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 شاید ندونی دوست من...

 ی...برساما قراره زندگیت متحول شه و به بدنی که همیشه آرزوشو داشتی 

, من تینا جعفرزاده هستم متخصص تغذیه و فیتنس و سبک زندگی سالم و خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از دوست من سلام
محصولات فیت شو دات آی آر در خدمت تو هستم. میخوام تو این محصول سه تا نوشیدنی فوق العاده رو به تو یاد بدم که باعث 

نی! بعلاوه میخوام یه دوره کاهش وزنو بهت معرفی کنم. دوره ای فوق العاده و به روز که میشه حتی تو خواب هم چربی بسوزو
 تظار داری میرسونه.نمطمئنم تو رو به بدن ایده آلت و حتی فراتر از چیزی که ا

نهمه چرا ای شاید گاهی اوقات با دیدن بعضی مدل ها یا بازیگرا پیش خودت گفتی راز بدن عالی اینا چیه؟ و با خودت فک کردی
ای مختلف حتما تا حالا رژیماگه هم گاهی وزنت کم میشه زود برمیگرده سر جای اصلیش! تغییر بزرگی نمیکنی! اما رژیم میگیری

و سختی گرفتی که توشون کلی اذیت شدی, حسابی عرق ریختی و خودتو از لذت خوراکی های مورد علاقت محروم کردی اما به 
 از وزنت کم شده اما زود سرجای اولش برگشته! نتیجه نرسیدی! شایدم یکم 

 

 بذار یه چیز خیلی مهم بهت بگم...

دریافت کالری کمتر از نیاز روزانه نه تنها وزنو به طور دائمی کم نمیکنه بلکه باعث پایین اومدن ایمنی بدن و ضعف و ریزش مو و 
هزارتا مشکل دیگه میشه. تازه خیلی اوقات سوخت و ساز بدن رو هم کم میکنه و نتیجه برعکس میده یعنی وزنت زیاد میشه! 

اساس بر پایه متابولیسم و سوخت و ساز  «راز بدن ایده آل من»دوره دی و کلی تعجب کردی! تو میدونم تا حالا اینم تجربه کر
بدنته و قراره کلی بهت خوش بگذره چون اصلا از سختی و محدودیت خبری نیست. تو این دوره ی یه ماهه من بهت کمک میکنم تا 

خصوصا تغذیه ت تو زمان خیلی کمی کاهش وزن دائمی داشته باشی و علاوه بر لذت بردن از زیبایی از  با تغییر سبک زندگی و
خوراکی های خوشمزه و انواع دسر و کیک و بستنی سالم هم لذت ببری. چیزایی که وقتی عکسشو ببینی باورت نمیشه وزنو کم 

 و وارفته! پس از کنار این فرصت به سادگی رد نشو! حتما کلی بهت میکنن! تازه بهت یاد میدم که بدنت به زیبایی لاغر شه نه شل
 (; خوش میگذره

 شاید تجربه داری که با رژیم های معمول گاهی چاق تر شدی اما چرا؟...

کم کردن کالری های دریافتی نه تنها باعث ریزش مو, شل شدن پوست, بی حال و کسل شدن و بیماری های دیگه میشه بلکه 
بدنم پایین میاره و باعث میشه کوچک ترین چیزی که میخوری ذخیره شه! و این یعنی شروع فاجعه! اومدی رژیم  سوخت و ساز

 !بگیری اما چاق شدی!
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 من هم زمانی چاق بودم...

منم یه روزی جایی ایستاده بودم که تو ایستادی. کاملا میدونم نسبت به بدنت چه احساسی داری. میدونم دوس داری هر لباسی 
که میخوای بدون توجه به سایزش بپوشی , دلت میخواد مانکن باشی و شکم تختی داشته باشی. پاهای خوش فرم و بلندی داشته 

و به مرور زمان وزنم زیاد شد کیلو داشتم  06وارد اول راهنمایی شدم شه. من وقتی که باشی و از پهلو و چربی پشت خبری نبا
یعنی از بچگی چاق محسوب میشدم. اما الان بدنم شبیه مدل های اروپاییه و هرجا میرم همه میپرسن چطوری اینکارو کردی و 

مام م!!! این سوالات اطرافیانم باعث شد تا من تتعجب میکنن. بدنم به حدی زیباست که خیلی ها فک میکنن من عمل جراحی کرد
تجربیات چندین ساله م رو جمع آوری کنم تا بتونم تو قالب یه دوره به دیگران هم اطلاعاتم رو بدم. پس تو الان وضعیتت از 

