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تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر مقابله با ناتوانی
سالمندان

مهــر :طبق نتایج تحقیقات ،پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای که حاوی میوه و ســبزیجات،
غالت کامل ،حبوبات و مغزیجات آجیلی اســت ،ریســک ضعف و سستی را در سالمندان کاهش
می دهد .یافته های محققان دانشگاه کالج لندن نشان می دهد رژیم غذایی مبتنی بر مواد خوراکی
گیاهی می تواند به حفظ ســامت و اســتقالل افراد در نتیجه افزایش ســن کمک کند .ضعف و
ناتوانی ،پدیده ای شــایع در بین افراد مســن است و شیوع آن در جمعیت سالمند در حال افزایش
است .غالب ًا افراد مسن انرژی کمتری داشته و با کاهش وزن و ماهیچه های ضعیف مواجه هستند.
تیم تحقیق در این مطالعه ۵۷۸۹ ،فرد مســن را از کشــورهای فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا و چین مورد
بررسی قرار دادند.
کیت الترز ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :ما دریافتیم ســالمندانی که از رژیم
غذایی مدیترانه ای پیروی می کردند ،با ریسک کمتر ناتوانی و ضعف ناشی از پیری مواجه بودند».
همچنین محققان اذعان می کنند که رژیم غذایی مدیترانه ای به افراد مســن در حفظ قدرت
ماهیچه ها ،فعالیت ،وزن و میزان انرژی کمک می کند.

میوههایی که زندگی شما را تغییر میدهند

ایســنا :خوردن میوه مفید اســت و خواص بســیاری برای بدن دارد .مصــرف میوه به کنترل
فشــارخون ،کاهش خطر تشکیل ســنگ کلیه و کاهش تحلیل رفتن و ضعف استخوانها کمک
میکند و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله قلبی و سکته مغزی مفید است.
میوههای تازه منابع غنی و سرشــار از انواع ویتامینها ،امالح و مواد معدنی هستند و براساس
مطالعات گوناگون ،افرادی که میوه را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل مصرف
میکنند کمتر با خطر ابتال به بیماریهای مزمن روبه رو میشوند.
اگرچه تمام انواع میوهها و سبزیجات برای بدن ضروری و مفیدند اما در این مقاله به چند مورد
از آنها اشــاره شــده که میتوانند تقریب ًا تمام خواص ذکر شده در باال را داشته باشند و بنابراین با
گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه خود میتوانید زندگی سالمتر و باکیفیتتری داشته باشید:
آووکادو :این میوه خواص فراوانی دارد .آووکادو سرشــار از فیبر خوراکی ،ویتامین  Kو اسید
فولیک (فوالت) اســت .این میوه دو برابر موز پتاسیم دارد و به این ترتیب به سالمت قلب کمک
میکند .همچنین خواص ضد التهابی دارد .البته با وجود تمام این مزایا آووکادو نباید هر روز خورده
شــود چون میتواند موجب بروز حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر است که به شکل متنوع در
رژیم غذایی گنجانده شود.
گوجه فرنگی :گوجه یک منبع خوراکی سرشــار از ویتامینها ،آنتی اکسیدانها ،فیبر و مواد
معدنی است .همچنین منبع غنی از مادهای موسوم به لیکوپن است که از پوست در برابر تشعشعات
 UVحفاظت میکند و برای مقابله با مشــکالت پروســتات نیز مفید اســت .ذخیره ویتامین A
موجود در گوجه فرنگی تاثیر ترکیبات ســرطانزا را کاهش داده و برای حفاظت در برابر ســرطان
ریه مفید اســت .گوجه فرنگی همچنین با پیشگیری از یبوست و اسهال ،دستگاه گوارش را سالم
نگه میدارد.
کیوی :کیوی میوهای آبدار و خوشــمزه است که منبع غنی از ویتامین  Cمحسوب میشود و
به همین دلیل به عنوان یک آنتی اکســیدان قوی عمل میکند و برای از بین بردن مولکولهای
آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند ،کاربرد دارد .کیوی به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند
و سرشــار از فیبر خوراکی است که در پیشــگیری از چندین بیماری نقش دارد .این میوه در عین
حال به کاهش وزن کمک میکند و اغلب برای بیماران دیابتی توصیه میشود.
