
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

    باشید داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

با این کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه تان را از سایت 

دکتر کرماني دریافت و بر روی رایانه شخصي، موبایل و یا تبلت خود 

ذخیره کنید و در زمان استراحت آن را مطالعه کنید. تمام کاری که 

 نیاز است انجام دهید، دانلود این کتاب از سایت دکتر کرماني است.

           ------------------------------------  
  4931ماه سال  دی
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روش برای جلوگیری از پرخوری 7

!هیچ حسی بهتر از سالمتی و تناسب اندام نیست

ناباروری در مردان، علل، نشانه ها، درمان

آیا دو مرتبه ورزش در روز به کاهش وزنم کمک می کند؟

سوپ مرغ و پاستا

پاستا گوجه، زیتون و اسفناج

 سس تند چگونه می تواند به کاهش وزنمان کمک کند؟

شماره هفتم مجله سالمت و رژیم غذایی دکتر کرمانی منتشر شد

تا عید نوروز به وزن ایده آل برسید

)تخفیف ویژه خریداران به مناسبت میالد پیامبراکرم)ص

دو حرکت برای درمان و پیشگیری از آسیب دیدگی ساق پا

وقتی نمی توانی وزن اضافه کنی چه کار می کنی؟

ارد این موارد را درک می کندفقط کسی که سیاتیک د

برندگان مسابقه سلفی شب یلدا اعالم شدند

با این تمرینات هم وزن کم کنید و هم به بدن خود شکل دهید

روش برای پیشگیری از سنگ کلیه7
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 کتلت سیب زمینی و آب لیمو

 چگونه در آشپزخانه وزن کم کنیم ؟

 خود را افزایش دهیدحرکت ساده سرعت متابولیزم  4با این 

 چرا سریع غذا خوردن می تواند باعث اضافه شدن وزنمان شود؟

 الغرها بخوانند: ترس از غذا خوردن چیست؟

 اگر می دوید و همچنان نمی توانید شکم را آب کنید، این روش را امتحان کنید

 چه مقدار وزن باید کم یا اضافه کرد؟ "وای چقدر خوب شدی!  "برای شنیدن 

 اشتباه هنگام ورزش که باعث مریضی تان در این فصل می شود 4

 توصیه که قبل از شروع دویدن باید بدانید 5

 سیب زمینی فرانسوی با سیر و کره

 ابزاری بسیاری قوی برای جلوگیری از پرخوری احساسی

 آموزش ورزش با وزن بدن برای افزایش قدرت و سرعت

 احساس جوانى مى کنم

 این عادات زمستانتان را تیره و تار می کند

 سه نکته برای ایجاد تغییر در بدن

 روغن طبیعی ضروری برای کودکان 44

 ورزش یوگا روی تقویت استخوان های بدنتاثیر 
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 ره خجالت از چاقی بدانیدهر آنچه باید دربا

 می توان هم چاق بود هم متناسب؟

 کدام باید ابتدا انجام شود: ورزش هوازی یا قدرتی؟

 پیتزا گوجه و ریحان

 برای تایید سالمت پاهاآزمایشی 

 دقیقه ای را از دست ندهید 45یلی سریع قوی شوید این تمرین اگر می خواهید خ

 زایش چربی های عمق شکمینوشیدنی های قندی و اف

 واقعا قند باعث سرطان می شود!؟

 یدبا این درمان های خانگی پوست خود را در زمستان حفظ کن

 ش خطر سکته مغزیجا انداختن صبحانه و افزای

 وزن آب بدن دقیقا چیست؟ وچه ربطی به کاهش وزنمان دارد؟

 کدام نوع ورزش هوازی بیشترین کالری را می سوزاند؟

 عالئم، درمان و درمان های خانگی –ضایعه های پوستی در کودکان 

 چرا باید غذاهای تخمیر شده بخوریم؟
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 روش برای جلوگیری از پرخوری 7

ما چنین تجربه ای را داریم، تمام مدت رعایت می کنیم که غذاهای سالم بخوریم اما یک جروبحث یا یک تماس استرس زا ناگهان باعث می شود بسیاری از 

ار نیست و ودکی خخود را با یک بسته چیپس که تهش را در آوردید پیدا کنید، حتما چنین اتفاقی را تجربه کردید نه؟ برایتان خبر خوبی دارم، پرخوری پیامد

 می شود روی آن کنترل پیدا کرد.

 بیشتر بخورید

 

 حدود کردن غذاهایاگر وعده ای را جا بیاندازید یا بین وعده ها فاصله ی زیادی بگذارید، در واقع خود را برای یک پرخوری حسابی آماده می کنید. بعالوه م

ا خواهید کرد و در نهایت در خوردنش زیاده روی می کنید. خوردن غذاهای سرشار خاص باعث می شود نتیجه ای معکوس بگیرید، چون به مرور هوس آن ر

 ساعت یکبار می تواند کمکتان کند قند خون را در سطح طبیعی و سوخت و ساز را نیز همواره در جریان نگه دارید. 3یا  2از پروتئین و فیبر هر 

 کمی صبر کنید

خود لحظه ای فرصت دهید، و از خود بپرسید که آیا واقعا گرسنه اید؟ یا عصبانی، تنها یا خسته اید؟ اگر  در مواقعی که ممکن بود دچار پرخوری شوید به

نید، مثال ک گرسنه هستید، چیزی بخورید، اگر اینطور نیست پس سعی کنید متوجه شوید مشکل از کجاست تا برطرفش کنید. در این مواقع باید یک حامی پیدا

 ا از یک مشاور کمک بگیرید.با یک دوست صحبت کنید ی
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 یک لیوان آب بنوشید

 

ب خنک آ گاهی بدنتان فقط فکر می کند که گرسنه است در حالی که کم آب شده است و نیاز به آب دارد. پس وقتی احساس گرسنگی کردید ابتدا یک لیوان

ت سریعتر کار کند تا آب گرم شود، همچنین آب باعث پر شدن بنوشید. شاید بپرسید چرا آب خنک، وقتی آب خنک می نوشید سوخت و ساز بدن مجبور اس

اصیت و پر خ معده می شود. باهوش باشید و آبی که می نوشید را با اضافه کردن سبزی های معطری مانند نعناع و ریحان و یا قطعات لیمو و خیار خوش طعم

 کنید.

 کابینت و قفسه ها را تمیز کنید

ایی با غذاهپرخوری معموال در خانه اتفاق می افتد، پس اگر تنقالت بی ارزش اطرافتان نباشد خطر پرخوری نیز کمتر می شود. در عوض آشپزخانه خود را 

 سالم مانند هویج و کرفس پر کنید، نان سبوس دار و کره بادام زمینی یا قطعات موز نیز انتخاب مناسبی است. 

 ل کنیدمیان وعده های تند می

اده غذاهای د بیشتر افراد نمی توانند با غذاهای تند پرخوری کنند، پس استفاده از چنین غذاهایی به کنترل اشتها کمک می کند. حتی برخی تحقیقات نشان

 تند می توانند به تقویت سرعت سوخت و ساز کمک کنند.
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 حرکت کنید

ی گویند می تواند باعث شود گرسنه تر شوید. اما تحقیقات نشان داده، انجام متعادل ورزش در تصور غلط شایعی که درباره ورزش وجود دارد این است که م

ن ادقیقه در روز ( می تواند باعث کم شدن اشتها شود. اما باید مواظب باشید زیاده روی نکنید. برخی افراد بیش از حد ورزش می کنند و بدنش 33روز ) 

 د چطور انرژی بدن را دوباره ریکاوری کنند دچار پرخوری می شوند.حسابی خالی می شود، و چون بلد نیستن

 با خود مهربان باشید

ان را هفته ت حتی اگر گاهی دچار پرخوری می شوید به این معنا نیست که دنیا به پایان رسیده. دست از مالمت خود بردارید و اجازه ندهید یک روز بد کل

 شوید که مشکل از کجا بوده، خود را ببخشید و به کارتان ادامه دهید.تحت تاثیر خود قرار دهد. در عوض متوجه 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 !هیچ حسی بهتر از سالمتی و تناسب اندام نیست

 

 

 از استان کرمان 1369زینب صدقی متولد آبان ماه 

 سال 25سن   

   160قد  

 59وزن شروع   

   60وزن فعلی 

    کیلو 35کاهش وزن 

وزن  افزایش این فزایش رفت. اما بعد از تولد دخترم ا به رو وزنم خانواده پدرم وزن نرمالی دارند اما خانواده مادرم تقریبا با اضافه وزن مواجه هستند. از جوانی

 .برایم عذاب آور بود
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همیشه دلم می خواست وزن کم کنم ولی به خودم می گفتم مگر می  .لی نگران و ناراحت بودموقتی برای اولین مرتبه متوجه میزان اضافه وزنم شدم خی

 .شود من نمی توانم ولی االن توانستم وخیلی خوشحالم

وحی ناشی از ربه دلیل اضافه وزنم به شدت تنبل و بی تحرک شده بودم و با کوچکترین فعالیت نفسم بند می آمد و قادر به ادامه فعالیت نبودم و مشکالت 

 .چاقی هم که جای خودشو داشت

کابوس شده بود و اصال دوست نداشتم به خرید بروم در حالی که االن از خرید  یک به تبدیل برایم خریدن لباس و داشتم مشکل لباس اغلب اوقات در خرید 

 .به خاطر چاقی هم از بزرگترین مشکالتم بود لذت می برم، درفعالیت های روزانه هم دچار مشکل بودم و عدم اعتماد به نفس و افسردگی

تمسخر  م باتلخ ترین خاطره من از دوران رژیمم مربوط می شه به وقتی که اطرافیانم منو نصیحت می کردند؛ یا موقع لباس خریدن هرمغازه ای که می رفت

 .به من می گفتند سایز شما نداریم و دیگه خسته شده بودم، ناراحت و عصبانی می شدم

گه تصمیم دی ن به دو دلیل تصمیم گرفتم وزنم رو کم کنم، اول بخاطر سالمتی، دوم اگرجایی پیاده می رفتم زود خسته می شدم. زانو درد و کمردرد داشتمم

 .قاطعی گرفتم که وزنم کم کنم

در کرمان می گشتم اما اثری از آقای دکتر نبود، با  اما از قبل به دنبال مطب دکتر .من قبل از برنامه دکتر کرمانی روش دیگه ای رو امتحان نکرده بودم

 پرس وجو توانستم با سایت دکتر آشنا شوم

قای تاب آمن به دلیل دسترسی آسان و راحت و صرفه جویی در وقت، روش اینترنتی را انتخاب کردم. باپرس وجو و خواندن مقاله ها در سایت و خواندن ک

 .می شوم دکتر به این یقین رسیدم که حتما موفق

 .دادم وفق برنامه با رو خودم و بود شده عادی برایم کامال روز چند گذشت با و شروع برنامه نسبتا آسان بود.

هیچ وقت  م ومن بیشتر از طریق تماس مستقیم با مشاورین برنامه در ارتباط بودم. و در همان لحظه ی تماس با مشاورین پاسخ سواالتم را دریافت می کرد

 .بودم همواجه نمی شدم. مشاورین برنامه بسیار مهربان و با حوصله بودند و من همیشه از آنها انرژی مثبت دریافت می کردم و منتظر دو هفته آیندبا مشکلی 

 .همیشه راهنمایی های مشاوران به موقع بود و در اراده و پایبندی من به برنامه ام به شدت موثر بوده اند

این تنوع غذایی را دوست داشتم وقتی اقوام این تنوع غذایی را در برنامه غذایی من می دیدند تعجب می کردند که از همه مواد  لیست دلخواه من عالی بود و

 .غذایی می توانم استفاده کنم و هیچ محدودیتی ندارم. اما به اندازه

 .غذایی نداشتم و این برام جالب بود هم لیست دلخواه و هم لیست استاندارد من از هر دو رضایت داشتم و هیچ وقت محدودیت

ی شدنی در حین اجرای برنامه به هیچ عنوان از داروهای الغری استفاده نکردم. فقط قرص مولتی ویتامین مینرال؛ کاهش وزن بدون عمل و داروی الغر

 .ست فقط باید ایمان داشته باشی

همیشه غذاهایی که در مهمانی ها وجود داشت در لیست غذایی من هم  .می کردم در مواقع گرسنگی با خوردن سبزیجات کم کالری این گرسنگی رو رفع

 .بود و در میهمانی ها اصال احساس ناراحتی نمی کردم و به اندازه غذا می خوردم

 .در طول رژیمم فقط سه روز در هفته پیاده روی داشتم

و در زندگی روزمره استفاده می کردم. از بین مطالب سایت، مجالت الکترونیکی همیشه منتظر مقاالت و مجالت بودم و از مطالب نسخه برداری می کردم 

 .وکالری غذاها برام خیلی جالب بود

 .«خواستن توانستن است»وقتی متوجه شدم که یکی از افراد موفق هستم، خیلی خوشحال شدم و با خودم گفتم 

 .ی کرد و همینطور مادرم و برادرم که بهم انرژی مثبت می دادندمشوقین من در طول رژیمم؛ اول همسرم بود که خیلی من رو همراه

هیچ »کیلوگرم وزن کم کردم، حس شیرین و وصف ناپذیری دارم. همیشه به خودم می گم چرا اینقدر دیر متوجه شدم روند زندگیم اشتباهه  34حاال که 

 .«حسی بهتر از سالمتی و تناسب اندام نیست

می گذشت یک شب رفتیم خانه یکی از اقوام مهمانی وقتی وارد خانه شدیم  برنامه اجرای از ماهی  م گرفتنم اینه که: چندشیرین ترین خاطره من از رژی
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 !!یکی از آشنایان که بعد از مدتها من رو دیده بود من رو نشناخت و با خودش فکرمی کرد همسرم دوباره ازدواج کرده

ی برند اینه که: سالم، به اندازه و درست بخورید و درکنارش ورزش کنید و شک نکنید که خیلی راحت وزن توصیه من برای کسانی که از اضافه وزن رنج م

 .معنی که سالم تغذیه کنید این به نخوری کم می کنید، کاهش وزن به این معنی نیست که گرسنگی بکشی و هیچی 
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 ناباروری در مردان، علل، نشانه ها، درمان

 

ویم دارد، باید بگناباروری مردان یکی از موانع اصلی در مسیر زوج ها برای بچه دار شدن است. اگر فکر می کنید در صورت نابارور بودن مرد راه حلی وجود ن

 امروزه درمان هایی برای حل این مشکل نیز وجود دارد.

 جنبه های ناباروری مردان را توضیح دهیم و بگوییم که راه های درمان آنها چیست.شک دارید؟ ادامه این مطلب را مطالعه بفرمایید، می خواهیم برایتان 

 ناباروری مردان چیست؟

 ناباروری در مردان ناتوانی مرد در باردار کردن یک زن است. در چنین شرایطی، با وجود نزدیکی مرتب حاملگی اتفاق نمی افتد.

 چگونه رخ می دهد؟

 این دالیل رخ می دهد:ناباروری در مردان معموال به 

 تولید کم اسپرم •

 عملکرد غیر طبیعی اسپرم •
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 عدم وجود اسپرم در منی •

 دالیل ناباروری در مردان:

 شاخص های فراوانی در شروع ناباروری در مردان دخالت دارند. برخی از این شاخص ها معموال شامل این موارد می شود:

 دالیل پزشکی

 پزشکی که باعث بروز ناباروری در مردان می شود را می گوییم.در ادامه برخی از دالیل 

 واریکوسل -1

 به حالتی که رگ های اطراف بیضه متورم می شود، واریکوسل گفته می شود. واریکوسل باعث می شود تولید اسپرم با کیفیت پایین انجام شود.

 التهاب -2

 تاثیر می گذارند عبارتند از: التهاب اپیدیدیم )اپیدیدیمیت ( یا بیضه ) ورم بیضه ( برخی التهاب ها که روی تولید اسپرم و کیفیت تولید آن •

 برخی عفونت های جنسی •

 سوزاک •

• HIV 

 مشکل انزال -3

نزال می ا پس رفتن انزال زمانی اتفاق می افتد که منی به جای خارج شدن از آلت مرد به درون مثانه برود. برخی از مشکالت سالمتی که باعث پس رفتن

 شود عبارتند از:

 دیابت •

 آسیب های ستون فقرات •

 داروها •

 جراحی پروستات، مثانه یا مجرای ادرار •

 تومورها -4

ث رها نیز باعتومورهای غیر بدخیم یا سرطان می توانند باعث ناباروری در مردان شوند. در برخی موارد، جراحی، تشعشع یا شیمی درمانی برای درمان تومو

 ناباروری می شوند.
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 عدم تعادل هورمونی -5

 عدم تعادل هورمونی هیپوتاالموس، هیپوفیز، تیروئید و غدد آدرنال نیز باعث بروز ناباروری در مردان می شود.

 نقص در لوله های کوچک تناسلی -6

ین لوله ها به دالیل مختلف از جمله جراحی، آسیب دیدگی، لوله های کوچک فراوانی در سیستم تناسلی مردان وجود دارد که اسپرم را حمل می کنند. وقتی ا

 خود به خود، و یا به دلیل رشد غیر طبیعی مسدود می شوند ناباروری اتفاق می افتد.

 نقص کروموزوم -7

 برخی دیگر از شرایط ژنتیکی که باعث بروز ناباروری می شوند عبارتند از:

 فلتر سندروم کالین •

 کیستیک فیبروز •

 وم کالمنسندر •

 کارتاژنر سندروم •

 مشکالت مربوط به ارتباط جنسی -8

 برخی از این مشکالت نیز باعث بروز ناباروری می شود:

 اختالل در نعوظ •

 انزال زودرس •

 مشکالت آناتومیکال مانند هیپوسپادیاس •

 مشکالت روانی که باعث کاهش میل جنسی می شود •

 جراحی های پیشین -9

 خاص نیز می توانند منجر به ناباروری در مردان شوند:برخی جراحی های 

 وازکتومی •

 جراحی برای درمان فتق مغبنی •

 جراحی های، بیضه، اسکروتوم و پروستات •
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 جراحی های شکم برای سرطان بیضه و رکتوم •

 دالیل زیست محیطی

 اسپرم ها شود.قرار گرفتن در معرض گرما، سموم و مواد شیمیایی می تواند باعث کاهش تعداد 

 قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی -1

 قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض مواد شیمیایی می تواند باعث کاهش تعداد اسپرم ها شود.

 قرار گرفتن در معرض فلزات -2

 قرار گرفتن در معرض فلزات سرب دار نیز می تواند باعث ناباروری شود.

 اشعه ایکس یا تشعشعات -3

 .دتن در معرض تشعشعات نیز باعث کاهش تعداد اسپرم ها می شود. دوز باالی تشعشعات می تواند تولید اسپرم را به صورت دائم دچار اختالل کنقرار گرف

 استفاده بیش از حد از وسائل خاص -4

ه ی مدت زمان طوالنی درجه حرارت کیسه بیضافزایش حرارت باعث کاهش تولید اسپرم می شود. پوشیدن لباس های تنگ، و کار با کامپیوتر و لپ تاپ برا

 را باال برده و در دراز مدت باعث کاهش تولید اسپرم می شود.

 دالیل مربوط به شیوه زندگی

 استرس -1

 استرس طوالنی مدت باعث بروز عدم تعادل هورمونی می شود در نتیجه روی تعداد اسپرم ها تاثیر گذاشته می شود.

 چاقی -2

 وزن دارند بیشتر در خطر ناباروری هستند.مردانی که اضافه 

 الکل -3

ی که به داگر از نوشیدنی های الکلی استفاده می کنید بهترین کار توقف این کار است، چون الکل باعث کاهش تولید اسپرم در بدن می شود. مشکالت کب

 باشند. دلیل مصرف بیش از حد الکل بروز می کنند می توانند در ناباروری نیز تاثیر داشته

 مواد مخدر -4

http://www.kermany.com


 
 

شد ر مواد مخدری مانند کوکائین، ماری جوانا با کوچک کردن بیضه و کاهش تولید اسپرم باعث ناباروری می شوند، همچنین موادی که باعث تحریک و

 عضله می شوند نیز تولید طبیعی اسپرم را مختل می کنند.

 تنباکو -5

 به ناباروری حساس هستند.مردانی که مرتب سیگار می کشند بیش از دیگران 

 عالئم ناباروری در مردان:

 برخی نشانه های ثبت شده که کمک می کند مشکل ناباروری در مردان را شناسایی کنید عبارتند از:

 مشکل در عملکرد طبیعی جنسی •

 اجاکولیشن ) حجم کم منی را اجاکولیشن می گویند ( •

 کاهش میل جنسی •

 مشکل در حفظ نعوظ ) اختالل در نعوظ ( •

 وجود توده، درد یا ورم در بیضه ها •

 عفونت های تنفسی عود کننده •

 مشکالت وابسته به حس بویایی •

 رشد غیر طبیعی سینه )ژنیکوماستی ( •

 کاهش موهای بدن یا صورت •

 یا هورمونی ناهنجاری های کروموزومی •

 میلیون در هر بار انزال (  35میلیون اسپرم در هر میلیمتر از منی، و یا تعداد کمتر از  19تعداد کم اسپرم ها ) کمتر از  •

 تشخیص ناباروری در مردان

 در ادامه برخی از آزمایش ها و اقدامات تشخیصی که پزشک جهت تشخیص ناباروری انجام می دهد را به شما معرفی می کنیم:

 تحلیل منی -1

 یص کیفیت و مقدار اسپرم ضروری است.آزمایش تحلیل منی برای تشخ

 تست خون -2
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 لیکی از دالیل اصلی ناباروری عدم تعادل هورمونی است. به همین علت، پزشک توصیه می کند تا یک تست خون داده شود و برای تشخیص عدم تعاد

 هورمونی مورد استفاده قرار بگیرد.

 آزمایش تصویر برداری -3

 است، به همین دلیل با آزمایش تصویر برداری چک می کنند که مشکلی وجود نداشته باشد.گاهی دلیل ناباروری آناتومیک 

 آزمایش ادرار پس از انزال -4

این  خیر. بهاین آزمایش به دنبال اسپرم در نمونه ادرار می گردد. سپس مشخص می شود که بعد از انزل منی پس زده می شود و به مثانه باز می گردد یا 

 شدن انزال می گویند. عارضه پس زده

 سونوگرافی اسکروتوم -5

 د.هدز این آزمایش یک طول موج با فرکانس باال برای تصویر سازی استفاده می شود. این آزمایش تالش می کند واریکوسل در بیضه ها را تشخیص د

 سونوگرافی ترانس رکتال -6

آزمایش  تصویری از غده پروستات یک مرد و بافت اطراف آن گرفته می شود. پروب به سونوگرافی پروستات ترانس رکتال نیز گفته می شود. در این 

 سونوگرافی از راه مقعد بیمار آزمایش ناباروری را انجام می دهد.

 بیوپسی بیضه -7

یر. اگر نتایج ن طبیعی است یا خدر این آزمایش متخصص آسیب شناس با استفاده از یک سوزن از بیضه نمونه گری می کند، تا متوجه شود تولید اسپرم در بد

 طبیعی بود، پس علت ناباروری باید مسدود بودن سیستم انتقال اسپرم باشد.

 آزمایش ژنتیک -8

 تست ژنتیک چنین ناهنجاری هایی را مشخص می کند:

 DNAتکه تکه شدن  •

 نقص کروموزومی •

 بیماری های ژنتیکی •

 درمان ناباروری در مردان:

 مان ناباروری در مردان شامل این موارد می شود:برخی از راه های در

 جراحی -1
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زند. همچنین باگر ناباروری به علت شرایط واریکوسل یا بسته بودن لوله های خروج اسپرم باشد، بنابراین پزشک ترجیح می دهد برای درمان دست به جراحی 

رمی در منی وجود ندارد، اسپرم ها را می توان به صورت مستقیم از بیضه ها یا وازکتومی های قبلی نیز ممکن است برگردند. در بعضی موارد که هیچ اسپ

 اپیدیدیم بازیابی کرد. به چنین روشی بازیابی اسپرم می گویند.

 درمان عفونت ها -2

 آنتی بیوتیک تجویز می شود تا هرگونه عفونت را در سیستم تناسلی درمان کند. 

 درمان مسائل مربوط به رابطه جنسی -3

 دارو و گاهی هم جلسات مشاوره برای درمان اختالل در نعوظ و انزال زودرس استفاده می شود.

 درمان هورمونی -4

 پزشک ممکن است از درمان جایگزینی هورمونی استفاده کند یا داروهایی را تجویز کند که عدم تعادل هورمونی را درمان کنند.

 روش های کمک باروری -5

پرم با جراحی از انزال طبیعی خارج می شود. گاهی از اهدا کننده نیز استفاده می شود. اسپرم ها به  بدن خانم منتقل می شوند. در این روش درمان، اس

 یا لقاح آزمایشگاهی و تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم را مورد استفاده قرار می دهند.  IVFپزشکان گاهی اوقات 

 کرمانی (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر 
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 آیا دو مرتبه ورزش در روز به کاهش وزنم کمک می کند؟

 

یری می یشگچیزی هست که ورزش نتواند انجام دهد؟ ورزش به ما کمک می کند وزن کم کنیم و بهتر بخوابیم، و همچنین از سرماخوردگی و آنفوالنزا نیز پ

خویمان سر جایش بیاید و سطح انرژی باال برود، ورزش باعث کاهش استرس نیز است. با وجود این همه کند. جدای اندورفینی که تولید می کند تا خلق و 

 مزایایی که ورزش دارد به نظر می رسد هرچقدر بیشتر انجام شود بهتر است، اما آیا واقعا چنین است؟

متوسط داشته باشید، پس شاید انجام دو مرتبه ورزش در روز بتواند  دقیقه ورزش با شدت 33متخصصان توصیه می کنند برای سالم ماندن پنج روز در هفته 

مرتبه  هر دو جوابگوی برنامه هفتگی پر مشغله ای که داریم باشد و آن را متعادل کند. اگر می خواهید در یک روز دو مرتبه ورزش کنید باید مطمئن شوید

ن ورزش هوازی ، قدرتی و کشش، تعادل ایجاد کنید. صبح برای دویدن بیرون بروید و هنگام یک نوع ورزش را انجام ندهید و از هم متفاوت باشند، یعنی بی

، چون در روز هیدعصر یوگا کار کنید، و یا می توانید قبل از شام کمی تمرینات قدرتی انجام دهید. دقت داشته باشید که هر مرتبه کدام عضله را ورزش می د

ثال عضله پا می تواند باعث عدم تعادل عضالنی، درد و آسیب دیدگی شود. همچنین روزهای استراحت را فراموش دومرتبه کار کردن روی یک عضله خاص م

 نکنید، عضالت به زمانی برای ریکاوری نیاز دارند.

ه تمرین را داشتید باید بالفاصل باید توجه داشته باشید که بیش از حد هم روی خود فشار نیاورید، اگر احساس بی حالی، سرگیجه، حالت تهوع، و یا درد شدید

 متوقف کنید، و دفعه ی بعد کمی از سنگینی ورزش بکاهید. 

نید. تا ک دوبار ورزش در روز باعث می شود مقدار بیشتری کالری بسوزانید، پس مطمئن شوید به اندازه کافی پروتئین و کربوهیدرات سالم نیز مصرف می

 ندگی تان ایجاد نکند ) مثال مانع خواب راحت شود ( می توانید این کار را انجام دهید.وقتی دومرتبه ورزش در روز اختاللی در ز

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سوپ مرغ و پاستا

 

می  می باشد. سبزیجات را هماین سوپ در واقع از سوپ مرغ و نودل الهام گرفته شده است و سرشار از سبزیجاتی مانند هویج، کرفس، پیاز و فلفل دلمه ای 

 توانید به صورت منجمد استفاده کنید و هم تازه.

 مواد الزم:

 اسپری پخت، یا مقداری روغن

 گرم گوشت بدون استخوان و بدون پوست سینه مرغ، که به اندازه های کوچک تکه تکه شده باشد 173

 یگرم میکس سبزیجات قطعه قطعه شده، کرفس، پیاز، و فلفل دلمه ا 229

 یک فنجان هویج که به شکل خالل ریز درآمده باشد

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 فنجان آب مرغ بدون چربی و کم نمک 7

 یک فنجان پاستا نپخته طرح دار سبوس دار

 روش پخت:

لفل سیاه را ف یک قابلمه متوسط را روی شعله متوسط رو به باال گرم کنید. کف قابلمه را با اسپری پخت یا کمی روغن چرب کنید. مرغ ، سبزیجات، هویج، و

زنید. تویان قابلمه را بهم بدقیقه یا تا زمانی که مرغ شروع به قهوه ای شدن بکند و سبزیجات نرم شوند بپزیدشان، مرتب مح 6به قابلمه اضافه کنید. به مدت 
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دقیقه و یا تا زمانی که پاستا بپزد روی شعله  8آب مرغ را اضافه کنید، و به جوش بیاوردیش. پاستا را اضافه کنید، حرارت را به متوسط کم کنید، به مدت 

 نگهش دارید.

 اطالعات تغذیه ای:

 ه شامل یک و یک دوم فنجان سوپ است.وعده می باشد، هر وعد 6مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده از این سوپ می باشد.

 196کالری: 

 درصد 11کلسترول از چربی در هر وعده: 

 گرم 3چربی در یک وعده: 

 گرم 3.6چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.6چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.1یر اشباع در یک وعده: چربی دارای حلقه های غ

 گرم 23.1پروتئین در یک وعده: 

 گرم 12.8کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 2.8فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 13کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 1.1آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 723سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 27کلسیم در یک وعده: 

 ه اندام ) دکتر کرمانی (کاری از گروه ترجمه ب
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 پاستا گوجه، زیتون و اسفناج

 

 

رنگی عادی  هگوجه های انگوری برای این پاستا خوشمزه بسیار مناسب هستند، اما اگر این نوع گوجه فرنگی در دسترستان قرار نداشت می توانید همان گوج

 گوشت ندارد ولی شما را به طعمی لذیذ و خاص دعوت می کند.را به صورت مکعبی ببرید و استفاده کنید. پاستا سبزیجات با اینکه 

 مواد الزم:

 گرم پاستا نپخته طرح دار ) حدود دو فنجان ( 229

 قاشق چای خوری روغن زیتون 2

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل قرمز خرد شده

 حبه سیر بزرگ که ریز خرد شده باشند 2

 نیم تقسیم شده باشنددو فنجان گوجه فرنگی انگوری، از وسط به دو 

 یک دوم فنجان آب سبزیجات ) با قرار دادن مقداری سبزیجات در آب و جوشاندن آن بدست می آید (

 یک چهارم قاشق چای خوری نمک

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه
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 عدد زیتون، بدون هسته و درشت خرد شده 13

 فنجان اسفناج 1

 یک چهارم فنجان ریحان خرد شده

 پنیر پارمسان خرد شده ) حدود یک چهارم فنجان ( گرم 28

 روش پخت:

دقیقه بپزیدش، پاستا را در یک آبکش خالی کنید، یک دوم فنجان از آب درون قابلمه را  8یک قابلمه آب را به جوش بیاورید. پاستا را اضافه کنید، به مدت 

 کنار بگذارید.

به ماهی تابه روغن اضافه کنید، تکانش دهید تا همه سطح ماهی تابه به روغن آغشته شود. فلفل قرمز یک ماهی تابه بزرگ را روی شعله متوسط گرم کنید. 

دقیقه یا تا زمانی که گوجه  6ثانیه سرخشان کنید. گوجه فرنگی، آب سبزیجات، فلفل سیاه و زیتون را اضافه کنید. به مدت  33و سیر را اضافه کنید، به مدت 

یدن کنند بپزید، مرتب مواد را بهم بزنید. پاستا و یک دوم فنجان آبی که از قابلمه جدا کردید را به ماهی تابه اضافه کنید. اجازه فرنگی شروع به از هم پاش

قسیم ت دقیقه بجوشد. اسفناج و ریحان را نیز اضافه کنید، دو دقیقه دیگر پختن را ادامه دهید. میکس پاستا را به صورت مساوی بین چهار کاسه 2دهید مواد 

 کنید، و روی هر کدام پنیر پارمسان بریزید. همان موقع سرو کنید.

 اطالعات تغذیه ای:

 وعده در نظر گرفته شده است، هر وعده شامل یک و یک چهارم فنجان پاستا می باشد. 1مواد گفته شده در این دستور غذایی برای 

 غذا است.اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده از این 

 339کالری: 

 گرم 7.1چربی در یک وعده: 

 گرم 2چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.7چربی عیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.6چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 11.5پروتئین در یک وعده: 

 گرم 15.9کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 1فیبر در یک وعده: 
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 میلی گرم 6وعده:  کلسترول در یک

 میلی گرم 3آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 198سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 123کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 سس تند چگونه می تواند به کاهش وزنمان کمک کند؟

 

خوش شانسی هستید. سس تند عالوه بر طعم عمیقی که دارد می تواند به کاهش وزنتان هم کمک کند. پنج دلیل اگر به تندی عالقه دارید باید بگویم آدم 

 برای استفاده از سس های تند را می گویم:

متفاوتند اما  رسس تند طعمی قوی و شدید دارد اما اصال کالری اش باال نیست. البته سس های مختلف از نظر کالری با یکدیگ کالری باالیی ندارند: -1

 کالری دارد. 6هر قاشق سس تند حدود 

کپسایسین را باال می برد. کپسایسین که در فلفل تند پیدا می شود دلیل و  Cسس تند مقدار ویتامین سرعت سوخت و ساز را افزایش می دهد:  -2

یسین هر دو نشان داده اند که می توانند باعث باال رفتن سرعت و کپسا Cاصلی سوزاننده بودن فلفل است. اما عالوه بر تاثیر روی عطر و طعم، ویتامین 

 سوخت و ساز بدن شوند.

 دیگران عمر کنند.تحقیقات اخیر نشان داده افرادی که مرتب از غذاهای تند استفاده می کنند ممکن است بیشتر از باعث طول عمر می شود:  -3

س تند باشد تنها کمی از آن هم می تواند زیاد باشد! الزم نیست همه غذای خود را با وقتی سکمک می کند از غذا احساس رضایت پیدا کنید:  -4

را آرامتر از  اآن بپوشانید، برای سطح سدیم تان هم خوب نیست این کار. اما وقتی مقداری سس تند روی غذایتان باشد مجبورید برای اینکه زیاد نسوزید غذ

اه ها برای کند کردن سرعت غذا خوردن است. وقتی آرام غذا می خورید مغز فرصت می کند پیام معده مبنی بر همیشه بجوید. سس تند یکی از موثر ترین ر

 سیر شدن را دریافت کند و از پرخوری جلوگیری نماید.

که می خورید را  ن لقمه ی بعدیکپسایسین می تواند باعث باال رفتن اندورفین شود. اندورفین نه تنها سوزاننده بود می تواند اخالقتان را بهتر کند: -5

 کم می کند، بلکه روی بهتر شدن خلق و خو نیز تاثیر می گذارد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 شماره هفتم مجله سالمت و رژیم غذایی دکتر کرمانی منتشر شد

 

و رژیم غذایی داشته، توانسته تا نگاه های بسیاری را به خود معطوف کند. نگاه  سایت دکتر کرمانی این روز ها با نگرش متفاوتی که نسبت به دنیای تغذیه

 .هایی که البته بیش از هر چیز، مدیون خانواده گرم کاربران سایت است

ش که ساعت ها برای مجالت رژیم غذایی سایت دکتر کرمانی چکیده ای از بهترین مطالب سایت را با خود به همراه دارند و سعی می کند به رایگان، آنچه

 .زمان گذاشته شده را، در اختیار عالقه مندان قرار دهد

ایران ایفا  تما در سایت رژیم الغری دکتر کرمانی معتقدیم که با باال بردن سطح فرهنگ تغذیه هموطنان خود، می توانیم نقشی هر چند کوچک را در پیشرف

 .کنیم

. پس امیدواریم که با به اشتراک گذاری این ماهنامه، کمک کنید تا افراد هرچه بیشتری از مطالب آن بهره فراموش نکنید که سفیران این ماجرا شما هستید

 .مند شوند

 

 ینک دانلود مجله سالمت و رژیم غذایی دکتر کرمانیل

 

 باشید "به اندام" با ما
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 تا عید نوروز به وزن ایده آل برسید

 

 آیا سعی می کنید برای یک مناسبت و یا مراسم خاص مثل عید نوروز وزن تان را کاهش دهید ؟

 آیا دوست دارید بستگانتان را در عید نوروز شگفت زده کنید ؟

 .کیلو الغری خود را تضمین کنید 12ماه آینده الغر شوید با ما همراه باشید و  3اگر جوابتان مثبت است و می خواهید در عرض 

گیر اسیر شده است. رسد که این روزها همه از وضعیت ظاهری خود ناراضی هستند. ممکن است دلیلش این باشد که جهان در یک چاقی همهنظر می به

 .اندام شویم دلیل آن هرچه که باشد، همه ما دوست داریم خوش .فود استیکی از دالیل آن روی آوردن مردم به غذاهای آماده و فست

 .کندکنند، نخورید چون فقط وضع بدنتان را بدتر میسوز را تبلیغ میهای رژیمی و چربیوجه فریب آگهی هایی که قرص پس به هیچ

کشد تا نتیجه دهد و مجبور خواهند بود که زمان زیادی از اوقات فراغت خودشان ها سالها طول میکنند که استفاده از این روشاشتباه تصور میاکثر مردم به 

 .را به ورزش کردن اختصاص دهند

 !!فقط کافی است در برنامه رژیم غذایی دکتر کرمانی عضو شوید تا معجزه ورزش منظم و تغذیه سالم را در طول سه ماه تجربه کنید

 

 !همین االن ثبت نام کنید

  

 !با ما به اندام شوید
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 )تخفیف ویژه خریداران به مناسبت میالد پیامبراکرم)ص

 

د و به نمای یسایت تغذیه و سالمت دکتر کرمانی پیشاپیش فرا رسیدن میالد پیامبراکرم)ص( و امام جعفر صادق )ع( را به کلیه هموطنان عزیز تبریک عرض م

 کنند، تهیه را کرمانی دکتر غذایی رژیم دی ماه(  8درصدی برای کاربرانی که فقط در روز میالد پیامبراکرم)ص( )سه شنبه  10همین مناسبت تخفیف ویژه 

 .دهد می ارائه

 .نشاط برسید، گام کوچکی برداشته باشیمامیدواریم بتوانیم برای شما عزیزان، که می خواهید با رژیم غذایی به اندام دکتر کرمانی به سالمتی و 

  

 .باشید "به اندام"با ما 
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 دو حرکت برای درمان و پیشگیری از آسیب دیدگی ساق پا

 

ن اشروع یک برنامه ورزشی مخصوصا اگر برای مدت زیادی بی تحرک باشید، می تواند باعث درد و گرفتگی هایی شود، دلیلش هم ساده است چون بدنت

 چالش نیست. اما می توانید با چند گام ساده از بیشتر این درد ها و گرفتگی ها پیشگیری کنید: هنوز آماده

مانند تافی، عضالت وقتی سرد هستند شکننده و وقتی گرم هستند انعطاف پذیرند. ورزش را خیلی سبک شروع کنید تا گرم و منعطف شروع کنید:  •

 برای انجام فعالیت آماده هستید.کمی عرق کنید، سپس کمی خود را بکشید، حاال 

 به ورزش خود تنوع دهید تا از فشار آوردن بیش از حد به نقاط خاص بدن جلوگیری کنید.تنوع اضافه کنید:  •

 اگر روز پیش خیلی سخت ورزش کردید، امروز ورزش را سبک کنید، هر هفته یک روز به بدن خود استراحت دهید.شدت را تغییر دهید:  •

 اگر درد احساس می کنید، مخصوصا در مفاصل، حتما با یک پزشک مشورت کنید.خود گوش بده: به بدن  •

 تجویز هایی برای آسیب دیدگی ساق پا

ا اضافه می درد ساق پا، یک درد مزاحم و تکرار شونده. معموال خود را به شکل دردی داخل منطقه جلوی ساق پا نشان می دهد. بعد از اینکه ورزش خود ر

دقیقه  23شعله ور می شود. این درد حاصل التهاب عضالت و تاندون های آن منطقه است. برای برطرف کردن درد ساق پا، دو مرتبه در روز به مدت کنید 

 روی آن یخ بگذارید. پیاده روی را تا سطحی که درد احساس نکنید کاهش دهید. سپس به مرور مدت زمان پیاده روی را افزایش دهید.
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ری از شروع مجدد درد ساق پا، عضالت پایین پا را باید قوی کنید و خوب بکشید. دو حرکت وجود دارد که می توانید در طول روز و هر جایی برای پیشگی

 انجامشان دهید:

 ضربه انگشت پا ) مچ و ساق پا (

 93ید. پاشنه پا را روی زمین نگه دار –هم یا یکی یکی  همگی با –بنشینید و کف پا را صاف روی زمین قرار دهید، با انگشتان پا روی زمین ضربه بزنید 

 مرتبه تکرار کنید.

 کشش ساق پا

 

ا را پسانت از یک دیوار بایستید. خود را بکشید و دو دست خود را روی دیوار قرار دهید. یک پا را جلو بگذارید و دیگری را عقب، نوک انگشتان  19به فاصله 

 همین حالت را نگه دارید، سپس جای پاها را عوض کنید. یک مرتبه دیگر نیز حرکت را برای هر دو پا تکرار کنید. ثانیه 23به سمت جلو نگه دارید. 

ر آن داگر درد ادامه داشت، مشکلتان اصال درد ساق پا نیست، گاهی ممکن است مشکل جدیتر باشد مانند سندرم کمپارتمان، یک بیماری مشکل ساز که 

 ه خود بزرگتر می شوند، فشاری که این سندروم ایجاد می کند اگر به موقع درمان نشود باعث ایجاد دردی دائمی است. عضالت پایین پا از محفظ

ما موفق اسندرم کمپارتمان معموال اشتباه تشخیص داده می شود. این مشکل برای افراد مبتال به سندروم خطرناک است، چون سعی می کنند درمانش کنند 

 ایین را مطالعه کنید تا متوجه علل درد ساق پای خود شوید.نمی شوند. جدول پ
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 این را امتحان کنید ممکن است ... اگر درد در ناحیه ...

در طول جلو و داخل ساق پا بود، و پس از 

 افزایش مقدار ورزشتان اتفاق افتاد

آسیب دیدگی ساق پا ) التهاب عضالت و تاندون 

 ها (

کم کنید و سپس به مدت زمان پیاده روی را 

مرور مدت زمان پیاده روی را افزایش دهید، 

دقیقه رویش یخ  23مرتبه هم به مدت  2روزی 

 بگذارید.

موضعی، شدید در یک منطقه خاص. در صورت 

 لمس درد بگیرد.

شکستکی یا ترک سطحی ) ترکی به ظریفی 

 یک تار مو در استخوان (

حتما با پزشک صحبت کنید و در صورتی که 

ازه داد ورزش های بدون فشار وزن مانند اج

دوچرخه و شنا را انجام دهید. ترمیم کامل این 

 هفته وقت می برد. 6تا  1آسیب دیدگی 

درد در هر مرحله افزایش می یابد و در طول جلو 

و بیرون ساق پا است. معموال با فشار و بی حس 

شدن همراه است. با گذشت زمان از بین نمی 

 رود.

ارتمان ) رشد خارج از محدوده عضله سندرم کمپ

) 

به یک جراح استخوان مراجعه کنید، باید به مدت 

هفته استراحت کنید و حتی ممکن است  12تا  8

 مجبور شوید فعالیت های خود را تغییر دهید.

 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 وقتی نمی توانی وزن اضافه کنی چه کار می کنی؟

 

 

 "آه، ای کاش من هم مشکل تو را داشتم  "

 هر بار که می گویم با اضافه کردن وزن مشکل دارم طرف مقابل این جمله را تحویلم می دهد.

کمی ن و خوامشکل من همیشه به شکل آزار دهنده ای توسط افراد دیگر نادیده گرفته شده و شاید به خاطر همین بود که مدت ها زیر وزن طبیعی بودم. است

بود. همیشه عده ای بوده اند که می گفتن اختالل تغذیه دارم و برای همین چیزی نمی خورم، ای کاش می شد به آنها  3هم پوست، هیچی نداشتم سایزم 

هم نبود با لعیدم، مبفهمانم که مشکلم کامال برعکس است من می خواهم وزن اضافه کنم، ولی نمی توانم. مهم نبود چقدر شکالت و پروتئین را به زور می ب

 چه زجری بین وعده ها ساندویچ کره بادام زمینی می خوردم، وزنم اضافه نمی شد.

ا واضح بود ام با اینکه همیشه خود با مشکلی که داشتم تنها بودم، اما می دانستم در واقع فقط مشکل من نیست. الغرها مسلما همیشه در اقلیت بوده اند،

د که دوست نداشتند در چنین وضعیتی باشند. مشکل الغری از کودکی با من بوده، گاهی برنامه های غذایی را امتحان می کردم افرادی الغر مانند من هستن

را  الش بودمل ها به دنبو در میان راه متوجه می شدم مناسبم نیستند و نمی توانند مرا به اهدافم برسانند. روشم را تغییر دادم و باالخره موفق شدم وزنی که سا

کلی مانند دی که مشبدست بیاورم و از اندامم راضی شوم. به معنای واقعی کلمه رویایی بود که به حقیقت مبدل شده بود. می خواهم این تجربه را با دیگر افرا

 من دارند در میان بگذارم تا آنها نیز بتوانند موفق شوند.

 

http://www.kermany.com


 
 

 چطور توانستم در سه ماه چهار کیلو و نیم اضافه کنم

سی که الغر ته کانم که این عدد خیلی بزرگی نیست، اما تجربه به من نشان داده نباید از همان ابتدا به اعداد بزرگ فکر کرد و باید آرام پیش رفت و البمی د

 است می داند ارزش این چهار کیلو و نیم چقدر زیاد است و ارزش سه ماه صبر کردن را دارد.

 ه دیگران توصیه می کنم:این کاری است که من انجام دادم و ب

 کمبود منیزیم را جبران کنید

ایم باشد، اما ی روده هدر طول یکی از برنامه های غذایی که در گذشته داشتم متوجه شدم اشتهایم فوق العاده بهبود پیدا کرده، ابتدا فکر کردم تاثیر برنامه رو

 کرده بودم؟می دانید در همان زمان کنار برنامه غذایی ام چه چیزی را شروع 

) مسلما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما اجازه دهید خیلی سریع توضیح دهم، در این روش روغن  منیزیم درمانی ترانس درمال

خورد اما  کل میمنیزیم روی پوست استفاده می شود و دیگر مجبور نیستید که منیزیم را از راه دهان استفاده کنید، روده برای هضم منیزیم کمی به مش

 پوست به خوبی آن را جذب می کند (

لکه بالفاصله بعد ب کامال مشخص بود که کمبود منیزیم دارم چون نه تنها بسیاری از عالئم این کمبود را داشتم ) اشتهای کم یکی از بزرگترین نشانه ها بود (

 تغییر ناگهانی در اشتها را مدیون همان دریافت منیزیم بودم. از شروع این درمان شاهد تغییرات ملموسی در خود بودم. فکر می کنم این

 اگر حس می کنید هیچ اشتهایی به غذا ندارید روغن منیزیم را با مشورت پزشک شروع کنید.

 دمای خود را چک کنید

رش را هم نمی کنید، ممکن است یک چیز عجیبی که در مورد کمبود وزن شدید وجود دارد این است که ریشه مشکلتان همان چیزی است که اصال فک

غر گفته ال مشکلتان سرعت پایین سوخت و ساز بدن باشد، چیزی که خواندید اشتباه تایپی نیست حقیقت دارد. تجربه به من نشان داده که همیشه به افراد

 می شود سرعت سوخت و سازشان باال است، و این مطمئنا دلیل اصلی الغر بودنشان است.

مردم، و حتی برخی پزشکان و متخصصان تغذیه نیز عملکرد دقیق سوخت و ساز و تاثیر آن بر بدن را درست نمی دانند. در واقع کسانی که زیر متاسفانه بیشتر 

مت ند. ک وزن طبیعی هستند نشانه هایی مشابه به افراد مبتال به اضافه وزن را دارند. ریشه مشکل یکی است اما به شکل های مختلف خود را آشکار می

ست. ا استون یک محقق است که تحقیقات زیادی روی سوخت و ساز بدن انجام داده، او می گوید: سوخت و ساز کند به این معنا نیست که حتما فرد چاق

 من کند ترین سوخت و ساز ها را در افرادی دیدم که فوق العاده الغر بودند.

است؟ ساده است، اول صبح دمای بدن خود را بگیرید، حتی  قبل از اینکه از رخت خواب چطور متوجه بشویم که سرعت سوخت و ساز بدنمان در چه حد 

 درجه باشد. 57.8بیرون بیایید و دستشویی بروید. این پایین ترین دمای بدن است، و معموال باید حدود 

 عادات غذایی خود را تغییر دهید

 اگر شما هم چیزی شبیه من هستید، و تمام عمر شنیده اید که دیگران می گویند مثل گنجشک غذا می خوری، حتما در طول روز به جای وعده های 

 سنگین میان وعده و وعده های سبک استفاده می کنید.
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خود را فقط به میان وعده ها محدود نمی کردم، به همان اندازه ای  چیزی که من درباره داشتن متابولیزمی سالم آموختم این بود، به اندازه ی اشتهایت بخور.

 د.مریض نکنیکه میل داشتم در وعده های اصلی غذا می خوردم. از آنجا که برای یک الغر غذا باید تجربه ای مثبت باشد پس خود را با بیش از حد خوردن 

ی به دنبال غذا رفتن پیدا نمی کنند. من این عادت را تغییر دادم، هر زمان احساس خیلی از الغرها حتی وقتی احساس گرسنگی هم می کنند رقبتی برا

 گرسنگی داشتم به اندازه اشتهایم غذا می خوردم. یکی از راه های ترمیم سوخت و ساز کند همین کار است.

 از غذاهای سالم برای خود زندان نسازید

اق به آن احتیاج داریم، اما قرار نیست از آن برای خود زندان بسازیم طوری که غذا خوردن برایمان غذای سالم یکی از مواردی است که همه، چه الغر چه ج

هی پس گا تجربه ای زجر آور شود. الغرها معموال افرادی بسیار حساس هستند، کافی است برنجند و یا از غذایی بدشان بیاید، خود را تحریم می کنند.

 ست، فراموش نکنید یکی از راه های سالم بودن لذت بردن از زندگی نیز هست.غذاهای دلخواه را خوردن هم بد نی

 خوب بخوابید

 کمبود خواب یکی از مقصران اصلی اختالل در سوخت و ساز است. عملکرد اصلی خواب این است که هورمون های استرس را خاموش کند و وقتی چنین

واب مناسب کمک می کند سطح هورمون های استرس تا حد زیادی پایین بیایند، که بسیار روی اتفاقی نیفتد، میزان سوخت و ساز نزول می کند. اما خ

 سالمت سوخت و ساز بدن تاثیر گذار است. 

 تنظیم مدت زمان و کیفیت خواب مانند دکمه شروع مجدد برای هورمون های استرس و برگشتن همه چیز سرجای خود است.

خوابیدنم را باال بردم، هر زمان احساس خستگی می کردم اگر شرایط محیا بود چرتی می زدم. زودتر از همیشه به من تا جایی که می توانستم مدت زمان 

 رخت خواب می رفتم، و آنقدر در رخت خواب می ماندم که کامال سرحال شوم. 

 یک توصیه از طرف بدنساز ها

 یک گالن شیر می خورند! بله یک گالن!!!می خواهید بدانید بدنسازا چگونه وزن خود را باال می برند؟ روزی 

دنسازها بی بالبته من هیچ وقت هیچکس را تشویق نمی کنم که روزی یک گالن شیر یا هر نوشیدنی دیگری استفاده کند. اما استفاده از چنین روشی از سوی 

مغذی ها را دارد، تمام نوزادان ) چه انسان چه حیوانات دیگر  دلیل نیست. شیر یکی از غذاهای ایده آل برای باال بردن وزن است چون نسبت بزرگی از درشت

 ( در ابتدای زندگی برای رشد و تولید بافت اندام از شیر تغذیه می کنند و این دقیقا همان استفاده ای است که می خواهیم از شیر بکنیم.

تفاده می کردم، البته خود را مجبور نمی کردم، مثال گاهی برای رفع پس من چه کار کردم؟ روزی حدود یک لیتر شیر خوردم. روزی دو لیوان بزگ شیر اس

 کالری اضافی بود.  633تشنگی به جای آب شیر می نوشیدم. همین دو لیوان شیر پری که در روز استفاده می کردم خود حدود 

 زن سخت نیست، خودمان آن را سخت می کنیم.امیدوارم شما هم این نکات را مرتب انجام دهید و مانند من به نتیجه برسید. اضافه کردن و

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 فقط کسی که سیاتیک دارد این موارد را درک می کند

 

 فقط کسی که سیاتیک دارد این موارد را درک می کند

کمر درگیر بوده اند. اما درد کمر داریم تا درد کمر، این را کسی که سیاتیک نفر در طول زندگی با درد پایین  8نفر  10آمارهای محققان نشان می دهد از هر 

بیایید ببینیم این درد واقعا چیست و چه به روز کسی که اسیرش است می آورد و البته اگر از بد شانس هایی  .را تجربه کرده خوب می تواند به شما بگوید

 .ییدهستید که چنین مشکلی دارید چگونه با آن کنار بیا

 دردش می تواند غیر قابل تحمل باشد -1

ی کند، از م دکتر جانت تاپیا، متخصص فیزیوتراپ در سن دیگو می گوید: درد کمر بد است، اما سیاتیک شکنجه، عصب سیاتیک از طول هر کدام از پاها عبور

وید غیر قابل تحمل باشد. حتی می تواند عالئمی داشته باشد که مجبور ش باسن تا پایین پا. این درد که تیر هم می کشد را رادیکولوپاتی می نامند و می تواند

 .به دنبال کمک های درمانی بروید. اگر به بیمار وقتی درد غیر قابل تحمل است کمک نرسد ممکن است منجر به آسیب های طوالنی مدت شود

 دردهای سیاتیک واقعا علت فیزیولوژیکی دارند -2

، سیاتیک بر اثر فتق دیسک در ستون فقرات اتفاق می افتد. در دیگر موارد می تواند به دلیل یک آُسیب دیدگی، یک آبسه یا درصد موارد 90در بیش از 

زمان  رتومور، تنگی کانال نخاعی، دیسک تضعیف شده، یا سندروم پیریفورمیس ) گرفتگی یا اسپاسم در یک ماهیچه باسن ( باشد. برخی خانم ها نیز د

سالگی بیشتر  50تا  30سیاتیک می شوند، چون جنین در حال رشد به عصب سیاتیک فشار می آورد. عوامل خطر شامل سن ) افراد در سنین  بارداری دچار
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ی سبک زندگ در خطرند (، چاقی، نوع شغل ) حمل مرتب بارهای سنگین و یا رانندگی برای طوالنی مدت می تواند خطر را افزایش دهد (، دیابت و یا عادات

 .مانند سیگار کشیدن، یکجا نشینی و یا مرتب احساس استرس داشتن، می شود

 درد معموال خود به خود از بین می رود -3

ایی مانند رمانی هخبر خوب اینکه در بیشتر موارد، مرحله درد سیاتیک به مرور از بین می رود و بیشتر بیماران بدون نیاز به جراحی بهبود می یابند. خود د

 .از پک های سرد و گرم، کشش، ورزش و داروهای بدون نیاز به نسخه می توانند به التیام درد کمک زیادی بکننداستفاده 

 است کار بهترین – کشیدن دراز نه –حرکت  -4

 

ه ورزشی که داشتن برنام در حالی که بسیاری از مردم فکر می کنند ضرورت التیام کمر درد چند روز استراحت و دراز کشیدن در تخت است، حقیقت این است

خون  زو محدود کردن کم تحرکی می تواند بیشتر کمکتان کند. دلیلش هم این است که تحرک جریان خون را بهبود می بخشد، کمک می کند منابع تازه ا

 .اکسیژن به محل آسیب دیده برسد تا درد التیام پیدا کند و التهاب کم شود

 دکایروپراکتیک می تواند مفید باش -5

درصد از  60برخی در اینکه کایروپراکتیک تاثیر دارد یا خیر شک دارند و سوال هایی را می پرسند، اما این روش واقعا مفید است. تحقیقات نشان داده 

توسط متخصص  فقرات بیمارانی که تاثیر کمی از داروهای کنترل درد دریافت می کردند با کایروپراکتیک توانسته اند التیام پیدا کنند. دست کاری ستون

 .کمک می کند درد کاهش بیابد و التهاب کم شود. انعطاف پذیری طبیعی به منطقه باز می گردد و درد خاموش می شود
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 گاهی جراحی تنها چاره است -6

 

ک ه شد ( ممکن است به جراحی سیاتیاگر درد سیاتیک به مدت دو تا سه ماه باقی ماند و کم نشد ) و یا اگر با ضعف عضالنی یا دیگر نشانه های جدی همرا

یب دیده محل آسنیاز پیدا شود. این جراحی هم می تواند به صورت باز انجام بگیرد که در این روش جراح یک برش بزرگ در بدن ایجاد می کند تا بتواند به 

رش ها ن تهاجم به بدن را داشته باشد ) شامل کوچکترین بدسترسی پیدا کند و یا با استفاده از تکنیک های آندوسکوپی روشی را اتخاذ می کنند که کمتری

 .با اینکه امکان موفقیت در هر دو روش یکسان است، روش آندوسکپی با کمترین جراحت همراه است و مدت ریکاوری بیمار نیز کوتاه است .(می شود 

 بیشتر افرادی که درد سیاتیک دارند دیگر نمی توانند برای مدت طوالنی بشینند -7

ه سیاتیک دارند ک وقتی ناحیه کمر سالم باشد، چیزهایی مانند تمام روز پشت میز نشستن یا در ترافیک گیر کردن می تواند اذیت کننده باشد، اما برای کسانی

ان تبدیل اند به مرور زماین وضعیت غیر قابل تحمل است. فقط کسی که درد سیاتیک را تجربه کرده می تواند درک کند عادات اشتباه روزانه چگونه می تو

 .به شکنجه ای تحمل ناپذیر شود. برای این افراد گاهی یک راه رفتن ساده در خانه و یا تغییر حالت هنگام خواب می تواند بسیار مشکل شود

 

 : مطالب مرتبط

 ای بسیار موثر برای کمر درددقیقه 15تمرینات 

 راه پیشگیری و درمان 8مواظب باشید کمر درد نگیرید، 

 

 )دکتر کرمانی  (کاری از گروه ترجمه به اندام
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 برندگان مسابقه سلفی شب یلدا اعالم شدند

 

 )ص( و امام صادق )ع( خدمت شما کاربران گرامی؛ ضمن عرض تبریک میالد با سعادت پیامبر اکرم

 .مسابقه شب یلدا با استقبال گسترده شما عزیزان برگزار شد

 .ارسال نموده اند  yalda_kermany# طبق اعالم قبلی، شرکت کنندگان مسابقه مطابق با ضوابط تعیین شده، تصاویر خود را برای ما از طریق تگ

 :اولیه، برندگان مسابقه به شرح زیر تعیین شدند پس از جمع آوری و ارزیابی های

  

 .، آقای سعید مقدم«شب یلدا در خوابگاه دانشجویی جندی شاپور»جایزه اول از نگاه داوران برگزاری مسابقه، تعلق گرفت به 

 .، خانم فریبا خلیلی« یادآوری کنار هم بودن در شب یلدا»جایزه دوم و به روش قرعه کشی ، تعلق گرفت به 

 .به برندگان مسابقه سلفی شب یلدا تبریک عرض می کنیم

 .در مسابقات بعدی همراه ما باشید
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 با این تمرینات هم وزن کم کنید و هم به بدن خود شکل دهید

 

 

عضی از کند هوا سرد یا گرم باشد! ببرای من حتی فکر اینکه صبح از خواب بیدار شوم، ساک ورزشی ام را ببندم و به باشگاه برم زجر آور است. فرقی هم نمی 

 .ما را کاری نمی شود کرد از باشگاه رفتن فراری هستیم

ه ک برای همین است که عاشق ورزش های درون خانه هستم، چون نه به ماشین ورزشی احتیاج دارند و نه وسائل اضافی. تمرینهایی کاربردی و مناسب

حرکت ورزشی را به شما آموزش می دهد تا  13دئو آموزشی جان استراتفورد، مربی ورزشی حرفه ای، انجامشان در خانه لذت بخش نیز هست. در این وی

رفته تا سه سینه گبتوانید با آنها سرعت سوخت و ساز بدن خود را باال ببرید و روی تمام گروه های عضله ی بدن کار کنید و آنها را قدرتمند نمایید، از قف

 .هسته بدن و پاها

 

 : ده ادامه مطلب و مشاهده ویدئو آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنیدبرای مشاه

 با این تمرینات هم وزن کم کنید

  . تجو نماییدرا در گوگل جس  با این تمرینات هم وزن کم کنید و هم به بدن خود شکل دهید bedunim.irدر صورتی خرابی لینک باال میتوانید عبارت 
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 روش برای پیشگیری از سنگ کلیه 7

 

ود دارد جدر همین ابتدا بگویم، پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه کار یک دقیقه ای نیست پس چنین فکری نکنید. خوشبختانه راه های امتحان شده متعددی و

