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چکیده این مطلب: انواع بدن . ورزش مناســب انواع بدن. تمرین هوازی. تمرین بی هوازی. هورمون 

هایی که از طریق تمرین بی هوازی تحریک می شــوند. نحوه صحیح تمرین بی هوازی و هوازی. ورزش 

مناســب بدن نوع آدرنال. ورزش مناســب بدن نوع تیروئیدی و کبدی. ورزش مناسب بدن نوع تخمدان. 

عالئم داشــتن کبد چرب. عالئم نشــان دهنده داشــتن تیروئید. عالئم باال بودن میزان آدرنال در بدن. عالئم 

باالنس نبودن تخمدان. چقدر کاهش وزن در یک هفته امکان پذیر اســت ؟ وقت ندارم ورزش کنم، آیا 

بــاز هم می توانم وزن کم کنم؟ و...

ورزش 2 نوع دارد :

تمرین بی هوازی:  ورزش پر شــدت با ضربان قلب باال یعنی بی هوازی .

تمرین هوازی : ورزش کم شــدت با ضربان قلب پایین یعنی هوازی.
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تمرین بی هوازی : 

بی هوازی یعنی بدون اکســیژن .تمرین بی هوازی بدون اســتفاده از اکســیژن انرژی تولید کرده و تنها 

منبع ســوخت در طول ورزش ،قند خون یا منبع ذخیره گلیکوژن در کبد می باشــد. از ویژگی های این 

سیســتم این اســت که در ابتدا و در طول تمرین ،شــما چربی نمی سوزانید بلکه هورمون های چربی سوز 

48-14 ســاعت بعد از ورزش تحریک می شــوند . )هوازی در طی ورزش چربی می ســوزاند(  تمرین بی 

هوازی برای انجام ورزش ســریع با شــدت باال اســتفاده می شود و بالفاصله در طول ورزش و زمانی که 

اکســیژن برای فعالیت ناکافی باشد ،مشارکت می کند.

بی هوازی در ضربان قلب باالتر، حدود 145 ضربه در دقیقه یا بیشــتر، فعال می شــود و حتی اگر شــدت 

ورزش به اندازه کافی باال باشــد،می تواند با ضربان پالس کمتر از این هم فعال شــود. برخی نمونه های 

ورزش شــدید که از سیســتم انرژی بی هوازی اســتفاده می کنند شامل به سرعت دویدن ، تردمیل سریع ، 

فوتبال ،هاکی،بســکتبال ،کشــتی،تمرین وزنه برداری ،دو سرعت و بوکس ،دوچرخه سواری و شنا.

تاثیر گذاری هورمون های چربی ســوز تا 2 روز بعد از ورزش اتفاق می افتد.آن هم با شــرایط اســترس کم 

،غدد ســالم ،خواب کافی ، تغذیه مفید و قند پایین . اگر خواب خوب و کافی نداشــته باشــید نمی توانید 

نتیجه خوبی بگیرید. در نتیجه خواب ناکافی یا بی کیفیت اســترس را افزایش می دهد و بدن را از 

حالت چربی سوزی خارج می کند.

تمرین هوازی : 

هوازی به معنی »با اکســیژن« اســت. تمرین هوازی می تواند به عنوان ســوزاندن سوخت با اکسیژن 

تعریف شــود. در حضور اکســیژن بدن چربی ذخیره شــده را سوزانده و قند را ذخیره می کند. یک خودرو 

مخلوطی از بنزین و اکســیژن را به عنوان ســوخت مصرف می کند. به طور مشــابه بدن با تمرین هوازی 

،اکســیژن را به طور مخلوط اســتفاده می کند.ســرعت تمرین هوازی مانند سرعت حرکت الک پشت است، 

آهســته تا متوســط. ضربان قلب به طور متوســط بین 127 و 130 ضربه در دقیقه است. نمونه هایی از 

تمرین هوازی عبارتند از: پیاده روی ،تردمیل آهســته ،دوچرخه ســواری، دویدن آرام ،شنای آهسته ، 

