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 الغریچای 

سطیٓ ٞبی لذیٕی ٚ ػخت ٚ خبیٍضیٙی ٔٙبػت ثشای  ثٛدٜدسخٟبٖ  ٔحلٛالت الغشی ٚ تٙبػت ا٘ذاْ خذیذتشیٗ اص الغشی چبی

 الغشی ٔی ثبؿذ.

اص غزاٞبی ا٘شطی  ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔمذاس وٕتشی، ٔی ؿٛدٔیضاٖ خزة لٙذ دس ػیؼتٓ ٌٛاسؿی ثذٖ  وبٞؾاػتفبدٜ اص ایٗ چبی ثبػث 

ٕٞیٗ أش ٔمذاس  ٔی وٙذ.ثشای خجشاٖ ایٗ وٕجٛد ا٘شطی، ثذٖ ؿشٚع ثٝ ػٛصا٘ذٖ چشثی ٞبی رخیشٜ ؿذٜ ؿذٜ ٚ ٔلشفی ٚاسد ثذٖ 

 ٚ ٚصٖ ثذٖ وبٞؾ ٔی یبثذ. وٓ وشدٜ اس ثبفت چشثی دس ثذٖ

آٚسی، تؼىیٗ دسد، اص ثیٗ  طی ثبػث ٘ـبایٗ چباػتفبدٜ اص ، دی ٚخٛد داسدس ایٗ چبوٝ شی ؼّت ٚخٛد تشویجبت ٌیبٞی دیٍثؼالٜٚ، ث

ثؼّت ٚخٛد آ٘تی اوؼیذاٖ ٞبی لٛی ، داسای خبكیت خٛاٖ ػبصی پٛػت  وّؼتشَٚ خٖٛ ؿذٜ ٚسفتٗ ٘فخ، آسأؾ ثخـی ٚ تٙظیٓ 

 .ٔی ثبؿذثٛدٜ ٚ ضذ ػشعبٖ 

 الغری:ترکیبات چای 

 :ایٗ ٔحلَٛ اص تخٓ، سیـٝ، ثشي ٚ ؿبخٝ ٞبی ٌّذاس ٌیبٞبٖ صیش تـىیُ ؿذٜ اػت
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 ًُحَُ استفاد  زهاى تحَیل 

 

 کاّش ٍزى ٍ چای الغری :

اػتفبدٜ اص چبی الغشی تیٕب، ثبػث افضایؾ ٔتبثِٛیؼٓ )ػٛخت ٚ ػبص( ثذٖ ٚ وبٞؾ خزة لٙذ ٔٛاد غزایی 

دس دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٔیـٛد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٔیضاٖ ا٘شطی دسیبفتی اص ٔٛاد غزایی وبٞؾ یبفتٝ ٚ ٔیضاٖ 

ش ثبػث ٔی ؿٛد ثذٖ ثؼّت ٘یبص ثٝ ا٘شطی، اص رخبیش ا٘شطی ٔلشفی دس ثذٖ افضایؾ ٔی یبثذ. ٕٞیٗ أ

ا٘شطی وٝ ٕٞبٖ چشثی ٞبی رخیشٜ ؿذٜ ٔی ثبؿٙذ اػتفبدٜ وشدٜ ٚ دس ٘تیدٝ حدٓ چشثی ٞب ثٝ ٔشٚس 

 .صٔبٖ وبٞؾ یبفتٝ ٚ ٚصٖ وٓ ؿٛد

 :عرٍقی از بیواریْای قلبی  کاّش کلسترٍل خَى ٍ جلَگیری

 ثؼّت الغشی چبی. اػت ا٘ؼبٖ خٖٛ دس ثبال وّؼتشَٚ ٚخٛد ، لّجی حٕالت ٚ أشام اكّی ػٛأُ اص یىی

 ٚ لّجی حّٕٝ خغش ٘تیدٝ دس ٚ ؿذٜ خٖٛ وّؼتشَٚ وبٞؾ ثبػث ، A ٚ C ٚیتبٔیٗ ثبالی ٔمبدیش داؿتٗ