دیگر تجربه اش نمی کنید. ادامه این مقاله را بخوانید تا با تمام این راه  یکبار حداقل یا و –که مطمئنتان می کند هیچ وقت چنین رنجی را تجربه نمی کنید 

 .ها آشنا شوید

 !آب بنوشید و سپس کمی دیگر هم بنوشید

غلظت  خیلی سنگ های کلیه معموال از کلسیم، فسفات، اگزاالت، مواد معدنی جذب شده از غذاها که توسط ادرار دفع می شوند ساخته می شوند. وقتی ادرار

آبی که می نوشید را خوش طعم   (لیوان آب بنوشید تا ادرار رقیق شود 8تا  6می گیرد این مواد معدنی می توانند یک سنگ را شکل دهند. سعی کنید روزانه 

  )کنید

 حرکت کنید

ساعت پیاده روی در هفته یا یک ساعت دویدن می  3درصد کاهش دهد. تنها  33اری ورزش سبک می تواند خطر سنگ کلیه را تا بر اساس تحقیقات مقد

 .تواند نحوه کنترل مواد معدنی غذایی توسط بدن را طوری تغییر دهد که از ایجاد سنگ کلیه پیشگیری شود

 کنار گذاشتن نوشابه
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درصد بیش از دیگران  23تحقیقات جدید نشان داده اند که افرادی که حداقل روزی یک مرتبه نوشیدنی های شیرین گازدار مانند نوشابه استفاده می کنند، 

 .تلیه در ارتباط اسدر خطر ایجاد سنگ کلیه قرار دارند، اما چرا؟ فروکتوز دفع کلسیوم، اگزاالت، و اسید اوریک را افزایش می دهد، که با ساخت سنگ ک

 دریافت کلسیم خود را باال ببرید

. برعکس این داز آنجا که کلسیم یکی از عوامل ایجاد سنگ کلیه است بعضی فکر می کنند اجتناب از این ماده معدنی از ابتال به سنگ کلیه جلوگیری می کن

نع رسیدن آن به کلیه می شود و در واقع می تواند از ساخت سنگ کلیه قضیه درست است: کلسیم در رژیم غذایی با اتصال به اگزاالت در روده ها ما

 .پیشگیری کند

 صبح ها یک فنجان قهوه میل کنید
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درصد کمتر در خطر سنگ کلیه قرار دارند، این مقدار برای  26تحقیقات نشان داده افرادی که روزانه حداقل یک فنجان قهوه حاوی کافئین مصرف می کنند 

 .درصد است 11می نوشند  کسانی که چای

 مواظب این سندروم باشید

مورد از این صفات می  5تا  3سندروم متابولیک یک وضعیت بسیار جدی است که با حمالت قلبی ، دیابت و حتی مرگ در ارتباط است. این سندروم را با 

پایین ) کلسترول خوب (، فشار خون باال، و اختالل تحمل گلوکز. اگر تنها دو مورد از  HDLشناسیم: چربی اضافی ناحیه شکم، تری گلیسیرید باالی خون، 

 .درصد 70درصد باال می رود و اگر سه مورد باشد تا  54این مشکالت را داشته باشید خطر سنگ کلیه تا 

 در مورد پروتئین کمی احتیاط کنید

می تواند فضایی ایده آل برای تولید سنگ کلیه ایجاد کند. سعی کنید مقدار مصرف گوشت خود متخصصان می گویند پروتئین بیش از حد در برنامه غذایی  

 .را کم کنید و ماست را هم در حد طبیعی و متعادل میل کنید

 : بیشتر بخوانید

 برنامه غذایی سرشار از نمک و پتاسیم و بیماری کلیه 

 

  )دکتر کرمانی   (اری از گروه ترجمه به اندامک
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 کتلت سیب زمینی و آب لیمو

 

 

 کتلت سیب زمینی و آب لیمو

 هم جلوی اکسیدهکتلت سیب زمینی از غذاهایی است که ظاهری زیبا دارد و معموال مورد قبول کودکان قرار می گیرد. مقداری آب لیموی تازه می تواند 

 .شدن سیب زمینی شود و هم طعمی فوق العاده به غذا اضافه می کند. این وعده ی سالم را می توانید یک ساعته آماده کنید

 :مواد الزم

 گرم سیب زمینی پوست کنده 900

 یک عدد پیاز زرد متوسط

 قاشق چای خوری آب لیموی تازه 2

 ) مگر 42یک سوم فنجان آرد همه منظوره ) حدود 

 قاشق چای خوری آویشن تازه و خرد شده 2

 یک و یک چهارم قاشق چای خوری نمک

 یک دوم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 یک عدد تخم مرغ بزرگ

 یک عدد زرده تخم مرغ

 یک دوم فنجان روغن کانوال

 یک دوم فنجان روغن زیتون

 )خامه ترش ) اختیاری

 ) سس سیب ) اختیاری
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 :روش پخت

ز را با تیغه برش مخلوط کن و یا طرف درشت رنده تکه تکه کنید. میکس سیب زمینی و پیاز را داخل یک کاسه بزرگ قرار دهید، آب لیمو سیب زمینی و پیا

دقیقه آبش کشیده شود، با یک قاشق چوبی  15را به آنها اضافه کنید و خوب بهم بزنید تا ترکیب شوند. ترکیب سیب زمینی را در یک صافی قرار دهید، 

 .دیرکیب را آرام به طرف پایین فشار دهید. با استفاده از دست مایعات اضافی که در ترکیب سیب زمینی باقی مانده را فشار داده و بیرون بکشت

ن، نمک و شیآرد را به آرامی در یک فنجان اندازه گیری خشک بریزید. ترکیب سیب زمینی را به یک ظرف بزرگ منتقل کنید. به ترکیب سیب زمینی، آرد، آو

 .فلفل را اضافه کنید، خوب بهم بزنید تا ترکیب شوند. تخم مرغ و زرده تخم مرغ را اضافه کنید و خوب بهم بزنید

 .درجه گرم کنید 225فر را تا دمای 

د، رو به باال قرارش دهی روی یک سینی پخت دستمال کاغذی قرار دهید. روغن زیتون و کانوال را به یک ماهی تابه گود اضافه کنید و روی حرارت متوسط

سانتی با کاردک آشپزی درون ماهی تابه بخوابانید. هر طرف  8درجه برسد. مخلوط سیب زمینی را به اندازه یک دایره  350حرارت دهید تا حرارت روغن به 

ر را را از درون ماهی تابه بیرون بیاورید. کمی کفگیدقیقه و یا تا زمانی که قهوه ای و ترد شوند بپزید. با یک کفگیر شیار دار سیب زمینی ها  3را به مدت 

ی را در فر و سینباالی ماهی تابه نگه دارید تا روغنش دوباره به درون آن بچکد. سیب زمینی های پخته شده را روی سینی پختی که آماده کردید قرار دهید، 

د. هر بار که خواستید سیب زمینی به ماهی تابه اضافه کنید مطمئن شوید دمای روغن قرار دهید تا غذا گرم بماند. همین مراحل را چند مرتبه دیگر تکرار کنی

 .درجه رسیده باشد. اگر دوست داشتید می توانید این غذا را با خامه ترش یا سس سیب سرو کنید 350به 

 :اطالعات تغذیه ای

 .عده شامل دو عدد کتلت می شودوعده در نظر گرفته شده است. هر و 8مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 .اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده از این غذا می باشد

 226کالری: 

 گرم 11.8 :چربی در یک وعده

 گرم 1.2 :چربی اشباع در یک وعده

 گرم 7.1 :چربی غیر اشباع در یک وعده

 گرم 3.2 :چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده

 گرم 4 :پروتئین در یک وعده

 گرم 27 :در یک وعدهکربوهیدرات 

 گرم 2 :در یک وعدهفیبر 

 میلی گرم 46 :کلسترول در یک وعده

 میلی گرم 1 :در یک وعدهآهن 

 میلی گرم 316 :سدیم در یک وعده

 میلی گرم 20 :در یک وعدهکلسیم 

 

 )دکتر کرمانی   (کاری از گروه ترجمه به اندام
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 چگونه در آشپزخانه وزن کم کنیم ؟

 

موردی که ذکر  13آشپزخانه نقش قلب خانه را ایفا می کند که می تواند هم باعث اضافه وزن و هم کم وزن شدن شما شود. اگر می خواهید الغر شوید این 

 .می کنم را انجام دهید

ی، ی، توت فرنگمیوه هایی مثل انگور، هندوانه، کیو همیشه میوه ها و سبزیجات را همانند پاکت چیپس در دسترس قرار دهید: .1
خیار کرفس و فلفل را شسته، خرد کرده و داخل ظرفی در داخل یخچال درست در جایی بگذارید که هنگام باز کردن درب یخچال اولین نگاهتان 

 به آن بیفتد و به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

ر کرده و باعث می شود اشتهای شما کمتر شود. اما مشکل خوردن ساالد قبل از شام معده را پ یک ظرف بزرگ ساالد آماده داشته باشید: .2
این جاست که هر شب درست کردن ساالد وقت گیر بوده و حوصله درست کردن آن را شاید نداشته باشید. پس یک ظرف بزرگ ساالد در اول 

 هفته درست کنید تا در کل هفته از آن تامین شوید.

اندازه گیری غذا باعث می شود که همیشه وهده های غذایی شما چک  داشته باشید:فنجان و قاشق های اندازه گیری در پیشخوان  .3
ود ششود. زیاد برآورد کردن اندازه های وعده ها بزرگ ترین دلیل کم نکردن وزن می باشد. در دید بودن پیمانه های اندازه گیری غذا باعث می 

 که استفاده آن ها را فراموش نکنید...

 . مطالب بر روی لینک زیر کلیک کنیدبرای مشاهده ادامه 

 چگونه در آشپزخانه وزن کم کنیم ؟

 

 .چگونه در آشپزخانه وزن کم کنیم ؟ را در گوگل جستجو نمائید bedunim.ir در صورت خرابی لینک عبارت
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 دهیدحرکت ساده سرعت متابولیزم خود را افزایش  4با این 

 

دقیقه ای که توسط الریسا دیدیو آموزش داده می شود روی تمام مناطق بدن کار می کند و کالری سوزی تان را تا یک ساعت بعد از  10این تمرین 

 .انجامش باال نگه می دارد. این ورزش برای فضاهای کوچک بسیار مناسب است

ثانیه بین حرکات استراحت کنید. کل چرخه تمرین را دو مرتبه تکرار  30ثانیه انجام دهید، و به مدت  45هر ورزش را به مدت  :چطور انجامش دهیم

 .کنید

Chair Squat into Biceps Curl 
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ن پا به سمت انگشتادر حالی که دو دمبل ) وزنش را خودتان تعیین کنید ( در دست گرفته اید جلوی یک صندلی بایستید، پاها به عرض ران ها باز باشند و 

ا به طرف روزن خود را به پاشنه پاها منتقل کنید و به حالت اسکات پایین بروید تا زمانی که باسن کمی صندلی را لمس کند، سپس بایستید و دمبل ها  .جلو

 .شانه ها بیاورید

  .فراموش نکنید در حال ایستادن عضالت باسن را منقبض کنید :توصیه متخصص

Knee Lifts With Alternate Arm Raises 
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ید، سپس ربایستید و در هر دست در سطح شانه ها یک دمبل نگه دارید، زانوی سمت راست را به طرف قفسه سینه باال بیاورید و دست چپ را باالی سر بب

 .ثانیه ادامه دهید 45همین حرکت را با پا و دست مخالف انجام دهید. با سرعت این کار را به مدت 

  .عضالت شکم را درگیر و قفسه سینه را باال نگه دارید :متخصصتوصیه 
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Step-Outs 

 

وی نگه دارید، زانبایستید و پاها را کنار هم نگه دارید، زانوها کمی خم شوند، دستها را در حالی که هر کدام یک دمبل را نگه داشته اند در دو سمت باسن 

قب باز کنید. سپس پای راست را سر جای خود بازگردانید و همین حرکت را با پای چپ تکرار کنید. سمت چپ را خم کنید و پای سمت راست را به طرف ع

 .ثانیه ادامه دهید 45به همین شکل با سرعت به مدت 

  .در حالی که پای خود را باز می کنید باسن را منقبض کنید و عضالت شکم و پهلو را درگیر نگه دارید :توصیه متخصص

Side-to-Side Lunge with a Press 
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سبک  یدر حالی که پاها را کامل باز کردید پشت یک صندلی قرار بگیرید، نوک انگشتان به سمت خارج بدن باشند و پاشنه ها به سمت داخل، دست خیل

ا راست وارد آورید. پای راست رروی پشت صندلی استراحت کند. زانوی سمت راست را خم کنید و به سمت راست خیز بردارید، وزن خود را روی پاشنه سمت 

 .دهیصاف کنید تا دوباره به مرکز برگردید و دست ها را باالی سر ببرید. همین حرکت را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید. به همین شکل ادامه د

 .سریع حرکت کنید تا ضربان قلبتان افزایش پیدا کند، اما مواظب باشید فرمتان بهم نخورد :توصیه متخصص

 

 )دکتر کرمانی   (اری از گروه ترجمه به اندامک
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 چرا سریع غذا خوردن می تواند باعث اضافه شدن وزنمان شود؟

 

افه وزن غذا خوردن و اضهمیشه سریع غذا می خورید، این تبدیل شده به یکی از عادات غذایی تان و همیشه درگیر وزنتان هستید. اما آیا می دانستید سریع 

 .دوست صمیمی یکدیگرند؟ می خواهیم شما را با نتایج یکی از جدیدترین تحقیقات در این مورد آشنا کنیم

غذا خوردنتان را روده می دهد، سریع تمام کردن وعده ها می تواند  سریع تاوان  در تحقیقات جدیدی که توسط محققان ژاپنی انجام گرفت مشخص شد،

 .افه شدن وزن را باال ببرداحتمال اض

تحقیق دیگر، محققان به این نتیجه رسیدند کسانی که سریع غذا می خورند دو برابر بیشتر در خطر چاقی هستند تا کسانی  23بعد از جمع آوری اطالعات از 

 .که آرام این کار را می کنند

 .محققان بر این باورند که عوامل فراوانی در این زمینه دخیل هستند

 .رسال کنندا رای مثال سیر شدن. هرچقدر غذا بیشتر در دهانتان بماند، بیشتر سنسورهای زبان و حفره های دهان تحریک می شوند که پیام سیری را به مغزب

 .بعالوه فعالیت فیزیکی جویدن باعث آزاد شدن هیستامین در سلول های عصبی که پیام سیری را می رسانند می شود

 .ه شود که پر شده اید، احتمال اینکه به سراغ غذای اضافی بروید کم می شود. این یعنی دریافت کالری کمترو اگر مغزتان متوج

ررسی کردند بخوردن غذای بیشتر تنها دلیل باال رفتن وزن کسانی که سریع غذا می خورند نیست، در واقع زمانی که محققان مقدار کلی کالری دریافتی را 

 .ی نیز همچنان وجود داردمتوجه شدند دالیل دیگر

 .برای فهمیدنش تحقیقات بیشتری الزم است، اما سطح قند خون می تواند یکی از عوامل باشد

تواند  م غذا خوردن میوقتی آرام غذا می خورید قند خونتان کنترل شده تر باال می آید، در حالی که با تند غذا خوردن قند خون خیلی ناگهانی باال می رود. آرا

 .ا و نحوه استفاده و ذخیره سوخت را در طول روز تنظیم کنداشته

ه لقمه ی و انداز متاسفانه نمی توان گفت قبل از بلعیدن چه مدت یا چند مرتبه باید غذا را بجوید، دلیلش هم متغیر هایی است که وجود دارد مانند نوع غذا

 ) ردغذا ) برای مثال گوشت بیشتر از یک قاشق برنج نیاز به جویدن دا

سپس  ،بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که به بافت غذایی که می جوید دقت کنید، آنقدر غذا را بجوید تا کامال شکسته و نرم شود

 .ببلعیدش

 .ادامه دهید میق بکشید سپسقبل از اینکه دوباره لقمه ای را به دهان ببرید منتظر بمانید غذا از گلویتان پایین برود کمی مکث کنید یک یا دو نفس ع

 

  )دکتر کرمانی ( کاری از گروه ترجمه به اندام
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 الغرها بخوانند: ترس از غذا خوردن چیست؟

 

ه نیاز داریم تا بتوانیم بدنی سالم داشتغذا یکی از عوامل اصلی سالمتی فیزیکی، روانی و اجتماعی ما است. ما به غذا برای تامین نیاز خود به مواد مغذی 

ن به ما یباشیم. روزهای سرد برای اینکه آرامش پیدا کنیم سوپ گرم می خوریم و وقتی حالمان گرفته است با بستنی خود را شاد می کنیم. غذاها همچن

، گاهی باعث می شود همراه دوستان یا خانواده خوش کمک می کنند بتوانیم با اجتماع مرتبط شویم. گاهی لحظات رمانتیکی را با آن تجربه می کنیم

 بگذرانیم، اما اگر از غذا خوردن ترس داشته باشیم چه؟

 کن استفوبیا ترس غیر منطقی از بعضی چیزها و موقعیت ها است. معموال ترس از چیزی خاص است، مانند ترس از پرواز یا ترس از سگ ها اما مردم مم

ند. فوبیا می تواند عامل تمام نشانه های اضطراب باشد مانند: لرزیدن، احساس ناتوانی در نفس کشیدن و حالت تهوع. بسیاری از فوبیا هر چیزی را داشته باش

رفتن به  ست ازافراد از قرار گرفتن در برابر چیزی که نسبت به آن فوبیا دارند اجتناب می کنند، برای مثال، اگر ترس از آسانسور داشته باشید، ممکن ا

شود، اما فوبیا  شدنتاناختمان هایی که در آنها مجبور به استفاده از آسانسور هستید اجتناب کنید. این نوع از رفتار می تواند در برخی فعالیت ها باعث محدود س

 غذا خوردن می تواند روی سالمت تاثیر بگذارد.

خفه شدن. وقتی دچار غذا گریزی هستید، معموال برنامه غذایی به شدت محدودی  دو نوع کلی ترس از غذا خوردن وجود دارد: غذا گریزی و ترس از بلعیدن و

ار شدید، بسی دارید، ممکن است از غذاهایی با شکل، رنگ یا بویی خاص پرهیز کنید. ترس از خفگی می تواند باعث ناتوانی در بلعیدن غذا شود و در موارد

 کند و خوردن غذاهای جامد او را به شدت وحشت زده کند.ممکن است فرد خود را تنها به خوردن مایعات محدود 
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 غذا گریزی

د، اما این نوع کودکان کم سن و سال معموال برنامه غذایی خود را به یک یا دو نوع غذا محدود می کنند، می خواهند در هر وعده فقط یک نوع غذا را بخورن

به دالیل متفاوت، ممکن است غذا گریزی را ادامه دهند. این احساس در برخورد با برخی غذاها از غذا گریزی موقت است. برخی از کودکان و افراد بالغ بنا 

ر د ممکن است خود را بروز دهد. نشانه های اضطراب ممکن است شامل حالت تهوع، استفراغ و یا حس تنفر نسبت به برخی غذاهای خاص باشد، همچنین

 . برخی دالیل شایع غذا گریزی:برخی افراد غذا می تواند باعث ایجاد ترس شود

 فرد قبال وقتی غذایی خاص را خورده دچار احساس خفگی شده است و یا مریضی را تجربه کرده. •

 دیدن فردی دیگر که با خوردن غذایی خاص مریض شده است. •

 باور دینی یا فرهنگی در مورد غذایی خاص •

 تجربه ی حادثه ای دردناک در گذشته که همراه با خوردن غذایی خاص بوده است. •

غذاها  زبعالوه، برخی افراد با بافت و شکل بعضی غذاهای خاص به مشکل می خورند. کودکان مبتال به اوتیسم معموال با شکل، بو، مزه و رنگ بعضی ا

 ی عامل غذا گریزی هستند تا خاطرات نا خوشایند.مشکل پیدا می کنند. در این موارد بیشتر حساسیت های حس

می زنید، به آن ن برای بسیاری از افراد غذا گریزی تاثیر چندانی در زندگی شان ندارد. برای مثال، اگر قبال با خوردن میگو مریض شده اید و دیگر هرگز لب

ی زمانی می تواند آسیب برساند که فرد نتواند به اندازه کافی غذا بخورد و جایگزین های فراوانی برای پر کردن جای خالی این غذا وجود دارد. غذا گریز

ذا غنیازش به مواد مغذی را برطرف کند. یک پزشک و یا درمانگر باید با ایجاد یک سری مراحل حساسیت زدایی به چنین افرادی کمک کند تا مشکل 

 گریزی شان را حل کنند.

 ناتوانی در بلعیدن

عق زدن یا خفگی باعث ایجاد فوبیا غذایی می شود. به خاطر حس خطر عق زدن این افراد کامال ناتوان می شوند، حتی تا جایی که برای بعضی ترس از 

حالتی است که فرد حس می کند یک المپ در گلویش است ) مانند بغض در گلو ( و حتی  Globus Hystericusدیگر غذاهای جامد استفاده نمی کنند. 

 از خفگی را ایجاد کند. یکی از مراجعینم این حالت را به این شکل تعریف کرد: این حس از ذهنم بیرون نمی رود، این طبیعی است که اختاللمی تواند ترس 

ام  یاضطراب و وحشت باعث از کار افتادن توانایی خوردن شود؟ برای من بلعیدن بسیار مشکل بود چون فکر می کردم هر چیزی که می خورم باعث خفگ

عات محدود می شود، تمام مدت حس می کنم یک المپ در گلویم گیر کرده. در موارد بسیار حاد فرد غذاهای خود را به غذای کودک، پوره، و یا در کل مای

 می کند.

ه داده می شود، ابتدا غذاهایی کپزشکان و درمانگران می توانند با برنامه های حساسیت زدایی روی چنین افرادی کار کنند. برای مثال غذاها به مرور به فرد 

نامه هایی ربلعیدنشان برای او ساده است، و سپس کم کم جامد بودن غذاها تقویت می شود تا زمانی که فرد به خوردنشان عادت کند. روند پیشرفت چنین ب

بتواند بر اضطرابش پیروز شود و از غذا خوردن لذت ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد. در طول این مدت پزشک یا درمانگر روی فرد کار می کند تا 

 ببرد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 اگر می دوید و همچنان نمی توانید شکم را آب کنید، این روش را امتحان کنید

 

خودش است! اگر می دوید می توانید با چند تغییر ساده مقدار غذایی که می خورید مناسب است و ورزش هم می کنید، اما این شکم لج باز هنوز سرجای 

 .فشار روی شکم را باال ببرید و از آن خالص شوید

 سرعت خود را تغییر دهید

مرین با تورزش های ترکیبی ثابت کرده اند که می توانند چربی شکمی را کاهش بدهند و سرعت سوخت و ساز را باال ببرند. به جای اینکه در تمام طول 

ار را در کسرعت بدوید، یک تقسیم بندی انجام دهید، در یک قسمت از دویدن سرعت خود را باال ببرید و برای استراحت سرعت را کم کنید، چند بار این یک 

 )دقیقه ای با تردمیل  20تمرین چربی سوز  ( طول ورزش انجام دهید. برای مثال می توانید این تمرین تردمیل را انجام دهید

 کمی بیشتر بدوید

می توانید هوازی نورزش فوق العاده برای میان تنه مفید است اما بدون ورزش بعضی برای تخت کردن شکم فقط دراز و نشست کار می کنند، با اینکه این 

ان انجام تشکم را صاف کنید . بهترین راه برای کاهش چربی بدن این است که کالری بسوزانید. طوالنی کردن مدت زمان ورزش می تواند این کار را برای

ستید بدوید به این مورد فکر کنید، کمکتان می کالری می سوزاند. دفعه بعدی که خوا 45دقیقه  10دقیقه دویدن با سرعت یک و نیم کیلومتر در  5دهد. هر 

 .کند برای بیشتر دویدن انگیزه پیدا کنید

 باال آوردن زانو

ی توانید مورزش می کنید تا وزن کلی بدن خود را پایین بیاورید، تا شکمتان هم کوچک شود و عضالت مخفی شده پشت چربی ها را ببینید. در حال دویدن 

را قوی کنید. وقتی می دوید زانوها را به مدت یک دقیقه تا جای ممکن باال بیاورید، این کار را می توانید حتی در خانه هم  با یک حرکت هسته بدن خود

 .انجام دهید. برای باال آوردن زانوها به جای استفاده از عضالت پا سعی کنید بیشتر از عضالت شکم و پهلو استفاده کنید
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 را امتحان کنیدتردمیل این تمرین 

د، پای خود را یاگر از تردمیل استفاده می کنید می توانید با این تمرین هسته بدنتان را حسابی به چالش بکشید. تردمیل را روی کند ترین سرعت تنظیم کن

داده اید بگذارید. به حالت شنا دو دست خود را روی دو سمت پایین تردمیل  سانت پشت تردمیل قرار 60روی یک جعبه ) هم سطح جای پای تردمیل ( که 

که بدن را در  قرار دهید ) دو نواری که سطح محل گام گذاشتن روی تردمیل بین آنها قرار دارد (. سپس دست های خود را روی تردمیل قرار دهید و در حالی

 .م بزنید. به مدت یک دقیقه این حرکت را ادامه دهید. شکمتان را به طرف ستون فقرات بکشیدیک خط مستقیم نگه می دارید با دستها روی تردمیل گا

 

 )دکتر کرمانی( کاری از گروه ترجمه به اندام
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 باید پوست موز را بخوریم؟

 

تفاده از موز اسموز یکی از معروفترین میوه های تازه ای است که تقریبا در تمام فصول می توان پیدا کرد و طرفداران زیادی هم دارد. بی دلیل هم نیست: 

نوان میان ست بکنید و به عمی کنیم تا آب میوه و اسموتی ها را شیرین کنیم، کربوهیدراتی که موز دارد از نوع پیچیده است، می توانید یک موز را راحت پو

اما آیا  –ند ها هستوعده بخورید، در کل گزینه هایی که با موز پیش رو دارید بسیار است. همچنین موزها منابعی غنی از ویتامین ها، مواد معدنی، پروبیوتیک 

 اوی مواد مغذی است و بله می توانید پوستش را بخورید.می دانستید نصف این مواد مغذی موز را دور می اندازید؟ پوست موز به همان اندازه ی خود موز ح

است. اما مقدار فیبر و پتاسیم پوست موز دو برابر خودش  B-6و ویتامین  Cهمه خود موز را دوست داریم و می دانیم سرشار از پتاسیم، منیزیم، ویتامین 

ش بخش، ماست. پوست حتی حاوی لوتئین ، کارتنوئیدی که به عنوان تقویت کننده سالمت چشم ها شناخته می شود، تریپتوفان، آمینو اسیدی با خواص آرا

 پوست موز استفاده کنید توصیه می شود از نوع ارگانیک استفاده کنید (و فیبر پروبیوتیک برای تقویت باکتری های روده. ) نکته: اگر می خواهید از 

م. هر کسی یآیا زمانش رسیده که پوست موز را به عنوان یک سوپر غذای جدید معرفی کنیم؟ اگر آنچنان اشتها برانگیز به نظر نمی رسد به شما حق می ده

تلخ دارد و باعث می شود حسی عجیب زبان را بپوشاند. اما در برخی از فرهنگ ها سالیان که تا به حال پوست موز خورده ) مثل من ( می داند که طعمی 

 (. سال است که از پوست موز در پخت و پز استفاده می کنند ) اگر رمان های التین را خوانده باشید حتما متوجه غذای موز سرخ کرده شده اید!

همه غذاهایی که می دانید برای سالمتتان مفید است اما طعمشان را دوست ندارید رفتار کنید، مثال در ساده ترین روش آماده کردن پوست موز: با آن مانند 

روش دیگر  .آب میوه یا اسموتی مخلوطش کنید. ابتدا فقط چند قطعه کوچک استفاده کنید و کم کم که به طعمش عادت کردید مقدار استفاده را بیشتر کنید

ز کامال رسیده شود، همانطور که موز با بیشتر رسیدن شیرین تر می شود پوستش نیز از تلخی فاصله گرفته و طعمی بهتر به این است که منتظر شوید تا مو

 خود می گیرد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه در کنار کاهش وزن پوست خود را نیز پایدار نگه داریم

 

رنامه غذایی که می توانید انجامش دهید را پیدا کردید. کیلوهای اضافی که سالها حملشان می کردید شروع به آب شدن باالخره ورزش مورد عالقه خود و ب

 کردند.

قرار است کوچکتر شوید، اما قرار گرفتن در همان قالب ممکن است باعث شود پوستتان آویزان شود و یا روی هم بیفتد. ممکن است  –فقط یک مشکل 

 وها چین هایی ایجاد شود، و حتی صورتتان ممکن است کمی افتاده نشان دهد.روی شکم یا باز

حکام مکن استدر حالی که با کاهش مقدار زیادی وزن نمی توانید کامال جلوی افتادگی پوست را بگیرید، اما روش هایی وجود دارد که می توانید تا جای م

ساختار پروتئینی که مسئول استحکام و ارتجاعی بودن  .ص برای تقویت کالژن وجود دارد پوست را حفظ کنید. سبک زندگی سالم و استراتژی هایی خا

کم حمی تواند تغییر ایجاد کند. در ادامه راه هایی را به شما می آموزیم که بتوانید در مسیر رسیدن به هدف کاهش وزن خود پوستتان را نیز م –پوست است 

 و پایدار نگه دارید. 

 کم کنیدبه مرور وزن  -1

کیلو را توصیه می کنند، که این مقدار بسته به مقدار اضافه وزنی که دارید ممکن است متفاوت باشد.  3تا  2بیشتر متخصصان تغذیه کاهش وزن هر دو هفته 

روی سالمت پوست، و کاهش سریع وزن با برنامه های بسیار کم کالری و دیگر رژیم های کوتاه مدت می تواند باعث ایجاد خطوط در صورت، تاثیر 

 همچنین عدم موفقیت در ثابت نگه داشتن وزن کم شده شود. 

 عضله بسازید -2
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وست باید ن پبا انجام تمرین های قدرتی جای چربی ها را که تمام مدت فضا را اشغال کرده بودند با عضله عوض کنید. برای جلوگیری از افتادگی و شل شد

وقتی عضالت زیرین حجم و شکل بگیرند، به پوست پایه ای محکم می دهد که خود را روی آن پهن کند. ساخت  چربی ها جای خود را به عضله بدهند.

ش هعضله در حال کاهش وزن نه تنها به محکم ماندن پوست کمک می کند بلکه مقدار کالری که در طول روز می سوزانید نیز افزایش می دهد، پس کا

 وزنتان نیز بهبود می یابد.

