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مقدمه

گریپ فروت ،میوه ای است شبیه پرتقال ،ولی درشت تر از آن و درون آن به رنگ
های سفید  ،صورتی و قرمز پرورش می یابد و گاه به اندازه یک طالبی بزرگ رشد
می کند.
در ابتدا مستقیم به سراغ مشهورترین خاصیت گریپ فروت می رویم ؛ امروزه مشکل
بسیاری از افراد انتخاب یک رژیم غذایی مناسب برای کمک به کاهش وزن است
بنابراین ،بسیاری از روش های رژیم غذایی برای رسیدن به کاهش وزن مورد هدف
قرار می گیرند
یک نوع از روش های موثر ،شامل استفاده از گریپ فروت است .بعضی از مطالعات
معتقدند که این میوه می تواند بعد از چند ماه مصرف و تالش ،برای کاهش وزن مفید
باشد.
با در نظر گرفتن احتمال کاهش وزن با مصرف گریپ فروت ،تقاضای بیشتر از این
میوه اتفاق افتاده است
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عالوه بر خود میوه ،آب و پالپ میوه ،عصاره گریپ فروت نیز خواص درمانی فراوان
دارد و برای همین از آن در انواع محصوالت آرایشی بهداشتی پوست استفاده می شود
متخصصان طب سنتی توصیه می کنند که چنانچه فصل زمستان مبتال به عفونت ریه و
بینی می شوید بهتر است از بخور آب گرم با عصاره گریپ فروت استفاده کنید به این
دلیل که باعث بازشدن مجاری تنفسی و نیز ضدعفونی سینوس ها می شود
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فصل اول کاهش وزن وگریپ فروت
گریپ فروت میتواند سفید ،زرد ،صورتی و حتی قرمز باشد و مزه ترش یا شیرینی
داشته باشد .اما اغلب اوقات یک گریپ فروت تازه ترکیبی از زرد و صورتی است و
طعم و مزهای شیرین و ترش دارد.
مهم نیست انتخاب شما کدام رنگ از گریپ فروت باشد ،نکته حائز اهمیت این است
که کالری آن کم اما سرشار از طعم و مواد مغذی عالی برای حفظ سالمتی بدن شما
است.
کافی است روزانه تنها نیمی از یک گریپفروت را میل کنید تا مطمئن باشید حداقل
نیمی از ویتامین سی
الزم برای بدنتان را دریافت کردهاید
به طور میانگین هر گریپ فروت حدود  ۲۲۶گرم آب و حدود  ۱۰۰کالری دارد .سعی
کنید  ۲۰دقیقه قبل از هر وعده غذایی آب گریپفروت بنوشید تا کمک موثری برای
کاهش وزنتان باشد.
مصرف این نوشیدنی باعث میشود اشتهای کمتری برای خوردن غذا داشته باشید و
در نتیجه کمتر بخورید و الغر شوید.
حتی یک لیوان کوچک هم میتواند کارساز باشد اما باید در نظر داشته باشید تنها
مصرف گریپ فروت نمیتواند باعث کاهش وزنتان شود.
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برای الغر شدن ،شما نیاز دارید کالری کمتری نسبت به نیاز روزانهتان دریافت کنید و
چربی بیشتری بسوزانید.

با مصرف گریپ فروت ،می توانید به کاهش وزن کمک کنید .از آنجا که محتوای میوه
بدون کربوهیدرات است ،باعث بهینه سازی متابولیسم بدن و ایجاد انرژی می شود.
بنابراین ،مصرف منظم و هر روزه آن خول و مناسب خواهد بود
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فصل دوم جوان سازی پوست وگریپ فروت
رفع چین و چروک و افتادگی پوست تاثیر قابلتوجهی در جوانی فرد و کاهش سن و
سال ظاهریاش دارد .با افزایش سن ،قوام پوست و ساختارهای کالژنی و بافت چربی
دچار تحلیل میشوند
و این مساله به دنبال آسیبهای فیزیکی و شیمیایی مثل مواجهه طوالنی با نور آفتاب
باعث میشود داربستی که پوست صورت را کشیده و صاف نگه داشته به مرور دچار
زوال شود
این میوه از آنجا که سرشار از ویتامین سی
است ذخایر ویتامین را برای کسانی که ذخایر پایینی دارند افزایش می دهد ،از طرفی
پروتئین سازی را افزایش می دهد و برای کسانی که مشکالت پوستی دارند ویتامین
سی بسیار مفید است
زندگی در شهرهای بزرگ و آلودگی هوا موجب افزایش رادیکال های آزاد در بدن
می شود که این موضوع به پوست آسیب میرساند و گریپ فروت در کنترل این آسیب
ها بسیار موثر است
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گریپ فروت سرشار از آب است که می تواند در برخی فصول سال که ما نیازمند وجود
آب هستیم باعث بیشتر شدن آب بدن می شود
از مزایای گریپ فروت ،حفظ ظاهر درخشان و سالم پوست است .عصاره ویتامین های
داخل میوه ،پوست را صاف و ابریشمی حفظ می کند
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فصل سوم موی سر و گریپ فروت

موهای زیبا میتواند نقش موثری بر روی زیبایی شما داشته باشد پس سعی کنید برای
مراقبت از موی سر خودتان وقت بگذارید
مو چند کارکرد دارد .عایقبندی گرمایی در برابر سرما و در برخی گونهها در برابر
گرما از کارکردهای آن است .در انسان بهخاطر روند تکامل ،موی بدن کمپُشت شده و
کارکرد عایقبندی خود را از دست داده.
