أغذية تساعدك على تخسيس الوزن بسهولة تامة
إرا لىت جشٍذ فقذان لمُت لبيرة مً الىصن ،فأهت جحخاج لخىاوى الىحباث الغزائُت جحخىي
غلى ظػشاث حشاسٍت مخفظت.
وألاػػمت املقصىدة ،هي غباسة غً اغزًت حعاغذ غلى حصش الجىع ،وجشليز معخىٍاث
الجىلهىص في الذم ،فظال غً حػضٍض صحت الجهاص الهظمي ،وهي في الغالب الفىاله
والخظشواث ،وأخيرا جىاوى ألاػػمت البروجُيُت بؼُئت الهظم ،وفُما ًلي بػع مً جلو
ألاػػمت:ـ
 )1النُىىا :وهى غباسة غً مجمىغت مً الحبىب ،والتي جحخىي غلى  7حشام في مل وحبت ،مؼ
وعبت غالُت مً ألالُاف جصل إلى  6حشام ،وحعاغذ غلى جقلُل الهىلِعتروى والذهىن في الذم،
باإلطافت إلى الفُخامُىاث واملػادن مثل املاغيعُىم والهالعُىم والفىظفىس والحذًذ،
باإلطافت إلى النشبىهُذساث غالُت الجىدة.
 )2غِش الغشاب:وهى غباسة غً فؼش ًمنً جىاوله مؼ الػذًذ مً ألاػباق املخخلفت مثل
الهامبرحش واللحم والشاوسمت ،وهى بذًل حُذ للحىم البقش باليعبت للىباجُين ،وَػمل غلى
اظتهالك الجعم القلُل مً الذهىن والعػشاث الحشاسٍت.

 )3الخىث البري والفشاولت وهى مً ألثر ألاصىاف التي حعاغذ غلى فقذان الىصن ،وهى مثالي
فُما ًخػلق باالهخفاض اليعبي في العػشاث الحشاسٍت ،وهى ملئ باأللُاف الغزائُت واملىاد
املظادة لاللعذة ،وٍمنً الاظخفادة مىه مً خالى إ طافخه للػصائش وألالبان ،خاصت أهه
ٌػمل غلى جقلُل العػشاث الحشاسٍت في الجعم بشهل واضح.
 )4العباهخ :وهى أحذ أفظل الخظشواث التي جمىح الجعم القلُل مً العػشاث الحشاسٍت،
وجحخىي غلى الػذًذ مً الفُخامُىاث مثل الىحاط واملىجىيز والهالعُىم والحذًذ ،وهى غزاء
مىاظب لفقذان الىصن بيعبت جصل إلى  ،%43مؼ قذسة لبيرة غلى لبح الجىع.
 )5الشُهىالجت العىداء :جقىى البحىث املخػلقت بالشُهىالجت الذالىت أن لها الػذًذ مً
الفىائذ الصحُت مثل الهاماو والزي ًحخىي غلى مشلباث الفالفىهىٍذ والبىلُفُىىى واملغزًاث
الصحُت ألاخشي ،والتي جحافظ غلى مػذالث العػشاث الحشاسٍت مىاظبت في الجعم ،وججػل
املضاج واليشاغ غىذ أفظل معخىٍاجه.
 )6الفلفل ألاخظش وهى ًحخىي غلى لمُاث لبيرة مً فُخامين  Cوَعاغذ بشهل لبير غلى
فقذان الذهىن ،وٍمنىو جىاولها مؼ اللحم البقشي والعباهخ ملىح حعمو الفائذة الهاملت،
حُث جمىح مػذجو احعاط باالمخالء ،وحعاغذ غلى الخخلص مً الذهىن والىصن.

 )7الخفاح ألاحمش :وهى ًحخىي في املخىظؽ غلى ما ًقترب مً  111ظػش حشاسي ،وٍمنىو
جىاوله مىحبت خفُفت قبل الىحبت ألاظاظُت ،وهى ٌػخبر مً الحلىي اللزًزة التي جحمي
الجعم مً خؼش إلاصابت بالعنخت القلبُت املفاحئت ،وحػضٍض الىظام الصحي واملىاغت ،باإلطافت
إلى الحماًت مً أمشاض القلب وألاوغُت الذمىٍت.
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