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رژﯾﻢ ﭼﺎﻗ و ﻻﻏﺮی و ﺣﺘ ﺷﯿﺮدﻫ  ،از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺎﻗ ﻋﻮارﺿ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ را دارد ،اﻣﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟ  ،ﻋﻮارض ﺑﺪﺗﺮ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ دو راه دارﯾﺪ .ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﺮﻓﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ و 2ﮐﯿﻠﻮ ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻌﺪه ش درد ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﮕﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد! آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .
}رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻧ ﻧ ﺳﺎﯾﺖ|ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻣ ﻟﯿﻤﻮﻣ |ﻟﯿﻤﻮﻣ رژﯾﻢ ﭼﺎﻗ { ﺧﯿﻠ از اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺖ از اداﻣﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ  .روش در درﻣﺎن ﭼﺎﻗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﭗ وزﻧ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑ ﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
وزن ﻗﺒﻠ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘ وزن ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﻮد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﮑﺮده و از اﻓﺮاد ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی روﻧﺪ ﻻﻏﺮی ﺧﻮد در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﺻﻮﻟ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزﻧ آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺻﻮرت رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع رژﯾﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺖ وزن ،ﭼﻪ ﻗﺪر ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺘﭗ وزﻧ
ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی  3روزه ﻋﺎﻣﻠ ﺑﺮای ﺳﺨﺘ دوﭼﻨﺪان آنﻫﺎ در روﻧﺪ ﻻﻏﺮی و
ﮐﺎﻫﺶ وزﻧﺸﺎن ﻣ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی اﺷﺎره ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن اوﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ و در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘ ﺑﻮدن اﯾﻦ روش در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ وزن دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻋﻮارﺿ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ دارد.
}اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻟﯿﻤﻮﻣ |رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ |com.ﻟﯿﻤﻮﻣ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی{ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ رژﯾﻢ و راﯾﮕﺎن  ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻮﻓﻖ و
ﺗﺴﺖ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ و روﺣ  ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ  ،ﻋﻼﯾﻖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺪﻧ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ دو ﻧﻔﺮ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑﺘﺪا روی دﮐﻤﻪ » ﺳﺒﺰ رﻧﮓ « ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ  ،ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻧ ﻧ ﺳﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﭼﻄﻮرﯾﻪ؟ ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ؛ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل؛ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﯾﺎ ﻏﻔﺎری؛ دوره ﻫﺎی
رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﭼﻨﺪ روزه اﺳﺖ؟  - Jan 5, 2021رژﯾﻢ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل ﺑﻪ اﺳﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻧﯿﺴﺖ و رژﯾﻤﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻟﯿﻤﻮﻣ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی در اﯾﺮان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮل رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی آﺳﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﮑﻤﻞ  bcaaﭼﯿﺴﺖ و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ی ﺑﺴﯿﺎری از رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎرز آن ﻫﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .درﻣﺎن ﭼﺎﻗ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﯾﮑ از ﭘﺮ دردﺳﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣ ﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد وﻗﺖ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻄﺮات رژﯾﻢ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ اﺷﮑﺎﻟ
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اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان ﺧﻮد ﺷﻮﺧ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﻋﻀﻼﻧ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﭼﺎی ﻟﯿﻤﻮ و ﻧﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ ی ﮔﻨﺪم :اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن از
ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﯿﺨﻮاﯾﺪ ﻻﻏﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﮕﯿﺮد .دوﺳﺘﺎن  ،اﻗﻮام و
ﻋﺰﯾﺰان ﺷﻤﺎ ﺑ ﺪ از ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ؟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺰاج ﺳﺮﺷﺘ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ در اﺻﻞ اﺣﺘﻤﺎل
ﺻﺪدرﺻﺪی ﭼﺎق ﺷﺪن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده اﻧﺪ.
