
 وارفاریه را در چه سمان مصزف کنم؟

هصزف ایي دارٍ تایذ تصَرت یک تار در رٍس اًجام ؽوَد ٍ توایوذ         

ّویؾِ عزعاػت هؼیٌی )هؼوَال ػصزّا( تا هؼذُ خالی ٍ تا یک لیَاى  

 آب هصزف ؽَد .

اگز جزاحی، درهاى دًذاًپشؽکی یا عایز اقذاهات توْواجوووی هو و           

 افتذ؟ آًضیَگزافی داؽتِ تاؽن چِ اتفاقی هی

تز اعاط ًَع کار درهاًی ؽوا، ٍارفاریي تا ًظز پشؽک هؼالو  ؽوووا      

ؽَد ٍ هوکي اعت درهاى جایگشیي تا دارٍّوا  ظوذ        هَقتا قطغ هی

اًؼقاد  دیگز ؽزٍع ؽَد. اس ایي رٍ قث  اس ّز اقذاهی، پشؽک خوَد   

را هطلغ کٌیذ چزا کِ هوکي اعت در هؼزض خطز خًَوزیوش  قوزار      

 . تگیزیذ

 دستورات مصزف وارفاریه :

ؽَد. هْن اعوت کوِ       ٍارفاریي هؼوَال رٍس  یک ًَتت هصزف هی

ّز رٍس در عاػت هؼیٌی خَردُ ؽَد. ّیچ گاُ تیؼ اس هقذار تجَیش  

ؽذُ هصزف ًکٌیذ. اس دعتَر پشؽکتاى تِ دقت پیزٍ  کٌویوذ. اگوز        

یک ًَتت را فزاهَػ کزدیذ، تِ هحط آى کوِ توِ یواد آٍردیوذ             

هصزفؼ کٌیذ. اگز تا رٍس تؼذ هتَجِ آى ًؾذیذ، ًوَتوت فوزاهوَػ        

 تاى تاسگزدیذ. ؽذُ را رّا کزدُ، تِ تزًاهِ دارٍیی هؼوَل

هقذار دارٍ را دٍ تزاتز ًکٌیذ کِ هوکي اعت هَجة خًَزیش  ؽَد. 

کٌیذ، رٍ  یک توزگوِ ػویهوتوی           ّز ًَتت کِ دارٍ را هصزف هی

تگذاریذ تا دچار اؽتثاُ ًؾَیذ. پیؼ اس ّواٌّوگوی توا پوشؽوکوتواى،             

ٍارفاریي را قطغ ًکٌیذ. هْن اعت کِ تِ طَر هٌظن توِ پوشؽوکوتواى           

 هزاجؼِ کٌیذ تا تْثَدتاى را سیز ًظز داؽتِ تاؽذ.

در حیي هصزف ایي دارٍ هکزرًا تایذ آسهایؼ خَى دادُ ؽوَد توا         

عزػت لختِ ؽذى خَى اًذاسُ گیز  ؽَد. پشؽک تز اعاط عزػت  

کٌذ، تا در حالی کِ اس    ؽذى خَى، هقذار ٍارفاریي را تؼییي هی لختِ

ِ  لختِ ؽذى خَى جلَگیز  هی خوَد      ؽَد، خطز خًَزیش  خَدتو

 ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ 

 

 مصزف وارفاریه 

ٍارفاریي یک دارٍ  ظذ اًؼقاد خَراکی اعت کِ جلَ  لختِ 

گیزد، تٌاتزایي اس هؾکیت ًاؽی اس تؾکی  لختِ  ؽذى خَى را هی

کٌذ. ّذف پشؽک ؽوا اس تجَیش  ّا  خًَی پیؾگیز  هی در رگ

ا  اعت کِ تذى ؽوا تِ آى  ٍارفاریي، جلَگیز  اس تؾکی  لختِ

 ًیاس ًذارد.

