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بیماری هایی که با «پسوریازیس» گره خورده اند

بیماری پسوریازیس هنگامی
رخ می دهد که سیســتم ایمنی
بدن ســیگنال های اشــتباهی
می فرســتد و این ســیگنال ها
باعث افزایش ســرعت رشــد
ســلول های پوســت می شود؛
یعنی سرعت رشــد سلول های
پوستی بیشــتر از میزان ریختن
آن هاست.
این بیماری مسری نیست و
غیر از نمای بدی که در پوســت
ایجاد می کند ،می تواند موجب ابتال به مشکالت دیگر سالمتی و بیماری ها شود .در این مطلب
به چهار مشکل سالمتی که با پسوریازیس گره خورده اند اشاره می کنیم:
چاقی و دیابت نوع دو
افــراد مبتــا به دیابت نوع دو  50درصد بیشــتر از افــرادی که به دیابت دچار نیســتند به
پســوریازیس مبتال خواهند شد .همچنین افراد چاق با شاخص توده ی بدنی بیش از  ،35تقریبا
دو برابر بیش تر از افرادی با وزن طبیعی دچار این بیماری می شوند.
طبق مطالعات انجام شــده این موضوع کشف شد که عالوه بر دخالت عوامل محیطی مانند
چاقی و اســتعمال ســیگار عامل مهم تر و محکم تری نیز برای ابتال به پسوریازیس وجود دارد
و آن ژنتیک است.
پوکی استخوان یا استئوپروز
یک ارتباط بســیار واضح و روشن بین التهاب پوستی و اســتخوان های ضعیف وجود دارد.
محققان با بررسی افراد مبتال به پسوریازیس دریافتند بسیاری از آن ها به دلیل افزایش ماده ای
به نام ســایتوکین ( 17A-ILیک پروتئین سیســتم ایمنی که مانع استخوان سازی می شود)
اســتخوان های ضعیفی دارند 60 .درصد از مبتالیان به پسوریازیس دچار استئوپنی (کم تراکمی
اســتخوان) هستند و  18درصد از آنان به پوکی اســتخوان جدی دچارند .این بررسی همچنین
نشــان داد در افراد مبتال به این بیماری پوستی ،خطر ابتال به استئوپنی و استئوپروز در هر سال
 5درصد افزایش می یابد.
خبــر خوب اینکه داروهایی که برای درمان پســوریازیس اســتفاده می شــوند  ،در واقع با
مسدود کردن سایتوکین  ،17A-ILاز کاهش تراکم استخوان جلوگیری می کنند.
بیماری کرون و کولیت اولسراتیو
حــدود  10درصد از زنان مبتال به پســوریازیس به یک بیمــاری التهابی روده مانند کرون و
ســایتوکین
یا کولیت زخمی دچار هســتند .این بیماری ها هم منشــاء ژنتیکی دارند .تداخل در
ِ
اینترلوکین  23و اینترلوکین 12که هر دو به تنظیم سیستم ایمنی کمک می کنند می تواند برای
درمان پسوریازیس و بهبود عالئم کرون به کار برود.
افسردگی
حدود  16.5درصد از مبتالیان به پســوریازیس ،عالئم جدی افسردگی را دارند .رابطه ی این
دو مشکل مانند موضوع مرغ و تخم مرغ است .ولی اینکه افراد به دلیل ابتال به پسوریازیس دچار
افسردگی می شوند و یا افسردگی موجب تغییرات ژنتیکی و بروز بیماری پسوریازیس می گردد،
هنوز مشــخص نیست .دلیل هر چه که باشد ،باید پزشــک از وضعیت روانی و افسرده بودن یا
نبودن شما آگاه باشد .همچنین اگر به این بیماری دچار هستید ،داروهای تجویز شده را با اصول
صحیح و به موقع مصرف نمایید تا دچار تغییرات منفی در خلق و خو نگردید.

