
 خْراکی قلیایی برای هبارزٍ با سرطاى، ًقرس، درد، بیواری ُای قلبی ّ دیابت

 

بسیاری از خْراکی ُایی کَ در طْل رّز دریافت هی کٌین، بَ 

. بدى آسیب هی رساًٌد ّ آًِن بَ دلیل اسیدی شدى هحیط بدى

ایي در حالی است کَ بسیاری از بیواری ُا در هحیط قلیایی 

 .بدى، قادر ًیستٌد زًدگی کٌٌد

اثزات اطیذی تظیاری اس naturalnewsتَ گشارع آّای طالهت تَ ًمل اس

... هْاد غذایی ُوزاٍ تا اطتزص، کوثْد خْاب، ػذم تؼادل ُْرهًْی ّ 

در ػْض، هصزف . ػاًض اتتال تَ تیواری ُای هشهي را افشایغ هی دُذ

هْاد غذایی للیایی یک راٍ ػالی تزای کاُغ خطز اتتال تَ تیواری ُای 

.  هشهي، افشّدى اًزژی تَ تذى، ّ اس دطت دادى چزتی ُای سائذ اطت

 هادٍ غذایی تا خاصیت للیایی تزای هثارسٍ تا تیواری ُا 10در ایٌجا 

 :هؼزفی ػذٍ اطت

 تز خالف اًْاع دیگز آجیل کَ خاصیت اطیذی دارًذ، تادام للیایی اطت ّ تحمیمات ًؼاى هی دُذ کَ :بادام

ًْػیذى ػیز تادام ًیش ُویي هٌافغ . هصزف آى هٌجز تَ کاُغ کلظتزّل تذ ّ افشایغ ططح اًزژی هی ػْد

. طالهتی را تزای تذى دارد

 یکی اس هْاردی کَ در تحمیمات هتؼذد ًؼاى دادٍ ػذٍ اطت تاثیز هظتمین ایي خْراکی تز طالهت للة :سیر

اها یکی اس تاثیزات هِن طیز ایجاد . اطت کَ ایي کار را تا تٌظین فؼار خْى ّ ططح کلظتزل خْى اًجام هی  دُذ

. ُز رّس یک یا دّ طیز خام را لَ کٌیذ ّ هصزف کٌیذ تا ػوزی طْالًی  تز داػتَ تاػیذ. تاثیز للیایی در تذى اطت

ایي هیٍْ اطیذ هؼذٍ را خٌثی هی کٌذ .  آّّکادّ یکی اس خْراکی ُایی اطت کَ ُز رّس تایذ هصزف کٌیذ:آّّکادّ

ّ هٌجز تَ کاُغ خطز اتتال تَ طزطاى، هی ػْد ضوي ایي کَ کلظتزّل تذ را تزای تِثْد طالهت للة کاُغ 

تْجَ داػتَ تاػیذ کَ اگزچَ آّّکادّ حاّی چزتی ُای اػثاع اطت اها تزای طالهتی خطز ًذارد ّ . هی دُذ

 کالزی 400چْى یک آّّکادّی تشرگ . الثتَ کظاًی کَ لصذ دارًذ ّسى کن کٌٌذ ًثایذ در خْردى آى سیادٍ رّی ًوایٌذ

.  دارد

 یکی اس طالن تزیي طثشیجات ّ تا خاصیت للیایی اطت؛ اطفٌاج طزػار اس ّیتاهیي ث، ّیتاهیي کا ّ :اسفٌاج

. هْاد هحافظت کٌٌذٍ در تزاتز لارچ ّ تاکتزی اطت ضوي ایي کَ فیثز فزاّاى ُن دارد

 آب هْجْد در خیار، اس کن آتی تذى جلْگیزی هی کٌذ ضوي ایي کَ خیار حاّی آًتی اکظیذاى ُایی تزای :خیار

هثارسٍ تا التِاب اطت ّ تحمیمات ًؼاى هی دُذ هصزف آى هٌجز تَ کاُغ خطز اتتال تَ تیواری ُای للثی 

.  ػزّلی ّ اًْاع هختلف طزطاى هی ػْد

ّیتاهیي ث تزای هثارسٍ تا التِاب، تمْیت .  طزػار اس ّیتاهیي ث اطت ّ ًمغ حیاتی در طالهت ها دارد:کرفس

خْػثختاًَ ػوا هی تْاًیذ کزفض را تَ راحتی اس . طیظتن ایوٌی تذى ّ تِثْد طالهت للة ّ ػزّق هْثز اطت

. طزیك اضافَ کزدى تَ طْپ ّ یا ّػذٍ ُای غذایی اصلی اطتفادٍ کٌیذ



هْسُای ًزطیذٍ ّ ًارص اطیذی ُظتٌذ ّ . ایي را تذاًیذ کَ خاصیت توام هْسُا یکظاى ًیظت: هْز رسیدٍ

در ػْض هْس رطیذ تا لکَ ُای لٍِْ ای تظیار للیایی ّ حاّی همادیز سیادی . هٌجز تَ ًاراحتی هؼذٍ هی ػًْذ

.  هْاد هؼذًی ّ ّیتاهیي ُا ُظتٌذ

.  ایي هیٍْ توام طوْم تذى را تَ خاطز ّجْد آب ّ فیثز تاالیغ اس تیي هی تزد ّ لاتلیت للیایی ًیش دارد:ٌُدّاًَ

 تا ّجْد ایٌکَ خْد لیوْ اطیذی اطت، اها سهاًی کَ ّارد تذى هی  ػْد اثز للیایی دارد، هخصْصا سهاًی :لیوْ

تَ ُویي دلیل اطت کَ تظیاری اس هزدم هخلْطی اس آب لیوْ ّ آب گزم را صثح هی . کَ تا آب هخلْط ػْد

 ًْػٌذ کَ در طْل رّس آًشین  ُای خْد را تٌظین کٌٌذ، گْارع تِتزی داػتَ تاػٌذ ّ طوْم تذًؼاى را کاُغ 

. دٌُذ

 تحمیمات هتؼذدی ًؼاى دادٍ اطت کَ هصزف اًْاع کلن ّ کاُْ تاثیز تشرگی تزای هثارسٍ ّ پیؼگیزی اس :کلن

: تِتزیي اًْاع ایي طثشیجات ػثارتٌذ اس. طزطاى دارد ّ ایي هْضْع تَ دلیل اثز للیایی تاالی ایي طثشیجات اطت

. گل کلن، کلن هؼوْلی، کلن تزّکلی ّ تَ طْر کل ُز گًَْ اس ایي خاًْادٍ تشرگ طثشیجات
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