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مزایای رژیم گیاهخواری سالم

ایســنا :محققــان در یک بررســی
جدیــد بار دیگر تأثیــرات رژیم غذایی
گیاه خواری بر سالمتی را مورد مطالعه
قرار دادهاند که حاکی از فواید بسیار آن
اســت .اگرچه در رژیم گیاهخواری نیز
انتخاب مواد غذایی ســالم و باکیفیت
حائز اهمیت است .به بیان دیگر غالت
ســفید و تصفیه شده نیز اساس گیاهی
دارند اما جزو خوردنیهای سالم نیستند.
برخی از مهمترین فواید رژیم غذایی گیاهی:
 بهبود ســامت قلب :گروهی از محققان هلندی بــه مطالعه روی  ۶۰۰۰نفر پرداختهو دریافتنــد افرادی که از پروتئین گیاهی مصرف میکنند نســبت به مصرف کنندگان پروتئین
حیوانی کمتر در معرض ابتال به بیماری قلبی هســتند .انجمن قلب آمریکا نیز اعالم کرده است
که افراط در مصرف پروتئین حیوانی به دلیل وجود چربی اشــباع شده میتواند سطح کلسترول
را افزایش دهد و خطرزا باشد.
 کاهش خطر ابتال به دیابت :در مطالعهای که در آمریکا انجام گرفت مشخص شد درافراد گیاهخوار فاکتورهای خطرزای ابتال به دیابت کمتر است .این فاکتورها شامل شاخص توده
بدنی پایین ،فشــار خون پایین ،دور کمر کوچکتر ،پایین بودن میزان چربی شکمی و کلسترول
پایین است.
 افزایش وزن ناچیز :محققان آمریکایی در مطالعهای مشاهده کردند رژیمهای غذاییگیــاه خواری که مبتنی بر انتخاب خوردنیهای گیاهی ســالم همچون غالت ،میوه ،ســبزی و
خشکبار است با میزان افزایش وزن کمتری همراه است.
 کاهش خطر مرگ :بررسیها نشــان میدهد انتخاب بهترین گزینهها در رژیم غذاییگیاهخواری مهم اســت .مطالعه انجام شــده روی  ۳۰هزار فرد بزرگســال در آمریکا نشان داد
انتخاب مواد غذایی گیاهی که ســالم و باکیفیت هســتند در این نوع از رژیم غذایی با کاهش
 ۳۰درصدی مرگ زودرس همراه اســت .همچنین این تأثیرگذاری در مبتالیان به بیماریهای
مزمن بیشتر است.