اســکی ســبک و فعالیت های دیگری که ضربان قلب مورد نیاز را حفظ می کنند. 
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هورمون هایی که از طریق تمرین بی هوازی تحریک می شوند :

1-هورمون گلوکاگون 2- هورمون رشــد  3- هورمون تستوســترون  4- هورمون آدرنالین . همه ی این 4 

هورمون از طریق کبد کار می کنند.یعنی هر چقدر کبد بهتر کار کند و ســالم تر باشــد. هورمون ها هم بهتر 

کار می کنند . )قبل از انجام ورزش بهتر اســت کبد خود را با انجام ســونوگرافی چک کنید تا از ســالمت 

کبد خود مطلع شــوید و بعد ورزش را شــروع کنید. افرادی که ســبزیجات را در برنامه غذایی خود بیشتر و 

پروتئین را کمتر مصرف کردند، وضعیت پوســت و مو و ناخن خوبی دارند زیرا توانایی کبد برای پردازش 

هورمون رشد افزایش بیشتری داشته.
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هورمون گلوکاگون : این هورمون نقشــی متضاد انســولین را بر عهده دارد. بین وعده های غذایی به 

ســلول ها ســوخت می رســاند و چربی سوز است و با تمرین بی هوازی تحریک می شود.

هورمون رشــد : این هورمون ضد ســالخوردگی ، ضد پیری ،چربی ســوز و تولید کننده توده عضالنی بدون 

چربی اســت،که همچنین از تجزیه پروتئین ها مانند اســتخوان ها ، مو ،پوســت و ناخن جلوگیری می 

کند.تولید این هورمون فقط با انجام ورزش شــدید )بی هوازی( تحریک می شــود.عالوه بر این ،هورمون 

رشــد از طریق کبد کار کرده و تنها با ورزش شــدید تحریک می شــود.هورمون رشد از طریق کبد کار می 

کند.

هورمون تستوســترون : این هورمون توســط غدد آدرنال ، بیضه ها و تخمدان ساخته می شود. 

تستوســترون یک هورمون چربی ســوز اســت که در ساخت عضالت و همچنین ایجاد و تشدید خوی 

و خصلت مردانه ، تحریک میل جنســی در زنان و مردان مشــارکت دارد.این هورمون از هورمون رشــد 

پیروی می کند. هر جایی که هورمون رشــد باشــد تستوسترون هم خواهد بود.

هورمون آدرنالین : همانطور که از اســمش پیداســت یک هورمون آدرنال بوده و هورمون اصلی اســت که 

ســوخت چربی را از ســلول های چربی آزاد می کند .آدرنالین توســط استرس ، مانند ورزش شدید تحریک 

می شود.

ورزش مناسب برای بدن نوع آدرنال : 

برای بدن نوع آدرنال باید از تمرین هوازی اســتفاده شــود. برای بهبود وضعیت غدد اســترس باید  ورزش  

آرامش بخش و کم تنش و به مدت طوالنی انجام شــود. زیرا این روش اســترس کمتری به بدن وارد 

می کند .این نوع ورزش در حین تمرین یا بعد از تمرین چربی می ســوزاند و بدن مدت بیشــتری برای 

بازســازی بافت های تخریب شــده نیاز ندارد و حتی می توان یک روز در میان شــروع کنند و کم کم 

روزانه آن را افزایش دهند . 
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در نتیجه ورزش آرام از نوع اســتقامتی مالیم ،اســترس را کم کرده و به بدن اجازه می دهد به مرور زمان 

چربی بیشــتر و قند کمتری بســوزاند . هدف ما ورزش مناســب است .در کل افرادی که ضعف آدرنال دارند 

باید ورزش با شــدت پایین را شــروع و بعد شــدت آن را به تدریج  افزایش دهند. زیرا استرس ، کورتیزول 

که چربی ســاز اســت را فعال می کند و به جای اینکه الغر شــوند چاق و چاق تر می شوند. پس نباید 

تحت هیچ شــرایطی استرس شما باال برود. 

