


قول شوهرم  به   . ام  گرفته  را  ها  رژیم  :آقای دکتر من همه  خانم چاق 
کلکسیونی از انواع رژیمها را دارم. ولی در همه آن ها به بن بست رسیده 
و برنامه را نیمه کاره رها کردم پس از آن دوباره به روش و رژیم دیگری 
پناه می بردم . دو سه سالی هم هست که کاماًل ناامید شده و رژیم را کال 

رها کرده ام.دوباره رو آوردم به پر خوری.
دکتر کرمانی : چرا شکست می خوردی ؟ مشکل چیست هر بار چه مسأله 

ای باعث ناامیدی شماشد ؟

خانم چاق :در بیشتر رژیمهایی که می گرفتم ، هفته های اول موفق بودم 
و کاهش وزنم خوب بود . ولی با گذشت زمان احساس می کردم سرعت 
اینکه  تا  پیدا میکرد  ادامه  . همین حالت  وزنم کندتر می شود  کاهش 

مدتی بعد شاهد توقف کاهش وزن می شدم . 
دکتر کرمانی : آیا می دانید علت آن ُکندی و توقف کاهش وزن چیست ؟
خانم چاق : اگر متوجه می شد دیگر غمی نداشتم و مشکلم را حل میکردم 

دکتر کرمانی : علت ُکندی و توقف کاهش در رژیم های غذایی می تواند 
یکی از این چهارعامل باشد :

 مشکل ساختاری یا فیزیولوژی .
 مشکل اجرایی .

 عادات غذایی غلط .
 باورهای غلط .

خانم چاق : مشکل ساختاری یا فیزیولوژی چیست ؟
دکتر کرمانی : در رژیم های غذایی ، طبیعی است که مقدار کالری ای که 
انسان مصرف می کند باید کمتر از انرژی مورد نیاز او باشد ، بدن رژیم 
گیرنده در این حالت با کمبودانرژی برای تامین سوخت مواجه می شود 
و برای تامین ما یحتاج اقدام به سوزاندن ذخایرموجود در بافتهای غیر 
فعال بدن می کند و مهمترین آن بافت ها، بافت چربی است. حال اگر 
فرد رژیم گیرنده فعالیت بدنی نداشته باشد و ورزش نکند ، سلولهای 
عضالنی او بی کار می ماند و بدن سعی می کند که از ذخایر موجود در 
بافت عضالنی ) پروتئین وکربوهیدرات ( موجود در سلول های عضالنی 
استفاده کند.در نتیجه مقدار توده عضالنی کم شده و این امر باعث ایجاد 

ُکندی کاهش وزن می گردد

خانم چاق : چه فرقی دارد که سلول چربی آب شود یا سلول عضالنی ؟

دکتر کرمانی : سلولهای چربی اگر کم شود تاثیری در مقدار سوخت بدن 
ندارد ، زیرا اینگونه سلولها بی فعالیت هستند و کالری نمی سوزانند .

اّما بافت عضالنی باالترین مصرف کالری را دارد و هنگام کاهش وزن اگر 
بافت عضالنی تحلیل برود، مقدار توده عضالنی کم می شود و کاستن 
آن ، مقدار سوخت بدن را کاهش میدهد و در نتیجه سرعت کاهش 

وزن کم می شود .
خانم چاق : این مشکل را چطور حل می کنید ؟

دکتر کرمانی : توصیه می کنم که حتماً ورزش را در برنامه رژیم گنجانده 
و آن را جدی بگیرید .

خانم چاق : ورزش چطور می تواند این مشکل را حل کند ؟
دکتر کرمانی : با ورزش کردن ، سلولهای عضالنی فعال می شود ، و با 
فعال شدن اجازه نمی دهد که بدن برای تامین انرژی به ذخایر وبافت 

عضالنی دستبرد بزنند.

ُکندی  به  نداریم که منجر  آیا مشکل ساختاری دیگری   : خانم چاق 
کاهش وزن شود ؟

دکتر کرمانی : چرا ، افرادی که از رژیم های بسیار کم کالری استفاده 
می کنند !دچارٌکندی کاهش وزن می شوند .

خانم چاق : چرا ؟
با یک رژیم بسیار کم کالری وزن  اگر فردی بخواهد   : دکتر کرمانی 
خود را کاهش دهد ،منابع انرژی و ذخایر گلیکوژنی به سرعت کم می 
شود. در این حالت بدن مجبور می شود برای تامین این مقدار انرژی از 
سوزاندن کل بافت های بدن استفاده کندبافت چربی وبافت عضالنی ،و 
با کاهش مقادیر توده عضالنی سوخت بدن کم می شود و کاهش وزن 

کند ترمی شود .

خانم چاق : برای این که مقدار تحلیل عضالت به حداقل برسد چه کار 
باید بکنیم ؟

دکتر کرمانی : نباید از لیست غذایی بسیار کم کالری استفاده کنید 
و اگر به هر علتی تصمیم به کاهش سریع وزن دارید . این کار را با 
افزایش تحرک و ورزش باید پیش ببرید نه با کاهش بیش از حد کالری 

غذا. 

ــش وزن  ــدی کاه ــل ُکن عل
ــی ــای غذای ــم ه در رژی

قسمت اول
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خانم چاق : بهترین روش برای این کار چیست ؟
دکتر کرمانی :

افزایش  را  ایجاد کرده و فعالیت خود  را   1- زمینه ی تحرک و ورزش 
دهید.