 یب  چبی فٙدبٖ پٙح سٚصا٘ٝ ٔلشف آٔذٜ ػُٕ ثٝ تحمیمبت عجك. آٚسد ٔی پبییٗ سا دػت ایٗ اص أشاضی

 تٛا٘ذ ٔی ػشخشي دس آصاد سادیىبِٟبی ٚخٛد. ثىبٞذ لّجی ثیٕبسیٟبی ثشٚص اص دسكذ 61 تب تٛا٘ذ ٔی ثیـتش

 پٛؿؾ اص اػت لبدس الغشی چبی دس ٔٛخٛد وبتچیٗ وٝ حبِی دس. ؿٛد ػشٚلی لّجی ثیٕبسیٟبی ثشٚص ثٝ ٔٙدش

 خٌّٛیشی لّجی ثیٕبسیٟبی ثشٚص اص ٚػیّٝ ایٗ ثٝ ٚ وشدٜ ٔحبفظت آصاد سادیىبِٟبی ثشاثش دس ػشخشي دسٚ٘ی

 دس پشٚتییٙی)  فیجشیٙٛطٖ ٚ ٌّیؼیشیذ تشی ،(LDL) خٖٛ ثذ وّؼتشَٚ وبٞؾ ٔٛخت الغشی چبی وٝ آ٘دبیی اص ٕٞچٙیٗ. ٕ٘بیذ

(  ػشخشٌٟب ؿذٖ ػخت) آستشٚاػىّشٚص ثشٚص اص اػت لبدس ٚػیّٝ ایٗ ثٝ ؿٛد، ٔی( داسد ٘مؾ خٖٛ ِختٝ ٌیشی ؿىُ دس وٝ خٖٛ

 لّت ٚ سٌٟب دیذٜ آػیت ػِّٟٛبی تشٔیٓ ثبػث ػجض چبی ٘ٛؿیذٖ ٘یض لّجی ػىتٝ اص پغ حتی ٔؼتمذ٘ذ پظٚٞـٍشاٖ. وٙذ پیـٍیشی

 .ؿٛد ٔی تٛكیٝ لّجی ثیٕبساٖ ثٝ ػجض چبی فٙدبٖ ػٝ حذالُ سٚصا٘ٝ ٘ٛؿیذٖ. ثخـذ ٔی تؼشیغ سا ػِّٟٛب تشٔیٓ سٚ٘ذ ٚ ؿٛد ٔی

 حبِی دس داسد، ٕٞشاٜ ثٝ سا ػِّٛی ٔشي وٝ ؿٛد ٔی تِٛیذ ثذٖ دس ٞبیی پشٚتئیٗ لّجی حّٕٝ اص ثؼذ ٔؼٕٛال وٝ اػت ایٗ دیٍش ٘ىتٝ

 حذالُ ثٝ سا لّجی ٚ ٔغضی ٞبی ػىتٝ احتٕبَ ٚػیّٝ ایٗ ثٝ ٚ وشدٜ ٔتٛلف سا پشٚتئیٗ ایٗ ِیت فؼب ػجض چبی دس ٔٛخٛد وبتچیٗ وٝ

 تدٕغ اص آػپشیٗ ا٘ذاصٜ ثٝ ػجض چبی دس فؼبَ ػٙبكش اص یىی. دٞذ ٔی افضایؾ سا دیذٜ آػیت ٞبی ثبفت ثٟجٛد ػشػت ٚ سػب٘ذٜ

 .ثخـذ ٔی ثٟجٛد سا خٖٛ ٌشدؽ أش ایٗ وٝ وشدٜ خٌّٛیشی خٛ٘ی پالوتٟبی

 

 چای سبس ٍ سرطاى:

 آ٘تی ٘ٛػی تشویجٟب ایٗ وٝ اػت پِٛیفَٙٛ ٚ فیتٛوٕیىبَ وبتچیٗ، ٘بْ ثٝ تشویجبتی حبٚی ػجض چبی

 ػِّٟٛبی ثب ٔجبسصٜ لبثّیت ٞب اوؼیذاٖ آ٘تی. ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛة لٛی(  Anti oxidant) اوؼیذاٖ

 ؿیٛع ٔیضاٖ. وٙٙذ خٌّٛیشی ػشعب٘ی تٛٔٛسٞبی ٚ ػِّٟٛب سؿذ اص تٛا٘ٙذ ٔی ٚ ثٛدٜ داسا سا ػشعب٘ی

 ٘ٛؿٙذ ٔی ػجض چبی وٝ افشادی ثیٗ دس ٔؼذٜ ٚ پب٘ىشاع پٛػت، وِٖٛٛ، پؼتبٖ، چٖٛ ػشعبٟ٘بیی

 ٔیضاٖ وٝ چشا دا٘ٙذ ٔی ػشعبٖ ثٝ اثتال اص خٌّٛیشی ثشای ػبّٔی سا ػجض چبی ٘ٛؿیذٖ ٔحممیٗ.  اػت عجیؼی حذ اص وٕتش ثؼیبس

 حبِی دس ایٗ. اػت E ٚیتبٔیٗ اص ٌزاستش تبثیش ثشاثش C ٚ 25 ٚیتبٔیٗ اص تش ٌزاس تبثیش ثشاثش 100 آٖ، دس ٔٛخٛد ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تی

 .ٞؼتٙذ ٔغشح لٛی اوؼیذاٖ آ٘تی دٚ ػٙٛاٖ ثٝ C ٚ E ٚیتبٔیٗ وٝ اػت



3 كفحٝ            

 

 

 ٞبیی ػشعبٖ ثٝ ٔجتال اؿخبف ثٟجٛد ثٝ ؿبیب٘ی وٕه لٛی، ثؼیبس ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تی داؿتٗ ثؼّت ػجض، چبی ٘ٛؿیذٖ ٕٞچٙیٗ

 ٔلشف ػجض چبی سٚص ٞش ٔشدْ وٝ وـٛسٞبیی دس وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ تحمیمبت. ٕ٘بیذ ٔی سٚدٜ ٚ ػیٙٝ ٔؼذٜ، سیٝ، خٖٛ، ػشعبٖ ٘ظیش

 ػیٍبس، اػتؼٕبَ دس ثبال ثؼیبس آٔبس ٚخٛد ثب طاپٗ دس ٔثبَ ثغٛس. ثبؿذ ٔی ٘مبط ثمیٝ اص وٕتش ثؼیبس ػشعبٖ ثٝ اثتال ٔٛاسد وٙٙذ، ٔی

 سٚدٜ، ػشعبٖ ثٝ اثتال احتٕبَ ػیبٜ چبی صیبد ٔلشف ػجض، چبی ثب ٔمبیؼٝ دس. ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ آٟ٘ب دس سیٝ ػشعبٖ ٔمذاس وٕتشیٗ

 ٔی پیـٟٙبد سٚص دس ػجض چبی فٙدبٖ ػٝ یب دٚ ٘ٛؿیذٖ ػشعبٖ، ثٝ ٔجتال افشاد ثٝ. دٞذ ٔی افضایؾ سا سحٓ ٔخبط ٚ كفشا ویؼٝ

 .داسد ٔؼتمیٓ استجبط ػیٙٝ ػشعبٖ ثشٚص وبٞؾ ثب ػجض چبی ثیـتش ٔلشف وٝ اػت آٖ اص حبوی ٔغبِؼبت ٕٞچٙیٗ. ؿٛد

 

 :جَاًی ٍ الغری چای

 ٚخٛد آٖ اكّی دِیُ. وشد اػتفبدٜ( anti-aging) پیشی ضذ داسٚی ػٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔی سا الغشی چبی