بعضی افراد فکر می کنند با ورزش ســخت و شــدید یعنی تمرین بی هوازی چربی بیشــتری را آب می 

کنند ولی چنین نیســت، بهترین کار این اســت که با ورزش ســبک چربی بسوزانید. اگر فردی با ورزش 

ســخت بخواهد وزن خود را کم کند و آدرنال آن ضعیف باشــد به غدد فشــار وارد شده و وضعیت بحرانی 

پیدا خواهد کرد.اگر فردی عالوه بر آدرنالین مصرف قند باالیی داشــته باشــد حتی اگر تمرین هوازی انجام 
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دهد ، به جای 30 دقیقه 60 دقیقه طول می کشــد تا بدنش چربی ســوزی را شــروع کند، زیرا ذخایر قندی 

بدن آنها با سیســتم ذخیره ســازی بزرگتری ســازگار شده . ولی اگر مصرف قند را قطع کند بعد از چند ماه 

بدن به حالت نرمال می رســد و بعد از آن می توان ورزش هوازی و ســپس ورزش بی هوازی را شــروع 

کرد . شــما باید بدانید که ورزش چربی را نمی ســوزاند بلکه هورمون های چربی ســاز را فعال می کند تا 

به درستی عمل کنند.

ورزش مناسب بدن های نوع تیروئیدی و کبدی :

بدن های نوع تیروئیدی و کبدی فقط از بی هوازی یعنی ورزش شــدید اســتفاده کنند. تمرین بی هوازی 

هورمون های چربی ســوز بیشــتری را تحریک می کند. در تمرین بی هوازی ابتدا قند به عنوان ســوخت 

اســتفاده می شــود، زیرا هورمون های چربی ســوز 2 روز بعد از ورزش تاثیر میگذارند. بدن های نوع 

تیروئیدی و کبدی به ورزش بی هوازی یعنی شــدید جواب بهتری می دهند.



ورزش مناســب انواع بدن | تمرین هوازی , ورزش بی هوازی

www.drpakdelclinic.com 8

ورزش مناسب بدن های نوع تخمدان :

 معمــوال ایــن افراد از چربی هــای پایین تنه رنج می برند ،بهترین روش ترکیب هر دو تمرین هوازی و 

بی هوازی اســت. و این را بدانید که هم در تمرین هوازی و هم بی هوازی باید اســترس پایین باشــد.و 

اگر می خواهید چربی ســوزی کنید باید یک ســاعت قبل از ورزش، قند یا مواد قندی مصرف نکنید.بعد 

از مدتی باید شــدت ورزش را به تدریج باالتر ببرید زیرا بدن بعد از مدتی به ورزش فعلی عادت می کند 

و روند چربی ســوزی را متوقف می کند و برای اینکه بدن مجبور به چربی ســوزی شــود باید حجم تمرین 

خود را بیشتر کنید.

به این صورت که  ورزش را با شــدت باال و مدت کم و اســتراحت زیاد شــروع کنید. این عمل باعث می 

شــود تا بدن ،هورمون رشــد و گلوکاگون آزاد کند که هر دو اینها از هورمون های چربی ســوز هستند و 

شــما با چنین ورزشــی هورمون ها را جهت رشد و تعمیر عضالت تحریک می کنید. 

نوع چربی بدن نوع تخمدانی ،ســلولیت ســطحی اســت و بیشتر در منطقه زیر ناف قابل مشاهده است.

بنابراین ، بهترین نوع ورزش برای این نوع بدن ها ،ورزش پایین تنه اســت. ورزش هایی مثل پیاده روی 

،دویدن ،تردمیل، فوتبال،بســکتبال و... بیشــتر بر روی تقویت عضالت باسن،کفل و ران تمرکز دارد. این 

عضالت را مجبور کنید تا از انرژی الیه های اطراف خود اســتفاده کنند. کلید باز کردن قفل چربی های 

بدن نوع تخمدان ،شدت است. 

