
 

 

 خواص دمنوش الغری دکتر بیز

 
اولین دمنوش الغری استاندارد با مجوز سازمان غذا و دارو ، تولید شده در پژوهشکده گیاهان 

دارویی جهاددانشگاهی. موثر در کاهش وزن و تناسب اندام حاوی صد و بیست عدد تی بگ.  
دمنوش الغری دکتر بیز با دارا بودن گیاهان کامال ارگانیک ، اکسید کننده چربی بوده ، و موجب  

ش اثر فعالیت آنتی اکسیدانت پالسما می گردد و همچنین به کاهش کلسترول در بدن افزای
کمک می کند پلی فنول های موجود در این دمنوش باعث می شوند که این اثر مانع از گسترش  

عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی و عروقی شده و موجب مهار اکسیداسیون و تصلب  
 .شرائین می گردد

 

 الغری بدون رژیم 

 

  ای دیده یعضله از دست م یهنگام  گرسنگ  ایکه آ دیتا حاال از خود سوال کرده ا
به   جهیکرده و در نت ریی بدن شما تغ سمی متابول دیگرسنه ا اریکه بس یزمان ؟ی چرب

اگر به شکل   نی. بنابرادینما  یم رهی آن را ذخ  یکه در عوض سوزاندن چرب یگونه ا
 نیاز ا یریجلوگ  ی. و در واقع برا دیشو  یشامل اضافه وزن م  دیمداوم گرسنه بمان

 یتا سه وعده غذا  دیکوچک بخور یدر طول روز پنج تا شش وعده غذا یستیروند با
  یاز حد سبب از دست دادن  توده  شیب یورزش در هنگام گرسنگ  نی. همچن م یحج

 هیعضله تغذ  نیاش از پروتئ یانرژ نیو تأم ازیرفع ن یبدن برا  رایشود ز یم یعضالن
دهد و  یواکنش نشان منسبت به عملکرد بدنتان  زی دکتر ب ی. دمنوش الغر کند یم

 نیدمنوش با باالتر ن ی. ا دینما یم یر یو سوختن عضله جلوگ یاز انباشته شدن چرب
دمنوش  نیساخته شده تا مصرف کنندگان ا بیبدون آس یالغر یعلم روز جهان برا

برند جهت   نیمعتبرتر زی . دمنوش ب رندرا بب یاز استفاده از آن لذت کاف یاهیتماما گ
الزم  تیدمنوش رضا نیباشد و مصرف کنندگان آن همواره از استفاده از ا یم یالغر



 

 

 نیال و همچن  دهی دمنوش ا کی  یقیطمع حق  زیرا داشته اند . با محصوالت دکتر ب
 .  دیبدون عارضه را تجربه کن یالغر

 

 

 یو الغر  یعادات خوب و بد در چاق ریتاث

 

  نکهیعبارت اند از : ا کندیاز اندازه چاق م شیبکه شما را  یازعادات صبحگاه یبرخ 
 ای؟ ,  دیخوریاصال صبحانه نم ای, آ دیری گ یدرمعرض نور قرار نم ای,    دیخوابیم ادیز

و از همه مهمتر  دیده ی, کارها را با استرس انجام م دیخوریو کم صبحانه م رید یحت
 عینکته که هرچه کاهش وزن شما سر نی . ذکر ا دیهست   ینیری شما طرفدار ش نکهیا

شما کاسته خواهد شد و پس از قطع   یاز بافت عضالن یبافت چرب یتر باشد، به جا
 نینخواهد بود. در ا یجز چرب  یزیگردد، چ  یم یبافت عضالن نیگز یآنچه جا میرژ
:  یوازه ناتیتمر ۱شود که شامل :  یها  مطرح م یسوزاندن چرب حیاصول صح انیم

  دیدر هر جلسه انجام ده قهیدق ۳۰ -۲۰را به مدت  یهواز ناتیبار تمر ۳در هفته 
 نیگرم پروتئ  ۱۰۰:  در روز حداقل  نیپروتئ ۲.  ی، دو ، دوچرخه سوار یرو ادهیپ ری نظ

 ۳.  شودیم یا چهیماه یو ساخت بافتها میباعث حفظ ، ترم نی ، پروتئ دیمصرف کن
سالم   یهایروزانه شما از چرب یمصرف یدرصد از کالر ۲۰سالم : حدود  یهایچرب

کارکرد مناسب هورمون ها ،  یسالم برا یهایو … باشد چرب لیآج یمانند مغزها 
 دیو قندها : از مصرف شکر سف  دراتیکربوه ۴.  باشندیم یضرور یسوز یمغز، چرب 

 جاتیو سبز هاهویآنها از  جو، م یو به جا دیبه طور کامل به دور باش دیو آرد سف
 .  دیاستفاده کن

 

 



 

 

 

 یخواص دمنوش الغر ریسا

 

  یتنها دمنوش الغر زی ب یاشاره شد دمنوش الغر یقبل یکه در قسمت ها همانگونه
  تیعالوه بر خاص زی باشد . دمنوش دکتر ب یبا مجوز و استاندارد موجود در بازار م

  یچرب دیفوا نیباشد . از جمله ا یم ز ی ن یشتریب دیفوا یدارا یمنجر به الغر یها
باشد و   یبر اساس کاهش آب بدن نم نکاهش وز یعنیباشد .  یبدون مدر م یسوز

 یسرشار از آنت زیب یافتد . دمنوش الغر یاتفاق م یسوز یچرب لیبه دل یفقط الغر
,  یمسئله سبب بهبود کبد چرب , رفع سرماخوردگ نیباشد که هم یم دانیاکس
 سهی, بهبود ک یگوارش  یها یماری, درمان ب بوستیاندام , رفع با تناسب  یالغر

فشار  میغلظت خون , تنظ  میکلسترول موجود در خون , کاهش و تنظ  شصفرا , کاه
  یباشد که در ادامه مقاله به اختصار در مورد چگونگ یو .. م ابتید میخون , تنظ 

با  زی دکتر ب یذکر شده توسط دمنوش الغر یو درمان عارضه ها می, تنظ  یر یشگ ی پ
 داد . میارائه خواه  یحاتی توض یتخصص لیدال

 

 

 عه کنید. به سایت گانودرما بیز مراج  خرید دمنوش الغری دکتر بیزبرای 

https://ganudermabiz.ir/product/%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-120-%d8%aa%db%8c-%d8%a8%da%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b2/

