با پنج روش شگفت انگیز برای داشتن قلب سالم ،آشنا شويد:
- ۱سًذگی تِ دٍر اس آسادراُّا  :جالة اسر تذاًیذ کِ قزار گزفسي در هعزض سز ٍ صذای ًاضی اس
ٍسایل ًقلیِ تشرگ رگّای خًَی ضوا را در هعزض آسیة قزار هیدّذ.
قزارگیزی در هعزض سز ٍ صذا هوکي اسر سطح َّرهَى اسسزط را در تذى افشایص دّذ ٍ ّویي اهز
هٌجز تِ افشایص فطارخَى ٍ خطز سکسِ هغشی اسر .خضٍّصّا ًیش راتطِ تیي سز ٍ صذای ززافیک ٍ
افشایص خطز حولِ قلثی را گشارش دادُ اًذ.
- ۲هقذار هٌاسة خَاب  :خَاب تیص اس حذ کن یا تیص اس حذ سیاد خطز اتسال تِ تیواریّای قلثی یا
سکسِ هغشی را افشایص هیدّذ.
دریافر خَاب ضثاًِ کوسز اس ضص ساعر خطز هزگ ًاضی اس تیواریّای قلثی را زا  ۴4درصذ
افشایص هیدّذ ٍ ایي خطز تز اثز هزگ ًاضی اس سکسِ هغشی  ۱۵درصذ اسر .تِ عالٍُ خَاب خیلی کن
فطار خَى ٍ سطح کلسسزٍل را ًیش تاال هیتزد ٍ فزد تا خطز تاالی چاقی ٍ دیاتر ًَع  ۲هَاجِ خَاّذ
ضذ.
- ۳هصزف زَذّا :یک رصین غذایی ضاهل سغال اخسِ ٍ سایز خاًَادُ زَذّا خطز اتسال تِ فطار تاال را
کاّص هیدّذ ٍ ایي ًسیجِ در هجلِ آهزیکایی زغذیِ تالیٌی چاج ضذُ اسر.
کساًی کِ حذاقل یک ٍعذُ سغال اخسِ در ّفسِ هیخَرًذ ۱1 ،درصذ کوسز اس سایزیي دچار فطار
خَى تاال هیضًَذ .آًسَسیاًیي هَجَد در ایي هیَُ یا اًگَر سیاُ ٍ تادهجاى خطز اتسال تِ فطار خَى
تاال ٍ در ًسیجِ اتسال تِ تیواریّای قلثی ٍ سکسِ هغشی را کاّص هیدّذ.
- ۴حذف ًَضاتِّا  :هصزف ًَضاتِّای رصیوی خطز سکسِ هغشی ٍ حولِ قلثی را تاال هیتزد .کساًی
کِ ّز رٍس ایي ًَضاتِّا را هصزف هیکٌٌذ  ۴4درصذ تیص اس سایزیي در هعزض حولِ قلثی ّسسٌذ.

-۵خَردى ضکالذ زیزُ یا زلخ  :زعذادی اس هطالعاذ ًطاى هیدّذ کِ هصزف ایي ًَع ضکالذ خطز
اتسال تِ تیواریّای قلثی ٍ عزٍقی ٍ سکسِ هغشی را کاّص هیدّذ .کساًی کِ یک ٍعذُ ضکالذ زیزُ
در ّفسِ هیخَرًذ ۲۲ ،درصذ کوسز اس سایزیي تِ ایي تیواریّا هثسال هیضًَذ .هصزف ضکالذ زیزُ
ّوچٌیي تا کاّص فطار خَى ٍ جلَگیزی اس زطکیل خالک در عزٍق ٍ تْثَد جزیاى خَى راتطِ دارد.

برای داشتن قلبی سالم اين راهکارها مفید هستند:
اس خلِ ّای ساخسواى آّسسِ ٍ هززة تاال تزٍیذ ٍ در ّز خلِ کوی هکث کٌیذ.در هَقع ّضن غذا کار ًکٌیذ ،راُ ًزٍیذ ٍ تاسی ًکیٌذ.تا دسر چح تار سٌگیي حول ًکٌیذ.اس تلٌذ کزدى اضیای سٌگیي تِ تاالی سز خَد اجسٌاب کٌیذ. طَر تخَاّیذ کِ خاّای ضوا قذری تاالززاس سطحی کِ سز قزار دارد  ،قزار تگیزد.َّای ازاق خَاب را هَقع ضة قثل اس خَاتیذى زاسُ کٌیذ.رٍی خْلَی راسر تخَاتیذ.اس هاًذى در حوام خیلی داغ ٍ طَالًی هذذ خَدداری کٌیذ. اس ازَتَط ،قطار ،خلِ هاضیي ٍ صٌذلی ًدزیذ.یک هززثِ ٍ ًاگْاًی رٍی صٌذلی خیلی کَزاُ ًٌطیٌیذ ،هگز خیلی آّسسِ ٍ تا احسیاط.گزدآٍرًذُ :سیَر طاّزی کارضٌاط خیطگیزی ٍهثارسُ تا تیواریْا
تزگزفسِ اس سایر ٍسارذ تْذاضر ٍدرهاى

