
 نوشیدنی کھ وزن تان را کم می کنند 

نوشیدن یک فنجان قھوه در صبحانھ و عصرانھ بھ دلیل وجود کافئین در آن گرسنگی را سرکوب و بھ کاھش وزن کمک می 
 کند. این نوشیدنی ھمچنین بدن را گرم می کند و متابولیسم را بھبود می بخشد.

ھای انرژی زا کھ سرشار از شکر و کربوھیدرات ھستند، می توانند  نوشیدنی ھای پر طرفداری مثل آب میوه ھا و نوشابھ
  روند کاھش وزن را مختل کنند.

  
  این پنج نوشیدنی نقش زیادی در کاھش وزن دارند:

  
  آب - ١
  

ھمھ می دانند آب بھترین نوشیدنی برای کاھش وزن است. اما نوشیدن آن در طول پروسھ کاھش وزن می تواند کسل کننده 
ای این کھ آب را طعم دار کنید و از نوشیدن اش لذت ببرید می توانید در آن لیمو ترش، خیار و گوجھ فرنگی باشد. بر

  بیندازید تا مزه دار شود.
  
  آب سبزیجات - ٢
  

آب سبزیجات خانگی یا صنعتی تفاوتی ندارند. ھر دو منبع عالی برای تامین فیبر و مواد غذایی برای کاھش وزن بدن 
س از نوشیدن آن ساعت ھا گرسنھ نمی شوید. پزشکان توصیھ می کنند از سبزیجاتی استفاده کنید کھ سدیم ھستند، چون پ
    کمتری دارند. 

  
  چای تلخ - ٣
  

نوشیدن چای سبز عالوه بر این کھ متابولیسم بدن را بھبود می دھد، سرعت کاھش وزن را نیز افزایش می دھد. سعی کنید 
مراه عسل بدون شکر بخورید. راستی چای سیاه را فراموش نکنید چون سرشار از آنتی ھ -گرم یا سرد  -چای سبز را 

   اکسیدان است و سموم را از بدن خارج می کند.
  
  قھوه خالص - ٤
  

نوشیدن یک فنجان قھوه در صبحانھ و عصرانھ بھ دلیل وجود کافئین در آن گرسنگی را سرکوب و بھ کاھش وزن کمک می 
چنین بدن را گرم می کند و متابولیسم را بھبود می بخشد. فقط مراقب باشید شکر و خامھ کمی بھ ان کند. این نوشیدنی ھم

  اضافھ کنید.
  
  شیر بدون خامھ - ٥
  

شیر سرشار از کلسیم، ویتامین د و پروتئین است کھ استخوان ھا را محکم تر و ماھیچھ ھا را قوی تر می سازد. شیر بدون 
ز ویتامین است کھ بھ کاھش وزن کمک می کند. اگر می خواھید طعم شیر را تغییر دھید می خامھ و چربی منبعی سرشار ا

  توانید از شکالت بدون چربی استفده کنید.

 