 ٚ ؿبداثی حفظ دس ٔٛثش ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تی ٚیظٜ ثٝ چبی ایٗ دس اوؼیذاٖ آ٘تی تٛخٟی لبثُ ٔیضاٖ

 ٞبی ػَّٛ ؿبداثی ٚ ػالٔتی حفظ ثشای ػٛأُ تشیٗ ؿبخق اص یىی ٞب اوؼیذاٖ آ٘تی. اػت خٛا٘ی

 .ؿٛ٘ذ ٔی ػِّٟٛب ؿذٖ پیش سٚ٘ذ ا٘ذاختٗ تؼٛیك ثٝ ثبػث وٝ ٞؼتٙذ ثذٖ

 ج

 :کاّش تری گلیسیریذ

 ٔی ٟٔبس سا پب٘ىشاع غذٜ( چشثیٟب ٞضٓ ٔؼئَٛ آ٘ضیٓ) ِیپبط آ٘ضیٓ فؼبِیت الغشی، ػجض چبی دس ٔٛخٛد وبتچیٗ

 ٔی كٛست وٕی ثؼیبس ػشػت ثب خزة لبثُ اخضای ثٝ آٟ٘ب تجذیُ ٚ ٞب چشثی ؿذٖ ؿىؼتٝ ٘تیدٝ، دس. وٙذ

 فبوتٛس سیؼه یه غزایی، ٚػذٜ ٞش ٔلشف اص ثؼذ خٖٛ ٌّیؼیشیذ تشی افضایؾ ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب. پزیشد

 سٚؿی غزایی ٞبی ٚػذٜ ثیٗ دس چبی ایٗ اص فٙدبٖ یه ٔلشف اػت، لّجی ثیٕبسیٟبی ثشٚص دس ٟٔٓ

 .ثبؿذ تٛا٘ذ ٔی لّجی ٞبی ػىتٝ خغش وبٞؾ ٘تیدٝ دس ٚ خٖٛ ٌّیؼیشیذ تشی وبٞؾ دس ٔٙبػت

 

 کاٌّذُ فشار خَى:

ٔی  وبٞؾ دسكذ 64 تب سا خٖٛ پشفـبسی ثشٚص احتٕبَ سٚص دس الغشی فٙدبٖ چبی 5/2ٔلشف ٘یٓ تب 

دسكذ ٔی وبٞذ. ثٙبثشایٗ  56فٙدبٖ دس سٚص اص ثشٚص ایٗ ثیٕبسی تب  5/2دٞذ. دس حبِیىٝ ٔلشف ثیؾ اص 

تب ػالٜٚ ثش وبٞؾ فـبس خٖٛ، ثتٛا٘یذ اص  ِیٛاٖ فٙدبٖ اص ایٗ چبی تٛكیٝ ٔی ؿٛد 4اِی  3سٚصا٘ٝ ٔلشف 

 خٛاف دیٍش ایٗ چبی ٘یض ثٝ عٛس وبُٔ ثٟشٜ ٔٙذ ؿٛیذ.

 

 جلَگیری از دیابت:

. وٙذ ٔی پیذا افضایؾ وٓ وٓ خٖٛ لٙذ غزایی، سطیٓ ثٝ تٛخٝ ػذْ كٛست دس خلٛكب ، ػٗ افضایؾ ثب ٔؼٕٛال

 سٚصا٘ٝ ٔلشف. وٙذ ٔی تمٛیت ػٗ افضایؾ ثب سا 2 ٘ٛع دیبثت ثٝ اثتال احتٕبَ ، ٚصٖ افضایؾ ٕٞشاٜ ثٝ أش، ٕٞیٗ

 دیبثت اص ٘بؿی ػٛاسم اص اػت لبدس الغشی چبی. وٙذ خٌّٛیشی دیبثت ثشٚص اص تٛا٘ذ ٔی الغشی چبی ِیٛاٖ 5

