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با این روش درمانی
جانی تازه به رگ های خود ببخشید

محمد عباسی پژوهشگر طب سنتی
درباره فصد خــون گفت :هنگام عمل
فصد ،شکافتن یا سوراخ شدن رگ ،در
اثر فشار زیاد خون ها از سیاهرگ خارج
می شود که این عمل باعث درمان دفع
سموم بدن ،لخته شدن ،خون مردگی و
ورود اکســیژن به داخل رگهای خونی
می شود.
این پژوهشگر طب ســنتی اذعان
داشــت :در عمل فصد خــون ،ناحیه
مورد نظر را به دلیل مســدود شدن جریان خون می بندند تا مانع بازگشت جریان خون از سیاهرگ
و رگهای لنفاوی شــوند .وی با اشاره به درمان برخی بیماری ها از این طریق عنوان کرد :پزشکان
طب سنتی برای درمان بیماری هایی همچون خونریزی بینی ،اختالالت خواب ،کاهش فشار خون،
درد سیاتیک و اسکلتی ،درد کمر و دندان ،سرطان خون و تقویت چشم جهت خون گیری از روش
فصد استفاده می کنند.
عباســی با اشاره به نکاتی برای انجام فصد ،ابراز داشت :با توجه به نکات و شرایطی مانند سن،
جنس ،افزایش یا کاهش وزن ،فشار خون و غلظت خون فصد انجام می شود.
وی بــا بیان اینکه انجام فصد برای بعضی افراد ممنوع اســت ،تصریح کــرد :درمان از طریق
خونگیری فصد به دلیل اینکه در انســان موجب ضعف بدنی ،سستی و سوءهاضمه می شود ،برای
بیماران مبتال به زردی و دارای تب مناسب نیست و توصیه نمی شود.
این پژوهشگر طب سنتی درباره این روش درمانی اظهار داشت :فصد مانند حجامت یک روش
درمانی مجاز ،مناسب و قابل پذیرش برای درمان و خارج کردن خون های مرده از رگ های بیمار
است.

خطر افزایش کلسترول برای زندگی امروز

علی اصغر ســماتی متخصص قلب
و عروق درباره افزایش کلسترول خون
گفــت :به افزایش چربی ســلول های
بدن در خون کلســترول گفته می شود
که توســط لیپوپروتئین ها(ترکیبی از
پروتئین و چربی) وارد سلول های بدن
انسان می شود.
این متخصص قلب و عروق اذعان
داشت :مردم شــهرهای بزرگ از مواد
غذایــی خانگی و حاضــری پرچرب و
کلســترول باال همچون تخم مرغ ،گوشت ،نمک ،کره ،فست فود و ســاندویچ های آماده استفاده
می کنند .وی با بیان اینکه مصرف این مواد باعث آســیب به ســامت انسان می شود ابراز داشت:
مصرف مواد غذایی کلسترول دار ،باعث افزایش چربی در بدن و خون و انسداد راه اکسیژن می شود.
ســماتی با بیان اینکه افزایش چربی باعث ایجاد بعضی از بیماری ها در انسان می شود ،اظهار
داشــت :مصرف مواد غذایی با کلســترول باال باعث ایجاد بیماری های قلبی مانند سکته ،نارسایی
قلبی و عروقی ،اختالل در ســوخت و ســاز چربی ،نارسایی کلیه ،ســکته مغزی ،گرفتگی عروق،
افزایش وزن و دیابت در افراد می شــود .وی درباره اختالل چربی خون بیان کرد :به افزایش مقدار
کلسترول یا تریگلیسرید از مقدار طبیعی آنها در خون ،اختالل چربی خون گفته می شود.
ایــن متخصص قلب و عروق ابراز داشــت :افزایش چربی و قند خــون و غلظت باالی خون،
خوابرفتگی پاها را به همراه دارد که از عالئم آن گرم شــدن کف پا در هنگام خواب اســت که
بی خوابی در افراد را به همراه دارد.
وی با اشاره به ضروری بودن کلسترول در بعضی نواحی بدن گفت :به دلیل اهمیت کلسترول در
جذب ویتامین  ،Dوجود این ماده در بعضی از اعضای بدن همچون مغز ،کبد و نخاع ضروری است.
سماتی با اشاره به سندرم متابولیک ،اظهار داشت :سندرم متابولیک ،با افزایش فشارخون ،چربی
در اطراف شــکم ،سطوح افزایش یافته انسولین و چربی خون ایجاد می شود که عوامل ایجاد این
بیماری ،چاقی دور شکم ،تغییر میزان چربی خون ،ایجاد التهاب و مقاومت دربرابر انسولین است.
وی افزود :با کاهش مواد غذایی حاوی چربی و کلسترول می توان از بروز بیماری ،حمالت قلبی
و مغزی و سندرم متابولیک پیشگیری کرد.