2 - به آرامی مقدار کالری رژیم را کاهش دهید .
با این روش مقدار بسیار کمتری از عضالت بدن تحلیل می یابد و با ورزش 

می توانیم آنهارا تقویت و با بافت های چربی جایگزین کنیم.
برای مدت طوالنی تر، سیستم  تا  باشد  بایستی سبک  ابتدا ورزش  در 
را  بدن  های  و چربی  تغییری سازگار شود  نوع  باهر  بتواند  بدن  انرژی 

بسوزاند.

خانم چاق : آیا مشکل ساختاری یا فزیولوژیک دیگری هم وجود دارد که 
کاهش وزن را ٌکندکند ؟

دکتر کرمانی : بله ٌکندی کاهش وزن را همچنان در افرادی که سابقه ی 
رژیم های تکراری دارند مشاهده می کنیم .

خانم چاق : اگر امکان دارد علت آن را برای من شرح دهید :
دکتر کرمانی : بدن ما برای دو چیز انرژی خود را می سوزاند :

اول : تامین سوخت پایه  : سوخت الزم برای انجام کارها و فعالیتهای 
سیستمهای درونی غیر ارادی در حالت استراحت مطلق . مثل کار قلب 
، فعالیت تنفسی ، فعالیت سیستم گوارش ، فعالیت سیستم غدد درون 
ریز و بیرون ریز و فعالیت دیگر سیستم هایی که درحالت استراحت کار 

می کنند .
دوم : سوخت الزم برای انجام کارهای ارادی: فعالیت های گوناگون بدنی 
، شامل کارهای عضالت ارادی بدن، مثل رفت و آمدها ، آشپزی، ورزش، 

و انجام کارهای روز مّره .

خانم چاق : برای یک خانم خانه دار چند درصد سوخت برای سوخت پایه 
و چند درصد آن برای کارهای ارادی مصرف می شود ؟

دکتر کرمانی : سوخت پایه نزدیک به دو سوم انرژی الزم برای یک خانم 
خانه دار راتشکیل می دهد و یک سوم دیگر برای انجام کارهای ارادی .

برای درک مطلب مثال خانم خانداری که 100 کیلوگرم وزن دارد ، تقریبا 
روزانه 3000کالری مصرف میکند زیرا هر یک کیلوگرم از وزن بدن خانم 
خانه دار روزانه 30 کالری مصرف می کند.بنابراین نیاز روزانه خانم صد 
کیلوگرمی 100 × 30 = 3000 کالری است ؛دو سوم کل سوخت صرف تامین 
سوخت پایه می شود .دو سوم سوخت 3000 کالری = 2000 کالری صرف 
سوخت پایه می شود .و یک سوم 3000 = 1000 کالری است برای تامین 

سوخت الزم برای انجام فعالیتهای روزمّره می باشد .

خانم چاق : این مسأله چه ارتباطی با موضوع ما دارد ؟
دکتر کرمانی : ارتباط آن از هوشمندی بدن ما سرچشمه می گیرد ، زیرا 
بدن ما می تواندسوخت پایه ی خود را با محیط خود تنظیم یعنی کم و 
زیاد و در واقع هماهنگ کند . مثالافرادی که در کشورهای فقیر نشین 
آفریقا زندگی می کنند ، برای اینکه بتواند ادامه حیات بدهند سوخت 

پایه شان بسیار کمتر از سوخت پایه افراد مرفهی که در فراوانی نعمت
به سر می برند و در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند است .بنابراین 
پایه  ، سوخت  ( هستند  )اجباری  رژیم  افرادی که همیشه در حال  در 
کاهش می یابد، تا بتواند با کمبود انرژی سازگاری داشته باشد . برای این 

است که مشاهده می کنیمرژیم های غذایی که قبال برای آنان خوب و 
مؤثر بود ، دیگر جواب گو نخواهد بود .

خانم چاق : این گونه افراد چکار باید بکنند ؟
دکتر کرمانی : چون سوخت پایه کم شده ، تنها راهی که داریم این 
است که سوخت دوم که سوخت مخصوص فعالیت های بدنی و حرکت 

و ورزش است را افزایش دهیم .

خانم چاق : چرا برای غلبه بر این مشکل مقدار غذا )انرژی دریافتی( 
را کم نکنیم ؟

دکتر کرمانی : زیرا علم پزشکی برای کاستن از مقدار غذا خط قرمزی 
تعیین کرده که بایدآن را رعایت کرد. ) علم پزشکی به ما اجازه نمی 

دهد که کالری لیست غذایی کمتر از1000 کالری باشد( .

خانم چاق :آیا مشکالت ساختاری یا فیزیولوژیک دیگری هم وجود 
دارد ؟

دکتر کرمانی : آخرین مشکل ساختاری که به ٌکندی کاهش وزن منجر 
می شود ، کاهش ذخایربدن از ویتامین ها است .

خانم چاق : چرا ویتامین های بدن کاهش می یابد ؟
دکتر کرمانی : بیشتر ویتامین های موجود در بدن انسان از غذاهای 
مصرفی تأمین می شود، در رژیم های غذایی اگر دریافت غذا را کم 
کنیم ، مقادیر ویتامین موجود در بدن انسان نیز کم می شود. کمبود 

ویتامین منجر به ُکندی کاهش وزن می شود .

خانم چاق : چرا کمبود ویتامین باعث ُکندی کاهش وزن می گردد ؟
دکتر کرمانی : ویتامین ها در فعالیتهای سوخت و ساز بدن نقش مهمی 
دارند ، و کمبودویتامین منجر به کم شدن سوخت و ساز و در نتیجه 

منجر به ایجاد ُکندی در کاهش وزن میشود .