روزانه چقدر قند مصرف کنیم؟

ســید ضیاءالدیــن مظهری
متخصص تغذیه بــا بیان اینکه
بین  50تــا  60درصد از انرژی
روزانه افراد از مواد قندی تامین
می شود ،گفت :توصیه میشود
افراد در هر ســنی از مواد قندی
مرکب ،تصفیه نشــده و طبیعی
برای تامین انــرژی روزانه خود
اســتفاده کنند نه خوراکیهایی
نظیــر قند ،شــکر؛ شــکالت و
شــیرینی که عامل اضافه وزن
و ابتال به بیماریهای متابولیکی اســت .وی افزود :اســتفاده بیش از حد شــیرینی؛ شکالت و
خوراکی هایی از این دســت موجب پایین آمدن ســن دیابت و ابتالی کــودکان به این بیماری
شده است.
مظهری تصریح کرد :میزان مصرف قند تصفیه شــده در طول روز با توجه به ســن ،جنس و
وضعیت متابولیک بدن هر فرد باید بین  10تا  30گرم باشــد .وی با اشــاره به اینکه هر میزان
مصرف قند کمتر باشــد فرد زندگی بهتر و عمری طوالنیتر خواهد داشــت ،اظهار کرد :شکر،
نمک و هرویین ســه ماده سفید خطرناک هستند که در بیشتر موارد موجب ابتال به بیماریهای
متابولیکی و مرگ می شوند .این متخصص تغذیه ادامه داد :قند تصفیه نشده ،طبیعی ،بدون طعم،
نشاستههای گیاهی و حیوانی خطرناک نیستند و در نانهای سبوس دار ،غالت و حبوبات وجود
دارد که به خوبی میتواند میزان قند مورد نیاز روزانه را تامین کند.
مظهری با بیان اینکه خرما ،انجیر ،خربزه و انگور دارای قند فراوانی هستند ،گفت :انواع توت
از میوه هایی است که قند متوسط داشته و برای بدن بسیار مفید است.

درد کشیدن خاموش سالمندان و کودکان

نیایــش محبــی متخصص
داروســازی بالینی و عضو گروه
داروسازی بالینی دانشگاه علوم
پزشکی تهران با اشاره به اهمیت
کنترل درد به ویژه در سالمندان
و اطفــال ،گفت :بیــان درد در
اطفال و ســالمندان متفاوت از
دیگــر افراد بــوده و کنترل آن
نیز با مالحظــات خاصی انجام
می شود.
وی تغییر الگوی گریه کردن
و نحوه شــیرخوردن را از عالئم غیر مســتقیم درد در نوزادان دانست و افزود :در سنین کودکی
و خردســالی نیز بازی نکردن ،وضعیتهای غیرعادی بدن و عدم نشــاط از جمله شواهد وجود
درد است.
عضو گروه داروســازی بالینی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،حس درد در ســالمندان و
بخصوص در افراد آلزایمــری را غیرمعمول خواند و بیان کرد :غذا نخوردن ،نالههای غیرعادی،
محدود شدن فعالیتهای روزمره و شکلکهای نشان دهنده آزار از مهمترین معیارهای تشخیص
درد در ســالمندان است .وی داروهای ضد درد را بر حسب شدت درد و شرایط بیمار به دو دسته
غیر مخدر و مخدر تقســیم بندی کرد و ادامه داد :استامینوفنها ،ضد دردها ،داروهای ضد تشنج
و  ...هر یک در نوع خاصی از درد اســتفاده می شود ولی داروهای مخدر باید با بررسی عوارض
آن و بر حسب نوع درد در دوزهای پائین و به صورت کوتاه مدت استفاده شود.
محبی با توصیه بر استفاده از درمانهای فیزیکی ،ورزشی ،حمایت های روانی و داروهای طب
ســنتی در درمان درد سالمندان ،یادآور شد :بررســی عوارض داروهای ضد درد اهمیت فراوانی
دارد چرا که در برخی موارد عوارض عصبی مثل سرگیجه ،توهم و حتی تشنج را در پی دارند.
این متخصص داروسازی بالینی درخصوص درمان درد اطفال ابراز داشت :اولین عامل کاهش
درد در کــودکان کنتــرل محرکها مثل نور و صدا در اطراف آنها بــوده و پس از آن در مرحله
دارو درمانی استامینوفن انتخاب مناسبی برای التیام دردهای متوسط است.
وی ادامــه داد :بــرای کاهش درد در اطفــال باید از روش های بی آزاری مانند اســتفاده از
داروهای خوراکی با توجه به وزن کودک و عدم استفاده از تزریق عضالنی در این سنین استفاده
کرد.
محبی یادآور شــد :وظیفه ما در هر شــرایطی کنترل درد و جلوگیری از رنج کشیدن ناشی از
درد در تمام بیماران است.