دالیلی که خانمها را از ورزش کردن فراری
میدهد

باشگاه خبرنگاران :پژوهشهای جدید دانشــمندان نشان داده است ،زنان کمتر از مردان به
انجام ورزش میپردازند ،این آمار به ویژه در زنان زیر  ۳۰سال بیشتر از سایر ردههای سنی است
و بانوان میانسال و سالمند بیشتر از زنان جوان به ورزش میپردازند.
کارشناســان اعتقاد دارند برای حفظ ســامت بدن و رسیدن به تناسب اندام ،افراد بزرگسال
حداقل باید  ۱۵۰دقیقه درهفته به ورزش بپردازند اما پژوهشهای دانشــمندان دانشــگاه دوک
نشان داده است انجام ورزش در زنان بسیار کمتر از مردان است.
انجام ورزش روزانه ســبب کاهش خطر ابتال به انواع بیماریهای مزمن و حتی جلوگیری از
بروز مرگ زودرس میشود.
پژوهشها همچنین نشان میدهند مردان بیشتر از زنان به انجام فعالیتهای فیزیکی ،چون
پیاده روی و رفتن به محل کار به شکل پیاده و استفاده از پله به جای آسانسور میپردازند.
انجام ورزش به ویژه ورزشهای هوازی ،شــنا و توپ و تور ســبب اســتحکام اســتخوان،
جلوگیری از بروز ســکته مغزی ،حمله قلبی ،دیابت نوع دو ،افســردگی ،گرفتگی عروق خونی،
چاقی و ابتال به سندرم متابولیک میشود.
افزون بر ورزش انجام کارهایی چون پیاده روی ســریع ،دوچرخه ســواری ،باغبانی و حتی
خانه داری سبب باال رفتن ضربان قلب و افزایش سوخت و ساز بدن میشود.
پس از رسیدن به سن بلوغ ،متابولیسم بدن انسان کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند
منجر به ابتالی انواع بیماریها شــود به همین دلیل انجام ورزش اهمیت پیدا میکند تا مانع از
افت توان جسمانی بدن شود.
زنان در کشــورهای مختلف جهان اهمیت فراوان به انجام ورزش نمیدهند ،و برای تناسب
اندام بیشــتر گرفتن رژیمهای غذایی سنگین و گرسنگی را ترجیح می دهند اما مردان برخالف
زنان بیشتر با ورزش کردن وزن خود را کاهش داده و مواد غذایی کاملی مصرف میکنند.
یکی از عارضههایی که بین بانوان بیشــتر از مردان وجود دارد ،الغرشدنهای افراطی است
که حتی میتواند منجر به مرگ افراد شود.
بانوان تمایل بیشــتری برای سرگرم شدن در شبکههای اجتماعی و فعالیت کم ورزشی دارند
درصورتی که مردان زمان بیشتری را در سالن و تیمهای ورزشی میگذرانند و این سبب میشود
در سالمندی استخوانهای سالم تری داشته باشند.
یکی دیگر از بهانههای بانوان برای کاهش اختصاص زمان به ورزش ،قاعدگی ماهانه است،
اما پژوهشهای جدید دانشــمندان نشــان میدهند انجام ورزشهای سبک در دوران قاعدگی
میتواند ســبب کاهش درد و انقباضهای شــکمی شود و برای سالمت بدن بانوان مفید است.
البتــه تعدادی از بانوان به انجام منظــم ورزش می پردازند و حتی قهرمانان ورزش های حرفه
های هستند اما به طور کلی میزان عالقه بانوان به انجام ورزش درسطح جهانی کمتر از آقایان
است.
کارشناســان انجام ورزش در هر ســنی را مفید میدانند ،اما انجام ورزش در سن رشد سبب
افزایش قد ،تناســب اندام ،باال رفتن ضریب هوشی ،تقویت ریه و قلب و جلوگیری از افسردگی
یا بروز مشکل هایی چون آکنه صورت میشود.

