 فغفش :فغفش اص خًهّ يٕاديؼذَي اعت كّ خٓت
سؽذ ٔ َگٓذاسي اص عهٕل ْا ٔ تٕنيذ
اَشژي ٔ عاليت ياْيچّ ْا ٔ دَذاٌ ْا
يٕثش يي تاؽذ.چُاَچّ عطر فغفشخٌٕ
اص زذ طثيؼي تاالتش سٔد عثة تشٔص
ػٕاسضي چٌٕ پٕكي اعتخٕاٌ ٔ خاسػ
پٕعت يي گشدد  .نزا الصو اعت كّ فغف
دس سژيى غزايي يسذٔد گشدد .
 عذيى :عذيى خضٔ يٕاد يؼذَي اعت كّ دس
ًَك طؼاو ٔغزا ْاي ًَك عٕد ؽذِ ٔ
كُغشٔي ٔ كال غزاْاي تغتّ تُذي ٔ
إَاع يغض ْاي تٕ دادِ ٔعٕعيظ ٔ
كانثاط ٔإَاع تشؽي ٔ ؽٕسيافت
يي گشدد اص اَدايي كّ ايٍ يٕاد
يؼذَي تٕعط آب اص تذٌ دفغ يي ؽٕد
ٔ كهيّ ْاي فشد تست ديانيضقادس تّ
دفغ آب ًَي تاؽذ افضايؼ يصشف
يٕاد يزكٕس يٕخة افضايؼ تدًغ
عذيى ٔ اب دس تذٌ يي گشدد كّ
افضايؼ عذيى تّ َٕتّ خٕدتاػث
افضايؼ فؾاس خٌٕ يي ؽٕد كّ تشاي
عاليتي قهة ٔ سيّ خطش افشيٍ
اعت .
ػالِٔ تش اٌ تدًغ آب دس تذٌ يي
تٕاَذ تاػث كاْؼ تسًم ًْٕديانيض
ييگشدد

(افضايؼ ٔصٌ تيٍ دٔديانيضيي تٕاَذ زذاكثش يك
كيهٕ تّ اصاي ْش سٔصتاؽذ).
نزا الصو اعت يٕاد غزايي زأي عذيى سا دس
سژيى غزايي خٕد يسذٔد ًَاييذ .ييضاٌ يصشف
يايؼات دس سٔص يي تايغت تا اعتفادِ اص فشيٕل
صيش يساعثّ ؽٕد.
( 0011عي عي +زدى ادساس دفؼي دس 42
عاػت )
الصو تّ ركش اعت كّ غزاْايي كّ دس دياي
يسيط يايغ ْغتُذ َيض خضٔ يايؼات يسغٕب يي
گشدد ياَُذ  :يخ ٔ إَاع ژنّ ٔ...
 ٔيتاييٍ ْا :َياص تذٌ تّ ٔيتاييٍ ْا دس فشد ديانيضي يؾاتّ
افشاد ػادي يي تاؽذ تدض اعيذ فٕنيك ٔ ٔيتاييٍ e
ٔ ٔيتاييٍ B6كّ يي تايغت دس سژيى غزايي
افضايؼ ياتذ يا تّ صٕست يكًم غزايي دسيافت
ؽٕد.
ػالِٔ تش سػايت َكات تغزيّ اي يٕاسد صيش َيض
دس تٓثٕد ؽًا يٕثش يي تاؽذ :
 -0اَداو تّ يٕقغ ٔ يشتة ًْٕديانيض
 -4يصشف صسير ٔ تّ يٕقغ داسٔ ْاي تدٕيض
ؽذِ تٕعط پضؽك
 -0دسصٕست ٔخٕد ْشگَّٕ اتٓاو تا كاسؽُاط
سژيى دسياَي خٕد يؾٕست ًَاييذ
تماس با ما:
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كى خَٕي
تؼشيف كى خَٕي  :تّ زانتي گفتّ يي ؽٕد كّ گهثٕل
ْاي قشيض دس تذٌ كاْؼ ٔ يا اص تيٍ يي سٔد  .كى
خَٕي يٕخة ازغاط خغتگي ٔ ضؼف دس تيًاس
يي گشدد .
كى خَٕي اص ؽايغ تشيٍ يؾكالت دس تيًاساٌ
َاسعايي يضيٍ كهيّ اعت
ػهم كى خَٕي :
-0ػذو تٕنيذ ْٕسيَٕاسيتشٔپٕييتيٍ كّ عاصَذِ گهثٕل
قشيض اعت .
 -4كاْؼ طٕل ػًش گهثٕل ْاي قشيض
 -0عٕء تغزيّ
 -2اص دعت دادٌ خٌٕ تّ دنيم صييُّ خَٕشيضي ٔ
ًْٕديانيض
ػاليى كى خَٕي :
ضؼف ٔ خغتگي ػًٕيي تُگي َفظ ٔ دسد قفغّ
عيُّ عشدسد ٔ عش گيدّ كاْؼ يا َا يشتثي ضشتاٌ
قهة
يكي اصيٓى تشيٍ داسٔ ْايي كّ تشاي كى خَٕي
اعتفادِ يي ؽٕد اسيتشٔپشٔتييٍ اعت كّ دس كُاس آٌ
دس صٕست دعتٕس پضؽك يي تٕاٌ اص يكًم ْاي
اٍْ َيض اعتفادِ كشد .
َكتّ
ييضاٌ ًْٕگهٕتيٍ طثيؼي دس عُيٍ يختهفذسصَاٌ ٔ
يشداٌ يتفأت اعت ٔ ييضاٌ طثيؼي آٌ
تيٍ () 00-04ييهي گشو دس دعي نيتش يي تاؽذ .