 18ذیالقعده 1437

سموم موادی هســتند که بدنتان نمی تواند از آنها
اســتفاده کند و اگر در بدن باقی بمانند و به ســلول ها
بچســبند ،می توانند مشــکالتی برای سالمتی ایجاد
کننــد .البته آالینده ها و ســمومی که در دنیای امروز
وجود دارند در همــان ابتدای ورود به بدن نمی توانند
به آن آســیب بزنند ،چون بدن می داند که چگونه از
سموم دوری کند؛ چیزی را که نیاز دارد می گیرد و از
شر چیزهایی که نمی خواهد خالص می شود.
کبد برای ســم زدایی بدن از دو شــیوه اســتفاده
می کند .کلیه ها هم ســم زدایی مــی کنند ،خون را
فیلتر می کنند و ســموم را از طریق ادرار از بدن دفع
می نمایند .پوست نیز ســم زدایی می کند و این کار
را با استفاده از میلیون ها غدد عرق انجام می دهد.
شما حتی از طریق تنفس هم بدنتان را سم زدایی
می کنید ،اکســیژن زندگی بخــش را به درون ریه ها
می کشید و گازهای مسموم را بیرون می دهید.
تنفس ،یک حقیقت اساســی را در مورد بدن نشان
می دهد :بدن به طور اتوماتیک ســم زدایی می کند.
پس نگران نباشــید .اما در دنیای سمی پیرامون ما که
ترکیبات مضر بیشــماری وجود دارند و می توانند بدن
را با مشــکل مواجه کنند ،گاهی باید به کمک بدنمان
بشتابیم تا سم زدایی را بهتر انجام دهد.
روش های دور کردن سموم شامل موارد زیر است:
غذایی را که نمی دانید چیست نخورید
مــوادی کــه روی برچســب موادغذایی نوشــته
شــده بیشترشــان قابل خواندن نیســت ،یعنی همان
افزودنی های مضر .پس چرا بدنمان را با سموم شیمیایی
که حتی نمی دانیم چیستند ،به رگبار می بندیم؟
مکمل هایی مصرف کنید که به سم زدایی
کمک می کنند
کبــد برای اینکــه کارش را بهتر انجــام دهد ،به
مــواد مغــذی خاصی نیــاز دارد .از کجــا بدانیم این
مــواد مغذی را به مقدار کافــی در اختیار کبدمان قرار
می دهیم؟ از مکمل هایی استفاده کنید که شامل تمام
اسیدآمینه های ضروری ،ویتامین ث و بسیاری از مواد
مغذی حاوی گلوتاتیون برای سم زدایی باشند.
آب بنوشید
آب نقش اساســی در سم زدایی بدن دارد .نوشیدن
آب کافی بهترین راهی است که می توانید برای حفظ
ســامت کلیه ها و در نهایت پاکسازی خون در پیش
بگیرید .هر روز چقدر باید آب بنوشید؟ ببینید لب ها و
دهانتان در چه وضعیتی اســت .اگر خشک باشند ،پس
به آب بیشتری نیاز دارید.

هلیله سیاه طبیعت گرم و خشک دارد و درخت آن
تقریب ًا طولش ســه الی چهار متر است .در آغاز بهار
برگ داده و برگ های آن بیضی کشــیده نوک تیز
اســت .این درخت پر شاخه برگ های به رنگ سبز
تیره شــامل دم برگی که تا روی برگ صاف پشت
برگ اندکی کرک دار خاکستری در اوایل اردیبهشت
گل می کند .گل هــای آن کوچک پنج پر نازک به
رنگ صورتی مایل به ســفید به صورت خوشه ای.
این گل ها تــا اوایل خرداد بر شــاخه ها دوام دارند
بعد تبدیل به میوه می شــوند .میوه آن اندکی دراز و
نوک تیز اول به رنگ ســبز به مرور تبدیل به قرمز
می گردد .در آخر مردادماه به طور کامل می رســد و
تغییر رنگ می دهد .همه قهوه ای سیر مایل به سیاه
آن را در اوایل شهریور از درخت می چینند در آفتاب
پهن می کنند تا خشک شود .در اثر خشک شدن به
طور کلی تغییر رنگ می دهد به رنگ ســیاه تبدیل
می گردد و آماده برای بازار صادرات می شود.
بهترین نوع آن بی دانه ســفت بدون پوســیدگی
کوچک با رنگ ســیاه می باشــد .این درخت بومی
هندوســتان اســت اما در بنگالدش و پاکستان هم
وجود دارد.