نارگیل :نارگیل هم به یک «خوردنی فوقالعاده» معروف اســت و تقریبا میتواند نیاز روزانه
بدن به تمام ریزمغذیهای ضروری را تامین کند .نارگیل حاوی «لوریک اســید» اســت که یک
چربی اشباع شده محسوب میشود و سطح کلسترول «بد» را در بدن کاهش میدهد و همچنین
به پاکســازی عروق و ســامت آنها کمک میکند .این میوه در عین حال سرشار از الکترولیتها،
آنزیمها و امالح معدنی است که به بهبود گوارش و تقویت سوخت و ساز بدن کمک میکند.

هر روز به چه مقدار ویتامین ناشی از خورشید نیاز
داریم؟

باشــگاه خبرنگاران؛ در روزهای زمســتانی به دلیل هوای ابری ،بــارش برف و باران و فاصله
زیاد خورشــید از کره زمین میزان دریافت ویتامین  Dبه وسیله بدن کاهش مییابد واین موضوع
میتواند سبب ابتالی افراد به بیماریهای مختلف و حتی دگرگونی درخلق و خو شود.
نور خورشــید با تمامی مزایای درمانی میتواند سبب خشــکی ،بروز لکههای پوستی ،چین و
چروک و حتی ابتالی افراد به ســرطان پوســت شود به همین دلیل بســیاری از افراد از مواجهه
مستقیم با نور خورشید پرهیز و در اکثر زمانها از ضد آفتاب استفاده میکنند.
این دســته از افراد باید برای تامین نیازبدن خود به ویتامین  Dکه برای حفظ ســامت بسیار
ضروری است حتم ًا از مواد غذایی یا مکملهای ویتامینی حاوی این ماده ارزشمند استفاده کنند.
به طور طبیعی پوست انسان همزمان با افزایش سن ،چربی ،خاصیت ارتجاعی و کالژن سازی
خود را به تدریج از دست میدهد و دچار خشکی به ویژه در ناحیه صورت ،دست و پا میشود.
خشکی و افتادگی پوست به ویژه از سن  ۵۰سالگی شروع میشود و به دنبال آن فرد دچار چین
و چروکهای عمیق برروی پوست خود میشود.
درکنار فرآیند طبیعی پیری پوســت بدن ،راهکارهای طبیعی و درمانی زیادی برای مقابله با آن
و حفظ شادابی و جوانی پوست وجود دارد ازجمله مصرف مواد غذایی سالم ،ورزش و ماساژ صورت
و استفاده از روشهای درمانی ،چون کرم و سایردرمانهای تهاجمی که میتوانند پوست را جوان
و چین و چروکها را از بین ببرند.
کمبــود ویتامین  Dیکــی از دالیل بروز چین و چروک ،افتادگی پوســت ،بروز آکنه ،اگزمای
پوســتی و تیره شدن رنگ چهره است به همین دلیل دریافت میزان کافی از این ویتامین اهمیت
فراوان دارد.
ویتامین  ،Dافزون بر پوســت برای تقویت و سالمت اســتخوانها و سیستم ایمنی بدن مفید
اســت و میتواند سبب تســکین و کنترل بیماریهای خود ایمنی ،چون آلرژی ،ام اس و آرتریت
روماتوئید شود.
اصلیترین منبع تامین ویتامین  ،Dنور خورشــید ،مواد غذایی و مکمل حاوی این ماده است.
کارشناسان دریافتند میزان نیاز روزانه افراد به ویتامین  Dحدود  ۲۰الی  ۲۵میکروگرم است.
بســته به فصل سال و شدت تابش نور خورشــید ،منطقه محل زندگی ،سابقه ابتال به بیماری،
جنسیت ،ســن و نوع پوست میزان نیاز بدن به نور خورشــید متفاوت است .درماههای گرم سال
شــدت نور خورشید شدید و توصیه میشود افراد در اوایل صبح و عصر درمجاورت با نور خورشید
قراربگیرند ،اما در ماههای ســرد سال که شــدت تابش نور کمتراست بیشتر میتوان درمجاورت
مستقیم با نور خورشید قرارگرفت.