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻧ ﻨﺎع ﺗﺎزه ی ﺧﺮد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﺮ روز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن
 ، ۲۱۵ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ  bmiﺑﯿﻦ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰دارﻧﺪ ﯾ ﻨ اﺿﺎﻓﻪ وزﻧ در ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم .ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن ﮐﺴ
اﯾﻦ رژﯾﻢ رو اﻧﺠﺎم داده؟ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﺰاج و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺰاج و ﻋﺪم ﺗ ﺎدل در ﻣﺰاج ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﻗ و ﭘﺮﺧﻮری ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ را دارد .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع رژﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی در اﯾﺎم ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﮐﺮوﻧﺎ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ وزن ﺑﻪ وزن ﻗﺒﻠ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻫﺶ وزن داﺋﻤ  ،ﺗ ﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از
ﻟﯿﻤﻮﻣ رژﯾﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی
آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺻﻮﻟ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺗﺎﭘﯿﮏ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﻄﻠﺐ ﺑ ﺪ از ارﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داروﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ و
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺰﺷﮑ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺴﺨﻪ ی
ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺘ در ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾ ﺎ ً ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع رژﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺪرن و ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺘ ﻣﺰاج و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﭼﺎﻗ ﻟﯿﻤﻮﻣ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ  ،راﯾﮕﺎن اﺳﺖ وﻟ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۱۵ﭼﻪ ﻣﻌﻨ
ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ و اﺻﻼ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﻻﻏﺮی دارد ؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ورزش
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑ ﺪ از ﺧﻮردن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺳﻢ زدا ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
 ۱/۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻓﻠﻔﻞ ﭼﯿﻠ ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﻤﻮﻣ درﯾﺎﻓﺖ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه در ﺻﺒﺢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﻫﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و درﺳﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوﯾﺪ  ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر  ۴ﺗﺎ  ۵ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ وزن را از ﺧﻮدﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺧﻮد
را ﺑﺎ  ۲ﻟﯿﻮان آب ﮔﺮم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻤﻮم ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ،ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن،
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ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ وﻋﺪه اﺻﻠ  ،ﺑﺪن اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧ ﺮژی ﻻزم ﻣﯿﮕﺮدد .
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ  :ﻣﯿﻮه ﻫﺎ دارای آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻨ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮔﺮﺳﻨﮕ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮاغ ﻃﺮز ﭘﺨﺘﺶ :ﻣﺎﮐﺎروﻧ ﻓﺮﻣ رو ﻃﻮری آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم ﺷﻮد و
ﺑ ﺪ داﺧﻞ ﻇﺮﻓ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪﺑﻪ آن ﻣﻘﺪاری ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای،ذرت ،ﻣﺮغ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻌﻔﺮی وﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺎﻻدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪﺑﻪ
ﺟﺎی ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻤ ﺧﺮدل )ﺧﺮدل در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺳﺘﻘﺎده ﮐﻨﯿﺪ( و ﺳﺮﮐﻪ و ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮب ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﺑ ﺪ ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ.
آﺟﯿﻞ :ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟ اﻧ ﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮن از ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ وﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺸﻮن ﻋﺎﻟ .
ﺳﻼم وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﻦ روز ﯾﺎزدﻫﻢ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ وﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻢ ﮐﺮدم ﺧﯿﻠ ﻋﺎﻟ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻣ ﺧﻮام ﺑﺪوﻧﻢ ﺑ ﺪ از ۲۱۵
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ  ۲۱۶رو ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟ رژﯾﻢ اﺻﻮﻟ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس! اﯾﻦ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻏﺬای ﺳﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ
ﺷﻤﺎ را اﺻﻼح ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎ ﺳﺒﮏ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﺻﻮﻟ ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ و ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺸﺎوران ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ و اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺎﻋﻪ ی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻤﮕﺎﻧ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﯾﮑﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ رژﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان رژﯾﻢ و آﺳﺎن ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻤ درﺳﺖ و ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑ ﺮای ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‐
ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﻤﻮﻣ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رژﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  3روز ﻓﻘﻂ ﻫﻮﯾﺞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺘ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮﯾﺞ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن در رژﯾﻢ 3
روزه ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺗﮏ ﻣﯿﻮه ی ﻫﻮﯾﺞ ،اﯾﻦ آﮔﺎﻫ داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﺻﻮرت ﺑﻪ زردی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﻣﺎ ﭘﺲ از 3
روز ﻣﺘﻤﺎدی در رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑ ﺮای ﺑﺪﻧ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ،ﻧﯿﺎز ﺿ ﺮوری ﭘﯿﺪا ﻣ ‐
