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با نزدیک شـدن به فصل گرما و تابش شـدید خورشـید، اسـتفاده 
از ضدآفتـاب از هـر زمان دیگری ضروری تر اسـت.

از آنجـا کـه کـرم ضدآفتاب به طور مسـتقیم با پوسـت در تماس 
بـوده و بـرای محافظـت در مقابل اشـعه های مضر آفتاب اسـتفاده 
می شـود، انتخـاب یـک کرم مناسـب اهمیـت زیـادی دارد و البته 
باور هـای غلطـی هـم در این زمینه شـایع اسـت. شـاید فکر کنید 
تمـام ویژگی هـای یـک ضدآفتـاب خـوب را می دانیـد، امـا بهتر 
اسـت این مطلب را تـا انتها بخوانید و در مـورد باورهایتان تجدید 

نظـر کنید.
پوسـت  از  اسـتفاده  از  بعـد  بالفاصلـه  ضدآفتـاب 

می کنـد محافظـت 
برخـالف تصـور شـما، همـه ضدآفتاب هـا مثـل هـم نیسـتند. 
معمـوالً ضدآفتاب هایـی که تولید می شـوند در دو گروه شـیمیایی 

)chemical( و فیزیکـی )physical( قـرار می گیرنـد.
همیـن  بـه  و  پوسـت شـده  ضدآفتاب هـای شـیمیایی جـذب 
دلیـل تـا حدودی بـه اشـعه ی فرابنفش، اجـازه ی نفـوذ و تخریب 
پوسـت را می دهـد. ویژگـی مهـم دیگری کـه بهتر اسـت درمورد 
ضدآفتاب هـای شـیمیایی بدانیـد ایـن اسـت کـه مـواد محافـظ 

موجـود در ایـن کرم ها بـه ۲۰ تـا 3۰ دقیقه زمان برای فعال شـدن 
دارند. نیـاز 

ضدآفتـاب فیزیکـی بـا حفاظـت کامل از سـطح پوسـت، جلوی 
نفوذ اشـعه فرابنفـش به پوسـت را می گیرد و اغلب حـاوی زینک 

اکسـاید یا تیتانیوم دی اکسـید است.
 هرچـه SPF ضدآفتـاب بیشـتر باشـد، بیشـتر از 

می کنـد محافظـت  پوسـت 
اشـعه فرابنفشـی کـه از طریـق تابـش نور خورشـید به پوسـت 
آسـیب می زنـد بـه دو دسـته فرابنفـش A. و فرابنفش B. تقسـیم 
می شـود. وقتی از ضدآفتاب اسـتفاده می کنید در واقع از پوسـتتان 
در مقابـل اشـعه فرابنفـش B. محافظـت می کنید. اما بـرای کاهش 
اثـرات فرابنفـش A. ویژگـی دیگـری از کـرم ضدآفتـاب بـه نام 
طیـف وسـیع یـا broad spectrum را مـورد بررسـی قـرار دهید.
عـالوه بـر ایـن، داشـتن SPF باالتر بـه معنی محافظـت طوالنی 

از پوسـت نیز نیست.
ضدآفتـاب با بسـتن منافذ پوسـت، موجب بـروز آکنه 

د می شو
اسـتفاده از کـرم ضدآفتـاب آکنه هـا را تشـدید نمی کنـد، امـا 

می توانیـد اگر پوسـت چربـی داریـد، از انواع فاقد چربی اسـتفاده 
کنید. زینک اکسـید موجـود در ضدآفتاب هـای فیزیکی نیز جوش 

و آکنـه را افزایـش نمی دهد.
همچنیـن اگـر جـزء آن دسـته افـرادی هسـتید کـه بـرای درمان 
جـوش و آکنـه پوسـت از دارو اسـتفاده می کنیـد، خـوب اسـت 
بدانیـد کـه پوسـتتان نسـبت به اشـعه آفتاب حسـاس تر اسـت و 

حتمـاً بایـد از یـک ضدآفتـاب مناسـب اسـتفاده کنید.

