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زندگی و . می گردند آسيبصدمه و باعث هستندداخل بدن ما  آنها آن هنگام کهاست از ميکروب مملو جهان ما 

ع اصلی فادم بيرونی کامل پوششبدن به عنوان  پوست دشوار است.سخت و از ميکروب  پردر اين محيط  نزيست
   .نداريم، مواد غذايی و اکسيژن برای آبخصمانه با محيط زيست  چاره ای جز تعامل. متاسفانه ما می باشد ما

 غشای داخلی ريه ها و .دنشومی  وارد بدن ما ميکروب بسياریمقادير ساده تنفس و غذا خوردن  لاعمادر اثر 
بسيار زياد آنها شمار  که هنگامآن . هستندها  ميکروب برای رشد و زندگی راحت مکانیدستگاه گوارش  مسير
و به خطر  تهديد موجب حتی ما را به زحمت انداخته وکه  داريم ها بيماری از و نشانه هايی ما عالئمشوند 

  . دگردنمی  نماازندگی انداختن حيات و 

 لذا .ندببرو از بين  نابود کرده را ها ميکروبد نمی توان آتش و حرارت که دريافتيمانسان ها ما  با گذشت زمان
ش گستررواج و  در سراسر جهان آنهامصرف از  پيش مواد غذايی کردن به منظور ضد عفونیروند پخت و پز 

به خون ما  اينکه و هستند ميکروب مار اندکیشدارای که اقيانوس های شور يم متوجه شد ما همچنين .پيدا کرد
  . ها گردد ميکروب افزايشو  ازدياد مانع تا است شوراندازه آب درياها 

 از پيش پزشکی حرفهدر  لذا نابود می کند را ها ميکروببه سرعت  که الکل ما کشف کرديم در اين اواخر
 (سرکه)شراب سفيد مرغ و ماهی با اغلبن همچنياستفاده می شود. پوست  برای ضد عفونی الکلاز  اتتزريق
 را ها ميکروب که يد يافتيمدر جراحی در عملما  نابود کند. را ها ميکروب و در معده مخلوطتا  ه می شوددنوشي

 .ادامه می يابدباقی و  ددارالتيام نياز به پوست  که آن هنگام تاش تاثير حتیو  کشته و نابود می کند
   

قسمت  ميان ازهمگی  غذا، آب و . هوامی پردازدشود می آن  که وارد یچيز هر درمان هب يد به وسيله بدن ما
، می دهيمفرو  چيزی را . هر بار که ماعبور می کنند نگهداری می شودگلو جايی که يد توسط تيروئيد پايين 

معده زخم دچار  ما ممکن استکار کند تيروئيد ضعيف  چنانچه. می شود منتشرغذا  پاکسازیبرای  يد مقدار کمی
تيروئيد  می يابد در ابتدا از ميانجريان به سمت سر خون . هنگامی که گرديم ها باکتری رشدازدياد و توسط 

 همچنين از. تيروئيد نمايد کمکدر ضد عفونی کردن  ، بينی و دهانچشم هابه  می کند تا عبوربرای برداشتن يد 
  . نمايند کار خوببتوانند  محافظت می کند تا و ريه ها ها سينوس

  
تيروئيد لذا  می شوندبدن بيشتری وارد های  ميکروب يمکنمی مصرف  نپخته و خام یيهنگامی که ما مواد غذا

اختالالت سرآغاز  که دگردمی  یتهاز يد  . در برخی موارد تيروئيدتالش نمايدسخت تر بايد  مااز  محافظتبرای 
از آنها عبارتند از ماهی، غذاهای  تعدادیکه ، رسانندمی  ياریکمک و تيروئيد به . بسياری از غذاها شودمی 

 و يا جلبک دريايی سوپ. هستند يد از جملهحاوی مواد معدنی دريايی  گیکه هم يیدريا و جلبک های دريايی
  . هستند مفيدبرای تيروئيد  )stir fry( سرخ کردن و وردنآبه جنبش در پختن به روش

. برخی هزينه می کنيماز جيب سالمتی خود  الم بودنبرای س داريم و احساس خوبی يمن هستهنگامی که ما جوا
آن تا  ند.گردآن می  و تکميل بهبودی باعث بعضیو  قرار می دهندو فشار  استرس را تحت سيستم ايمنی غذاها

دشوار  بودندخوب  غذاها يک ازکدام اينکهبيان  به کهولت سن نرسيده ايمو يا  ايمنگشته ی بيماردچار  هکهنگام 
و پرانرژی  شاداب تر ،جوان تررژيم غذايی خود نه تنها  هبا اندک توجهی بفقط که  به خاطر داشته باشيم. است
  . خواهيم داشت دنبالبه  کهولتدر دوران  و بدون درد زندگی بهتريک  رسيد بلکه به نظر خواهيم تر
  

  
 شگفتینمی کند.  فعاليتتيروئيد به درستی  کهروی می آورند  آن هنگام به ما در سالمتیمشکالت بسياری از 
از سردرد،  :از آنها عبارتند برخی دارند.قرار های بدن تحت تاثير تيروئيد فعاليت از  بسيارچه  آور اينکه
، ورم مچ پا و حتی سرطان پستان. خواب، کيسه های چشم، سرگيجه، تغيير وزن، اختالالت پوست تاختالال



 د. تيروئيد کلمه ای يونانیدار سلنيوم گلوتتايون و ،يد به نياز ما تیمالسحفظ و خود خوب عملکرد  رایبتيروئيد 
می ما  است کهمقداری از آن  و پر اهميت تر مهم تربرای سالمتی خوب ما . اين سپر می باشد سپر ایو به معن
  . دانستيم

وقت  ما به شما برای تعيين. هستيمرسيدن به سالمت مطلوب  های همواره به دنبال راه بازگشت به سالمتیما در 
در وب سايت اطالعات بيشتر در . خوش آمد می گوييمغذا خوردن  خوب در مورد رژيم غذايیمشاوره جهت 

  :ما حال پيشرفت
www.reboundhealth.com                    44328851ن: تلفن تماس درتهرا  
info@reboundhealth.com          alisafarianca@gmail.com  

www.rebounddiet.com      www.fixyourbody.net 
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