
 کزد؟ کند را بدن متابولیسم توان می چگونه

 

 خَاٌّذ هی کِ ّستٌذ ّن ّا خیلی کٌٌذ کن ٍسى ٍ تثزًذ تاال را تذًطاى هتاتَلیسن خَاٌّذ هی کِ افزادی خالف تز

 ...کٌذ پیذا کاّص تذًطاى ساس ٍ سَخت

 

 متابولیسم کاهش

 

 ٍسى سختی تِ کِ افزادی تعذاد ًیست کن اها. ضًَذ الغز خَاٌّذ هی ّوِ ٍ است داغ خیلی الغزی تة رٍسّا ایي

 هطلة ایي. تزًذ هی سز تِ ضذى تز چاق آرسٍی در کِ ّستٌذ ّن افزادی یعٌی. کٌٌذ هی حفظ را آى ٍ کزدُ اضافِ

 .تاضیذ ها تا. کٌٌذ اضافِ ٍسًطاى تِ ٍ دٌّذ کاّص را تذًطاى هتاتَلیسن خَاٌّذ هی کِ است افزادی تزای

 

 هصزف غذاّای سَساًذى یعٌی پیذاست اسوص اس کِ طَر ّواى تذى ساس ٍ سَخت ّواى یا هتاتَلیسن فزایٌذ

 کِ ّستٌذ ّن ّا خیلی کٌٌذ کن ٍسى ٍ تثزًذ تاال را تذًطاى هتاتَلیسن خَاٌّذ هی کِ افزادی خالف تز. ضذُ

 تِ هٌاسثی ریتن کِ است السم هٌظَر ایي تِ رسیذى تزای. کٌذ پیذا کاّص تذًطاى ساس ٍ سَخت خَاٌّذ هی

 چگًَِ ٍ خَریذ هی چِ تذاًیذ کِ است السم دلخَاّتاى ًتایج تِ رسیذى تزای ٍ تذّیذ تذًتاى هتاتَلیسن

 .خَریذ هی

 

  

 مناسب غذایی مواد

 

 تِ تَاى هی غذایی هَاد ایي تیي در. کٌذ هی کوک تذى هتاتَلیسن سزعت ضذى کٌذ تِ کِ دارد ٍجَد ّایی خَراکی

 سزعت کاّص تاعث غذایی هَاد ایي. کزد اضارُ ضیزیي ّای ًَضیذًی ٍ ّا کزتَّیذرات اس سزضار غذایی هَاد قٌذ،

 غذایی هَاد ایي اس ضذُ جذب قٌذ هیشاى چِ ّز. تزًذ هی تاال را ّا چزتی ضذى اًثاضتِ قذرت ٍ ضذُ ساس ٍ سَخت

 .کٌذ هی عول تز کٌذ تذى هتاتَلیسن تاضذ تیطتز خَى در

 



 تذى هتاتَلیسن ّا خَردًی قثیل ایي کِ ایي خاطز تِ تپزّیشیذ پزادٍیِ ٍ تٌذ غذایی هَاد هصزف اس کٌین هی تَصیِ

 سزعت کاّص تزای گذضتِ ایي استزًٍذ تیي اس تیطتزی سزعت تا ّا کالزی کِ ضًَذ هی تاعث ٍ تزًذ هی تاال را

 تِ خَریذ هی کِ غذایی هیشاى چِ ّز. کٌیذ اعتواد ًیش کزدًی سزخ غذایی هَاد تِ تَاًیذ هی تذى ساس ٍ سَخت

 کارساس ًیش ّا ٍیتاهیي تیطتز هصزف.ضَد هی کٌذتز ًیش تذى هتاتَلیسن تاضذ تیطتز پزکالزی غذاّای خصَظ

 .دّیذ کاّص را هزغ تخن هصزف کِ کٌین هی تَصیِ.است

 

  

 دیگز های توصیه

 

 ایي هٌظَرهاى الثتِ. ضَد هی کوتز تذى ساس ٍ سَخت ًیش صَرت ایي در. دّیذ کاّص را خَد تذًی ّای فعالیت

 .دارد ًیاس تحزک ٍ ٍرسش کوی تِ ها تذى ایٌکِ خاطز تِ تاضیذ ًذاضتِ تذًی فعالیت ًَع ّیچ کِ ًیست

 

 .تخَریذ غذا ًیش خَاب اس قثل کٌین هی تَصیِ

 

 .گیزد اًجام درست ٍ کاهل طَر تِ گَارش تا تجَیذ دقت تِ را ّایتاى لقوِ ٍ تاضیذ آرام خَریذ هی غذا کِ سهاًی

 

 .تخَاتیذ ساعت 8 رٍساًِ کِ تاضیذ داضتِ تَجِ اها دّیذ کاّص ًین ٍ ساعت یک هتَسط طَر تِ را خَاتتاى هیشاى

 

 کِ تاضیذ داضتِ تَجِ گذضتِ ایي اس. تپزّیشیذ خٌک آب هصزف اس کٌین هی تَصیِ تذى هتاتَلیسن کاّص تزای

 غذا سیاد دّذ ًوی اجاسُ ٍ ضَد هی سیزی تاعث غذا تیي در آب ًَضیذى چَى. ًٌَضیذ آب خَردى غذا ٌّگام

 .تخَریذ

 

 تذى هتاتَلیسن ّا خَردًی قثیل ایي کِ ایي خاطز تِ تپزّیشیذ پزادٍیِ ٍ تٌذ غذایی هَاد هصزف اس کٌین هی تَصیِ

 .تزًٍذ تیي اس تیطتزی سزعت تا ّا کالزی کِ ضًَذ هی تاعث ٍ تزًذ هی تاال را



  