سژيى غزايي دس تيًاساٌ ًْٕديانيضي :
دستيًاساَي كّ ديانيض يي ؽَٕذ كهيّ ْا كّ يسم
تصيّ يٕاد صايذ يي تاؽذ ػًهكشد يُاعثي َذاسد
دسَتيدّ يٕاد عًي تٕنيذ ؽذِ دس تذٌ كّ اص ْضى
ٔ خزب يٕاد غزايي َاؽي يي ؽٕد چٌٕ خاسج
ًَي ؽٕد اص اَدايكّ تاقي ياَذٌ ايٍ يٕادعًي دس
خٌٕ تغياس يضش ٔ يٓهك يي تاؽذ دس ايٍ
تيًاساٌ يٕاد عًي ٔ صايذ يي تايغت اص طشيق
ديانيضاص خٌٕ خاسج ييگشدد.
كانشي :يٓى اعت كّ اَشژي كافي تشاي فؼانيت ْاي
سٔصاَّ خٕد داؽتّ تاؽذ كّ ايٍ اَشژي اص طشيق
يٕاد غزايي زأي كشتْٕيذسات ٔپشٔتييٍ ٔ
چشتي زاصم يي گشدد .چُاَچّ كانشي دسيافتي
سٔصاَّ ؽًا كافي يي تاؽذ  .ػالِٔ تش ايُكّ اص
كاْؼ ٔصٌ ؽًا پيؾگيشي يي ؽٕد پشٔتييٍ
ْاي تذٌ ؽًا َيض يسافظت ؽذِ اصكاْؼ تافت
ػضالَي خهٕ گيشي يي ؽٕد .
انف  :كشتْٕيذسات ْا  :ؽايم َ:اٌ ٔ تشَح
ٔ ياكاسَٔي ٔ عية صييُي ٔ إَاع اسدٔ
ٔ..
ب  :پشٔتييٍ ْا  :تطٕس كهي دَٕٔع پشٔتييٍ دس
سژيى غزايي يافت يي ؽٕد.
 -0پشٔتييٍ زيٕاَي  :كّ دس يٕادغزايي زيٕاَي
ؽايم إَاع گٕؽت عفيذ ٔ قشيض ٔتخى يشؽ ٔ
ؽيش ٔ ..يافت يي ؽٕد.كّ داساي كيفيت تاال تشي
َغثت تّ پشٔتييٍ ْاي گياْي يي تاؽذ .
 -4پشٔتييٍ گياْي :ايٍ پشٔتييٍ تيؾتش اصيُاتغ

گياْي ياَُذ إَاع عثضيدات ٔزثٕتات يافت يي
ؽٕد  .يصشف ايٍ يٕاد تذنيم تاال تٕدٌ فغفشٔ
پتاعيى يي تايغت تا
َظشكاسؽُاط سژيى دسياَي دستشَايّ غزايي
گُداَذِ ؽٕد .
ج  :چشتي ْا  :چشتي ْاي يٕادغزايي تّ دٔ
دعتّ تقغيى يي ؽٕد .
 -0چشتي ْاي غيش اؽثاع :
ؽايم إَاع سٔغٍ ْاي گياْي ٔسٔغٍ صيتٌٕ
 -4چشتي ْاي اؽثا ع  :ؽايم سٔغٍ ْاي خايذ ٔ
سٔغٍ ْاي زيٕاَي ٔ دَثّ ٔپيّ ٔ...تٕصيّ يي
ؽٕد تيؾتش اص چشتي ْاي غيش اؽثاع دس سژيى
غزايي اعتفادِ ؽٕد .
 پتاعيى :پتاعيى يادِ يؼذَي اعت كّ تشاي ػًهكشد
ٔ قهة ضشٔسي يي تاؽذ .
اػصاب ٔ ػضالت
ايا دس تيًاساٌ ًْٕديانيضي تّ دنيم ايٍ كّ تصفيّ ي
خٌٕ تّ يٕقغ اَداو ًَي ؽٕد پتاعيى دس خٌٕ تدًغ
يافتّ ٔ تاػث تشٔص يؾكالتي ييؾٕد.تّ ًْيٍ دنيم
يٕاد غزايي زأي پتاعيى تاال تًُظٕس ايداد
يسذٔديت دس سژيى غزايي تّ ؽشذ صيش يؼشفي
ييگشدد .
عثضيدات زأي پتاعيى تاال ػثاستُذ اص  :خشيا ٔ
كيٕي ٔ صسد انٕ ٔ گالتي ٔ ؽهيم ٔ طانثي ٔ يٕص ٔ
پشتغال ٔ اَديش خؾك ٔاتًيِٕ اب كًپٕد ْا  .تؼالِٔ
يغض ْا ٔ زثٕتات َيض خضٔ يٕاد غزايي پش پتاعيى
يي تاؽُذ كّ تايذ دس سژيى غزايي فشد ًْٕديانيضي
يسذٔد يي گشدد .