ضروری اســت که برای وزن کم کردن ، ســطح اســتروژن را پایین نگه دارید. به این معنی که غذاهایی 

مصرف کنید که ضد اســتروژن هســتند، مثل ســبزیجات خانواده کلم. همچنین لزوم پایین نگه داشتن 

ســطح اســتروژن به این معنی اســت که از مصرف هورمون های رشد )بیشتر استروژن( اجتناب کنید.من 

حتی توصیه میکنم از مصرف ســویا هم اجتناب کنید،چون دارای اســتروژن گیاهی است.
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نحوه صحیح تمرین بی هوازی :

1- شــدت ورزش را باال نگه دارید.

2- ورزش شــدید با تکرارهای کوتاه انجام دهید،از یک دقیقه شــروع کنید.

3- بعد از هر مرحله ورزش به اندزه کافی اســتراحت کنید.برای مثال :اگر به مدت یک دقیقه ورزش 

کردید، بعد از آن پنج دقیقه اســتراحت کنید.

4- بین 25 تا 40 دقیقه ورزش کنید. اما زمان ورزش تان بیشــتر از 45 دقیقه نشــود. با انجام این روش 

کورتیزول باال نمی رود.

5- یک روز در میان با اســتراحت بین جلســات ،ورزش کنید. هر روز تمرین نکنید.

6- هــر روز روی تمــام بــدن تمرین نکنید،یک روز باال تنه کار کنید ،یک روز پایین تنه.

7- برای بدن تیروئیدی حتما در طول و بعد از تمرین فقط میان وعده های پنیر ،آجیل خام ، ســبزیجات 

یا ســیب بخورید.اگر نوع کبدی هســتید ،در طول روز فقط ســه وعده غذا و بدون میان وعده بخورید.

8- اگر بدنتان درد می کند ، تا زمانی که درد آن برطرف نشــده ورزش نکنید. مهم اســت که بدن شــما بین 

جلســات التیام پیدا کند. این بدان معنا اســت که هورمون های چربی ســوز شما نیز کار می کنند.
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نکته:

افرادی که شــکم بزرگ دارند فکر می کنند با انجام بیشــتر حرکات شــکم،چربی بیشتری می توانند آب کنند 

، اما این روش کارســاز نیســت. اساســا کم کاری یا تنبلی عضالت شکمی ، منشا تجمع چربی نیست بلکه 

تجمع این چربی ها ناشــی از نحوه عملکرد هورمون کورتیزول )ناشــی از اســترس( می باشد. بدن های 

تخمدانی گرفتار ســلولیت پایین تنه هســتند و نیاز به ترکیب ورزش های اســتقامتی و مقاومتی )تمرین 

هوازی و تمرین بی هوازی( دارند. از ســوی دیگر ،بدن های تیروئیدی و کبدی ، به ورزش بی هوازی 

)شدید( پاسخ بهتری می دهند.

اما اگر احســاس می کنید به قدر کافی انرژی ندارید،توصیه می کنم ورزش را شــروع نکنید. اجازه دهید 

پس از آنکه برنامه های تغذیه ای انرژی شــما را بازیابی کردند،  ورزش را به برنامه روزانه تان اضافه 

کنید. از ســوی دیگر ،بدن ورزشــکاران در طول تمرین، در وضعیتی کامال متفاوت قرار دارد و ممکن اســت 

بخواهند هر دو تمرین هوازی و بی هوازی را همزمان انجام دهند. برای بســیاری افراد در ســنین جوانی 

و آن هایی که هنوز سیســتم ســوخت و سازشــان از تعادل خارج نشده است ، کاهش وزن با استفاده از 

هر دو روش آســان تر خواهد بود.
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عالئم نشان دهنده داشتن تیروئید : 

1- برای خوردن شــیرینی ها ،نان و پاستا ولع دارید

2- اغلب افســرده هستید یا احساس ناامیدی می کنید.

3- در بین خوراکی ها نســبت به میوه ها، علی الخصوص آلوها حس بهتری دارید

4- ناخنهای شــکننده با خطوط عمودی دارید.

5- اضافــه وزن در تمام نقاط بدن دارید

6- پوســتی خشک،مخصوصا در دست و اطراف آرنج دارید.

7- در هر دو طرف زبان خود،جایی که زبان به دندان میرســد،دندانه دارید.

