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تعریق شبانه را جدی بگیرید

آرش قنبریان متخصص غدد گفت:
سن افراد ،نوع لباس و چاقی یا الغری،
میتواند در تعریق شبانه موثر باشد .اما
نکته قابل توجه این اســت این عوامل
با بــاال بردن متابولیســم بدن موجب
تعریق میشــود .وی افزود :کم کاری
یا پرکاری تیروئید در بروز تعریق نقش
دارد.
قنبریــان تصریح کــرد :عفونت در
حال عادی موجب تب کردن و در حالت حاد اگر این عفونتها ریوی ،تنفسی یا ادراری باشند باعث
تعریق در شب میشود .وی تاکید کرد :بیماریهای مزمن نیز جزو عواملی است که میتواند موجب
تعریق شبانه شده و به خوش خیم یا بدخیم بودن آنها بستگی دارد.
این متخصص غدد گفت :تعریق شــبانگاهی در ســرطانهایی که به موجب مصرف سیگار به
وجود میآیند مانند گوارش ،ریه و  ...هم اتفاق میافتد.

غذاهای سرشار از آهن را بشناسید

کمبــود آهــن ســبب خســتگی،
ســرگیجه ،ریــزش مــو ،رنــگ
پریدگی ،مشــکالت قلبــی عروقی و
شــکنندگی ناخنها میشود .تنها راه
برطرف کردن این کمبود ،جذب منابع
آهن و تنظیم سطح آن در بدن است.
مصرف برخــی داروها برای درمان
کمبــود آهن در بدن عــوارض جانبی
دارد و بهتریــن راه بــرای حــل این
مشــکل مصرف مواد طبیعی سرشار از

آهن است.
بهتر اســت جایی برای مواد غذایی سرشــار از آهن در برنامه غذایی باز شود تا عالوه بر تامین
آهن ،روی ،مس ،ویتامین  ،Eمنیزیم و فسفر ،مشکالت قلبی عروقی ،کلسترول و پوکی استخوان
را نیز کاهش داد.
اسفناج :سرشار از آهن ،ویتامین  ،Eفیبر ،پروتئین و کلسیم
عدس :سرشار از آهن و فیبر
هسته کدو حلوایی :سرشار از مواد مغذی ،آهن ،منیزیم ،منگنز ،فسفر ،روی
گوشت قرمز :سرشار از آهن ،روی ،فسفر ،ویتامین B
شکالت سیاه :سرشار از آنتی اکسیدان؛ مس ،آهن ،منیزیم ،منگنز
کنجد :سرشار از روی ،ویتامین  ،Eفسفر ،منیزیم

حالتهای مختلف مغز در هنگام دروغگویی

ابراهیمی مقدم روانپزشــک گفت:
مغز انسان یکی از پر کار ترین اعضای
بدن است که در هنگام خواب حرکت
فعالیت مغز بیشتر است و در اصطالح
روم  REMمغز حرکت بیشتری دارد
بیشــترین میزان خواب در این حالت
پیش میآید ودر زمــان مرگ ،کما و
مرگ مغزی  REMاز کار میافتد.
مقدم اظهــار کرد :امواج مغزی در
حالتهای مختلف پالســهای مختلفی
دارد و در حالت اســتراحت این امواج بلندتر و از ارتفاع بیشــتری برخوردارند  .معموال در برخی از
موارد این قاعده زیر سوال میرود که در هنگام استراحت فکری چه اتفاقی میافتد.
وی ادامــه داد :امــواج آلفا در حالت اســتراحت فکری بــه وجود میآید که ایــن امواج دارای
منحنیهای بلند با فرکانس کم را نشــان میدهد .محرک فکری مثل یک ســوال از فرد پرسیده
میشود و منحنی های آلفا متوقف شده و منحنی بتا راهاندازی میشود که به این امر آلفابالکینگ
یا انسداد آلفا گفته میشود .وی افزود :منحنی بتا کوتاه تر و درهنگام تعارض ،ناکامی و مواردی از
این دست منحیهای عجیب و قریبی ثبت شده و از این قاعده پیروی نمیکنند.
مقدم ابراز داشــت :در هنگام دروغ گویی ثبت این منحنیها افزایش پیدا کرده و دســتگاههای
دروغ ســنج میتوانند حالت مغز را به طور مشخص بیان کنند البته دروغگوهای ماهر از ترفندهای
مختلفی برای فرار از این دستگاه استفاده میکنند.

