
با بهترین خواص سیر برای الغری  
 !آشنا شوید 

غافل   الغری  برای  سیر  خواص هر موقع صحبت از الغری و کاهش وزن می شود نمی توان از
گیرد و  قرار می  استفاده  ایران مورد  در  که  گیاهانی است  ترین  از محبوب  شد. سیر یکی 
خاصیت های زیادی دارد. یکی از مهم ترین خاصیت های سیر برای الغری است. امروزه  

، از سیر برای کاهش وزن   ادویه  خرید افراد زیادی به جای استفاده از داروهای شیمیایی و یا
استفاده می کنند و نتایج بسیار مناسبی را بدست می آورند. ما قصد داریم در این مقاله  

صحبت کنیم. پس اگر شما هم قصد کاهش وزن با  الغری  برای  سیر  خواص درباره بهترین
 .له با ما همراه باشیداستفاده از سیر را دارید به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقا
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 الغری   برای   سیر   خواص  •

 الغری   برای   سیر   خواص   درباره   چیز   همه  •

 الغری   برای  سیر   خواص   از  استفاده  های  روش  •

 پایانی   کالم  •

 

 خواص سیر برای الغری 
سیر با تاثیر گذاشتن بر بدن می تواند از هر جهت برای کاهش وزن مناسب باشد.  
البته منظور ما این نیست که شما برای کاهش وزن فقط سیر مصرف کنید. شما باید  
را به یک رژیم کاهش وزنی درست و مناسب اضافه کرده و نتایج را مشاهده  سیر 
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با تا  باشید  ما  این بخش همراه  در  اما  آشنا   الغری   برای   سیر   خواص  بهترین  کنید. 
 .شوید

 
 

 سیر برای الغری   همه چیز درباره خواص 
 سیر و کاهش اشتها در بدن 

گونه کالری ندارد اما با این حال بسیار مغذی و مفید است سیر جزء گیاهانی است که هیچ 
رژیم های کاهش وزن   از  بسیاری  در  قطعا  به غذاها می دهد.  را  دلنشینی  بسیار  و طعم 
غذاهای لذیذ را حذف می کنند و این برای افراد زیادی غیر قابل تحمل است. اما سیر می  

لذیذ بودن  این  تر    تواند  تا شما راحت  برگرداند و  به غذاهای شما  را  و طعم بسیار خوب 



بتوانید به رژیم خود پایبند باشید. سیر اشتها کاذب را از شما می گیرد و شما به اندازه ای  
غذای می خورید که واقعا به آن نیاز دارید. همچنین سیر با سوزاندن کالری های اضافی در 

ز بدن بیشتر شود و این برای چربی سوزی بسیار مناسب  بدن باعث می شود تا سوخت و سا
غیر قابل انکار می باشد. سیر باعث می شود تا در  الغری   برای  سیر  خواص است. از این رو

  خرید  طول روز انرژی داشته باشید تا بتوانید ورزش کنید. شما همچنین مس توانید برای
 .سیر به فروشگاه هل سبز مراجعه کنید عرقیات

 

 سیر و کاهش فشارخون 

شاید با خودتان بگویید که فشارخون چه ربطی به الغری دارد؟ اما فشارخون و الغری در  
استفاده کنید. استرس زیاد باعث    ارتباط اند و می توانید از این ارتباط برای کاهش وزن

فشارخون می شود و این مشکالت زیادی به وجود می آرود. عالوه بر اینکه قلبتان صدمه  
می بینید، بلکه استرس نیز باعث چاقی بیش از حد می شود. برای همین سیر می تواند  

هش  فشارخون را کاهش دهد. وقتی فشارخون کاهش یابد استرس شما نیز کم می شود. کا
استرس نیز تاثیر بسیار زیاد و مستقیمی در کاهش وزن دارد. استرس می تواند باعث ایجاد  
اشتها کاذب شود که شما می توانید با مصرف سیر هم الغر شوید و هم از خطر فشارخون  

مانند عصاره سیر می تواند به کاهش فشار   ارگانیک  تمحصوال   خرید باال در امان باشید. برای 
  .خون و افزایش سوخت و ساز بدنتان کمک کند 
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 سیر و افزایش سوخت و ساز بدن 

، افزایش سوخت و ساز بدن است. بر طبق تحقیقات انجام  الغری   برای  سیر  خواص یکی از
شده مشخص شد که مصرف سیر می تواند در چربی سوزی بدن کمک های بسیار زیادی  
بکند. برای این کار می توانید از عصاره سیر برای باال بردن سوخت و ساز بدن استفاده کنید.  

