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ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑ ﺪ از ﺧﺮﯾﺪ دارد وﻟ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﺎل ﺧﺎص ﺑﺎﮐﺲ ،ﺗﺮب ،اﯾﻦ ﭼﻨﺪه ،و  ..از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑ ﺪ از ﺧﺮﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪو اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف و ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘ ﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر در اﻣﺮ ﻓﺮوش ﻗﻬﻮه ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ اﺻﻞ اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﯾﮑ از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺎب ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺎرچ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺗﻨﻪ ﺑﺮﺧ از درﺧﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﺎﻣ و ﮔﺮم ﻣ روﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎﻓﻪ داران ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﺷﮑﺮ ،ﺷﯿﺮ و ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻬﻮه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ ﺑﺎ
ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﯾﮑ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺪ
داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔ ﺷﺎد و ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﯾﮑ از ﻣﮑﻤﻠﻬﺎی ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ،اﯾﺠﺎد اﻧ ﺮژی و
ﻋﻀﻠﻬﺴﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧ ﺮژی ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕ و ﮐﺮﺧﺘ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ اﻧ ﺮژی زا ﺑﺮای ﻃﻮل روز ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻐﺬی ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺎﻟ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺷﻪ ﻫﺎ درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮا ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﯿﻞ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﮔﺎﻧﻮدراﻣﺎ ﺑﺮ روی آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻬﻮه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاوان در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺻﻮرﺗ ﺑﺪون ﺟﻮش و ﺑﺪون ﻟﮏ و ﺣﺘ ﺑﺪون ﭼﺮوک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻓﺮاد ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از آن ﻗﻬﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،از آن رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻟﺬا ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ،
ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع آوری ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻗﺎرچ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ از آن را درون ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﺟﻮش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒﯽ و درج ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺳﻌ دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ راه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﯾﮑ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﻬﻮه ﻣﻮﮐﺎ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑ از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺷﻪ ﻫﺎی
وزن دار ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﻬﻮه ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺳﻮﭘﺮﯾﻢ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ و ﻓﯿﺒﺮ
ﻃﺒﯿ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ از آن ﺣﺎوی  2grﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻘﺪاری ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻟﻮﺳﯿﺪﯾﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺎرچ ر ِﯾﺸ
ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ آن ﻃﻌﻢ ﺧﻮد ﻗﻬﻮه را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮده و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ در
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ﻃ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﺣﺎوی ﺗﺮی ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻮ ﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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