کام ً
ال عادی اســت که در طول روز دچار سردرد
شــوید ،گلودرد بگیرید ،حالت تهوع داشــته باشید،
سینوس هایتان به مشکل بربخورد و ...در این مواقع
خیلی از افراد وقت را تلف نکرده و به سراغ دارو می
روند .اما بهتر اســت توصیه سقراط را گوش کرده و
مواد غذایی را دریابید .در این مطلب خواهیم گفت با
دچار شدن به هر کدام از این ناخوشی ها چه بخورید
تا حالتان هر چه سریع تر بهتر شود.
زمانی که سردرد دارید
ســوپ عدس مراکشــی حاوی ادویه هایی مانند
زردچوبه و دارچین بوده و برای تســکین سردرد مفید
اســت .چون این غذا فاقد ترکیباتی مانند محصوالت
لبنی ،سوســیس و کالباس ،برخی آجیل ها یا شکالت
اســت که باعث ایجاد سردرد می شوند .عالوه بر این
نیــازی به جویدن ندارد .چون در مواقع ســردرد حتی
عمل جویدن نیز ســخت و عذاب آور می شــود .این
سوپ مراکشی سرشار از پروتئین است .ادویه های آن
ضدالتهاب هســتند و منیزیم آن به تسکین رگ های
خونــی و در نتیجه بهبود ســردردتان کمک می کند.
کافی اســت طرز تهیه این سوپ ساده را یاد بگیرید و
در چنین مواقعی استفاده کنید.
زمانی که در ســینوس هایتان احساس
فشار می کنید
نتایج پژوهشــی که در مرکز بهداشــت دانشــگاه
سینسیناتی انجام شده است نشان می دهد هر غذای
پرادویه و تند به تســکین التهاب ســینوس ها کمک
می کنــد .بنابراین می توانید به ســراغ ســوپ ها یا
غذاهای حاوی فلفل و تند بروید و ســینوس هایتان
را تسکین دهید.
زمانی که گلودرد دارید
سوپ مرغ (با سبزیجات و آب مرغ) یا آش با سیر،
سبزیجات معطر و انواع ســبزیجات دیگر به تسکین
گلودرد کمک مــی کند .در این مواقع چای ســبز با
عســل میل کنید .در واقع شما نیاز به مصرف مایعات
فراوان دارید که سوپ ،آش و همچنین چای سبز جزو
بهترین ها هستند که به بهبود احتقان کمک می کنند.
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حفظ سالمت در دنیای آلوده به سموم

چک کردن رنگ ادرار نیز شیوه ی خوبی است .اگر
رنگ ادرارتان زرد تیره و کدر باشد ،پس به اندازه کافی
آب نمی نوشید.
زمان ترانزیت دســتگاه گوارش تان را
تسریع کنید
به زمانی که طول می کشــد تا غذای خورده شده
فاصلــه بین دهان تا روده بزرگ را طی کند و آماده ی
دفع شود ،زمان ترانزیت دستگاه گوارش گفته می شود،
یعنی مدت زمان عبور غذاها در دســتگاه گوارش .یک
زمان ترانزیت نرمال ،حدودا یک روز اســت .اگر زودتر
از  12ســاعت ،غذای خورده شده دفع شود ،بدن زمان
کافی برای جذب مواد مغــذی الزم از غذا را نخواهد
داشت .اگر هم بیشــتر از یک روز طول بکشد ،غذای
گوارش شــده شــروع می کند به ســمی شدن و این
ســموم مانده ،دوباره جذب سیســتم بدن می شوند و

آسیب هایی به بدن می رسانند.
برای تســریع زمان انتقال غذا به روده باید بیشتر
فیبر بخورید ،بیشــتر آب بنوشــید و ویتامین ث بیشتر
مصرف کنید ،چون باعث می شود آب بیشتری به روده
بزرگ برسد و مدفوع نرم تر شود .مرتبا ورزش کنید و
عملکرد غده تیروئیدتان را تقویت نمایید ،زیرا تیروئید
کم کار ،هــر عملکردی در بدن را ُکنــد می کند که
شامل زمان ترانزیت گوارشی هم می شود.
مکمل پروبیوتیک مصرف کنید
پروبیوتیک ،باکتــری های مفیــد روده را تقویت
می کند .این باکتری های خــوب ،با باکتری های بد
مبارزه می کننــد .اگر باکتری های بد و مضر اجازه ی
تکثیر پیدا کنند ،می توانند بدن را مسموم نمایند.
سونا بروید
تعریق ،روشی جهانی در راســتای سالمتی است.