خانم چاق : چه طور متوجه این کمبود می شویم و چه کار باید بکنیم ؟
طبق   ، کردم  طراحی  سال 1375  در  که  افزاری  نرم   : کرمانی  دکتر 
و فرمان  اعالم کند  را  ها  ویتامین  تواند زمان کمبود  محاسباتی می 
مصرف یک عدد کپسول حاوی امالح و مواد معدنی و ویتامین های 
مختلف )مولتی ویتامین مینیرال( ، را به رژیم گیرنده بدهد .معموال بعد

از 5-6کیلوی اول توصیه میکنم از این کپسول استفاده کنید

                                                                               
                                                                        

                                                                                     ادامه دارد .........
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چگونه از اگزما خالص شویم؟

اگزما چیست؟
اگزما که با نام درماتیت نیز شناخته می شود مشکل خارش پوستی است که معموال جایی که پوست چین می خورد بروز 
می کند، جاهایی مانند آرنج ها و زانوها.واژه اگزما بسیار گسترده است. در واقع می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: 
راش پوستی، زخم، التهاب و یا فقط یک خشکی پوست ساده.بیشتر مواقع اگزما را با نشانه هایی مانند قرمزی، خارش و 

پوسته پوسته شدن می توان شناسایی کرد.
چه چیزی باعث اگزما می شود؟بیشتر موارد اگزما به دلیل فاکتورهای ژنتیکی رخ می دهند. اگر سابقه خانوادگی اگزما 
داشته باشید ممکن است خودتان هم به آن مبتال شوید.سابقه خانوادگی بیماری آسم یا آلرژی های فصلی نیز می تواند 
خطر ابتال به اگزما را افزایش دهد.همچنین این بیماری معموال زیاد می ماند و طغیان های عالئمش بسته به شرایط بیرونی 
مانند استرس یا تماس با تحریک کننده ها ممکن است بیایند و بروند.برای مثال مواد شوینده قوی و مواد شیمیایی می 
توانند واکنش التهابی را تحریک کنند که معموال خود را به صورت قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن نشان می دهند.

چگونه اگزما را درمان کنیم؟
برخی کارها هست که برای محافظت از پوستتان در خانه می توانید انجام دهید.در برنامه نظافت خود کمی تغییر ایجاد 
کنید: از صابون ها و لوسیون های معطر یا دارای موادی که باعث تحریک پوست می شوند مانند باسیتراسین استفاده 
نکنید.از آنجا که اگزما سد پوستی شما را به خطر انداخته و پوستتان را به شدت تحریک پذیر می کند، آن را در برابر مواد 
تحریک کننده آسیب پذیرتر خواهد کرد.به دنبال محصوالتی باشید که برچسب ضد حساسیت دارند. این محصوالت، 
سد پوستی تان را با مشکل روبرو نمی کنند.همچنین بازنگری در مدت زمان دوش گرفتنتان هم می تواند کمک کننده 
باشد. حرارت را روی ولرم تنظیم کنید زیرا حمام آب گرم، پوستتان را خشک می کند و نقاط حساس شده را بدتر می 

کند. در حمام، از صابون مرطوب کننده ای استفاده کنید که به پوستتان آب رسانی کند.
بالفاصله بعد از حمام و زمانی که منافذ پوستتان باز است از یک لوسیون استفاده کنید. در این حالت پوستتان می تواند 
کامال محصول را جذب کند و اگر به پوستتان خوب آب رسانی شود احتمال شعله ور شدن اگزما نیز کمتر می شود. نرم 
کننده ها نیز می توانند کمک کننداین محصوالت می توانند آب را از هوا جذب پوست کنند و رطوبتی که هنوز از حمام 

روی پوستتان است را به دام انداخته و نگه دارند. آنها همچنین سد پوستی تان را بهبود می بخشند.

همچنان با اگزما مشکل دارید؟
اگر با تمام این راه ها همچنان اگزما رهایتان نکرد، بهترین کار مراجعه به یک متخصص پوست است. اگر مشکلتان جدی 
باشد متخصص پوست استروئید های موضعی یا خوراکی تجویز می کند تا التهاب پوست هرچه سریعتر فروکش کند و 

سد پوستی تان بهبود یابد.

مقاله های کاربردی
خشکی پوست یکی از مشکالت استاندارد پوست است، اما اگر 
مرطوب کننده هم نتوانست آن را درمان کند چه باید کرد؟اگر 
پوست خشک شده تان به نظر قرمز و پوست پوست می آمد و 
یا احساس خارش داشتید، ممکن است مشکل بیشتر از یک 

خشکی پوست ساده باشد. شاید مشکلتان اگزما است.
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1- ماست
ــری هــای ســالمی هســتند کــه روده و مســیر  پروبیوتیــک هــای موجــود در ماســت، باکت
ــه صــورت مکمــل نیــز موجــود اســت.  گوارشــی را از بیمــاری دور مــی کنند.پروبیوتیــک ب
دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه خــوردن روزانــه 200 گــرم ماســت باعــث مــی 
شــود سیســتم ایمنــی بــدن تقویــت شــود.در یــک تحقیــق ســوئدی محققــان بــه مــدت 80 
روز، 181 کارگــر یــک کارخانــه را مــورد آزمایــش قــرار دادنــد و متوجــه شــدند آنهایــی کــه 
روزانــه مکمــل روتــری الکتوباســیلوس یــک نــوع پروبیوتیــک خــاص کــه ســلول های ســفید 
را افزایــش مــی دهــد مصــرف مــی کردنــد 33 درصــد کمتــر از آنهایــی کــه دارونمــا اســتفاده 

مــی کردنــد مریــض شــدند.