روز در هفته چنین ورزش هایی را  1ترجیحتان، می توانید از دمبل، دستگاه و یا ورزش هایی که با وزن خود بدن انجام می شود استفاده کنید.  بسته به

اوری و قوی شدن یکر دربرنامه ورزشی خود بگنجانید. برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید، پروتئین را به وعده ها و میان وعده های خود بیاورید، پروتئین به

 از داخل و خارج کمک می کند.

 پوست خود را از نور خورشید محافظت کنید -3

د که ه ریزی کنیاگر بیرون از خانه ورزش می کنید باید اقداماتی را انجام دهید تا پوستتان زیاد در معرض اشعه های مخرب کالژن قرار نگیرد. طوری برنام

در پایان روز انجام شود، زمانی که نور خورشید قوت ندارد. از ضد آفتاب استفاده کنید و مطمئن شوید که روی بسته  پیاده روی و دویدنتان اول صبح یا

محافظت کند،  UVBو  UVAاین یعنی ضد آفتاب می تواند پوست را در برابر اشعه های  –) طیف سترده ( خورده باشد  broad-spectrumبرچسب 

 د به غشاء میانی پوست آسیب برسانند. همچنین لباسی به تن کنید که خوب پوست را تحت پوشش قرار دهد.هر دوی این اشعه ها می توانن

 غذاهای رنگارنگ میل کنید -4
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تحقیقات  –یا لیکوپن مخصوصا خیلی مهم است  Aبشقاب خود را با انواع میوه و سبزیجاتی که برای سالمت پوست حیاتی هستند رنگارنگ کنید. ویتامین 

را می توانید در گوجه فرنگی، فلفل قرمز، و دیگر  Aرا بگیرد. ویتامین  UVمتخصصان پوست نشان داده این آنتی اکسیدان می تواند جلوی آسیب های اشعه 

 کند. دارند که به ساخت کالژن کمک می  Cسبزیجات گلگون رنگ پیدا کنید. سبزیجات برگ دار و مرکبات نیز مقدار زیادی ویتامین 

 استفاده از سروم و رتینوئیدها -5

ظاهر  ظبا وجود اینکه اکسیر جادویی برای محکم کردن پوست وجود ندارد، اما محصوالت خاصی هستند که در صورت استفاده روزانه به رشد کالژن و حف

. و یا می توانید به دنبال موارد Tretin-Xو  Retin-Aپوست کمک می کنند. متخصص پوست می تواند کرم و ژل های حاوی رتنوئید تجویز کند، مانند 

 فیبروبالست در عمق پوست را تحریک می کند و تولید کالژن را افزایش می دهد.بدون نیاز به نسخه مانند سرم های حاوی فاکتور رشد اپیدرمی باشید، که 

 سیگار نکشید -6

 

پذیری پوست را کم می کند. همچنین تحقیقات جدید نشان داده در معرض دود سیگار قرار  سیگار نکشید و از دود نیز فاصله بگیرید، سیگار کشیدن انعطاف

 .دگرفتن مقدار پروتئین های التهابی درون پوست را افزایش می دهد، تولید کالژن را کم می کند، و باعث نازک شدن پوست و چین و چروک می شو
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 به یک متخصص مراجعه کنید -7

ایده آل به هیچگونه دست کاری یا جراحی پوست نیاز ندارید. اگر می خواهید چنین کاری انجام دهید بهترین موقعیت زمانی است که  تا زمان رسیدن به وزن

حی دانید که جرابپوست ثبات داشته باشد ) یعنی وزنتان باال یا پایین نرود (. ابتدا با یک متخصص پوست درباره راه های بهبود پوست صحبت کنید و این را 

 آخرین راه حل است.

 آب بنوشید -8

 

ندهید  هبه همین سادگی، آب بنوشید. کمبود آب می تواند به سلول های پوست آسیب وارد کند، و باعث خشکی و عدم انعطاف پذیری شان شود. هرگز اجاز

 به اندازه ای بدنتان کم آب شود که احساس تشنگی کنید.

 رمانی (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر ک
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 چه مقدار وزن باید کم یا اضافه کرد؟ "وای چقدر خوب شدی!  "برای شنیدن 

 

 را از دیگران نمی "وای چقدر عوض شدی  "حتی کاهش یا افزایش یکی دو کیلو هم به تالش و کار سخت نیازمند است، اما وقتی جمله دلگرم کننده 

 .اصال متوجه نشده اند شنوی خیلی نا امید کننده است چون نشان می دهد

رافیان متوجه ود تا اطمحققان نیز متوجه این موضوع شده اند و به همین دلیل تحقیقاتی انجام داده اند تا متوجه شوند دقیقا چه مقدار باید وزن کم یا اضافه ش

 .تغییر در فرد شوند

 .کیلو وزن کم یا اضافه کنند تا دیگران متوجه تغییر در ظاهرشان شوند 4تا  3بر اساس این تحقیقات، خانم ها و آقایانی که قدی معمولی دارند باید 

سال نگاه کنند  40تا  20برای اندازه گیری این مقدار، محققان به تغییرات صورت دقت کردند. آنها از چند داوطلب خواستند به عکس های افرادی با سنین 

و کامال بدون آرایش بودند ( سپس با توجه به تغییرات وزنی هر چهره را تغییر دادند. سپس ) موهای این کسانی که در عکس بودند عقب داده شده بود 

 .شرکت کنندگان به جفت کشیده شده از هر چهره نگاه کردند و عکسی که فکر می کردند در آن وزن فرد باالتر است را انتخاب می کردند

باعث می شود تغییر در فرد محسوس شود. اما نتایج یک چیز جالب دیگر را نیز به محققان نشان  BMIدر  1.33در نهایت محققان متوجه شدند تغییر مقدار 

 .داد، حدود دو برابر این مقدار تغییر الزم است تا فرد جذابتر دیده شود

 ... و نظرها با هم متفاوت است، پسجذاب از نظر چه کسی؟ این کامال واضح است که زیبایی سلیقه ایست 

 4کاهش  است این جذاب تر شدن فقط شامل خانم ها و آقایانی می شود که واقعا به کاهش یا افزایش وزن نیاز داشته باشند، برای مثال اگر وزنتان طبیعی

 .کیلو می تواند روی چهره و ظاهرتان تاثیری منفی بگذارد

تی است، مطمئن باشید با بدست آوردنش جذاب نیز خواهید بود. پس دیگر موارد را فراموش کنید و به خود هدف اصلی کاهش وزن بدست آوردن سالم

 .سخت نگیرید

 

 )دکتر کرمانی  (کاری از گروه ترجمه به اندام
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 اشتباه هنگام ورزش که باعث مریضی تان در این فصل می شود 4

 

زا بزنید، ندستور العمل پیشگیری از مریض شدن در این فصل بارها و بارها گفته شده: دست های خود را بشویید، صورت خود را لمس نکنید، واکسن آنفوال

ا بیماری ش در مبارزه بمیوه و سبزیجات میل کنید و به اندازه کافی نیز بخوابید. اما وقتی نوبت به ورزش می رسد این راهنما کمی دچار تغییر می شود. ورز

نید. همچنین الم رد کهم می تواند کمکتان کند هم به دردسر بیاندازدتان. چهار اشتباه شایع وجود دارد که اگر از آنها جلوگیری کنید می توانید این فصل را س

 از شما خواهش می کنم قبل و بعد از استفاده ی وسائل باشگاه آنها را تمیز کنید. 

 : جا انداختن کالس یوگامشکل شماره یک
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ر یک تحقیق د رفتن به کالس یوگا و یا انجام این ورزش با نوار ویدئویی در این فصل واقعا ارزشش را دارد چون می تواند از مریض شدنتان پیشگیری کند.

هده می کنند، همچنین سطح هورمون استرس دقیقه یوگا کار می کنند بهبود قابل توجهی در سیستم ایمنی بدنشان مشا 13مشخص شد افرادی که روزانه 

کورتیزول را  و در این افراد پایین می آید. دکتر اوا سلهاب مسئول این تحقیقات می گوید: یوگا واکنش آرامش بخش بدن را فعال می کند، که سطح آدرنالین

 ند پایین می آورد. کاهش می دهد و سایتوکاین های پیش التهابی را که روی سیستم ایمنی بدن تاثیر می گذار

 مشکل شماره دو: مرتب ورزش نمی کنید

ک باشگاه یاگر سرمای زمستان باعث شده برنامه پیاده روی تان بهم بریزد، باید ترتیبی بچینید که با پوشش مناسب در هوای سرد ورزش کنید و یا عضو 

نا، دویدن و دوچرخه سواری ( می تواند مقدار سلول های محافظ سیستم دقیقه ورزش هوازی با سرعت متوسط مانند پیاده روی متوسط ) یا ش 33شوید. 

د خطر ابتالی ننایمنی بدن مانند ایمونوگلوبولینها، نوتروفیل ها و سلول های کشنده طبیعی را افزایش دهد. افرادی که بیشتر روز های هفته را ورزش می ک

. بعالوه، مقدار این سلول های تا سه ساعت بعد از ورزش همچنان باال می ماند. هر بار که درصد کاهش می دهند 93خود به سرماخوردگی های شایع را تا 

بلیت قاورزش می کنید، سلول های مهم ایمنی بدن از بافت های محیطی را می سازد، و وارد سسیستم گردش خون می کند تا دوباره به کل بدن بروند و 

 دهند. مبارزه با ویروس ها و باکتری ها را افزایش 
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 مشکل شماره سه: بیش از حد ورزش کردن

 

یک  ندقیقه، فعالیت بی امان، مانند دویدن در یک ماراتن، تمام مزایای خوب ورزش برای سیستم ایمنی را تبدیل به ضرر می کند. در واقع، مغزتا 53تا  79

در هم شکستن سیستم ایمنی می شود قلمداد می کند. به همین دلیل فعالیت شدید و طوالنی مدت را به عنوان یک عامل تشدید فشار و چیزی که باعث 

ول د، و سلاست که مغز هنگامی که در خطر هستید نشانه های فیزیولوژیکی از خود بروز می دهد، ذخایر کربوهیدرات خالی می شود، دمای بدن باال می رو

 های عضالنی شکسته می شوند. 

 مشکل شماره چهار: عرق ریختن هنگام تب

راحت دهید، اگر تاین ایده که با عرق ریختن می توانید تب را کنترل کنید کامال اشتباه است. وقتی احساس سرماخوردگی یا آنفوالنزا دارید باید به خود اس

ممکن است با اضافه کردن ورزش دچار مشکالتی جدی شوید. در طول ورزش  –و هنوز در مراحل اولیه باشد و تشخیص دشوار  –آنفوالنزا داشته باشید 

به  .برابر سریعتر از حالت طبیعی به قلب می رسد، ویروس آنفوالنزا در این حالت می تواند درون قلب متمرکز شود و باعث التهاب پوشش قلب شود 9خون 

آسیب وارد کند. در حالی که فعالیت های معمول نمی توانند در طول بیماری باعث آسیب چنین وضعیتی اندوکاردیت می گویند و می تواند به ضربان قلب 

 شوند اما ورزش شدید می تواند کشنده باشد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 توصیه که قبل از شروع دویدن باید بدانید 5

کردم از تاول های دردناک پا گرفته تا درد زانو و ساق پا. ای کاش آن زمان کسی بود که مرا می  اوایل که دویدن را شروع کردم تقریبا همه چیز را تجربه

خانه چه  از نشاند و این نکات را برای کاهش مشکالت دویدن گوشزد می کرد. اگر شما از کسانی هستید که می خواهید شروع به دویدن کنید، حاال چه خارج

 بیات استفاده کنید.روی تردمیل بهتر است از این تجر

 ساده تر می شود

داقل هفته ح مثل خیلی از کارهای دیگر، هرچقدر بیشتر انجامش بدهید ساده تر می شود. برای تقویت عضالت، خو گرفتن قلب و ریه ها، و افزایش استقامت،

این مسافت برایتان ساده شد به مرور مسافت را افزایش  کیلومتر. همین که دویدن در 3ای سه مرتبه بدوید. کار را با یک مسافت ممکن شروع کنید مثال 

مانی معین است. اگر خیلی سریع و با مدت زمان خیلی کم کار را شروع کنید سرانجام یا آسیب می بینید و  دهید. کلید کار دویدن با سرعتی مناسب در مدت ز

 یا از این ورزش تنفر پیدا می کنید.

 لوازم بی کیفیت استفاده نکنید

ل ئاولین تالشم برای دویدن یک جفت کفش معمولی با جوراب هایی نازک  پوشیدم و برایم عجیب بود که این تاول های وحشتناک از کجا آمده. وسا در

ی شزخیلی زیادی احتیاج ندارید اما همان هایی هم که استفاده می کنید باید حسابی باشد. یک جفت کفش مخصوص دو داشته باشید با جوراب های ور

 مناسب که پاها در آن عرق نکند و تاول نزند. لباس هایتان نیز تا جای ممکن باید سبک باشد و مانع حرکت عضالت بدنتان نشود.

 دویدن در خارج از خانه از دویدن روی تردمیل سخت تر است

خیلی سخت تر بود! تپه ها، باد، نور آفتاب، گرما، و ... همه مدتی فقط روی تردمیل می دویدم تا یک روز تصمیم گرفتم بیرون از خانه دویدن را امتحان کنم، 

ر قدرت و اینها دویدن را از آنچه هست خیلی دشوارتر می کرد. اما این را هم بگویم، از وقتی دویدن خارج از خانه را شروع کردم پیشرفت چشمگیری د

از قبل ملموس تر شده بود. می دانم خیلی از مردم عاشق تردمیل خود هستند، اما کیلو وزن کم کنم و ظاهر عضالتم  2استقامت خود دیدم. همچنین توانستم 

 ای کاش کسی بود که زودتر از مزایای دویدن خارج از خانه برایم می گفت.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سیب زمینی فرانسوی با سیر و کره

 

است که معموال مشتری زیادی دارد. اما متاسفانه روش پخت نادرست فست فود ها آن را به یکی از غذاهای نا سالم  سیب زمینی سرخ کرده یکی از غذاهایی

 کرده. به شما می آموزیم چگونه با کره وسیر سیب زمینی فرانسوی کم چرب تر از فست فودها برای خود درست کنید.

 مواد الزم:

 یک کیلو و سیصد گرم سیب زمینی خالل شده

 قاشق چای خوری روغن گیاهی 1

 سه چهارم قاشق چای خوری نمک

 اسپری پخت یا مقدار روغن

 قاشق غذا خوری کره 2

 حبه سیر خرد شده 8

 قاشق غذا خوری جعفری تازه خرد شده 2

 قاشق غذا خوری پنیر پارمسان رنده شده 2

 روش پخت:
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 درجه گرم کنید. 133فر را تا دمای 

ا در یک پالستیک زیپ شو بزرگ ترکیب کنید، طوری که همه مواد آغشته شوند. سیب زمینی ها را در سینی پخت که از قبل مورد اول لیست مواد الزم ر 3

درجه  133دقیقه یا تا زمانی که به رنگ قهوه ای طالیی در بیایند در دمای  93با اسپری یا مقداری روغن چربش کردید بچینید. سیب زمینی ها را به مدت 

 دقیقه برشان گردانید. 23عد از فر بپزید، ب

، جعفری و اکره و سیر را در یک ماهی تابه نچسب بزرگ قرار دهید، دو دقیقه در دمای پایین بپزیدشان،  در طول پخت مرتب بهم بزنیدشان. سیب زمینی ه

 ید.پنیر را به ماهی تابه اضافه کنید. خوب بهم بزنید تا همه مواد بهم آغشته شوند. بالفاصله سرو کن

 اطالعات تغذیه ای:

 گرم است. 233وعده می باشد، هر وعده از این غذا شامل حدودا  6مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

 296کالری: 

 درصد 27کالری از چربی در یک وعده: 

 گرم 7.7چربی در یک وعده: 

 گرم 3.3ربی اشباع در یک وعده: چ

 گرم 2چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 2چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 9.5پروتئین در یک وعده: 

 گرم 12.3کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 3.9فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 12کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 1.5آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 386سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 99کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

http://www.kermany.com


 
 

 ابزاری بسیاری قوی برای جلوگیری از پرخوری احساسی

 

عالقه ام برای مقابله با غذا خوردن  می گویم. استفاده از این روش یکی از راه های مورد 9-9-9-9-9می خواهم شما را با تمرینی آشنا کنم که به آن 

 احساسی است. برای اینکه حواس خود را پرت و از  استرس نجات پیدا کنیم راه های فراوانی وجود دارد ) نه فقط غذا (.

و برنامه  عمل کنید وقتی یک مشکل فکرتان را به خود مشغول کرده یا در برابرش احساس ناتوانی می کنید. بسیار مهم است که به روش جدیدی حرکت و

درصد حواستان را برای مدتی به فعالیتی جدید منعطف  133ای بسیار دقیق داشته باشید. به خاطر داشته باشید که به درستی ذهن خود را منحرف کنید و 

 کنید.

 5-5-5-5-5تمرین 

 یک برگه بیرون بیاورید و یادداشت کنید:

 رفته است یا ناراحت هستید و یا به کمک احتیاج دارید می توانید با این افراد تماس بگیرید.) دوست، والدین و ... ( وقتی حالتان گ نفر 5
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 ) دوش آب گرم، چشمانتان را ببندید، پاهای خود را باال ببرید، و غیره (روش که آرام می شوید  5

 مزاحمتان نشود، خارج از خانه و غیره (که با رفتن به آنها آرام می شوید ) رخت خوابتان، اتاقی آرام و جایی که کسی مکان  5

 که می توانید به خود بگویید ) از پسش بر می آیم، همیشه اینطوری نمی ماند و ... (  چیز 5

 که بتواند حواستان را پرت کند ) یک پازل را شروع کنید، یک فیلم تماشا کنید و ... ( فعالیت  5

یشه جلوی چشمتان باشد ) یخچال، کابینت و ... ( هر زمان نشانه های بروز پرخوری احساسی را مشاهده این لیست را کامل کنید و جایی قرار دهید که هم

 دقیقه امتحان کنید. 9کردید، یکی از این کارها را به مدت 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آموزش ورزش با وزن بدن برای افزایش قدرت و سرعت

ث عضله ی تواند باعورزش با وزن بدن مزایای فراوانی دارد و شاید خیلی از شما با آنها آشنا باشید. این نوع ورزش که به هیچ وسیله خاصی نیز نیاز ندارد م

است و سطح سازی، چربی سوزی و افزایش عملکرد ورزشی فرد از جمله سرعت و قدرت شود. اضافه کردن حرکات جهشی برای تمرین یک چالش جدید 

 ورزشتان را بسیار باال می برد.

ال توصیه اصقبل از شروع به خاطر بسپارید این آموزش ورزشی برای کسانی که تازه ورزش را شروع کرده اند و یا کسانی که تازه آسیب دیدگی داشته اند 

ن ورزشی را بهتر است قبل از دیگر تمرینات انجام دهید چون نیاز نمی شود. برای دریافت نتیجه کامل حرکات باید در فرم کامال درست اجرا شوند. این روتی

 به قدرت و انرژی عضالت دارد.

ساعت استراحت  72تا  18اگر تازه می خواهید این تمرینات را شروع کنید بهتر است ابتدا به آرامی پیش بروید و به خود سخت نگیرید و بین هر دوره تمرین  

ات را به پایان برسانید باز هم از مزایای آن محروم نخواهید بود. حتی دو مرتبه انجام این نوع تمرینات در هفته می تواند به بهبود کنید. حتی اگر نتوانید تمرین

 سرعت و قدرتتان کمک کند. در ادامه لیستی از این تمرینات را همراه با آموزش انجامشان در اختیارتان قرار می دهیم.

 برای تازه کار ها

1- Plyo Push-Up 
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ادر باشید د و قدرست مانند یک شنای سوئدی معمولی انجام می شود اما هنگام باال آمدن باید آنقدر با قدرت فشار بیاورید که دست ها از زمین فاصله بگیر

 کف دو دست را به یکدیگر بزنید. 

 اینکه روی انگشتان پا بیایید دست ها را به هم بزنید.ساده اش کنید: زانوها را روی زمین بگذارید و سعی کنید هنگام باال آمدن قبل از 

2- Squat Thrusters 

 

ا قرار ن پکف دست ها را درست زیر شانه ها روی زمین قرار دهید، دست ها صاف باشند و پاها را به سمت عقب کامال کشیده شده باشند، روی نوک انگشتا

ری که به حالت اسکات در  بیایید، در همین حال دست ها را نیز از روی زمین جدا کرده و به طرف بگیرند. از این حالت پاها را به سمت جلو بجهانید طو

کمر را صاف نگه دارید، شانه ها پایین و قفسه سینه در حالت اسکات رو به جلو باشد. کمی مکث کنید، سپس دست ها را روی  جلوی قفسه سینه بیاورید.

 ب بجهانید تا دوباره به حالت ابتدای تمرین برگردید. با تمام سرعت حرکت را پشت سر هم تکرار کنید.زمین قرار دهید و پاها را به سمت عق

3- Reverse Lunge With Knee-Up 
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تمام وزن را  .بگیرندبایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید و پای راست را به سمت عقب ببرید طوری که پاشنه پا تا زانو در یک خط موازی با زمین قرار 

پرید. زانوی ب به پای چپ منتقل کنید، عضالت باسن را درگیر کنید، هسته بند را منقبض کنید. پای راست را جلو بیاورید و همراه با پای چپ از روی زمین

 ت اول به سمت عقب ببرید.سمت راست را تا قفسه سینه باال بیاورید. به آرامی روی پای چپ فرود بیایید و دوباره پای راست را به همان حال

4- Box Drill 
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ها را در دستبا پرش اطراف یک جعبه خیالی عضالت ساق پا را حسابی درگیر کنید. تعادل خود را روی پای راست حفظ کنید و مقداری زانو را هم خم کنید. 

فقط روی پای راست فرود بیایید. همینطور که روی یک پا خود دو سمت خود به حالت رها قرار دهید تا در حفظ تعادل کمکتان کند. به سمت راست بجهید، 

نید. روی ر کرا نگه می دارید به سمت چپ بجهید، سپس به سمت جلو بجهید و بعد از آن به سمت عقب. پای تعادل را عوض کنید و دوباره همین کار را تکرا

 پرش های کوچک و سریع تمرکز کنید.

5- Long Jump 
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بقات کالسیک المپیک را امتحان کنیم! برای این حرکت انفجای پایین تنه، بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، سپس به حالت بیایید یکی از مسا

د تا وسان دهین چمباتمه به طرف عقب بنشینید و دست ها را هم عقب نگه دارید. سپس با هر دو پا به طرف جلو جهش بزنید، مانند تصویر باال به دست ها نیز

ش دیگر ردر پرش کمکتان کند. سپس روی توپ های جلوی دو پا فرود بیایید و زانوها را خم کنید. سپس سریع برگردید و دوباره به طرف محل شروع یک پ

 را انجام دهید، اگر هم فضا اجازه می داد پرش به سمت جلو را ادامه دهید ) در بین پرش ها استراحت نکنید (.

 سطح متوسط

6- Burpees With a Tuck Jump 
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می  شروع حرکت سخت بورپی را می خواهیم انجام دهیم. اگر این حرکت را بلد نیستید اجازه دهید ابتدا آن را توضیح بدهم: حرکت را به صورت ایستاده

ر می دهیم. سپس پاها را به سمت عقب کنیم، پا باید به عرض شانه باز باشد، سپس به حالت اسکات پایین می رویم، دستها را جلوی خود روی زمین قرا

سه فپرتاب می کنیم، طوری که به حالت شنای سوئدی در می آییم. قفسه سینه را به سطح زمین نزدیک می کنیم و یک حرکت شنا انجام می دهیم، و ق

طرف باال می پریم. به مجموعه این حرکات با هم سینه را باال می کشیم. پاها را با یک جهش به حالت ابتدای خود بر می گردانیم، می ایستیم و سپس به 

 می آوریم، باال بورپی می گویند. اما در حرکتی که باال می بینید ما به جای یک پرش ساده در پایان حرکت بورپی، هنگام پرش دو زانو را نیز تا جای ممکن

 ایید، و بالفاصله حرکت بورپی بعدی را شروع کنید.طوری که زانوها قفسه سینه را لمس کنند. به آرامی روی قسمت جلوی پا فرود بی

7- Alternating Lunge Jumps 
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ی مچ پای پای راست خود را یک گام به سمت جلو بیاورید و اجازه دهید هر دو زانو خم شوند. هسته بدن را منقبض کنید و زانوی پای راست را درست رو

کنید و به طرف باال بپرید، در بین هوا جای پاها را با هم عوض کنید، یعنی هنگام فرود پای چپ جلو و راست نگه دارید. وزن خود را روی پای راست منتقل 

عت. باید به نرمی رپای راست عقب قرار می گیرد. بالفاصله همان کار را برای پای چپ نیز تکرار کنید، و به طرف باال پرید، به ارتفاع بیشتر فکر کنید نه س

 فقط تولید قدرت عمودی را باال ببرید.تمام فرود بیایید و 

8- Judo Roll With Jump 
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هنگام بازگشت  وبه حالت درازکش روی زمین بروید و کمی زانوها را به قفسه سینه بزنید، مانند تصویر باال خود را روی ستون فقرات به سمت عقب بغلتانید 

برگردید و دست چپ را روی زمین قرار دهید. عضالت هسته بدن را منقبض کنید، بایستید و با استفاده از عضالت شکم ) نه دستها ( به طرف حالت نشسته 

وان و سریع ر روی پای چپ بپرید. بالفاصله  دوباره به حالت نشسته برگردید، و به طرف عقب بغلتید، و دوباره با پای راست تکرار کنید. سعی کنید حرکت

 وقفه نباشد.انجام شود طوری که بین هر حرکت نیاز به 

ه جای یک پا بآسانش کنید: اگر حرکت برایتان خیلی دشوار است می توانید از دست ها برای بلند شدن از روی زمین استفاده کنید و همچنین برای پرش نیز 

 با دو پا بپرید.

 سطح پیشرفته

9- Kneeling Jump Squat 
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. این حرکت فوق العاده پیشرفته را با قرار دادن زانو ها روی زمین شروع کنید و پاها را کمی بیشتر برای انجام این حرکت شاید به تشک یوگا یاحوله نیاز کنید

زم برای رت الاز عرض ران ها از هم باز کنید. دستها را به طرف عقب ببرید و سپس با قدرت و در یک حرکت نوسانی به سمت جلو بیاورید، این کار باید قد

کات در آمدن را برایتان فراهم کند. روی دو پا فرود بیایید. برای بدست آوردن قدرت از عضالت هسته بدن و باسن کمک پرش روی پاها و به حالت اس

کت را تکرار ربگیرید. پای راست را به طرف عقب ببرید و روی زانوی راست بیایید، سپس پای چپ را به عقب ببرید و روی زانوی چپ بیایید، حاال دوباره ح

 کنید.

11- Single-Leg Deadlift Into Jump 
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ن باال اروی پای چپ بایستید، و زانوی چپ را نیز کمی خم کنید. به طرف جلو و روی ران ها خم شوید، اجازه دهید پای راست به صورت طبیعی پشت سرت

را به طرف جلو نوسان دهید، قفسه سینه را باال بیاید، تا زمانی که پای راست و قفسه سینه با سطح زمین موازی شوند. حاال در یک حرکت سریع، دستها 

 رود بیایید.ی چپ فبیاورید، و از پای چپ برای پرش از سطح زمین استفاده کنید. زانوی سمت راست را باال و به طرف قفسه سینه بیاورید. دوباره آرام روی پا

11- Pistol Squat Roll With Jump 
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یز کمی خم کنید. پای راست را نیز از زمین بلند کنید و در مقابل خود باز کنید. وزن خود را روی پای چپ بیاورید، روی پای چپ بایستید، و زانوی چپ را ن

لو بکشید ت جعضالت هسته ی بدن را منقبض کنید، ران ها را به طرف عقب ببرید، و آرام به حالت اسکات با یک پا به طرف پایین بروید. دست ها را به سم

از  هدل کمکتان کند. در پایان اسکات یک لحظه مکث کنید، سپس بالفاصله با کمر آرام روی زمین بیایید. دوباره به سمت جلو بروید و با استفادتا در حفظ تعا

 تنها پای چپ سعی کنید بلند شوید و تا جای ممکن بپرید، آرام روی پای چپ فرود بیایید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

 ه به اندام ) دکتر کرمانی (کاری از گروه ترجم
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 احساس جوانى مى کنم

 

 محمد اسماعیل

 سال 38سن : 

  کشور: عراق

 شهر: اربیل

 شغل : کارمند

 کیلوگرم 91 : وزن اولیه

 کیلوگرم 75 : وزن فعلی

 کیلوگرم 16 : کاهش وزن

 

سالگى وزنم باال رفت. اول بارى که فهمیدم چاق هستم احساس بدى داشتم و از این  33تا  28از سن  .به طور کلى همه اعضاى خانواده ام اضافه وزن دارند 
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رول و چربى، خون، خروپف کردن، فشار خون باال ) کلست نفس، تنگى:  وضع بیزار بودم احساس بیمارى داشتم. وزن زیاد مشکالت زیادى برام درست کرد

 .( البته من از قبل فشار خون داشتم

دم. شبراى خریدن لباس نمى تونستم لباسهاى دلخواهم و بخرم من هم که عاشق لباسهاى متنوع و زیبا هستم.موقع کار کردن هم همیشه زود خسته مى  

 .کمش ولى تو اجتماع زیاد مشکل ساز نبود چون تا اون حد چاق نبودم. بدترین چیز تو چاقى موقع عکس انداختنه که خیلى بد شکل مى افتى مخصوصاً

چندین بار ورزش کردم و با ورزش رژیم هم گرفتم. با همکارى یک دوست بسیار  .همیشه برنامه داشتم واسه الغر شدنم چون واقعاً از چاقى بیزار شده بودم

 .تشکر مى کنم سیار ازشونعزیزم که در شهرستان بانه زندگى مى کنه با سایت دکتر کرمانى آشنا شدم و ایشون من و تشویق کردند تا ثبت نام کنم و من ب

زیاد مطمئن نبودم فکر نمى کردم بتونم برنامه رو به خوبى رعایت کنم.  واهلل.  چون من درکشور دیگری زندگى مى کنم روش اینترنتى رو انتخاب کردم 

 الهایى که برام پیش مى اومد از دوستم مىهفته اول برنامه برام سخت بود گاهى اوقات از گرسنگى سر درد مى گرفتم. چون من زبان فارسى بلد نبودم سو

 پرسیدم ایشون با مشاوران تغذیه تماس مى گرفتند

ادند. د از مشاورین تغذیه هر چى مى پرسیدیم به خوبى در اسرع وقت جواب مى دادند یا از دکتر مى پرسیدند و خودشون تماس مى گرفتند و جواب و مى

 ى کنم البته با دوستم در ارتباط بودند ولى من سریع جوابهامو مى گرفتممشاوران بسیار کمک مى کردند ازشون تشکر م

رفع  جهت روز قبل از دریافت رژیم مشاوران پیام مى فرستادند که فردا موقع دریافت رژیم غذایی شما مى باشد وبعد از دریافت رژیم تماس مى گرفتند

موقع و جویا شدن و پیگیرى نمودن زمان و مشکالت رژیم  به هاى دادن جواب. بود دسودمن مشاورین های راهنمایی همه شک بدون.  مشکالت احتمالى

 باعث دلگرمى من مى شد

راق نبود یا و عهرچند برنامه هاى غذایی خیلى متنوع بود ولى براى من بیشتر تکرار مى شد چون نوع غذاهایی که تو ایران استفاده مى شه و تو رژیم بود ت 

دلخواه و انتخاب کردم چون بیشتر واسه من امکان پذیر بود. همان طور که قبالً اشاره کردم به خاطر تفاوت غذاهاى ایرانى با ما من متفاوت بود. من لیست 

 .بیشتر برنج و مرغ و ماکارونى واین جور غذاها رو انتخاب مى کردم

مى خوردم یا میوه یا تحمل گرسنگى مى کردم هرچند تو برنامه  هیچ وقت داروى الغرى استفاده نکردم. وقتى خیلى گرسنه مى شدم یا کمى بیسکویت 

خیلى غذاییم نبود. هرچند اطرافیان خیلى سعى مى کردند من رژیمم رو بشکنم ولى من مقاومت مى کردم و برنامه خودم رو اجرا مى کردم جز مواقع 

 .ضرورى

پیاده روى وکاهش وزنم بیشتر بخاطر رژیم غذایی بود.کسانى که بیشتر مشوق من بودند درصد از برنامه  23من خیلى کم مى تونستم پیاده روى کنم تقریباً  

 همسرم ، خانواده ام و دوستم تو بانه بود که از همشون تشکر مى کنم

چ خاطره رفتن هیکیلو وزن کم کردم خیلى احساس آرامش مى کنم. سالمتیم خیلى بهتر شده احساس جوانى مى کنم. باور کنید موقع رژیم گ 16حاال که 

 .شیرینى نداشتم همش گرسنگى بود . ولى بعداز دو هفته رژیم که خودمو وزن مى کردم وزنم کم شده بود شیرین ترین خاطره همون موقع بود

ه از چاقى و به خاطر این کتوصیه ام به کسانى که اضافه وزن دارند اینه که در اسرع وقت در رژیم درمانى دکتر کرمانى ثبت نام کنند و رژیم رو شروع کنند، 

نفر از فامیلهاى من هم ثبت نام  9بیماری مرتبط با آن دور شوند. جهت اطالع شما عرض مى کنم بعداز ثبت نام من و چند دوره رژیم با سفارش و تأکید من

 نمودند و در حال حاضر رژیم دریافت مى کنند

  

و کلیه مشاوران و دست اندر کاران این رژیم غذایی کمال تشکر را دارم امیدوارم در سایه الطاف الهى درپایان من به نوبه ى خود از جناب آقاى دکتر کرمانى 

 .موفق و مؤید باشید
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 این عادات زمستانتان را تیره و تار می کند

 

به حساب می آید. اما تنها هوای سرد  روزهای سرد و کوتاه زمستان بسیاری از ما را غمگین می کند. رنگ خاکستری و سرد زمستان برای همه ما چالشی

هرچه  به بیرون نیست که باعث می شود زمستان ها حالتان خوب نباشد. عادات بدی نیز در این میان هستند که با سرد شدن هوا خود را نشان می دهند و

خواهم داد و همچنین کمکتان می کنم بهتر و شادتر بتوانید تیره و تار شدن این فصل برای بعضی از ما کمک می کند. در ادامه این عادات را برایتان توضیح 

 این فصل زیبا را سپری کنید.