8- قســمت بیرونی موهای ابرویتان کم شده است

9- شــب ها هنگام خواب به خاطر احســاس سرما جوراب می پوشید.

10- دور چشم هایتان پف دارید.

11- زیر بازوها افتادگی پوســتی زیادی دارید.

12- موهایی خشــک همراه با ریزش مو دارید.

13- اســتفاده از فر ُکن مو ،در حالی که موهای شــما حالت مجعد )فر( خود را حفظ نکند داشــته اید.

14- در اوایل شــب بیش از اندازه خســته شده و در اوایل صبح حس هوشیاری بیشتری دارید.

15- نمیتوانید به راحتی بیدار شــده و از جای خود حرکت کنید.

16- ســابقه رژیم های غذایی کم کربوهیدرات داشته اید.
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عالئم باال بودن میزان آدرنال در بدن : 

1- برای خوردن خوراکی های نمکی )چوب شــور،پفک یا بادام زمینی شــور( یا شکالت ولع دارید.

2- نگران یا اغلب عصبی و مضطرب هســتید.

3- نیاز به قهوه یا یک محرک برای بیدار شــدن دارید.

4- بــه عنوان یک زن موهای زائد روی صورتتان دارید.

5- شــکم آویزان ،سست و ضعیف دارید.

6- مــچ پــای ورم کرده دارید )جوراب هایتان روی مچ پا چین می اندازند(

7- زمان بلند شــدن احساس درد دارید.)آتروفی و ضعف عضالت ران(

8- زمانی که ســریع بلند می شوید،دچار سرگیجه می شوید.

9- التهاب مزمن در بدن دارید.

10- در هنگام باال رفتن از پله ها احســاس کم آوردن نفس دارید.

11- در زیر یا باالی چشــم چپ کشیدگی دارید.

12- نیمه شــب از خواب بیدار می شوید.)2-3 نیمه شب(

13- گرفتگی عضالت ماهیچه را در شــب تجربه کردید.

14- در طول شــب فعالیت بیشتری دارید تا در طول روز.

15- مشــکل کلســیم یا رســوب گذاری دارید.)آماس کیسه های مفصلی ،التهاب تاندون ، سنگ کلیه ، 

ناخنک درمان شده،آب مروارید زودرس( 

16- ســابقه رژیم های غذایی کم کربوهیدرات داشته اید.
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عالئم داشتن کبد چرب : 

1- برای خوردن غذاهای حســابی ســرخ شده مثل سیب زمینی یا چیپس ولع دارید.

2- در صبح بد خلق ، تحریک پذیر یا دم دمی مزاج هســتید.

3- در ســمت راســت پایین معده یا قفسه سینه احساس سفتی میکنید.

4- درد یا ســفتی در قسمت راست شانه دارید.

5- شکمی جلو آمده دارید.

6- پوســتتان پوســته پوسته شده یا در ابرو ها و پوست سر شوره دارید.

7- رنگ ادرارتان زرد تیره است.

8- پاهــای داغ و ورم کرده دارید.

9- صبح ها ســردرد یا حس سنگینی در سر دارید.

10- مشــکالت پوستی )پسوریازیس،اگزما ،خال قهوه ای ( دارید.

11- در طول شــب بیدار می شوید و حس خوبی ندارید.

12- در وســط زبانتان شــکافی عمیق و روی زبانتان پوشش سفیدی دارید.

13- افزایش خارش در شــب داشته اید.

14- ســفیدی چشمتان مایل به رنگ زرد است.

15- اگر یک وعده غذایی را جا بیاندازید ،دم دمی مزاج می شــوید.

16- ســفتی و درد در شــانه سمت راست و قسمت راست گردن دارید.
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عالئم باالنس نبودن تخمدان :

1- برای خوردن بســتنی ،پنیر خامه ای ، خامه ترش یا شــیر ولع دارید.

2- در زمان های مشــخصی از ماه دم دمی مزاج یا تحریک پذیر هســتید.

3- در طول قاعدگی ،دچار یبوســت می شوید.

4- درد در قســمت چپ یا راست پشت / ران دارید.

5- چربی اضافه در ران ها و باســن و قســمت پایینی شکم دارید.

6- در طی قاعدگی،ریزش مو دارید.

7- گر گرفتگی دارید.

8- در طول چرخه قاعدگی ســرگیجه دارید.

9- خونریــزی زیادی در زمان قاعدگی دارید.

10- میل جنسی پایینی دارید .

11- هفتــه ی قبل از دوره قاعدگی افزایش وزن دارید.

12- باال تنه شــما از پایین تنه شما الغرتر است.

13- جمع شــدن آب در دهان در زمان های مشــخصی داشته اید.

14- ســابقه کیست تخمدان یا سینه داشته اید.

15- بعد از بارداری به ســختی وزن خود را کاهش می دهید.

16- در یک زانو احســاس درد و ســفتی می کنید، که در طول چرخه قاعدگی بدتر می شــود.
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 دو نوع برنامه غذایی و ورزشــی وجود دارد. اگر هم دارای عالئم تیروئید و هم دارای عالئم کبد هســتید 

می بایســت برنامه ورزش و خوراک کبد و تیروئید را پیش ببرید .در غیر این صورت اگر هم دارای عالئم 

آدرنال و هم  دارای عالئم تخمدان هســتید می بایســت برنامه ورزش و خوراک تخمدان و آدرنال را 

پیش ببرید. ممکن اســت فکر کنید دارای ترکیبی از چند نوع بدن هســتید )بدن نوع ترکیبی( ولی این 

اشــتباه اســت زیرا اکثر مردم یک مشــکل اصلی داشته و بسیاری از مسائل ثانویه هستند،برای مثال : یک 

تخمــدان بیــش از حد فعال می توانــد عملکرد هورمون های تیروئید را مهار کرده و ایجاد ضعف کند و در 

نتیجه شــاهد عالئم کم کاری تیروئید باشــیم، درحالی که مشکل اصلی مربوط به تخمدان است. 

همچنین اگر کبد ســالم نباشــد،هورمون های تیروئید ناکارآمد می شوند.زیرا 80 درصد عملکرد تیروئید 

از طریق کبد رخ می دهد.فعالیت زیاد غدد آدرنال باعث مهار هورمون رشــد در کبد می شــود که این 

موضوع غده پانکراس را مجبور می کند تا انســولین بیشــتری تولید و در نتیجه شــاهد افزایش چربی در 

شــکم باشــیم.با این توضیح مختصر می توانید پیچیدگی این روابط و اهمیت یافتن علت ریشــه ای را 

ببینید.
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برخی سواالت متداول 

چرا باید قبل از شروع رژیم، برنامه بهبود کبدی را انجام دهم؟

چون کبد ارگان اصلی چربی ســوزی اســت و تمام هورمون های چربی ســوز، از طریق کبد کار می کنند.

 به نظر می رسد بدن من از نوع ترکیبی است ،باید کدام رژیم را رعایت کنم ؟

ابتدا با برنامه بهبود 14 روزه کبد شــروع کنید،ســپس بســته به این که بهتر شدید یا نه در صورت نیاز 

پروتئیــن را بــه تدریج به رژیم غذای تان اضافــه کنید. اما اگر همچنان با برنامه بهبود کبدی خوب پیش 

رفتید، آنقدر ادامه دهید تا هوس خوردن پروتئین به ســراغتان بیاید.اگر برنامه بهبود کبدی کار کرد،تا 

زمانی که جواب می دهد به آن ادامه دهید. شــما می توانید یک تا ســه هفته بیشــتر یا حتی گاهی تا 

شــش ماه ،در این برنامه بمانید.اما هر وقت هوس مصرف پروتئین کردید،باید برنامه را قطع کنید. 

)حتی ممکن اســت در دو روز اول این اتفاق بیوفتد( 
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برخی افراد مشــکالت مرتبط با قند خون بســیار حساســی دارند و به همین دلیل نمیتوانند زیاد بدون 

پروتئیــن پیــش بروند.اگر این اتفاق افتــاد، باید با رژیم غذایی کبدی/تیروئیدی پیش بروید که پروتئین 

بیشــتری دارد.از ســوی دیگر ،اگر در برنامه دو هفته ای بهبود کبدی وزن کم نکرده و خوب پیش 

نرفتید،می فهمیم که بدن نوع آدرنالی/تخمدانی داشــته و نیاز به تغییر برنامه دارید.خوب پیش نرفتن 

به معنای تجربه خســتگی،بی حالی و... است.