موی سر هنوز این کارکرد را به همراه کارکرد زیباشناختی خود دارد .سیخ شدن
موهای بدن بازماندهای است از دورانی که انسان پُرمو برای افزایش عایقبندی موها
را به سوی هم میکشید
معمولترین و شایعترین علت ریزش مو در آقایان و خانمها عامل پر قدرت آندروژنتیک
میباشد.
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اصطالح «آندرو» از آندروژن یا هورمانهای مردانه ساز مانند «دی
هیدروتستوسترون» و «تستوسترون» گرفته شده که وجود آنها برای ریزش موی
آندروژنتیک هم در آقایان و هم در خانمها الزم هستند و «ژنتیک» نشان از ژنی دارد
که به ارث رسیدن آن برای بروز این نوع ریزش مو الزم است.
در آقایان میزان فراوانی طاسی ۳ ،نفر از هر  ۵مرد تا قبل از سن  ۵۰سالگی
میباشد ،درحالی که در زنان ۱ ،نفر از هر  ۴زن از دست دادن مو و نازک شدن مو
را تجربه میکنند و بعد از یائسگی بیشتر مستعد طاسی هستند
ر آقایان بعد از بلوغ به دنبال افزایش سطح هورمونهای آندروژنی نازک شدن موها و
عقب رفتن موهای ناحیه پیشانی شروع میشود.
عقب رفتن خط رویش مو در شقیقهها در اکثر مردان سفیدپوست ،چه آنهایی که
ریزش موی آندروژنتیک در آینده پیدا میکنند و چه آنهایی که پیدا نمیکنند ،دیده
میشود اما در آنهایی که ریزش موی آندروژنتیک دارند ریزش موی شقیقهها به
نواحی عقبتر پیشروی و به قله سر ختم میشود
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میزان آندروژنها برای بروز ریزش مو ،الزم نیست بیشتر از حد طبیعی باشد .اگر ژن
ریزش مو موجود ،و آندروژنها حتی در حد طبیعی باشند ،ریزش موی آندروژنتیک
بروز میکند.
آندروژنها مهمترین فاکتورهای اثرگذار در ریزش موی سر انسان هستند .رشد سبیل،
موهای زیربغل و ناحیه کشاله ران به آندروژنها وابسته است.
رشد موی سر وابسته به آندروژنها نیست ولی وجود آندروژنها برای ریزش موی
مردانه الزم هستند
ماساژ مو با روغن گریپ فروت یک روش آسان برای داشتن موهای سالم و رشد
دوباره مو است.عالوه بر این استفاده از این روغن سبب درخشان شدن تارهای مو
می شود.
همچنین می توانید با مخلوط کردن آب گریپ فروت تازه و یا اسانس آن با پرتقال ،
لیمو ومریم گلی یک ماسک خانگی تهیه کنید و مورد استفاده قرار دهید.
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ماسک را به سر خود بمالید و بگذارید تا  30دقیقه بماند سپس آن را بشویید .با این
کار پوست سر شما پاک می شود و شادابی و طراوت به موهای شما بازمیگردد
مبارزه با شوره سر  :اسانس و یا روغن پوست گریپ فروت برای درمان شوره سر و
رشد فولیکول های سالم توصیه می شود
درخشندگی مو  :چند قطره از اسانس گریپ فروت را به شامپوی خود اضافه نمایید تا
موهایی براق و درخشان داشته باشید
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فصل چهارم دیابت و گریپ فروت
مصرف گریپ فروت میتواند به کنترل سطح قند خون ،کاهش مقاومت به انسولین و
پیشگیری از ابتال به دیابت به ویژه دیابت نوع  ۲کمک کند
به طور کلی ،مصرف گریپ فروت میتواند به کنترل سطح قند خون ،کاهش مقاومت به
انسولین و پیشگیری از ابتال به دیابت به ویژه دیابت نوع  ۲کمک کند .گریپ فروت از
 ۹۲درصد آب تشکیل شده و شاخص گلیسمی آن پایین ( )۲۵است.