 اجتناب از ورزش
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 ورزش یکی از کاهش دهنده های قوی استرس است و متخصصان می گویند ورزش می تواند عالئم افسردگی و اضطراب را نیز التیام ببخشد. اما حتی

باشگاه رفتن هستند هم ممکن است با شروع فصل سرد و خاکستری زمستان تمایلشان به بیرون رفتن و ورزش کردن را از کسانی که معتاد به دویدن و به 

کتان یار کمدست بدهند. اما چطور می توان با این وضعیت همچنان روتین ورزشی که قبال داشتیم را ادامه دهیم؟ یوگا می تواند از نظر جسمی و روحی بس

ه که این ورزش به کاهش افسردگی و اضطراب نیز کمک می کند. همچنین با رعایت نکات ورزش در هوای سرد بیرون هم می توانید کند، حتی ثابت شد

 ورزش کنید، چون تحقیقات نشان داده ورزش در هوای سرد باعث می شود بیشتر کالری بسوزانید.

 خود را در خانه حبس می کنید
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ماشای تلوزیون و پیچیدن خود بین یک پتوی گرم لذت فراوانی دارد، اما ماندن بیش از اندازه در خانه برایتان عواقب در این شکی نیست که روزهای سرد ت

باشید.  هدارد. در زمستان بسیاری از مردم احساس افسردگی می کنند، بیرون رفتن و در معرض هوای سرد قرار گرفتن کمکتان می کند احساس بهتری داشت

که با افسردگی می جنگد کمک می کند. اما برخی تحقیقات نشان داده حتی بیرون رفتن در  Dهبود خلق و خو و همچنین باال رفتن ویتامین نور خورشید به ب

. ادت نشودعهوای تاریک نیز می تواند به کاهش عالئم افسردگی کمک کند. سعی کنید مثل تابستان به بیرون رفتن ادامه دهید و سردی هوا باعث ترک این 

 اگر قبل از اینکه خیلی سرد شود این کار را شروع کنید، به مرور بدنتان با دمای بیرون خود را تطبیق می دهد.

 از ضد آفتاب استفاده نمی کنید
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ت بر اثر ن اساگر در فصل سرما مرتب بیرون می روید، در واقع کار بسیار خوبی می کنید، اما فراموش نکنید که خورشید همیشه سر جای خود هست و ممک

صت بدست رآن دچار آفتاب سوختگی شوید. متخصصان می گویند حتی در روزهای ابری نیز بهتر است یک الیه سبک از ضد آفتاب را استفاده کنید. اگر از ف

ه کنید. هر وی پوستتان استفادآمده از بارش برف استفاده می کنید و به پیست های اسکی می روید باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشید و ضد آفتاب ر

ان باشد و دیدتوقت برف می بارد، آفتاب این فرصت را دارد تا دوباره روی پوست صورت بازتاب داشته باشد. پس ضد آفتاب را همیشه جایی قرار دهید که در 

دقیقه در  19تا  13توسط پوست می شود، هفته ای   Dسردی هوا باعث نشود استفاده از آن را فراموش کنید. از آنجا که ضد آفتاب مانع جذب ویتامین 

 معرض نور آفتاب بودن بدون ضد آفتاب برای جبران کافیست.

 ضد اجتماع بودن
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ود را از خ نرفتن به دیدن آشنایان به خاطر بسته بودن جاده ها یک چیز است و اجتناب از دیدن ها با تصمیم شخصی چیزی دیگر. برخی افراد در این فصل

ن دجدا می کنند چون دچار افسردگی فصلی شده اند و فکر می کنند بودنشان در جمع به همه حس بدی می دهد. اما تحقیقات نشان داده اجتماعی بو دیگران

روه را گ باعث می شود حال روحیتان بهتر شود، بودن در جمع تاثیر ضد افسردگی دارد. مثال بعضی وقت ها به جای تنها دویدن، می توانید ورزش با یک

 تجربه کنید. می توانید فعالیتی را انتخاب کنید که هم خود و هم دوستانتان از آن لذت می برید.

 چیزهای جدید را امتحان نمی کنید
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ودتان شود و خی وقتی هوا گرم تر بود تمایل برای خارج شدن از محدوده راحتی و تجربه کارهای جدید ماننده سخره نوردی نیز بیشتر بود. ناگهان هوا سرد م

ل کننده را نی کسرا قانع می کنید که تا بهار دست به کار جدیدی نزنید و از بودن در گرمای خانه لذت ببرید. اما در نهایت این تصمیم باعث می شود زمستا

ودن خو تقویت شود و زمستانی ب پشت سر بگذارید و حتی شروع بهار نیز نتواند مثل قبل حالتان را جا بیاورد. کسب تجربه جدید کمک می کند خلق و

 افسردگی و اضطراب را سپری کنید.

 خواب بیش از حد

http://www.kermany.com


 
 

 

ساعت خواب را توصیه می کنند. بیش از حد ماندن در جای گرم و نرمتان  8تا  7روتین خواب همیشه باید یکسان باشد و با فصل تنظیم نشود. متخصصان 

ساعت می  8. خواب بیش از حد خطر افسردگی را باال می برد. همچنین تحقیقات نشان داده خواب بیش از بیشتر از اینکه نفع داشته باشد برایتان ضرر دارد

 را افزایش دهد. 2تواند خطر سکته مغزی، اضافه وزن و ابتال به دیابت نوع 

 افراط در استفاده از غذاهای راحتی
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نیم. با اینکه استفاده از چنین غذاهایی شاید بتواند مقداری از کسل کنندگی زمستان گاهی غذا برای راحتی استفاده می شود، می خوریم تا احساس گرما ک

س جذبشان پبکاهد اما استفاده بیش از حد باعث می شود احساس تنبلی کنید.بدن با کربوهیدرات های ساده مانند قند رفتار می کند، خیلی سریع هضم و س

گلوکز های اضافی انسولین ترشح می کند که منجر به کاهش انرژی می شود. سعی کنید به جای استفاده از  می کند. قند خون باال می رود و بدن برای مهار

ود پروتئین و خ کربوهیدرات هایی که باعث خستگی می شوند جایگزینی دیگر انتخاب کنید. برای مثال از پاستا سبوس دار استفاده کنید که از نوع تصفیه شده

 اده از انواع سوپ نیز هیچ مانعی ندارد به شرط اینکه سبزیجات سرشار از مواد مغذی نیز داشته باشد.فیبر بیشتری دارد. استف

 دوش آب گرم طوالنی مدت
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احساس  هفقط صبح ها و شب های سرد زمستانی هستند که تمایل به بیشتر ماندن در حمام آب گرم را بیشتر می کنند. بخار و آب گرم شاید در همان لحظ

ایجاد کنند اما زیاد ماندن در چنین فضایی باعث خشک شدن و آسیب رسیدن به پوست می شود. این خشکی باعث خارش و ناراحتی است. به جای  رضایت

روی  ب استطوآب خیلی گرم از آب ولرم استفاده کنید و وقتی از حمام بیرون آمدید با حوله آرام خیسی پوست را بگیرید، سپس تا زمانی که پوست هنوز مر

 آن مرطوب کننده بزنید. با این کار دیگر آب با چکه کردن رطوبت را از روی پوست نمی برد.

 به اندازه کافی مرطوب نمی کنید
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د. هوای وحتی اگر از دوش آب گرم نیز استفاده نکنید، پوست همچنان با خشکی درگیر است و اگر مرطوب کننده استفاده نکنید پوستتان دچار خارش می ش

هاجم ت رون سرد است، هوای داخل خانه نیز مثل کویر خشک، دست ها را نیز برای جلوگیری از سرما خوردگی باید مرتب بشویید، پس پوست به شدت موردبی

   خشکی است. پس از هر بار شستن دست ها یا دوش گرفتن از کرم های مرطوب کننده استفاده کنید و البته در استفاده ی آنها کم هم نگذارید.

 باال بردن گرما
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فتن قرار گر گاهی در زمستان پیش می آید که دوست دارید در معرض فضایی بیش از حد گرم قرار بگیرید، حاال چه خانه باشد چه اداره. در معرض هوای گرم

دما را باال می برید، هوا نیز شروع  به خشک  آن هم در سرمای زمستان حس خوبی دارد، اما این منبع گرما پیامدهایی نیز با خود به همراه دارد. هر بار که

شت. از اشدن می کند و همین امر باعث از بین رفتن رطوبت روی پوست نیز می شود. مسیر بینی و گلو نیز خشک می شود و احساس بدی را در پی خواهد د

خود توجه کنید. اگر پوست خشک شد و یا شروع به ترک  آنجایی که نمی توان دمای خاصی را به عنوان دمای مناسب در نظر گرفت بهتر است به پوست

 خوردن کرد پس باید دما را پایین بیاورید. استفاده از دستگاه بخور نیز می تواند به هوا رطوبت اضافه کند.

 به اندازه کافی آب نمی نوشید
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بسیار مهم است. و ممکن است درست متوجه کم آب شدن بدن نشوید. چون هوا سرد شده دلیل نمی شود که کم آب بنوشید. تامین آب بدن در زمستان نیز 

درصد کمتر احساس تشنگی می کند، چه در حال استراحت چه در حال ورزش. دلیلش  13تحقیقات نشان داده انسان با قرار گرفتن در معرض هوای سرد تا 

نید عالوه بر نوشیدن آب در طول روز میوه و سبزیجات سرشار از آب نیز میل چیست؟ بدن بیشتر می خواهد گرم بماند تا اینکه به دنبال آب باشد. سعی ک

 کنید.

 از عینک آفتابی استفاده نمی کنید
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درصد اشعه ماوراء بنفش را بازتاب می کند. اشعه  83برف زمستانی زیباست اما در دل خود یک تهدید جدی برای سالمت پنهان کرده است. برف بیش از 

توانند باعث فوتوکراتیت ) برف کوری ( شوند، این یک نوع التهاب موقت است که مانند آفتاب سوختگی چشم هاست. برای شروع باید به های مضری که می 

 به خوبی از هخاطر بسپاید که در تمام طول سال از عینک آفتابی استفاده کنید، چون اشعه های فرا بنفش در صورت نبود برف هم همچنان هستند. برای اینک

 را دفع کند. UVBو  UVAدرصد اشعه های  133تا  55چشم های خود مراقبت کنید، توصیه می شود از عینکی استفاده کنید که 

 استفاده از کفش نامناسب
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ا زمستان افراد زیادی ر تکه های پنهان یخ، پله های لغزنده، گودال های آب، زمستان راه های فراوانی دارد تا حالمان را حسابی بگیرد. لغزندگی و افتادن در

ا حدود تراهی بیمارستان می کند. هیچکس دوست ندارد کل زمستان را عصا بدست باشد. می توانید با استفاده از کفش مناسب خطر چنین اتفاق هایی را 

 زیادی کاهش دهید. 

 استفاده از بافت نامناسب
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ر این لباس ها می پوشید نیز می تواند به گرم نگه داشتنتان کمک زیادی کند. اما اگر این لباس های بیرونی در زمستان کمی سنگین می شوند، اما آنچه زی

ریشمی استفاده بلباس ها بافت مناسبی نداشته باشند می توانند کاری کنند تمام روز پوستتان احساس خارش و ناراحتی کند. توصیه می شود از لباس زیرهای ا

 گه داشتنتان نرم است و پوست را اذیت نمی کند. همچنین از ساق پوش هایی با بافت نرم استفاده کنید. کنید، چون این بافت عالوه بر گرم ن

 از دست های خود محافظت نمی کنید
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ر د در طول فصل سرما حتی اگر دستکش هم به دست داشته باشید برای برداشتن فنجان، جواب دادن گوشی و یا هر چیز دیگری مجبورید دستکش خود را

زما هستند اگ بیاورید. با در آوردن دستکش در معرض آسیب سرما قرار می گیرید. تغییزات ناگهانی دما، چه گرم چه سرد، می تواند در کسانی که مستعد به

مدت  د و برایموجب شعله ور شدن این مشکل شود. بسیاری از مردم در زمستان دچار اگزما دست ها می شوند. پس سعی کنید پوست دستها را مرطوب کنی

 زمان طوالنی دستکش ها را درنیاورید.

 استفاده نکردن از میوه ها و سبزیجات
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رات و چربی وهیددرست است میوه ها و سبزیجات زمستانی در مقایسه با بهار و تابستان زرق و برق کمتری دارند، اما دلیل نمی شود که کل زمستان را از کرب

ر آن از میوه و سبزیجات استفاده شود کمک می کند وزنتان را کنترل کنید، انرژی تان را حفظ کنید و همچنین در مقابل استفاده کنید. برنامه غذایی که د

نسرو شده یا ک بیماری های فصل سرما مانند سرما خوردگی و آنفوالنزا بدن را محافظت می کند. اگر هم سبزیجات زمستانی کسلتان کرده می توانید از موارد

 استفاده کنید.  منجمد شده

 زیاده روی در مصرف قند
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. عالوه باط استمیل مردم به استفاده از کیک و غذاهای راحتی شیرین در زمستان باال می رود. این مورد با میل به نشستن در فضای گرم و نرم خانه در ارت

اگر برای خود درست برنامه ریزی کنیم حتما الزم نیست به خود محرومیت بر کیک غذاهای گرمی مانند فرنی نیز می توانند برایمان دردسر ساز شوند. البته 

کند  و خو کمک بدهیم. می توانیم در اندازه های درست از تمام این موارد لذت ببریم. خوردن بیش از حد مواد غذایی شیرین ممکن است موقتا به بهبود خلق

 دارد. با مدیریت نوع وعده ها و میان وعده می توانید این مشکل را هم حل کنید. اما این باال رفتن پایین آمدنی شدیدتر را به همراه خود

 جا انداختن وعده ها
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ی س خستگجا انداختن وعده ها یکی از اشتباهات شایعی است که این روزها بسیاری از مردم دچارش می شوند. این کار تنها باعث کاهش قند خون و احسا

افسردگی زمستانی جمع کنید و ببینید چه وضعیت وحشتناکی پیش می آید. صبحانه و نهار خود را درست میل کنید تا برای شام می شود. این حاالت را با 

ناسباتی باید مکنترل بیشتری روی غذا خوردنتان داشته باشید. همچنین رفتن به یک میهمانی نیز دلیل مناسبی برای جا انداختن وعده ها نیست. برای چنین 

 برنامه ریزی کنید تا بتوانید تا جای ممکن در حد طبیعی غذا میل کنید. از قبل

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سه نکته برای ایجاد تغییر در بدن

 

؟ کتی . دلیلش چه چیزی می تواند باشدهیچ چیز نا امید کننده تر از این نیست که ساعت ها وقت خود را در باشگاه بگذرانید و آخر هم نتیجه خاصی نبینید

زش خود را رکالرک مربی فیتنس می گوید: شاید اشتباه انجامش می دهید. این مربی مشهور نکاتی را با ما در میان گذاشته که به شما کمک می کند سطح و

 باال ببرید و نتیجه ی بهتری بگیرید.

که از خود بپرسید آیا واقعا برای ایجاد تغییر ورزش می کنم؟ یک ورزش خوب نشانه هایی زمانش رسیده تمرین ورزشی خود را مجدد ارزیابی کنید: 

روز بعد احساس  ددارد که پس از انجامش باید آنها را در خود ببینید. باید حسابی عرق کنید، نفس کشیدن برایتان سخت شود و به نفس نفس بیفتید، و یا بای

 ا نداشته باشید یعنی ورزشی که کردید آنچنان کارساز نبود.درد کنید. اگر یکی از این سه نشانه ر

چیزی که دوست دارید را پیدا کنید و رهایش نکنید. هر چیزی را که مرتب انجام دهید در آخر منجر به ایجاد تغییر می شود. خود را به ثابت قدم باشید: 

سرتان شلوغ است و وقت ورزش ندارید، طرز تفکرتان را به این شکل تغییر دهید: چالش بکشید و اجازه ندهید چیزی جلویتان را بگیرد. اگر حس می کنید 

 درصد وقت برای ورزش را دارد. 1درصد از روز یک فرد است، هر کسی در روز  1یک ساعت تنها 

مرتبه  13باید طوری باشد که بعد از و سنگینی وزنه هم  کتی معتقد است بهترین نتیجه را می توان از ورزش با وزنه گرفتاز وزنه ها استفاده کنید: 

رتب م تکرار عضله احساس خستگی کند. وزنه ای که استفاده می کنید سنگینی اش هر چه که باشد باید بعد از دهمین تکرار احساس سنگینی کنید. اگر

 ی توانید به مقدار وزنه اضافه کنید تا نتایج بهتریهمین کار را تکرار کنید متوجه افزایش قدرت و همچنین حجم عضالنی در آن منطقه می شوید. به مرور م

 نیز بگیرید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 روغن طبیعی ضروری برای کودکان 14

 

ی خورد ود، لب ترک مزمستان از راه رسیده و کودکان هیجان زده هستند! با اینکه زمستان لذت بخش است، اما متاسفانه زمانی است که پوست خشک می ش

کاملی از اینکه  تو پوسته پوسته می شود. اگر به فکر این هستید که برای محافظت از فرزند خود روغن های طبیعی را به کار بگیرید، بهتر است ابتدا اطالعا

 چه روغن هایی مناسب هستند و استفاده درست ازآنها به چه شکل است بدست بیاورید. 

 روغن طبیعی چیست؟

ی کامال عروغن های طبیعی عصاره مایعی هستند که از منابع طبیعی یک گیاه از جمله ریشه، پوست، ساقه، گل ها و برگ ها بدست می آید. روغن های طبی

 خالص هستند و هیچگونه عطری به آنها اضافه نمی شود، به همین دلیل با دیگر روغن ها متفاوت هستد.

 روغن بابونه آلمانی -1

( گیاهی است که استفاده اش برای درمان مشکالت معده، التیام اسپاسم عضالت و عفونت های خفیف  Matricaria recutitaروغن بابونه آلمانی ) •

 پوست شایع است.

 می توانید چند قطره از این روغن طبیعی را در حمام کودک خود استفاده کنید. •
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 ام می بخشد و استراحت را بهبود می دهد.روغن بابونه آلمانی دردهای مزمن را التی •

التهابی  اضطراب و بیماری های خوابی، بی درد، گلو آکنه، اگزما، احتقان، چند وضعیت شایع که روغن بابونه آلمانی به التیام آنها کمک می کند عبارتند: از  •

 روده.

 ش پوشک و قلنج در امان نگه می دارد.استفاده از روغن بابونه آلمانی رقیق فرزندتان را از آبله مرغان، را •

 تنها چند قطره از این روغن طبیعی را در حمام کودک خود استفاده کنید، چون اگر زیاد استفاده کنید ممکن است پوست کودک تحریک شود. •

 روغن نعناع -2

 روغن طبیعی نعناع می تواند بسیاری از عفونت های پوستی کودکتان را التیام ببخشد.  •

 وغن نعناع عالئم سندروم روده تحریک پذیر و سوء هاضمه در کودکان را التیام می دهد.ر •

ندان د چند وضعیت شایع که روغن نعناع به التیام آنها کمک می کند عبارتند: از سوء هاضمه، سوزش سردل، سرماخوردگی، سرفه، سردرد، درد عضالنی، •

 درد و راش های آلرژیک.

 به باال است می توانید به راحتی روغن نعناع را استفاده کنید، اما برای کودکان کم سن و سال تر ابتدا با پزشک مشورت کنید.اگر کودکتان سه سال  •

 اما برای کودکان کم سن و سال تر ابتدا با پزشک مشورت کنید. 

 روغن اسطوخودوس -3

 ن است و او را از گزند پشه ها و حشرات در امان نگه می دارد.روغن طبیعی گل اسطوخودوس یکی از ترمیم کننده های عالی پوست کودکا •

 روغن اسطوخودوس به بهبود خواب کمک می کند و درمانی بسیار عالی برای بی خوابی کودکان است. •

 روغن اسطوخودوس سیستم عصبی بدن را آرام می کند و عطر تازه اش استرس و خستگی را کم می کند. •

 روغن اسطوخودوس یکی از موثر ترین روغن ها برای درمان عفونت های پوستی است.  •

 روغن اسطوخودوس را می توانید روی زخم ها، گزیدگی ها و خراش ها بمالید. •

 روغن اوکالیپتوس -4

 روغن اوکالیپتوس را برای رفع احتقان شدید بینی هنگام سرما خوردگی استفاده می کنند. •

 لیپتوسی که در کرم ها و پمادهای پوست استفاده می شود به کاهش درد عضله و مفاصل کمک می کند.روغن اوکا •

فسی، نچند وضعیت شایع که روغن اوکالیپتوس به التیام آنها کمک می کند عبارتند از برونشیت، آسم، سیاه سرفه، سل، درد مفاصل، عفونت دستگاه ت •

 برونشیت.
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 ن اوکالیپتوس ضد احتقانی قدرتمند و محرک سیستم ایمنی به حساب می آید.برای فرزندان نوجوان، روغ •

 روغن لیمو -5

 استفاده از روغن لیمو به خاطر تاثیر ضد باکتریایی، سم زدایی، آرامش بخشی، ضد عفونی کنندگی و خواص خواب آورش بسیار شایع است. •

 برخی بیماری های شایعی که روغن لیمو به التیام آنها کمک می کند عبارتند از آسم، چاقی، مشکالت معده و اختالالت پوستی. •

 می توانید از روغن لیمو به عنوان تمیز کننده هوا در اتاق کودک استفاده کنید. •

 ند.خاصیت قابض و ضد سموم این روغن باعث می شود پوست فرزندتان تازه بما •

 روغن لیمو آرامش بخشی طبیعی است و کمک می کند فرزندتان به استرس، اضطراب و خستگی فائق بیاید. •

 نیز هست، به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک بسزایی می کند. Cاز آنجا که این روغن سرشار از ویتامین  •

 وست می شود.هیچوقت پوست را مستقیم به پوست فرزندتان نمالید، چون باعث تحریک پ •

 روغن درخت چای -6

 این روغن از برگ های درخت چای گرفته می شود و به خاطر خواص ضد عفونتش کاربرد زیادی دارد. •

درد،  نبرخی اختالالت پوستی که روغن درخت چای به التیام آنها کمک می کند عبارتند: از آکنه، عفونت های قارچی، گزش پشه ها، سوزش پوست، دندا •

 رد و عفونت گوش.گلو د

 شود. می توانید چند قطره از روغن درخت چای را به آب حمام کودک خود اضافه کنید، این کار باعث درمان سرفه، التهاب ریوی و احتقان برونش می •

 یز موثر است.از آنجا که تاثیر درمانی این روغن بسیار باالست استفاده از آن روی زخم ها، خراش ها، سوختگی ها، و نیش حشرات ن •

 روغن درخت کندر -7

 این روغن را از پوست درخت کندر می گیرند. •

ت را پوسروغن درخت کندر بازسازی سلول ها را بهبود می بخشد و بافت را سالم نگه می دارد. اگر فرزندتان دچار خشکی پوست یا راش است، این روغن  •

 مرطوب نگه می دارد و دوباره احیا می کند.

رات خواص قابض قوی این روغن ریشه ی موها را قوی می کند، جلوی خون ریزی زخم ها و جراحات را می گیرد و سرعت التیام زخم ها، آکنه، گزش حش •

 و جوش را افزایش می دهد.

سالمت دهان و دندان مانند دندان درد، برخی از بیماری هایی که روغن درخت کندر به التیام آنها کمک می کند عبارتند: از اختالالت گوارشی، مشکالت  •

 حفره ها و اختالالت تنفسی.
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 روغن چوب سدر -8

 این روغن از قطعات چوب درخت سدر که در مناطق سرد و گرمسیری رشد می کند گرفته می شود. •

 روغن طبیعی چوب سدر دارای خواص ضد شوره، ضد عفونی کننده، حشره کش، آرام بخش و خواص قابض است.  •

 با توجه به خاصیت قابض قوی این روغن، می توانید آن را به راحتی روی زخم ها و خراش های کودک بمالید تا به التیامشان کمک کند. •

 روغن درخت سدر بسیار مقوی است و برای باال بردن سطح کلی سالمت کودک کاربرد دارد. •

 وی.کلی اختالالت و چرب پوست درماتیت، سر، شوره برونشیت، مک می کند عبارتند از، برخی از بیماری هایی که روغن درخت سدر به التیام آنها ک •

 روغن سرو -9

 روغن سرو از شاخه های جوان و ساقه درخت سرو گرفته می شود، دارای خواص قابض موثر، ضدعفونی کننده، اثرات ادرار آور و آرام بخش است. •

 دید در کودکان کمک می کند.خواص این روغن به جلوگیری از ریزش موی ش •

 از آنجا که روغن سرو خواص ضد عفونی کننده دارد، می توانید رقیق شده ی آن را روی زخم ها و بریدگی های فرزند خود بمالید. •

 ریکاوری کند.ریه (  ) بیماری انسدادی مزمن COPDروغن سرو سیستم تنفسی را بهبود می دهد و به کودک کمک می کند از بیماری هایی مانند آسم و  •

 روغن ماندارین ) نارنگی ( -11

رای سالمت بماندارین یکی از مرکبات است که به عنوان نارنگی نیز شناخته می شود. روغنی که از این میوه خانواده مرکبات گرفته می شود فوق العاده  •

 فرزندتان مفید است.

 روغن ماندارین خواص موثری از جمله قابض، شل کننده عصبی، آرام بخش و ضد اسپاسم دارد. •

 خاصیت ضد عفونی کننده روغن پوست کودک را از رشد عفونت و قارچ ها محافظت می کند. •

صبی کمک عروقی، سیستم گردش خون و عروغن ماندارین سیستم ایمنی بدن کودک را تقویت می کند و عملکرد درست سیستم تنفسی، گوارشی، قلبی و  •

 می کند. 

 برخی بیماری هایی که روغن ماندارین به التیام آنها کمک می کند عبارتند از اسهال، درمان اختالالت پوستی و رفع استرس. •

 روغن چوب صندل -11

 ی، و گندزدا دارد.این روغن از چوب های درخت صندل گرفته می شود و خواص موثر ضد عفونی کننده، ضد التهاب •

 خاصیت ضد عفونی کننده روغن می تواند زخم ها، خراش ها، و جوش های  فرزندتان را التیام ببخشد. •
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 رایحه روغن میکروب ها و جرم های بیماری زا را از بدن کودکتان دور می کند. •

ن می تواند هضم سالم را بهبود ببخشد و همچنین عملکرد عصبی و روغن چوب صندل را می توانید به صورت موثر روی کودکان کوچک استفاده کنید، چو •

 گردش خون را نیز تقویت کند.

 حقایقی جالب درمورد روغن های طبیعی:

 نکات جالبی در مورد روغن های طبیعی وجود دارد که دانستنش بد نیست.

 تی می توانند به بافت پوست کودکان نفوذ کنند.برخی از روغن های طبیعی رنگدانه هایی در اندازه مولکولی دارند، که به راح •

 دقیقه روی سلول های کودک تاثیر بگذارند. 23روغن های طبیعی دارای خواص حل کنندگی چربی هستند و می توانند در عرض  •

لول ا مشکل کمبود برسانند. وقتی سروغن های طبیعی حاوی مولکول های اکسیژن هستند که می توانند مواد مغذی حیاتی را سریع به سلول های مواجه ب •

یستم ایمنی سکمبود اکسیژن داشته باشد کودک بیشتر مستعد ابتال به بیماری های عفونی می شود. با رساندن اکسیژن مورد نیاز به بدن، روغن های ضروری 

 بدن را تقویت می کنند.