انســان ها دارای نژاد و رنگ پوســت مختلف هستند که سبب می شود میزان نیاز بدن آنها به
نور آفتاب برای دریافت ویتامین  Dدر ماه های مختلف سال متفاوت باشد(.میزان نیاز به دریافت
نورخورشید پیشنهادی روزانه)
نژاد اروپایی(سفید پوست) :درماه آوریل  8دقیقه ،درماه آگوست  5دقیقه ،درماه دسامبر دوساعت
و  20دقیقه
نژاد مناطق مدیترانه ای و گرمســیری :درماه آوریل  13دقیقه ،درماه آگوســت  7دقیقه ،درماه
دسامبر  4ساعت و هشت دقیقه
نژاد سیاه پوست :درماه آوریل  44دقیقه ،درماه آگوست  24دقیقه ،ماه دسامبر بیش از دو ساعت
کم خطر بودن نور خورشید در زمستان به معنای بی توجهی به مراقبت پوست صورت از اشعه آن
و اســتفادن نکردن از کرم ضد آفتاب نیست و اگر به مدت زیاد در فضای باز نیاز به فعالیت دارید
باید حتم ًا ازکرم ضد آفتاب با  SPFمناسب استفاده کنید و برای مدت زمان استانداردی در اوایل
روز درمجاورت با نورمستقیم خورشید قراربگیرید تا بدن ویتامین مورد نیاز خود را کسب کند.
ویتامین  Dمحلول در روغن است به همین دلیل توصیه میشود در زمان خوردن غذا مصرف
شــود تا به خوبی جذب بدن شــود ،مصرف بیش ازحد این ویتامین برای بدن مضر و خود سبب
ابتالی انســان به بیماری میشــود .درصورت مصرف مکمل ویتامین  ،Dزیر نظر پزشک ،انجام
آزمایشهای دورهای برای بررسی سطح این ویتامین درخون ضروری است.
ازجملــه منبعهای غذایی حاوی ویتامین  Dمیتوان مواد لبنی ،قارچ ،تخم مرغ ،خوراک تهیه
شده با سویا به نام توفو ،غالت غنی شده ،شیر غنی شده ،شیر سویا و شیر بادام را نام برد.
کارشناســان بــه افراد توصیــه میکنند در کنــار مصرف مواد غذایی ســالم با اســتفاده از
مرطوب کنندههای مناسب پوست خود را چرب کنند چه مرد و چه زن تا با مشکل خشکی ،زخم و
ســرما زدگی پوست مواجه نشوند .خشکی پوست میتواند سبب ایجاد زخم برروی آب و در برخی
موارد عفونت شــود ،افراد مبتال به بیماری دیابت باید پوست خود را به طور دائم مرطوب و چرب
نگه دارند تا خطر بروز عفونت و زخم دیابتی کاهش یابد.
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تبیــان :آیــا بــرای ورزش کردن امــروز و فردا
میکنید ،آن هم بــه دلیل اینکه نمیدانید چه زمانی
برای ورزش کردن مناسبتر است؟
پس اگر بــه دنبال یک برنامــهی زمانی کارآمد
میگردید کــه حداکثر فوایــد ورزش را به بدنتان
برســاند ،این مطلب را دنبال کنید تا ببینید چه زمانی
بــرای ورزش کردن مناســبتر اســت ،صبح ها یا
عصرها؟
انجام هر کاری در زمان مناسبش موجب میشود
که بهترین نتیجه را از آن بگیرید و این اصل شــامل
ورزش کردن نیز میشــود .انجام حرکات ورزشی در
زمــان به موقع خود در کنار مداومت در آن ،به نتایج
موثرتری منجر میشود.
برخــی افراد تمایل دارند که پــس از انجام تمام
کارهــا و وظایف روزانه خــود ،ورزش کنند و ترجیح
میدهند برنامه ورزشی خود را به ساعات پایانی روز
موکول نمایند .از ســوی دیگــر گروهی هم ورزش
صبحگاهی را مناسب میدانند.
فواید ورزش صبحگاهی
برخی کارشناســان معتقدند اگر برای تعیین زمان
ورزش دچار تردید هســتید ،صبحگاه را برای ورزش
انتخاب کنید.