با این تکنیک
در یک دقیقه شدیدترین حمالت استرس را آرام کنید

کارشناسان به افرادی که به دالیل
مختلف دچار استرس و هیجان هستند
و بر اثر آن با مشکالتی چون افزایش
ضربــان قلــب ،بر هم خــوردن ریتم
ضربــان قلبی ،افزایــش تعریق بدن،
پریدگی رنگ پوست ،لرزش صدا ،افت
فشار خون ،لرزش بدن بویژه دست ها
و تنفس کوتاه و نامرتب مواجه هستند
توصیه مــی کنند در کنار تمامی موارد
درمانــی و کنترلــی از تکنیک کنترل
تنفس نیز اســتفاده کنند .گفتنی اســت ،در شــیوه کنترل تنفس برای رفع استرس به ازای هر دم
دوبرابر بازدم باید توســط فرد انجام شود ،یعنی با هر بار تنفس به میزان دوبرابر با استفاده از خروج
هوا از بینی و دهان به بازدم پرداخته شود.
اگر دم فرد به طور مثال ،چهار ثانیه به طول می انجامد ،بازدم تنفس او باید با اســتفاده از این
شیوه حدود هشت ثانیه به طول بینجامد و با تکرار و تمرین به تدریج تا  16ثانیه نیز افزایش یابد.
بررســی ها نشان می دهند ،اساس این شیوه در تغییر سیستم بدن از حالت سمپاتیک به حالت
غیر سمپاتیک است که به حالتی که فرد در حال استراحت و خواب است اطالق می شود.
تحقیقات نشان می دهند در زمان استرس سیستم عصبی بدن افراد تحریک می شود و در نتیجه
عوارض مختلفی به لحاظ روحی و جسمی در فرد ایجاد می شود.
با اســتفاده از این شیوه تنفســی ضربان قلب کند می شود و عضالت بدن شل می شوند و مغز
به اشتباه بدن را آرام می کند زیرا فکر می کند فرد در حالت خواب و استراحت است  ،و در نهایت
فرد به بازیابی از حمله هیجان و استرس دست می یابد .همچنین این شیوه تنفسی می تواند برای
کاهش عالئم سردردهای میگرنی و کمک به توقف اسپاسم های عضالنی و گرفتگی اعضای بدن
موثر باشد .افراد می توانند از این شیوه در زمان هایی که دچار استرس فراوان هستند استفاده کنند
و با چند بار تکرار این عمل ضربان قلب آنها آرام شده و می توانند در موقعیت استرس زا بهتر فکر
کنند .البته به گفته محققان این شــیوه درمان کامل اســترس نیست و فرد بویژه در صورت داشتن
حالت استرس مزمن باید از مشاوره با متخصصان بهره بگیرد.

گیاهان ضد افسردگی را بشناسید

محمد باقر مینایی متخصص طب ســنتی درباره گیاهان ضد افســردگی گفت :در فصل بهار و
تابستان یکی از ترکیباتی که برای درمان افسردگی میتوان استفاده کرد روغن گل محمدی است
که استعمال آن بر روی پوست موجب شادابی آن میشود.
مینایی افزود :نحوه اســتفاده از روغن گل محمدی به این صورت اســت که ابتدا آن را بر روی
دســتمال شوینده بدن همراه با ســفید آب مخلوط کرده و بر روی پوست استعمال میکنیم و پس
از شستشــو بدن را با صابون میشوییم .از این طریق تمام فضوالتی که بر روی پوست قرار گرفته
دفع شده و شادابی را به انسان هدیه میکند .وی تصریح کرد :تجمع فضوالت بر زیر پوست یکی
از دالیل افســردگی فرد است که استحمام با این روش موجب دفع و بر طرف شدن آن میشود و
روغن گل محمدی به دلیل معطر بودن فرد افسرده را درمان میکند.
مینایی افزود :یکی دیگر از مواردی که برای افســردگی مناســب است استفاده از روغن بنفشه
اســت که نحوه تهیه و مصرف آن مانند گل محمدی است .وی ادامه داد :خوردن عرق بید مشک
همراه با خاکشیر خونساز است و سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و مهار کننده افسردگی است.