عالیت رادیکال های آزاد ، می سازند. روغن های طبیعی از تکثیر رادیکال های روغن های طبیعی آنتی اکسیدان های بسیار موثری هستند که فضایی ضد ف •

 آزاد جلوگیری می کنند و همچنین جلوی رشد قارچ ها و باکتری های عفونت های پوستی را می گیرند.

ل موثر ی دارند. روغن طبیعی به شکروغن های ضروری خاصیت ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد سرطانی و ضد عفونی کنندگ •

 میکروب های مضر را نابود می کند و تعادل بدن را باز می گرداند.

 روغن های ضروری به سم زدایی و سلول ها و خون کودکان کمک می کنند. •

 متعدد و پارکینسون در امان نگه می دارد. برخی از روغن های طبیعی حاوی ترپن ها هستند، که کودک را بعدها از آلزایمر، بیماری لو گرینگ، اسکلروز •

 روغن های طبیعی به تجدید وضعیت روانی، فیزیکی و سالمت احساسی کودک کمک می کنند. •

 مراقبت های دوران کودکی با روغن های ضروری:

اید ابتدا آن کرد، پس ب ) نکته مهم: بسیاری از روغن های طبیعی بسیار غلیظ هستند و نمی توان از آنها به صورت مستقیم استفاده

را رقیق کنید. رقیق کردن را با روغن های حامل انجام می دهند، این روغن های عبارتند از روغن بادام شیرین، کنجد، زیتون، 

 ذرت، دانه انگور، آفتاب گردان، کرچک (

 با توجه به سن فرزندتان می توانید از این روغن ها برای سالمت او استفاده کنید:

 ماهه ( 2نوزاد تازه متولد شده )  -1

 روغن بابونه آلمانی •
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 اسطوخودوس •

 روش استفاده:

 اضافه یک یا دو قطره از روغن اصلی را با دو قاشق چای خوری روغن حامل ترکیب کنید تا رقیق شود. چند قطره از این ترکیب را به آب حمام نوزاد -1

 کنید. 

 مقداری از روغن حامل رقیق کنید و آرام روی پوست کودک خود بمالید.یک قطره از روغن طبیعی اصلی را با  -2

 ماهه ( 6تا  2نوزاد )  -2

 روغن اوکالیپتوس •

 روغن ماندارین •

 روغن درخت چای •

 روش استفاده:

 یک یا دو قطره از روغن اصلی را با مقداری روغن حامل رقیق کنید و آرام روی پوست کودک بمالید. -1

 ده از روغن در دستگاه بخور، می توانید یک قطره از روغن های باال را به دستگاه اضافه کنید.برای استفا -2

 ساله ( 2ماهه تا  6کودک )  -3

 روغن هل •

 روغن علف لیمو •

 روغن نارنگی •

 روش استفاده:

 ک بمالید.یک تا سه قطره از روغن اصلی را با مقداری روغن حامل رقیق کنید، و به آرامی روی پوست کود -1

 برای استفاده در دستگاه بخور، یک قطره از این روغن های طبیعی را به دو فنجان آب اضافه کنید. -2

 مواردی که باید حتما رعایت کنید:

 با اینکه روغن های طبیعی برای سالمت کودک بسیار مفید هستند، نباید قبل از مشورت با پزشک از آنها به عنوان خوراکی استفاده کنید.
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معتبر  دوقتی روغن های طبیعی را از فروشگاه های اینترنتی و یا یک فروشگاه محلی خریداری می کنید، مطمئن شوید کیفیت برندی که خریداری می کنی

 باشد و بطری ها دارای قطره چکان باشند.

 روغن های طبیعی را در مکانی امن و دور از دسترس کودکتان نگه داری کنید.

یعی را به صورت مستقیم به پوست کودک خود نمالید، چون می تواند باعث تحریک مزمن پوست شود. روش درست این است که روغن هیچ وقت روغن طب

 را ابتدا با روغن های حامل رقیق کرده و سپس مورد استفاده قرار دهید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 روی تقویت استخوان های بدنتاثیر ورزش یوگا 

فوق  یهمه می دانیم یوگا می تواند باعث کاهش استرس، تقویت عضالت و حتی بهبود زندگی جنسی مان شود. اما تحقیقات جدید نشان داده یوگا مزایا

 العاده ای برای سالمت استخوان ها نیز دارد.

جه شوند که آیا یوگا ورزشی مناسب برای درمان یا پیشگیری از پوکی استخوان هست یا خیر محققان از چندین دانشگاه معتبر در جهان گرد هم آمدند تا متو

خانم که حداقل یک روز درمیان  232سال یکی به آن دچار است. در این تحقیق  93پوکی استخوان بیشتر در خانم ها شایع است و از هر سه زن باالی  –

 می دادند مورد بررسی قرار دادند.  انجام 2319تا  2339چند حرکت یوگا را از سال 

وصا در ستون مخصدانشمندان متوجه شدند این تمرینات نه تنها باعث افزایش تعادل و همچنین بهبود راه رفتن در این افراد شده، بلکه باعث تراکم استخوان 

ن ها است ) یعنی عضالت و تاندون های قوی تر و انعطاف پذیر فقرات و استخوان ران نیز شده است. از تراکم استخوان بهتر بهبود پشتیبانی داخلی استخوا

 تر ( این مزیت احتمال آسیب دیدگی و شکستگی را تا حدود زیادی پایین می آورد.

خوان ها تسفعالیت های تحمل وزن، تاثیر بسیار باالیی روی پیشگیری از دست دادن استخوان دارد، بر اساس گفته های محققان یوگا بیش از جاذبه روی ا

رخی حرکات یوگا با ب فشار وارد می کند، این یعنی با یوگا دقیقا به تراکم استخوان خود کمک کرده اید. دلیل این تاثیر مقابله بعضی گروه های عضالنی بر اثر

 فزایش سن است. یکدیگر است. این کار باعث افزایش تولید سلول های استخوان ساز و در پی آن متراکم تر شدن استخوان ها در طول ا

حرکت یوگا که روی استخوان های خاصی تمرکز داشت طراحی  12دقیقه ای از  12همه حرکات یوگا یکسان نیستند. برای این تحقیق محققان یک تمرین 

 ,tree, triangle, warrior IIکردند. این تمرینات عبارتند از ) نام اصلی تمرینات گذاشته شده تا بتوانید با سرچ در گوگل نحوه هر حرکت را ببینید (: 

side-angle, twisted triangle, locust, bridge, supine hand-to-foot I, supine hand-to-foot II, straight-legged 

twist, bent-knee twist  وcorpse pose . 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 از چاقی بدانیدهر آنچه باید درباره خجالت 

 

 ق هستند روز بهترس و شرمندگی از چاقی همه جا هست: از دیگران گرفته تا رسانه ها و متاسفانه شاید خودمان. تعداد افرادی که اضافه وزن دارند و یا چا

تر ی و چاقی باالتر برود بیشروز در حال افزایش است. آمار نشان می دهد دو سوم افراد چاق بابت این مشکل از خود تنفر پیدا می کنند. هر چقدر نفرت از چرب

د؟ جواب خود و دیگران را بابت آن شرمنده و خجالت زده می کنیم. اما آیا شرمنده کردن یک فرد چاق جواب هم می دهد؟ آیا به کاهش وزنش کمک می کن

 کامال مشخص است: هرگز. 

 شرمندگی چاقی از کودکی شروع می شود

مان اوایل کودکی  شروع می شود. محققان نگرش مادران کودکان را به اضافه وزن مورد بررسی قرار دادند. تحقیقات نشان داده نگرش های ضد چاقی از ه

گاه کنند ن سپس به کودکان نوپا و نوزادان  دو عکس نشان دادند، یکی از عکس ها فردی چاق بود و دیگری خیر. نوزادان ترجیح می دادند بیشتر به عکسی

ماه به باال کامال برعکس بود. کودکان نوپا بیشتر به عکسی نگاه می کردند که فرد متناسب در  18حاضر بود، اما عالقه کودکان که فرد بزرگ جسه تر در آن 

نمی خواستند  رآن حضور داشت. هرچقدر نگرش مادرها بیشتر ضد چاقی بود، کودکان نوپا نیز بیشتر به عکس الغرتر تمایل نشان می دادند. محققان با این کا

محیط اطراف به  همام تقصیر را به گردن مادران بیاندازند اما نتیجه نشان داد چنین رفتارهایی از همان اوایل کودکی شکل می گیرند. دلیلش نیز این است کت

 ما می آموزد نسبت به این مسئله حساس شویم.

این نگرش باعث می شود آنها دیگران و خود را بابت اضافه وزن تاثیر نگرش ضد چاقی فرای عکس ها می رود. وقتی کودکان بزرگ و نوجوان می شوند، 

د. در یک ای شومالمت کنند، حتی با وجود اینکه اضافه شدن وزن جزئی از روند بلوغ است. این مالمت می تواند به مرور تبدیل به رفتارهای اختالل تغذیه 

http://www.kermany.com


 
 

درصد افراد شرکت کننده در  73ه خاطر وزنشان مورد طعنه و کنایه قرار گرفته اند. تحقیق دیگر مشخص شد تقریبا تمام دختران نوجوانی که چاق هستند ب

رای از بین بردن ب این تحقیق گفتند پس از شنیدن کنایه ها یا رژیم غذایی خود را شکسته اند و یا به خود گرسنگی بیش از حد داده اند، برخی دیگر گفتند که

ند تا حالشان بهتر شود، تعدادی نیز دچار اختالل پرخوری مزمن شده بودند. اما غم انگیزترین بخش این تحقیقات حس بدی که داشتند رو به پرخوری آورده ا

 بودند.آنجا بود که تقریبا تمام دخترانی که مورد پرسش قرار گرفته بودند اذعان کردند که از بدن خود متنفرند و آرزو داشتند که کاش الغر تر 

 ی دارندافراد بالغ نیز چنین حس

رایط کلی ند، شفقط کودکان و نوجوانان نیستند که نسبت به مالمت چاقی رفتارهای ناسالم از خود بروز می دهند. افراد بالغی که از وزن خود خجالت می کش

 ز وزن خود خجالت می کشیدندسالمتشان از افراد دیگری که همین وزن را دارند اما باعث خجالتشان نیست بدتر است. تحقیقات نشان داد خانم هایی که ا

 دچار ورم های بدنی بیشتر، سطح سالمت پایین تر و نشانه های بیشتری از بیماری هستند مانند اسهال و سردرد.

متش سال ستمالمت شدن / کردن به خاطر وزن شاید نتایج مثبت موقتی داشته باشد، از جمله انگیزه دادن به واسطه نگران کردن یک فرد از اینکه ممکن ا

در  جمله اختالل به خطر بیفتد. اما با ادامه یافتن عمل مالمت، همانطور که در این تحقیقات نشان داده شد، ممکن است در نهایت منجر به عادات ناسالم از

 خوردن همراه با اعتماد به نفس پایین و افسردگی شود. 

الم، از کاهش وزن نیز جلوگیری می کند، حتی اگر به صورت موقت باعث شود فرد به تحقیقات مختلف نشان داده مالمت چاقی عالوه بر تقویت عادات ناس

ایش سرعت زدنبال برنامه غذایی برود. افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده بودند می گفتند، فکر می کردیم گفتن جمالت تحقیر آمیز به خود باعث اف

 بود: اضافه شدن وزن.  کاهش وزن می شود، اما متاسفانه تاثیر کامال برعکس

 در این باره چه کاری از دستمان بر می آید

تان سبرای کسانی که از وزن خود خجالت زده هستند، عشق پادزهری است قوی. به این معنا که اگر فرد یک سیستم حمایتی قوی از سمت خانواده و دو

چنین توصیه می شود فعالیت هایی مانند ورزش را فقط به قصد کاهش وزن انجام داشته باشد می تواند در مسیر کاهش وزن درست و منطقی گام بردارد. هم

ه با کمک او از کندهید، بلکه به دنبال کارهایی باشید که از آن لذت می برید و برایتان سرگرم کننده هستند. همچنین می توانید از یک مشاور کمک بگیرید 

 افکار مخرب نجات پیدا کنید.

 به اندام ) دکتر کرمانی (کاری از گره ترجمه 
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 می توان هم چاق بود هم متناسب؟

 وزن سالمت به چه معناست؟ حقایقی درباره چاق و متناسب بودن

ان اصرار نوزن همه چیز نیست. غذایی که می خورید، اینکه چقدر خوب می خوابید و کیفیت رابطه تان همه روی سالمت بدن تاثیر می گذارد. تحقیقات همچ

 دارد که رسیدن به وزن ایده آل به معنای سالمت کامل نیست ) هر چند تاثیر زیادی دارد (.

سال داشتند را مورد بررسی قرار دادند. محققان رابطه بین وزن، تناسب اندام  25میلیون مرد که به صورت متوسط  1.3در یک تحقیق بسیار جامع، محققان 

 –بدون توجه به سطح تناسب اندام  –د با هم مقایسه کردند. آنها متوجه شدند مردانی که در وزن طبیعی قرار دارند هوازی و خطر مرگ زودرس را در این افرا

ه بدرصد کمتر از کسانی که اندامشان متناسب است اما چاق هستند در معرض خطر مرگ در جوانی قرار دارند. نتیجه نشان داد مزیت متناسب بودن  33

شود و شاید در مواردی که چاقی زیاد باشد این تناسب اصال تاثیری نداشته باشد ) به عنوان نمونه وزنه برداری را به ذهن بیاورید واسطه چاقی کمرنگ می 

ئول این سکه عضالت قوی دارد اما چاق است (. دکتر پیتر نوردستورم، استاد و پزشک ارشد پزشکی اجتماعی و توانبخشی در دانشگاه اومئو در سوئد و م

 قیقات می گوید: تثبیت وزن سالمت در جوانی بسیار مهم تر از تناسب اندام است. تح

 نم ها و مرگ هایاما این یافته چه معنایی می تواند برای شما داشته باشد؟ اول از همه، شایان ذکر است که این مطالعه فقط مردان را در نظر گرفته نه خا

حساب کرده است. نوردستورم می گوید با اینکه خطر مرگ زودرس در مردان چاق اما متناسب بیشتر از مردان با ناشی از خودکشی و مصرف مواد مخدر را نیز 

درصد بیشتر در  33درصد را به خاطر دارید؟ حتی اگر افراد دارای اضافه وزن و یا چاق،  33وزن طبیعی است، اما خطر همچنان آنقدرها هم باال نیست ) آن 

درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق جان خود را از دست دادند. پس به این شکل نیست که چاق ها همینطور از چپ و راست روی  3.1خطر باشند، فقط 

نشان داد نرخ مرگ و میر افراد چاق اما متناسب آنچنان فرقی با افراد سالم و متناسب ندارد. در  2311زمین بیفتند و بمیرند! ( همچنین یک تحقیق در سال 

 گ قرار دارند.رن تحقیق نتیجه دیگری نیز گرفته شد که می گفت افراد نا متناسب بدون توجه به وزنی که دارند دو برابر بیشتر از افراد متناسب در خطر مای

، داشتن فعالیت بدنی تدکتر تیموتی چرچ، پروفسور طب پیشگیری در مرکز تحقیقات پزشکی پنینگتون در لوئیزیانا می گوید: مهم نیست وزنتان چه مقدار اس

ش سطح سنج همیشه برایتان مزایایی به همراه دارد. من اهمیتی به وزن افراد نمی دهم، قند خون ناشتا چقدر است؟ فشار خون؟ سطح تری گلیسیرید؟ برای

یی را تحت کنترل داشته باشند درصد خطر سالمت این موارد از وزن قابل اعتماد تر هستند. تحقیقات نشان داده  افراد با اضافه وزن اگر چنین مشخصه ها

 مرگشان به اندازه فردی با وزن طبیعی پایین خواهد آمد. وزن و سالمت هرگز با هم یکسان نیستند.

سن و ، بااافراد با مقدار زیادی از یک چربی خاص مانند چربی شکمی، بیشتر در خطر مشکالت سالمتی هستند تا آنهایی که چربی هایشان بیشتر در ران ه

وند و ر بازوهایشان انباشته شده. بر خالف چربی های زیر پوستی که برای خود زیر پوست پرسه می زنند، چربی های احشایی به عمق حفره های شکمی می

ز اسید های چرب مضر ارگان های درونی بدن را احاطه و به خطر می اندازند. حتی تحقیقات نشان داده چربی های منطقه ران و باسن سالم هستند، بدن را ا

 کمک می کند. گالبی بودن آنقدرها هم بد نیست! 2رها کرده و ترکیبات ضد التهابی تولید می کنند که به کاهش خطر بیماری قلبی و دیابت نوع 

امل وعه ای از عوامل را شبه همین دلیل است که میان تنه بزرگ و فرم بدن سیبی شکل به عنوان عامل خطر سندروم متابولیک تعیین شده اند، چون مجم

و سکته مغزی را افزایش می دهند. این را هم در نظر بگیرید: تحقیقات نشان داده خانم هایی که وزن طبیعی  2می شوند که خطر بیماری قلبی، دیابت نوع 

 رند. دارند اما میان تنه ای بزرگ بیشتر از خانم هایی با وزن طبیعی اما میان تنه کوچک در خطر مرگ قرار دا

اه برای ر وزنتان هرچه که باشد ساده ترین روش برای تعیین میزان سالمت ممکن است اندازه میان تنه باشد. انجام ورزش و داشتن فعالیت بدنی بهترین

 کاهش چربی شکمی و اندازه میان تنه است.
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 کدام باید ابتدا انجام شود: ورزش هوازی یا قدرتی؟

 

دقیقه روی عضالت اصلی بدن کار می کنید، مقداری هم ورزش هوازی را با آن ترکیب می کنید، اما  45آغاز می شود، ورزش  به باشگاه می روید و زمان

 کدامیک از این دو را اول انجام دهیم بهتر است؟

لویت ورزشی شما را هدفتان تعیین می کند. برای مثال کسی که هدفش کاهش وزن است متاسفانه جواب قاطعی برای این پرسش وجود ندارد: در واقع او

ان چطور است تروشش با کسی که برای مسابقات خود را آماده می کند باید متفاوت باشد. البته این موضوع زیاد هم نگرانتان نکند. مهم نیست ساختار ورزش

ی است. برای اینکه متوجه شوید کدامیک ) هوازی یا قدرتی ( را باید ابتدا انجام دهید، در ادامه به شما همین که این کار را انجام می دهید بهتر از هیچ

 .خواهیم گفت اولویت در شرایط مختلف چیست

 تثبیت تناسب اندام کلی

http://www.kermany.com
http://kermany.com/14752.html
http://kermany.com/14752.html


 
 

 24به مدت  وقتی می خواهید تنها تناسب اندام خود را حفظ کنید، مهم نیست کدام را ابتدا انجام می دهید. در یک تحقیق محققان دو دسته از مردان را

ر یک اندازه از نظ هفته زیر نظر گرفتند یک گروه ابتدا ورزش هوازی انجام می داد و گروه دیگر ورزش قدرتی. در پایان این تحقیق همه مردان تقریبا به

ان ود مدت زمقوای جسمانی و تقویت عضالت به یک اندازه پیشرفت کرده بودند. با این حال در طول این مدت گروهی که ورزش هوازی را ابتدا انجام داده ب

 .بیشتری را برای ریکاوری صرف کرد

دا انجام می دهید، همین که ورزش می کنید مهمترین چیز است. مثال می پس اگر هدفتان تثبیت وزن و یا متناسب ماندن است مهم نیست چه کاری را ابت

 .توانید یک تمرین ترکیبی انجام دهید، کمی بدوید، سپس از جایی باال بروید، کمی پیاده روی کنید و از روی زمینی چیزی را بلند کنید

 تالش برای تحرک بیشتر

ی کنید که کمی فعالتر باشید، هر کاری را انجام دهید که از آن لذت می برید، و نگران پس و پیش اگر می خواهید تازه ورزش را شروع کنید و یا تالش م

تقویت عضالت و باال بردن سطح تحمل بدن، هر دو قسمتی از یک  .کردن ورزش ها نباشید. مثال می توانید در روزهای مختلف نوع ورزش زا تغییر دهید

 .وع ورزشی که می کنید را تغییر دهید مثال یک روز هوازی، یک روز قدرتی و یک روز ترکیبی از این دوبهترین کار همین است که ن .هدف هستند

ورزش  تنمی دانید از کجا شروع کنید؟ از همین امروز! فقط کافیست لباس ورزشی بپوشید و بیرون بزنید. اگر هم در انتخاب ورزش مردد هستید کافیس

 .دیگر نیازی به انتخاب نباشد. ترکیب این دو نوع ورزش مزایایی برای سوخت و ساز بدن نیز داردهوازی و قدرتی را ترکیب کنید تا 

 تمرین برای مناسبتی خاص

گان روی دمی خواهید در یک مسابقه شرکت کنید؟ مثال یک ماراتن؟ باید مطابق مسابقه ای که می خواهید شرکت کنید نوع ورزش را تعیین کنید. مثالدون

 .و هر تمرینی که ابتدا به تمرکز نیاز دارد باید کار کنند دویدن سرعتی

 .می خواهید قدرت پرس سینه را باال ببرید؟ وقتی ورزش به قدرت عضالت نیاز دارد دیگر نیاز نیست نگران انجام ورزش هوازی باشید

 ورزش برای کاهش وزن

انجام ورزش قدرتی نیز توصیه می شود. برخی متخصصان توصیه می کنند ابتدا مقداری ورزش قدرتی با شدت پایین انجام دهید و سپس برای کاهش وزن 

تدا دام را ابورزش هوازی را شروع کنید. ورزش هوازی بیشترین کمک را به سوزاندن چربی ها می کند. اما نتایج تحقیقات نشان داده در دراز مدت اینکه ک

 .جام دهید دیگر تاثیر زیادی نخواهد گذاشتان

ید سپس به نبرای اینکه قدرت کالری و چربی سوزی ورزشی که می کنید را باال ببرید بهترین کار ورزش های ترکیبی است. مثال ابتدا کمی با دمبل کار ک

حرکت انفجاری به مدت یک یا دو دقیقه با نهایت سرعت بدوید. پیاده روی بروید، در طول پیاده روی به مرور مقداری سرعت را باال ببرید و سپس در یک 

عتها بعد از ااین کار باعث باال رفتن ضربان قلب و به نفس نفس افتادنتان می شود. وقتی سبک ورزشی که می کنید به این حالت ارتقا پیدا کند حتی تا س

لبته اگر ورزش را تازه شروع کردید و یا وزن باالیی دارید زیاد به خود سخت نگیرید ورزش نیز بدنتان برای تامین اکسیژن کالری بیشتری خواهد سوزاند. ا

 .یک ورزش ساده هم می تواند به نفس نفس زدن بیاندازدتان

 برای انجام چیزی که دوست داریم

ین قدرتی را انجام دهید و سپس به عنوان پاداش خود را اگر دویدن را دوست دارید اما از کار با وزنه زیاد خوشتان نمی آید، بهترین کار این است که ابتدا تمر

 .به دویدن مهمان کنید
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ا با ورزشی رچیزی که مردم باید در نظر بگیرند سطح انرژی و عالقه خود است. بهتر است از چیزی کهع کمتر به آن عالقه دارید شروع کنید و سپس تمرین 

 .که از آن لذت می برید به پایان برسانید

 نیسخن پایا

الت روحی، کاگر هدفتان سالمت و تناسب اندام است، نگرانی درباره اینکه اول کدام ورزش را شروع کنم بی معناست. ورزش به تنهایی حالل بسیاری از مش

ع و با درتی شروسطح قدرت بدنی است بهتر است با تمرین ق بردن باال  روانی و جسمانی است. فقط به خاطر داشته باشید اگر هدفتان کاهش وزن و یا

 .ورزش هوازی کار را به پایان برسانید

 

 )دکتر کرمانی  (کاری از گروه ترجمه به اندام 
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 پیتزا گوجه و ریحان

 

 ناسالم و پر کالری! با اینکه بعضی از انواع این غذا واقعا اینپیتزا یکی از محبوب ترین غذاها در میان مردم جهان است. اما بسیاری فکر می کنند غذایی است 

ود را به ریحان درست می ش دو ویژگی را دارند، اما پیتزا پتانسیل سالم و کم کالری بودن را نیز در خود دارد. امروز طرز تهیه یکی از این پیتزا ها که با گوجه و

 ید.شما آموزش می دهیم تا بتوانید سالم پیتزا میل کن

 مواد الزم:

 گرم خمیر یا نان پیتزا ) اگر بتوانید مدل ایتالیایی با طعم پنیر استفاده کنید که چه بهتر ( 283

 گرم (، تقسیم شده 113یک و یک چهارم پنیر موزارال خرد شده ) حدود 

 گرم گوجه فرنگی انگوری که عرضی برش خرده باشند 193

 یک دوم فنجان ریحان تازه خرد شده

 شق چای خوری ادویه ایتالیایی ) یا ادویه مورد عالقه خودتان (یک قا

 قاشق چای خوری سرکه بالزامیک 2

 روش پخت:

 درجه گرم کنید. 193فر را تا دمای 
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رنگی ها را روی ف نان پیتزا را روی  سینی پخت قرار دهید، یک دوم فنجان از پنیر را روی آن بریزید، یک فاصله یک سانتی تا لبه های پیتزا بگذارید. گوجه

 193ید. پیتزا را در دمای ریزپنیر پیتزا بچینید و سپس ریحان ها را اضافه کنید. ادویه و سرکه را هم به ترتیب روی پیتزا بریزید. باقی پنیرها را روی مواد پیتزا ب

 دقیقه بپزید تا پنیرها کامال ذوب شوند. پیتزا را به هشت قسمت تقسیم کنید. 13درجه به مدت 

 اطالعات تغذیه ای:

 قطعه پیتزا است. 2وعده می باشد، هر وعده شامل  1مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

 339کالری: 

 درصد 25کالری از چربی در یک وعده: 

 گرم 5.8چربی در یک وعده: 

 گرم 1.5وعده: چربی اشباع در یک 

 گرم 1.7چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.3چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 17.2پروتئین در یک وعده: 

 گرم 36.5کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 2.2فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 23کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 2.8آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 915وعده:  سدیم در یک

 میلی گرم 136کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آزمایشی برای تایید سالمت پاها

 

زشکی آلبرت دانشکده پتشخیص نشانه های اولیه مشکالت پا می تواند از پیامدهای دشوار آینده جلوگیری کند. دکتر چریز دیال، استادیار جراحی ارتوپدی در 

 اینشتین در برانکس، آزمایشی را طراحی کرده است که می توانید برای پی بردن به سالمت پاها از آن استفاده کنید.

 پوست

بادا مآیا پایتان تاول یا نقاط قرمز روی خود دارد؟ کفشی بخرید که طول و عرضش مناسب پایتان باشد، همچنین همیشه داخل کفش را چک کنید تا  -1

 چیزی درون آن پاها را اذیت کند.

 مراقبت از پا
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 آیا ناخن های پایتان مستقیم و تمیز گرفته شده است؟ این کار کمکتان می کند از رشد ناخن ها درون پوست و گوشت جلوگیری شود. -2

فاظت شما از باکتری ها و عفونت است، اما باید جلوی رشد الیه شاخی ) پوستی که در پایه ناخن رشد می کند ( ناخن را پس می زنید؟ این الیه کارش ح -3

 بیش از حدشان را نیز گرفت.

 ت برسد.بآیا مرتب از سنگ پا استفاده می کنید؟ این کار از انباشته شدن پوست های مرده جلوگیری می کند و اجازه می دهد به پوست سالم زیرین رطو -1

 جریان خون

نگشتانی که رنگشان قرمز، بنفش یا آبی باشد ممکن است دچار عفونت، جراحت و یا مشکل خون رسانی باشند. برای انگشتان پایتان صورتی است؟ ا -9

 تشخیص علت اصلی این مشکل به سرعت پزشک خود را مالقات کنید.

یش از ن به حالت اول بازگردد؟ اگر بروی ناخن انگشت بزرگ پا فشار بیاورید تا رنگش سفید شود، سپس رهایش کنید. چه مدت طول کشید تا رنگ ناخ -6

 ثانیه طول کشید ممکن است مشکل گردش خون داشته باشید. با پزشک خود صحبت کنید. 9

 حس
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اند وبا مداد پاک کن روی باال، پایین و دو سمت پای خود بکشید. آیا در هر چهار منطقه یک حس را داشتید؟ مشکل در حس کردن حرکت پاک کن می ت -7

 دیابت یا آسیب دیدگی عصب باشد و باید حتما توسط پزشک معاینه شود.نشانه ی 

 انعطاف

افش را بهبود انعطآیا می توانید یک حوله ظرف کوچک یا یک تیله را با انگشتان پا بردارید؟ اگر نمی توانید باید روزانه با ماساژ دادن پا و انگشتان پا  -8

 ه از روی زمین با انگشتان پا را نیز تمرین کنید.ببخشید. همچنین هر روز برداشتن حوله یا تیل

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 دقیقه ای را از دست ندهید 15اگر می خواهید خیلی سریع قوی شوید این تمرین 

اک ش ناگهان بدون اینکه حتی فرصت کنید عرقتان را پیکی از ورزش های فوق العاده تاثیر گذار، نوع ترکیبی با شدت باال است. مثال فرض کنید بین ورز

دقیقه ای قرار است حسابی عرقتان را در بیاورد. در صورتی که بلند مدت استفاده شود شاهد خواهید بود که چگونه کاهش  19کنید باید بپرید. این تمرین 

 وزنتان سرعت می گیرد و قوای بدنی تان باال می رود.

 قدرت پایه ی اساسی تمام عملکرد های فیزیکی است و این تمرین با شدت باال قرار است کمکتان کند حسابی قدرتمند شوید. 

