
ب�ه ش�ما عزی�زان هم�راه و فرهیخته م�ان پیش�نهاد 
می کنی�م قب�ل از صرف هزین�ه گزاف برای خرید این یا 
آن کمک الغری تبلیغ شده از رسانه های درون مرزی و 
برون م�رزی و دله�ره بروز اثرات جانبی نامش�خص و 
نامعل�وم س�عی بفرمایید با بهره گی�ری از توصیه های 
کادر مج�رب و تجرب�ه اندوخت�ه درمان�ی م�ورد تأیید 
سازمان نظام پزشکی کشور از آلترناتیوهای مناسب و 
س�الم محص�والت طبیع�ی ب�دون هزینه ه�ای گزاف، 
برنام�ه خ�ورد و خوراک تان را به راحتی و بدون زحمت 

با الگو قرار دادن نام بردگان زیر تنظیم فرمایید:

مغزه�ا و دانه ه�ا از جمل�ه منابع سرش�ار از 
و 01 چ�رب ض�روری  اس�یدهای  پروتئی�ن، 

فیبرهای مفید برای عملکرد دس�تگاه گوارشی، سیری 
بلند مدت و تأمین نیازهای میکروبیوم های مس�تقر در 
انتهای روده باریک و تمامی طول کولون می باشند، به 

ویژه بادام درختی.

میوه ه�ا و س�بزیجات رنگارن�گ ب�ا طع�م و 
رایحه ه�ای گوناگ�ون ناش�ی از ترکیب�ات 02

ش�یمیایی ثانوی�ه متع�دد خ�ود ن�ه تنه�ا سرش�ار از 
آنتی اکس�یدان ها و خنثی کنن�ده رادیکال های آزاد بوده، 
بلک�ه مق�دار قابل توجه�ی از ویتامین ها و م�واد معدنی 

ضروری مصرف کننده را تأمین می س�ازند، به طور مثال 
از میوه جات به س�یب و از س�بزیجات به هویج اش�اره 
کوتاهی می کنیم: س�یب و هویج از س�یر کننده های بلند 
مدت برش�مرده می ش�وند. پکتین موجود در س�یب با 
تنظی�م پروس�ه هض�م و تعدیل س�رعت ج�ذب قند و 
چربی ها از افزایش سریع آنها در جریان خون جلوگیری 

می نماید و به تدریج میزان شان را نیز کاهش می دهد.

تخم م�رغ آب پز کاماًل پخته در میان وعده ها، 
س�یری طوالنی مدت�ی را تأمین نم�وده و به 03

علت فاقد قند بودن، قند خون را نیز تغییر نمی دهد.

رایح�ه وانی�ل تعدیل و رفع کننده احس�اس 
گرسنگی می باشد. اگر با چند قاشق ماست 04

کم چرب غنی شده با پروتئین آمیخته و میل گردد.

مس�واک زدن دندان ها ب�ا خمیردندان دارای 
رایح�ه نعن�ا، حمل�ه ولع خوردن را تس�کین 05
می دهد.

نوش�یدنی های گ�رم، آب ی�ا چ�ای کم رنگ 
بدون قند و ش�کر و عصاره سبزیجات صاف 06

ک�رده ب�ا پرک�ردن مع�ده، س�یری س�بکی را فراه�م 
می س�ازند و ب�رای تنوع بخش�یدن به ای�ن مایعات، از 
دمکرده ه�ای زنجفی�ل، نعنا، بابونه، ختمی و غیره که به 
موازات تسکین گرسنگی عملکرد دستگاه گوارشی را 

تنظیم می  نمایند نیز می توان استفاده کرد.

تمام�ی حبوب�ات به ویژه عدس، نخود، انواع 
لوبی�ا و باقال س�بز با کمی س�س تن�د، فلفل 07

قرمز )چیلی( یا تاباس�کو، س�یری بلندمدتی را فراهم 
می سازند.

ق�دم زدن در ه�وای آزاد فاق�د ریزگ�رد و 
آلودگی های مرسوم این عصر و زمانه08

هوس ویارگونه به میل کردن مزه های شیرین، شوری 
و چربی، به راحتی و آس�انی دس�ت بردار نیست، مگر با 
تنفس عمیق هوای آزاد توام با چندین دقیقه پیاده روی 
مفرح در دشت و دمن، کوه و چمن یا باغ  ها و بستان ها 

و یا از همه مهیاتر در پارک های عمومی.

نوش�یدن آب ب�ه ط�ور تدریج�ی آرام و 
جرعه جرعه09

اغل�ب نی�از ب�دن ب�ه آب و تش�نگی پنهان ب�ه صورت 
گرس�نگی تجل�ی پی�دا می کند، به وی�ژه در افرادی که 
حداقل یک ونیم لیتر آب یا مایعات به صورت آب یا آب 
معدن�ی ی�ا چای کمرنگ بدون قند و ش�کر در طول روز 
دریاف�ت نمی دارن�د، اغل�ب گرس�نگی های کاذب ب�ا 
هوس های ویارگونه به طعم های شیرین، شور و چرب 

امان شان را می برد.
ب�ا به کارگی�ری ای�ن چند عامل طبیعی ب�دون عوارض 
جانب�ی و هزینه ه�ای آن چنان�ی، ریش�ه ریزه خ�واری 
دائم�ی و حمله ه�ای گرس�نگی کاذب گاه و بی گاه را به 

تدریج تحت کنترل درمی آورید.

از خودت��ان و اطرافی��ان نزدیک تان آغاز می کنیم. تا حاال چند بار 
از این کمک الغری های رنگارنگ و رژیم های الغری س��ریع 
جادویی استفاده کرده اید و تکرار نموده اید، ولی در هر بار پس از 
دست یابی به وزن و سایز مورد انتظارتان به بهای افتادگی اندام، 
پیری و زش��تی چهره تان در کوتاه زمانی وزن و س��ایز کاهش 
یافت��ه، حتی بیش��تر از آغاز کاربرد رژی��م و میل کردن ترکیبات 
توصیه ش��ده فقط به صورت انباش��ت بافت های چربی بیش��تر 
نمود پیدا کرده و کوچک ترین ترمیمی در عضات تحلیل رفته و اس��کلت تهی ش��ده از تراکم مواد 
معدنی و زیبایی از دس��ت رفته صورت تان رخ نداده اس��ت. اگر فرصت داش��تید به آمارهای گستردگی 
مبتای��ان ب��ه چاقی و بیماری های فرا خوانده ش��ده به عل��ت این افزایش وزن و چاقی های خزنده در 
کشورهای آمریکایی و اروپایی مراجعه فرمایید که اغلب تولید و صادر کنندگان این کمک الغری ها 
و مکمل ه��ای گوناگ��ون، رهایی بخش و معجزه گر می باش��ند، ب��ه بی ثمر بودن آنها پی خواهید برد و 

دگر بار پول تان از کف و سامتی جسم و جان تان را در معرض خطر قرار نخواهید داد.

موادوترکیباتتاثیرگذارمتعددوباعملکردهایمختلفدرمهاراشتهاوپیشگیریازگرسنگیآنطوریکهتبلیغوتوصیهشدهومیشوند،چارهسازنبودهو
نخواهدشد،چرا؟
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روش های 
عملی برای 
کنترل اشتها

سیرکنندههایطوالنیمدت

کمکالغریهایرنگارنگورژیمهایالغریجادویی
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