2- جو دو سر وجو
ایــن غــات حــاوی بتــا گلــوکان هســتند، یــک نــوع فیبــر بــا خاصیــت ضــد میکروبــی و 
قابلیــت هــای ضــد اکســیدانی.وقتی حیوانــات ایــن ترکیــب را مــی خورنــد، کمتــر دچــار 
ــزا، تبخــال و حتــی ســیاه زخــم مــی شــوند. در انســان هــا ایــن ترکیــب باعــث  آنفوالن
تقویــت سیســتم ایمنــی، زودتــر بهبــود یافتــن زخــم هــا و حتــی عملکــرد بهتــر آنتــی 

بیوتیــک هــا مــی شــود.

3- سیر
ــا  ــه ب ــال آلیســین اســت ک ــاده فع ــاز و حــاوی م ــوی پی ــل هــای بســیار ق ســیر از فامی
عفونــت و باکتــری هــا مبــارزه مــی کند.محققــان بریتانیایــی بــه مــدت 12 هفتــه بــه 146 
فــرد، عصــاره ســیر یــا یــک شــبه دارو دادنــد. افــرادی کــه عصــاره ســیر را دریافــت مــی 
کردنــد کمتــر دچــار ســرماخوردگی مــی شــدند.دیگر تحقیقــات نشــان داد کســانی کــه 
در هفتــه بیــش از 7 حبــه ســیر مصــرف مــی کننــد، 30 درصــد کمتــر در خطــر ســرطان 
روده بــزرگ و 50 درصــد کمتــر در خطــر ســرطان معــده قــرار دارند.توصیــه مــی شــود در 
روز، دو حبــه ســیر میــل کنیــد و همچنیــن از ســیر بــه صــورت خــرد شــده در آشــپزی 

هــای خــود اســتفاده کنیــد.

4- سوپ مرغ
ــود و از  ــی ش ــارج م ــرغ خ ــت از م ــگام پخ ــه هن ــت ک ــه ای اس ــید آمین ــتئین اس سیس
نظــر شــیمیایی بــه اســتیل سیســتئین، داروی برونشــیت شــباهت دارد.آب نمکــی ســوپ، 

مخــاط را ماننــد داروهــای ســرفه رقیــق نگــه مــی دارد. اضافــه کــردن چاشــنی هایــی نظیــر 
ســیر یــا پیــاز مــی توانــد قــدرت تقویــت کنندگــی سیســتم ایمنــی ســوپ را افزایــش دهــد.
هــر زمــان حــس کردیــد رو بــه مریــض شــدن مــی رویــد یــک کاســه ســوپ مــرغ میــل کنیــد.

5- چای
تحقیقــات دانشــگاه هــاروارد نشــان داد، افــرادی کــه روزانــه 5 فنجــان چــای ســیاه بــه مــدت 
2 هفتــه اســتفاده مــی کننــد نســبت بــه کســانی کــه دیگــر نوشــیدنی هــای گــرم را مصــرف 
مــی کننــد، در خــون خــود 10 برابــر بیشــتر، اینترفــرون مبــارزه بــا ویــروس دارنــد.ال -تیانیــن 
آمینــو اســیدی کــه مســئول ایــن تقویــت ایمنــی اســت در چــای ســیاه و ســبز فــراوان یافــت 

مــی شــود، حتــی انــواع بــدون کافئیــن ایــن چــای هــا نیــز ال-تیانیــن دارنــد.

6- گوشت گاو
ــغ اســت،  ــراد بال ــان اف ــواد مغــذی در می ــن کمبودهــای م کمبــود زینــک یکــی از شــایع تری
ــاه خــواران و کســانی کــه گوشــت گاو مصــرف نمــی کننــد. گوشــت گاو یکــی  مخصوصــا گی
از اصلــی تریــن منابــع ایــن مــاده معدنــی تقویــت کننــده ایمنــی بــدن است.متاســفانه تنهــا 
مقــداری کمبــود زینــک هــم مــی توانــد فــرد را در خطــر عفونــت قــرار دهد.زینــک در برنامــه 
غذایــی تــان بــرای گســترش ســلول هــای ســفید خــون بســیار بــا اهمیــت اســت. ســلول هــای 
ســفید خونــی همــان ســلول هــای ایمنــی بــدن هســتند کــه باکتــری هــا، ویــروس هــا و دیگــر 
آدم بدهایــی کــه مــی خواهنــد مریضتــان کننــد را شناســایی کــرده و از بیــن مــی برند.گفتــه 
مــی شــود تنهــا 85 گــرم گوشــت گاو بــدون چربــی مــی توانــد تــا 30 درصــد زینــک مــورد 
ــردن کمبــود مناســب  ــرای از بیــن ب ــن مقــدار معمــوال ب ــدن برســاند. ای ــه ب ــه را ب ــاز روزان نی

اســت.اهل گوشــت گاو نیســتید؟ گوشــت مــرغ، شــیر و ماســت را امتحــان کنیــد.

7- سیب زمینی شیرین
شــاید بــه پوســت بــه عنــوان قســمتی از سیســتم ایمنــی بــدن نــگاه نکنیــد. امــا ایــن ارگان 
حیاتــی، منطقــه بســیار وســیعی را پوشــانده و بــه عنــوان اولیــن خــط دفاعــی در برابــر باکتــری 
ــوی و  ــه ق ــرای اینک ــی کند.پوســتتان ب ــوب عمــل م ــر عناصــر نامطل ــا و دیگ ــروس ه ــا، وی ه
ســالم باقــی بمانــد بــه ویتامیــن A نیــاز دارد.ویتامیــن A نقــش مهمــی در تولیــد بافــت هــای 
همبنــد – یکــی از اجــزاء کلیــدی پوســت- ایفــا مــی کند.یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای اضافــه 
ــد ســیب  ــن هســتند ) مانن ــای حــاوی بتاکاروت ــی، غذاه ــه غذای ــه برنام ــن A ب ــردن ویتامی ک
زمینــی شــیرین (. بدنتــان ایــن بتاکاروتــن را تبدیــل بــه ویتامیــن A مــی کند.نصــف فنجــان 
ســیب زمینــی شــیرین تنهــا 170 کالــری دارد و مــی توانــد تــا 40 درصــد نیــاز روزانــه بــدن بــه 
ویتامیــن A را تامیــن کند.وقتــی بــه دنبــال غذاهایــی هســتید کــه حــاوی بتاکاروتــن هســتند، 

بــه رنــگ نارنجــی دقــت کنیــد: هویــج، کــدو حلوایــی و طالبــی از ایــن دســته هســتند.