کٌوٌوذُ خوَى       گاّی تِ دارٍّا  ظذاًؼقاد ًظیز ٍارفاریي، رقیق

ؽَد، در حالی کِ در ٍاقغ ایي دارٍّا خَى را رقویوق      گفتِ هی

ِ  ًوی ا  ٍجَد داؽتِ تاؽذ، ٍارفاریي آى را حو    کٌٌذ. اگز لخت

کٌذ، تلکِ اس تشرگ ؽذى آى ٍ در ًتیجِ تزٍس هؾوکویت    ًوی

کٌذ. ایي دارٍ در هَارد گوًَواگوًَوی         تز جلَگیز  هی جذ 

ّوا  خوًَوی هصوزف            هاًٌذ هؾکیت قلثی، ریَ  ٍ رگ  

 . ؽَد هی
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 : شود هنگام مصزف وارفاریه توصیه می

تِ طَر هزتة تِ پشؽکتاى هوزاجوؼوِ کوٌویوذ توا               

تْثَدتاى را سیز ًظز داؽتِ تاؽذ. پیؼ اس هصوزف       

دارٍّا  دیگز، حتی دارٍّا  هجاس تذٍى ًغوخوِ،   

ّا ٍ دارٍّا  گیاّی، تا پشؽکتواى هؾوَرت      ٍیتاهیي

 .کٌیذ

اؽتْا ُؽذیذ، پشؽکتاى را هوطولوغ         اگز چٌذ رٍس  تی 

ؽَیوذ   K کٌیذ، سیزا هوکي اعت دچار کوثَد ٍیتاهیي

 .ٍ در ًتیجِ اثز ٍارفاریي در تذًتاى افشایؼ یاتذ

یک تزگِ ؽٌاعایی پشؽکی ّوزاُ داؽتِ تاؽیذ کِ ًؾاى  

 .کٌیذ دّذ ٍارفاریي هصزف هی

ّا آعیة  ّایی کِ هوکي اعت در آى اس ٍرسػ یا فؼالیت 

هزاقة تاؽیذ دعتتاى را ًثزیذ ٍ اس خویل         .تثیٌیذ تپزّیشیذ

 .دًذاى اعتفادُ ًکٌیذ

تزاػ( ٍ اس هغَاک   تزاػ )تِ جا  تیغ ریؼ  اس هاؽیي ریؼ

ٌّگام هصزف ٍارفاریي ًثایوذ ًوَؽویوذًوی        .ًزم اعتفادُ کٌیذ

الکلی تٌَؽیذ. الک  رٍ  ػولکزد ٍارفاریي در تذًتاى توثثویوز     

 .گذارد هی

 .تغییزات ٍاظح ٍ سیاد در رصین غذایی خَد ًذّیذ

 آیا رژیم غذایی با مصزف وارفاریه تداخل دارد؟

در تیواراًی کِ ٍارفاریي هصزف هی کٌٌذ هصزف سیاد ٍیتواهویوي      

K   تاػث کاّؼ اثز دارٍ هی ؽَد. تِ ّویي دلی  تغیار هْن اعت

کِ هیشاى ایي ٍیتاهیي در رصین  ثاتت تاقی تواًذ تا کٌتزل هویوشاى   

دارٍ هؾک  ًثاؽذ، یؼٌی تایذ اس تغییز ًاگْاًی در هیشاى دریافت 

 .هٌاتغ غذایی حاٍ  ایي ٍیتاهیي جلَگیز  ًوَد

 K هٌاتغ غذایی عزؽار اس ٍیتاهیي

عثشیجات پختِ ؽذُ هاًٌذ اعفٌاج یا عایز عثشیجات پوخوتوِ    

ؽذُ هاًٌذ خَرؽت قَرهِ عثش  یا کزفظ ًصف فٌجاى ٍ 

 یک فٌجاى جؼفز  خام

یک فٌجاى عثشیوجوات    : K هٌاتغ غذایی هتَعط ٍیتاهیي

خام ه   اًَاع عثش  خَردى یا یک فٌجاى کواّوَ یوا        

 ًصف فٌجاى کلن تزٍکلی پختِ ؽذُ

هقذار هجاس: هصزف ا ٍاحذ هٌاتغ غذایی عوزؽوار اس        

در رٍس هاًٌذ  ًصف فٌجاى عوثوشیوجوات      Kٍیتاهیي  

ٍاحذ هوَاد   3پختِ یا یک فٌجاى اًَاع عثش  خام  ٍ 

در رٍس   Kغذایی دارا  هقذار هتَعط ٍیتواهویوي         

 .هٌؼی ًذارد

 