طرح بهبود کبدی پروتئین بســیار کمی دارد. وقتی در این برنامه هســتم چطور بفهمم زمان آن رســیده که 

بایــد پروتئین را به رژیم غذایی اضافه کنم؟

نشــانه ها عبارتند از : هوس خوردن پروتئین یا احســاس خســتگی، سرگیجه ، سبکی سر، سرما ، یا 

احســاس اینکه میزان قند خون تان پایین اســت. با اضافه کردن 10 گرم پروتئین در روز شــروع کرده و 

ببینیــد آیــا نتیجه می دهد. در هر صورت ، بهتریــن پروتئین با کیفیتی که میتوانید بخورید تخم مرغ 

است.
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فکر میکنم تخم مرغ ها برای من بد بوده و برای من کلســترول باال به همراه می آورند.

خوردن تخم مرغ ،کلســترول را افزایش نمی دهد، چون سرشــار از پادزهر هســتند. من 17 سال است که 

بدون هیچ مشــکلی تخم مرغ می خورم . ســالها ســطح کلسترولم پایین 200 بوده . تنها زمانی که من 

توصیه میکنم تخم مرغ را با ماهی جایگزین کنید، هنگامی اســت که مشــکل کیســه صفرا داشته باشید. و 

حتی در آن صورت هم ، وجود تعداد کمی تخم مرغ در رژیم غذایی مشــکل پیش نمی آورد.

آیا باید ســفیده تخم مرغ را مصرف کنم و زرده را دور بریزم ؟

حتما تخم مرغ را کامل بخورید. شــما به این بلوک ها برای کمک به ســاخت هورمون ها ،بویژه هورمون 

های آدرنال نیاز دارید.هر چه اســترس بیشــتری داشته باشید، توصیه میکنم مواد غذایی چرب بیشتری 

،مخصوصا تخم مرغ بیشــتری بخورید. همچنین کلســترول به حمایت عملکرد طبیعی عصب و مغز کمک 

شایانی می کند.

آیــا میتوانم هر روز یک تخم مرغ بخورم ؟ بله
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چقدر کاهش وزن در یک هفته امکان پذیر اســت ؟

دو نوع مشــکل وزن وجود دارد: 1- آب   2- چربی . حداکثر چربی که میتوان در یک هفته ســوزاند،یک یا 

دو کیلوگرم اســت.اما میزان آبی که می توان کم کرد، بدون محدودیت اســت. این توضیح مناســب حال 

کســانی اســت که در طی چند روز وزن زیادی کم کرده اند.هر کســی میتواند هر رژیمی را بگیرد و وزن آب 

حبس شــده در بدنش را کم کند، اما آنچه اهمیت دارد،کاهش چربی اســت. این برنامه به طور مســتقیم 

طراحی شــده تا به این هدف برســیم. همچنین به لزوم رعایت نســبت مصرف سدیم و پتاسیم تاکید دارد. 

اگــر در هفتــه تنهــا یک یا دو کیلوگرم وزن کم مــی کنید، نه تنها اتفاق بدی نیوفتاده بلکه در واقع طبیعی 

هم هست.شــاخص های بهتر برای بررســی بهبود شــرایط عبارتند از سطح انرژی ،کیفیت خواب ،گوارش و 

هوس. چون این عالئم زمانی که بدن در حال درمان اســت به ما اطالعات الزم را می دهد.
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چطور بفهمم اضافه وزنم ناشی از حبس آب است یا ذخیره چربی؟ 

در کلینیک دکتر پاکدل با اســتفاده از دســتگاه  اســکنر )3D Anea( فوق پیشرفته سه بعدی می توان از 

بخش های مختلف بدن با جزییات در چند ثانیه مطلع شــد. درصد نســبتا زیادی از بیماران مرد درگیر 

اضافه وزن ناشــی از آب هســتند تا چربی ،که البته متاســفانه انجام ورزش به ندرت این مشکل را حل می 

کند. رعایت رژیم غذایی مناســب تنها راه حل این مشــکل است.