8- قارچ
ــارچ هــا  ــی ســالم از ق ــرای داشــتن سیســتم ایمن ــان ب ــردم سراســر جه ــه م ــرن هاســت ک ق
اســتفاده مــی کننــد. امــروزه تحقیقــات نشــان داده اســت کــه چــرا قــارچ را بــا ایــن ویژگــی 
مــی شناســند.قارچ هــا تولیــد و فعالیــت ســلول هــای ســفید خونــی را افزایــش مــی دهــد و 
آنهــا را تهاجمــی تــر مــی کنــد. وقتــی دچــار عفونــت هســتید ایــن مزیــت خوبــی اســت.قارچ، 
ــه کار  ــواع ســاالد و غذاهــا آن را ب ــه راحتــی در ان ــادی دارد مــی توانیــد ب مــوارد اســتفاده زی

ببریــد و از مزایایــش بــرای ســالم نگــه داشــتن سیســتم ایمنــی تــان برخــوردار شــوید.

اگر می خواهید مریض نشوید، این غذاها را به برنامه غذایی تان اضافه کنید

مــواد مغــذی متنوعــی هســتند کــه مــی تواننــد بــه قــوی 
ــا توجــه  شــدن سیســتم ایمنــی بدنتــان کمــک کننــد. ب
بــه اینکــه در فصلــی قــرار گرفتــه ایــم کــه امــکان مریض 
شــدن در آن بیشــتر اســت،  در ادامــه مــی خواهیــم مــواد 
مغــذی ای را بــه شــما معرفــی مــی کنیــم کــه بــا اســتفاده 

از آنهــا، مــی توانیــد خــود را از بیمــاری هــا حفــظ کنیــد.

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و الغرها صفحه 6

kermany.com



ــتباهی  ــای اش باوره
ــد  ــی توانن ــه م ک
ــراب  ــتتان را خ پوس

کننــد ...!
شایعات 

و باورهای زیادی درباره علت 
و درمان پوست های چرب وجود دارد. برای اینکه 

یک بار برای همیشه این باورهای غلط را از ذهنتان پاک کنیم 
آنها را با متخصصان پوست مطرح کردیم تا ببینیم  جواب آنها چیست.

1- باور غلط: علت چرب شدن پوست، برنامه غذایی سرشار از چربی است.
هیچ تحقیقی وجود ندارد که تایید کند علت چرب شدن پوست، برنامه غذایی سرشار 
از چربی است. حقیقت این است که تولید اضافی سبوم توسط غدد بزرگ سباسه ) 

چربی دار ( علت چرب شدن پوست است.

2-باور غلط: برنامه غذایی تان هیچ تاثیری روی تولید روغن ندارد
با اینکه هیچ رابطه مشخصی بین برنامه غذایی سرشار از چربی و تولید اضافی روغن 
وجود ندارد، مصرف شکر و قند ممکن است در چرب شدن پوست نقش داشته باشد. 
یک برنامه غذایی سرشار از قند باعث چرب شدن پوست در همه افراد نمی شود. اما 

برخی افراد خاص، بیشتر به قند موجود در برنامه غذایی شان حساس هستند.

3- باور غلط: اگر پوستتان چرب است مرطوب کننده استفاده نکنید
بسیاری از مردم بر این باورند که مرطوب کننده، وضعیت پوست چربشان را بدتر می 
کند اما چنین نیست و حقیقت ندارد. افرادی که اجازه می دهند سطح پوستشان خشک 
شود، با تولید بیشتر روغن توسط پوستشان برای جبران این خشکی مواجه می شوند. 

به دنبال مرطوب کننده ای باشید که برچسب ضد جوش خورده باشد.

4- باور غلط: استفاده از ضد آفتاب، چربی پوست را بدتر می کند
باید همیشه بخشی  ضد آفتاب برای پیشگیری از سرطان پوست بسیار مهم است و 
از روتین مراقبت از پوست باشد. افرادی که نگران هستند ضد آفتاب های سنگین، 
مشکل پوستشان را تشدید کند باید به دنبال ضد آفتابی باشند که مخصوص صورت 

های حساس به جوش ساخته شده باشد.

5- باور غلط: زیر نور آفتاب قرار گرفتن، چربی پوست را بهبود می بخشد
پوستی که در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید خشک شود به مرور شروع به 
تشدید تولید روغن بیش از حد مورد نیاز می کند. بعالوه قرار گرفتن پوست در برابر 
خورشید، بدون حفاظت بسیار خطرناک است. تمام افراد با هر نوع جنس پوستی باید 
در برابر نور خورشید از ضد آفتاب استفاده کنند تا از تاثیرات اشعه های مضر آن در 

امان باشند

6-باور غلط: از محصوالت مخصوص پوست حاوی الکل استفاده 
کنید تا روغن را از روی پوستتان ببرند

استفاده از محصوالت پوست حاوی الکل، چربی را از روی پوستتان پاک می کند اما در 
دراز مدت باعث بهبود سالمت پوستتان نخواهد شد. در این حالت، الیه باالیی پوستتان 
به شدت خشک خواهد شد بنابراین به پوستتان عالمت خواهد داد که روغن بیشتری 

تولید کند تا این خشکی را جبران کند.