روش های درمان دیسک کمر

دیســک کمر به طــور طبیعی در
حــد فاصل مهــره های کمــر وجود
دارد .وقتی دچار فتــق یا بیرون زدگی
دیســک می شــود بیمار دچار عالئمی
مثــل کمر درد یــا درد تیرکشــنده از
کمر بــه اندام های تحتانی می شــود
به طوری که با فعالیت تشــدید گردیده
و با استراحت بهبود نسبی پیدا می کند.
گاها بیمار فقط کمــر درد و یا درد
تیرکشنده به پاها را دارد ولی اغلب هر دو عالمت با هم وجود دارند.
درمان اولیه شامل استراحت ،داروها ،فیزیوتراپی و غیره می باشد.
در بیمارانــی که درمان اولیه با شکســت مواجه می شــود درمان های پیشــرفته تری مثل
درمان های نیمه تهاجمی و یا جراحی الزم خواهد بود.
جالب اســت بدانید که حدود  95درصد دیســک های کمر به درمان جراحی نیاز ندارند و با
درمان های ابتدایی یا کمتر تهاجمی بهبود می یابند بنابراین به طور کالســیک درمان های فتق
دیسک کمر شامل موارد زیر است:
 -1درمان های ابتدایی (استراحت ،دارو ،فیزیوتراپی ،آب درمانی و )...
 -2درمان های کمتر تهاجمی مثل لیزر دیســک کمر ،تزریق اوزون داخل دیســک ،تزریق
دیسکوژل داخل دیسک و تزریق کورتون در فضای ابی دورال
 -3روش های تهاجمی مثل جراحی باز و جراحی میکروسکوپی – جراحی آندوسکوپی
همانطورکه قبال هم اشــاره شد تنها  5درصد از دیسک های کمر که پارگی شدید دارند نیاز
به جراحی باز خواهند داشت و بسیاری نیاز به جراحی ندارند و با درمان های کمتر تهاجمی مثل
لیزر و اوزون و دیسکوژل بدون برش جراحی و بدون بیهوشی بهبود می یابند.
الزم به ذکر اســت انتخاب نوع درمان در اختیار پزشــک است و براساس سن بیمار وضعیت
پارگی دیســک و نوع عالئم بیمار ممکن است روش های خاصی انتخاب شود درمان های کمتر
تهاجمی که شامل لیزر دیسک و تزریق اوزون و دیسکوژل می باشد بدون برش جراحی به روی
بدن بیمار و بدون بیهوشــی و تنها با یک سوزن بلند انجام می شود و میزان پاسخ دهی بیماران
معموال» باالی  70درصد می باشد ،طی انجام پروسه که در اتاق عمل و تحت بی حسی موضعی
انجام می شود بیمار زیر دستگاه رادیولوژی پرتابل ( )CARMقرار می گیرد و پزشک به کمک
یک سوزن باریک و تحت هدایت  CARMوارد فضای دیسک می شود ،بیمار بالفاصله پس
از انجام پروســه مرخص می شــود و می تواند به منزل برود و در حدود دو هفته استراحت کند
شروع اثر این درمان ها از یک هفته تا یک ماه متغیر خواهد بود و بیمار به مدت دو ماه از فعالیت
بدنی شدید منع می شود تا بهبودی مناسب ایجاد شود.
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تبیان :شــاید تیروئید غدهی کوچکی باشد اما
این غدهی پروانهای شــکل که در پایین گردنتان
قرار گرفته ،مســئولیتهای زیادی دارد .این غده،
بزرگترین غدهی درون ریز در بدنتان است و دو
نوع هورمون  T3و  T4را تولید میکند که سرعت
ســوخت انرژی و واکنش به هورمون اســترس را
کنترل میکنند .غــدهی تیروئید ،تنظیم کنندهی
اشتها ،سطح انرژی و حتی دمای بدن است.
اگر تیروئیدتان عملکرد طبیعی داشــته باشــد
متوجه نمیشوید اما زمانی که اختاللی در عملکرد
آن شروع شود ،به ســختی میتوان از نشانههای
آن غافل شــد .تیروئید میتوانــد دچار اختالالت
متعددی شــود اما پرکاری تیروئیــد و کم کاری
