 6راهکار طبیعی کاهش فشارخون
وٙتزَ ٚسٖ
وبٞص چٙد ویّٚ ٛسٖ ٚ ٚرسش ٔٙظٓ ٔی تٛا٘د تبثیز ضٍزفی ثز فطبرخٖٛ
داضت ٝثبضد .ثٌ ٝفتٔ ٝحممبٖ وّیٙیه ٔبی ٛآٔزیىب ،فطبرخٕٞ ٖٛزا ٜثب افشایص
ٚسٖ ،ثبال ٔی رٚد ثطٛریى ٝوبٞص تٟٙب  ۵.۴ویّ ٛاس ٚسٖ ثدٖ ٔی تٛا٘د ث ٝوبٞص
فطبرخ ٖٛوٕه وٙد .پیبد ٜرٚی تٙد ثٔ ٝدت ٘یٓ سبعت در رٚس  ٚچٙد ثبر در
ٞفتٔ ٝی تٛا٘د ثٟتزیٗ را ٜرسیدٖ ث ٝتٙبست ا٘داْ  ٚوبٞص فطبرخ ٖٛثبضد.
وبٞص ٔصزف ٕ٘ه
طجك تٛصیٔ ٝحممبٖ ،رصیٓ غذایی سبِٓ تز ث ٝوٙتزَ فطبرخ ٖٛوٕه خٛاٞد وزد .یىی اس ثشري تزیٗ فبوتٛرٞب در رصیٓ
غذایی ٔصزف ٕ٘ه است و ٝعٕدتب اس غذاٞبی فزآٚری ضد ٚ ٜغذاٞبی رستٛرا٘ی حبصُ ٔی ضٛد .وبٞص سدیٓ در رصیٓ
غذایی ث ٝوٙتزَ فطبرخ ٖٛوٕه ٔی وٙد  ٚثٌ ٝفتٔ ٝحممبٖ وّیٙیه ٔبی ٛآٔزیىب ،افشٚدٖ پتبسیٓ ثیطتز ٔی تٛا٘د ث ٝحُ ایٗ
ٔسئّ ٝوٕه وٙد« :پتبسیٓ ٔی تٛا٘د تبثیزات سدیٓ ثز فطبرخ ٖٛرا وبٞص دٞد ».سبیز عٙبصز غذایی تحت وٙتزَ ،چزثی ٚ
وّستزٞ َٚستٙد  ٚدر ٔجٕٛع وبرضٙبسبٖ سالٔتٔ ،صزف ٔی ٚ ٜٛسجشیجبت  ٚعدْ ٔصزف اِىُ را تٛصیٔ ٝی وٙٙد .خجز
خٛة ایٗ است و ٝضىالت تّخ ٔی تٛا٘د ثزای سالٔت خٛة ثبضد  ٚث ٝوبٞص فطبرخ ٖٛوٕه وٙد.
وبٞص ٔصزف وبفئیٗ
٘ٛضیدٖ وٕتز ل ٜٟٛث ٝوبٞص فطبرخ ٖٛوٕه خٛاٞد وزد چزاو ٝایٗ ٘ٛضید٘ی دِپذیز ٔٛجت افشایص تبثیز استزس ثز ثدٖ
ٔی ضٛد.
عدْ استزس
استزس ٘داضت ٝثبضید چزاو ٝاستزس فزد را ث ٝسٛی وطیدٖ سیٍبرٛ٘ ،ضیدٖ اِىُ یب حضٛر در سبیز فعبِیت ٞبی ٘بسبِٓ
سٛق ٔی دٞد .استزس ضغّی ٔٛجت ت ًٙضدٖ عزٚق خ٘ٛی  ٚافشایص فطبرخٔ ٖٛی ضٛد .أب راٞىبرٞبی ثزای وبٞص
استزس ٚجٛد دارد ٘ظیز ٘ٛضیدٖ چبی ٌیبٞیٚ ،رسش وزدٌٖٛ ،ش دادٖ ثٛٔ ٝسیمی ٚ ،تزن وزدٖ ٔحُ وبر.
ٔدیتیطٗ
ٔدیتیطٗ راٞىبر دیٍزی ثزای استزس است و ٝریسه ثیٕبری لّجی-عزٚلی را وبٞص ٔی دٞدٔ .طبِعبت ٘طبٖ داد ٜا٘د
ٔدیتیطٗ ریسه حّٕ ٝلّجی یب سىت ٝرا تب  ۴۵درصد در افزاد ٔجتال ث ٝثیٕبری لّجی وبٞص ٔی دٞدٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛا٘د ثٝ
خٛاة ثٟتز وٕه وٙد.
خٛاة خٛة  ٚوبفی
ایٗ ٔٛرد ثسیبر ٔ ٟٓاست چزاو ٝخٛاة ثسیبر ثزای ثٟجٛد  ٚاحیبی ٘یز ٚضزٚری است .افزادی و ۴ ٝسبعت یب وٕتز در طَٛ
ضت ٔی خٛاثٙد ٔستعد اثتال ث ٝفطبرخٞ ٖٛستٙد یب فطبرخ ٖٛضبٖ تطدید ٔی ضٛد .ثٌ ٝفتٔ ٝحممبٖ ،ثٔ ٝزٚر سٔبٖ وٕجٛد

خٛاة ٔی تٛا٘د ث ٝتٛا٘بیی ثدٖ در تٙظیٓ ٛٞرٔٞ ٖٛبی استزس وٕه وزدٙٔ ٚ ٜجز ث ٝفطبرخ ٖٛثبال ضٛد .راثط ٝثیٗ وٓ
خٛاثی  ٚفطبرخ ٖٛثبال اثجبت ضد ٜاست.

ٌزدآٚری :سیٛر طبٞزی وبرضٙبس ثیٕبریٟبی غیزٚاٌیز