7- باور غلط: استفاده از محصوالتی که بر پایه روغن ساخته شده 
اند، پوست چرب را درمان می کند

برخی توصیه می کنند برای تمیز کردن چربی از روی پوست، روش هایی مانند تمیز 
کردن با روغن زیتون یا محصوالتی که بر پایه روغن ساخته شده اند موثر است. استفاده 
از محصوالت پوستی چرب برای پوستی که خودش چرب است تنها باعث گرفتگی منافذ 

پوست و بدتر شدن وضعیت آن می شود.

8- باور غلط: هر روز الیه برداری کنید تا چربی پوستتان بهبود یابد
ندارد. بیشتر متخصصان توصیه  برای آن  از پوست، هیچ منفعتی  برداری روزانه  الیه 
می کنند به تاثیر الیه برداری روی پوستتان دقت کنید و اگر الیه برداری مرتب باعث 

تحریک یا قرمزی پوستتان می شود بین دوره های الیه برداری فاصله بیاندازید.

9- باور غلط: برای پوست چرب هیچ کاری نمی توانید بکنید
با اینکه برخی از انواع خاص پوست ممکن است همیشه تمایل به تولید روغن اضافی 
اثبات شده ای برای پیشگیری از چرب شدن پوست و تمیز  داشته باشند، راه های 
پوستی چرب  که  کنند کسانی  توصیه می  پوست  دارد. متخصصان  آن وجود  ماندن 
دارند برای شروع از عنبرسائل موضعی به عنوان تونر استفاده کنند. اگر مشکل جدی 
تر بود و می خواستید بهتر به پوستتان رسیدگی کنید بهتر است ابتدا با یک متخصص 
پوست مشورت کنید. متخصصان پوست می توانند داروهایی تجویز کنند که با مصرف 

آنها میزان تولید روغن کاهش یابد.

@drkermany @drkermany
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ــیدن  ــالم، رس ــدف امس ه
ــت ــده آل اس ــه وزن ای ب

وزن اولیه:     138
وزن پایانی:    94

هیچوقت ناامید نشدم
با تغییر نگرش و برنامه ریزی روزانه توانستم سبک زندگی سالم را با زندگی خودم ادغام کنم. همچنین تشویق دوستان و خانواده و حس رضایت خودم به من انگیزه 
می داد تا این سبک زندگی را ادامه دهم. حاال رسیدن به وزن ایده آل هدف امسالم است.دشوارترین چیزی که در طول رژیم با آن درگیر بودم ورزش و وسوسه های 
غذایی بود. با این حال در طول برنامه رژیم هیچوقت ناامید نشدم چون روز به روز به هدفم نزدیک تر می شدم. وقتی در هر مرحله کاهش وزنم را می دیدم، از غذا 
خوردن لذت نمی بردم. ورزش کردن و پیاده روی همه عشق و عالقه من شده بود و هیچ وسوسه ای نداشتم.نزدیک شدن به وزن ایده آل، افزایش اعتماد به نفس، 
بهبود روابط کاری و خانوادگی از جمله اهدافی بود که توانستم در سال گذشته به آنها دست پیدا کنم.کاهش وزن روی روابط اجتماعی من هم تاثیر داشته و باعث 
شده است با اعتماد بنفس بیشتر در جلسات کاری حاضر شوم. تمایل بیشتری به ارتباطات و مهمانی های خانوادگی دارم و هر روز با پاسخگویی به دوستان و آشنایان 

درباره کاهش وزن و راهکار دادن به آنها، اشتیاق بیشتری برای ادامه مسیر در خودم می بینم.

آقــای مجیــد فرهــادی جدیدتریــن 
ــی  ــر کرمان ــایت دکت ــورددار س رک
و ســاکن شهرســتان کــوار اســتان 
ــده  ــق ش ــت .وی موف ــارس اس ف
اســت در طول 15 مــاه، 47 کیلوگرم 
ــد.آقای  ــته باش ــش وزن داش کاه
فرهــادی مــی گویــد: پــس از 
چندیــن بــار تصمیــم گرفتــن برای 
ــر  ــایت دکت ــا س ــری، ب ــم الغ رژی
ــره  ــدم و باالخ ــنا ش ــی آش کرمان
ــم  ــه، رژی ــت برنام ــد از دریاف بع
ــردم. ــروع ک ــودم را ش ــواه خ دلخ

گزیده ای از صحبت های ایشان را در ادامه بخوانید:
اوایل سال 94 برای خوابیدن و نشستن بطور جدی با مشکل روبرو شدم و ادامه آن وضع برایم مقدور 
نبود. همان جا بود که چاقی برایم به یک معضل جدی تبدیل شد. قبل از آن هیچ رژیم خاصی را به طور 
جدی استفاده نکرده بودم من همیشه از رژیم وحشت داشتم. گمان می کردم اگر رژیم بگیرم، زندگیم 
کامال تغییر می کند و دیگر از آن لذت نمی برم. اما این بار با دفعه های قبل فرق داشت و باالخره تصمیم 
گرفتم این ترس کاذب را با رژیم دکتر کرمانی از بین ببرم.هنگام ثبت نام برای دریافت برنامه رژیم دکتر 
کرمانی در اردیبهشت سال 94، 138/5 کیلوگرم وزن داشتم و حاال )مهر ماه 95( وزنم به 91 کیلوگرم 
رسیده است. میزان کاهش وزنم در این مدت 47 کیلوگرم بوده و همچنان برای رسیدن به وزن ایده آلم 
تالش می کنم.توصیه ام درباره خوب غذا خوردن این است که همراه با غذاهای اصلی ساالد بخورید. 
شناسایی غذاهای کم کالری، جویدن بیشترغذا و آرام غذا خوردن و همچنین غذا نخوردن در موقعیت 
های استرس زا به کاهش وزن سالم کمک می کند.من رژیم دلخواه را انتخاب کردم و فقط با رعایت نکات 
پخت سالم، کالری غذاهای مصرفیم را کاهش دادم. با قطع مصرف غذاهای بیرون و به همراه داشتن بسته 
غذای طبخ شده در منزل و مصرف غذاهای سالم توانستم الگوی غذاخوردنم را تغییر دهم.من بیرون از 
خانه ورزش می کنم و ورزش مورد عالقه ای که بیشتر اوقات انجام می دهم پیاده روی سریع است. به 
خاطر آزادی زمانی و مکانی که برای انجامش وجود دارد و همچنین ورزش هوازی مورد عالقه ام پیاده 
روی سریع و دو است.بهترین توصیه من برای کسانی که تازه شروع به ورزش کرده اند، این است که هیچ 