پروفســور ســدریک برایانت مــی گوید«:طبق
تحقیقات نشان داده شده که عادت ورزش به صورت
فــردی و به طور مــداوم در افرادی که صبح ورزش
می کنند بیشتر اســت ».او توصیه می کند اگر صبح
ورزش مــی کنید چون دمای بدن نســبت به دیگر
ساعات روز پایین تر است ،باید فرصت بیشتری برای
گرم کردن به بدن دهید.
بر اساس پژوهشــی که در دانشگاه آپاالچیان در
کارولینای شــمالی انجام شده اســت ،پژوهشگران
دریافتنــد ورزش صبحگاهی موجب کاهش فشــار
خون و بهبود خواب شبانه میشود.
نتایج ایــن پژوهش حاکی از کاهش  ۱۰درصدی
فشــار خون عدهای بود که در ساعات اولیهی صبح
ورزش کرده بودند .مشــاهده شــد که این کاهش
فشــار خون در طول روز دوام داشــته اســت .این
دسته از شرکتکنندگان در پژوهش عالوه بر خواب
طوالنیتر و چرخــهی خواب باکیفیتتر در شــب،
 ۲۵درصد اُفت فشار خون شبانه داشتند.
ســازوکارهای فیزیولوژیکی مولــد این تغییرات
هنوز شناخته شده نیســت ،با این حال پژوهشگران
به خوبی میدانند که چنانچه به کاهش فشــار خون
احتیــاج دارید یــا میخواهید کیفیــت خوابتان را
بهبود ببخشــید ،احتماال  ۷صبح زمان مناســبتری
برای ورزش کردن شماســت .پــس اگر در معرض
بیماریهای قلبی قرار دارید ،به فشار خون باال دچار
هستید یا از اختالالت خواب رنج میبرید ،خودتان را
به ورزش صبحگاهی منظم عادت دهید.
ممکن اســت تصــور کنید که در هنــگام عصر
پرانرژیتر هستید ،اما ورزش کردن در این ساعت از
روز میتواند تاثیر نامناسبی بر برنامه غذایی و افزایش
میزان کالری دریافتی داشته باشد.
وقتی هنــگام غــروب ورزش میکنیم ســطح
آدرنالین کامــا باال میرود و در نتیجه ذهن فعالتر
شــده و به هنگام شــب برای خوابیدن دچار مشکل
میشویم .این در حالی است که با این اوصاف ورزش
تبیان :برف زمســتانی همانطور که تماشــایش
میتواند خوشــایند باشــد ،تبعاتی هــم دارد .گاهی
آنقدر ســرد میشود که ممکن است سرما بخورید و
مجبور شــوید در خانه بمانید و استراحت کنید .هنگام
سرماخوردگی ،با این غذاها میتوانید کمک زیادی به
بهبودیتان بکنید.
سوپ مرغ
اینکه ســوپ مرغ برای التیام سرماخوردگی مفید
اســت ،نه تنها توصیهی بیهودهای نیست ،بلکه خیلی
هم درســت اســت .وقتی بچه بودیم مادرمان یک
کاســه ســوپ مرغ برایمان میآورد و وقتی خودش
هم بچه بــود مادرش همین کار را میکرد .چرا؟ زیرا
واقع ًا مفید است! سوپ مرغ ،درمانی قدیمی است که
پشتوانهی علمی هم دارد .سوپ مرغ حاوی کارنوزین
اســت؛ مادهای که به سیســتم ایمنیتان در روزهای
بیماری کمــک میکند ،مث ً
ال وقتی که عالئم اولیهی
سرماخوردگی را میبینید ،میتوانید با سوپ مرغ این
عالئم را تســکین دهید ،مانند گلودرد .ســوپ مرغ
التهاب را کم میکند و یک شام عالی برای یک شب
سرد زمستانی است.
سوپ سبزیجات
اهل گوشت نیستید؟ ایرادی ندارد ،سوپ سبزیجات
هم میتواند به جنگ ســرماخوردگیتان برود .سوپ
ســبزیجات دارای مقدار قابل توجهی از مواد مغذی
است که شما برای تسکین سرماخوردگیتان به آنها
نیاز دارید .به ســوپتان قارچ و ســیر هم اضافه کنید؛
هر دوی اینها سیستم ایمنیتان را تقویت میکنند.
موز
تبیان :یک پزشــک عمومی با بیــان اینکه پدیده
تاتو طی ســالهای اخیر تغییر ماهیت داده اســت در
خصوص عوارض این پدیده توضیحاتی را ارائه کرد.