تیروئید ،شــایعترین اختالل است .در این مطلب
به چند عالمت متداول اختــال عملکرد تیروئید
اشاره میکنیم.
نازک شدن پوســت یا حساس شدن
نسبت به لمس
تیروئید ،سرعت پوست اندازی پوست را کنترل
میکند .آنهایی که پرکاری تیروئید دارند ،پوست
سریعتر پوســت اندازی میکند و معمو ًال موجب
نازک شدن و حساس شــدن پوست میشود .اما
کم کاری تیروئید ،پوست اندازی را ُکندتر میکند
و باعث میشود احســاس زبری در پوست ایجاد
شود .سایر مشکالت پوستی که نتیجهی پرکاری
تیروئید هســتند شامل احساس رطوبت یا گرما در
پوســت و افزایش قرمزی در ناحیهی دســتها و
صورت میشــود .اما در مورد کــم کاری تیروئید،
احساس سرما در پوست و رنگ پریدگی آن وجود
دارد ،همچنیــن التیام زخم طوالنیتر شــده و ته
رنگی از نارنجی – زرد در پوســت ایجاد میشود
که علتش کاروتنمیا یا همان نارســایی تیروئید در
تبدیل کاروتن به ویتامین  Aاست.
کاهش وزن زیاد یا افزایش وزن بسیار
کم
تیروئیــد پرکار میتواند باعث شــود در عرض
مدت کوتاهی ،وزن زیادی را از دست بدهید ،حتی
اگر اشــتهای خوبی داشته باشــید و مقدار غذایی
که میخورید نیز تغییری نکرده باشــد .علت این
پدیده آن است که پرکاری تیروئید ،سوخت و ساز
را افزایش میدهد .اما کم کاری تیروئید ،ســوخت
و ســاز را ُکند میکند ،ولی در بیشتر افراد موجب
افزایش وزن قابل توجهی نمیشود .افزایش وزن ِ
تبیان :شاید شما گمان کنید یک رژیم غذایی سالم
فوراً در شما احساس بهتری ایجاد میکند .اما در واقع
ایــن کار عواقب غیرمنتظرهای بــر بدن و روانتان به
دنبال خواهد داشــت ،به ویژه اگر این تغییرات غذایی
را به سرعت اعمال کنید .البته این دلیل نمیشود که
پیشــرفتهای بزرگ در زمینه تغذیه را در زندگیتان
اعمال نکنید .امــا با در نظر گرفتن این عواقب اغلب
غیرمنتظره از ابتدا ،از لحاظ ذهنی آمادگی بیشــتر و
بهتری برای گام برداشتن به سمت این تغییرات پیدا
میکنید.
 .1مشکالت دفع
اگر رژیم غذایی سالمی را دنبال میکنید ،احتما ًال
از میوهها و سبزیجات تازه زیادی استفاده مینمایید،
اما بهتر است زیادهروی نکنید و صبور باشید تا سیستم
گوارشتان تنظیم شود .اگر میزان فیبر به دست آمده از
سبزیجات و حبوبات را به میزان قابل توجهی افزایش
دهید ،میتوانید تغییرات رودهای مانند تغییر در مدفوع
را تجربه کنید.
توصیه میشود ،مصرف خود را کاهش دهید ،و در
عرض چند روز احساس بهتری پیدا کنید .اگر به اندازه
کافی آب ننوشید ،تمام این فیبر میتواند باعث ایجاد
یبوســت شود .شما باید در طول روز حداقل  60تا 70
اونس (حدود  1تا  2لیتر) آب بنوشید.
 .2افزایش تصادفی وزن
وزن شــما میتواند با افزایش کالری به دســت
آمده از غذاهای محبوب ،افزایــش پیدا کند .هرچند
این غذاها ،از منظر تغذیه ،کام ً
ال ســالم و مفید باشند.
برای مثال ،وقتی موادی مانند روغن نارگیل ،یا سیب
زمینی را وارد رژیم غذایی خود میکنید ،در حین بهره
بردن از مزایای آنها ،کالری ،چربی و قند زیادی نیز
دریافت مینمایید .فریب محصوالتی دارای برچسب
«بدون گلوتن» یا «بدون شیر» را نخورید .کیکهای
کوچک بدون گلوتن ،هنوز هم بمبی از کالری هستند
حتی اگر ســالم به نظر بیایند .از خوردن بیش از حد
جایگزینهای غذایی خودداری کنید زیرا فراوردههایی