دیر غذا خوردن چه بالیی سرتان می آورد؟

نخوابید! خیس  موی  با  هرگز 

در مصرف این 4 ماده غذایی افراط نکنید

سه باور غلط درباره کرم ضدآفتاب

بهتریـن گزینـه برای خالص شـدن از 
جـرم دنـدان مراجعه بـه دندانپزشـک 
اسـت، اما شـما مـی توانیـد از برخی 
بـرای  نیـز  خانگـی  هـای  درمـان 
پیشـگیری از تشـکیل آن اسـتفاده کنید.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری ربیـع، به 
روش  از  جـدا  عصرایـران،  از  نقـل 
هـای درمانـی مختلـف مانند اسـتفاده 
از دهانشـویه هـا و خمیردنـدان هـای 
ویـژه، برخـی مـواد غذایـی نیـز مـی 
تواننـد بـه از بیـن بردن پـالک و جرم 

دنـدان )Tartar( کمـک کننـد.
بـه گـزارش “اسـتپ تو هلـث”، جرم 
دنـدان زمانـی شـکل مـی گیـرد کـه 
مـواد غذایـی بیـن دنـدان هـا و لثـه 
هـای شـما انباشـته مـی شـوند. ایـن 
مـاده از نمـک هـای معدنـی و مـواد 
زائـد درسـت مـی شـود و به واسـطه 
آن سـطح دنـدان بـا نقاطـی زرد رنگ 
پوشـیده می شـود. بـرای از بیـن بردن 
جـرم دنـدان هـا مـی توانیـد برخـی 
روش هـای طبیعـی را مـد نظـر قـرار 

. هید د
بهتریـن گزینـه برای خالص شـدن از 
جـرم دنـدان مراجعه بـه دندانپزشـک 
اسـت، اما شـما مـی توانیـد از برخی 
بـرای  نیـز  خانگـی  هـای  درمـان 
پیشـگیری از تشـکیل آن اسـتفاده کنید.

مسـواک زدن منظـم بـرای پیشـگیری 
از تشـکیل پـالک دندان اهمیـت دارد. 
درحالـت ایـده آل، سـه بـار در روز 
)صبـح، ظهر، شـب( باید دنـدان های 
خـود را مسـواک بزنیـد. همچنین، هر 
سـه مـاه یـک بـار مسـواک خـود را 
تعویـض کنیـد. افزون بر این، اسـتفاده 
از نـخ دنـدان و دهانشـویه مـی تواند 
روتین سـالمت دهان و دندان شـما را 
تکمیـل کنـد. از ایـن طریق، شـما می 
توانیـد احتمـال مواجهـه بـا باکتـری 
هـای مضـر و تشـکیل جرم دنـدان را 
بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش دهید.

در عیـن حـال، توصیـه می شـود که 
ای  نشاسـته  یـا  شـیرین  غذاهـای  از 
پرهیـز کنید زیـرا باکتری های سـاکن 
دهـان از ایـن مـواد تغذیـه مـی کنند. 
هـر زمـان کـه یـک خوراکی شـیرین 
را مصـرف مـی کنیـد و دهـان خـود 
را بـه خوبـی پاکسـازی نمـی کنیـد، 
ایـن ریزجانـداران اسـید ترشـح کرده 
و موجـب پوسـیدگی دنـدان هـا مـی 

. ند شو
افـزون بـر ایـن، مراجعـه منظـم بـه 
دندانپزشـک، حداقـل دو بار در سـال، 
دهـان  شـرایط  دقیـق  بررسـی  بـرای 
اسـت.  شـده  توصیـه  هـا  دنـدان  و 
دندانپزشـک مـی توانـد به پاکسـازی 
کامـل دنـدان هـا و درمان پوسـیدگی 

هـای دنـدان کمـک کنـد.
بـه عنـوان یـک درمـان مکمل، شـما 
از درمـان هـای طبیعـی  توانیـد  مـی 
بـرای کمـک بـه از بیـن بـردن جـرم 
دنـدان نیـز اسـتفاده کنیـد. در ادامـه 
بـا برخـی از ایـن درمان هـای خانگی 
تشـکیل رسـوب  از  پیشـگیری  بـرای 
روی دنـدان ها بیشـتر آشـنا می شـویم.

