
 اىُاع ذُراکی ٍای چشةی سُز
  

 

الغش صزن ه تياسب اىزام انشهزً ةٌ ِکی نَهتشِو نسائل ةشای ةسّاری از اىسان ٍا تتزِل صزً است. در اِو نّان 
پشٍّص از نظشف ذُراکی ٍاِی کٌ ةاعث افصاِش هزن نی صُىز ه رهی آهردن ةٌ نظشف ذُراکی ٍاِی کٌ ةاعث 

 .ز، اٍهّت ةسصاِی پّزا کشدً استچشةی سُزی ه کاٍش هزن نی صُى
 .ذُراکی کٌ نُجب ةارِک صزن ندّط دهر کهش نی صُد، ذکش صزً است 21در اِو گصارش 

  
 گشِپ فُرت

اىتراب نَهی ةشای چشةی  C ةٌ سُذت ه ساز نياسب چشةی کهک نی کيز؛ غساٍای نهلُ از هِتانّو C هِتانّو
 .سُزی ٍستيز

دقّقٌ قتل از طشف غسا ةٌ اخساس سّشی ه پّضگّشی از  03نظشف ىظف گشِپ فُرت در هعزً طتداىٌ ه ِا خزهد 
 .اضافٌ هزن کهک نی کيز

  
 فلفل سّاً

 .پّپشِو نُجُد در فلفل سّاً، عالئهی از کاٍش تضکّل سلُل ٍای چشةی را در ةزن ىضان دادً است
ن کهک نی کيز. اِو ذتش نَم ةشای افشادی کٌ ةٌ دىتال ِک راً خل فلفل سّاً ٍهچيّو ةٌ افصاِش سُذت ه ساز ةز

 .آسان ةشای کاٍش هزن نی گشدىز خائص اٍهّت است
  

 دارچّو
 .دارچّو ةٌ کاٍش دٍيزً سعح قيز ذُن نعشهف است؛ دارچّو نی تُاىز ةٌ سشکُب کشدن اصتَا کهک کيز

 .نظشف دارچّو استاضافٌ کشدن دارچّو ةٌ چای، قًَُ ه ناست از رهش ٍای راخت 
  

 ترم نشغ
 .ترم نشغ کم کالشی ه خاهی ٍفت گشم پشهتّّو ه ساِش نُاد نغسی نفّز است

نعالعات ىضان دادً است کٌ نظشف ترم نشغ در هعزً طتداىٌ ةٌ اىزازً قاةل تُجَی نقزار نظشف کالشی در ةقٌّ 
 .رهز را کاٍش نی دٍز

ی صکهی نی صُد. دلّل اِو هِژگی ىّص ساذتار ذاص پشهتّّو نُجُد در ترم نشغ ةاعث سُذتو چشةی ٍا
 .اسّزٍای آنّيٌ نُجُد در پشهتئّو آن است

  



 سّب ه در کل نًُّ ٍا
 .زناىی کٌ پای کاٍش هزن ةٌ نّان نی آِز نًُّ ٍا کهک کييزً نی صُد، نًُّ فُاِز ةّضهاری دارد

خال ةٌ صًُّ ای کٌ قيزٍای پشدازش صزً  نصِت نظشف نًُّ اِو است کٌ قيز ةزن صها را تانّو نی کيز ه در عّو
 .ةٌ ةزن آسّب نی زىيز، عهل ىهی کيز

 .زناىی کٌ سّب ةا پُست نظشف نی صُد نقزار کافی فّتش ه آب در ةش دارد کٌ ةٌ اخساس سّشی کهک نی کيز
  

 چای ستص
ر چای ستص ةاعث نصِت چای ستص در نتارزً ةا چشةی ةزن ةٌ اىزازً کافی تاکّز ىضزً است؛ تشکّتات نُجُد د

 .تسشِع سُذت ه ساز ةزن نی صُد
 ةَتش است کٌ چای ستص داغ نظشف صُد زِشا ظعم آن ةّضتش در دٍان نی ناىز ه فُاِز آن افصاِش نی ِاةز.