 فؼبِیت ٟٔبس ثب الغشی چبی.  ٕ٘بیذ خٌّٛیشی آػبیی ٔؼدضٜ عشص ثٝ وّیٛی ثیٕبسیٟبی ٚ ٔشٚاسیذ آة ٕٞچٖٛ

 ٘تیدٝ دس ٚ ؿىؼتٝ ای آٞؼتٝ ثؼیبس ػشػت ثب ٘ـبػتٝ ؿٛد ٔی ثبػث( ٘ـبػتٝ ٞضٓ ٔؼئَٛ آ٘ضیٓ) سٚدٜ ٚ ثضاق دس آٔیالص آ٘ضیٓ

 وبٞؾ ثٝ ٔٙدش وشثٛٞیذسات، اص ػشؿبس غزایی ٚػذٜ یه ٕٞشاٜ ثٝ چبی ایٗ ٔلشف. یبثذ وبٞؾ سٚدٜ ٚ دٞبٖ دس لٙذ خزة ٔیضاٖ

 .وٙذ ٔی خٌّٛیشی ا٘ؼِٛیٗ تشؿح اص ٚػیّٝ ایٗ ثٝ ٚ ؿٛد ٔی آٖ خزة وبٞؾ ٚ ٌّٛوض ؿذٖ سٞب ػشػت
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 :خَى ضذ اًقعاد

 غیش ٞبی سٚغٗ ٚ ٌٛؿت ٔلشف ثب. وٙذ ٔی خٌّٛیشی خٖٛ ؿذٖ ِختٝ اص ٚ وشدٜ سلیك سا خٖٛ الغشی چبی

 خٛ٘ی ٞبی پالن ایدبد ثٝ ٔٙدش وٝ ؿٛد ٔی ایدبد ثذٖ دس تشویجبتی ػٛیب، ٚ رست سٚغٗ ٔثُ ٌیبٞی اؿجبع

 .وشد خٌّٛیشی خٛ٘ی ٞبی ِختٝ ایدبد اص تٛاٖ ٔی الغشی چبی ٔلشف ثب وٝ حبِی دس ؿٛد، ٔی

 

 چای الغری: پَست ٍ

 آصاد ٞبی سادیىبَ ٚیظٜ ثٝ ٞب آػیت ٔمبثُ دس سا پٛػت ػِّٟٛبی الغشی چبی دس ٔٛخٛد ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تی

 چبی تشتیت ایٗ ثٝ. وٙذ ٔی ٔحبفظت ٞؼتٙذ، پٛػت ثٝ آػیت ٚ افتبدٌی ٚ ػشعبٖ ایدبد ػٛأُ اص یىی وٝ

 .ؿٛد ٔی كٛست پٛػت ٚیظٜ ثٝ پٛػت خٛسدٖ چشٚن ٚ افتبدٌی ػشعبٖ، ثشٚص اص ٔب٘غ الغشی
 

 

 :چای الغری ٍ استحکام دًذاًْا 

 ٔحىٓ د٘ذاٟ٘ب داخّی ػبختبس ٔی ؿٛدوٝ ثبػث  د( ٚخٛد داسfluorineٔبدٜ ای ثٝ ٘بْ فّٛسیٗ) دس ایٗ چبی،

 چبیٔٛخٛد دس  فّٛسایذ ثبالی دسكذ. آیذ ػُٕ ثٝ خٌّٛیشی د٘ذاٖ پٛػیذٌی ٚ ٔیٙب تضؼیف اص ٚ ؿذٜ

ثب ٔلشف چبی ٕٞیٗ دِیُ، ٛاٖ ٞب اػت. ثٝ اػتخ ٚ د٘ذاٖ ثش آٖ ٔثجت تبثیش دِیُ تشیٗ ػٕذٜ الغشی

 ٔی تٛا٘یذ ػالٜٚ ثش اػتفبدٜ اص ٔضایبی دیٍش آٖ، ثٝ حفظ ٚ ٔشالجت اص د٘ذاٖ ٞبی خٛد وٕه وٙیذ. ،الغشی