نکاتی درباره واکسن آنفلوآنزا

هر ساله با شروع فصل سرما تزریق
واکسن آنفلوآنزای فصلی برای حفاظت
افــراد در برابر این بیماری ویروســی
انجام میشود.
آنفلوآنزا بیماری تنفســی است که
از ویروس آنفلوآنزا ناشــی میشــود.
عالئم شــایع این بیماری شامل تب،
ســرفه ،گلودرد ،آب ریزش بینی ،درد
ماهیچهای و احساس خستگی است.
طبــق اعــام مرکــز کنتــرل و
پیشــگیری امراض آمریکا از آنجایی که نســخههای این ویروس در حال تغییر اســت هر ســال
بر اساس پیش بینیهای انجام گرفته در مورد چگونگی رشد و تکامل نسخه ویروسی جدید ،واکسن
تازهای تولید میشود.
این واکســن با استفاده از فناوری مبتنی بر تخممرغ یعنی با مقادیر اندکی از پروتئین تخم مرغ
تولید میشــود و در گذشته کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا پیشنهاد میکردند
افرادی که به تخممرغ حساسیت دارند تا  ۳۰دقیقه پس از دریافت این واکسن ،تحت مراقبت باشند
اما در انواع جدید این واکســن این نگرانی وجود ندارد .همچنین کارشناسان این مرکز تاکید دارند
که امسال اســپریهای استنشاقی آنفلوآنزا برای هیچ کس توصیه نمی شود چرا که بنابر اطالعات
جدید این اسپریها بین سالهای  2013تا  2016تاثیر چندانی نداشتهاند.
پزشکان به افراد توصیه میکنند با شروع فصل پاییز واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند و پس از آن
تقریبا دو هفته طول میکشد تا بدن در برابر آنفلوآنزا ایمن شود.
از دیگر توصیههای پزشــکان این است که کودکان زیر شش ماه نباید واکسن آنفلوآنزا دریافت
کنند .همچنین افرادی که در گذشــته به این واکســن واکنشهای آلرژیک شدید داشتهاند باید از
تزریق آن خودداری کنند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا مطالعات نشان میدهد تزریق واکسنهای
آنفلوآنزا در تمام دوران بارداری برای زنان بیخطر است .همچنین واکسیناسیون در دوران بارداری
کمک میکند تا کودک در برابر آنفلوآنزا و زمانی که اجازه تزریق آن را ندارد محافظت شود.
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فرد با تزریق این واکسن دچار آنفلوآنزا میشود کارشناسان
تاکید دارند که ویروسهای موجود در واکسن آنفلوآنزا غیرفعال هستند و این امکان وجود ندارد که
افراد با تزریق این واکسن دچار آنفلوآنزا شوند.