دکتر الله عباسی ،پزشــک عمومی اظهار داشت:
در گذشته تاتو برای نشان دادن تمایالت مذهبی و یا
فرقهای فرد انجام میشــد اما امروزه از تاتو برای این
کار کمتر استفاده میشود با گذشت زمان این پدیده با
تغییراتی مواجه شده است افراد در جهت زیبایی اقدام
به تاتوی روی خط لب ،تاتوی خط چشم و تاتوی ابرو
میکنند .وی افزود :باید توجه داشــت که انجام این
کار از عوارضی برخوردار اســت که متاسفانه بسیاری
از افــراد جامعه بدون توجه به به مضرات آن اقدام به
این کار میکنند.
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بهترین زمان برای ورزش کردن

صبحگاهی شــما را برای کل روز شــارژ و پرانرژی
نگه میدارد.
البته ورزش صبحگاهی جنبههای مثبت دیگری
نیز دارد .مثــا اینکه با معده پــر ورزش نمیکنید،
فرصت کافی برای ســایر فعالیتهــای اجتماعی در
بعدازظهر دارید و اینکه در طول روز سرحال هستید؛
با این حال اگر ورزش کــردن با معده خالی برایتان
دشوار اســت میتوانید با در نظر گرفتن توصیههای
باال ورزش عصرگاهی را انتخاب کنید.
شب ها زودتر بخوابید
متأسفانه به علت برخورد زمانی خواب صبحگاهی
بــا ورزش ،ورزش به طور مداوم و همیشــگی ادامه
نمی یابد .اما اگر بتوانید شــب ها زود بخوابید ،بیرون
جستن از رختخواب و انجام ورزش صبحگاهی بسیار
لذت بخش خواهد شد.
پروفسور سالی ای وایت ،رئیس دانشکده آموزش
دانشگاه لیهای می گوید :بدنتان نیاز به آمادگی برای
خوابیدن دارد .ضربان قلب و دمای بدن باید مناسب
استراحت بدن باشد .بنابراین شب ها با زود خوابیدن،
به مرور بدن شما خوگرفتن به خواب را یاد می گیرد.
ورزش و غــذا خوردن باعث می شــوند آمادگی
بــدن برای خواب تا دیر وقت بــه تاخیر بیفتد .وایت
می گویــد« :هم ورزش و هــم غذاخوردن ضربان و
دمــای بدن را باال می برند که این مســأله با خواب
راحت تداخل می کند».
فواید ورزش عصرگاهی
پروفسور وایت روی انگیزه های موفق ورزش در
زمان های متفاوت مطالعه کرده است و می گوید« :با
وجود تصورات مفید و سودمند در بیدار شدن و ورزش
صبحگاهی ،من بیشتر بعد از ظهرها ورزش می کنم.
چون بدنم در بعد از ظهــر راحت تر به ریتم موزون

می رسد در حالی که در صبح این آمادگی را ندارم».
برای برخــی مردم بعدازظهر بهترین وقت ورزش
است به ویژه وقتی همکاران و کارگران یک شرکت
با هم باشــند و شرط کنند که عصرانه را فقط بعد از
ورزش میل کنند نه قبل از آن.
برایانت در کنفرانس بین المللی ورزش ،تناســب
و تغذیه می گوید« :فــوراً بعد از خوردن غذا ورزش
نکنیــد ،زیــرا خون بایســتی در هنــگام ورزش به
ماهیچه ها بــرود در حالی که خون بعد از صرف غذا
برای هضم آن در دســتگاه گوارش اســت .پس 90
دقیقه بعد از هر وعده سنگین غذایی به بدن فرصت
دهید».
برخــی کارشناســان معتقدند کــه انتخاب زمان
مناســب ورزش به نوع آن نیز بســتگی دارد .برای
مثال تمرینات وزنه برداری که باعث افزایش ســطح
انرژی بدن و هوشــیاری ذهن میشوند برای عصر
توصیه نمیشــوند ،اما در مقابل تمرینات هوازی که
موجب خســتگی ذهن و بدن میشــوند برای عصر
مناســب ترند ،چون کمک میکنند راحت تر بخوابید
به شرط آنکه بعد از تمرینات پرخوری نکنید .در واقع
هر برنامه ورزشــی را که انتخاب میکنید باید برنامه
غذایی مناسبی نیز داشته باشید.