 آرام بخش ٍ ضذ استرس:

. ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ٘یض ثخؾ آساْ ٘ٛػی ػجض چبی ٚ ِیٕٛ ثٝ ػجض، صیشٜ ٚخٛد دِیُ ثٝ ٌیبٞی ٘ٛؿیذ٘ی ایٗ

 ػلجی ٞبی فـبس اص دٚسی ٚ اػلبة آسأؾ ، وشدٜ تش ٔمبْٚ سٚ ؿٕب ثذٖ ػلجی ػیؼتٓ چبی، ایٗ ٘ٛؿیذٖ

 ػیؼتٓ ٚ اػتشع ثب ٔؼتمیٓ استجبط ٞب ثیٕبسی اص ثؼیبسی وٝ آ٘دبیی اص. آٚسد ٔی اسٔغبٖ ثٝ ؿٕب ثشای سا

 .ثشد ٘بْ ٞب ثیٕبسی ػیبس تٕبْ داسٚی ٘ٛػی ثٝ تٛاٖ ٔی سا چبی ایٗ ٘ٛؿیذٖ داس٘ذ، ػلجی

 

 :عولکرد هغس ٍ چای الغری

 ثٝ ٔشثٛط ٞبی ثخؾ ٚیظٜ ثٝ ٔغض ٞبی ػَّٛ فؼبِیت  الغشی، چبی ػجض ٚ چبی اًِٚٛ٘ ٔٛخٛد دس چبی

 ٞبی ػَّٛ دس وِٛیٗ اػتیُ ٔیضاٖ وبٞؾ ثبػث ٌیبٞبٖ ایٗ عشفی اص. وٙذ ٔی تحشیه ٚ تمٛیت سا حبفظٝ

ذ. اص عشفی آ٘تی ٘شٚص ثیٕبسی آِضایٕش ٔی ؿٛث ٚ ٔغض ٞبی ػَّٛ تخشیت اص ٔب٘غ ػُٕ ایٗ ثب ٚ ؿذٜ ٔغض

 ا٘ذاختٗ سٚ٘ذ پیشؿذٖ ػَّٛ ٞبی ٔغض، اص ثشٚص ثیٕبسیثب ثٝ تؼٛیك  ،اوؼیذاٖ ٞبی ٔٛخٛد دس ایٗ چبی

 خٌّٛیشی ثٝ ػُٕ ٔی آٚس٘ذ.پبسویٙؼٖٛ 

 

 آسن ٍ چای الغری:

 ثبػث وٝ اػت( ثشٚ٘ىٛدیالتٛس) ثشٚ٘ؾ وٙٙذٜ ٌـبد داسٚی حىٓ دس الغشی، چبی دس ٔٛخٛد تئٛفیّیٗ 

 ایٗ ٘ٛؿیذٖ سٚ ایٗ اص. ؿٛد ٔی تٙفغ دػتٍبٜ دیذٜ آػیت ٞبی ثبفت حؼبػیت ٚ اِتٟبة سفغ ٚ آسأؾ

 ٞبی وبسخب٘ٝ وبسٌشاٖ ٔثُ) داس٘ذ وٝ ای ٚیظٜ ٔـبغُ دِیُ ثٝ وٝ افشادی یب آػٓ ثٝ ٔجتال افشاد ثٝ چبی

 ٚ سیٝ ٔـىالت ٔؼشم دس ثیـتش ،(ػشدػیش ٔٙبعك ػبوٙبٖ) وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی خبكی ٔٙبعك دس یب( ػیٕبٖ

 .ؿٛد ٔی تٛكیٝ داس٘ذ، لشاس تٙفؼی دػتٍبٜ

 



5 كفحٝ            

 

 

 

 دیگر فَایذ:

وٕجٛد اػتشٚطٖ  ٘مق ٚ ،چبیایٗ  .ٕٞچٙیٗ لبدس اػت وجذ سا ػٓ صدایی وشدٜ ٚ اص تدٕغ چشثی دس وجذ خٌّٛیشی وٙذالغشی چبی 

 . ٕ٘بیذسا دس دسٖٚ یبئؼٍی خجشاٖ وشدٜ ٚ اص پٛوی اػتخٛاٖ خٌّٛیشی ٔی 

 اص پیـٍیشی ٔفبكُ، آٔبع ٚ اِتٟبة دسٔبٖ ، تٛاٖ ثٝ ایٗ ٔٛاسد اؿبسٜ وشد: ثبال ثشدٖ لذست فىشی ٚ تٕشوض اص فٛایذ دیٍش چبی ٔی

 .   MS(multiple  sclerosis)ثیٕبسی

ثبػث اص ثیٗ ثشدٖ ثبوتشی ٞبی ِٔٛذ ٔؼٕٛٔیت غزایی یب ػٓ تِٛیذ ؿذٜ تٛػظ الغشی، چبی ٔٛخٛد دس خبِت اػت ثذا٘یذ وبتچیٗ 

 .ؿذٜ ٚ ثذیٗ تشتیت دس ٔؼٕٛٔیت ٞبی غزایی ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ داسٚیی ٔفیذ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ایٗ ثبوتشی ٞب

ٞبی ٔختّف ثٝ ٚیظٜ ثیٕبسی ٞبی فلّی ٔب٘ٙذ  ثیٕبسی ٔمبثُ دس سا ثذٖ ثذٖ، ایٕٙی ػیؼتٓ تمٛیت ثب چبی دس ٔٛخٛد C ٚیتبٔیٗ

 .ػشٔب خٛسدٌی ٚ آ٘فّٛآ٘ضا دس صٔؼتبٖ، اػٟبَ ٚ اػتفشاؽ دس تبثؼتبٖ ٚ حؼبػیت ٞبی فلُ پبییض ٔمبْٚ تش ٔی وٙذ
 

 

 نحوه مصرف:

یجٛػت یه دس كٛست داؿتٗ  ٘یٓ ػبػت لجُ اص ٞش ٚػذٜ غزایی یه فٙدبٖ چبی ػجض ٔیُ ٕ٘بییذ،

 .ػبػت لجُ اص كجحب٘ٝ دٚ ِیٛاٖ آة خبِق ثٙٛؿیذ

دلیمٝ ثؼذ وٝ اص خٛؽ اِٚیٝ افتبد، یه  5ثشای تٟیٝ ٞش فٙدبٖ چبی ، آة خٛؽ سا دس فٙدبٖ سیختٝ ٚ 

چیضی ٕٞب٘ٙذ ٘ؼّجىی ثپٛؿب٘یذ. ثؼذ اص  بلبؿك ٔشثب خٛسی چبی ػجض ثٝ آٖ اضبفٝ وشدٜ ٚ سٚی آٖ سا ث

 .یذ، تشخیحب ثب لٙذ عجیؼی ٕٞب٘ٙذ خشٔب یب تٛت ٔیُ ٕ٘بئیذدلیمٝ وٝ دْ وـ 5اِی  3

 

 عَارض جاًبی:

 ػٛاسم خب٘جی ٌضاسؽ ٍ٘شدیذٜ ِٚی ثٟتش اػت خبٕٟ٘بی ثبسداس ٚ ؿیشدٜ ثب تٛكیٝ پضؿه ٔلشف ٕ٘بیٙذ.
  

 زهاى تحَیل

 ثٝ وبسی سٚص 10 تب 7 ثیٗ ؿٟشػتبٖ ػفبسؽ ٚ وبسی سٚص 7 تب 5 ثیٗ تٟشاٖ ػفبسؿٟبی ، ٔحلَٛ ایٗ ػفبسؽ ثبالی حدٓ ػّت ثٝ 

 ٔـتشیبٖ ٌشأی ٔی سػذ. دػت
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