
ALWAYS EAT YOUR BREAKFAST
A healthy breakfast should contain fruit or 
fresh juice, be rich in fibre and protein and 
low in fat.

KEEP YOUR MIND ACTIVE
Practise tasks and activities that increase 
the activity of the nerve connections in the 
brain and enhance its functions in thinking, 
analysing and responding to various stimuli. 
Some specially designed puzzles and 
mental exercises can help with that.

DON’T FORGET CALCIUM
It is known that bone strength depends 
on calcium, and bone density begins to 
decrease gradually after the age of thirty, 
so it is necessary to consume food that 
maintains the health of our bones, through 
rich in calcium food such as milk, yogurt 
and dairy products.

BERRIES ARE GOOD FOR YOUR HEALTH
All kinds of berries and strawberries are 
fruits that contain important nutrients 
for the health of the body, including 
antioxidants and other substances related 
to the fight against heart disease and types 
of cancer.

DE-STRESS WITH FOOD
Low blood sugar level increases the feeling 
of stress. Eat small, healthy meals at regular 
intervals. Keep vegetables and fruits in 
your meals. Herbal tea also helps calm the 
nerves.

Also, unrefined carbohydrates such as those 
found in nuts and bananas stimulate the 
production of serotonin, another hormone 
that improves a person›s mood, as well as 
small meals containing quantities of protein 
that can help you to relieve stress and 
pressure in different circumstances.

WATER FOR BODY MOISTURE
It is necessary to drink sufficient amounts 
of water daily, which most people do 
not do. Drinking water helps maintain 
body hydration and enhances physical 
performance.  Don’t forget that water 
constitutes the largest percentage of our 
body’s components.

USEFUL MEDICAL INFORMATION 
FOR DAILY LIFE

GET ENOUGH SLEEP
Getting enough comfortable sleep can be 
considered as important as exercise and 
healthy food and perhaps most importantly, 
lack of sleep can lead to increased appetite 
and obesity, increased blood sugar levels, 
poor physical and mental performance.

GET VITAMIN D
We usually get vitamin D from the sun, but 
because most people are not exposed to 
the sun these days as a result of spending 
the bulk of our time indoors, which 
causes many people to have a vitamin D 
deficiency. If you cannot be exposed to 
the sun at the appropriate times to get this 
vitamin, you must intake it as supplements.

REDUCE YOUR SUGAR CONSUMPTION
Sugar may be one of the worst elements 
in our diet today, and given the difficulty 
of eliminating it completely from our diet, 
it is best to try to limit its consumption as 
much as possible, or replace it with healthy 
natural source of sugar, such as honey.

GET RID OF BELLY FAT
Not all body fat is the same.  Having a 
rumen means that you have accumulated 
fat around your internal organs and this is 
mainly associated with metabolic diseases, 
so the level of belly fat may be more 
concerning than any of the fat levels in 
other parts of the body.    Eating adequate 
amounts of protein and fibre and exercising 
constantly helps to get rid of the rumen.

WALKING AND BREATHING EXERCISES
Light exercises known as cardio will 
maintain health, psychologically, physically 
and mentally, and help burn more fat 
accumulated around the body organs.  
Simple walking can be effective.

MORNING STRETCHING EXERCISES
Do some stretching exercises every day 
when you wake up, as they enhance the 
activity of blood circulation in the body, 
improving digestion, and reducing back 
and spine pain. 



حافظ على وجبة الفطور
وجبة الفطور الصحية يجب أن تحتوي على شيء من 

الفواكه أو العصير الطازج، غنية باأللياف والبروتين 
وقليلة الدسم.