نوزادان در اولین وعده غذایی ،تخم مرغ و
بادام زمینی بخورند

بــه گفته محققان ،دادن تخم مــرغ و بادام زمینی به نوزادان در اولین وعده های غذایی موجب
می شود ریســک آلرژی غذایی کاهش یابد .محققان بیمارســتان کودکان کلورادو با بررسی ۱۴۶
مطالعه قبلی دریافتند زمان اولین وعده غذایی به کودک بر ریسک بروز آلرژی تاثیر دارد .همچنین
آنها دریافتند هیچ ارتباطی در مورد این زمان و بروز بیماری های خودایمنی وجود ندارد.
محققان با «قطعیت متوســط» گزارش می کنند نوزادانی که در ســن  ۴تا  ۶ماهگی تخم مرغ
دریافت کرده اند دارای ریســک پایین تر ابتال به آلرژی تخم مرغ هستند و به کودکانی که در سن
 ۴تا  ۱۱ماهگی بادام زمینی داده شــده اســت نیز کمتر از کودکانی که در سنین باالتر بادام زمینی
دریافت کرده ا ند در معرض ریسک آلرژی به بادام زمینی قرار دارند.
طبق این مطالعــه ،دادن زودهنگام این دو ماده خوراکی به کودک می تواند موجب کاهش ۲۲
مورد ابتال به آلرژی به تخم مرغ و  ۱۸مورد آلرژی به بادام زمینی در هر  ۱۰۰۰نفر شود.
طبق شواهد مطالعاتی ،این رابطه در مورد ورود زودهنگام ماهی به رژیم غذایی کودک مشاهده
نشــد .با این حال محققان عنوان می کنند برای رســیدن به قطعیت در مورد وجود این رابطه به
مطالعات بیشتری نیاز است.
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برخی گیاهان دارویی برای رفع بوی بد بدن ناشی
از تعریق زیاد پوست و رشد باکتری ها روی آن مفید
می باشــند .این گیاهان عالوه بر کاهش تعریق بدن
و اثر ضدعفونی کنندگی ،دارای بوی خوش و مطبوع
نیز هســتند .لذا نه تنها بدبویی بدن را رفع می کنند،
بلکه به خوشبو شدن آن نیز کمک می نمایند.
 -1برگ مورد
پاشــیدن پودر برگ خشک شــده گیاه مورد ،یا
شستشــوی پوســت با دم کرده غلیظ برگ مورد به
علت داشــتن تانن فراوان و خاصیــت قابض بودن،
تعریق پوســت را کنترل می کند و اسانس معطر آن
باعث خوشبویی بدن می شود.
 -2برگ شیرین بیان
دم کرده غلیظ برگ تازه شــیرین بیان (حدود 50
گرم در یک لیتر آب جوش که به مدت  15دقیقه دم
کشیده باشد) را جهت شستشوی موضع عرق روزی
 2تا  3بار اســتفاده نمایید تــا از بوی بد عرق رهایی
یابید.
 -3برگ حنا
پــودر برگ حنا به تنهایی یــا همراه با پودر برگ
سدر یا جوش شــیرین ،با اثر خنک کنندگی پوست
و کم کــردن فعالیت غدد عرق ،به رفع بدبویی عرق
کمک می کند .همچنین می توان حنا را با جوشانده
ســماق یا سرکه خمیر کرده و به موضع عرق مالید و
نیم ســاعت بعد با آبغوره یا سرکه رقیق شده موضع
را شستشو داد.
 -4مریم گلی
از جوشــانده گیاه مریم گلی همراه با گل ختمی
و زوفا ،می توان شــربت خوراکی تهیه کرد و روزی
 2مرتبه میل نمود تا در کاهش تعریق بدن اثر بگذارد.
همچنین پاشیدن پودر آن در زیر بغل یا داخل کفش
یا شستشــوی موضع عرق با دم کرده غلیظ آن ،در
رفع بدبویی و خوشبو نمودن پوست موثر است.
 -5مازو
تانن فراوان این گیاه ،آن را جزو قابض های قوی
قرار داده است که استفاده از پودر یا دم کرده غلیظش
به کسانی که از ترشح زیاد غدد عرق پوست شاکی اند
آرتروز کمــر در ناحیه پایین ســتون فقرات بروز
می کنــد .این نــوع آرتروز مانند آرتروز هر قســمت
دیگری از بدن ناشــی از پدیده تخریب مفصل است.
در واقع غضروف آسیب پذیر شده و غشای سینوویال
مفصل دچار التهاب می شــود و ضخامت انتهاهای
اســتخوان ها افزایش پیدا می کند .بعد از  65سالگی
معموال آرتروز کمر ،مفاصل بین مهره ای پشــتی را