جوش شیرین
جـوش شـیرین کاربردهـا و خـواص 
مختلفـی را ارائـه مـی کنـد. قـرن هـا 
از ایـن محصـول بـه واسـطه توانایـی 
هـای پـاک کنندگـی و سـفید کنندگی 

است. اسـتفاده شـده 
شـما مـی توانیـد برس مسـواک خود 
را اندکـی مرطـوب کـرده و آن را بـا 
مقـداری جـوش شـیرین پوشـش دهید.

دنـدان هـای خـود را هماننـد زمانی 
کـه از خمیردندان اسـتفاده مـی کنید، 

بزنید. مسـواک 
جـوش  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
ایـن  از  شـیرین مـزه ای شـور دارد، 
رو، بایـد بـه میـزان کم از آن اسـتفاده 

کنیـد.
پراکسید هیدروژن

پراکسـید هیـدروژن بـرای تمیز کردن 
زخـم و حتی سـفید کـردن دنـدان ها 

مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

شـما مـی توانیـد بـه میـزان مسـاوی 
آب و پراکسـید هیـدروژن را ترکیـب 
کنیـد و پیـش از مسـواک زدن از آن 
برای شستشـوی دهـان اسـتفاده کنید. 
دو یـا سـه بـار در هفتـه از این روش 

کنید. اسـتفاده 
بـردن جـرم  بیـن  از  بـه  ایـن روش 
باکتـری  رشـد  از  پیشـگیری  دنـدان، 
هـا، و حفظ سـالمت دهـان کمک می 

. کند
سیب

مصـرف سـیب خـام روشـی سـالم 
بـرای پاکسـازی دنـدان ها به روشـی 
بـا  شـود.  مـی  محسـوب  طبیعـی 
از  توانیـد  مـی  مصـرف سـیب خـام 
تشـکیل پالک دنـدان پیشـگیری کرده 
و همچنیـن لثـه هایی سـالم تر و بدون 

باشـید. خونریـزی داشـته 
پرتقال

از  پرتقـال  در  موجـود   C ویتامیـن 
رشـد بیش از حـد ریزجانـداران روی 
سـطح دنـدان هـا پیشـگیری مـی کنـد.

شـما مـی توانیـد هـر روز صبح آب 
یـا  کـرده  مصـرف  طبیعـی  پرتقـال 
را  پرتقـال  پوسـت  داخلـی  قسـمت 
هـای  دنـدان  روی  خـواب  از  پیـش 

دهیـد. مالـش  خـود 
جوش شیرین وآلوئه ورا

موثـر  روشـی  خانگـی  درمـان  ایـن 
بـرای از بین بـردن طبیعی جـرم دندان 
محسـوب می شـود. شـما مـی توانید 
دو تـا سـه بـار در هفتـه از این روش 
پیـش از مسـواک زدن شـبانه اسـتفاده 

. کنید
دانه های کنجد

از مـواد غذایـی  دانـه کنجـد یکـی 
اسـت کـه مـی تواند بـه از بیـن بردن 
جـرم دنـدان هـا و سـفید کـردن آنها 

کند. کمـک 
روش کار سـاده اسـت و بایـد یـک 
قاشـق غذاخـوری از دانه هـای کنجد 

را بـدون قـورت دادن بجویـد.
بـا  را  خـود  هـای  دنـدان  سـپس، 
هـای  دانـه  ترکیـب  از  کـه  خمیـری 
کنجـد بـا بـزاق دهـان شـکل گرفتـه 

بزنیـد. مسـواک  اسـت، 
در انتهـا، دهـان خـود را بـا آب گرم 

دهید. شستشـو 
توت فرنگی و گوجه فرنگی

تـوت فرنگـی و گوجـه فرنگـی هـر 
دو سرشـار از ویتامیـن C هسـتند. اگر 
آنهـا را روی دندان های خـود بمالید، 
مـی توانـد بـه از بیـن بـردن پـالک 
همچنیـن سـفید شـدن  و  هـا  دنـدان 
آنهـا کمـک کند. پیـش از شستشـوی 
دهـان اجـاده دهید ایـن مـواد غذایی 
بـرای چنـد دقیقه روی دنـدان ها باقی 

. نند بما
خمیردندان ضد جرم دندان

بـا کمـک ایـن خمیردنـدان خانگـی 
مـی توانید هم سـالمت دهـان و دندان 
هـای خـود را تقویـت کـرده و هم از 
مواد شـیمیایی موجـود در خمیردندان 

