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هل كنت تحاول إنقاص الوزن ولكنك لم تنجح؟ إذا كان األمر كذلك ، أعتقد أن لدي الجواب لك. أعتقد أنك كنت تأكل األطعمة الخاطئة.تظهر
الدراسات العلمية أنه من أجل إنقاص الوزن بنجاح ، ال تحتاج إىل اتباع نظام غذائي مثل العديد من األشخاص ، ولكن عليك تناول النوع
الصحيح من األطعمة التي تعزز الوزن الصحي مثل األطعمة الصحية يف العالم الغنية باملغذيات. تعترب األطعمة الصحية يف العالم من بني
أفضل األطعمة لفقدان الوزن وهي من بني األطعمة األكثر تنحيفًا وإرضاءً التي يمكنك العثور عليها. فبدالً من كونها غنية بالسعرات الحرارية
فهي غنية بالفيتامينات املعززة إلنقاص الوزن واملعادن واأللياف وأوميغا 3 ومضادات األكسدة واملغذيات النباتية والعنارص الغذائية األخرى.
من خالل االستمتاع باألطعمة الصحية يف العالم ، ستفقد الوزن بطريقة صحية. هذا هو جوهر هذا الكتاب.إنه ليس كتاب حمية بل - بدون
صيام. لقد انتهى اتباع التوصيات الواردة يف هذا الكتاب حول إنقاص الوزن عن طريق الجوع. سأوضح لك كيف أن تناول املزيد من األطعمة
الصحية الغنية باملغذيات يمكن أن يبقيك نحيفًا ؛ ستأكل أطعمة تفتقر إىل العنارص الغذائية التي يمكن أن تجعلك سمينًا ألنها غنية بالدهون
وامللح والسعرات الحرارية والسكر. إنها طريقة صحية جديدة لفقدان الوزن.سوف تتعلم كيف تغذي األطعمة عالية الجودة وغري املصنعة
والغنية باملغذيات ، مثل األطعمة الصحية يف العالم ، جسمك وسبب أهمية ذلك للحصول عىل نظام غذائي صحي. األطعمة الغنية باملغذيات هي
تلك التي تحتوي عىل كميات قصوى من العنارص الغذائية للسعرات الحرارية التي تحتوي عليها. إذا لم تغذي جسمك بالعنارص الغذائية التي
تحتاجها ، فلن يعمل جسمك بكفاءة للتخلص من أرطال الوزن الزائدة. باإلضافة إىل ذلك ، ستشعر بالتعب واإلرهاق والتوتر - وهذا لن
يجعلك متحفزًا لالستمرار يف طريقك لفقدان الوزن. من خالل اختيار األطعمة الغنية باملغذيات ذات املذاق الرائع ، مثل األطعمة الصحية يف
العالم ، وإعدادها بطرق لالحتفاظ بهذه العنارص الغذائية والحصول أيضًا عىل مذاق رائع باستخدام طرق الطهي الصحية الجديدة ، ستفقد
الوزن ، وتشعر بالرضا ، و لن تميل إىل االنغماس بشكل مفرط يف فقر املغذيات ،األطعمة التي تعزز الوزن. كلما أكلت منهم أكثر ، خرست
أكثر!
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