به همین دلیل ،همانند دیگر میوهها سطح قند خون را به سرعت افزایش نمیدهد.
گریپ فروت  ۷۴گرم کالری دارد
حقایقی درباره گریپ فروت و دیابت
مصرف انواع گریپ فروت سفید و شیرین میتواند به کاهش مقاومت به انسولین کمک
کند
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افراد مبتال به دیابت بهتر است به جای نوشیدن آب گریپ فروت ،خود میوه را مصرف
کنند
برخی تحقیقات نشان دادهاند که نارینگین موجود در گریپ فروت میتواند به کاهش
سطح قند خون کمک کند و تاثیر آن تا حدودی شبیه به داروی متفورمین است که در
درمان و بهبود دیابت نوع  ۲استفاده میشود.
به طور کلی ،گریپ فروت را نباید با داروهای تجویز شده برای دیابت ،کنترل فشار
خون ،افسردگی یا کلسترول خون مصرف کرد
گریپ فروت دارای شاخص گلیسمی  ۲۵است؛ که این باعث می شود که گزینه ای امن
تر به عنوان منبع کربوهیدرات ،در مقایسه با گزینه های دارای شاخص گلیسمی باال
مانند برنج سفید ،نان و سیب زمینی باشد
مقدار شاخص گلیسمی زیر  ۵۵برای افراد مبتال به دیابت مناسب است .به عبارت
دیگر ،حتی اگر شما با خوردن یک یا دو عدد گریپ فروت بزرگ یا یک سوم فنجان
برنج سفید پخته ،همان مقدار کربوهیدرات را به دست آورید؛
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سطح قند خون شما با مصرف گریپ فروت در مقایسه با برنج سفید به دلیل متفاوت
بودن شاخص گلیسمی آنها ،کمتر افزایش می یابد
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فصل پنجم فشار خون و گریپ فروت

گریپ فروت می تواند به فشار خون پایدار کمک کند .بنابراین مصرف این میوه برای
کنترل فشار خون مناسب است
مشابه همان مزایای خیار برای فشار خون باال است ،که می تواند سطح فشار خون را
نیز حفظ کند تا به حالت عادی برسد.
از آنجایی که گریپ فروت می تواند تنش خون را مدیریت کند ،یک راه طبیعی برای
جلوگیری از فشار خون باال است

گریپ فروت سطح کلسترول را در داخل رگ های خونی متعادل نگاه می دارد .از این
رو ،راه خوبی برای بهبود گردش خون و جلوگیری از هر گونه مشکالت خونی است.
هنگامی که خون به خوبی به سراسر بدن منتقل شود ،فشار خون نیز طبیعی خواهد
بود
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یکی دیگر از مزایای سالمتی گریپ فروت برای فشار خون شامل بهبود متابولیسم بدن
است .از طریق این مکانیسم بدن سطح فشار خون را در سطح خوب و سالم حفظ
می کند .از این رو ،این نیز یک راه خوب برای جلوگیری از فشار خون باال است
گریپ فروت همچنین غنی از پتاسیم است ،که برای کنترل فشار خون پایدار مناسب
است و به جلوگیری از عالئم فشار خون باال کمک خواهد کرد
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فصل ششم بارداری و گریپ فروت
گریپ فروت سرشار از مواد مغذی و ویتامین هایی است که باعث می شود برای زنان
باردار یک گزینه ایمن و سالم باشد .این گیاه حاوی ویتامین های ب کمپلکس  ،کلسیم
و پتاسیم است که همه آن ها برای رشد کودک ضروری هستند
اگر گریپ فروت را قبل از خواب می کنید  ،به درمان عالئم و نشانه های بی خوابی که
بیشتر زنان باردار از آن رنج می برند  ،کمک می کند
کمک به کنترل سطح کلسترول
گریپ فروت سرشار از لیکوپن  ،فیبر و آب است که به پایین نگه داشتن سطح
کلسترول خون در بارداری کمک خواهند کرد
با بزرگ شدن رحم  ،فضا برای سایر اندام های بدن تنگ می شود که می تواند منجر
به سوزش سر دل و سوء هاضمه شود
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بنابراین مصرف یک عدد گریپ فروت هر روز صبح می تواند در درمان سوزش سر
دل و رفالکس معده موثر باشد
کم خونی خفیف در دوران بارداری رایج است اما اگر غذاهای مناسب را در رژیم
غذایی خود نگنجانید  ،ممکن است شدید شود .