بر اساس پژوهشی که در مرکز تحقیقات دانشگاه
شیکاگو انجام شد ،پژوهشگران دریافتند افرادی که
بعد از ســاعات کاری ورزش میکنند در مقایســه با
کســانی که ورزش صبحگاهــی را انتخاب کردهاند،
تناسب اندام بهتری دارند.
نتایج این تحقیق نشــان داد سطح هورمونهای
کورتیزول و تیروتروپین که از غدد درونریز ترشــح
میشــوند در عدهای که هنــگام عصر ورزش کرده
بودند به مقدار قابل توجهی افزایش یافت .همچنین

غذاهای ضدسرماخوردگی

حاال باید بیشتر میوه بخورید ،و چه چیزی بهتر از
موز؟! موز سرشار از پتاســیم است که مادهی مغذی
مهمی در زمان تب محســوب میشود .هر چه بیشتر
عرق کنید ،پتاسیم بیشــتری از بدنتان دفع میشود.
پتاســیم بدنتان را با خــوردن آووکادو هم میتوانید
تأمین کنید .موز دارای ویتامین  B6هم هســت که
با عفونت مبارزه میکند .اگر برای خوردن موز اشتها
نداریــد ،آن را تکه تکه کرده و به یک کاســه شــیر
اضافه کنید.
سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شــیرین برای غلبه بر سرماخوردگی
عالی اســت؛ زیرا منبع خوبی از ویتامین  Aاست .با
کمک ویتامین  Aمیتوانید از مخاط بدن و پوستتان،
مانند مخاط سیستم گوارشی و درون بینی محافظت

کنید .چرا مهم اســت؟ چون اگر از پوســتتان خوب
مراقبــت نکنیــد ،میتواند زمینهی مســاعدی برای
بیماریها و باکتریها باشــد .بینی شما ،یک ورودی
کامل برای سرمای زمستانی است.
گوشت گوساله
گوشت گوســاله منبع عالی روی است که مادهی
مغذی مهمی برای تولید سلولهای سفید خون است.
ســلولهای ســفید خون یا همان گلبولهای سفید،
سربازهای بدن هســتند که از آن دفاع میکنند .اگر
ســطح روی بدنتان کم باشد ،بســیار مستعد ابتال به
ســرماخوردگی خواهید بود .گوشــت گوساله حاوی
پروتئین نیز هست.
چای سبز
وقتــی دچار ســرماخوردگی بدی شــدهاید ،چای

عوارض خطرناک تاتوی لب
عباســی تصریح کرد :حس پشــیمانی فرد بعد از
انجام تاتو از طرح ایجاد شــده و ماندگاری آن برای
همیشه یکی از معضالتی است که افراد پس از انجام
تاتو با آن مواجه میشوند.
این پزشک عمومی با بیان اینکه آلرژی یکی دیگر
از عوارض این پدیده اســت گفت :قرمزی و خارش
پوست که بالفاصله بعد از انجام تاتو ایجاد میشود و
یا حتی ممکن است ســال ها بعد ایجاد شود از جمله
عوارض این پدیده به شمار میرود.

وی افــزود :عفونــت یکــی دیگــر از عوارض
خطرناک تاتو اســت بهطوری که اگر تاتو در محیطی
غیر اســتریل و با وسایل غیر بهداشــتی انجام شود
میتوانــد بیماریهای عفونی و انتقــال آن را در پی
داشــته باشــد ،که از جمله ایــن بیماریها میتوان
بیماری خطرناک ایدز کــه از طریق ویروس HIV
منتقل می شود را نام برد.
عباســی در خصوص تاتوی لــب توضیح داد :لب
بافت حساســی اســت و احتمال بروز آلرژی در این
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مشاهده شد که گلوکز خون این افراد اُفت کرد.
افزایش کورتیزول و تیروتروپین و کاهش گلوکز
یعنی اینکه سوختوســاز بدن بــه خوبی با تمرینات
ورزشی منظم سازگار شده است.
از این رو ،شاید بد نباشد که زمان ورزش کردنتان
را از اول صبح به بعد از ساعات کاری تغییر دهید.