هـای عـادی پرهیـز کنید.
هویج و کرفس

سـبزی هـای خـام از سـالمت دندان 
هـا محافظـت مـی کننـد زیـرا تولیـد 
بـزاق را افزایـش مـی دهنـد و دنـدان 

هـا را تقویـت مـی کنند.
سـبزی هایـی را انتخـاب کنیـد کـه 
بـه  و  داده  کاهـش  را  شـما  اشـتهای 
عنـوان یـک میـان وعـده خـوب بیـن 
وعـده هـای غذایـی عمـل مـی کنند. 
بـه عنـوان مثـال، شـما مـی توانید از 

کرفـس یـا هویـج اسـتفاده کنیـد.
بادام

زمانـی کـه برخـی مغزدانه هـا، مانند 
بـادام را مـی جوید، چگونگـی تماس 
آنهـا بـا دندان ها مـی تواند بـه از بین 
بـردن تدریجـی پـالک و جـرم دندان 

کمـک کند.
مصرف یک مشـت بـادام در روز می 
توانـد بـه از بین بـردن رسـوب روی 
دنـدان هـا و تقویـت لثـه هـا کمـک 

. کند

نسخه طبیعی برای مقابله با جرم 
دندان

اگر شب ها دیر شام می خورید، یا بعد از غذا، هوس تنقالت 
می کنید، و یا نیمه شب اگر از خواب بیدار شوید، حتمًا سری 

به یخچال می زنید، این مطلب را از دســت ندهید.
درست اســت که برای همه ی ما مقدور نیست شام خود را 
زود بخوریم، چون یا آنقدر برنامه ی شــلوغ و سنگینی داریم 
که فرصت ایــن کار را پیدا نمی کنیم یا بــرای آنکه بتوانیم 
ســطح قند خون مان را ثابت نگه داریم مجبوریم کمی دیرتر 
غذا بخوریم. امــا هرچه می گذرد علم بیشــتر به معایب دیر 
غذا خوردن پی می برد. تحقیقات نشــان داده خوردن تنقالت 

در نیمه های شــب پیامد های منفی زیادی برای سالمتی دارد.
۱- چربی بیشتری در بدن انباشته می شود

تحقیقی بر روی افراد چاق نشان داد، کسانی که شب ها دیرتر 
غذا می خوردند، در مقایســه با آن هایی که شب ها زودتر شام 
می خوردند، شــاخص توده ی بدنی و چربی بیشتری داشتند. 
این تحقیق گرچه شرکت کنندگان زیادی نداشت و در بازه ی 
زمانی کوتاهی انجام شــده بود، اما دانشمندان معتقدند نتایج 
آن مکمل گروه دیگری از شواهد و مدارک است که از تأثیر 
زمان خوردن غذا بر وزن، هورمون ها و ســوخت و ساز بدن 

دارند. حکایت 
۲- دچار سوزش معده می شوید

اگر تا به حال برایتان پیش آمده که اواخر شــب غذای خیلی 
تند یا خیلی ســنگینی خورده باشید، احتمااًل سوزش معده را 
هم تجربه کرده اید، همان درد ســوزش داری که در قفسه ی 
سینه احساس می شــود و گاهی با احساس یک مزه ی تلخ یا 
اســیدی در دهان همراه اســت. این اتفاق زمانی می افتد که 
اســید معده وارد مری می شــود و این مسأله باعث به وجود 
آمدن مشکلی به نام رفالکس اسید معده می شود. تقریبًا از هر 
۵ نفر، یکی به بیماری بازگشــت اسید به مری دچار است که 
نوع بلند مدت تری از رفالکس اسید معده به شمار می رود و 

به مرور می تواند منجر به مشــکالت خطرناکی شود.
کسانی که سابقه ی این بیماری را دارند، باید از خوردن غذا 

کنند. پرهیز  زمان خواب  به  نزدیک 
خوردن مواد غذایی گازدار یا سریع غذا خوردن هم می تواند 