گریپ فروت غنی از ویتامین سی
است و به بدن کمک می کند تا آهن بیشتری را جذب
کند که این امر به کاهش خطر کم خونی کمک بسیاری خواهد کرد
گریپ فروت حاوی مقادیر مناسبی از کلسیم که یک ماده مغذی اساسی در دوران
بارداری می باشد  ،است و مصرف منظم آب گریپ فروت می تواند به بهبود کیفیت و
تراکم استخوان هم در مادر و هم در نوزاد کمک کند
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فصل هفتم سرماخوردگی و گریپ فروت
گریپ فروت از خانواده مرکبات و سرشار از ویتامین سی
است؛ بنابراین میتوان از خواص دارویی آن برای بهبود سرماخوردگی در فصل
پاییز و زمستان بهره برد .همچنین این میوه جادویی حاوی پتاسیم ،فوالت ،آهن،
کلسیم و سایر مواد معدنی است
آنتی اکسیدانهای موجود در گریپ فروت دارای خاصیت ضد ویروسی ،ضد قارچی و
ضد التهابی است که به راحتی با رادیکالهای آزاد موجود در بدن مقابله کرده و
سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند .این میوه فصل سرما سرشار از ویتامین سی
است که از بدن انسان در برابر عفونتهای میکروبی و ویروسی مانند
سرماخوردگی و آنفلوآنزا محافظت میکند .عالوه بر این ،مصرف گریپ فروت باعث
فعالشدن آنزیمهایی میشود که با بیماریهای مرگبار مانند سرطان مقابله میکند
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آنتیاکسیدانهای موجود در ویتامین سی
از سلولهای بدن در برابر عوارض بیماریها از جمله ابتال به کروناویروس و انواع
آنفوالنزا فصلی و جدید محافظت میکند و البته یکی از بهترین درمانها در صورت
ابتال به سرماخوردگی و آنفوالنزا است
اگر در فصل زمستان دچار عفونت ریه و بینی می شوید از بخور آب گرم با عصاره
گریپ فروت استفاده کنید زیرا می تواند باعث بازشدن مجاری تنفسی و نیز ضدعفونی
سینوس ها شود
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فصل هشتم سالمت قلب و گریپ فروت
گریپ فروت سرشار از ویتامین «ث» و پتاسیم ،منبعي غني از آهن ،كلسیم و سایر
مواد معدني است.انواع سرخ و صورتي گریپ فروت انباشته ازكاروتن یعني زمینه
ساز ویتامین «آ» است.
فیبر گیاهي آن فراوان ولي میزان كالري آن جزئي است .داراي بیوفالونوید و شماري
دیگر از مواد گیاهي است كه از انسان درمقابل بروز سرطان و بیماري هاي قلبي
مراقبت مي كنند
این میوه دارای فیبر زیاد و کمی کالری و موادی است که بدن را در برابر سرطان و
سلول های سرطانی مقاوم کرده و همچنین برای بهبود بیماری های قلبی مفید است.
عمل هضم با خوردن این میوه آسان تر شده و ترشح شیره معدی و كیسه صفرا را
سرعت می بخشد.
و بیوفالوونوئید در حفظ سالمت قلب و عروق بدن ضمنا با دارا بودن ویتامین سی
موثرند و به تولید قند و مواد حیاتی مورد نیاز بدن كمک می كند
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مصرف روزانه گریپ فروت به حفظ گردش خون کمک می کند .بنابراین ،از بیماری
های قلبی عروقی مانند حمله قلبی یا سکته مغزی جلوگیری می کند
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فصل نهم کلسترول باال و گریپ فروت
باال بودن سطح کلسترول،یک مشکل شایع است که در جمعیت مدرن امروزی ،به
خصوص کسانی که در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنند،وجود دارد که
خوشبختانه شما میتوانید ،این مشکل را با این آب میوه ها طبیعی و پرخاصیت مانند
گریپ فروت کاهش دهید
گریپ فروت حاوی فیبری موسوم به پکتین است که در کاهش سطح کلسترول بد
LDL
و پایین آمدن تری گلیسیریدها نقش دارد .به گفته محققان مصرف گریپ فورت به
مدت  ۳۰روز موجب کاهش سطح کلسترول
 LDLمی شود
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