
علمًيا  المثبتة الطرق أفضل من 24 وزنك؟ تخرس كيف  

   النظام اختيار أن  اتضح أفضل؟ بصحة والعيش الوزن إنقاص تريد هل 
   النظام أو الصحيح الغذائ 

للغاية صعبة مهمة هو الغذائ  . 

نت ء اإلنتر    ولكن ،  والحيل بالنصائح مل 
 
   الموثوقة المعلومات من التحقق علينا  يصعب  .هائلة الكمية أن يتبي    األحيان من كثت   ف

والتر  

  .الفوائد  من أكت   مشاكل  لنا  ستسبب
ا
ات عل االعتماد من بدل    للنظام السحرية التأثت 

عل  االعتماد األفضل من ، التال   المعجزة الغذائ   

   لنظام نصيحة 24 أهم من  تحقق .الجاد العلم
صحتك وتحسي    الوزن إنقاص عل لمساعدتك غذائ  . 

جانًبا  السكر ضع     

   المخبأ وخاصة ،  الصناع   السكر إضافة تعد
 
وبات ف السكري  مرض مثل الصحية والمشكالت الوزن لزيادة  رئيسًيا  سبًبا  ، المحالة المشر  

وبات الحلويات مثل األطعمة فإن ، ذلك  إل باإلضافة .القلب وأمراض    والمخبوزات الغازية  والمشر
من الكثت   عل تحتوي التر  

ةللغاي منخفضة غذائية  قيمة ذات تكون أن إل تميل  المضافة السكريات  . 

   ضع .الجسم وزن لتقليل التكلفة من وخالية وبسيطة ممتازة  طريقة عليه المحتوية  والمنتجات السكر إضافة من االستقالة
 
اعتبارك ف  

   األطعمة حتر  أنه
   صحية  تبدو التر

تريد .السكر من الكثت   عل  تحتوي أن يمكن "عضوية" أو "صالحة" أنها  عل عنها  اإلعالن  يتم والتر  

الملصقات اقرأ  - الوزن إنقاص . 

الصحية  الدهون تناول  

  
 
   الدهون من بالتخلص  نبدأ  ، الوزن  إنقاص نريد عندما ، األحيان  من كثي   ف

 
   نظامنا  ف

   .الغذائ 
 
ألن  ، ضعيفة خطوة  هذه ، الواقع ف  

   تلك من بكثي   أسوأ نتائج لها الدهون من الخالية  الغذائية األنظمة
ةالصحي للدهون مصادر عل  تحتوي الت  . 

   أصل  من  المتحولة الدهون  عن  اإلقالع .أرسع بشكل الوزن  إنقاص عل الصحية  الدهون تساعدك أن يمكن 
عل  للحصول .حيوائ   

   نظامك بإثراء  قم ،  النتائج أفضل 
تساعدك .األسماك بعض أو المكشات أو األفوكادو أو الزيتون زيت من المشتقة  بالدهون الغذائ   

ا  البقاء  عل الدهون
ً
ة ممتلئ ة مجموعة عل العثور يمكن  .شهيتك وتقليل أطول لفتر    جيد بسعر المكشات من  كبت 

ف   

medonetmarket.pl. 

األكل  أثناء ركز  

الهاتف أو الكمبيوتر  استخدام أو التلفزيون مشاهدة أثناء .المثال سبيل  عل ،  إليها  االلتفات  دون أفواهنا  تدخل األطعمة من  الكثت    

   تخريب هو األكل أثناء  اإللهاء من الكثت   !الوزن لزيادة لميةع طريقة إنها  .الذك  
   أو ، وع   بدون الطعام تناول يؤدي قد  .غذائ 

عجلة ف   

عل  الطعام تناول .الوزن واكتساب الحرارية السعرات من المزيد استهالك إل ،  اللدغات من المزيد بتناول وع   دون  أو  ، أمره من  

االنتباه تشتيت  دون  المائدة . 

ت  س  

ا  ليس
ً
أفضل لكن ، رائعة نتائج تعط   المكثفة التدريبات ،  نعم .التدريب خالل من ه   الوزن لفقدان الوحيدة  الطريقة أن صحيح  

   ه   التمارين
   !ستتم الت 

   أن ثبت .الحرارية السعرات لحرق  وسهلة رائعة طريقة المش 
   يساعد يومًيا فقط دقيقة 30 لمدة المش 

 
ف  

الوزن  إنقاص . 

بك  الخاص الطهاة يسرئ كن   

   الطه   أن ثبت
ل ف     المت  

   نظام واتباع  الوزن فقدان يعزز األحيان من كثت   ف 
   الطعام تناول يعد بينما  .صح   غذائ 

ممتًعا  أمًرا  المطاعم  ف   

   الطعام وجبات إعداد فإن ، ذلك  عل  عالوة .النجاح تحقيق عل يساعد يديك بي    تناوله فإن ،
ل ف  أطباق بةبتجر  لك يسمح المت    

  جديدة
ا
خاء وجبتك تكوين  ويضمن ، أرخص وهو ، قليل واالستر . 

وتي    غنية فطور وجبة تناول بالتر  

 



وتي    الغنية  األطعمة تناول أن ثبت     البيض مثل بالير
 
   يفيد اإلفطار وجبة ف

 
   .الوزن إنقاص ف

من اليوم   الوعاء استبدال يكف   

وتي    تناول زيادة .(ضارالخ بإضافة ربما) المخفوق  بالبيض اإلفطار حبوب ا يزيد أن يمكن االستيقاظ عند  الير
ً
الشعور من أيض  

   التحكم ويحسن بالشبع
 
الشهية ف . 