درگیر می کند .این نــوع آرتروز در بیماران جوان تر
بیشتر در ناحیه دیسک های بین مهره ای جا خوش
می کند.
درد انتهای کمر که با راه رفتن تشــدید
می شود
بر اســاس بررســی هــای محققان فرانســوی،
 84درصــد آقایــان و  74درصد خانــم های باالی
 50سال در عکس های رادیولوژی عالئمی از آرتروز
کمــری را دارنــد .در واقع با در نظــر گرفتن تعداد
مفصل ها و فشــردگی مهره های کمری ،این میزان
شــیوع قابل فهم به نظر می رسد .دردهای ناشی از
این مشکل در اکثر موارد «دردهای مکانیکی» بوده
و با راه رفتن تشدید می شود.
ممکن اســت فــردی بعد از یــک کیلومتر دچار
کمردرد شــود و فرد دیگری با پنجاه متر پیاده روی
نیز احســاس درد کند .در این صــورت بیمار باید به
مدت چند دقیقه ای توقف کرده و دوباره مســیر خود
را در پیش بگیرد.
دلیل آن چیست؟
مهره های کمری با ســاخت اســتخوان اضافی
نسبت به ضعف مفصل واکنش نشان می دهند و این
مسئله باعث تنگی کانال نخاعی کمر شده و حرکت
ستون فقرات را محدود می کند .این مسئله نیز باعث
ایجاد درد در این ناحیه خواهد شد.
دردهای ناگهانی بعد از تحرک بدنی
در ایــن صورت درد در ناحیه انتهای کمر بســیار
شــدید اســت و بعد از هر نوع فعالیت بدنی ،از بلند
کردن اشــیا گرفته تا حتی یک عطســه ســاده ،درد
ناگهانی بروز می کند .این درد همچنین به پای بیمار
سرایت می کند.
دلیل آن چیست؟
این درد از ضعف دیسک بین مهره ها که از حلقه
فیبری غضروفی تشکیل شده ناشی می شود و بخشی
از هســته ژالتینی داخل دیسک بیرون می زند که به
امــروزه یکــی از مشــغله های ذهنــی آقایان و
همین طور خانم ها دفع چربی هایی است که در ناحیه
شکم جمع شده است .البته مسئله شکم بزرگ صرف ًا
یک مسئله زیبایی و ظاهری نیست ،بلکه این مسئله
باعث بروز مشــکالتی در ســامتی می شود؛ چون
چربی های این ناحیه باعث بــروز التهاب در بافت ها
می شــود .در این مطلب شــما را با نوشــیدنی های
طبیعی آشنا می کنیم که با مصرف صبحگاهی آن ها
می توانید به کاهش چربی شکمی امیدوار باشید.
چربی شکمی بیماری زا می شود
چربی تمرکــز یافته در ناحیه شــکم در طوالنی
مــدت می تواند منجــر به بروز بیمــاری های قلبی
جدی شــود .چربی های این ناحیــه باعث تولید زیاد
ســیتوزین می شــود که درنهایت باعــث بروز حالت
مقاومت سلول های بدن نسبت به انسولین می شود.
در نتیجه برای سالم تر ماندن باید اندازه دور کمرتان
را کنترل کنید.
لیموناد با نعنا برای داشتن شکمی تخت
یکی از اصولی که مانع از کاهش وزن می شــود
باال رفتن ســن است .هر چه سن باال برود متابولیسم
یا همان ســوخت و ســاز بدن کند می شود .در بین
خانم ها یائسگی مشکل را بغرنج تر می کند .کاهش
استروژن و پروژسترون شرایطی به وجود می آورد که
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رفع بوی عرق با گیاهان دارویی
توصیه می شود.
 -6پوست و برگ گردو
برگ گــردو دارای خاصیت ضــد میکروبی قوی
می باشــد و شستشــوی موضع عرق با خیسانده یا
دم کرده غلیظ برگ تازه گردو در رفع بدبویی پوست
موثر است .پوست ســبز گردو نیز به علت دارا بودن
تانــن فراوان و قابض بودن ،در کنترل ترشــح عرق
بسیار مفید است.
 -7نعناع
اســتفاده خوراکی از برگ تازه نعنا یا عرق نعنا در
رفع بدبویی دهان بسیار موثر است .همچنین استفاده
از دم کرده نعناع جهت شستشوی پوست بدن عالوه
بر رفع بدبویی و کم کردن ترشــح غدد عرق باعث
خوشبو شدن بدن نیز می شود.