شــاهدانه یکی از میان وعــده ها و خوراکی های
مدرســه به حســاب می آید .شــما مــی توانید این
دانه های مغذی را در منزل بوداده و با اعضای خانواده
مصرف کنید .علم امروز به این نتیجه رسیده است که
شاهدانه حاوی ارزش غذایی باالیی است که نیازهای
بشــر امروز (حتی اجدادمان) را تأمین می کند .گفته
می شود که در استرالیا در زمان خشکسالی و قحطی
مردم فقط با خوردن شــاهدانه زنــده مانده اند .این
دانه های ریز و مغذی راه حل مقابله با گرســنگی در
جهان قلمداد می شود .شاهدانه حاوی پروتئین های
کامل و  20اســید آمینه اســت که  9نوع آن را بدن
تولید نمی کند اما به آن نیاز دارد .این ماده ی غذایی
همچنین حاوی چربی های خوب و ویتامین  Eاست.
شاهدانه برای اصالح DNA
بدن به خوبی مجهز است و از عهده ی آسیب ها
برمی آید .با این حال گاهی پیش می آید که DNA
به طور جدی آسیب می بیند و در این صورت اصالح
آن کار چندان ســاده ای نیســت .با وجود اینکه این
مسئله معمو ًال حاد نیست اما در برخی موارد می تواند
در آینــده عوارضی بروز دهد .نتایــج پژوهش های
جدید نشــان می دهند که شاهدانه منبع دو پروتئین
کامل اســت .یعنی اینکه حاوی تمام پروتئین های
مورد نیاز بدن برای ســالم ماندن است .از بین تمام
این پروتئین ها دو پروتئین یعنی ادســتین و آلبومین
خاص هســتند .این دو پروتئین بــه بدن در جهت
اصــاح  DNAکمک می کننــد .تاکنون محققان
تنها منبع ادســتین را شــاهدانه می دانند .اگر شما
دنبال یک مکمل خاص و ویژه هستید حتم ًا شاهدانه
را به برنامه ی غذایی تان اضافه کنید.
شاهدانه برای کاهش وزن
شــاهدانه برای شــکم هایی که مدام به قاروقور
می افتند فوق العاده است .این دانه های ریز سرشار از
فیبر و پروتئین ها هستند که به مدت طوالنی سیری
ایجاد می کنند ،به طوری که بعد از مصرف مقداری
شاهدانه نیازی به خوردن میان وعده نخواهید داشت.
به عقیده ی متخصصان مصرف شاهدانه راهی برای
کنترل میل به مصرف نشاســته و کربوهیدرات های
نامناسب است .یادتان باشد میزان باالی فیبر موجود
در این دانه ها برای مقابله با یبوست نیز مفید است.
شاهدانه برای افزایش انرژی
از آنجایی که شاهدانه حاوی تمام ترکیبات مغذی
سالم ،پروتئین ها ،اســیدهای آمینه و ویتامین های
مورد نیاز بدن اســت ،انرژی قابــل توجهی به بدن
می رساند .شــما می توانید با کســب انرژی از این
همــه ی ما می دانیم که مراقبت از دهان و دندان
جزء بهداشت فردی محسوب می شود اما گاهی پیش
مــی آید که بــا وجود مراقبت ها بــاز هم دچار بوی
بد دهان می شــوید .این موضوع حضور شــما را در
جامعه ،محل کار ،دانشگاه و حتی در میان دوستانتان
با مشکالتی روبه رو می کند .پس اگر از جمله کسانی
هســتید که بوی بد دهان آزارشان می دهد ،حتم ًا به
فکر درمان باشید .بوی بد دهان دالیل متفاوتی دارد.
بنابرایــن در وهله اول باید علت را بررســی کرده و
ســپس درصدد درمان برآیید .گاهی حتم ًا باید از یک
دندانپزشــک کمک بگیرید ،چراکه از بین بردن بوی
بد دهان با غذاها و قرص های معطر ،درمانی موقتی
است.
استفاده از خوشبوکننده ها راه حل درمانی
نیست
فردی که حرارت معده اش باالســت ،هر خوراکی
مثل هل ،دارچین ،بهارنارنــج ،گالب و هر چیزی را
که عطر ایجاد می کند بخورد سرپوشــی می شود بر
بوی بد دهانش .در واقع مصرف هر خوراکی معطری
به صــورت موقت مفید خواهد بود اما به یاد داشــته
باشــید که خوردن این مواد معطر درمان محســوب
نمی شــود .می توانید از قرص ها ،آدامس و ترکیباتی
که اســانس لیمو ،نعنا ،دارچین و اسطوخودوس دارند
هم بــه عنوان خوشــبوکننده دهان اســتفاده کنید.
خالل کردن دندان هــا را فراموش نکنید چون گاهی
لثــه فرد عفونی نیســت و دندان هایــش هم خراب
و پوســیده نیســتند اما مواد غذایی الی دندان باقی
می ماند و دهانش بوی بدی می گیرد.
این غذاها عامل بوی بد دهان هستند
* مصــرف غذاهای بیات ،غذاهــای کارخانه ای،
غذاهای غلیظ و دیرهضم مانند غذاهای فست فودی،
همبرگر ،سوســیس و کالباس بسیار به ایجاد بوی بد
دهــان کمک می کنند چون ایــن غذاها در معده به
راحتی هضم نمی شــوند و به اصطالح در معده زیاد
می مانند و موجب بروز بوی بد دهان می شوند.
* مصــرف تنقالت بی ارزش مانند پفک ،چیپس،
آب میوه های صنعتی ،زیاد خوردن غذا ،باهم خوری
و برهم خوری ها نیز از علل دیگر بوی بد دهان است.
* مواد غذایی شــیرین قنادی مثل نان خامه ای و
در مجموع شیرینی زیاد عاملی برای بوی بدن دهان
است و به دندان ها آسیب جدی وارد می کند.
ممکن است حمام یک مکان دوست داشتنی برای ما
باشــد ،زیرا می توانیم در آنجا آلودگی های بدن مان را
بشوییم و حتی با گرفتن دوش ،از دست تمام خستگی ها
خالص شــویم .اما این دلیل نمی شودکه هر وسیله ای
را در آنجا قرار دهیم .گرمــا ،رطوبت ،وجود باکتری ها
و ســموم (در صورت وجود توالت) به این وسایل آسیب
جدی می زنند و کارایی شان را سلب می کنند.
مسواک
چیزی که همه ی مردم آن را در حمام نگه می دارند،
مسواک اســت .این کار یک نوع خطر کردن است به
خصوص اگر شــما در خانه ای با چند هم اتاقی زندگی
می کنید و از حمام مشــترک با دیگران و دارای توالت
(فرنگی) اســتفاده می نمایید .اغلــب مردم صرف نظر
از اینکه کــه چگونه از مسواکشــان در حمام مراقبت
می کنند ،از این موضوع غافل هســتند که حجم زیادی
از باکتری های موجود در داخل و اطراف چاه توالت بر
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شاهدانه؛ شاهکاری از دل طبیعت
دانه ها روز شــادی را شــروع کنید و بدون خستگی
به ورزش و فعالیت بپردازید.
شاهدانه برای کنترل قند خون
شــما با مصرف شــاهدانه و جذب پروتئین های
باکیفیت مــی توانید به کاهش میــزان قند خونتان
امیــدوار باشــید .مــی پرســید چگونــه؟ مصرف
پروتئین های خاصی کــه در این دانه ها وجود دارند
باعث آزاد شــدن هورمون گلوکاگون می شوند .این
هورمون به کنترل میزان قند خون کمک می کند.
شاهدانه مفید برای عروق خونی و قلب
مصرف شــاهدانه یا روغن آن عــاوه بر اینکه
پروتئیــن ،مــواد معدنــی ،فیبر و ویتامیــن به بدن
می رســاند باعث تأمین متعادل امگا  3و امگا  6بدن
نیز می شــود .واقعیت این اســت که اکثر روغن ها
حاوی امگا  6بیشتری هستند و مصرف آن ها باعث
از بین رفتن تعادل این اســیدهای چرب شــده و در
بــدن التهاب و اختالالت قلبی بــه وجود می آورند.
تعادلی که بین اســیدهای چــرب در روغن و دانه ی
شــاهدانه وجود دارد برای سالمت عروق مفید است
و کلسترول خون را کاهش می دهد .روغن شاهدانه
به طور خاص سرشــار از مواد مغذی است و در بین
روغن ها حاوی کمترین میزان چربی های اشباع شده