برنامه بهبود کبدی را انجام دهید تا یک کبد ســالم داشــته باشــید. غذاهای سالم کبدی معموال پتاسیم 

باالیی دارند، که به مایعات اجازه می دهند به تدریج و در طول چند ماه از بدن خارج شــوند. اگر متوجه 

کاهش وزن خیلی آهســته و تدریجی شــدید،پس اضافه وزنتان ناشــی از چربی است و مایعات علت 

اصلی نیستند.

برای سرگیجه و خستگی اطراف چشم چه چیزی بهترین است؟

شــما برای صبحانه به پروتئین بیشــتری نیاز دارید. این مهم ترین وعده غذایی شــما در طول روز است، و 

افزودن پروتئین )ماهی ،تخم مرغ و...( برای حفظ ســالمت قند خونتان در طول روز ضروری اســت. صبح 

ها معده نســبت به شــب پروتئین حیوانی را بهتر هضم می کند. توصیه می کنم اگر امکانش وجود دارد، 

فــرد یک یا دو هفته اول را بدون مصرف پروتئین بگذراند.

من وقت ندارم ورزش کنم، آیا باز هم می توانم وزن کم کنم؟

بله،اما با ورزش هر شــش هورمون چربی ســوز تحریک می شــوند و هر چه بیشتر این هورمون ها را 

تحریک کنید، بیشــتر وزن کم خواهید کرد. اگر ورزش نمی کنید،پس رژیم غذایی توصیه شــده را کامال و 

دقیقا حفظ کنید. اگر رژیم غذایی تان عالی نیســت، باید بیشــتر ورزش کنید.اگر خوب نمی خوابید،رژیم 

غذایی و ورزش شــما باید بهتر باشــد تا این کاستی را جبران کند.
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من باردار هستم ، آیا میتوانم این برنامه را اجرا کنم؟

شــما می توانیدبرنامه رژیم های غذایی )آدرنالی/تخمدانی( یا )تیروئیدی/کبدی( را دنبال کنید، اما نمی 

توانید برنامه بهبود کبدی را رعایت نمایید.فقط باید مطمئن شــوید که پروتئین کافی در رژیم غذایی تان 

وجود دارد. همچنین ، با دکتر خود مشــورت کنید که آیا این کار برای شــما امکان پذیر هســت یا خیر، 

نباید زمانی که باردار هســتید رژیم بگیرید. با این حال ، برنامه پیشــنهادی من بســیار سالم است و اضافه 

کردن پروتئین به آن ، تحت نظر پزشــک متخصص می تواند به شــما در داشــتن کودکی سالم کمک کند.
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شب نمی توانم بخوابم. چه توصیه ای دارید؟

قبل از خواب چهار ســاقه کرفس بخورید.  کرفس حاوی ترکیبات فعالی به نام ســالیدس اســت که عضالت 

ســرخرگ ها، که فشــار خون را تنظیم می کنند را نرم می کند. همچنین ســالیدس فعالیت هورمون 

اســترس آدرنال که موجب ایجاد فشــار خون باال می شــود را کاهش می دهد. وقتی محققان ترکیب 

مشــتق از کرفس را به حیوانات تزریق کردند، فشــار خون حیوانات 14-12 درصد افت پیدا کرد. در انســان 

ها یک دوز، برابر با چهار ســاقه کرفس عرضه می شــود. همچنین می توانید از چای کومبوجا اســتفاده 

کنید که یک محصول باکتریایی ســازنده حاصل فعالیت باکتریها و مخمر اســت. این نوشــیدنی PH شما را 

به تعادل رســانده و تا حد زیادی به خواب شــما کمک می کند. با این حال، بعضی از مردم بعد از خوردن 

آن هوس شــیرینی می کنند در حالی که بقیه چنین هوســی نمی کنند.


