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دﻣﻨﻮش ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻃﺒﯿ ﺘﺎ ً ﺧﻮاص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﮑﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪﻫ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺻﻮﻟ و
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ درﺳﺖ درﺻﺪ ﭼﺎﻗ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از دﻣﻨﻮﺷﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗ ﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧ از ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی ﻣﻮﺛﺮ در ﻻﻏﺮی ﺷﮑﻢ و ﭘﻬﻠﻮ ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧ از
اﻧﻮاع رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻻﻏﺮی را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪن از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد،
اﻣﺎ رژﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﭼﺎﻗ ﻣﻔﺮط ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﻣﻨﻮش رزﻣﺎری و ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﯿﻮﺷﺎ ﭼﻮن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﻣﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺗ ﺪﯾﻞ ﻃﺒﻊ آن ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا دﻣﻨﻮش زرﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﻮاص دﻣﻨﻮش زرﺷﮏ ﯾﮏ دﻣﻨﻮش ﻻﻏﺮی ﺧﻮﺷﻤﺰه
ﻧﯿﺰ ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و آﻟ ﺮژی دارد  ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫ ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روی ﺑﻪ روی
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از
دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘ زرﺷﮏ ﻃﺒﯿ ﺘ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آن را ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻼل ﺑﺎدام ،ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ و
زﻋﻔﺮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮدی آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﻃﺒﻊ آن ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم دم ﮐﺸﯿﺪن ،درب ﻗﻮری را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻣﻨﻮش روﯾﺒﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دﻣﻨﻮش ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم و ﺧﺸﮑ داره و ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺑﻠﻐﻤ دارن ،ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه ﻫﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ در ﻃﻮل روز زﻣﺎﻧ ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی دﻣﻨﻮش روﯾﺒﻮس  ،ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﭙﺎﻻﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗ ﺎدل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺟﺬب ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺗﺮﺷﺢ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را از ﭘﺎﻧﮑﺮاس اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺑ ﺪ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن داﺷﺘﻪ و ﻗﻨﺪ
و ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣ ﺷﻮد .آﻧﺘ
اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ در دﻣﻨﻮش روﯾﺒﻮس وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و
ﻋﺮوﻗ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﺎم  Aspalathusاز ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧ  aspalathosﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻌﻄﺮ در ﯾﻮﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮد  .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻻﻏﺮی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎم دﻣﻨﻮش
زرﺷﮏ و ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 11 .ﺟﻮﻻی  2017وﯾﮋﻫﻨﺎﻣﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻ زﯾﺮ ذر ّﻫﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻫﻤﻬﺠﺎﻧﺒﮥ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ،ﺳﻌ در وﯾﮋﻫﻨﺎﻣﮥ زﯾﺮ ذر ّﻫﺒﯿﻦ را در دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺎزی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ 20 .ژوﺋﻦ  2017روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻣﺰﻫ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﯾﮏ اﺳﻤﻮﺗ ﺧﻮﺷﻤﺰﻫ ﻣﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ اش ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﻣﻔﺎﺻﻠﻮ ﮐﺎﻫﺶ ورم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .آﺳﭙﺎﻻﺗﯿﻦ و
ﻧﻮﺗﻮﻓﺎژﯾﻦ دو آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﺣﯿﺎﺗ ﻣﻮﺟﻮد در دﻣﻨﻮش روﯾﺒﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ
ﺑﺪن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎض اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
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ﺗﻨﻔﺴ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاص دﻣﻨﻮش زرﺷﮏ و ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه زرﺷﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد
 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی در ﻟﻮازم آراﯾﺸ  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﻏﺮی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه در ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .دﻣﻨﻮش
روﯾﺒﻮس ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارد و ﻃﺒﻊ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ،روﯾﺒﻮس ﺑﯿﺶ از
 ۳۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎرج از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻟ ﺮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺰﻣﺎ  ،ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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