محسوب می شود.
شاهدانه برای بهبود وضعیت پوست
محققان به این نتیجه رســیده اند که شــاهدانه
برای افرادی کــه از آکنه ،اگزما و تصلب شــرایین
رنــج می برند مفید اســت .نتایج پژوهشــی که در
ســال  2005در فنالند انجام شــده است نشان می
دهد روغن شــاهدانه به بهبود و تسکین درماتیت که
همان التهاب پوست است کمک می کند .باید بدانید
که از روغن شــاهدانه در تهیه ی انواع محصوالت
زیبایــی مانند کرم ها ،شــامپوها ،موس اصالح ،بوم
لب و ...استفاده می شــود ،چون این ماده ی غذایی
حاوی خواص مرطوب کنندگی اســت .مطلب مهم
دیگر درخصوص شــاهدانه میزان باالی ویتامین D
موجود در آن اســت که برای جذب کلســیم الزم و
ضروری اســت .این ویتامین همچنین به مرطوب و
نرم بودن پوست کمک می کند.
چگونه شاهدانه مصرف کنیم؟
قبل از هر چیز بهتر اســت دانه ها را از پوســت
جدا کنید .درست است که پوست دانه ها حاوی فیبر
زیادی است اما برای هضم درست نیاز هست که به
مدت طوالنی آن ها را بجوییــد .بنابراین می توانید
پوســت را جدا کرده و دانه هــا را مصرف کنید که