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﺰاج و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﻠﻮم ﺗ ﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘ و ﻣﺪرن را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣ
دﻫﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ راز ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮﺑﺸﻮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗ ﺬﯾﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤ روز دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻻﻏﺮی  ،رژﯾﻢ
ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔ ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺷﺖ ﻣﻐﺬی ﻫﺎ ،وﺟﻮدش در رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻫﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮی ﺳﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻀﻼت ﻋﻤﻞ ﻣ
ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺰاج ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘ ﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻫﻤﯿﺸﮕ ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  Bmiﻟﯿﻤﻮﻣ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ،ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﻗﻨﺪﺧﻮن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن را در ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر اﻧﺪام اﯾﺪه
آل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ و ﺳﺒﮏ ﺗ ﺬﯾﻪ ای ﺷﻤﺎ را ﻋﻮض ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز
ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی داغ داغ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ
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ﺟﺴﻤﺎﻧ و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد ،اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را اداﻣﻪ
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮﺑﺸﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد وﯾﺮوس ﻫﺰار ﭼﻬﺮه ﮐﺮوﻧﺎ و
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗ ﯿﯿﺮات ﻋﻈﯿﻤ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺗ ﺬﯾﻪ ای ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رژﯾﻤ ﮐﻪ در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﮐﺮوﻧﺎ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ وزن ﺷﻤﺎ را ﻫﺪف ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ و ﺳﺒﮏ ﺗ ﺬﯾﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ
در ﻫﺪف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﻮﺗ ﮐﻪ ﺑ ﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ رژﯾﻢ وزن و ﺳﺎﯾﺰ ﺷﻤﺎ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد و از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﻏﺮی  ۲۱۶رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺑﺸﻮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از
ﻋﻮارض ﭼﺎﻗ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻮارﺿ ﺑﺪﺗﺮ از ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗ ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ﺎدل اﻧ ﺮژی در ﺑﺪن و
ﺳﭙﺲ ﺗ ﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔ و ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗ ﺬﯾﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘ  ،ﺿﺮورت
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗ ﺬﯾﻪ در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﯾ ﻨ دوران ﺟﻨﯿﻨ و ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔ  ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣ ﺷﻮد ، .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ آﺷﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﺎﻫﺶ  1ﺗﺎ  3ﮐﯿﻠﻮ در ﯾﮏ دوره ی  21روزه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﯾ ﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﻼح دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از رژﯾﻢ ﻓﺸﺮده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻫﺎ و ﺑﻼﮔﺮ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ در ﻣﻮرد ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای
واﻗﻌ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از ﻻﻏﺮی ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ ﺳﺎﻟﻢ را ﻫﻢ در ﭘﯽ دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وزن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪودی ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌ و ﺗﻀﻤﯿﻨ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان
ﮐﺎﻫﺶ وزن را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨ  ،دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤ در ﻣﻮرد ﺑﺎور ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮ
ﻗﺪرت اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﮐﻤ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ذﻫﻨ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ  .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤ در ﻣﻮرد ﺑﺎور ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ  .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺴﺖ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .
ﯾ ﻨ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ  .اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﯾ ﻨ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﻓﮑﺮ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺮﺧ از رژﯾﻢ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ را از ﻏﺬای
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺑﺎ وﻟﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺛﺮ ﯾﻮﯾﻮ ﻣ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺳﺎﯾﺰ ﻣﯿﺨﻮام رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮم.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﻤﻮﻣ رو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﮑﺮدم.ﮐﺴ ﻫﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻪ؟ اﮔﺮ روز ﭼﻬﺎرم ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗ ﯿﯿﺮاﺗ را در ﺳﺎﯾﺰ و ﯾﺎ وزن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ  ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  .ﺳﻪ ﮔﺮوه
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ﻏﺬاﯾﯽ درﺷﺖ ﻣﻐﺬی ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﺎﻟ ،
ﺧﺴﺘﮕ و ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد .وﻋﺪه دوم ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات دار ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺒﺰی ﺑﺎﺷﺪ و وﻋﺪه ﺳﻮم ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﯾﺎ وﻋﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰاج ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن او ﺗ ﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﻫﻤﺮاﻫ ﺗﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻻﻏﺮی
ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﺎﻗ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
رژﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺪای اﻧﺪام ﻻﻏﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔ ﺷﮕﻔﺖ آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺻﻮﻟ را
از ﺳﺎﯾﺮ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در اون ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻪ.
