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ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی ﺟﻮان ﻣﺎﻧﺪن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﮐﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.آﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺿﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟ﭘﯿﺮ ﺷﺪن و
ﭼﺮوک ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎن ﻫﺴﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ؛ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﻮان ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯿﺒﺮﯾﻢ.و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﯿﻮه
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ ﭘﯿﺮی وﺟﻮد دارد؟ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

-1اﻧﮕﻮر؛ﺟﺰئ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

ﺿﺪ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ.

ﺧﻮاص

ﺿﺪ

ﭘﯿﺮی

اﻧﮕﻮر
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺿﺪ ﭘﯿﺮی و ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﻧﮕﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ cوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ eﻫﺴﺖ.
ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼــﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾــﻪ اﯾــﻦ اﺳــﺖ:هیچ وقت هسته انگور را دور
نیاندازید.چون ماده موثر و ضد پیری این میوه در هسته آن قرار
دارد.
اﮔﺮ اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؛ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.ﺳﺮی ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ واز ﻗﺮص ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﯿﺮﯾﻦ و آﺑﺪار ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭘﯿﺮی و ﭼﺮوﮐﯿﺪه ﺷﺪن زود رس ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﺗﻮﺻﯿﻪ اول ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻧﮕﻮر ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ.
اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارد .ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺴﺖ .از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮدداری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

-2ﮔـﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ دارﻧـﺪه
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ ﭘﯿﺮی

ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻧـﻮع

ــﺪ
ــﻮاص ﻣﻔﯿـ
ﺧـ
ـﻮد
ـﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟـ
ﻟﯿﮑـ
در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ ﭘﯿﺮی را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ
را دارد.
لیکوپن آنتی اکسیدان قوی موجود در گوجه فرنگی است.لیکوپن باعث
رنگ قرمز گوجه فرنگی میشود.
ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺿﺪ ﭼﺮوک ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﯿﻮه

ﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺜﻞ

ﻫﻨﺪواﻧﻪ،ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ

ﻣﻘﺪار

زﯾﺎدی

ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ

دارد.وﻟﯽ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه،رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺮص ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
روزاﻧـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﯿـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ.ﻣﮑﻤﻞ ﻟﯿﮑـﻮﭘﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻮاع ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ آن را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ روﺑﺎه ﮔﺮام در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

-3ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ

ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن
اﻣﮕﺎ 3و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
روﻏﻦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ.ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪه آﯾﺪ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را درﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ.راز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ از ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﮕﺎ 3ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﻣﮕﺎ 3ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.و ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻌﯽ

ﮐﻨﯿﺪ

از

اﻣﮕﺎ

3داروﯾﯽ

ﺑﻪ

ﺟﺎی

ﻣﺎﻫﯽ

اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﮑﻨﯿﺪ.ﭼﻮن

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮردن ﺧﻮد ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داروﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .و ﮐﺸﻮرﻧﺮوژ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-4وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ eﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ:

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ

eﺳﻼﻣﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ eدر ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و در ﮐﺮم

ﻫﺎ و ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺖ.
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
و اﻧﻮاع آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ.
اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را داراﺳﺖ.
اﮔﺮ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﺪام وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﻮرو وﯾﺘﺎل
eﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺗﺮﯾﻦ

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﺪ.و ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-5ﻣﺨﻤﺮ آب ﺟﻮ ﺑﺮای ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ.

ﻣﺨﻤﺮ آب ﺟﻮ ﻗﺮص
ﻓﺮاﻧﺴــﻮی ﺗــﺎپ
ﻟﻮور
ﻣﺨﻤﺮ آب ﺟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوهbاﺳﺖ.ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ دارد.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮی اﯾﻦ ﻗﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺮص ﻓﻌﻼ در ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن و رﻓﻊ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮی زودرس ﻫﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ

