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 ا این خوراکی هابجوان ماندن راز

 

 پیری معالئ با توانیدمی سالم هایعادت گرفتن پیش در و زندگی سبک در تغییراتی ایجاد با

 .بمانید ترشاداب و تر جوان سال چند و کنید مقابله

 

 با. است کرده خوش جا شناسنامه در که است عدد یک فقط سال و سن تبیان، گزارش به

 یریپ عالئم با توانیدمی سالم هایعادت گرفتن پیش در و زندگی سبک در تغییراتی ایجاد

 اندنم جوان رازهای تا باشید همراه ما با. بمانید ترشاداب و تر جوان سال چند و کنید مقابله

 .بگذاریم میان در شما با را

 

 جوانی اسرار

 سالگی چهل یا سی در یقیناً باشد؟ شاداب و جوان همیشه خواهدنمی دلش کسی چه

 را هاموقع آن قدرت و انرژی خواهدمی دلمان مسلماً اما شویم ساله 71 مثالً که خواهیمنمی

 پوستمان روی ایقهوه هایلکه یا چروک و چین از خبری هاموقع آن مثل و باشیم داشته

 جانتان از دور که دانیممی) خوابدمی ایخانه هر در که است شتری پیری شک بدون. نباشد

 یدوره هایبیماری و!( خوردنمی بر جایی به که المثلضرب تغییر کمی اما بود مرگ شتر آن

 این ادتعد هاحرف این یهمه با اما شودمی پیدا شانکله سرو سال و سن رفتن باالتر با پیری

 جوان روحتان و جسم اینکه برای. دارد بستگی ما زندگی سبک به هابیماری و هاناخوشی

 .بگیرید جدی را زیر های توصیه بماند

 ره برخورد با تدریج به اما برسد نظر به شفاف و زیبا شما پوست سالگی ٠٣ تا است مکن

 و هالکه و گرفته قرار تأثیرتحت شما پوست لطافت و زیبایی شما، پوست به خورشید تابش

 اطراف در معموال هاچروک و چین و خطوط اولین. کنندمی شدن نمایان به شروع ریز هایچروک

 .آیندمی وجود به هالب و هاچشم
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 به قضیه این. شودمی ترظریف و ترنازک شما پوست زندگی سوم دهه شدن تمام از بعد

 نای. است پوست هایسلول بازسازی سرعت کاهش همچنین و کالژن میزان شدن کم دلیل

 هایهگون دیگر و برسد نظر به شل و کنندهکسل شما صورت که شود باعث است ممکن حالت

 افزایش باعث امروزی شلوغ و مدرن هایزندگی طرفی از. نباشد گذشته شادابی آن به شما

 .باشد داشته بدی تأثیر شما پوست روی تواندمی قضیه همین که شده استرس

 

 جوان ماندن رایبغذایی مناسب مواد 

 

 و چرب کم لبنیات کامل، غالت ها،میوه ها،سبزی. بزنید سری ایمدیترانه غذایی رژیم هب

 ممکن حد تا. کاهندمی پیری فرایند سرعت از و کرده مقابله التهاب با چرب کم هایگوشت

 خریدن جای به مثال برای. کنید مصرف نشده فراوری و تازه صورت به را غذاها کنید تالش

 .بخورید تازه سیب یک مارکت، سوپر از سیب آب

 

 مرکبات یخانواده

 عمل اکسیدانآنتی یک نقش در که هستند C ویتامین منابع جزو دو هر ترش و شیرین لیمو

 هم مرکبات در موجود C ویتامین. کنندمی کمک پیری برابر در پوست محافظت به و کرده

 یک) بیوفالونوئید از سرشار لیمو یپوره. است ضروری کالژن تولید برای A ویتامین مانند

 تقویت به بیوفالونوئید این. است( مرکبات پوست در موجود بیولوژیکی فعال ترکیب

 شوند پاره پوست، زیر نازکِ هایمویرگ این گذاردنمی و کندمی کمک پوست زیر هایمویرگ

 .بیاورند وجودبه پوست برای را ناخوشایندی یمنظره و
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 بنوشید فراوان آب

 شخص هر که آنجایی از. دهیممی دست از را مانبدن آب مدام روز، طول تمام در ما یهمه

 نبد شویممی آبیکم دچار ما که هنگامی بنوشد، روز در آب لیتر دو حداقل باید بزرگسال

 دفع و تعریق عمل انجام طورهمین و حیات حفظ برای و دهدنمی پوست به زیادی اهمیت

. کندمی منتقل کبد و قلب مانند ضروری هایارگان به را خودش در موجود آب بدن، از سموم

 به ماحت پوست، هایسلول تشکیل برای نیاز مورد آب که کندمی تضمین آب مصرف افزایش

 .بود نخواهد آب کمبود دچار دیگر بدن چون شود منتقل پوست

 

 .بنوشید سبز چای

 

 نوشند، می سبز چای بیشتر یا و فنجان سه روزانه که افرادی است داده نشان تحقیقات

 .باشند می ترسالم و ترجوان

 از و کند می کمک قلبی بیماری و دیابت سرطان، کاهش به چای در موجود اکسیدان آنتی

 .نماید می جلوگیری ها سلول تخریب

 

 زیتونروغن 

 بربرا در پوست از قوی، اکسیدانیآنتی عنوان به و است ایالعادهفوق خوراکی زیتون، روغن

 مه ما پوست روی بر خورشید یکنندهاکسید اثرات با طرفی از. کندمی محافظت هاآلودگی

 این و کندمی نزدیک مرگ به بیشتر را پوست هایسلول «اکسیداسیون» زیرا کند؛می مبارزه

 حتما خورشید نور معرض در گرفتن قرار از پس! پَر صورت پوست ماندن جوان آرزوی یعنی

 تپوس از محافظت در انگیز،شگفت روغن این. کنید استفاده خود پوست روی زیتون روغن از

 .بود خواهد مؤثر آفتاب پرتوهای آسیب برابر در
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 فرنگیگوجه و هویج

 هاخوراکی در موجود بتاکاروتن. دارند بتاکاروتن توجهی قابل مقدار جات،صیفی این دوی هر

 شیمیایی، یماده این. شودمی تبدیل رتینول همان یا A ویتامین به بدن در هضم از پس

 مانه واقع در کالژن. شودمی کالژن تولید به منجر و کندمی تحریک را پوست هایسلول رشد

 نآ ارتجاعی قابلیت و شودمی صورت پوست ماندن جوان موجب که است تئینیپرو ساختار

 .کندمی حفظ را

 

 یماده یک کند،می حمایت محکم سد یک مانند هااکسیدانآنتی از بتاکاروتن که آنجایی از

 برابر در را ما بدن دفاعی سیستم هااکسیدانآنتی زیرا شود؛می محسوب خوب ضدپیری

 با هاییمولکول آزاد هایرادیکال دانیدمی که طورهمان. کنندمی تقویت آزاد هایرادیکال

 تلفمخ هایبیماری و زودرس پیری سمت به را بدن است ممکن که هستند باال پذیریواکنش

 .ببرند

 قرار یا حد از بیش ورزش آلودگی، بدن، توسط اکسیژن مصرف دلیل به آزاد هایرادیکال

 .آیندمی وجود به خورشید نور معرض در گرفتن

 

 شکالت

 عروقی بیقل سالمت با است، خالص و تلخ شکالت منظورمان شکالتی، هر نه اما شکالت، مصرف

 تاس فالوونوئیدها از باالیی مقادیر حاوی شکالت. است ارتباط در عمر طول افزایش و بهتر

 لخت شکالت مصرف تأثیرات دیگر از. خیزدمی بر پیری و التهابی فرایندهای با جنگ به که

 و کلیوی هایبیماری ،۲ نوع دیابت خطر کاهش فشارخون، و خون چربی کاهش به توانیممی

 .کنیم اشاره افسردگی
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 کاهو

 نظر در پیری جدی مخالفان از یکی A ویتامین و C ویتامین از است سرشار که سبزی این

 تند.سه سبزی این یاران دیگر از هم کاسنی و شاهی اسفناج، بروکلی، کلم. شودمی گرفته

 

 ماست

 ما همه اما نشده مشخص قاطع طور به هنوز پیری فرایند در ماست مستقیم تأثیر اگرچه

 وکیپ فرایند در را تأثیر ترینمهم که معدنی ماده. است کلسیم از سرشار ماست که دانیممی

 اتترکیب این دلیل به نیز و است بدن سالمت برای مفید هایباکتری حاوی. دارد استخوان

 .شودمی بدن در پیری فرایند سرعت کاهش باعث

 

 ماهی

 بودن کم علت که هدف این با کردند شروع آالسکا در را ایمطالعه محققان قبل سال ٠٣

 این امروزه. کنند پیدا را منطقه این در مردم باالی عمر طول و عروقی قلبی هایبیماری

 هترینب از ماهی. انددانسته ماهی باالی مصرف را بیماری این شیوع بودن پایین علت محققان

 ن،خو چربی قلبی، هایبیماری علیه بر آن حفاظتی تأثیر با ما همه که است ٠ امگا چربی منابع

 .تیمهس آشنا بدن با آن دیگر تأثیر صدها و یادگیری ذهنی، هایفعالیت مو، و پوست سالمت

 

 مغزیجات

 پوست هایسلول از هضم، هنگام که هستند ضروری چرب اسیدهای از سرشار هاآجیل

 و تپوس رطوبت حفظ به و سازندمی کالژن پوست برای چرب اسیدهای. کنندمی پشتیبانی

 ککم و دارند ضدالتهابی خواص هاآجیل انواع. کنندمی کمک آن استحکام و ارتجاعی خاصیت

 .باشید داشته جوش بدون و صاف پوستی کنندمی