 چطور انجامش دهیم:

 دقیقه روی یک رول فومی حرکت دهید.  9قبل از شروع عضالت باسن، همسترینگ، ساق پا، ران ها، عضالت چهار سر و باالی کمر را به مدت 

 دقیقه خود را گرم کنید.  9تا  3پرش پروانه، حرکت اسکات، درجا و باال آوردن زانوها تا قفسه سینه به مدت  با چند

 دقیقه تنظیم کنید، حرکاتی که در ادامه می آید را یکی پس از دیگری انجام دهیدو فقط زمانی که واقعا الزم بود استراحت کنید.  19تایمر را روی 

 ه تا چهار مرتبه در هفته انجام دهید. سعی کنید تعداد دفعات تکرار حرکت ها را هفته به هفته افزایش دهید.این برنامه ورزشی را س

 دقیقه افزایش دهید. 23بعد از سه هفته مدت زمان ورزشتان را به 

1- Explosive Sumo Squat 
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 مرتبه تکرار کنید 12

انگشتان پا به طرف بیرون باشند. میان تنه را صاف نگه دارید. زانوها را به طرف خارج و روی انگشتان پا بایستید و پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید، نوک 

 دوباره تکرار کنید. د وفشار دهید و به حالت اسکات پایین بروید. با فشار دادن انگشتان پا به طرف زمین به صورت انفجاری به طرف باال بپرید. آرام فرود بیایی

2- Tap-Up 
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 مرتبه تکرار کنید 12

. قفسه سینه دبه حالت شنا در بیایید، یعنی کف دستها درست زیر شانه ها روی زمین قرار بگیرد، بدن در یک خط کشیده شود و دست ها نیز کامال صاف باشن

ی زمین ت به شانه چپ بزنید. دست را رورا به زمین نزدیک کنید و سپس خیلی سریع به طرف باال برگردید. وقتی به باال رسیدید با انگشتان دست راس

 برگردانید و این مرتبه با انگشتان دست چپ شانه سمت راست را لمس کنید. انجام این کارها همه با هم یک مرتبه حساب می شود.

3- Power Thrust 
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 مرتبه تکرار کنید 12

رار دهید. پاها را به طرف پشت پرتاب کنید تا به حالت شنای سوئدی در بیایید. کف پاها روی زمین باشد و بنشینید، دست ها را درست زیر شانه روی زمین ق

ام فرود بیایید و آرسپس پاها را دوباره به سمت جای اول بجهانید و بالفاصله با یک حرکت انفجاری به طرف باال بپرید. انگشتان دست را به طرف باال ببرید. 

 دوباره تکرار کنید.

4- Plank Pike 
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 رتبه تکرار کنیدم 12

سمت راست را از آرنج تا مچ دست را روی زمین قرار دهید، بدن را در یک خط صاف نگه دارید و فقط نوک انگشتان پا روی زمین قرار بگیرد. ران و زانوی 

تکرار کنید. همه این کارها با هم یک  سریع به طرف جلو بجهانید. سپس ران و زانوی سمت راست را دوباره به جای اول بازگردانید و با زانوی چپ حرکت را

 مرتبه به حساب می آید.

5- Laterals 
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 مرتبه تکرار کنید 12

رود بیایید و ف به حالت اسکات پایین بیایید، نیم تنه باال را به سمت جلو بیاورید، سپس با یک حرکت انفجاری به سمت باال و سمت راست خود بپرید. آرام

 حرکت را تکرار کنید. این دو پرش با هم یک حرکت حساب می شود. سپس به سمت چپ دوباره این

6- Single-Arm Iso Hold  
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 مرتبه تکرار کنید 3برای هر سمت 

تا  19شمارش به حالت شنای سوئدی کار را شروع کنید، مچ دست ها دقیقا زیر شانه ها قرار داشته باشد. دست راست را به طرف خارج و موازی با زمین با 

سه مرتبه با  .ثانیه باز کنید، تمرکز کنید تا عضالت باالی کمر به خوبی درگیر شوند. همین حرکت را با سمت مخالف تکرار کنید. این شد یک مرتبه تکرار 23

 هر سمت تکرار کنید.

7- Tuck Jump 
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 مرتبه تکرار کنید 12

به طرف خارج بدن متمایل باشند. دستها جلوی قفسه سینه روی هم قرار گرفته باشند. بایستید و پاشنه های پا را به عرض شانه باز کنید، انگشتان پا کمی 

روید. با یک بباسن را به طرف عقب بکشید و به حالت اسکات پایین بروید. بدون اینکه انحنای طبیعی پشت کمر از بین برود تا جایی که می توانید پایین 

 اال بپرید، به آرامی فرود بیایید و دوباره حرکت را تکرار کنید. حرکت انفجاری تا جایی که می توانید به طرف ب

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 نوشیدنی های قندی و افزایش چربی های عمق شکمی

 

 دچار چربی های عمیق شکمی می شوند.تحقیقات جدید نشان داده، افرادی که تقریبا هر روز از نوشیدنی های قندی استفاده می کنند به مرور زمان 

فرد بالغ انجام شد، نشان داد آن دسته از افراد که روزی حداقل یک نوشیدنی قندی استفاده می کنند بعد از شش سال  1.333این تحقیق که روی بیش از 

 چربی های عمق شکمشان رشد زیادی می کند.

اطراف برخی از ارگان های حیاتی بدن را می  –چربی احشایی  –نده است، چون این نوع چربی محققان می گویند یافته های این تحقیق بسیار نگران کن

 گیرند و این اتفاق برای سالمت بسیار مضر است.

نوشیدنی  و بیماری های قلبی دارد. تحقیقات گذشته نیز نشان داده بود افرادی که 2چربی احشایی نوعی از چربی است که ارتباط نزدیکی با خطر دیابت نوع 

 اد. ان دهای قندی زیاد مصرف می کنند بیشتر در خطر دیابت و انواع بیماری های قلبی قرار دارند. اما تحقیقات جدید مکانیزم پشت این عادت را نش

سکن ا استفاده از سی تی افرد بالغ بود که در تحقیقی بزرگتر با موضوع سالمت قلب شرکت کرده بودند. محققان ب 1.333نتایج تحقیقات بر اساس اطالعات 

 سال دوباره این اسکن را تکرار کردند. 6مقدار چربی احشایی تمام این افراد را در ابتدای تحقیق اندازه گیری کردند. سپس پس از 

ه قرار و آقایانی که در این گرودرصد از افراد حاضر در این تحقیق گفتند که حداقل روزانه یک نوشیدنی شیرین شده استفاده می کنند. خانم ها  13در ابتدا، 

 داشتند پس از شش سال شاهد افزایش چربی احشایی زیادی بودند. 
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درصد چربی احشایی  27محققان متوجه شدند کسانی که هر روز نوشیدنی شیرین شده مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که این کار را نمی کردند 

 بیشتری داشتند.

شیدنی های شیرین شده تنها دلیل افزایش چربی احشایی و یا بیماری هایی مانند دیابت و ناراحتی قلبی هستند. مردم باید با تمام البته نمی توان گفت که نو

لمشان و بیاموزند که کالری مورد نیاز خود را از تمام گروه های غذایی و از نوع سا مواردی که آنها را در خطر افزایش چربی احشایی قرار می دهند آشنا شوند

 دریافت کنند.

 نافرادی که مصرف قندشان باالست، کمتر سبزیجات مصرف می کنند، کم تحرک هستند و سیگار می کشند بیش از دیگران در خطر بیماری هایی از ای

 دست هستند.

ده که می تواند خطر افزایش چربی راه حل : تغییر عاداتی است که داریم. کاهش مصرف نوشیدنی و غذاهای قندی و باال بردن سطح فعالیت، ثابت کر

 ، بیماری های قلبی و سکته مغزی را تا حدود زیادی کاهش دهد.2احشایی و بیماری هایی مانند دیابت نوع 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 واقعا قند باعث سرطان می شود!؟

 

 نیم. ک چه چیزی باعث سرطان می شود؟ ژنتیک؟ آلودگی؟ بدشانسی؟ تحقیقات جدید درمورد سرطان نشان می دهد که باید قند را نیز به این لیست اضافه

امه غذایی نبرای این تحقیق محققان دانشگاه تگزاس به موش های آزمایشگاهی نوزاد ) که به صورت ژنتیکی مستعد به سرطان پستان بودند ( چند نوع بر

درصد از موش هایی که در  63دادند، برنامه ای با قند کم، و رژیم نشاسته ای یا سرشار از قند. سپس محققان در شش ماهگی آنها را مورد بررسی قرار دادند. 

مه غذایی شان قند کمی بود سرطان پستان درصد از موش هایی که در برنا 33برنامه غذایی نشاسته ای قرار داشتند مبتال به سرطان پستان شده بودند و تنها 

اغلب به ریه  وداشتند. مسئله به همینجا ختم نمی شد، موش های گروه برنامه غذایی نشاسته ای تومور هایی بزرگ تری داشتند که رشدشان نیز سریع تر بود 

 ها نیز گسترش پیدا می کردند.

باال وجود دارد، پروتئین و اسید چرب های بدن را که با  فروکتوز با ذرت شربت در شکر و  در این تحقیقات مشخص شد فروکتوز، یک ملکول ساده قند که

 رشد سرطانی در ارتباط هستند را افزایش می دهد. 

دریافتی  دنتایج این تحقیق یک پیام را برای همه ما به خصوص آن دسته که در خطر سرطان هستند و یا با آن دست و پنجه نرم می کنند داشت، مقدار قن

 خود از غذاهای فرآوری شده، شکر و نوشیدنی های حاوی قند را کم کنید. 

مرد و زن را به مدت بیش از هفت سال مورد بررسی قرار  139.671نیز محققان  2312این اولین تحقیقی نبود که قند را به سرطان مرتبط می کرد. در سال 

ده کرده بودند نرخ بیشتری از آدنوکارسینوم مری، سرطان روده کوچک و سرطان در پوشش ریه را شامل دادند و متوجه شدند کسانی که بیشتر از قند استفا

 می شوند. 

 این تحقیق نقش قند را به خودی خود در افزایش خطر سرطان نشان داد، اما نقش شکر در افزایش وزن شاید مشکلی بزرگتر باشد.
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های باال رفتن خطر سرطان سینه است. افزایش مزمن مصرف کربوهیدرات، که شامل قند هم می  بیشتر متخصصان غدد می گویند چاقی یکی از شاخص

ل هستند. یشود باعث باال رفتن قند خون، باال رفتن سطح انسولین، و چاقی است، این شاخص ها همگی در افزایش خطر انواع سرطان مانند سرطان سینه دخ

 درصد از سرطان ها دانست. 23الیایی انجام شد چاقی را عامل که توسط محققان ایت 2313یک تحقیق در سال 

مت است. کاهش مصرف قند در بیماران سرطانی شانس درمان آنها را افزایش می دهد. اما مهمترین مسئله در پیشگیری از سرطان ثابت نگه داشتن وزن سال

 ر راهی برای کاهش وزن و ثابت نگه داشتن وزن ایده آل خود بکنید.پس به جای اینکه خود را درگیر کم و زیاد مصرف قند در روز بکنید به فک

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 با این درمان های خانگی پوست خود را در زمستان حفظ کنید

روش های خانگی را به شما معرفی کنم که ارزش امتحان کردن  قبل از اینکه پول خود را خرج خرید محصوالت محافظ پوست گران قیمت کنید، اجازه دهید

 ه دارید ! (را دارند و می توانند به خوبی پوستتان را در برابر آب و هوای زمستان محافظت کنند. ) خیلی از این موارد را همین االن هم در آشپزخان

 برای ترک دست: از روغن نارگیل استفاده کنید

 

د کنید، چون بهترین مرطوب کننده ای است که می توانید در آشپزخانه پیدا کنید. شب قبل از اینکه بخوابید دست های خود را خوب با به روغن نارگیل اعتما

 روغن نارگیل مرطوب کنید ) روی ناخن ها و الیه شاخی بیشتر روغن نارگیل بمالید ( سپس دستکشی پنبه ای و نازک به دست کنید و بخوابید.

 پاشنه پا: از روغن کنجد استفاده کنیدبرای ترک 
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ه پا کنید و با اب بقبال گفته ایم و باز هم می گوییم: ماساژ روغن کنجد به پاشنه پا بهترین درمان است. پاشنه پا را خوب با این روغن چرب کنید و سپس جور

 ترک های پا خداحافظی کنید.

 دبرای پوست پوست شدن صورت: از اسکراب شکر کمک بگیری
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، بعالوه چند لمهم نیست جنس پوست صورتتان چیست، الیه برداری باید یکی از برنامه های روتینتان باشد. با ترکیب برابر شکر، نمک دریایی و روغن نارگی

از  پوست کافیست، قطره روغن تسکین دهنده اسطوخودوس سلول های مرده پوست را الیه برداری کنید. برای صورت و گردن ماساژ آرام این ترکیب روی

 این ترکیب برای نقاط دیگر بدن نیز می توانید استفاده کنید.

 برای خشکی پوست صورت: بخار صورت را امتحان کنید
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. ک می کندمنوشیدن یک فنجان چای بابونه کمک می کند آرامش پیدا کنیم، اما تحقیقات همچنین نشان داده بخار دادن صورت با بابونه به درمان اگزما ک

وش رف آب جدو قاشق بابونه را به آب جوش اضافه کنید و اجازه دهید چند دقیقه در آن خیس بخورند. سپس روی سر خود حوله بیاندازید و صورت را روی ظ

 دقیقه نگه دارید. با این کار پوستتان تازه و مرطوب می شود. 13تا  9به مدت 

 تفاده کنیدبرای خشکی پوست صورت: ماسک صورت سفیده تخم مرغ اس
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ت: سفیده سیکی دیگر از راه های جلوگیری از خشکی پوست در زمستان گذاشتن املت روی صورتتان است! ) حاال املت هم نه (. کاری که باید بکنید این ا

فتد: بشویید. اتفاقی که می ایک تخم مرغ را خوب بهم بزنید، سپس روی پوست بمالید و اجازه دهید تا نیم ساعت خشک شود. سپس با آب ولرم صورت را 

چکی کو کالژن و پروتئین های درون تخم مرغ، سدی موقت در برابر بادهای سرد زمستان روی پوست به وجود می آورد. ) توصیه می شود ابتدا روی قسمت

 از پوست تست کنید تا مطمئن شوید حساسیت نداشته باشید (.

 انیدبرای خشکی کلی پوست بدن: خود را در روغن بخیس
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بخش  رامشروغن های طبیعی مانند روغن بادام شیرین، و جوجوبا نه تنها خارش پوست زمستانی را التیام می بخشد، بلکه عطر خوب این روغن ها بسیار آ

 هستند. کافیست چند قطره از این روغن ها را به وان حمام اضافه کنید و مدتی در آن خیس بخورید.

 اسک شیر و عسل درست کنیدبرای صورت مستعد به آکنه: م
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ستتان را وبرخی افراد در زمستان پوستشان بیش از پیش مستعد به جوش زدن می شود و بعضی نیز ضایعه های پوستی را تجربه می کنند. ) شاید بخواهید پ

قاشق عسل را با هم میکس کنید، و به  2و  قاشق شیر 6مرطوب کنید، اما دیگر نیازی به روغن بیشتر نیست (. برای التیام ضایعه های پوستی زمستانی 

 دقیقه روی محل بماند و سپس با آب ولرم بشویید. 23جاهایی از پوست که با آنها مشکل دارید بمالید. اجازه دهید ترکیب 

 برای التیام طوالنی مدت: از مکمل بذر کتان استفاده کنید

http://www.kermany.com


 
 

 

روغن بذر کتان ) و یا خرید مکمل آن از داروخانه ( می تواند فوق العاده به درخشان بودن به لطف اسید چرب های ضروری و خواص ضد التهابی، خوردن 

 پوستتان کمک کند. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 جا انداختن صبحانه و افزایش خطر سکته مغزی

 باعث افزایش خطر سکته مغزی شود.تحقیقات جدید روی مغز نشان داده، جا انداختن صبحانه می تواند 

زیر نظر قرار  2313تا  1559سال که هیچگونه سابقه بیماری قلبی و سرطان نداشتند از سال  71تا  19مرد و زن ژاپنی در سنین  82.772برای این تحقیق 

 7، و  6تا  9،  1تا  3،  2تا  3صبحانه به گروه های  گرفته شدند. از شرکت کنندگان در مورد عادت صبحانه خوردنشان پرسیده شد و آنها را بر اساس وعده

 مرتبه در هفته تقسیم کردند.

 مورد نیز بیماری عروق کرونر قلب دیده شد. 873مورد خونریزی مغزی ،  1.391سکته مغزی میان این افراد رخ داد، بعالوه  3.772سال  19در طول این 

ت صبحانه نمی خوردند در مقایسه با کسانی که هر روز صبحانه می خورند بیشتر در خطر بیماری های قلبی بررسی ها نشان داد آن دسته از افراد که هیچ وق

 و سکته مغزی قرار داشتند، مخصوصا خون ریزی مغزی.  محققان ارتباطی بین مرتب صبحانه خوردن و بیماری قلبی پیدا نکردند.

ت کیکی از عوامل اصلی افزایش خطر خونریزی مغزی، فشار خون باال است، مخصوصا باال رفتن فشار خون هنگام صبح. محققان می گویند از میان شر

 کنندگان در تحقیق آن دسته که هر روز صبحانه میل می کردند کمتر در خطر افزایش فشار خون قرار داشتند. 

 ریزی مغزی اغلب هنگام صبح اتفاق می افتد، و دیگر تحقیقات نیز از کاهش فشار خون با خوردن صبحانه خبر داده اند.تحقیقات پیشین نیز نشان داده خون

رای بیماری زیادی بالبته باید نژاد افرادی که مورد بررسی قرار گرفته اند نیز در نظر بگیریم، مثال در همین تحقیق که روی ژاپنی ها انجام شده سرنخ های 

یرانی ا ست نیامده، جالب است بدانید سکته مغزی و خونریزی مغزی در میان ژاپنی ها بیشتر از بیماری های قلبی اتفاق می افتد و در مقایسه با یکقلبی بد

 این حالت می تواند برعکس باشد. پس مرتب صبحانه خوردن عالوه بر سکته مغزی مسلما می تواند از بیماری های قلبی نیز پیشگیری کند.

دها عراد شرکت کننده در تحقیق نیز ممکن است به مرور عادات غذایی خود را تغییر داده باشند، برای مثال کسی که صبحانه نمی خورد ممکن است باف

 عادات ناسالم دیگری را نیز در پیش بگیرد.

همچنین سطح قند خون باال نیز شود، که همه این موارد با جا انداختن صبحانه می تواند باعث افزایش چاقی، باال رفتن فشار خون، باال رفتن کلسترول، و 

 بیماری قلبی در ارتباط هستند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 وزن آب بدن دقیقا چیست؟ وچه ربطی به کاهش وزنمان دارد؟

 

 

شنیده اید که کمکتان می کنند سریع وزن کم کنید، چون باعث کم شدن آب بدن مسلما تا به حال نام قرص های آب، رژیم های سم زدایی و تمیز کننده را 

یست چمی شوند نه سوزاندن چربی. اما معنی آن چیست؟ برای رسیدن به جواب این سوال ما پرسشمان را با یک متخصص در میان گذاشتیم، وزن آب بدن 

 ر روند پیشرفتمان دارد؟و چرا دست در دست کاهش حرکت می کند و اینکه آیا تاثیری هم د

 .اجازه دهید به این سردرگمی پایان دهیم

 وزن آب بدن چطور کار می کند؟

درصد از وزن بدنمان را آب تشکیل می دهد و اینکه چقدر از آن را حفظ می کنیم بستگی به عادت غذا خوردنمان دارد. برای مثال زیاده  60تا  50تقریبا 

می شود سلول ها تحریک شوند و مانند اسفنج آب را در خود نگه دارند، به طور مشابه، برنامه غذایی سرشار از قند روی در خوردن غذاهای نمکی باعث 

ی تباعث می شود سطح انسولین خون بیش از حد معمول باشد، که می تواند باعث شود بدن سدیم را حفظ کند ) ترجمه: اسفنجی شدن سلول ها ( و وق

ن پاستا خوشمزه است ( در ازای هر گرم از کربوهیدراتی که بدن ذخیره می کند تا بعدا به عنوان انرژی مصرف کند ) با نام کربوهیدرات می خورید ) چو

همین دلیل است که بعد از خوردن پیتزا حس می کنید مانند یک الستیک پر باد شده  به –گلیکوژن نیز شناخته می شود ( سه گرم نیز آب ذخیره می شود 

 !اید

 وزن به معنای از دست دادن آبکاهش 

رنامه ب به همین دلیل است که در اولین هفته های شروع برنامه غذایی شاهد پایین آمدن سریع وزن خود هستید. ضرورتا مجبور می شوید مقدار آبی که

 .غذایی باعث ذخیره شان شده بود را دفع کنید

حدودتان می کند، بدن نمی تواند با آن مقدار کالری که مصرف می کنید انرژی خود را تامین کند وقتی برنامه ی غذایی را شروع می کنید که از نظر کالری م
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عنای آزاد به مپس مجبور می شود برای این کار به سراغ ذخایر گلیکوژن برود. از آنجا که گلیکوژن به همراه آب در بدن ذخیره می شود، سوزاندن گلیکوژن 

 .ارت دیگر مانند ابری که ببارد آب را از بدن خود بیرون می کنیدکردن آب درون آن نیز هست. به عب

 چرا سوزاندن چربی خیلی سخت تر است

و به همین دلیل است که از دست دادن وزن آب بدن ساده است ولی از دست دادن  سیستم سوخت و ساز بدنمان شیوه خاص خود را برای انجام کارها دارد

ت شرایطی خاص به سراغ منابع انرژی می رود، قندهای غذایی، کربوهیدرات ها ابتدا به عنوان تامین سوخت سوزانده می شوند، چربی چالش برانگیز. بدن تح

ی کند تا مپس از آنها چربی و عضالت سوزانده خواهند شد. اگر این کمبود انرژی بسیار شدید باشد بدن سیستمش را تبدیل به ذخیره سازی فوق کاربردی 

 ( چون فکر می کند در شرایط سختی هستید)ات دهد شما را نج

 را کنترل کنید آب بدن اضافه شدن وزن

ی راه هااز دست دادن وزن آب بدن کامال طبیعی است و بخش قابل انتظاری از یک برنامه کاهش وزن است و همین که بدنتان به رژیم جدید عادت کند، 

د. وقتی به وشیطبیعی فراوانی برایتان فراهم می شود تا وزن آب بدن را در مسیر درست نگه دارید. از مصرف بیش از حد شکر و نمک بپرهیزید و آب زیاد بن

 .اندازه کافی آب ننوشید، بدن از هر قطره آبی که بدست می آورد برای حفظ عملکرد صحیح سلول های مهم استفاده می کند

برای  یاهش وزنتان باید آهسته و پیوسته پیش برود، چون این کار عالوه بر تداوم کاهش وزن باعث می شود بدن مانند بالن نشود. محدود کردن کالرک

نی مدت زمان طوالنی می تواند باعث حبس آب در بدن شود. چنین اتفاقی به این دلیل رخ می دهد که کاهش شدید مقدار کالری مصرفی به مدت طوال

ست اباعث افزایش هورمون استرس یعنی کورتیزول می شود، که مقدار حبس آب در بدن را افزایش می دهد. پس با اینکه چربی کلی بدن در حال کاهش 

 .اما بدن آب بیشتری را در خود نگه می دارد و اجازه نمی دهد شما تغییری را روی ترازو مشاهده کنید

 

 ( دکتر کرمانی )کاری از گروه ترجمه به اندام
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 کدام نوع ورزش هوازی بیشترین کالری را می سوزاند؟

دقیقه چه مقدار کالری می سوزاند؟ و یا از خود پرسیده اید که کدام ورزش هوازی بیشترین کالری را می  9تا به حال فکر کرده اید که یک ورزش هوازی 

ام از دپاسخ دادن به هر دو این سواالت می توانید جدولی که در ادامه برایتان طراحی کرده ایم را مطالعه کنید. هم می توانید متوجه شوید هر کسوزاند؟ برای 

نگیزه می تواند ادقیقه چه مقدار کالری می سوزانند و هم می توانید کالری سوز ترین ها را پیدا کنید. دانستن این مقادیر حتی  9ورزش های هوازی در هر 

 ورزش را در شما تقویت کند.

 دقیقه 9مقدار کالری سوزانده شده در  فعالیت

 35 کالس ایروبیک ) زومبا، استپ ایروبیک (

 29 یوگا آشتانگا ) یکی از انواع یوگا (

 92 کیلومتر بر ساعت 29تا  22دوچرخه سواری با سرعت 

 96 دوچرخه سواری روی دوچرخه ثابت / اسپینینگ

 31 بیکرام / هات یوگا

 25 رقص

 96 الیپتیکال / اسکی فضایی

 25 پیاده روی

 15 طناب زدن

 23 یوگا سبک / کشش

 29 پیالتس

 91 صخره نوردی

 13 دستگاه قایقی / روئینگ ماشین

 15 کیلومتر بر ساعت 13دویدن با سرعت 

 31 دستگاه استپ

 33 شنا با سرعت متوسط
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 33 تنیس

 13 وینیاسایوگا 

 29 کیلومتر بر ساعت 6پیاده روی با سرعت 

 33 لیفت وزنه

 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 عالئم، درمان و درمان های خانگی –ضایعه های پوستی در کودکان 

 

تعریف می کند، او می گوید: تصمیم داشتن فرزند بسیار خطرناک است. این است که الیزابت استون یک جمله بسیار زیبا دارد که کامال پدر و مادر بودن را 

 تصمیم بگیرید قلبتان برای همیشه خارج از بدنتان حرکت کند.

د کمی ینهمین که مادر می شوید نگران بودن مانند نفس کشیدن می شود. یک سرفه ی کوچک، خراش، و درد باعث نگرانی تان می شود. شاید به مرور بتوا

 روی نگرانی کنترل پیدا کنید، اما هرگز از بین نخواهد رفت ) همانطور که ما هنوز برای مادرهایمان بچه به حساب می آییم (.

ه، می تکودک شکننده است و سیستم ایمنی ضعیفش باعث می شود در معرض بیماری های زیادی قرار بگیرد. اما خوشبختانه با کمی دانش و تمرینات پیوس

 نید یاد بگیرید که باید نگران چه چیزهایی باشید و از چه چیزهایی هم باید بگذرید. برای مثال ضایعات پوستی.توا

اده شود. د راش یا ضایعه پوستی در میان کودکان بسیار شایع است. اما آیا این چیزیست که باید نگران آن باشیم؟ سوال بسیار مهمی است که باید پاسخ

یشتر ضایعه های پوستی بی خطر هستند، اما برخی از آنها ممکن است نیازمند توجهات جدی درمانی باشند. بدین ترتیب بسیار مهم حقیقت این است که ب

 ورد بدانید.م است انواع ضایعات پوستی که فرزندمان ممکن است در دوران کودکی تجربه کند را بشناسیم. پس ادامه این مطلب را بخوانید تا بیشتر در این

 ه چیز درباره ضایعات پوستی در کودکانهم
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ی تراش واکنش پوست به بعضی تحریک ها است. شرایط مخالفی از جمله واکنش دارویی، عفونت و یا واکنش های آلرژیک، ممکن است باعث ضایعات پوس

داده و  می توانید نوع ضایعه پوستی را تشخیصشوند. ممکن است تشخیص یک ضایعه پوستی دشوار باشد، با این حال اگر عالئم دیگر را در نظر بگیرید، 

 درمان درست را استفاده کنید.

 ید.ودر ادامه لیستی از ضایعه های پوستی که ممکن است فرزندتان تجربه کند را تهیه کرده ایم، با خواندن آن بیشتر از سالمت کودکتان مطلع ش

 ضایعه های قارچ و انگل -1

میان کودکان بسیار شایع است. هرچقدر هم تالش کنید باز هم نمی توانید بهداشت کودک را کامال حفظ کنید. این عدم ضایعه های پوستی قارچ و انگل در 

 رعایت بهداشت می تواند در میان کودکان باعث ایجاد عفونت قارچ و انگل شود.

 برخی از اصلی ترین ضایعه های پوستی این گروه عبارتند از:

 گال -1

 این مشکل پوستی فقط مخصوص حیواناتی مانند سگ ها است، اما انسان ها نیز دچارش می شوند. شاید برخی فکر کنند

( باعث ایجاد گال در کودکان و افراد بزرگسال می شود. این کنه زیر الیه  رویی پوست برای خود خانه می سازد، و  Sarcoptes scabieiیک کنه با نام )

 تواند چندین روز در لباس، مالفه ها، و گرد و خاک دوام بیاورد.  در آنجا تخم ریزی می کند. این کنه می

 گال می تواند از طریق ارتباط بدنی نزدیک منتقل شود، و چهار تا شش هفته ادامه داشته باشد.

 عالئم گال:

 عالئم اصلی گال عبارتند از: 

 ضایعه پوستی اولین نشانه ثبت شده گال است. ضایعه را می توانید بین انگشتان، زیر بغل، پشت مچ دست و بازوها دید. •

 در طول روزهای اولیه عفونت ضایعه آنچنان زیاد نیست و خود را به صورت تاول های کوچک نشان می دهد.  •

 ضایعه های گال معوال باعث احساس خارش می شوند، مخصوصا شب ها و بعد از حمام کردن. •

 درمال گال:

 خوشبختانه درمان گال ساده است، چند انتخاب درمانی برای گال:

 اجعه کنید.اگر متوجه شدید فرزندتان دچار ضایعه پوستی همراه با خارش است که پس از دو یا سه روز از بین نرفته، به پزشک مر -1

 پزشک ممکن است داروهایی برای کشتن کنه و کنترل ضایعه پوستی تجویز کند. -2

 وقتی فرزندتان دچار گال است، ممکن است دیگر اعضای خانواده نیز دچارش شوند. -3
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 به همین دلیل درمان هرچه سریعتر گال به نفع همه اعضای خانواده است. -1

 تمام نشانه های گال از بین برود.هفته طول بکشد تا  1ممکن است  -9

 همین که فرزندتان بهتر شد، تمام لباس ها و مالفه های او را با آب گرم بشویید. همچنین تشکش را نیز باید جارو برقی بکشید. -6

 کرم حلقه دار -2

می  و بر همین اساس نیز درمان –سر یا بدن پوست  –کرم حلقه دار عفونتی قارچی است که چندین شکل دارد. عفونت بسته به موقعیتش متفاوت است 

 شود. عفونت می تواند از طریق افراد یا حیوانات خانگی منتقل و پخش شود.

 نشانه های کرم حلقه دار:

 عالئم اصلی نشان دهنده کرم حلقه دار:

 نشان می دهد که به مرور زمان گسترش پیدا می وقتی عفونت بدن را تحت تاثیر قرار می دهد، خود را به شکل ضایعه بیضی شکل پوست پوست و قرمز •

 کند.