افصهدن عسل ه لّهُ تشش ةٌ چای ستص ىٌ تيَا ةاعث افصاِش فُاِز سالنتی آن نی صُد ةلکٌ اِو چای را فُق العادً 
 ذُصهصً ىّص نی کيز.

  
 زغال اذتٌ

زغال اذتٌ ىٌ تيَا نهلُ از فّتش غّش قاةل خل ، آىتی اکسّزان ٍا ه فُاِز ذُصهصً ٍست ةلکٌ ىظف فيجان زغال اذتٌ 
 .دکالشی دار 03تيَا 

 .ه فالههىُئّزٍا است E , B1 , B2 , C زغال اذتٌ خاهی نقادِش زِادی آٍو، کلسّم، اسّز فُلّک، هِتانّو ٍای
  

 ةادام
 .ةا هجُد اِيکٌ آجّل ٍا در کل ةٌ کاٍش چشةی ةزن کهک نی کييز انا ةادام ةَتشِو آىَاست

ةادام ةاعث نی صُد کٌ  10ةادام نهلُ از پشهتّّو، فّتش ه چشةی ٍای نفّز ةشای سالنت قلب است. نظشف خزهد 
 .فشد اخساس سّشی کيز

  
 فلفل قشنص

 فلفل قشنص خاهی نادً ای ةٌ ىام کپساِسّو ٍستيز کٌ اصتَا را سشکُب نی کييز.
آن در سّستم ةزن ىضان دادً، استفادً از فلفل تيز  تدقّقات در زنّيٌ ساذتار اِو نادً غساِی ه چگُىگی عهلکشد

 .نی تُاىز کهک ةصرگی در کاٍش هزن ةکيز



ىُعی عظارً کٌ از فلفل تيز گشفتٌ نی صُد در درنان ةسّاری از انشاض پُستی ناىيز رفع التَاب ه ةش افشهذتگی 
ت. اىُاع اکسّزان نُجُد در پُست، رفع لک ه اىُاع کک هنک نُجش است. فلفل تيز دارای ذُاص ضز سشظاىی اس

 .اِو نادً غساِی در نتارزً ةا رادِکال ٍای آزاد در ةزن ىقش چضهگّشی دارىز
  

 قًَُ
 .نعالعات ىضان دادً اىز کٌ قًَُ ةٌ هِژً کافئّو نُجب تسشِع سُذت ه ساز ةزن نی صُد

ار نضشی ةش ةزن داصتٌ ةاصز. ةا اِو هجُد تُجٌ داصتٌ ةاصّز کٌ نظشف ةسّار زِاد کافئّو نی تُاىز اجشات ةسّ
 .ةياةشاِو تيَا رهزی ِک تا سٌ فيجان قًَُ نظشف کيّز

  
 کُِيُال

 .تشِو تظُرات غلط در نُرد کشةٍُّزرات ٍا اِو است کٌ آىَا ةاعث افصاِش هزن نی صُىزِکی از ةصرگ
 .انا در خقّقت ىُع کشةٍُّزارت ٍا است کٌ ةاعث افصاِش هزن نی صُىز

 .فّتش ه پشهتّّو ٍستيز کٌ ةاعث اِجاد اخساس سّشی در فشد نی صُىز کُِيُال نهلُ از
ةشذالف ساِش غالت، کُِيُال نُجب پاِّو آهردن قيز ذُن نی صُد ه در عُض هلع اىسان را ةشای نظشف قيز ه 

 کشةٍُّزارت ةاز نی دارد.
  

 ستصِجات
ستصِجات نهلُ از نُاد نغسی ه فّتشٍای صگفت اىگّص ٍستيز کٌ اىسان را سّش ىگاً نی دارىز. تُطٌّ نی صُد کٌ ٍش 

 فشد رهزی ده تا سٌ فيجان ستصِجات نظشف کيز.
 033 .ةشای ىاٍار ه صام ختها ةشای پّش غسا ه ِا ةٌ عيُان غسای اطلی ساالد ستصِجات نظشف کيّز

 


