ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎﻫﺶ
وزن زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روش اﺻﻼ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
وزن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻀﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ وزن
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﻤﺘﺮی از روش ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام در ﯾﮏ دوره ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد در راﺳﺘﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن  3500ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﻧﯿﻢ اﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ورزش و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪود 3500
ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻫﺶ وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻧﯿﻢ اﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺘﺐ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺪود  25اﻟﯽ  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزﻧﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ورزش ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻫﻮازی در
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ورزش زﯾﺎد و ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روش ﺛﺎﺑﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ورزش )روش
ﻗﺒﻞ( و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ روش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﺣﺬف
ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺜﻞ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻫﺎ و ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن را دارﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی ﺟﺎت و ﻣﯿﻮه را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
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