باعث تجمع هوا و احســاس ناراحتی در معده شود.
3- فشار خون تان باال می رود

دیر غذا خوردن می تواند باعث باال رفتن فشــار خون شود، 
به ویژه در کســانی که خود مشکل فشار خون باال را دارند. 
تحقیقی بر روی 7۰۰ نفر نشان داد، کسانی که ظرف ۲ ساعت 
قبل از خواب غذا می خوردند، در مقایسه با کسانی که قبل از 

خواب هیچ غذایی نمی خوردند، فشــار خون باالتری داشتند. 
به گفته ی ایــن محققان، دیر غذا خوردن بیشــتر از مصرف 
غذا های نمک دار، باعث افزایش فشار خون شرکت کنندگان 
شــده بود. این در حالی اســت که ماده ی سدیم را مهم ترین 
عامل باال رفتن فشــار خون می دانند. به گمان پژوهشــگران، 
وقتی دیر غــذا می خوریم، بدن هوشــیار می ماند، در نتیجه، 
هورمون های اســترس بیشــتری مثل آدرنالین تولید می کند و 

همین مســأله باعث باال رفتن فشار خون می شود.
۴- خواب تان مختل می شود

کیفیت خواب، نقش مهمی در شــادی، ســالمتی و تمرکز 
ما در طی روز دارد. اما اگر شــب ها دیــر غذا بخورید، این 
مســأله باعث می شــود به راحتی به خواب نروید و دائمًا در 
رختخواب غلــت بزنید. غذایی که می خوریــم گاهی واقعًا 
می تواند مزاحم خواب ما شــود. مواد غذایی کافئین دار، از 
قهوه و چای گرفته تا نوشــابه و شکالت تلخ، می توانند باعث 
هوشــیار ماندن ما شــوند. به عالوه، تنقالتی که چربی یا قند 
زیادی دارند هــم می توانند دقیقًا زمانی کــه باید به خواب 

انرژی تان را زیاد کنند. بروید، 
اگر از مشکل ســوزش معده هم رنج می برید که مشکل تان 
دو چندان اســت. تحقیقی بر روی 1۰۰۰ شرکت کننده نشان 
داد، از میان کســانی که دســت کم یک روز در هفته دچار 
سوزش معده می شدند، ۶3 درصد آن ها اظهار کرده بودند که 
این مســأله تأثیر منفی روی خواب آن ها داشته و ۴۰ درصد 
دیگر هم بیان کرده بودند که این مشــکل باعث از بین رفتن 

تمرکز آن ها طی روز می شد.
۵- به غذا خوردن احساسی سوق پیدا می کنید

حقیقت آن اســت که بیشتر ما قبل از خواب، هوس خوردن 
ســبزیجات به ســرمان نمی زند، بلکه هــوس خوراکی های 
شیرین را می کنیم، به ویژه اگر روز سختی را گذرانده باشیم. 
در اغلب موارد، از ســر احســاس یا عادت است که شب ها 
دیروقت سراغ خوراکی های یخچال می رویم. اگر همیشه بعد 
از شام، شکالت یا شیرینی می خورید، این احتمال هم وجود 
دارد که دلتــان بخواهد قبل از خواب هم چند گاز بســتنی 
بخورید، در حالی که این اصاًل روش ســالمی برای به پایان 
رساندن روز نیست. اگر احتیاج به چیزی دارید که هوس تان 
را از بین ببرد، مواد غذایی طبیعی تر، ســالم تر و کم کالری 

تری را انتخاب کنید که قند های افزودنی نداشــته باشند.
۶- خودتـان را عـادت می دهیـد بـا بـی توجهـی غـذا 

بخوریـد

شــب ها وقتی محو تماشــای تلویزیون می شویم، به راحتی 
ممکن اســت بدون اینکه متوجه باشــیم یک کاسه ی بزرگ 
چیپس یا شیرینی را تمام کنیم. اگر می خواهید هنگام تماشای 
فیلم و ســریال مورد عالقه تان چیــزی بخورید، انتخاب های 
سالم تری داشته باشــید )مثل میوه یا ترکیب ماست و میوه(. 
عالوه بر این، قبل از آنکه پای تلویزیون بنشینید، حتمًا مقدار 
مشخصی از خوراکی ای که قصد خوردنش را دارید جداگانه 
در ظرف بگذارید تا مبادا وقتی حواس تان نیســت همه ی آن 

