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اغلب . وجود داردرمز و راز خاصی يک پيری  از جلوگيری در تالش برایمردم احساس می کنند  برخی

موجب بی خوب  ظاهر بهوجه تفقط  اما .انديشيممی  عمل جراحی زيبايیيعنی به نوع هاليوودی آن ما 
سلولی در سطوح ضد پيری  ،به نظر من .رنج می گردد درد و همراهدرون ب وندهزوال پيشربه  توجهی
    فعال باشيم. شود در دوران پيری همچنان بدون درد وشيوه است چرا که موجب می  بهترين

  
 تقريبا قابل کنترل است.آن  تسرعاين بدان معنی است که  .داندمی  عملی یرا فرآيندپيری  ای همطالع
   توليد انرژی سلولیو  حفاظت سلول به تشريحاين موضوع اطراف مطالعات انجام شده در  یتمام

مولکول های فعال  ارو ساخت های سلولفرآيند ايیشيمي خواص ها به اين همراه با عالقمندممن  .پرداخته اند
به نام که هستند تمانی پروتئين ها و آنزيم ها واحدهای ساخ قابل توجهرد امو  از .کنممخصوص توجه 

 نيست،ترميم و تعمير قادر به بدن د، کجای نمی کن بيانها  بيماری بيشتراند. شناخته شده  اسيدهای آمينه
  .دننمی ک متمايزرا اسيد آمينه  يتمسئولو  شيميايی محدوديت شده کهانجام ی مطالعات

   
نيز آن  ی، بلکه به شکل کلاسيدهای آمينهتوالی نه تنها به معينی  یعاليت هاانجام ف درتوانايی پروتئين 

 باز الکن وقتیاست  نیخورد تا شده؛ يک چوب شور باشد یتوضيح دمی توانکه نمونه يک  .مرتبط است
گوگرد به  ،در پروتئين  .دنمی دهمولکول ارزش به اسيدهای آمينه  دگیتاش  اين  نيست. غذا ديگر شود

اين ويژگی است که به مواد  نگه می دارد.فعال  ،تاشدگی در شکلرا که پروتئين چيزياست همبسته گوگرد 
الستيک به است که گوگرد می بخشد.  شکستنو کشش بدون  گیفشردبه آنها و ، می دهدانعطاف  اجازه

تمامی قسمت مانند چيزی است که در ه درستاين   .باشدانعطاف پذير بودن قوی در عين اجازه می دهد تا 
عضالت  ، عروق وپوست، مو، ناخن ها، تاندون ها، غضروف ها، قلب، ريه ها .اتفاق می افتد ن ماهای بد

 و ماکارونی نپختهيک بسته   .هستندگوگرد متکی به  ،و ارتجاعی یانعطاف پذير بودن،قوی  همگی برای 
به  اينارتجاعی می شود. و انعطاف پذير که  تصور کنيد نپختآنها را بعد از ، حال را مجسم نماييدشکننده 
 در ردگوگمکمل های  روزانه مصرفافزودن با  که نکته عنايت گرددبه اين  است.گوگرد  افزودن مانند

   .نداشته باشيمو شکننده  سفت، خشکبدنی عين مسن تر شدن،  رژيم غذايی خود در
  

   )MSMام اس ام (
، فيبروميالژی ،تيسم مفاصل، رومااستخوان ها و ک درمان طبيعی برای التهاب مفاصلمی تواند يام اس ام 

سندرم تونل مچ دست، عضالنی و صدمات ورزشی، های دردی مفصلی، ماس کيسه هاآالتهاب تاندون و 
از  همچنين  .باشد آلرژی هاکمر درد، و   ، سردرد وسوزش معده سوء هاضمه ، درد،پس از سانحهالتهاب 
  .خواهد بودنيز   زخمبافت  یو نرم ضخيم تر هایموناخن سخت تر، پوست نرم تر،  موجبات

  
و  خشک بدنچه  افراد مسن لکن استارتجاعی انعطاف پذير و نرم،  چقدربدن کودکان توجه شود که  به

در آن  ميزان لکن ،داردوجود به مقادير فراوان  ما سبزيجاتغذايی رژيم در  گوگرد .ای دارندشکننده 
از گوگرد  بسيار زيادیحاوی مقادير و کلم  ی اسکواش، کدومينیسيب ز. است کمبسيار غالت و  ها ميوه