خواص هلیله سیاه در طب سنتی
خواص درمانی و روش مصرف
تقویت معده :کوبیده سه گرم آن که خوب نرم
شده باشد بلکه باید آن را مانند دانه گندم بلغور شود
برای هرگونه ناراحتی معده به مدت ســه روز صبح
ناشــتا یک قاشق مرباخوری آن را روی زبان ریخته
روی آن مقــداری آب گرم میل گردد .هلیله ســیاه
سیستم گوارشی را برای هضم غذا تحریک می کند.
مصرف هلیله سیاه موثر در کاهش اسیدیته و سوزش
سر دل بوده و آن را درمان می کند .مصرف آن پس
از غذا ،اسیدیته معده را خنثی می کند.
تقویت چشــم :برای تقویت نور چشم آن را
کوبیده به مدت ســه الی چهار هفته هر صبح قبل از
طلوع آفتاب ناشــتا یک قاشق مرباخوری سر پر آن
را در دهان ریخته بالفاصله روی آن آب میل کنید.
برای درمان ناراحتی های چشــمی ،با دم کرده آن
بهتر است چشم شست و شو داده شود.
تقویت کبد :بــرای تقویت کبد یک قاشــق

ســوپ خوری نرم شــده آن را در یک پیاله کوچک
ماست خوری حل کرده بعد از هر غذای ظهر و شب
میــل کنید .مدت مصــرف ده روز در صورت تمایل
انجام پذیرد.
جلوگیری از ســفیدی مــو :چنانچه دچار
ســفیدی مو در سر هســتید می بایســت به مدت
یک سال الی یک و نیم سال هر شب نیم ساعت بعد
از هر غذا یک قاشــق کوبیده آن را در دهان بریزید
بعد آب میل کنید به طور حتم جواب قطعی می باشد.
یبوست :یبوست هــای مزمن دائم را می توانید
با مصرف چهل شب بدون وقفه بر طرف کنید .برای
این منظور باید هلیله سیاه ریز و سفت را تمیز کرده
دویست گرم آن را کوبیده بعد هر شب به مدت چهل
شــب پنج گرم آن را روی زبان بریزید باالی آن آب
میل کنید اگر درســت و بدون وقفه اجرا شود نتیجه
حتمی خواهد بود.
اســهال :برای بند آوردن اســهال آن را کمی

مواد غذایی ویژه
برای زمان هایی که مریض هستید

ســیر با التهاب مقابله کرده و سیستم ایمنی بدنتان را
تقویت می کند .ســبزیجات نیز حاوی ترکیبات مغذی
هســتند که به درمان گلودرد کمک می کنند .یادتان
باشد که عسل شهرت زیادی در تسکین گلودرد دارد.
زمانی که حالت تهوع دارید
موز ،کته ،کمپوت ســیب یا یــک فنجان دمنوش
زنجبیل پیشنهادهای خوبی برای مقابله با حالت تهوع
هســتند .این مواد غذایی به تسکین دستگاه گوارش
کمک می کنند .توصیه مــی کنیم یک تکه زنجبیل
تــازه را در آب داغ جوشــانده و چای آن را میل کنید.
نتایج بررسی هایی که در دانشگاه روچستر انجام شده
نشــان می دهد میزان اندکی زنجبیل حتی به اندازه

یک چهارم قاشق چایخوری باعث تسکین حالت تهوع
 40درصد بیمارانی می شــود که بر اثر شیمی درمانی
دچار تهوع می شوند.
زمانی که احساس خستگی می کنید
یک غــذای خاصی برای تمام انواع خســتگی ها
وجود ندارد .با این حال مصرف یک ساالد سبز حاوی
انواع ســبزیجات به همراه یک تکه ماهی آزاد کباب
شده بهترین توصیه برای برطرف کردن خستگی های
گاه و بــی گاه اســت .چون این ســاالد سرشــار از
ویتامین ها و مواد معدنی و همچنین امگا  3ها می باشد
که همگی انرژی تان را باال می برند.
همیشه یادتان باشد که به میزان کافی آب بنوشید،

«تعریق درمانی» شیوه ای بسیار عالی برای کمک به
ســم زدایی بدن است و اما چند نکته در مورد استفاده
از سونا:
 زیاده روی نکنید .از چند دقیقه و با دمای پایین ترشروع کنید و تدریجا مدت زمان و دما را افزایش دهید،
باید در هر صورت احساس راحتی کنید ،نه اینکه اذیت
شوید.
 بــه ندای بــدن تان گوش دهید .اگر احســاسســرگیجه و یا هر احساس ناخوشایند دیگری در سونا
داشتید ،باید از سونا خارج شوید.
 بدن تــان را کم آب نکنید .با خودتان آب همراهداشته باشید و جرعه جرعه بنوشید.
 بعد از ســونا ،بدنتان را آب بکشید تا سموم دفعشــده از طریق پوست ،شسته شــوند و مجددا جذب
بدنتان نگردند.