 همینطور که عفونت پخش می شود، ضایعه بزرگتر، و لبه هایش قرمز و پف کرده می ماند طوری که میان ضایعه سالم به نظر می آید. •

 ممکن است فرزندتان در محل ضایعه پوستی کمی احساس خارش کند. •

 وقتی عفونت پوست کف سر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، خود را به صورت نقطه ای بدون مو نشان می دهد. •

 منطقه تحت تاثیر قرار گرفته شده ممکن است گاهی متورم شود، و کمی احساس سوزش داشته باشید. •

 ضایعه ممکن است ترشح نیز داشته باشد. •

 درمان کرم حلقه دار:

 ر از این ضایعه که با خارش همراه است خالص شوید؟ نکات زیر را مطالعه کنید.نمی دانید چطو

 عفونت کرم حلقه دار روی بدن به سادگی و با داروهای موضعی درمان می شود. •

 خود درمانی نکنید. اگر فکر می کنید کودک به کرم حلقه دار دچار شده حتما این مسئله را با پزشک در میان بگذارید. •

 ونت روی پوست سر به تجویزهای پزشکی جامع تری نیاز دارد از جمله داروهای خوراکی.عف •

 اگر می خواهید از کرم حلقه دار پیشگیری کنید و یا آن را درمان کنید رعایت بهداشت از اصول اصلی کار است. •

 پای ورزشکاران ) نوعی مرض قارچی انگشتان ( -3
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فرزندتان تاثیر بگذارد بیماری است به نام پای ورزشکاران. اصطالح پزشکی آن عفونت پا است و مشکلی شایع در میان دیگر عفونت قارچی که می تواند روی 

 نوجوانان و جوانان است.

 نشانه های بیماری پای ورزشکاران:

 با این نشانه ها می توانید بیماری را در فرزند خود تشخیص دهید.

 آشکارترین نشانه بیماری خارش شدیدی است که بین انگشتان پا اتفاق می افتد. •

 در کودکان نوپا، ضایعه بین انگشتان پا بیشتر به دلیل رطوبت بیش از حد است. •

 درمان بیماری پای ورزشکاران:

 برخی از مواردی که در درمان این بیماری می توانید به کار گیرید عبارتند از:

 ر موارد بیماری را می توان با چند داروی بدون نیاز به نسخه در خانه درمان کرد.در بیشت •

 اما برای اینکه مطمئن شوید فرزندتان عفونت دیگری نداشته باشد، اجازه دهید پزشک هم معاینه اش کند. •

 یکی از موارد مهم پیشگیری از پای ورزشکاران این است که پا را خشک نگه دارید. •

 ستان و روزهای گرم اجازه دهید فرزندتان به جای کفش از سندل هایی استفاده کند که انگشتان پا از آن بیرون باشد.در تاب •

 ضایعه های باکتریایی: -2

 ی شوند. تدومین عامل اصلی ضایعه های پوستی دوران کودکی باکتری ها هستند. چندین نوع عفونت و بیماری باکتریایی می توانند باعث بروز ضایعه پوس

 برخی از ضایعه های پوستی شایع در میان کودکان عبارتند از:

 زرد زخم -1

تان استافیلوکوکی اتفاق می افتد. بیشتر مواقعی که این بیماری رخ می دهد تابس یا یک عفونت پوستی سطحی، زرد زخم به علت باکتری های استرپتوکوکی

با خاراندن ، به سرعت به دیگر بخش های بدن کودکتان منتقل شود. عفونت از طریق تماس بدنی منتقل  ها است. زرد زخم واگیر دار است و می تواند تنها

 می شود.

 نشانه های زرد زخم:

 برخی نشانه های شایع زرد زخم عبارتند از:

 زرد زخم بیشتر اوقات اطراف بینی و دهان دیده می شود. •

 ضایعه با یک تاول کوچک شروع می شود. •
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 ود این تاول ها باز می شوند، و باعث ایجاد نقاط قرمز رنگ روی پوست هستند.خیلی ز •

 یکی دیگر از نشانه های ثبت شده زرد زخم پوسته عسلی رنگی است که روی ضایعه ها بسته می شود. •

 مانند دیگر ضایعه های پوستی، زرد زخم نیز باعث خارش پوست می شود. •

 درمان زرد زخم:

 برای زرد زخم:چند درمان معمول 

 بیشتر موارد زرد زخم را می توان با آنتی بیوتیک های موضعی و خوراکی درمان کرد. قبل از خود درمانی با پزشک صحبت کنید. •

 می توانید از پزشکتان بخواهید یک داروی ضد خارش تجویز کند، تا برای التیام احساس خارش پوست کودک استفاده کنید. •

 تب مخملک -2

لک عفونت استرپتوکوکی گلو است که با ضایعه های پوستی آشکار می شود. باکتری استرپتوکوک پیوژنز عامل این مشکل است. عفونت بسیار تب مخم

کل ود مشمسری است و در بیشتر مواقع کودکان مدرسه ای را در زمستان و اوایل بهار تحت تاثیر خود قرار می دهد. با اینکه ضایعه پوستی به خودی خ

 صی را برای سالمت ایجاد نمی کند، اما عفونت گلو باید مورد توجه فوری پزشکی قرار بگیرد.خا

 نشانه های تب مخملک:

 نشانه های معمول تب مخملک عبارتند از:

 تب مخملک با سوزش ناگهانی گلو شروع می شود. •

 در چند روز اولیه عفونت، تب خفیفی هم همراه با سوزش گلو دیده می شود. •

 کودکان همچنین از سردرد و ناراحتی معده نیز ممکن است شکایت کنند. •

 غدد لنفاوی متورم نیز از نشانه های آشکار تب مخملک است. •

 نشانه ها به مدت چند روز باقی خواهند ماند. •

کل پوستی قرمز رنگ است و بافتی سمباده ش سپس ضایعه پوستی خود را آشکار می کند که کل بدن را فرا می گیرد، همچنین دست ها و کف پا. ضایعه •

 دارد.

دهان  افیکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص تب مخملک نگاه کردن به دهان فرزندتان است. آیا حالتی برافروخته همراه با مقداری پوست سالم اطر •

 دارد؟ این تب مخملک است!

 درمان تب مخملک:
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هرچه سریعتر به پزشک مراجعه شود. اگر به موقع درمان نشود می تواند باعث مشکالت جدی برای سالمت از  به دلیل عفونت استرپتوکوکی مهم است که

 جمله تب روماتیسمی شود.

 پزشک به این شکل تب مخملک را درمان می کند:

 یک دوره کامل آنتی بیوتیک مهمترین روش درمان این عفونت باکتریایی است. •

 می توانید به فرزند خود برخی مسکن ها را بدهید، تا از گلو درد کاسته شود. •

 غرغره کردن با آب گرم نیز می تواند به التیام درد کمک کند. •

 پزشک می تواند تب بر تجویز کند تا تب فرزندتان کنترل شود. •

 ضایعه های پوستی ویروسی: -3

مین موجودات ریز می تواند عامل مشکالت سالمتی جدی شوند. بسیاری از بیماری های ویروسی می ویروس های موجوداتی میکروسکپی هستند اما ه

 توانند باعث بروز ضایعه های پوستی میان کودکان شوند.

 آبله مرغان -1

ه این له مرغان، آمار کودکانی که ببرای مدت ها آبله مرغان یکی از بیماری های نسبتا شایع در میان کودکان بود. خوشبختانه به لطف ساخته شدن واکس آب

 بیماری ویروسی مبتال می شوند بسیار کاهش یافته.

 نام دارد عامل این بیماری است.  varicella-zosterویروسی که 

 عالئم آبله مرغان:

 ا اذیت کند.بیماری خیلی سختی نیست، معموال دو هفته یا کمی بیشتر دوام دارد. اما اگر زیاد طول بکشد می تواند کودک ر •

 تب، گلو درد و خستگی. –آبله  مرغان با عالئمی شبیه به آنفوالنزا شروع می شود  •

 نشانه ای که مشخص می کند کودک سرم نخورده و مشکل جدی تر است ضایعه های پوستی است که در طول یک روز خود را نشان می دهند. •

 می دهند و سپس روی دست و پاها نیز پخش می شوند.  ضایعه های پوستی ابتدا خود را در صورت و بدن نشان •

 ضایعه های پوستی خارش شدیدی دارند. •

 در ابتدا عارضه ها خود را به شکل تاول های ریز و قرمز رنگ نشان می دهند. •

 بعد از یک یا دو روز این تاول ها سر باز می کنند. •

 بعد از باز شدن تاول ها، زخمی با کمی ترشح خود را نمایان می کند، که بعد از دو تا سه روز از بین می رود. •
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 درمان آبله مرغان:

 روش های درمان آبله مرغان عبارتند از:

 آبله مرغان بسیار مسری است، پس بسیار مهم است کودک را در خانه نگه دارید تا بیماری کامال برطرف شود. •

 .نشود راهی برای درمان سریع آبله مرغان وجود ندارد. تنها کاری که می توانید بکنید این است که شدت عالئم را در فرزند خود کم کنید تا اذیت •

 بسیار مهم است که کودک خود را در برابر این بیماری واکسن کنید. با پزشک درباره این واکسن صحبت کنید. •

 پزشک می تواند داروهایی تجویز کند تا از خارش ضایعه های پوستی جلوگیری کند، و درد را کاهش دهد. •

 گذارد. یاگر متوجه شدید چشمان فرزندتان قرمز و برافروخته است، هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنید چون آبله مرغان گاهی روی قرنیه چشم تاثیر م •

 سرخک -2

ال به سرخک این روزها بسیار نادر شده است. این کاهش آمار به لطف واکسن بسیار موثر سرخک است. اما همچنان جمعیت واکسینه خوشبختانه موارد مبت

 نشده در معرض خطر سرخک هستند.

Paramyxovirus .عامل بروز بیماری سرخک است. این بیماری بسیار مسری است 

 نشانه های سرخک:

 ز:برخی نشانه های سرخک عبارتند ا

 سرخک با نشانه هایی شبیه به آنفوالنزا شروع می شود. •

 گرفتگی مسیر بینی، سرفه، قرمزی چشم ها، و تب خفیف نشانه های اولیه سرخک هستند. •

 کودکان مبتال به سرخک ظاهری بیمار دارند و اشتهای خود را از دست می دهند. •

 قرمز روی صورت کودک خود را نشان می دهند. –ی پوستی بنفش بعد از سه تا پنج روز، تب باال می رود، و ظایعه ها •

 این ضایعه پوستی کم کم در بخش های دیگر بدن نیز پخش می شود. •

 با شروع از بین رفتن ضایعه، ابتدا از روی صورت، سپس میان تنه و در آخر از روی پاها ناپدید می شود. •

 درمان سرخک: 

 راه های درمان سرخک عبارتند از:

 درست مانند آبله مرغان سرخک نیز یک روند ثابت دارد و نمی شود زودتر خوب شد. •
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ر دبرای سرخک، پیشگیری بهتر از درمان است چون سرخک می تواند باعث مشکالت سالمت جدی مانند عفونت گوش، ذات الریه، برونشیت، آنسفالیت و  •

 سرخک می توانید از همان ابتدا جلویش را بگیرید.بعضی موارد کاهش پالکت شود. خوشبختانه با ساخت واکسن 

 می توانید برای جلوگیری از تب باالی فرزندتان از داروهای تب بر استفاده کنید. •

 این داروها همچنین می توانند جلوی درد و گرفتگی را نیز بگیرند. •

 روهای ضد خارش تجویز کند.اگر فرزندتان روی پوست احساس خارش می کرد می توانید از پزشک بخواهید دا •

 سرخچه -3

ینی و ب سرخچه کامال به سرخک شباهت دارد اما خیلی سبک تر است. عامل بیماری سرخجه در میان کودکان و افراد بالغ یکی است. ویروس از طریق دهان

 منتشر می شود.

 نشانه های سرخجه:

 نشانه های شایع سرخجه عبارتند از:

ی میکی از نشانه های اولیه سرخجه ضایعه های پوستی قرمز و صورتی رنگ است که ابتدا خود را روی صورت نشان می دهد و سپس در تمام بدن پخش  •

 شود.

 بر خالف سرخک ضایعه های پوستی سرخجه باعث خارش پوست می شوند. •

 دیده شوند.دیگر نشانه ها مانند تب خفیف، سردرد، و بدن درد نیز ممکن است  •

 درمان سرخجه:

 راه های درمان سرخجه عبارتند از:

 می توانید از سرخجه کامال پیشگیری کنید. MMAبا دریافت به موقع واکسن  •

 اگر فرزندتان دچار سرخجه شده، باید منتظر بمانید تا بیماری دوره خود را طی کند، چون هیچ راهی برای درمان سریعتر وجود ندارد. •

 ید به کودک خود تیلنول و یا دیگر داروهای کاهش دهنده تب بدهید.می توان •

 حتی می توانید از پزشک بخواهید برای فرزندتان کرم های ضد خارش پوست تجویز کند. •

 بیماری پنجم  ) پاروویروس ( -4

 دهد و در برخی موارد نیز در فصل بهار دیده می شود.ایجاد می شود. این عفونت بیشتر زمستان ها خود را نشان می  B9بیماری پنجم توسط  پاروویروس  

 نشانه های بیماری پنجم:
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 نشانه ها معموال عبارتند از:

 بیماری پنجم نیز با نشانه هایی شبیه به آنفوالنزا شروع می شود. •

 ند.کودکانی که دچار این عفونت هستند گرفتگی بینی، سرفه، سردرد، گلو درد، و تب خفیف را تجربه می کن •

 ضایعه پوستی مشخصی بعد از ناپدید شدن نشانه های آنفوالنزا شکل بیماری خود را نشان می دهند. •

 بعد از اینکه ضایعه های پوستی خود را نشان دادند، بیماری کودک دیگر مسری نیست و می تواند به مدرسه برود. •

 ن می دهد، و پس از یک یا دو روز از بین می رود.عارضه پوستی ابتدا خود را به رنگ قرمز براق روی گونه ها نشا •

 در ادامه ضایعه پوستی در تمام بدن گسترش پیدا می کند. •

عالیت ف یکی از نکات جالب درباره این ضایعه پوستی آن است که اگر پوست سرد باشد نشانه های کامال محو می شوند، اما با یک حمام آب گرم یا کمی •

 دوباره باز می گردند.

 درمان بیماری پنجم

 HIV/AIDSبیماری پنجم چیزی نیست که بخواهید زیاد نگرانش شوید، اما اگر کودک دچار بیماری هایی نظیر کم خونی داسی شکل، سرطان خون، یا 

 باشد حتی حالت خفیف بیماری نیز می تواند زندگی اش را تهدید کند.

 اگر فرزندتان دچار بیماری پنجم شده بهترین کاری که می توانید برایش انجام دهید استراحت دادن است. •

 همچنین می توانید از داروهای کاهش دهنده تب استفاده کنید تا تب و دردش کم شود. •

 آنتروویروس -5

اعث عفونت های شایع دوران کودکی مانند دست، دهان، و پا و هرپانژین ) آنتروویروس دلیل شماره یک ضایعه پوستی و تب در میان کودکان است. ویروس ب

 .تاول دهان ( می شود. بر خالف دیگر عفونت های ویروسی که باال به آنها اشاره شد، آنتروویروس بیشتر در تابستان و پاییز اتفاق می افتد

 نشانه های عفونت آنتروویروس:

 برخی از نشانه های شایع عبارتند از:

 در بیماری دست، پا و دهان کودک دچار تبی خفیف می شود که چند روزی ادامه پیدا می کند. •

 در ادامه ضایعه های پوستی خود را در منطقه دهان، کف دست ها و کف پا نشان می دهند. •

 ضایعه شکلی تاول مانند دارد. •

 ی کنند جدای این نشانه ها، کودکان کاهش اشتها و خستگی را نیز تجربه م •
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 دیگر بیماری که به واسطه آنتروویروس خود را نشان می دهد هرپانژین است که با تب، سردرد و گلو درد همراه است. •

 کودکانی که این بیماری را دارند تاول های دردناکی در داخل دهان خود تجربه می کنند. •

 درمان عفونت آنتروویروس

 مسیر درمان معموال عبارت است از: 

 نند دیگر عفونت های ویروسی، این بیماری نیز قابل درمان نیست و باید یه دوره را بگذراند.ما •

 تمام کاری که می توانید بکنید کاهش شدت عالئم است. •

 تایلنول یا آسپرین برای تب و دیگر عالئم مرتبط توصیه می شود. •

 و سرد دهید ازغذا خوردن برای کودکانی که این بیماری را دارند تبدیل به تجربه ای دردناک می شود. می توانید در این دوره به فرزند خود غذاهای نرم  •

 جمله بستنی.

 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟

 گفته شد باید به پزشک مراجعه کنید. اما گاهی ممکن است نیاز به بستری همانطور که قبال اشاره شد، در صورت مشاهده هر کدام از عالئمی که در باال 

 کودک باشد.

مراقبت  دبا اینکه این اتفاق بسیار نادر است اما برخی بیماری های ضایعه پوستی ممکن است کشنده باشند. پس بسیار مهم است که کودک از نزدیک مور

 خطرناک باشند عبارتند از:قرار گیرد. برخی از بیماری هایی که ممکن است 

 مننگوکوکسمی -1

چارش دمننگوکوکسمی یک بیماری کشنده است که عاملش باکتری مننژیتیدیس نایسریا است. این بیماری زمستانی است و کودکان بیش از دو سال معموال 

 می شوند.

 نشانه های مننگوکوکسمی:

 بسیار مهم است که به دنبال نشانه هایی خاص باشید.نشانه های این بیماری شبیه به دیگر عفونت ها است، پس  •

 پتشیال هرگز چیز خوبی نیست.عرضه پوستی  •

 پتشی مویرگ های شکسته در زیر پوست هستند که باعث ایجاد نقاط صاف و قرمز می شوند و با فشار دادن منطقه نیز رنگشان از بین نمی رود. •

 گ دهد و حالتی کبود به خود بگیرد و در کل بدن پخش شود.ضایعه پوستی می تواند خیلی سریع تغییر رن •

 کودکان ممکن است سردرد، گرفتگی، تهوع، استفراغ، و بدن درد را تجربه کنند. •
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 در موارد شدید، کودک دچار هذیان گویی می شود و به کما می رود. •

 درمان مننگوکوکسمی

 کردید منتظر دیگر نشانه ها نباشید، هرچه سریعتر به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید.اگر روی پوست بدن کودک ضایعه پوستی پتشیال مشاهده  •

 درمان مننگوکوکسمی شامل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها می شود. •

 )  RMSFراکى ) هاىکوه منقوط تب -2

توسط نیش کنه ها منتقل می شود و می تواند عامل مشکالت  RMSFچه کسی می داند که یک کنه کوچک می تواند عامل چنین بیماری خطرناکی باشد؟ 

 سالمتی خطرناکی باشد.

 :RMSFنشانه های 

 کامال مشخص نیستند و با تب شدید، لرز، سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکمی، و خستگی همراه است. RMSFنشانه های اولیه  •

 پوستی شود.بعد از روز دوم یا پنجم، ممکن است کودک دچار ضایعه های  •

 ضایعه خود را با نشانه های قرمز رنگی روی مچ دست و پا نشان می دهد.  •

 خیلی زود ضایعه در بدن پخش می شود. •

 در ابتدا که ضایعه خود را نشان می دهد قرمز و صاف است. و همچنین با فشار داده شدن رنگش عوض می شود. •

 رنگ هم نمی شود.اما بعدا، رنگ آن منطقه قوی تر می شود و کم •

 روی صورت تاثیر نمی گذارند. RMSFضایعه های پوستی  •

 :RMSFدرمان 

دچار ضایعه های پوستی نمی شوند. پس اگر دیگر نشانه ها را در فرزند خود مشاهده  RMSFمهم است که بدانید درصد کمی از کودکان مبتال به  •

 کردید به پزشک مراجعه کنید.

• RMSF .با آنتی بیوتیک ها، کاهش دهنده های تب، و مسکن ها درمان می شود 

 بیماری کاوازاکی -3

سندرم لنف پوستی مخاطی نیز شناخته می شود (. اما محققان فکر می کنند بیماری به علت مشخصی برای بروز بیمارای کاوازاکی وجود ندارد ) به عنوان  

ی کاوازاکی اگر به موقع درمان نشود می تواند مشکالت قلبی اساسی برای کودکان به وجود بیاورد. البته این علت ویروس یا باکتری بروز می کند. بیمار

 بیماری بیشتر در کودکان ژاپنی دیده شده و برای شما زیاد جای نگرانی ندارد.
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 نشانه های بیماری کاوازاکی:

 از نشانه های اولیه بیماری کاوازاکی است. تب که قطع نمی شود و ممکن است تا پنج روز ادامه داشته باشد •

 قرمزی چشم ها نیز از دیگر نشانه های شایع است. •

 لنفاوی در گلو شوند، انگشتان پای آنه نیز قرمز و متورم می شود. غدد کودکان مبتال به این بیماری ممکن است دچار تورم •

 گلو، زبان، و لب های قرمز نیز در کودکان مبتال به این بیماری دیده می شود. •

 در آخر ضایعه ای قرمز و صاف دست ها و پاها را می پوشاند. •

 درمان بیماری کاوازاکی:

 بیماری کاوازاکی می تواند باعث بیماری قلبی در کودکان شود و باید سریع درمان شود.

 سال داشت هرگز به او بدون مشورت پزشک آسپرین ندهید. 16مراحل اولیه استفاده می شود. اما اگر فرزندتان کمتر از آسپرین معموال در همان  •

 وریدی نیز برای درمان بیماری به کار برده می شود. داخل ایمونوگلوبولین •

 شود.کورتیکواستروئیدها ) یک نوع هورمون ( نیز برای درمان بیماری کاوازاکی استفاده می  •

 سندرم شوک سمی -4

به علت سم تولید شده توسط باکتری  TSS(.  TSSدیگر وضعیت تهدید کننده سالمت که با ضایعه پوستی خود را نشان می دهد سندرم شک سمی است ) 

 استافیلوکوکوس استاف و یا استرپتوکوک به وجود می آید. فرد مبتال به این بیماری باید سریع به اورژانس مراجعه کند.

 نشانه های سندرم شوک سمی:

 تب باالی ناگهانی به همراه لرزه، گلو درد، و درد بدنی از نشانه های اولیه هستند. •

 انه ها می تواند شامل اسهال، استفراغ، فشار خون پایین، و اختالل در چندین ارگان باشد.دیگر نش •

 است.  TSSضایعه پوستی یکی از اولین نشانه های ظاهری بیماران  •

 ضایعه ظاهری شبیه به آفتاب سوختگی دارد. •

 درمان سندرم شوک سمی:

TSS مین دلیل الزم است سریع به آن رسیدگی شود. برخی از مواردی که دردرمان بیماری است که جان فرد را به خطر می اندازد به هTSS  کمک می کند

 عبارتند از:
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 است. TSSآنتی بیوتیک در خط مقدم داروهای درمان  •

 دچار مشکالت کلیوی می شوند ممکن است به دیالیز احتیاج پیدا کنند. TSSکودکانی که بر اثر  •

 داروهای کنترل فشار خون پایین نیز برای درمان به کار می روند. •

 در موارد شدید، کودک ممکن است به گاما گلوبولین وریدی به عنوان درمان نیاز پیدا کند. •

 درمان های خانگی برای ضایعه های پوستی کودکان

د و می توانند جان کودک را تهدید کنند. این نوع مشکالت نیازمند توجهات همانطور که در باال اشاره کردیم، برخی از ضایعه های پوستی خطرناک هستن

 نت هایپزشکی است. اما در دیگر موارد، می توانید این ضایعه های پوستی را در خانه درمان کنید. این نکات مخصوص درمان ضایعه های حاصل از عفو

 انگلی و قارچی موثر هستند:

حل ضایعه پوستی استفاده کنید. چای بابونه درد منطقه تاثیر یافته را کاهش می دهد. چای بابونه خارش پوست را کاهش از چای بابونه برای شستشوی م -1

 می دهد و مانند یک عنصر ضد قارچ عمل می کند.

ایعه های و می تواند برخی از ضهمچنین می توانید به محل ضایعه پوستی روغن زیتون بمالید. روغن زیتون مانند یک تمیز کننده طبیعی عمل می کند  -2

 پوستی را سریع درمان کند.

 را برای از بین بردن ضایعه های قارچی استفاده کنید. Eمی توانید ترکیب روغن کبد ماهی کاد به همراه ویتامین  -3

ب را و فلفل ترکیب کنید. سپس این ترکی می تواید مقداری برگ ریحان آسیاب کنید و با یک قاشق چای خوری روغن زیتون، دو حبه سیر، مقداری نمک -1

 روی منطقه تاثیر یافته قرار دهید تا به خوبی درمان شود.

ک کند. فقط ممی توانید برای درمان از بلغور جو دو سر نیز استفاده کنید. یک حمام با بلغور جو دو سر می تواند خیلی سریع به درمان ضایعات پوستی ک -9

 دو سر به لگن یا وان حمام کودک اضافه کنید.کافیست یک فنجان بلغور جو 

 استفاده کنید. Cهمچنین می توانید برای درمان ضایعه های پوستی و یا دیگر واکنش های آلژیک از ویتامین  -6

ه سیب و سرک یک راه عالی برای درمان ضایعه های پوستی حاصل از حساسیت استفاده از سرکه سیب و عسل است. مصرف یک قاشق غذاخوری ترکیب -7

 عسل سه بار در روز می تواند جادو کند.

یک قاشق چای خوری دانه خشخاش، به همراه یک قاشق چای خوری آب و یک قاشق چای خوری آب لیمو را ترکیب کنید. حاال این ترکیب را به  -8

 ضایعه های پوستی بزنید.

کننده باشد. بسیار مهم است که حواستان به ضایعه پوستی و عالئم همراه آن باشد، تا  یک ضایعه پوستی می تواند خوش خیم و یا نشان از یک بیماری تهدید

 د.متوجه شوید مسئله چه مقدار مهم است. آیا شما هم درمان های خانگی دیگری برای ترمیم این مشکالت پوستی دارید؟ با ما به اشتراک بگذاری
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 اید غذاهای تخمیر شده بخوریم؟چرا ب

ت روده ها مشاید نام غذاهای تخمیر شده کمی گنگ باشد اما همه با آن آشنا هستیم، بله از ترشیجات صحبت می کنیم. تحقیقات زیادی تا به حال روی سال

برای درک اینکه چگونه می توانید از غذاهای تخمیر شده تاکید کرده اند و ما می دانیم غذایی که می خوریم تاثیر گسترده ای روی سالمت کلی بدنمان دارد. 

 شناسید.ب به نفع خود و برنامه غذایی استفاده کنید، باید با این پروسه آشنا شوید و غذاهایی که با تخمیر شدن بیشترین فایده را برای بدن دارند

 غذای تخمیر شده چیست؟

 

فتن غذاها تحت پروسه تخمیر الکتو هستند. در این فرآیند باکتری ها از قند و نشاسته غذا تغذیه می کنند غذاهای تخمیر شده، یا غذاهای زنده، نتیجه قرار گر

و انواع بسیاری پروبیوتیک برای  3، اسید چرب های امگا Bو در نتیجه اسید الکتیک تولید می شود. در طول این پروسه، آنزیم های سودمند، ویتامین 

 آن تولید می شوند. سیستم گوارش بدن به غذاهای تخمیر شده خیلی خوب پاسخ می دهد چون کیفیت آنها فوق العاده است.حفاظت از غذا و مواد مغذی 

 چرا غذاهای تخمیر شده در برنامه غذایی مان جایی ندارند؟

 ستفاده می کنند. فرهنگ غذایی غربی یکیمتاسفانه فرهنگ غذایی در کل جهان دستخوش تغییر شده و امروز خیلی ها دیگر غذاهای تخمیر شده را کمتر ا

 ناز عوامل برچیده شدن چنین غذاهای سودمندی است. این فرهنگ غذایی بیشتر شامل شیر و ماست پاستوریزه شده به جای دست نخورده است، همچنی

ذایی تی باعث شده ما یک قسمت مهم از مواد غترشی هایی که امروزه به فروش می رسد بر پایه سرکه هستند و تخمیر شده نیستند. متاسفانه چنین وضعی

 خود را از دست دهیم: باکتری های زنده ای که روده برای مطلوب ماندن سالمت نیاز دارد.

 فواید غذاهای تخمیر شده چیست؟
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، عمر غذا کمترین انرژی را الزم دارد یکی از نکات بسیار مثبتی که غذاهای تخمیر شده دارند کارآمد بودنشان است. فرآیند تخمیر شدنپایدار هستند:  -1

 با تخمیر شدن بسیار باال می رود و در عین حال نیازی هم به نگهداری اش در یخچال نیست.

درصد از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهد. پس زمانی که با باکتری  83روده سیستمی قدرتمند است و حدود با بیماری ها مبارزه می کنند:  -2

 یفتاری بد با آن داشته باشیم، تنها به سالمت کوتاه مدت و بلند مدت خود آسیب وارد کرده ایم. غذاهای تخمیر شده مجموعه کاملی از باکترهای مضر ر

 های مفید هستند که به روده کمک می کنند و بیماری ها را دور نگه می دارند.

غذای سالم نیاز به صرف هزینه های باال است، اما همیشه هم اینطور نیست، با اینکه بسیاری فکر می کنند خوردن مقرون به صرفه هستند:  -3

 133این غذا  مخصوصا درباره غذاهای تخمیر شده. غذاهای تخمیر شده را وقتی در خانه درست می کنید تا ماه ها برایتان باقی خواهند ماند. یک مقدار از

 برابر بیشتر از مکمل ها پروبیوتیک دارد.

بر خالف غذاهای مرده، غذاهای تخمیر شده بالفاصله با آنزیم هایی که به سیستم گوارشی کمک می کنند میزان باکتری های فید هستند: زنده و م -4

، داشتیتان خواهد روده و اسید معده را متعادل کرده و مقدار جذب مواد مغذی توسط روده را نیز افزایش می دهند. وقتی روده متعادل باشد مزایای زیادی برا

 التهاب، یبوست، رفالکس اسید و دیگر مشکالت گوارشی کاهش می یابد.

 چگونه غذاهای تخمیر شده را وارد برنامه غذایی خود کنیم

 ینطوریشه ادانستن مزایای غذاهای تخمیر شده یک چیز است و استفاده از آنها به صورت مرتب چیز دیگری. همیشه هنگام عمل کم می آوریم، اما نباید هم

میر شده ای مانند خباشد. می توانید با کفیر کا را شروع کنید. مثال یک قاشق مخمر کفیر را داخل آب میوه یا اسموتی صبحانه بریزید و میل کنید. سبزیجات ت

 ست کنید.پیاز را در ساالد ناهار و شام خود استفاده کنید. انواع ترشیجات و غذاهای تخمیر شده را می توانید به سادگی در خانه در
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 با موارد اساسی آشنا شوید

 کفیر، یک آشامیدنی تخمیر شده شیر است و طعمش از ماست قوی تر است. کفیر سرشار از کلسیم و پروبیوتیک است.لبنیات و جایگزین لبنیات: 

 همچنین می توانید پنیر تخمیر شده، ماست، خامه ترش، و شیر نارگیل را هم امتحان کنید.

 نده شده و آب پز با سرکه و نمک که به خوبی تخمیر شده باشد، دوز قابل توجهی فیبر و پروبیوتیک را برای بدن فراهم می آورد.کلم رسبزیجات: 

 همچنین می توانید تربچه، گوجه فرنگی، پیاز، سیر، و دیگر سبزیجات را نیز تخمیر شده استفاده کنید. 
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