در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺮﮐﺎت روده ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -13ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﻣﺎﻧﻊ از رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ.
وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eو ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ در ﺳﺒﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
در زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاوان و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ  ،روش
ﺷﺪن آن و درﻣﺎن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻫﻦ و ﻣﺲ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B5ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﭘﯿﺎز ﻣﻮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و روﯾﺶ دوﺑﺎره
ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در  100ﮔﺮم
ﮐﺎﻟﺮی 246:
ﭼﺮﺑﯽ 7 :ﮔﺮم
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  17 :ﮔﺮم
ﻗﻨﺪ  1.5 :ﮔﺮم
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  66 :ﮔﺮم
ﻓﯿﺒﺮ  15 :ﮔﺮم

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮپ ﺳﺒﻮس  ،ﺳﺒﻮس دم ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در اﻧﻮاع ﻧﺎن  ،ﮐﻮﮐﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻣﻨﻮش  ،ﻋﺼﺎرۀ آن و روﻏﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﻮس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای
ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮدر آن را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﮔﺮم ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را
ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ .ﯾﺎ از ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر ﺳﺒﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﯾﮏ
ﻓﻨﺠﺎن ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮ ﻫﻢ دو

ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻮدر ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در دوﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن  ،آب ﯾﺎ ﻋﺼﺎره آن را روی
ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟
در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﺣﺎوی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻣﺎ درزﯾﺮ دﺳﺘﻮر ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺒﻮس را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎداب ﺗﺮ و ﺷﻔﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺟﻮش ﺻﻮرت :
اﺑﺘﺪا ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﺪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ 1 .ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس را ﺑﺎ  2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن  10دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﯿﺪ.ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ
ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﺸﻮﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻔﺘﻪ ای  3ﺗﺎ  4ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮش ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﺒﻮس :
از اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺟﻮشﻫﺎی رﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ
ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ،ﯾﮏ زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻗﺮار داده ﺑﻪﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

رﻓﻊ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس :
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ آزار دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺳﺒﻮس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ داروی ﺧﻮب
ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪروش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ:اﺑﺘﺪا  2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری
ﺳﺒﻮس را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﻮس از ﺻﺎﻓﯽ رد ﮐﻨﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و ﺑﺎ  1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ در آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﺸﻮﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را روزی ﯾﮑﺒﺎر
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻃﺒﻊ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ،آﻫﻦ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﻮس دارای ﯾﮏ ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ اﻓﺮاد ﮔﺮم ﻣﺰاج و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﺳﺮد ﻣﺰاج ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ ﻣﺰاج اﻓﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻊ ﺳﺒﻮس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻧﻮاع ﻣﺼﻠﺢ ﻫﺎی ﺳﺮد و ﯾﺎ ﮔﺮم ﻋﻮض ﮐﺮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد دارﻧﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﻻﻏﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟
اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﻓﯿﺒﺮ  ،اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،آﻫﻦ  ،ﻣﻨﮕﻨﺰ  ،ﻓﻠﻮراﯾﺪ  ،روی و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ی ﮔﺮوه  B، Eو  Aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 3ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس در ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد .اﯾﻦ
ﭘﻮدر ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب و آﺑﻤﯿﻮه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

آﯾﺎ ﺻﺤﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ از رﯾﺰش ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﻠﻪ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داروی ﻣﻘﻮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش و روﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺑﺘﺪا ﺳﺒﻮس را داﺧﻞ ﻗﻮری رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻘﺪاری آب ﺟﻮش ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و روی ﺣﺮارت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎور ﯾﺎ ﮐﺘﺮی
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دم ﺑﮑﺸﺪ ﺑﻌﺪ از آن درون اﺳﺘﮑﺎن رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﭼﺎی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺼﺎب ﺷﻤﺎ آرام و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﺎی را ﺑﺪن ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﻮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دم ﻧﻮش روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ دم ﻧﻮش ﺳﺒﻮس اﺑﺘﺪا آب را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب

دارﭼﯿﻦ ،ﻫﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺪاری زﻏﻔﺮان و آب ﺟﻮش درون ﻗﻮری رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی ﺳﯿﺎه دم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش
ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ  ،ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب و  ..دارد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ.

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از از اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮدر ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎری ازﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن)ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن( ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺼﺎب ،درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و
وﺳﻮاس  ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﺑﺪن)ﺿﺪ ﭘﯿﺮی( ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ ،ﻻﻏﺮ ﮐﻨﻨﺪه ،درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ
و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮ زﯾﺎد ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و روده و ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ روده دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﻊ دارﻧﺪ از ﺳﺒﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و آﻟﺮژی دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرش و ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن در دوره ﺑﺎرداری ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮای ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﻫﻀﻢ آن را ﻧﺪارد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺸﮏ و ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد .رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاب ﺷﺪن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی روﯾﯽ آن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮﻧﺠﮑﻮﺑﯽ ﺧﻮاص ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪی را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ودر واﻗﻊ اﯾﻦ
ﺳﺒﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ زﯾﺎد از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ،ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ  ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺪن  ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ ،ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ،ﺿﺪ ﭼﺎﻗﯽ  ،رﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ،رﻓﻊ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
،درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و...را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﻫﻢ ﻋﻮارض دارد و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ
زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و روده و ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ روده دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزدان و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ][aiovg_video id=4563
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