 فؼار ذُ٘ ذ٘ز را مْتزه مْيس:
فؼار ذُ٘ تاال تاػث افشايغ تيؼتز فؼاىيت قية ٍي
ػ٘ز ٗ رّٗس گزفتگي رگٖا را تظزيغ ٍي مْس.تزاي
مْتزه فؼار ذُ٘ اطتفازٓ اس رژيٌ غذايي ٍْاطة ٗ
مْتزه ٗسُ ضزٗري اطت.
ٗ سُ ذ٘ز را مْتزه مْيس:
چاقي ػاٍو ذطز ٍَٖي تزاي افشايغ فؼار ذُ٘
اطت.يني اس تٖتزيِ رإنارٕا تزاي ػ٘ارض
تيَاري ٕاي قيثي ،مٌ مززُ ٗسُ ٗ رطاّسُ آُ تٔ
ٗسُ ايسٓ اه اطت مٔ ايِ مار تا گزفتِ رژيٌ اص٘ىي
ٗ صحيح ،سيز ّظز ٍترصص َٕزآ تا تحزك تسّي
ٍْاطة ٍي ت٘اّس اّجاً ػ٘ز.
 چزتي (ميظتزٗه )ذُ٘ ذ٘ز را مإغ زٕيس:
 ميظتزٗه ّ٘ػي چزتي اطت مٔ زر ايجاز
گزفتگي رگٖا ّقغ زارز .ميظتزٗه زٗ ّ٘ع
اطت:ميظتزٗه تس يا  ٗLDLميظتزٗه ذ٘ب يا
،HDLتايس غيظت LDLرا زر ذُ٘ پاييِ آٗرز ٗ
تز ػنض غيظت HDLرا تاال تزز.
 تزاي ايِ مار،اطتفازٓ اس يل تزّأٍ غذايي
ٍْاطة مإغ ٗسُ ٗ،رسع ٍْاطة تا ت٘جٔ تٔ
ػزايط ػَا ٗ ّنؼيسُ طيگار تظيار مَل مْْسٓ
اطت.

 طيگار ّنؼيس،اطتؼَاه زذاّيات تاػث افشايغ
ضزتاُ قية ٗ زر ّتيجٔ افشايغ مار قية ٍي
ػ٘ز.
َٕ چْيِ طيگار تاػث غييظ ػسُ ذُ٘ ػسٓ ٗ
احتَاه ىرتٔ را تيؼتز ٍي مْس.
 ت٘جٔ:اّجاً فؼاىيتٖاي تسّي تايس حتَا تا ٍؼ٘رت
پشػل ٗ تا ت٘جٔ تٔ ٗضؼيت قيثي ػَا تاػس.

 ت٘صئ ٕاي ٌٍٖ غذايي:
 - 1زر رٗس ٗ 5-6ػسٓ ي م٘چل غذايي ٍصزف
مْيس،يؼْي تؼساز ٗػسٓ ٕاي غذايي ػَا سياز ٗ
حجٌ آُ مٌ تاػس.
ٍ - 2صزف ٍ٘از غذايي ّفاخ تايس ٍحسٗز ػ٘ز
ٍاّْس:ميٌ ،گو ميٌٕ ٗ،ز غذايي مٔ تا ذ٘رزُ آُ
احظاص ّفد ٍي مْيس.

ٍ - 3يشاُ َّل تايس ٍحسٗز ػ٘ز:
 طسيى(يازِ تشكيم زُْسِ ًَك)تّ طٕر طثيعي زر
يٕاز غذايي ياَُس:شيز ،پُيز،ترى يزغ،گٕشت قزيش
،يزغ ٔ غيزِ ٔجٕز زارز ٔ تا يظزف ايٍ يٕاز
يقساري طسيى ٔارز تسٌ يي شٕز.
 تُاتزايٍ اس يظزف غذاْاي پز ًَك ياَُس:إَاع
طض ْاي آيازِ يثم:طض گٕجّ فزَگي،طض

يايَٕش،طض فهفم ٔ  ....إَاع شٕر ْا ياَُس:ذيار
شٕر،سيتٌٕ ٔ .......غذاْاي كُظزٔ
 شسِ ٔ حاضزي ٔ طٕطيض ٔ كانثاص ذٕززاري
مْيس.