بهترین زمان ورزش را خودتان کشــف
کنید
بعضی از ما صبحهــا و بعضی دیگر در اواخر روز
پرانرژیتر هستیم .پس اینکه چه زمانی برای ورزش
کردن مناسبتر است ،دقیقا به انتخاب شخصی خود
فرد بستگی دارد.
مهمترین مســأله ای که کارشناسان تأکید دارند
این اســت که ســاعتی از روز را انتخاب کنید و هر
روز به طور منظم همان ســاعت ورزش کنید ،فرقی
نمی کند صبح باشد یا عصر.
پروفسور استیون آلدانا پیشنهاد می کند زمان های
مختلــف روز را برای ورزش امتحــان کنید و زمانی
را که شــما را در اســتمرار ورزش ترغیب می کند،
انتخاب کنید.
پیشــنهاد میکنیم قبل از اینکه ســاعت خاصی
از برنامهی پرمشــغلهی روزمرهیتــان را به ورزش
کردن اختصاص دهید ،ابتدا با خودتان فکر کنید که
هدفتان از ورزش کردن چیست.
چنانچه به این نتیجه رســیدید کــه میخواهید
ســامت قلبتان را افزایش دهید و خواب شبانهی
باکیفیتتری داشــته باشــید ،ورزش صبحگاهی را
انتخــاب کنید .اما اگر به دنبال تناســب اندام بهتر و
دوری از بیماریهای مرتبط با گلوکز خون باال مثل
دیابت هســتید ،پیشــنهاد میکنیم به ورزش بعد از
ساعات کاری در هنگام عصر فکر کنید.
ســبز میتواند یکی از بهترین دوستهای شما باشد
زیرا سرشــار از آنتیاکســیدانهایی است که سیستم
ایمنیتان را تقویت کرده و با ســرماخوردگی مبارزه
میکنند .اگر عالقهای به چای ســبز ندارید میتوانید
نوع طعمدار شدهی آن را انتخاب کنید.
سیر
خیلیها عقیــده دارند باید به دنبــال راهی برای
مصرف بیشــتر سیر در تغذیهی خود باشیم .توصیهی
کارشناســان سالمت این اســت که حداقل یک بار
در روز ســیر بخوریم .برای خیلــی از افراد این مقدار
زیادی اســت اما ســیر عالوه بر طعم خوشایندی که
به غذا میدهد ،سیســتم ایمنی را نیز تقویت میکند
و به همین دلیل اســت که باید راهی مناسبتر برای
استفادهی بیشتر از آن پیدا کنیم .سیر میتواند سموم
را از بــدن دفع کرده و ویروسها و باکتریها را نابود
کند.
عسل
عسل طبیعی و خالص ،خاصیت ضدعفونیکنندگی
و ضدمیکروبی دارد و میتواند بســیاری از آســیبها
را التیام بدهد .عسل میتواند عالئم سرماخوردگی را
نیز تسکین بدهد ،و ســوزش گلویتان را که همیشه
در روزهــای اولیهی ورود ویــروس به بدن دچارش
میشــوید تسکین بدهد .عســل را به چایتان اضافه
کنید تا هر چه زودتر حالتان بهتر شود.
قارچ
قارچ در بســیاری از درمانهای گیاهی وجود دارد
چون توانایی بدن برای تولید ســلولهای ســفید را
افزایش میدهد .پس از آنها غافل نشوید!
بافت بیشــتر بوده و عالوه براین به دلیل اســتفاده از
رنگ قرمز احتمــال بروز آلرژی در این بافت افزایش
پیدا میکند.
این پزشــک زیبایی با بیــان اینکه امروزه در اکثر
آرایشــگاهها تاتو را انجام میدهند گفت :بهطور کلی
تاتو یک پروســیجر آسیب زا به پوست و بدن بوده و
تحریک کننده اســت و بهصورت کلی پزشکان آن را
تایید نمیکنند حال اگر این امر در شرایط غیر استریل
و آلوده هم انجام شود عوارض بیشتری به همراه دارد.
تاتو در سالهای اخیر بهصورت چشمگیری در بین
جوانان و بانوان رواج یافته است و بسیاری از این افراد
بدون توجه به عوارض جبران ناپذیر این پدیده اقدام
به انجام آن میکنند.

