
  
 

یبَست هؼوَالٌ بِ دفغ سخت یا کن 

 ضَد.  هذفَع گفتِ هی

هؼوَالٌ سهاًی اتفاق هی افتذ کِ تَدُ 

 72 -77هذفَع بیص اس سهاى هؼوَل )

ساػت( بؼذ اس ّضن ٍػذُ غذایی در 

 بواًذ.لَى َک

تؼذاد دفؼات ًزهال دفغ، اس ّز سِ رٍس 

 غیز است.تدر رٍس هتا سِ بار یکبار 

. کاّص ػولکزد هاّیچِ ّای رٍدُ 1

در اثز خَردى سیاد هلیي ّا ٍ یا دفغ 

 کن

 ػذم فؼالیت، ػذم تحزک، اًسذاد . 7

. کن هصزف کزدى غذاّای حاٍی 3

 فیبز ٍ هصزف بؼضی اس دارٍّا

 

 

 

لیَاى آب بٌَضیذ.  8 -11رٍساًِ  .1

 آب ٍلزم هفیذ است. 

. ٍرسش کزدى بزای حفظ یک 7

تَاًذ هفیذ  جزیاى رٍدُ ای هٌظن هی

   باضذ.

گاّی اٍقات یک لیَاى آب . 3

 آلَبخارا هی تَاًذ هفیذ باضذ. 

بِ تذریج . فیبز رصین خَد را 2

 افشایص دّیذ.

قسوت ّای قابل خَردى  ،فیبز -

گیاُ است کِ بِ ٍسیلِ آًشین ّای 

 ّضن ًوی ضَد. دستگاُ گَارش 

غالت کاهل، هیَُ، سبشی ّا،  -

حبَبات، داًِ ّا ٍ هغشّا غٌی اس 

 فیبز ّستٌذ. 
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ؼف ی اس ضًاض. اگز یبَست 5

  .هاّیچِ ّای رٍدُ باضذ

بایذ هقذار کوی َّیج ٍ ًاى با 

کاهل ٍ غالت بِ رصین غالت 

غذایی اضافِ ضَد. )اها بایذ دقت 

 ضَد کِ ّوزاُ با افشایص هصزف

فیبز، هیشاى هایؼات دریافتی ًیش 

  بیطتز ضَد(

َست ًاضی اس اًسذاد . اگز یب6

ّای درد هیشاى  باضذ در سهاى

 فیبز بایذ کاّص یابذ.

سپس، هصزف آب آلَبخارا، هیَُ 

ّای خطک، هیَُ ّای خام، 

هغشّا ٍ غالت کاهل  سبشیجات،

 افشایص دّیذ. بِ تذریجرا 

طکل آلزصی بِ گٌذم ٍجَد هاگز 

دارد، هصزف سبَس ًبایذ سیاد 

 ضَد.

  

بیص اس حذ در ایي حالت هصزف 

 کٌذ. فیبز هطکل را تطذیذ هی

. اگز یبَست ًاضی اس هصزف کن 7 

ّای حاٍی اس هکول فیبز باضذ 

 بِ ّوزاُ آب استفادُ ضَد. فیبز 

 ایي هکول ّا را هی تَاى بِ هاست،

  آبویَُ یا سَپ اضافِ کزد.

 51هیشاى فیبز رصین بیطتز اس  -

گزم در رٍس ضزٍری ًیست ٍ هوکي 

 دٍرم هؼذُ یا ًفخ سیاث است باػ

 ضکن ضَد. 

خَدسزاًِ ٍ بیص اس اس هصزف  -

 حذ هلیي ّا بپزّیشیذ.

اًجیز بِ ػٌَاى یک دارٍی طبیؼی بزای  -

 یبَست ضٌاختِ ضذُ است.
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