پیروی از یک برنامه چربی سوزی  استفاده از سیر برای سوخت و ساز بدن می تواند مانند  
 .موثر باشد و وزن شما را کاهش دهد

 سیر و کاهش قندخون در بدن 

قندخون یکی از بیماری هایی است که چاقی باعث ابتال به آن است. در اصل، ابتدا وزن  
شما باال می رود و شما چاق می شود و سپس یکی از بیماری های رایج، قندخون است که  

ه آن باال می رود. اما وقتی قند باعث شد که چاق شده و به قندخون مبتال  احتمال ابتال ب
برای  اما  افزایش شدیدی شود.  تا وزن شما دچار  باعث شود  تواند  راحتی می  به  شوید، 

در   الغری برای سیر  خواص جلوگیری از افزایش وزن توسط قندخون باید چیکار کرد؟ یکی از
قندخون شما را پایین بیاورد و نه تنها فقط برای    همین مورد است. مصرف سیر می تواند

کاهش وزن، بلکه می تواند در مقابل بسیاری دیگر از بیماری ها نیز مقاوم باشد. اگر می  
خواهید با روش های استفاده از خواص سیر برای الغری نیز آشنا شوید به شما پیشنهاد می 

 .کنیم که با ما همراه باشید

 واص سیر برای الغری روش های استفاده از خ 
برای الغری” موجود است که ما سعی   از “خواص سیر  برای استفاده  روش های متعددی 

را به شما ارائه  الغری  برای  سیر  خواص کردیم در این بخش مهم ترین روش های استفاده از
 .کنیم. همراه ما باشید

 سیر و عسل 

ر برای الغری است. برای درست  معجون سیر و عسل یکی از بهترین روش های استفاده از سی 
کردن این معجون وسایل زیادی نیاز نیست و شما می توانید به راحتی آن را در خانه درست  

حبه سیر را شسته، پوست کنده و آنها را له کنید. سپس عسل    3کنید. برای این کار ابتدا باید  
عجون زمان بدهید تا  دقیقه به این م  15ها را به مقدار الزم مخلوط می کنیم. سپس باید  

کامال مخلوط شوند. بعد از گذشت این مدت می توانید معجون را میل کنید. عالوه بر کاهش  



وزن، این معجون برای درمان بیماری هایی مانند سرماخوردگی و یا تقویت سیستم ایمنی  
 .بدن نیز موثر است

 

 سیر و شیر 

که قصد پیشنهاد آن را داشتیم. برای درست کردن این   سیر و شیر نیز دومین معجونی است
باید   ابتدا  باید یک    6معجون  اکنون  را خوب شسته، پوست کنده و خرد کنید.  عدد سیر 

زمان   از  کنید و پس  را خاموش  آمد حرارت  به جوش  را بجوشانید. هر وقت  فنجان شیر 
و زردچوبه را نیز به آن    کوتاهی، سیر را اضافه کنید. سپس باید یک قاشق جای خوری فلفل

اضافه کرده و در آخر آن را از صافی رد کنید. برای طعم بهتر نیز می توانید در این معجون از 
 .عسل استفاده کنید

  

 کالم پایانی 
از سیر برای   با خواص سیر برای الغری و همچنین روش های استفاده  در این مقاله شما 
الغری بخوبی آشنا شده اید. الزم به ذکر است که برای خرید عصاره سیر تنها به فروشگاه  
های خرید محصوالت ارگانیک مراجعه کنید. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشد. از  

 .ین مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریماینکه تا آخر ا