 يیبوبدباعث گوگرد همچنين وجود ، را می سوزاندم ما چش پيازگوگرد است که  وجود به لحاظمی باشند. 
    .استآن  گوگردبه خاطر سير نيز  تندبوی  ،گرددمی  کلم وتخم مرغ 

  
  



  گوگرد مهم است؟چرا 
  برای ضد پيری معجزه آسامکمل غذايی  :ام اس ام

 و گلوتاتيونليپوئيک آلفا اسيد، متان) -سولفونيل -متيل( ام اس ام غذايی مکمل های من يافته هایبرابر 
 لذا مفيد استها پوست و ناخن   ،برای مفاصل، تاندون ها، مو اخصبه طور  ام اس ام .هستند گوگردحاوی 

 .مسابقات مورد استفاده قرار می گيرد یی اسب هاپا و پاساق سم، سالمت حفظ  مقادير زياد جهتبه 
اما می شکنند  یآسان و بهبرداشته شکاف  مانند هويج خشک شده آنهابدها کاهش ياگوگرد ناخن  هنگاميکه
    .گردندمی انعطاف پذير و  محکمکلم آنها مانند برگ  بيشتر با گوگرد

  
تبديل  درکمک دارد و آن  یاستفاده بسيار خاص در بدن ماو می آيد بدست از سيب زمينی ليپوئيک آلفا اسيد

 هستند دست و پا یدسر دچاری که همچنين برای بازگرداندن گردش خون در افراد .استقند به انرژی 
   .ليپوئيک مشاهده می شودآلفا اسيد مصرف کمبود ديابتمبتال به افراد  در معموال  .است بسيار مفيد

  
 به منظور ويروس ها بيشتراست که  یاين مولکول .قرار دارداوج در سلول ظت از فاحم جهت گلوتاتيون

د که ويروس نمطالعات اخير نشان می ده .قرار می دهندهدف مورد آنرا  ،به درون سلول یيابدست امکان 
 ايستادگیقادر به کول که در سلول های ما تنها اين مول چرابرد ی از بين م را گلوتاتيون مولکول تب خال

مطالعات   بر اساس اين دانش است. دارد که برای درمان تب خال دارويی بايرشرکت . استدن و تسليم نش
  .کاهش يافته است مولکول گلوتاتيونکند  پيشرفت بيماری پارکينسوناز اينکه قبل  دننشان می دههمچنين 

   
و در  مابدن های  بافت تمامیدر و رخ می دهد طبيعی که به طور است  یگوگردام اس ام 

  يافت می شود. زندهموجودات  مهه
به  گوگردپيوند  از بين رفتن باعث ،روغن با غذاها سرخ کردنمانند ه درجه حرارت باال با پخت و پز

موجب از دست رفتن ارزش غذايی در نتيجه که گردد می  پروتئينتوسط  تاشدگی  خارج شدن از وگوگرد 
ترک شروع به  خورشيد اثر تابشدر  مستهلک کهدرست مانند الستيک های کهنه و گوگرد . گرددآن می 
تابش معرض حد در بيش از چنانچه پوست ما نيز  .می شود متبلور خراب شدن می نمايندو  خوردن
آفتاب  ليپوئيکآلفا اسيدقوی يک کرم  دهد.بخاصيت ارتجاعی خود را از دست گيرد  قرار خورشيد

   .می کند خنثی و برطرف يک شبهرا سوختگی 
  

ی سالمند ی در دورانو از مشکالت سالمت داشتهنگه  جوانند ما را جراحی زيبايی نمی توانی هاعمل 
اجتناب  بهتر از آنو يا  ی خاصيخوردن غذاها .می دهندبه ما زندگی هستند که ما  یاغذاهآسوده نمايند. 

 شدخواهد باعث  اهآن تهيه هنگام مواد غذايی در سالم نگهداشتنهمچنين و  مضر و صدمه زنندهغذاهای  از
در نيز راها ممکن است صرفه جويی در هزينه  رفتاراين  از پيش سر پا بوده و فعال باشيم. بيشترکه ما 

  .ارزانتر هستند(کمتر فرآوری شده)   سالمغذاهای  معموال. پی داشته باشد
  

 .نباشد مرموز ياو سخت  کاریممکن است  ،عجيب و باورنکردنی یماشين همچونبدن  فعال نگهداشتن
  

www.reboundhealth.com     ١١٣ RDID     :۴۴٣٢٨٨۵١تلفن تماس درتهران  
info@reboundhealth.com      comalisafarianca@gmail. 

pages/-http://www.reboundhealth.com/cms/articles/farsi    

 
  


