
ب ال الحرارية السعرات تشر  

   المخبأ بالسكر  دراية عىل نحن 
 
وبات ف    صعوبة نجد لكننا  ، المشر

 
وبات .احتساءها  عن االمتناع  ف الحليب مع  الحلوة  والقهوة الغاز مشر  

وبات بعض حت   .الضمي   من الكثي   لديهم والشيوخ وبات مثل ، المشر عىل تحتوي  قد ، التمرين  أثناء التوتر  متساوية  البدنية اللياقة مشر  

ب .مضافة سكريات الملصقات واقرأ الماء اشر . 

ر 
بحكمة  اشي   

ام البقالة قائمة إنشاء يعد اء االندفاع  لتجنب رائعة طريقة بها  وااللي   ا  .الصحية غي   األطعمة لشر
ً
اء فإن ،  للباحثي    وفق يؤدي بقائمة الشر  

قبل خفيفة وجبة أو صحية  وجبة تناول الشديدة الرغبة هذه لمحاربة  الجيدة الطرق من .الوزن فقدان ويعزز صح   طعام تناول إىل  

ي ال .سوقللت الذهاب جائعا  تكون عندما  تشي  . 

مكمل تجربة  يمكنك ، الوزن إنقاص عملية  لدعم  Slimvit   للتحكم الطبيع   
 
اؤه  يمكنك والذي ،  فارموفيت الوزن ف    ترويح    بسعر  شر

 
ف  

 .Medonet سوق

رطوبتك  عىل حافظ   

ب    يساعدك أن ويمكن العامة لصحتك مفيد اليوم مدار عىل الماء من كافية كمية  شر
   .صح   وزن  عىل الحفاظ ف 

وحده  الماء أن حي    ف   

بون  الذين  األشخاص أن ثبت لقد .يساعدك أن يمكن أنه إال ، الوزن تفقد يجعلك لن حرارية  سعرات  يستهلكون الوجبات قبل الماء يشر  

 .أقل

اليقظ  األكل  عىل  تدرب  

   الطعام تناول يؤدي أن يمكن 
ة وبشعة  الالزم من  أكي   استهالك إىل لالتنق  أثناء  الطعام تناول أو أمرك من  عجلة ف  تسبب أال  يجب .كبي   

ا  قضمة كل  وامضغ  بوجبتك استمتع .الطعام مع سلبية عالقة السليمة التغذية 
ً
كي    ُيعد .جائع تكون عندما  كل .جيد

تناول عىل الي   

   اإلفراط لمحاربة رائعة طريقة بوجبتك واالستمتاع ببطء الطعام
الطعام تناول ف  . 

المكررة  لكربوهيدراتا من قلل  

   والحبوب السكريات المكررة الكربوهيدرات تشمل
األبيض  الدقيق مثل  ، منها  األخرى  الغذائية  والعناص  األلياف إزالة تمت الت   

لك توفر ولن ، بشعة  هضمها  ويتم ، األلياف  من منخفضة نسبة عىل  تحتوي األطعمة من األنواع هذه  .األبيض والخي    والمعكرونة  

ة إال عالشب ة  لفي  وات والشعي   والكينوا  والحنطة الشوفان :معقدة كربوهيدرات  إىل بتحويلها  قم .الوجبة بعد قصي  الجزر مثل والخض   

 .والبطاطس

قليال  ارفع   

القوة  تمارين إضافة تساعدك أن  يمكن .نشاطك تنوي    ع المهم فمن ، حجًما  أصغر لشخصية بالنسبة رائعة الهوائية التمارين تعتي   بينما   

   التمثيل عملية تشي    ع إىل األثقال رفع يؤدي ، ذلك  إىل باإلضافة .جسمك وتقوية العضالت  بناء عىل 
  الغذائ 

ا
عىل  يساعدك مما  ، قليل  

الراحة أثناء حت   ،  اليوم مدار عىل  الحرارية السعرات من المزيد  حرق . 

 

الصحيحة  األهداف عن ابحث  

   الجيي    ارتداء  يعد
   الناس رغبة وراء الشائعة األسباب من أفضل  بشكل السباحة مالبس ارتداء أو  الثانوية المدرسة  ف 

الوزن إنقاص  ف  . 

   رغبتك سبب فهم هو األفضل الحل .تحقيقها  يتم ما  نادرا  ، ذلك ومع
امك من يزيد اإليجائ    الدافع .الوزن إنقاص ف     ويساعدك الي  

ف   

الضعف أوقات . 

العرصية  الغذائية  األنظمة تجنب   



وي    جال يتم  السهل من وليس التقييد شديدة الحميات هذه تكون أن يمكن ،  ذلك ومع  .الشيعة لنتائجها  العضية الغذائية للوجبات ي   

  فقدوا  األشخاص أن يتبي    ما  غالًبا  ،  لذلك نتيجة .عليها  الحفاظ
ا
بشعة إليهم العودة لمجرد زائدة أرطال . 

   الغذائية  األنظمة  ترتبط
   نظام اتباع بعد الوزن  بزيادة واليوي  تأثي   لها  الت 

وأمراض السكري بمرض اإلصابة خطر من  تزيد وقد ، غذائ   

   التمثيل  ومتالزمة الدم ضغط  وارتفاع القلب
وصحية متوازنة غذائية لخطط اذهب .الغذائ  . 