با طب سنتی ،دهانتان را خوشبو کنید

* تبلیغات بازرگانی فقط شــرط یک قرار مالقات
موفق را اســتفاده و یا جویدن آدامــس های نعنایی
می داننــد که باعــث بوی خوش دهان شــما و ارتقا
اعتماد به نفس شما می شــود؛ اما حقیقت این است
که به محــض اینکه منتول موجــود در آدامس فرو
می نشیند شــرایط دهان و بوی دهان شما می تواند
حتی بدتر از قبل شود .آدامس ها و خوشبوکننده های
دهــان حاوی برخــی ترکیبات شــیرین و باکتریایی
هســتند که پس از مدتی از اتمــام جویدن ،می تواند
باعث بوی بد دهان شــوند .این شرایط ممکن است
در آدامس ها و خوشــبوکننده های بدون قند متفاوت
باشد.
* زمانی که بدن شــما بیش از مقــدار مورد نیاز،
گوشــت دریافت کنــد ،به صورت خــودکار آن را به
کربوهیدرات تجزیه می کند تا به صورت آنی اکســید
شــده و تبدیل به انرژی شــود .یکــی از این ثمرات
می تواند بخار آمونیاک باشد که از دهان خارج می شود
و منجر به بوی بد دهان می شود.
در نهایت این که برای پیشگیری از بوی بد دهان
افراد از مصرف انواع نوشــابه های گازدار و بدون گاز
صنعتی ،قهوه ،کاکائو ،نسکافه ،گوشت گاو و گوساله،
آب یخ ،غذاهای خمیری مانند ماکارونی ،الویه ،قارچ