بخورید. را 
۷- به دندان هایتان صدمه می زنید

اگر شــب بعد از شســتن دندان هایتــان، خوراکی دیگری 
بخورید، ایــن کار همه ی تالش هایتــان را برای مراقبت از 
دندان هایتــان از بین می برد. اگر خوراکی چســبناکی، مثل 
میوه های خشک یا پاستیل، خورده باشید، این مسأله می تواند 
به دندان های شــما صدمه ی بیشتری بزند، چون این نوع مواد 
غذایی، بیشتر روی دندان ها باقی می مانند. اگر قبل از خواب 
چیــزی خوردید، حتمًا دندان هایتان را با دقت بشــویید، از 
نخ دندان اســتفاده کنید و دهان خود را به خوبی آب بکشید.

۸- ساعت بدن تان به هم می ریزد
بدن همه ی ما یک ســاعت بیولوژیــک دارد که زمان انجام 
فعالیت های مختلف بدن مثل خوابیدن و بیدار شــدن را تعیین 
می کند. اگر طبق ســاعت بدن، وقت اســتراحت کردن تان 
باشــد، ولی شــما بدن تان را مجبور به هضم غذا کنید، این 
کار شما در فرآیند های طبیعی بدن تان اختالل ایجاد می کند. 
شب ها با تاریک شــدن هوا، در بدن هورمون مالتونین تولید 
می شــود تا خواب مان ببرد. به گمان دانشمندان، اگر بعد از 
تولید مالتونین، چیزی بخوریم، این مســأله باعث سردرگمی 

بدن می شــود و ممکن است منجر به افزایش وزن شود.

خوابیدن با موی خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی 
اســت که برخی ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستید بهتر است این 

عادت بد و مضر را ترک کنید.
تعداد زیادی از افراد عادت دارند بدون آن که موهای خود را خشک 

کنند به رختخواب می روند. خوابیدن با موهای خیس مشــکالت 
فراوانی را برای انسان به وجود می آورد.

از جمله از عوارض خوابیدن با موی خیس:
سردرد

درجه حرارت در خــواب افزایش میابد. بدن گرم و رطوبت روی 
سر پیچیده شــده در یک حوله می تواند سردرد شدید اینجا کند. 
وقتی مو مرطوب است درجه حرارت سر نمی تواند خود را با درجه 
حرارت بدن تطبیق دهد بخاطر همین ســردرد شدید در نصفه شب 

بوجود می آورد
بالش خیس سبب رشد باکتری ها می شود

خوابیدن با موهای خیس سبب انتقال رطوبت به آن می شود، خیس 
شدن بالش زمینه را برای رشد باکتری ها فراهم می کند. رشد باکتری 
ها سبب ایجاد خارش و عفونت در پوست سر و موهایتان می شود.

ممکن است سرما بخورید

وقتــی با موهای خیس می خوابید، امکان دارد به ســرماخوردگی 
مبتال شوید.در هنگام خواب دمای بدن تغییر می کند و ممکن است 
زمانی که موها مرطوب هستند، این تغییرات دما به درستی صورت 
نگیرد و در نتیجه سیستم ایمنی بدن تضعیف شود و شرایط را برای 

سرماخوردگی و ایجاد آلرژی فراهم می کند.
چرب شدن موها

مرطوب ماندن موها و خشک نشدن آن ها سبب زودتر چرب شدن 
موها می شود.

افزایش شوره سر
خیس ماندن موها سبب افزایش شوره سرتان خواهد شد، عالوه بر 
آن هر اقدامی را که برای ریشه کن کردن و از بین بردن شوره های 

سرتان انجام داده اید، بی اثر خواهد کرد.
پس یادتان باشد قبل از اینکه به رختخواب بروید، حتما موهایتان 

را خشک کنید.

