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مرحبا ً بكم

أهالً بكم يف برنامج نات بسمة للعافية! ترتكز فلسفة نات بسمة حول فهم و إكتشاف األفضل لك .كلام
ازدادت معرفتنا بأجسادنا و طعامنا وصحتنا كلام كان أسهل علينا أن نُدرك قدرتنا الهائلة عىل التأثري يف
الطريقة التي نشعر بها كل يوم وأن نويل أنفسنا اإلهتامم الكايف.
نشكركم عيل ثقتكم يف  ،NATBASMAلنبدأ سوياً رحلة الربنامج ونتطلع لإلحتفال سوياً بنجاحكم يف
نهايته.
كلمة ناتايل بسمة مؤسس natbasma.com

«إن ما بدأ كرحلتي الشخصية للتخلص من الوزن الزائد تحول
إيل هدف من أهداف حيايت يتمثل يف مساعدة املجتمعات
للسيطرة عيل ما يشعرون به تجاه أنفسهم كل يوم .أنا يف
بحث دائم عن العلوم واملعارف الغذائية املتجددة يك اشاركها
معكم بأبسط األساليب التي يكون لها أثر إيجايب كبري عىل
حياتكم.
أود أن أُهنئكم! فقد أخذتم أول خطوة نحو الحصول عيل

صحة وحياة أفضل .هديف هو أن أُمكنكم من العيش بسعادة
و الحصول عيل طعام وشعور رائع تجاه أنفُسكم».

02

إخالء المسؤولية الطبية:

يتم توفري هذا الدليل اإلرشادي ألغراض تعليمية وتعريفية فقط ،وال يُقصد به أن يكون بديالً عن
املشورة الطبية.استرش طبيبك الخاص قبل إجراء أي تغيريات عىل نظامك الغذايئ .ننصح قرائنا باستشارة
الطبيب املُختص أو غرية من مقدمي الخدمات الصحية املُعتمدين يف حال كان لديكم أي استفسارات
بخصوص عالج الحاالت الصحية.

1
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كيفية االشتراك

الخطوة 1الخطوة 2الخطوة 3الخطوة 4الخطوة 5الخطوة 6الخطوة7

إمأل إستامرة سيصلك إمييل
اخرت الربنامج
أنشأ حساب
الطلب وقُم ترحيب من فريق  NATBASMA NATBASMA NATBASMAيف
املناسب لك
بإسمك وقم
وقم
اإللكرتوين
.
NATBASMA
بتسجيل الدخول.
باالتصال بك .تغيري منط حياتك.
بالدفع عن طريق
بتحميله و ابدأ يف
االنرتنت.
القراءة.
ادخل اىل دليل

سيقوم فريق

إبدأ مع

انت هنا

04

النهج المتكامل للتغذية

دعونا نبدأ بالقول باننا نكرة إطالق األسامء عيل
األنظمة الغذائية.

«التغذيــة الجيــدة ليســت يف اختيــار األطعمــة ذات
الدهــون والســعرات القليلــة ،وال الشــعور بالجــوع
والحرمــان ،بــل تكمــن يف اهتاممــك بجســدك عــن
طريــق تنــاول األطعمــة املتكاملــة التــي تعطيــك
اإلحســاس الدائــم بالطاقــة والرضــا عــن النفــس
مــا ميكنــك مــن عيــش حيــاة مثاليــة»
النهــج الغــذايئ لنــات بســمة يتمحــور حــول الطعــام
املتكامــل مــع الكثــر مــن الخــروات والربوتــن
والدهــون عاليــة الجــودة .ســوف نضمــن لكــم التنــوع
واملــذاق الرائــع دون أن تشــعروا بالحرمــان .تنــاول
الطعــام الصحــي هــو أســلوب حيــاة وليــس موضــوع
عابــر ،وهــذا يُفــر اهتاممنــا الكبــر بتعريفكــم عــى
النهــج املتكامــل للتغذيــة.
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ابحث عن التوازن
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تعرف على برنامج نات بسمة

انه ليس نظام ًا إلنقاص الوزن ،بل تغيير شامل لحياتك!
خالل رحلتك معنا ،سوف نساعدك عىل اكتشاف:

1

خطة النجاح املصممة
خصيصاً لك.