حافظ على نشاط ذهنك
مارس بعض المهام واألنشطة التي تزيد من نشاط 
الوصالت العصبية في الدماغ وتعزز من وظائفه في 

التفكير والتحليل واالستجابة للمؤثرات المختلفة. 
بعض األلعاب المصممة خصيًصا لهذا الغرض من ألغاز 

وتمارين ذهنية يمكن أن تساعد في ذلك

ال تنسى الكالسيوم
من المعروف إن قوة العظام وصحتها تعتمد على 
الكالسيوم، وكثافة العظام تبدأ بالتناقص بشكل 

تدريجي بعد سن الثالثين لذلك من الضروري أن تحصل 
على الغذاء الذي يحافظ على صحة عظام الجسم، 
من خالل األطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب 

والزبادي ومشتقات األلبان

التوت مفيد لصحتك
التوت بأنواعه والفراولة من الفواكه التي تحوي عناصر 
غذائية مهمة لصحة الجسم من مضادات أكسدة ومواد 

أخرى على صلة بمكافحة أمراض القلب وأنواع من 
السرطانات

تخلص من التوتر باألطعمة
انخفاض مستوى السكر بالدم يزيد من الشعور بالتوتر، 

تناول وجبات صغيرة وصحية وعلى فترات منتظمة، 
حافظ على وجود الخضار والفواكه في وجباتك، شاي 

األعشاب أيًضا يساعد في تهدئة األعصاب.
كذلك فأن الكربوهيدرات غير المكررة مثل تلك 

الموجودة في المكسرات والموز تحفز من إنتاج 
السيروتونين وهو هرمون آخر يحسن من شعور 

الشخص وأحاسيسه، كذلك وجبات صغيرة تحتوي 
على كميات من البروتين يمكن أن تساعدك للتخلص 

من التوتر والضغط في الظروف المختلفة

الماء لترطيب الجسم
من الضروري أن تشرب يومًيا كميات كافية من المياه 

وهو األمر الذي ال يفعله الغالبية من الناس، شرب 
المياه يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم ويعزز 

من األداء البدني، ال تنس أن الماء يشكل النسبة 
األكبر من مكونات أجسامنا..

معلومات طبية مفيدة 
للحياة اليومية

احصل على نوم كاٍف
الحصول على نوم كاف ومريح يمكن اعتباره تماًما 

بأهمية الرياضة والغذاء الصحي وربما أهم، قلة النوم 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية وبالتالي مزيد من 

الطعام والبدانة، زيادة مستويات السكر في الدم، 
ضعف األداء البدني والذهني

D احصل على فيتامين
عادة نحصل على فيتامين D من الشمس، ولكن 

بسبب عدم تعرض الغالبية للشمس هذه األيام نتيجة 
قضاء الجزء األكبر من وقتنا في الداخل فهذا يسبب 

لدى الكثيرين نقص في فيتامين D. في حال ال 
يمكنك التعرض إلى الشمس في األوقات المناسبة 

للحصول على هذا الفيتامين فيجب عليك الحصول 
عليه كدواء ومكمالت غذائية.

قلل من استهالك السكر
قد يكون السكر واحد من أسوء العناصر في نظامنا 

الغذائي اليوم، وبالنظر إلى صعوبة التخلص منه 
بشكل كلي في نظامنا الغذائي من األفضل تجنب 

االعتماد عليه بكثرة ومحاولة الحد من استهالكه قدر 
اإلمكان، أو استبدالها بمصدر طبيعي صحي للسكر، 

مثل العسل.

تخلص من دهون الكرش
ليست كل دهون الجسم مثل بعضها، امتالكك 

للكرش يعني إنه لديك دهون متراكمة حول أعضاءك 
الداخلية وهذا يرتبط بشكل رئيسي مع أمراض 

االستقالب، لذلك قد يكون أحياًنا مستوى الدهون 
في البطن أهم من أي من مستويات الدهون في 
أجزاء أخرى في الجسم ومن الضروري أن تكون حذر 

تجاه هذا األمر. تناول كميات كافية من البروتين 
واأللياف وممارسة الرياضة باستمرار تساعد على 

التخلص من الكرش

المشي وتمارين التنفس
التمارين الخفيفة المعروفة بالكارديو من شأنها أن 
تحافظ على الصحة النفسية والجسدية والذهنية 

وتساعد على حرق المزيد من الدهون المتراكمة حول 
أعضاء الجسم، كذلك المشي يمكن أن يكون له ذات 

الفاعلية لهذا األمر

تمارين التمدد صباًحا
مارس بعض من تمارين التمدد كل يوم عند 

االستيقاظ، فهي تعزز من نشاط الدورة الدموية في 
الجسم، تحسن عملية الهضم، وتحد من آالم الظهر 

والعمود الفقري


