
تالش برخی افراد در داشتن دندان هایی سفیدتر 
سفیدی  است.  ستودنی  جذاب تر  لبخندی  و 
و  سالمت  نشانه  زیبایی،  بر  عالوه  دندان ها 

سرزندگی است.
در کنار خمیردندان های سفیدکننده و کیت های 
دندان پزشکی می توانید از تاثیر فوق العاده برخی 

مواد طبیعی نیز بهره ببرید:

۱.توتفرنگی
توت فرنگی حاوی اسیدی است که دندان ها 
را سفیدتر می کند. می توانید توت فرنگی را له 
کرده و روی مسواکتان بزنید یا خیلی راحت تر 
یک توت فرنگی بریده  شده را روی سطح دندان ها 

بکشید.

۲.زردچوبه
زردچوبه حاوی ماده ای به نام کورکومین است 

که دارای خواص بسیار عالی است. 
دندان  سفیدکردن  خواص  این  از  یکی 

و  آنتی بیوتیک  التهاب،  ضد  ادویه  این  است. 
دندان درد  کاهش  در  و  بوده  نیز  ضدعفونی کننده 

موثر است.

۴.جوششیرین
جوش شیرین حاوی هیدروژن پراکسید است که 
دهان را از باکتری ها پاک می کند و شایع ترین کاربرد 

آن سفیدکردن دندان است. مقداری جوش شیرین را در 
نصف لیوان آب حل کرده و دهان خود را با این محلول 

شست وشو دهید.

۳.پوستموز
باالترین  موز حاوی  پوست  در  سفید  مواد 
برای  می شود  گفته  که  هستند  پتاسیم  غلظت 

سفیدکردن دندان ها مفیدند.

۵.پوستپرتقالوبرگهایدرخت
برگبو

غیر  که  دندان ها  طبیعی  سفیدکننده  دو  این 
معمول تر از بقیه موارد هستند می توانند رسوبات 
روی دندان ها را تا حد زیادی برطرف و دندان ها را 
درخشان تر کنند. شما می توانید به  نوبت هر یک از 
آنها را به  طور خشک یا به  صورت پودر ترکیبی با 

یکدیگر روی دندان ها بگذارید.

۶.ذغالفعالشده
سیاه، سفید جدید است. حداقل با مالیدن ذغال 
سیاه به دندان هایتان آنها را سفیدتر می کنید. دقت 
کنید که ذغال باید فعال شده باشد. یعنی با دمای 

بسیار باال گرم شده باشد. 
زغال را روی دندان ها بمالید و اندکی صبر کنید تا 

جرم ها را به خود جذب کند.
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تــازهها

طبق نتایج جدید، زنانی که بعد از بچه دارشدن دچار اضافه وزن 
می شوند بسیار در معرض ابتال به دیابت بارداری در طول بارداری 

بعدی هستند.
به گفته محققان وزن زنان قبل از بارداری و میزان اضافه وزنشان 
در طول بارداری از جمله فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری 

است. 
دیابت بارداری نوعی قندخون باالست که در طول بارداری 
روی می دهد. این عارضه می تواند هم برای مادر و هم برای نوزاد 

عوارضی به همراه داشته باشد.
محققان دانشگاه برگن نروژ به سرپرستی لین سربی، ریسک 
دیابت را در بین زنانی قبال یک یا دو بار باردار شده بودند بررسی 

کردند.
این مطالعه شامل حدود ۲۴,۲۰۰ زن بود که بین سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ زایمان کرده بودند. محققان سابقه قبلی ابتال به 
دیابت بارداری زنان و شاخص توده بدنی شان )BMI( را در زمان 

بارداری مدنظر قرار دادند.
حدود ۳۶ درصد زنان بین اولین و دومین بارداری شان بیش از 

۱ واحد BMI اضافه وزن داشتند.
 این زنان بیش از زنانی که وزنشان ثابت مانده بود در طول 

بارداری دوم مبتال به دیابت شده بودند.
محققان دریافتند زنانی که وزنشان ۲ واحد BMI افزایش یافته 
بود دو برابر بیشتر در معرض دیابت بارداری بودند. و این ریسک 

در زنان دارای بیشترین اضافه وزن پنج برابر بود.

اضافـهوزنبعـدازبـارداری
سفیدکننده های طبیعی دندان را بشناسیدریسکدیابتراافزایشمیدهد

سفیدی دندان ها نشانه سالمت است
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد«تنهاروزنامهپزشکیخاورمیانهاست
اغلباعضایجامعهپزشکیهرروز»سپیـد«رامطالعهمیکنند

»سپیـد«هرروزبرایپزشکان،مراکزدرمانیومراکزآموزشیپزشکیارسالمیشود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
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نتایج چندین مطالعه جدید نشان می دهد تمرین یوگا عالوه بر آرام 
کردن جسم و ذهن، موجب تسکین افسردگی هم می شود.

به گفته محققان یوگا می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار 
شیوه های استاندارد درمان افسردگی موثر باشد.

لیندزی هاپکینز، محقق مرکز پزشکی سان فرانسیسکو، در این باره 
بالینی  می گوید: »قطعا یوگا نمی تواند درمان کاملی باشد. اما شواهد 

نشان می دهد پتانسیل زیادی برای درمان دارد.«
یافته ها نشان داد شرکت کنندگانی که در ابتدای مطالعه دارای میزان 

قابل  شکل  به  هفته  از هشت  بعد  عالئمشان  بودند  افسردگی  باالی 
توجهی تسکین یافته بود.

در مطالعه دوم به بررسی یوگا بیکرام که شامل ۵۲ زن ۲۵ تا ۴۵ 
ساله بود پرداخته شد. 

به  که  افرادی  از  دسته  آن  داد  نشان  همچنین  یافته ها  این  نتایج 
این کالس ها شرکت کرده  بار در هفته در  مدت هشت هفته و دو 
بودند در مقایسه با گروه کنترل، شاهد کاهش شدید عالئم افسردگی 

در خود بودند.
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