ورزشی مثل پیاده روی سریع همراه با رژیم غذایی کم کالری به کاهش وزن کمک نمی کند.

آقای مجید فرهادی

@drkermany @drkermany
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چگـونه برای ورزش بیــرون 
از خـانه انـگیــزه بـگیـرید 

) حتی با وجود سرد شدن هوا(

3- به رقابت ملحق شوید
هوای سرد، به سادگی انگیزه تان را برای بیرون دویدن می کشد، اصال هم مهم 
نیست که در بهار و تابستان چقدر پیگیری این ورزش بوده اید. یکی از راه ها برای 
اینکه اهداف ورزشی تان را جدی تر دنبال کنید، شرکت در یک رقابت است.می 
توانید به دنبال یک مسابقه محلی باشید که با توانایی بدنی تان هماهنگ باشد. 
مهم نیست هدفتان از ورزش چیست، این کار می تواند انگیزه ای مضاعف برای 

بهتر ورزش کردنتان شود.

4- در حال کار کردن ورزش کنید
همین طور که برگ ها در حال فروریختن هستند ممکن است حیاط خانه تان 
را بپوشانند. این منظره برای چند روز خیلی زیباست و ممکن است چند عکس 
اینستاگرامی هم با آن بگیرید، اما پس از مدتی برگ های قهوه ای که به کف 
حیاط چسبیده اند همه ذهنیتتان درباره برگریزان را تغییر می دهند.خوشبختانه 
در یک بعد از ظهر پاییزی می توانید شروع به تمیز کردن حیاط کنید تا با این 
کار هم در نظافت خانه شرکت کرده و هم حسابی کالری سوزی کرده باشید. اگر 
می خواهید فضا کمی بیشتر ورزشکارانه شود مقداری در حیاط بدوید و باال و 
پایین بپرید. اگر بچه ها هم به شما اضافه شوند که چه بهتر. هم بازی می کنید 

هم ورزش.

5- زود ورزش کنید
تغییرات فصلی مانند کمبود نور خورشید، می توانند روی خلق و خو تاثیر بگذارند 
که این مساله می تواند به صورت بالقوه روی برنامه ورزشی تان نیز موثر باشد. 
یادتان باشد، کسانی که به صورت روزانه ورزش می کنند تا 25 درصد کمتر دچار 
اوایل روز  تا جای ممکن در  افسردگی و اضطراب می شوند. سعی کنید  عالئم 
ورزشتان را انجام دهید. همینطور که خورشید پایین می رود و دمای هوا افت می 
کند مسلما بیشتر از اینکه بیرون بروید دوست دارید جلوی بخاری یا شومینه 
بنشینید. وقتی زود ورزشتان را انجام دهید هم می توانید کالری سوزی تان را 

داشته باشید هم از دنج بودن حس پاییز در خانه لذت ببرید.

1- از منظره های پاییزی استفاده کنید
برخی ورزشکاران به این خاطر ورزش در تابستان را دوست دارند که بدنشان در معرض نور 
خورشید قرار می گیرد. شاید ورزش در پاییز به این درخشانی نباشد اما می تواند به همان 
اندازه زیبا باشد. جایی را برای ورزش کردن پیدا کنید که رنگ های گرم پاییزی احاطه تان 
کرده باشد. در حالی که ورزش می کنید زیبایی طبیعت می تواند حواستان را از سختی و 

خسته کنندگی ورزش پرت کند.

2- محصوالت پاییزی را وارد برنامه غذایی تان کنید
روش دیگری برای بیرون رفتن می خواهید؟ سری به فروشگاه ها و میوه فروشی هایی که 
محصوالت تازه پاییزی را ارائه می دهند بزنید. کافیست کمی در این فروشگاه ها بچرخید 
تا با محصوالتی که پاییز می آیند آشنا شوید و آنها را وارد برنامه غذایی خود کنید.همین 
که فهمیدید به دنبال چه هستید، سعی کنید به دنبال دستور پخت هایی بروید که به روشی 
سالم وارد رژیمتان می شوند. دستور غذایی پیدا کنید که مناسب آب و هوا باشد: برای مثال 

یک سوپ گرم و سیر کننده می تواند با هوای سرد بیرون مقابله کند.

