 8گزینه غذایی بزای سالمت پوست ،مو و ناخن
زیبایی اجسای ظاهری بذن ماننذ پوست و مو و ناخن ها با آنچه که در بذن اتفاق می
افتذ ،ارتباط مستقیم دارد.

اینجا  8گزینه غذایی مناسب بزای حفظ سالمت این اجزاء توصیه می شود:

ماهی :اوُاع مبٌی ٌبی چزة َ مصزف آوٍب یک راي عبلی ثزای افشایص سالمت پُست َ مُ
است .مبٌی سزضبر اس پزَتئیه َ اسیذٌبی چزة امگب ،3آٌه َ َیتبمیه ة  21است .اسیذٌبی
چزة امگب 3ثً حفبظت اس پُست در ثزاثز آسیت ٌبی وُر خُرضیذ کمک می کىذ َ پطتیجبن
پُست سز است .دریبفت مقبدیز کبفی پزَتئیه ویش ثً کبٌص ریشش مُ کمک می کىذ.
هویج :مُاد غذایی سزضبر اس ثتبکبرَته مبوىذ ٌُیج حبَی آوتی اکسیذان ٌبیی است کً خُاظ
ضذ پیزی داروذ ضمه ایه کً مىجز ثً رضذ ثٍتز مُ َ وبخه می ضُوذ .ثتبکبرَته مُجُد در
اسفىبج ،کلم  ،وخُدفزوگی َ کبٌُ ویش ٌمیه خبصیت را دارد.
گوجه فرنگی :ایه محصُل فقط یک آوتی اکسیذان قُی ویست ثلکً ثزای پُست خبصیت ٌبی
سیبدی دارد .گُجً فزوگی سزضبر اس َیتبمیه ث ،کبرَتىُئیذٌب ،لیکُپه َ ثتبکبرَته است .مصزف
غذاٌبی سزضبر اس کبرَتىُئیذٌب مىجز ثً حفبظت اس پُست در ثزاثز آفتبة سُختگی می ضُد ثً
َیژي اگز ثب َیتبمیه ایی تزکیت ضذي ثبضذ.
تخم مرغ :تخم مزغ حبَی پزَتئیهَ ،یتبمیه آَ ،یتبمیه اییَ ،یتبمیه ة َ َ 7یتبمیه ة  21کً
مصزف آن ثزای داضته وبخه ٌبی قُی َ سبلم ،ثً میشان یک َعذي در رَس ضزَری است.
لبنیات کم چرب :ضیز ثذَن چزثی مىجع عبلی اس کلسیم َ َیتبمیه دی است َ تزکیجی ثزای
تقُیت وبخه َ رضذ مُ محسُة می ضُد .مبست َ پىیز کم چزة ویش ٌمیه خبصیت را دارد .اگز
قبدر ثً استفبدي اس ایه محصُالت لجىی ویستیذ ،ضیز سُیب را ثزای تقُیت وبخه ٌب امتحبن کىیذ.
بلغور جو :ایه محصُل سزضبر اس مس ،رَیَ َ ،یتبمیه ٌبی گزَي ة است کً ثً رضذ وبخه
ٌبی سبلم کمک می کىذ .رَی ویش یک اثشار قذرتمىذ ثزای مجبرسي ثب آکىً است َ ،التٍبة را کبٌص
می دٌذ.
لوبیا :سزضبر اس پزَتئیه ،ثیُتیه َ ،رَی است کً وقص مٍمی در ضخیم تز ضذن وبخه ٌب دارد.
ثیُتیه مُجُد درآن ویش مىجز ثً تقُیت مٌُب می گزدد .لُثیب غىی اس فیجز ،پزَتئیه ،رَی َ آوتی
اکسیذان ٌب است کً می تُاوذ کالژن تُلیذ کىذ َ مىجز ثً درخطىذگی پُست گزدد.

شبکه بهداشت و درمـان شهزستان قـدس