 -8برگ سیب
شستشوی بدن با دم کرده برگ تازه درخت سیب،
در کاهــش بوی بد عرق نقش موثری دارد ،خصوصا
اگر این دم کرده همراه با کمی سرکه استفاده شود.
 -9گل سرخ
گذاشــتن گلبرگ های تازه گل سرخ روی موضع
عرق یا شستشوی بدن با گالب یا پاشیدن پودر گل
ســرخ زیر بغل یا داخل کفــش ،از دیگر روش های
طبیعــی کاهــش عــرق و رفع بوی آن محســوب
می شود.
 -10رزماری
این گیاه که به اکلیل کوهی نیز شــهرت دارد ،در
کاهش تعریق بدن اثر بسزایی دارد .می توان ترکیبی
از  50گرم پودر برگ رزماری و  200گرم پودر تالک

عالئم آرتروز کمر را جدی بگیرید

آن بیرون زدگی دیسک (فتق دیسک) گفته می شود.
این بیرون زدگی به ریشــه های عصب سیاتیک
فشار وارد می کند و ممکن است باعث بروز سیاتیک
شــده و یا به عصب کرورال فشار آورده و باعث بروز
سیاتیک پا (جلوی ساق پا) می شود.
نیاز به خم کردن کمر
برخی افراد کــه از درد کمری رنج می برند ،برای
تسکین درد خود به سمت جلو خم می شوند .در واقع

کمر خود را خم کرده و خمیده راه می روند .این افراد
همچنین با دوچرخه سواری نیز تسکین پیدا می کنند
و بــر خالف پیاده راه رفتن که باعث درد می شــود،
می توانند کیلومترها دوچرخه سواری کنند.
دلیل آن چیست؟
خم کردن پشت با گشــاد کردن کانال تنگ شده
نخاعی کمر باعث تســکین مفاصل کمری می شود.
مشــکل تنگی کانال نخاعی به دالیل متعددی بروز

نوشیدنی های صبحگاهی چربی سوز
چربی ها بیش از پیش در ناحیه شکم تجمع پیدا کرده
و ســخت تر از بین می روند .البته نمی توان گفت که
همه چیز قطعی و غیرقابل جبران اســت .با داشــتن
رژیم غذایی مناســب می توان به کاهش چربی های
ایــن ناحیه کمک زیادی کرد .برای موفقیت از همین
امروز مواد غذایی صنعتی و فراوری شــده را از برنامه
غذایــی تان حذف کنید و نوشــیدنی لیموناد با نعنا را
در برنامه غذایی تــان بگنجانید .لیموترش ،آب ولرم
و نعنا مــی تواند به تأمین آب بدن و التهاب زدایی از
بافت های شکم کمک کند.
بایــد بگوییم کــه خاصیــت دیورتیک و ســم
زدای موجــود در ایــن نوشــیدنی و همچنین میزان
آنتی اکسیدان باالی آن یک درمان قوی برای مقابله
با چربی های شکمی است .اگر بدنتان دچار احتباس
آب (ورم) شــده اســت یا می خواهید سوخت و ساز
بدنتان را باال ببرید و آن را از شر توکسین ها خالص
کنید به سراغ این نوشیدنی بروید.
آب زغال اخته ،آناناس و گالبی
این نوشیدنی ســالم بسیار خوشمزه است .مصرف

آن به صورت ناشــتا به بدن کمــک می کند تا تولید
کورتیــزول را کنترل کند .همان طــور که می دانید
کورتیزول همان هورمون اســترس است .البته برخی
افراد با قرار گرفتن در شــرایط اســترس زا وزن کم
می کننــد .اما خیلی از افراد در چنین شــرایطی وزن
اضافه کرده و چاق تر می شــوند .در واقع کورتیزول
در بــدن افراد مختلف متفاوت عمــل می کند اما در
اکثر موارد باعث تجمع چربی در ناحیه شکم می شود.
این چربی هــا مقاومت زیادی دارند و بــه راحتی از
بین نمی روند .ترکیب ســه میوه زغال اخته ،آناناس
و گالبی می تواند شــرایط را به نفع شما تغییر داده و
به خوش اندامی تان کمک کند.
آنانــاس باعث کنترل کورتیزول خون شــده و در
هضم راحت غذا و همچنین مقابله با ورم معده نقش
دارد ،چون حاوی آنزیمی قوی به نام بروملین اســت
که می تواند به هضم پروتئین ها کمک کند.
زغال اخته نیز به نوبه خود به پیشــگیری از بروز
عفونت هــا در بدن کمک می کنــد .ترکیب این دو
میوه با گالبی باعث تهیه یک نوشیدنی ایده آل برای

تهیه نمود و روزی  2تا  3بار به محل عرق پاشید.
عالوه بر گیاهان دارویی مذکور ،استفاده از جوش
شــیرین ،گِل ارمنی و زاج سفید نیز که در واقع جزو
مواد معدنی دارویی هســتند ،بــرای درمان تعریق و
بوی بد آن موثر اســت .گِل ارمنــی یا همان خاک
ارژیل ،نوعی گِل رس خالص ورز داده شده است که
در التیام زخم و ضدعفونی کردن پوســت و رفع بوی
بدن موثر است .طرز اســتفاده از این ماده معدنی به
این صورت است که می توان آن را به صورت خشک
به تنهایی و یا ترکیب با پودر نعناع و گل ســرخ روی
موضع عرق پاشــید ،یا به صورت محلول با مقداری
آب و ســرکه به صــورت گل شــل درآورد و روزی
نیم ســاعت روی موضع عرق گذاشت .به طور کلی
ذرات رس قدرت جذب باالیی دارند.

کرده و باعث کمردرد می شــود .توجه داشــته باشید
ممکن است در مواردی علی رغم آسیب زیاد مفصل
و غضروف ،فرد هیچ دردی احساس نکند ،ولی برخی
بیماران با رادیوگرافی نسبتا طبیعی ،دردهای شدیدی
احساس کنند .لذا الزم است که این گونه دردها حتما
توسط پزشک متخصص بررسی شود.
گزگز و درد پراکنده در پاها
درد آرتروز کمری در برخی مواقع انتشار یافته و به
ران ها و پاها بویژه در حین راه رفتن منتقل می شود.
این دردها با مور مور شدن و گزگز همراه است.
دلیل آن چیست؟
تنگی کانال نخاع باعث ایجاد فشــردگی مســیر
عصب ســیاتیک یا عصب کرورال شده و باعث بروز
درد می شود.
فلج یا ضعف (در موارد نادر)
عدم عملکرد درست دیســک های بین مهره ای
می تواند باعث بروز فلج شود که در نتیجه فشردگی
عصب سیاتیک بروز می کند.
دلیل آن چیست؟
دردهای رادیکــوالر (دردهای مربوط به ریشــه
اعصاب مانند سیاتیک) می تواند باعث بروز بی حسی
در اعضــای تحتانی یا یک ضعف دائمــی (پارالیز یا
پارزی یا فلج ناقص) شود .این تغییرات معموال بسیار
دیر بروز می کنند و فلج کامل به ندرت پیش می آید.
در صورت بروز این مشــکل بیمــار هرگز به صورت
فلج شــده از خواب بیدار نمی شود ،بلکه تغییرات به
کندی صورت گرفته و ضعف حاصل می شود.
احساس خشکی در کمر
در این صورت به نظر می رســد که حرکت ستون
فقرات محدود شده است و بیمار به راحتی نمی تواند
بدن خود را خم و راست کند.
دلیل آن چیست؟
آرتروز به واســطه استقرار خود در مفاصل و اثرات
خود روی بافت های خارج و داخل مفصلی باعث بروز
خشکی مفصلی می شــود .این مسئله نیز به صورت
کاهش انعطاف پذیری مفاصل خود را نشان می دهد.
البتــه این پدیــده یک واکنش طبیعــی و محافظتی
فیزیولوژیکــی بدن اســت ،به این صــورت که بدن
تحرک خود را از دســت می دهد تا درد کمتر شــود.
عضالت نیز به دلیل چســبندگی و فیبروزه شدن ،با
کاهش انعطاف پذیری و کشسانی مواجه می شوند.
کنترل اعصاب و تسریع سوخت و ساز بدن شده و به
دفع ســریع چربی های تجمع یافته در ناحیه کمک
می کند.
قهوه
شاید به نظرتان عجیب بیاید اما یک فنجان قهوه
صبحگاهی می تواند به داشتن شکمی تخت و ارتقای
سالمت کبد و قلب کمک کند .البته باید یادتان باشد
که بــرای بهره مندی از خواص طبیعی قهوه نباید به
آن شکر ،شیر پرچرب یا خامه اضافه کنید.
کافئیــن خاصیت ترموژنــی دارد و برای تحریک
سوخت و ساز بدن موثر است .قهوه به کالری سوزی
کمک کــرده و باعث کاهش احســاس گرســنگی
می شود .این نوشــیدنی حاوی آنتی اکسیدان باالیی
اســت .خیلی از افــراد صبح خود را با قهوه شــروع
می کنند .البته بهتر است در مصرف آن نیز دچار افراط
نشوید .باید بدانید که قهوه صبحگاهی برای عروق و
مغز شــما مفید است و به کاهش چربی های شکمی
کمک می کند.
یادتان باشد که برای خوش اندام بودن نمی توانید
صرف ًا به این نوشــیدنی ها اتکا کنید .بهترین کار این
اســت که این نوشیدنی ها را در چهارچوب یک رژیم
غذایــی متعادل و متنوع گنجانــده و از تحرک بدنی
غافل نشوید.