الزم اســت که رژیم غذایی متعادل و متنوعی 
داشــته باشیم نه آن که یک یا چند ماده غذایی 

را روزانه به مقادیر زیاد مصرف کنیم.
به گزارش »شــیعه نیوز«، پژوهشگران هشدار 
می دهند کــه مصرف مقدار بیش از حد معقول 
و مناســب برخی مواد غذایی مفید می تواند در 
جهت معکوس عمل کرده و برای ما خطرناک 

و مضر باشد. 
به گزارش آفتاب نیوز؛ روزنامه »دیلی میل« با 
اشاره به اینکه بســیاری از مواد غذایی حاوی 
ترکیبات بایو اکتیوی هســتند که برای سالمتی 
ما می توانند ســودمند بوده و در پیشگیری از 
ابتال به بســیاری از بیماری هــا کمک کنند با 
این حال، در صورت مصــرف بیش از اندازه 

می توانند برای ما مضر باشند. 
۱-دارچین 

این موضوع مطرح شــده که دارچین دارای 
ماده ای موســوم به ســیانامالدئید است که به 
کاهش وزن و تنظیم اشــتها کمــک می کنند. 

شــواهد نشــان می دهند که دارچین می تواند 
ســطح کلســترول را در افراد مبتال به دیابت 
کاهش دهد. با این حال، شواهد نشان می دهند 
که دارچین دارای حدود ۸ درصد سینامالدئید 
از وزن خود اســت در نتیجه شما باید دستکم 
13 گــرم از دارچیــن را به صــورت روزانه 
مصرف کنید و نه بیشــتر چرا که ممکن است 

اثرات منفی جانبی داشته باشد. 
۲-بلوبری 

اخته  میوه های مشــابه چون زغال  یا  بلوبری 
نیز ماننــد انگور قرمز منبعــی از رزوراترول 
نام  هستند. بلوبری همچنین دارای ترکیباتی به 
آنتوسیانین است که می توانند وضعیت قلب را 
بهبود باشند. با این حال، این میوه باید در دوز 
مشخصی در روز مصرف شود که بین 1۵۰ تا 
3۰۰ عدد می تواند باشد. توجه داشته باشید که 
این میوه گران اســت و هر کسی توان مصرف 

روزانه آن را ندارد.
3-شکالت 

شــکالت تیره می تواند باعث کاهش فشــار 
خــون شــود. Theobromine یــک ماده 
شیمیایی در شکالت اســت که باعث کاهش 
فشــار خون می شــود. البته در دوز یک گرم 
نه در دوزهای کمتر. در نتیجه، بســته به نوع 
شــکالت شــما می توانید 1۰۰ گرم شکالت 
تیره را برای رســیدن به این دوز مصرف کنید. 
توصیه می شود که شــکالت به میزان بیش از 
۶۰۰کیلــوژول در روز و یــا ۲۵ گرم مصرف 
نشود. مصرف 1۰۰ گرم شکالت معادل با بیش 
از دو هزار کیلو ژول انرژی است. مصرف بیش 
از حد آن سبب افزایش وزن می شود و داشتن 
اضافه وزن باعث افزایش خطر ابتال به بیماری 
قلبی و سکته می شود. در نتیجه، این مضرات را 
باید در مقابل سود شکالت برای کاهش فشار 

خون مدنظر قرار داد. 
۴-زردچوبه 

این ادویه به عنوان دارویی شفابخش در طول 
تاریخ مطرح شده است. عمده خواص زردچوبه 

به دلیل وجود ماده کورکومین در آن اســت. 
کورکومیــن از خانواده گروهــی از ترکیبات 
اســت که کورکومینوئید نامیده می شوند و به 
کاهــش التهاب و مبارزه بــا عفونت ها کمک 
می کنــد. زردچوبــه در هر گرم حاوی ســه 
درصد کورکومین است. در نتیجه، در هر گرم 
زردچوبه مصرفی توســط شما تنها ۰.۰3 گرم 
کورکومین وجود دارد. این بدان معناســت که 
برای دریافت حداقل دوز مورد نیاز باید روزی 
بیش از 3۰ گرم زردچوبه بخورید. با این حال، 
این  نیست.  اکتیو  بایو  کورکومین در زردچوبه 
بدان معناست که تنها ۲۵ درصد از کورکومین 
خورده شده توسط ما جذب می شود در نتیجه، 
بــرای جذب تمام آن باید بیــش از 1۰۰ گرم 
زردچوبه در روز بخورید که خیلی زیاد است 

و عملی هم نیست. 
در نتیجه، الزم است که رژیم غذایی متعادل و 
متنوعی داشته باشیم نه آن که یک یا چند ماده 

غذایی را روزانه به مقادیر زیاد مصرف کنیم.


