
 
بسایت و-تا از بهترین روش های گیاهی برای اشتهاآوری و چاق کنندگی سریع بدون عوارض 13

 سالم زیبا
 

حتی روشهای طبیعی و گیاهی هم ممکن است عوارض سنگینی برای بدن داشته باشند، بخصوص آنهایی که برای چاقی 

تا از جدیدترین و موثرترین محرک های گیاهی جهت افزایش اشتها و چاق کنندگی سریع  13تجویز می شوند. در این مقاله 

اهی نتیجه جدیدترین تحقیقات چندین مجله معتبر پزشکی از که بدون عوارض هستند را معرفی می کنیم. این روشهای گی

 می باشند و جزو معدود روشهای موثر هستند که از نظر علمی کامال تایید شده اند. naturallydailyجمله 

 موثر جهت افزایش اشتهامحرک طبیعی  13

بی  اشتهای کم و یا بله .آرزوی دور باشدمیل به خوردن ممکن است یک  برندکه به تنهایی از غذا لذت می کسانیبرای 

لیل دبنابراین، حیاتی است که  ؛غذا برای بدن بسیار مهم است .باشد شدهممکن است در زندگی تجربه  و همین است اشتهایی

 .درچگونه می توان این مشکل را حل کرا بدانید و بفهمید  بی اشتهایی

در مورد  یاطالعات بیشتر به مطالعه ادامه دهید تا .ی وجود داردیاشتها بیرفع طبیعی زیادی برای  هایدر آشپزخانه محرک

 .ستارائه شده امواد غذایی، سبزی و سبک زندگی له لیستی از موارد اشتهاآور شامل این مقا متوجه شوید. در علل بی اشتهایی

 .کندکمک می ییاشتهابی این کار به غلبه بر . توانند باعث تحریک حس چشایی شوندهای خانگی و سبک زندگی میدرمان

 لیمو -1



 
می توانید یک  کند.می  تحریکرا  اشتها ،به غذاهاعطر و طعم آن افزودن  ت.محرک اشتها اس اسیدیمیوه یک لیمو به عنوان 

 .تهیه کنید اشتهاآور شربت لیمو خانگی

 روش استفاده:

شکر خوب تا  با حرارت پایین قرار دهیدآن را روی شعله  .شکر به آن اضافه کنید پیمانه یک لیتر آب را بجوشانید و نصف -

 حل شود.

قاشق چای خوری سرکه به آن  2و یک لیتر آب لیمو  شدوقتی شربت سرد  .خنک شودشربت را از روی حرارت بردارید تا -

 .تمام مواد اولیه را خوب مخلوط کنید و در یک ظرف نگهداری کنید .اضافه کنید

 .افزایش یابد تانبار در روز مصرف کنید تا اشتهای 3 را این شربت از قاشق غذا خوری 2می توانید  -

 تمبر هندی -2



 
 .تبا خواص پزشکی بسیار اسمیوه گرمسیری  تمبر هندی یک

افزایش اشتها و  برایهمین دلیل  می باشد. به ملین است و همچنین پتاسیم و دارای ذخایر فراوان آهن، منیزیمهای آن  پالپ

 .عملکرد های گوارشی مفید است

 روش استفاده:

 .بگذارید بی حرکت دقیقه ۱۰تمبر هندی را با یک فنجان آب مخلوط کرده و آن را به مدت از گرم  1-10

 .را فشار دهید و کمی نمک و فلفل به آن اضافه کنید سپس آن-2

 .دشویو دوباره عاشق غذا  بخوریداین عصاره دو بار در روز برای یک هفته  از -3

 گشنیز -3



 
 همچنین یک گشنیز .افزایش دهدرا  ممکن است اشتها بنابراین ؛دارددر تولید آنزیم های معده  زیادیاین گیاه محبوب سهم 

 .محسوب می شوددرمان قوی برای اختالالت گوارشی 

 روش استفاده:

 .های تازه گشنیز را با آب ترکیب کنیدنصف فنجان برگ-1

 بدست می آید. عصاره گشنیز-2

 .عصاره بنوشیداز این  با معده خالی هر صبح-3

 یجه بخش واقع شود.رای یک هفته تکرار کنید تا نتاین درمان را ب-4

 

 رازیانه دانه -4



 
حاوی  و ؛زیادی دارد ارزش پزشکیو تنوع چای این  .تهیه می شودگیاه رازیانه از یا  خرد شده های روغنیچای رازیانه از دانه 

با افزایش  و ممکن است به دستگاه گوارش و سیستم ایمنی کمک کندچای این  .ویتامین ها، مواد معدنی و مواد غذایی است

 .اشتها را افزایش دهد ،از کبد صفراتولید 

 روش استفاده:

 .را در آن بجوشانید پودر شده سه فنجان آب بجوشانید و یک قاشق چای خوری از رازیانه-1

 .بردارید حرارت روی آن را ازسپس  -2

 .اضافه کنید و دو بار در روز بنوشید آن بهتوانید یک لیوان لیمو یا عسل می-3

 زنجبیل -5

 با تحریک حس چشایی،خواص دارویی دارد که ممکن است  . این مادهاستگیاهی  افزودنی مناسبی برای غذاهایزنجبیل 

یک تواند یا یک فنجان چای زنجبیل می شود.می با جویدن یک تکه زنجبیل تمایل به غذا خوردن زیاد  دهد. افزایشاشتها را 

اما مقدار  دعمل کنکودکان برای  اشتها طبیعی کنندهزنجبیل ممکن است به عنوان یک تقویت با اشتها را برایتان رقم بزند. روز

 مصرف آن در کودکان نباید زیاد باشد.

 ده:روش استفا

 .قاشق چای خوری زنجبیل در آن بریزید ۲فنجان آب را بجوشانید و  1-3

 .بردارید حرارتروی آن را از -2

 .کنید اضافه به آن برای شیرین شدنتوانید کمی عسل یا شکر می-3

 حس گرسنگی پیدا کنید.این چای را دو بار در روز بنوشید تا -4

 فلفل قرمز -6



 
اما شرط می بندم که نمی دانید سهم فوق العاده ای در افزایش  ؛غذاها استفاده می شوداز فلفل قرمز برای خوشمزه کردن 

یب به این ترت را افزایش دهد. و متابولیسم بدن تحریک کرده را برای تولید بزاق یممکن است غدد بزاققرمز  فلفل .اشتها دارد

 اشتها را بهبود می بخشد.

 استفاده:روش 

 .غذای خود را با فلفل قرمز پر کنید و اشتهای خود را برای غذا افزایش دهید-1

 های نعناعبرگ -7

 فوق العاده هستند. ها برای اختالالت گوارشیاین برگ .است اشتهانعناع یک محرک اصلی دیگر برای 

 روش استفاده:

 .پیدا کنید فعالیک معده مجددا ها را با چای خود دم کنید تا نعناع را امتحان کنید و یا آن های توانید کمی از برگمی-1

 B غذای حاوی ویتامین -8

برای ، اما داروخانه ها موجود هستنددر  B مکمل های ویتامین .مواد خود را به انرژی تبدیل می کند B غذای غنی از ویتامین

تحقیقات  ، به راحتی قابل دسترس هستند.B ویتامین حاوی خاص طبیعی و غذایی مواد .با پزشک مشورت کنیدمصرف باید 

یکی از بهترین ویتامین ها برای  ویتامیناین  .شود ییاشتهابی در بدن می تواند منجر به  B نشان داده که فقدان ویتامین

 .افزایش اشتها است جهت کودکان نوپا

 روش استفاده:

 .مرغ، گوشت، ماهی و غیره، شیر، تخم: غالتبرای افزایش اشتها B ویتامینمصرف غذاهای غنی از  -1

 

 انار -9



 
و مواد  اکسیدانپر از ویتامین، آنتی ،قرمز این میوه سلطنتی .دشآب انار لذیذ متوسل  یک بهمی توان برای افزایش اشتها 

 .ممکن است حس چشایی شما را احیا کند و معدنی است

 روش استفاده:

 .انار را با یک فنجان شیر و مقداری عسل مخلوط کنید از آبدو فنجان -1

 هم بزنید.خوب -2

 .میوه را در یخچال بگذارید و دو بار در روز بنوشیدآب -3

 

 برخی از شیوه های زندگی برای مقابله با بی اشتهایی

یجه را بهترین نت با کنترل زندگی خود،که  رسیدهزمان آن زندگی بوجود آید. اشتباه شیوه  ممکن است به دلیل یشتهایبی ا

 اولین دغدغه برای سالمتی هم اشتهای خوب است. و ؛بگیرید. اولین قدم برای زندگی بهتر یک بدن سالم است

 تبدیل شوند.در زیر برخی از شیوه های زندگی را یاد می گیرید که باید به عادت های روزانه 

 انجام تمرینات ورزشی -10

گرسنگی می حس باعث ایجاد کالری بدن  با سوزاندنحرکات فیزیکی  نقش مهمی دارد. ااشتهبک در تحریک ورزش بدنی س

دقیقه ای در پارک.  30؛ مانند یک پیاده روی سریع منظم در صبح و یا بعد از ظهر داشته باشید یورزش یک برنامه شوند.