تبیان :رعایت نکات الزم برای حفظ ســامتی در
بیرون از خانه کافی نیست و باید در داخل خانه نیز به
آن توجه جدی داشت  .اما چگونه؟
گردگیری:
بسیاری از ما به علت مشــغله کاری که داریم از
گردگیری صرف نظر می کنیم .اما تراکم پیدا کردن
خاک یکی از علت های اصلی مشــکل تنفسی است.
برای تمیزی بیشــتر  ،بهتر است از دستمال مرطوب
بــرای گردگیری مبلمان ،پنکه های ســقفی،چراغ و
یخچال استفاده شود.
دستگاه تصفیه:
دستگاه های خوب دارای فناوری نانو است که با
مواد آالینده هوا مقابله می کند .این فناوری همچنین
بــا ایجاد جریان هــوا ،خانه را از گــرد و خاک تمیز
می کند.
گردش هوا:
گردش درســت هوا در خانه بســیار الزم اســت
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عالئمی از مشکالت تیروئید

حدود  45کیلوگرم همیشه علتی فراتر از کم کاری
تیروئید دارد .افزایش وزنــی که در نتیجه ی کم
کاری تیروئید به وجود میآید چیزی در حدود دو و
نیم تا سه کیلوگرم میباشد.
احساس گرما یا سرمای بسیار زیاد
دیگر میدانیــد که پرکاری تیروئید ،ســرعت
سوخت و ساز طبیعی بدن را باال میبرد و در نتیجه
انرژی را ســریعتر میسوزانید .بنابراین کسانی که
دچار پرکاری تیروئید هســتند ممکن است شبها
خیس از عرق بیدار شــوند زیرا انرژی زیادی را با
ضربان قلب تند میســوزانند .از سویی دیگر ،کم
کاری تیروئید میتواند باعث شود نیاز به پوشیدن
لباس بیشتری پیدا کنید زیرا سرعت سوخت و ساز
بدنتان کم شده و احساس سرما میکنید.
اختالل در هیجانات و احساسات
تیروئیــد پــرکار ،تأثیــر روانی بــر هیجانات
میگذارد .معمو ًال پرکاری تیروئید موجب اضطراب،
تحریک پذیری زیاد و حتی سایکوسیس میشود.
کم کاری تیروئید نیز موجب احساس افسردگی و
کناره گیری از اجتماع میشــود .کم کاری تیروئید

میتواند مشکالت ادراکی مانند فراموشی یا ضعف
در مهارتهای حرکتی ایجاد کند.
افت سطح انرژی
هم کم کاری و هم پــرکاری تیروئید میتواند
منجر به افت انرژی در بدن شود .در مورد کم کاری
تیروئید ،دچــار کمبود انرژی بــرای انجام تقریب ًا
هر کاری خواهید شد و انگار بیست و چهار ساعت
شــبانه روز و هفت روز هفته ،خســته و بیحالید.
در مورد پرکاری تیروئید نیز ،ســرعت متابولیسم
واقع ًا باالســت و باعث میشود با افت انرژیهای
وحشتناکی روبرو شــوید .پرکاری تیروئید ،ضربان
قلب را بسیار باال میبرد ،بنابراین فرد زودتر بیانرژی
میشود .این پایین بودن سطح انرژی به خستگی
و ناتوانی تعبیر میشــوند و الگــوی خواب نیز از
کم کاری و پرکاری تیروئید ،تأثیر منفی میگیرد.
در واقــع اص ً
ال تمایلی به رابطهی جنســی ندارید
چون تنها چیزی که میخواهید خواب است.
آشفتگی گوارشی
وضعیت اجابت مزاج ،یکی از چیزهایی اســت
که خیلی از افراد دچار پــرکاری تیروئید دچارش

عواقب غیرمنتظره تغییر ناگهانی در
رژیم غذایی

پردازش شده بوده و پرکالری هستند .همیشه غذاهای
تمام ًا سالم را انتخاب کنید.
 .3فشار بیش از حد
احتما ًال شــما همهی رژیمهــای موقت مدرن را
میشناسید که توصیه میکنند همه دستههای غذایی
مانند لبنیات ،کربوهیدرات ،قند ،ســویا یا حبوبات را
کنار بگذارید! ممکن است با تبعیت از این رژیمها چند
کیلوگرم وزن از دســت بدهید ،اما همچنین با گرفتن
رژیمهای سختگیرانه ،دیدگاه خود را درباره یک رژیم
غذایی سالم از دســت میدهید .در این شرایط ،افراد
از مصرف غذاهایی خــاص ،واهمه پیدا میکنند و به
یکســری عالئمی که بدنشان نشــان میدهد بدبین
میشــوند .یکی از بدترین عوارض جانبی ،قرار دادن
خود در شــرایط انزوا در محیطهــای اجتماعی برای