و سیب زمینی پرهیز جدی داشته باشند.
نسخه طب سنتی برای رهایی از بوی بد
دهان
* خمیردندان گیاهی بزنید :برای تهیه خمیردندان
گیاهی می توان گلنار  20گرم ،کندر  15گرم ،سماق
 30گرم و تخم گشــنیز  5گرم ،همه را نرم کوبیده یا
آسیاب کرده ،سپس مسواک را خیس کرده و به پودر
آغشته کرده و مسواک بزنید.
* مالیدن مخلوط عســل و نمک و ســرکه ماهی
حداقل سه الی چهار بار بر دندان ها باعث سفید شدن
دندان ها ،بهبود آفت دهان ،پاکســازی چرک از لثه و
روئیدن گوشت جدید بر لثه می شود.
* ســکنجبین عســلی بخورید :زمانی که بوی بد
دهان با غذا خوردن از بین نمی رود ،غذا سر دلتان می
مانــد و نمی توانید آن را خــوب هضم کنید .به عنوان
نکته اول باید بدانید خواب روز برای شما بسیار بد است
و بوی بد دهانتان را تشــدید می کند .بهترین درمان
برای این افراد خوردن شربت سکنجبین عسلی است.
یعنی ســکنجبین را که اصو ًال با سرکه و شکر درست
می کنید ،این بار با سرکه و عسل آماده و میل کنید.
* از ترکیــب کــف دریا و نمــک دریایی کمک
بگیریــد :نوعــی از بــوی بد دهــان هم بــه دلیل

وسایلی که نباید در حمام نگه دارید
مســواک اثر منفی گذاشــته و آن را آلوده می کنند .با
بســتن درب توالت تا حد زیادی از ورود باکتری و سایر
میکروب های احتمالی جلوگیری می کنید .بعد از هر بار
مسواک زدن ،روی مسواک خود درپوش مخصوص آن
را بگذارید ،اما باید قبل از پوشاندن آن را خشک نمایید.
بهتر اســت مسواک خیس را در فضای اتاق و خارج
از حمام خشک نمایید.
قرص ضد بارداری
برخی از خانم هــا برای اینکه مصــرف روزانه ی
دارویشــان را فراموش نکنند ،آن را جلوی آینه حمام یا
کنار مســواک قرار می دهند .گرما و رطوبت موجود در
حمام ســبب فساد زودتر از موعد داروهای ضد بارداری
و هر داروی دیگری شــده و حتی عملکــرد آن ها را

تحت تأثیر قرار می دهد .بهترین مکان برای نگهداری
داروهــا ،مکان های خنک و خشــک ماننــد کابینت
آشــپزخانه در جایی دور از ســینک و اجاق گاز و سایر
لوازم گرماده است.
تیغ ریش تراش
رطوبــت موجود در حمام منجر به زنگ زدن تیغ ها
می شــود ،حتی قبل از آنکه شــما از آنها استفاده کنید.
مگــر آن که همیشــه تیغ ها را در بســته های مهر و
موم شده قرار دهید.
لوازم آرایشی
نگه داشــتن لوازم آرایشی در حمام راحت تر است،
اما بــرای طوالنی مدت اصال صحیح نیســت .گرما و
رطوبت کارایی آن هــا را کاهش می دهد و همچنین