برشــته کنید آن طور که سوخته شود سپس کوبیده
یک قاشق ســوپ خوری روی زبان ریخته روی آن
آب گرم میل کنید.
بوی بد دهان :چنانچــه بدبویی دهان دارید و
نتوانسته اید آن را عالج کنید می توانید به طور دائم
یک دانه کوچک هلیله در دهان بمکید به مدت یک
هفته.
کوچک کردن شکم :برای کوچک کردن شکم
باید به مدت چهل شب هر شب یک عدد هلیله را نیم
کوب کرده دستور مصرف شب اول یک عدد شب های
بعــد یک عــدد اضافه شــود تا روز چهلم می شــود
چهل عدد بعد از شــب چهلم یک عدد کم شود و تا
آنکه بر گردید به یک عدد .شفا از آن شماست.
تقویت حافظه :هلیله ســیاه ،کــه در هند به
اکسیر طول عمر معروف است ،تقویت کننده حافظه
است.
کمک به درمان آسم :جویدن هر شب هلیله
سیاه بیماری آسم را تا حدودی کاهش می دهد.
تصفیه خــون :مصرف پــودر شــده هلیله
ســیاه خون را تصفیــه می کنــد و همچنین برای
برطرف کردن سیاهی دور چشم موثر است.

چون کم آبی بدن باعث تخلیه انرژی آن نیز می شود.
اگر خستگی تان ناشی از بی خوابی است از مصرف
کافئین بپرهیزید .درست است که اکثر افراد برای کسب
انرژی به سراغ قهوه و نوشیدنی های انرژی زا می روند
و شاید در شــروع باعث شــادابی آن ها بشود .اما این
کسب انرژی کاذب است و خیلی زود منجر به بی خوابی
و خستگی و ادامه این چرخه معیوب خواهد شد.
زمانی که دچار یبوست شده اید
غــات کامل بــا میوه هــای سرشــار از فیبر و
آب گرم حــاوی لیموترش بهترین درمان شماســت.
یادتان باشد فیبرها باعث نرم شدن مدفوع شده و آب
گرم با لیموترش نیز حرکات عضالت دستگاه گوارش
برای دفع را تحریک می کند.
زمانی که دچار اسهال می شوید
در مواقع اسهال برای شروع نوشیدنی ورزشکاران
یــا پدیالیــت توصیه می شــود .چون هــدف اصلی
جایگزین کردن مایعات و الکترولیت هایی اســت که
از طریق اســهال از بدن دفع شده اند .باید به مصرف
مایعــات ادامه دهید و مواد غذایی ســاده هضم مانند
موز یا کته را دریابید .یادتان باشــد اگر ریســک کنید
و چیزهایی بخورید کــه قب ً
ال به مصرف آن ها عادت
نداشته اید ممکن است وضعیت را بدتر کند و التهاب را
افزایش دهد .در حالت کلی همان کته ماست معروف
از همه چیز بهتر است.
زمانی که استرس به جانتان افتاده
ترکیب بابونه و نعنا برایتان مفید اســت .نوشــیدن
ایــن دمنوش گرم باعث آرامش دســتگاه عصبی تان
می شــود .در مواقعی که بســیار مضطرب هستید از
مصرف زیاد چربی های ترانس یا قند خودداری کنید.
نتایج پژوهشی که به چاپ رسیده نشان می دهد این
ترکیبات باعث بروز مشــکالت دیگری می شوند که
با اســترس هایی مانند استرس اکســیداتیو و تجمع
چربی های شــکمی همراه اســت .در نتیجه وضعیت
سالمتی تان را بدتر از آنچه که هست می کند .سعی
کنید به غذای تان ادویه ارزشــمندی مانند زعفران را
اضافه کنید و از خواص نشاط آور آن بهره ببرید.