جلوگیری از وسوســه شــدن برای خوردن غذاهای
خاص اســت .یکی دیگر از عوارض ،خسته شدن از
غذاهایی اســت که میخورید ،که به شــما انگیزهای
بــرای ادامه دادن به رژیم غذایی ســالم نمیدهد .به
دنبال رژیم غذایی باشــید که برای ماهها و حتی یک
سال مورد نظرتان ،پایدار باشد.
 .4گاز
ســبزیجات چلیپایــی مانند بروکلــی ،جوانههای
بروکســل ،کلم پیچی و گل کلم پــر از مواد مغذی
هســتند و به پیشگیری از ســرطان کمک میکنند.
آنهــا امروزه به شــکلهای متنوع و بیشــتری در
فروشــگاههای مواد غذایی یا ترهبارها یافت میشوند
کــه گاز زیادی نیز در بــدن تولیــد میکنند .آنها
میتواننــد گرفتگی و نفخ ایجاد کنند ،بنابراین ممکن

روش پاک سازی و رفع آلودگی
«هوای خانه»

بنابراین پنجره ها را باز نگه دارید .برای مدتی ،پنکه
را روشــن بگذارید تا هوا تمیز شود .هنگام پخت و پز
فن را روشن بگذارید تا مانع از ماندن دود،بخار و مواد
آالینده در منزل شود.
وسایل خانه را درست انتخاب کنید:
پارکــت را به فــرش ترجیح دهیــد ،چون فرش
کک ،خاک و مواد آالینــده را جذب و در خود حفظ
می کند(توصیه بــه مبتالیان به آلرژی) .کرکره را که
گــرد و خاک کمتری به خود جــذب می کند و نگه
مــی دارد به پرده ترجیح دهیــد .همچنین می توانید
گیاهــان آپارتمانی در منزل قرار دهید تا هوای داخل
را از آالینده ها تمیز کند.

شست وشوی منظم لباس ها:
پارچه ها و ملحفه ها مکان مناســبی برای زندگی
کک اســت و باید به طور منظم شسته شود .هر نوع
لباس یا ملحفــه و پتویی را قبل از اســتفاده کردن
بشویید.
از دود پرهیز شود:
دود ســیگار ،بخاری و حتی شمع که مواد آالینده
در هوا رها می کند ،برای سالمت ریه ها بسیار مضر
است بنابراین به هیچ کس حتی به مهمان تان ،اجازه
سیگار کشیدن را ندهید!
جارو برقی بزنید:
تمیز کردن کل منزل ســامت شــما و خانواده
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میشــوند و مکرراً نیاز به دستشــویی رفتن پیدا
میکنند .در مورد کم کاری تیروئید نیز ،یبوســت
روی میدهد .بدنی که ســرعت سوخت و سازش
کم اســت ،به فواصل طوالنی نیاز به اجابت مزاج
پیدا میکند.
ریزش مو
هم در کم کاری تیروئید ریزش مو وجود دارد و
هم در پرکاری تیروئید ،اما به روشهای متفاوت.
ریزش موی ناشــی از پرکاری تیروئید پراکندهتر
بوده و به طور یکنواخت در پوست سر و بدن روی
میدهد ،اما ریزش موی ناشی از کم کاری تیروئید
معمو ًال در ناحیهی انتهای ابروها روی میدهد.
بیرونزدگی چشمها
آیا تا بــه حال کســانی را دیدهاید کــه انگار
چشمهایشــان به طور غیرطبیعی از حدقه بیرون
زده؟ این افراد احتما ًال دچار بیماری گریوز هستند
که نوعی پرکاری تیروئید بــوده و میتواند باعث
شــود چشــمها بازتر و بیرون زده به نظر برسند.
تجمع یک بافت اضافی در پشــت چشمها ،عامل
این پدیده است.