م به بدن ایده آلم نستتو خارجیاون موقع من بهتره چون من اون موقع هیچی نمیدونستم و با کلی تجربه و تحقیق و مطالعه تو منابع 
به راحتی میتونی در عرض یک ماه به نتایج فوق العاده برسی. اونم   «راز بدن ایده آل من»دوره  برسم اما تو الان با شرکت کردن تو

و خوابم و افزایش سوخت و ساز! طوری که تنه با رژیم و سختی و حساب کتاب کردن تک تک کالری ها! بلکه با سیستم متابولیسم 
واص مواد که با استفاده از خروشی علمی و کاملا طبیعیه چربی بسوزونی و از همین امروز شروع کنی به فیت شدن! جالبه نه؟ این 

یچه بیشتر ماهغذایی مختلف انجام میشه. مواد مفیدی که چربیای تو رو میسوزونه و اونا روبه ماهیچه تبدیل میکنه! هر چی هم 
 ر میسوزه و بدن خوش فرم تر میشه!باشه چربی های اطراف بیشت
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 ساعته و خسته کننده ست؟ دشامل ورزش های چن «راز بدن ایده آل من»دوره آیا 

 دن خوش فرم تر و زیبا تری داشته باشن وبه هیچ وجه! تو این دوره ورزش ها برای کساییه که میخوان زودتر به نتیجه برسن و ب
ن ها, لیفت سینه و... ورزش های خیلی ساده ای که ابرای شکل دهی به اعضای بدنه مثلا بزرگ و کوچک کردن باسن, لاغر کردن ر

یتونه م یک ربع در روزنه به باشگاه نیاز داره نه به ابزار خاصی و فقط یک ربع طول میکشه! شاید باورت نشه دوست من! اما 
داشتن یه بدن فوق العاده علاوه بر اینکه سلامتی به تو میده و کلی بیماری ازت دور میکنه احساس زیبایی  زندگی تو رو متحول کنه!

 نفس تو رو فوق العاده بالا میبره!و اعتماد ب

 حالا بریم سراغ سه نوشیدنی چربی سوز...
میخوام بهت سه تا نوشیدنی چربی سوز خارق العاده رو معرفی کنم که معجزه میکنه و این سه نوشیدنی چربی سوز فقط یه بخش 

 من هست. «راز بدن ایده آل»خیلی خیلی خیلی کوچیک از دوره 

 .نوشیدنی صبحگاهی1

تا بعد از بیدار شدن از خواب بخور و نتایجش رو از همین امروز ببین. واقعا شگفت زده این نوشیدنی خوش طعم رو صبح ها ناش
 میشی! اگه مشکلات گوارشی مشابه زخم معده داری بهتره که همراه صبحونه این نوشیدنی رو مصرف کنی نه با شکم خالی!
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 مواد لازم:

سرخالی پودر دارچین+ یک قاشق چایخوری سرخالی پودر یک لیوان آب جوش + یک عدد لیمو ترش + یک قاشق چایخوری 
 زنجبیل+ یک قاشق غذاخوری عسل

طرز تهیه: اول آب لیمو ترش رو بگیر و با عسل و پودر دارچین  و پودر زنجبیل مخلوط کن بعد با آب جوش مخلوط کن و ترجیحا 
و بدنت بعد از خوردن این نوشیدنی ت ... خوشمزه ست....با نی بخور تا دندونات بر اثر حرارت و اسید لیمو آسیب نبینه! اوومممم.

 احساس حرارت میکنی که نشونه خوبیه! یعنی سوختن چربی ها 

 

 .نوشیدنی عصرانه2

اعث باین نوشیدنی رو میتونی عصرها بخوری درست مثل یه لیوان چای! چای سبز علاوه بر تاثیر خوبی که روی پوستت داره 
 سوختن چربی هات میشه.

 

 + ) پودر دارچین و رنجبیل و عسل در صورت تمایل(مواد لازم: چای سبز 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

file:///C:/Users/tahi/Desktop/WWW.FITSHOW.IR


 

نوشیدنی چربی سوز و خارق العاده 3   

WWW.FITSHOW.IR T.J 

 

5 

 چای سبز به تنهایی میتونه چربی هات رو خصوصا چربی های دور شکم و پهلو رو بسوزونه اما میتونی برای تاثیر بیشترطرز تهیه: 
ا با دو تا ی میتونی یکم عسل بریزی توشرش کنی, اگه تلخی چای سبزو دوس نداری عطردا حسابی پودر زنجبیل و دارچین با کمی

 نوش جان.…تو هوای سرد هم میچسبهبه به ....  ...خرما بخوریش

 

 . ساسی واتر3

 :یه نکته خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مهم

 لیوان یا بیشتر آب بخوری. بعلاوه پوستت هم شفاف و شاداب میشه و بدنت سم 8برای سوزوندن چربی باید روزانه حتما حتما 
زدایی و هیدارته میشه. برای اینکه بفهمی بدنت هیدراته هست یا نه به رنگ ادرارت توجه کن اگر رنگش تیره ست یعنی به حد کافی 

 آب نمیخوری و شاید یکی از دلایل مهم افزایش وزنت همینه! رنگ ادار یک بدن هیدراته شبیه رنگ آب لیموترش هست.

