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ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ اﺻﻞ و ﻧﯿﺰ دﺷﻮاری ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻬﻮه
ﻻﻏﺮی ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﻓﺮوش اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧ آن را از ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در ﻣﻮرد ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺷﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ ﺳﺎﺷﻪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻋﺼﺮ! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻬﻮه را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف
ﺻﺒﺤﺎﻧﻬﺘﺎن ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﺮاه آن ﺧﻮراﮐ ﺳﺒﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﯿﮕﺮدد ﭘﺲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮﯾﺪاران ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﻌﻢ آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در
ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ از ﻣﺼﺮف آب ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﺑﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﺳﻼﻣﺘ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﻓﻮری
ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ اﻧ ﺮژی ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﻫﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه و
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ ﻫﻤﭽﻮن اﺿﻄﺮاب در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺘﻬﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺸﻨﺠ و ام اس ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﻬﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﺑﺮای زود اﻧﺰاﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ و راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن زود اﻧﺰاﻟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮود .در اﯾﻦ
ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن زود اﻧﺰاﻟ ﻋﻠﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه درﻣﺎن آن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه ﻓﻮری
ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺷﻤﺎ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿ ﺑﻮدن ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎﺻ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﯾﮑ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﺛﺮ آن در ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑ از ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺑﺨﺸ
ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎب ﺷﺪه ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ!
ﯾﮑ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ زود اﻧﺰاﻟ در آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و درﻣﺎن دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗ را در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و داروی ﺿﺪ ﭘﻼﮐﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻗﺮص ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﯾﺎ داروی اﻧ ﻘﺎد ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ،ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد
و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ اﺻﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ.اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎرچ
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ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ و ﺻﺮع و ﺣﺘ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻫﺮ ﭘﮏ از ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ  20ﺳﺎﺷﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﻧﯿﺰ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧ 24
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ درﻣﺎﻧ ﺧﻮب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺘﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﺒﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﻮه
ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺸﺪﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺻﻨ ﺖ ﻏﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻮاﯾﺪ و ﻃﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯾ ﻨ ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آن را از
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺛﺮﺑﺨﺸ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻗﻬﻮه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﺧﻮاص
ﻃﺒﯿ ﻗﻬﻮه وﻗﺘ در ﮐﻨﺎر ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪن ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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