اســت بخواهید مصرف آنها را قطــع کنید .توصیه
میشــود ،یکی از این ســبزیجات چلیپایی را در کنار
سبزیجات دیگر مانند قارچ ســرخ شده و فلفل را به
وعده غذاییتان اضافه کنید.
 .5برهم خوردن برنامه غذایی سالم
بســیاری از افراد ،به دلیل گذراندن بیشــتر وقت
خــود در بیرون از منزل ،بعد از مدتی دســت از رژیم
غذایی خود میکشند .شــاید پخت مقدار زیادی غذا
در روز تعطیل برایتان خوشــایند نباشد .اما از آنجا که
ممکن است به دلیل داشتن مشغله کاری زیاد نتوانید
در طــول هفته برای خود غذای ســالم تهیه کنید و
یــا نتوانید بیرون از منزل غذایی که ســازگار با رژیم
غذایی شماســت ،را بیابید ،به شما پیشنهاد میکنیم
که مقداری غذا تهیه کــرده و در فریزر نگه دارید یا
برخی مواد خوراکی الزم برای پخت یک غذای کامل
را از قبــل خرد کرده و در یخچال بگذارید .مانند کلم
یا هویچ و فلفل خرد شــده و  ....در این صورت هرگز
گرسنه نمیمانید و مجبور نمیشوید از غذاهای مضر
مصرف کنید ،همچنین در وقت خود نیز صرفه جویی
خواهید کرد.
 .6ناامیدی
اهداف ،ابزار انگیزشی فوقالعادهای هستند .آنها
همچنین باعث خواســتههای غیرواقعی میشــوند.
بــرای مثال از دســت دادن  5کیلوگرم از وزن در دو
هفته یا قطع مطلق مصــرف کربوهیدرات .به همین
خاطر است که ممکن است شما بدون در نظر گرفتن
نیازتان به انرژی یا خــواب باکیفیت ،تنها بر اعدادی
که ترازو نشــان میدهد تمرکز کنید .به همین دلیل
اســت که باید از خود بپرســید چرا این کار را انجام
میدهید؟ هدفتان از مصرف غذاهای ســالم چیست؟
شاید جوابتان این باشد که میخواهید به فردی تبدیل
شــوید که همکارانتان از فیزیــک بدنیتان تعریف و
تمجید کنند و یا میخواهید احساس سبکی بیشتری
داشته باشید .داشتن هدفی معقول بهترین روش برای
موفقیت شماست.

را تضمیــن می کند  .به طور منظــم باید فرش ها ،
مبلمــان ها ،کرکره ها و پرده ها را تمیز کنید و جارو
برقی بکشید.
از رایحه طبیعی استفاده کنید :
رایحــه های مصنوعی ممکن اســت حاوی مواد
شیمیایی مضر و مواد آالینده باشد؛ به جای استفاده از
آن می توانید از مواد معطر طبیعی استفاده کنید مانند
جوشاندن آب حاوی کمی دارچین،هل و...
میزان رطوبت کنترل شود:
رطوبــت ،کپک و کک را جذب می کند .بنابراین،
کنترل ســطح رطوبت داخل منزل مهم است و باید
زیر  50درصد باشد.
ورود با کفش ممنوع:
کفش گرد و خاک و عوامل حساسیت زای زیادی
را بــا خود به داخل خانه مــی آورد .یک منزل عاری
از گــرد و خاک به حفظ ســامت خانــواده کمک
می کند.