نور خورشید و گرمای تابستان بیرون رفتن را ساده می کند 
حتی وقتی می خواهید ورزش را شروع کنید. با شروع اولین 
تاثیرات پاییز بر روی دمای هوا ترجیح می دهید در خانه بمانید 
و ورزش نکنید تا هوا دوباره گرم شود. شما را مقصر نمی دانم.
الزم نیست بگویم که این روند برای برنامه ورزشی تان مناسب 
نیست.متاسفانه تغییر فصل چنین عوارض جانبی منفی ای نیز 
دارد. برای اینکه بتوانید همچنان از ورزش در خارج از خانه 
لذت ببرید و با انگیزه کالری بسوزانید می خواهم پنج روش را 
به شما معرفی کنم تا به همان اندازه تابستان، در پاییز هم از 

بیرون ورزش کردن لذت ببرید.

www.sport.kermany.com
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آشپزی رژیمی
+

کالری غذا

خوراک لوبیا سفـید
و بشقاب سبزیجات
به همراه تخم مرغ



خوراک  لوبیا سفید و بشقاب سبزیجات و تخم مرغ

 

کالری: 277                                                       
چربی در یک وعده: 10.5 گرم

چربی اشباع در یک وعده: 2.3 گرم      
چربی غیر اشباع در یک وعده: 5.2 گرم

چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 1.6 گرم
پروتئین در یک وعده: 15 گرم

روش پخت

یک قاشــق غــذا خــوری روغــن زیتــون را در ماهــی تابه و روی شــعله 
متوســط رو بــه بــاال گــرم کنیــد. پیــاز و ســیر را به ماهــی تابــه اضافه 
کنیــد. بــه مــدت 2 دقیقــه بپزیــد و در طــول پخــت دائــم محتویــات 
را بهــم بزنیــد. بــه ماهــی تابــه قــارچ اضافــه کنیــد بــه مــدت 5 تــا 6 
دقیقــه یــا تــا زمانی کــه قهــوه ای شــوند بــه پختشــنان ادامــه دهید. 
بــه ماهــی تابــه گوجــه فرنگــی، آب، ســبزیجات، نمــک و لوبیــا هــا را 
اضافــه کنیــد و محتویــات درون آن را بــه جــوش بیاوریــد. بــه مــدت 
پنــج دقیقــه و تــا جایــی کــه محتویــات نــرم شــوند و نیمــی از مایــع 
ــه پختــن ادامــه دهیــد. فرامــوش نکنیــد محتویــات  تبخیــر شــود ب
را مرتــب بهــم بزنیــد. اســفناج را اضافــه کنیــد، بــه مــدت 2 دقیقــه 
بپزیــدش. ماهــی تابــه را از روی شــعله برداریــد درپوشــش را بگذارید 
و گــرم نگهــش داریــد یــک قاشــق چــای خــوری روغــن زیتــون باقی 
ــط  ــعله متوس ــب روی ش ــزرگ نچس ــه ب ــی تاب ــک ماه ــده را در ی مان
گــرم کنیــد، تخــم مــرغ هــا را در ماهــی تابــه بشــکنید، حــدود ســه 
دقیقــه یــا تــا زمانــی کــه ســفیده تخــم مــرغ هــا پختــه شــود و زرده 
ــن 4  ــد را بی ــه پختی ــی ک ــس لوبیای ــد. میک ــد بپزی ــل باش ــوز ش هن
کاســه تقســیم کنیــد. روی هــر وعــده یــک تخــم مــرغ قــرار دهیــد، 

ســپس رویــش ســرکه و فلفــل ســیاه بریزیــد.

اگــر مــی خواهیــد یــک وعــده غذایــی بــا کالــری متوســط خــوب ســیرتان کنــد و بــه شــما انــرژی دهــد دســتور غذایــی امروز 
را خــوب بــه ذهــن بســپارید. مــواد بــه کار رفتــه در ایــن دســتور پخــت ســاده هســتند و مــی توانیــد خیلــی ســریع آمــاده 
شــان کنیــد. لوبیــا و پروتئیــن مقــدار زیــادی پروتئیــن بــه غــذا اضافــه مــی کننــد و ســبزیجات حــاوی فیبــر هســتند. ترکیــب 
ــه مــواد مغــذی نیــز مــی  ــا نگاهــی ب و فیبــر و پروتئیــن در یــک غــذا یعنــی مــی توانــی تــا مــدت طوالنــی ســیر باشــی. ب
بینیــد کــه چقــدر ایــن غــذا ســالم اســت! پــس امــروز بــدن خــود را تحویــل بگیریــد و یــک وعــده غــذای ســالم و انــرژی 

بخــش مهمانــش کنیــد.

مواد الزم

4 قاشـق چای خـوری روغن زیـتـون
سه چـهارم فنـجـان پیاز خـرد شـده
دو قاشق غذا خوری سیر بـرش خورده
226 گـــرم قــارچ، هــر کـدام بـه
 چـهار قـسمـت تقسـیم شده باشـند
3 فـنجـان گـوجـه فرنگی خـرد شده

 ) دو عدد بزرگ (
یـک فنجان آب سبزیـجات بدون نمک
سـه چهـارم قاشـق چـای خوری نمک
425 گـرم لـوبـیـا سفـید کنـسـروی 
یـا پـخـته، آب کشیده شـده و خشک

141 گرم اسفناج
4 عدد تخم مرغ بزرگ

یـک قـاشـق غذا خوری سـرکه سـیب
فلفل سیاه به اندازه دلخواه

اطالعات تغذیه
مواد گفته شده در این دستور پخت برای 4 وعده می باشد، هر 
وعده شامل یک و یک چهارم کاسه میکس لوبیا و سبزیجات 
آمد  خواهد  ادامه  در  که  مرغ.اطالعاتی  تخم  عدد  یک  و  است 

مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

@drkermany @drkermany
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اینفوگرافیک

@drkermany @drkermany

به اندام دکتر کرمانی معجزه ای برای چاق ها و الغرها صفحه 12

kermany.com



خانم مریم محمودی
باکاهش وزن55کیلوگرم

درمدت یک سال
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