 !حتی وقتی خوابی چربیات بسوزهلیوان آب روزانه ت رو باید با این دستور تهیه کنی تا  8ساسی واتر یه نوع آب طعم داره و اون 

 

 آب +)اختیاری(کمی برگ نعنا مواد لازم: خیار + لیموترش+ زنجبیل تازه+

زار تو شب بطرز تهیه: خیار و لیمو و زنجبیل تازه رو حلقه حلقه کن و داخل پارچ پر از آب بریز)ترجیحا شیشه ای یا چینی( و 
ی واتر ساس لیوان آبتو با فاصله زمانی از این پارچ بخور! یعنی کلا مصرف آب روزانه ت این باشه. 8یخچال تا صبح بمونه و فردا 

 سایز کمرتو فوق العاده کم میکنه, پوسستو نرم و لطف میکنه و بدنتو سم زدایی میکنه و خواصش واقعا فوق العاده ست.

خارق اونم بدون هیچ ورزش و رژیمی! کیلوگرم از چربی هات میسوزه!  16هفته بخوری تا  4ی رو به مدت اگه این سه تا نوشیدن
 العاده ست نه؟ منم اولین بار که نتیجشو دیدم باورم نمیشد اما فوق العاده بود دوست من!
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 کیلوگرمی میدم؟ 16آیا من دارم تضمین کاهش وزن 

کیلو عضله  12کیلو چربی بسوزونی و  16نه! چون وزن معیار مناسبی برای لاغری نیست. بلکه کاهش سایز مهمه! تو ممکنه 
کیلوگرم  16شماره کم بشه! پس من دارم تضمین کاهش  3بدست بیاری و این یعنی دو کیلو افزایش وزن اما سایز لباسات 

وی این جمله تقریبا درسته و منظورش اینه که اگه حجم مسا« نگین تر از چربیهعضله س»شاید شنیده باشی که میگن چربی میدم! 
از چربی و عضله داشته باشیم وزن عضله خیلی بیشتره یا اگه یه کیلو چربی و یه کیلو عضله داشته باشیم چربی فضای خیلی خیلی 

 بیشتری رو اشغال میکنه. 

یلویی میتونن هیکل های کاملااااا متفاوتی داشته باشن. اونی که چربیش ک 06معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که دو تا آدم 
 تصویر پایینو ببین: بیشتره به طرز وحشتناکی چاق تر به نظر می رسه از اونی که عضله ش بیشتره.

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

کیلو وزنش بیشتر  5عکس بالا برای یکی از افرادیه که طی دوره بدن ایده آلشو بدست آورده, عکس سمت راست فرد با اینکه 
 شده اما سایزش تقریبا نصف شده و شکمش از چربی به عضله رسیده! پس وزن معیار درستی برای زیبایی اندام نیست. 

ر خواب و استراحت  کالری بیشتری هم میسوزونه. اونم بدون ورزش و کیلویی که بیشتر وزنش عضله ست د 06نکته: آدم 
تلاش! پس ساختن عضله میتونه باعث بشه بیشتر بخوری ولی لاغرتر شی! جالبه نه؟ راجع به اینکه چه جوری اینکارو بکنی تو 

 دوره کاملا بهت توضیح میدم.
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هست.  تو این دوره کلی خوراکی خوشمزه  «راز بدن ایده آل من»این سه تا نوشیدنی یه بخش خیلی خیلی خیلی کوچیک از دوره  
اهش کبهت یاد میدم. دسرهاو غذاهای خیلی شیک و خوش طعمی که علاوه بر زیبایی و خوشمزگی ویژگی اصلیشون چربی سوزی و 

دست آوردم و همشو در اختیارت میذارم تا با خیال راحت از اثربخشیش سایز توئه! بعلاوه نکات و نتایجی که طی سال ها تجربه ب
املا کدوره یاد میگیری ی استفاده کنی. روش کلی دوره بر اساس سبک زندگی سالم طرح ریزی شده! یعنی همه چیزهایی که تو

از چیزاییه  شن.عکسای پایین یه سریو علاوه بر  زیبایی اندام باعث سلامتی و شادابی و درمان بیماری ها میطبیعی و سالم هستن 
 , حتی بستنی کاملا ساده و چربی سوز و فوق العاده خوشمزه رو هم یادت میدم : که تو دوره یاد میگیری
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