ﯾ ﻨ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﺎ  ۱۰روز اول وزن ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻪ ﺑ ﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻪ .ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ  ١٠٠ﮐﺎﻟﺮی دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ از  ٢٠٠ﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻎ دﺳﺘﻮر ﺳﯿﺮی را ﺻﺎدرﮐﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﮐﻢ ﺷﻮد .
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺧﻮب ﺷﻮ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ  ۵ ،روز از رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ۲۱۵را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮار
دﻫﺪ .رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ۲۱۵؛ در  ۲۱روز  ۵ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮام وزن ﮐﻢ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻻﻏﺮم ﻣﯿﺨﻮام ﺷﮑﻤﻮ ﭘﻬﻠﻮم ﺑﺮه و
دﯾﮕﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ورم ﻣﻌﺪه دارم ﻣﻌﺪم ﺑﺸﺪت اﺳﯿﺪی ﻫﺴﺖ اﯾﻨﺠﻮر رژﯾﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺮاﻫﺘﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺘﻮن ﻣﯿﮑﻨﻪ.
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! ﺳﻼم ﺷﻤﺎ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ رو اداﻣﻪ دادی ؟ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ
در ﻣﻮرد رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از زﯾﺮ ﮐﺎر در ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .2 .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻻﻏﺮ ﺷﺪن راه درﺳﺖ را رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ! ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ رژﯾﻢ اﺻﻮﻟ و درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗ ﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠ اﯾﻦ آزادی در رژﯾﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﻪ رو ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮاب ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ اﺻﻼ ﺟﺎی ﺗ ﺠﺐ ﻧﺪاره!
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺗﻮن ﺗ ﺠﺐ آور ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎﻻد ﻣﺎﮐﺎروﻧ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻮر در ﻧﻤﯿﺎد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاد رژﯾﻤ ﻫﻢ آﻣﺎده
ﺑﺸﻪ! روش ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ؛ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﻣﯿﻮه .ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ .رژﯾﻢ دوران ﻫﺎ · ﺳﻼم اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ دارﯾﺪ از
رژﯾﻢ  ۲۱۶اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻼم وﻗﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ دارم آﯾﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪ؟
روز ﺳﻮم از رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ۲۱۵ﻓﺮارﺳﯿﺪه .
اﯾﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزﯾﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ۲۱۵ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺘﺠﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن  ، ۲۱۵ﺷﺎﻣﻞ  ۲۱روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻏﺬاﯾﯽ و ورزﺷ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗ ﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪﻧ
ﺑﺮای ﺑﺪن دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗ ﺎدل ﻣﺰاج ﺑﺎ ﻫﯿﭻ دارو و دﻣﻨﻮﺷ اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗ ﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ اﺗﻔﺎق
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ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺖ وﺟﻮی آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣ
ﺑﯿﻨﯿﺪ.
رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﺳﺒﮏ ﺗ ﺬﯾﻪ ای ﺷﻤﺎ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رژﯾﻤ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ،ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل  -ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠ  -ﻣﺎﻣ ﮔﭗ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺗ ﺬﯾﻪ
آﻓﺎی ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ روﺷﻨﺪل آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﻫﻢ ار ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺑﻮدن.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ رو ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدم و ﻃ  ۲۱روز از وزن  ۱۰۶٫۵اوﻣﺪم روی  ۹۵٫۵و ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ راﺿ ﻫﺴﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ی روی دوش ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺘﺎن آﺷﺘ ﺑﺪﻫﻢ .ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ،درﻣﺎن ﭼﺎﻗ و ﺣﻔﻆ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .روﺷ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﭼﺎق ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻻﻏﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮپ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  :ﺳﻮپ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻣﻐﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ و ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس
ﺳﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ را ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾ ﻨ  ۲۱روز ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ روز ده ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﺷﮑﻢ
ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ اﺻﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ درﺷﺖ ﻣﻐﺬی ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ واﻗﻌ ﺗﻄﺒﯿﻖ داره و ﻏﺬاﻫﺎش ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﺮﺳﻮﻣﻪ و ﻃﺮز ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﺦ ﻣﻌﻤﻮﻟ داره… دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ورزش ﻫﻢ داره ﯾﺎ ﻧﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺠﻮری
ﻫﺴﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ورزش ﻫﺎی ﻫﻮازی ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﯾﺪن  ،راه رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ  ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﺷﻨﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻏﺬای ﺳﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﻤﺎ ،ﻫﯿﭻ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠ را ﺣﺬف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل اﯾﻦ رژﯾﻢ  35روز اﺳﺖ و
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ رژﯾﻢ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻮر ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮی ﺗﺨﺼﺼ ﻧﺒﻮد ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺣﻮزه زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺮف ﻧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑ ﻣ روﯾﺪ و ﻋﯿﻨﮏ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻧﻤ زﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰رژﯾﻢ ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﻤﻮﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ رژﯾﻤ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ را در رژﯾﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻮارﺿ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد؟
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ  .ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻔ ﮔﻮش
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑ ﺪ از اﯾﻦ  ۲۱روز ورق ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ  .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎ داغ اﺳﺖ … ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه اﻓﺮاد ،ﯾﮑ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رژﯾﻤ اﺻﻮﻟ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺳﻼﻣﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮس ،واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﻓﺸﺎر اﺳﺖ ،اﯾﻦ … رژﯾﻢ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل ﺑﻪ اﺳﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ - Jul 13, 2020 .رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل .دﮐﺘﺮ روﺷﻦ
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ﺿﻤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗ ﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧ ) .(PhDﺷﻤﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮای رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺬاﺧﻮردن ﺻﺤﯿﺢ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻧﺘﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻪ!
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻋﺪه ﺷﺎم را ﺣﺬف ﮐﻦ و در ﻋﻮض ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮر؛ اﯾﻦ روﺷ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ و ﭼﺎق ﺷﺪن ﺷﮑﻢ را در ﭘﯽ دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رژﯾﻤ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رژﯾﻤ آﺳﺎن و ﺑﺪون ﻋﻮارض
و ﺑﺪون ﮔﺮﺳﻨﮕ اﺳﺖ.
داروی ﮐﺎﻧﻔﺮون ﺑﯿﻮﻧﻮرﯾﮑﺎ آﻟﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر آن  ۱/۲ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف در دﻧﯿﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎل از دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ،
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﺎﺷ از ﺗ ﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ  ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ رژﯾﻢ اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ و از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻼص ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ورزش اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺷﻤﺎ و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺳﻮپ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺟﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺷﮑﻼت داغ  :ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﻼت داغ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

|ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ راﯾﮕﺎن ,درﯾﺎﻓﺖ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﻟﯿﻤﻮﻣ راﯾﮕﺎن ,دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ  ,رژﯾﻢ ﺑﺎرداری دﮐﺘﺮ
روﺷﻨﺪل ,رژﯾﻢ ﺑﻬﺎره ﻏﻔﺎری ﺑﻬﺘﺮه ﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧ  ,رژﯾﻢ ﺗ ﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﺪل ,رژﯾﻢ ﭼﺎﻗ ﻟﯿﻤﻮﻣ راﯾﮕﺎن ,رژﯾﻢ دﮐﺘﺮ
روﺷﻨﺪل ﺧﻮﺑﻪ؟ ,رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻧ ﻧ ﺳﺎﯾﺖ ,رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی راﯾﮕﺎن ,رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﺑﻬﺘﺮه ﯾﺎ ﻏﻔﺎری ,رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ
ﻧ ﻧ ﺳﺎﯾﺖ ,رﺿﺎﯾﺖ از رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ ﻧ ﻧ ﺳﺎﯾﺖ ,ﻗﯿﻤﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﻤﻮﻣ  ,ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ راﯾﮕﺎن ,ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻟﯿﻤﻮﻣ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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