 نشوید. بعالوه از خوردن غذاهای سرشار از کربوهیدرات و پروتئین غافل

 یوگا -11

 بهبود زندگی شود. منجر به این تمرین فیزیکی و معنوی می تواند .دارد زندگی تمرین باستانی یوگا یک اثر روانشناختی در

سعی کنید در صورت امکان  بنابراین ؛را افزایش دهد و متابولیسم را کاهش اختالالت روانی و استرس، اضطراب قادر استیوگا 

 فس کشیدننمانند تمرین  ،با تمرینات یوگا پایه یقه یوگا کار کنید و نتیجه آن را در افزایش اشتها ببینید.دق 30 زود در صبح

 کار را روزانه برای تنظیم سالمت گوارش و بهبود اشتها انجام دهید.این . شروع کنید

 و با برنامه داشته باشید یک زندگی منظم -12



کنترل زندگی  توانید خوب غذا بخورید. با این کار به موقع گرسنه می شوید و می استبسیار مهم با نظم و برنامه یک زندگی 

و صبح زود بیدار  شب به موقع بخوابید داشته باشید.های روزمره خود برنامه روتین را در دست بگیرید و برای فعالیت

و سروقت  نظر نکنیدصرف اصلی های غذاییاز وعده .سیگار کشیدن و مصرف چای و قهوه را کاهش دهید .شوید

 .زندگی مثبت اندیش باشیدسعی کنید در  و ؛غذا بخورید

 قبل از غذا آب ننوشید -13

. با نوشیدن آب معده خود را پر می کنید و نوشیدن آب قبل و در طی وعده های غذایی می تواند اشتها را تحت تاثیر قرار دهد

در  آن ها پس از اتمامو طول وعده های غذایی نوشیدن آب کافی در  .دهدمی را کاهش غذا خوردن  تمایل بههمین موضوع 

 .کندمی شما کمک به روند هضم 

 دالیل از دست دادن اشتها یا بی اشتهایی

ما به  .می تواند یک سندرم کوتاه یا بلند مدت باشد موضوع ایناشتهای خود را از دست بدهید. به دالیل بسیاری ممکن است 

 اشاره می کنیم:برخی از علل رایج از دست دادن اشتها 

 عاطفی شکست 

 افسردگی روانی 

 شدید و اتفاقات رویدادها 

 عدم تعادل هورمونی 

  آنفلوانزا تضعیف کننده مثلبیماری های 

 (برخی داروها )کدئین، مورفین، شربت سرد، آنتی بیوتیک و غیره 

 در غذا خوردن تاللاخ 

 

 استفاده کنیم؟چه موقع از دارو 

 
با این حال، اگر متوجه . دبازگردان را خوردنغذا اق به د اشتیمی توان ح سبک زندگیو اصالاشتها آور  طبیعی محرک های

 .د، به دنبال کمک پزشکی باشیددیکاهش شدید وزن بدون علت ظاهری ش

داروهای خاصی برای درمان آنورسکوپی عصبی،  .مورد بررسی قرار دهد اختالل تغذیه ای رایک پزشک ممکن است علت دقیق 

 .نیز رخ دهد اییاین وضعیت می تواند به علت عفونت ویروسی یا باکتری .وجود دارد بی اشتهاییبولیمیایی یا 



ک پزشک می تواند علت را ی .مصرف الکل بیش از حد، استرس و افسردگی نیز ممکن است به از دست دادن اشتها منجر شود

 معده، روده و مری X پزشکان آزمایش اولتراسوند شکم، آزمایشات کلیه، کبد و اشعه .های مناسب تجویز کندو دارو تشخیص

 را انجام می دهند.

 مقابله با بی اشتهایی بهترین داروهای

 عبارتند از:که  را به عنوان محرک اشتها تایید کرده است OTC سه دارو (FDA) غذا و داروی آمریکا سازمان

  درونابینول(Marinol) 

 اکساندرولون (Oxandrin) 

 مژسترول (Megace) 

 
 بیش محرکمانند داروهای که بعضی از داروهای دیگر  این داروها باید توسط پزشک متخصص و با دوز مناسب تجویز شوند.

 .تشنجضد آنتی هیستامین ها، استروئیدها، آنتی هیستامین ها و داروهای  :تایید نشده اند FDA اشتها توسط

 

 سخن آخر

می  اییبی اشته پیدا نمی کنید. غذا خوردن خوب برای، هیچ جایگزینی فکر می کنیدیک زندگی سالم داشتن هنگامی که به 

یا ویروسی  اییبه علت آن بستگی دارد. اگر علت عفونت باکتری بی اشتهاییدرمان  .سالمتی باشد سد مقابلتواند بزرگترین 

ه از تنها در صورتی کو  بهبود می یابد، عفونترفع به سرعت پس از  این موضوع باشد، معموال به درمان خاصی نیاز نیست، زیرا

 مراجعه کنید.، به پزشک هستیدبی خوابی و بی اشتهایی رنج می برید و با عالئم شدید مواجه 

https://naturallydaily.com/
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