 طز طفزٓ اس َّنساُ ٗ اضافٔ ّنززُ َّل تٔ
غذا ٕاي آٍازٓ ذ٘ززاري مْيس.
 زر تزمية تظياري اس زارٕٗا طسيٌ ٗج٘ز
زارز ،تْاتزايِ ٕزگآ تٔ ٕز زىييي زارٗي
جسيسي تزاي ػَا
تجٕيش يي شٕز ،حتًا تا پششك يترظض زر
يٕرز يظزف آٌ تّ زنيم فشار ذٌٕ يا َاراحتي قهثي
ذٕز يشٕرت كُيس.
-4تزاي كُتزل چزتي ذٌٕ غذاْاي چزب ٔ طزخ شسِ
يظزف َكُيس.
غذاْاي شًا تايس آب پش يا كثاتي تاشس.
اس يظزف رٔغٍ ْاي جايس؛كزِ،ذايّ،زَثّ،رٔغٍ
حيٕاَي تپزْيشيس.
رٔغٍ ْاي يايع را تّ يقسار كى ييم كُيس.
شيز،ياطت ٔ نثُيات كى چزتي يظزف كُيس.
يزغ ٔ ياْي را كايال تسٌٔ پٕطت ييم كُيس.
گٕشت ْاي قزيش را تّ يقسار كى يظزف كُيسُْ،گاو يظزف
كايال چزتي ْاي آٌ را جسا كُيس.
يغش ،زل ٔ جگز ،كهّ ٔ پاچّ،نثُيات پز چزب ،تظتُي،سرزِ
ترى يزغ ،طٕطيض ٔ كانثاص ،غذاْاي كُظزٔ شسِ،طض

ْاي چزب ،شيزيُي،كيك ْاي ذايّ زار ٔ غذاْاي حاضزي
ييم َكُيس.
رٔغٍ سيتٌٕ تزاي شًا يفيس اطت،تّ شزط آَكّ ذانض تاشس
ٔتا طايز رٔغٍ ْا يرهٕط َشسِ تاشس.انثتّ زقت كُيس كّ زر
يظزف آٌ سيازِ رٔي َكُيس.زر ضًٍ رٔغٍ سيتٌٕ ٔ رٔغٍ
يايع يعًٕني َثايس ُْگاو طثد حزارت سياز تثيُُس.
-5يظزف ييِٕ ْا ٔ طثشيجات تّ ذظٕص طية تا پٕطت
،يزكثات ٔ تٕت فزَگي تزاي شًا يفيس اطت.
ييٕ ِ ْا ٔ طثشيجات ،جٕي زٔطز ،طثٕص جٕ تّ زنيم
زاشتٍ فيثز يحهٕل ،تاعث كاْش LDLيي شَٕس.

تيًارطتاٌ ترظظي ٔ فٕق ترظظي
تٓزاَپارص-تهفٍ 94-77884686
كس پظتي1653888971 -
كًيتّ أرژاَض
ٍْثغ:

زر يجًٕع اطتفازِ اس يك رژيى غذايي طانى كّ تزاي ًّْ
افزاز ذإَازِ تٕطيّ يي شٕز،تّ ًْزاِ َكشيسٌ طيگار ،
فعانيت تسَي يُاطة ٔ يظزف تّ يٕقع زارٔ ْاي تجٕيش
شسِ يي تٕاَس تيًاري شًا را كُتزل كُس.
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اىنو تزاي طيظتٌ قيثي ٗ
ػزٗقي ػَا ٍضز اطت ٗ
تاػث افشايغ فؼار ذُ٘

ٍقاًٗ تٔ زرٍاُ ٍي ػ٘ز،اس
ٍصزف آُ جساً ذ٘ززاري
َّاييس.

گزِٔ ْسف
گزِٔ تيًاراٌ قهثي ٔ عزٔقي