2

«إنه أكرث مام تأكله
فقط»! العنارص األخرى
التي تساعدك عىل التغيري.

4

كيف ميكنك أن تأكل
كميات أقل من الطعام
دون الشعور بالجوع أو
الحرمان؟

5

كيفية عمل خطة ملامرسة
الرياضة دون الحاجة لقضاء
ساعات طويلة يف الچيم.

ليس نظامًا
إلنقاص الوزن

3

كيف ميكن للتوتر ومشاكل
النوم أن تكون السبب يف
تدمري أهدافك الصحية

بل تغيير
لحياتك

كيفية اختيار مواعيد الوجبات(متى نأكل؟)
هل تذكر الوقت الذي تناولت فيه وجبة العشاء أمس؟ ومتى تناولت اإلفطار هذا الصباح؟ إن ما بينهام من وقت ُيثل
فرتة صيامك عن الطعام.
اذا ً ،كلمة « ”breakfastتعني الوجبة التي تكرس هذا الصيام.
إذا تركت جسمك بدون طعام لفرتة طويلة ،سوف يبدأ يف تكسري الدهون امل ُخزنة( وذلك ليس مبشكلة) ،ولكن املشكلة
الحقيقة انة سوف يبدأ ايضاً يف التغذي عىل أنسجة العضالت.

3
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تعرف على برنامج نات بسمة

انه ليس نظام ًا إلنقاص الوزن ،بل تغيير شامل لحياتك!
إذا بدأ الجسم يف التغذي عىل انسجة العضالت بشكل ُمنتظم للتزود بالطاقة يكون هناك بعض التداعيات األخرى التي
تحدث للجسم ،مثل:

انخفاض كفاءة عملية
حرق السعرات الحرارية

انخفاض كتلة العضالت

زيادة نسبة الدهون
بالجسم

من املهم جدا ً تناول وجبة إفطار جيدة يف بداية يومك ،يك تزود جسمك بالطاقة التي يحتاجها خالل اليوم.

فوائد النوم الجمالية:

اإلمتناع عن تناول الطعام في األوقات المتأخرة
سوف يجعلك تبدو أصغر سناً!
يف هذا الربنامج الغذايئ ،أطلب منكم اإلمتناع عن تناول املأكوالت واملرشوبات -فيام عدا املاء والشاي ال ُعشبي -قبل
موعد النوم بساعتني إىل أربع ساعات.
عندما نأكل ،يستهلك جسمنا كمية كبرية من الطاقة يف عملية هضم الطعام .لذا ،عندما نأكل وجبة كبرية قبل النوم
مبارشة فإننا نُنهك جسدنا يف عملية الهضم بدالً من مساعدته يف الحصول عيل القدر الكايف من الراحة الكافية لإلصالح
والتجديد (ما يُسمي بالنوم الجاميل).
مثال :إذا تناولت وجبة مكونة من الدجاج واألرز والربوكيل وكمية صغرية من اآليسكريم ،سوف يحتاج جسمك إىل
حوايل  ٦ساعات لهضم هذه الوجبة ( ُمعظم وقت النوم) متسبباً يف ان تستيقظ دون الحصول عيل القدر الكايف من
الراحة ،والشعور باالرهاق واالنفعال باإلضافة إيل العيون و الوجه املنتفخ.
إذا امتنعت عن تناول الطعام قبل موعد النوم بأربع ساعات سوف ترى أثر ذلك عىل تقليل شعورك بانتفاخ املعدة
والشعور باملزيد من الطاقة عند اإلستيقاظ يف الصباح.
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