زودهضم تر هســتند .توصیه می کنیم این دانه ها را
به اسموتی هایتان اضافه کنید .می توانید این میزان
را در ســاالدها ریخته و مصرف کنید .انواع بوداده ی
شاهدانه نیز وجود دارد.
البتــه می توانید آن را در خانه بــو بدهید .با این
روش می توانید نمکی که به آن افزوده می شــود را
نیز کنترل کنید .همچنین می توانید از شــیر شاهدانه
برای تهیه اســموتی ها استفاده کنید .این شیر برای
صرف قهوه نیز مناسب است.
مضرات مصرف شاهدانه
خوشــبختانه بروز آلرژی به شــاهدانه بسیار نادر
اســت ،اما ممکن اســت در برخی موارد باعث بروز
اســهال شــود .در واقع افرادی که دستگاه گوارش
حساسی دارند و نسبت به هر نوع تغییری در برنامه ی
غذایی واکنش نشان می دهند بهتر است که در ابتدا
میزان کمی شــاهدانه مصرف کنند و به مرور میزان
آن را افزایش دهند.
گفته می شود که زیاده روی در مصرف شاهدانه
می تواند موجب مشــکالتی مانند سردرد ،معده درد،
تاری دید و حتی اســتفراغ شود .به طور کلی توصیه
می شــود از افراط و زیــاده روی در مصرف هر نوع
ماده ی غذایی بپرهیزید.
خراب شــدن دندان ها ایجاد می شود .این افراد باید
به دندانپزشک مراجعه کنند تا مشکل دندان هایشان
را رفع کنند اما راهنمای طب ســنتی به این افراد این
اســت که ترکیب کف دریا ،نمک دریایی و خاکستر
صــدف را (اگر پیــدا کردند) با هــم مخلوط و روی
دندان ها بگذارند .اگر هم خاکستر صدف پیدا نکردند،
ترکیب نمک دریایی و کف دریا کفایت می کند .این
کار کمک می کند مشکالت دندان ها کمتر و بوی بد
دهان هم کاهش پیدا کند.
* سرکه غرغره کنید :نوع دیگری از بوی بد دهان
هم مربوط به لثه هاســت؛ لثه هایی که شل و محل
تجمع مواد عفونی می شوند .این افراد وقتی مسواک
می زنند ،ســریع دندان هایشان شــروع به خونریزی
می کند .درمان مناســب برای این افــراد حجامت یا
فصد است که خونگیری از یکسری رگ های خاص
انجام می شــود .به غیر از این قرقره کردن سرکه از
هر نوعی برای این افراد مفید است .اگر بوی بد دهان
زیاد اســت ،می توانید از ترکیب گیاه مورد و ســرکه
برای قرقره کردن استفاده کنید .اگر پودر مورد اذیتتان
می کند ،این گیاه را در سرکه بجوشانید ،صاف کرده و
از آن برای قرقره کردن استفاده کنید.
* برگه زردآلو را امتحان کنید :برخی افراد به دلیل
مشکالت معده ،دهانشــان در اکثر مواقع بد بو است
که حرارت معده شــان یا زیاد است یا کم .در مواردی
هم مواد زائــدی که در معده باقی مــی ماند ،باعث
ایجاد بویی ناخوشــایند در دهان می شود .در حالتی
که حرارت معده زیاد اســت ،بوی بد دهان با خوردن
غذا بهتر می شود .برای درمان هم ،خوردن خیسانده
زردآلــو یا آرد جو توصیه می شــود .به همین منظور
باید آرد جو را با کمی شــکر بخوریــد یا آن را تفت
دهید .اگر هم می خواهید با زردآلو بوی بد دهانتان را
کاهش دهید 7،8 ،عدد زردآلو را در آب خیس و صبح
آب و خــود آن را میل کنید .در مواقعی هم که زردآلو
در دسترس نیســت ،برگه خشک زردآلو را داخل آب
بریزیــد و آن را مصرف کنید .البته در مورد میوه های
خشــک برخی منابع گفته اند که این ها خودشان به
دلیل قند زیادی که دارند ،عامل بوی بد دهان هستند؛
بنابراین نحوه ی مصرف مهم است.
اگر فردی دندان های پوسیده ،تیره یا کرم خورده
دارد یا از شفافیت دندان هایش کم شده ،برای درمان
بوی بد دهانش رعایت همین موارد توصیه می شود.
محیط را برای النه گزینی باکتری هایی گاه ًا خطرناک
فراهم می آورد .بهتر اســت آن ها را در محیط خشک
و خنک نگه دارید.
برس ها
بــرس های آرایشــی و برس های مــو در محیط
مرطــوب به یک میزبان خوب برای میکروب ها تبدیل
می شــوند و حتی اگر آنها را در کشــو یــا کمدی در
حمام نگه دارید ،هنوز هم یک میزبان عالی محســوب
می شوند .بهتر است این وسایل را نیز از حمام دور کنید.
عطر و ادکلن
عطرهــا برای طوالنی مــدت در محیط حمام بوی
ترشــیدگی به خود مــی گیرند .گرما این بال را ســر
ادکلن ها و عطرها می آورد .بهتر اســت این وســایل
محبوب مان را در یک کشــو در اتــاق خواب یا جایی
دیگر نگه داریم و از تابش مستقیم نور خورشید بر آنها
نیز جلوگیری نماییم.

