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વજન ઓછુ કરવા શુ કરવુ જોઈએ ? વ્યાયામ કે ડાયેટિંગ ? 

આજ ેસ્થૂતા એ ભોટાબાગના રાકોની ભુશ્કેરી ફની ગઇ છે. આલાભાં 

દયેક વ્મક્તત ઝડથી ોતાનંુ લજન ઘટાડલા ઇચ્છે છે. ણ આ કાભ 

સય નથી. લજન ઘટાડલા ભાટે એક સંૂણણ કામણપ્રણારીભાંથી  સાય થલું 

ડે છે, જનેી ભદદથી તભે ફપટ યહેલાની સાથે તભારંુ લજન ણ ઓછંુ  કયી 

ળકો છો. 

 

- જો તભે તભારંુ લજન કન્ટટર ોર કયલા ઇચ્છો છો અને તભે ક્લશ્વાસની સાથે કહી નથી ળકતા કે ડામફટંગ 

પ્રબાલી છે કે વ્મામાભ તો તભને જણાલી દઇએ કે લજન કન્ટટર ોર  કયલા કે ઓછંુ કયલા ભાટે ફંને લસ્તુઓ 

જરૂયી છે. 

 

- જો તભે સતત વ્મામાભ કયો છો અને બોજન કન્ટટર ોર નથી કયતા તો આલાભાં તભાયી એતસ્ટર ા કેરયી તો 

તભે ફનણ કયી ળકળો ણ લજન ઓછંુ નહં કયી ળકો. 

 

- જ્માયે ણ કોઈ લજન ઓછંુ કયલાની લાત કયે છે તો ખાલા ય કન્ટટર ોરની સાથે વ્મામાભ કયલાની ણ 

સરાહ આે છે. 

 

- જો તભે ભાત્ર ડામફટંગ કયો છો તો એની અસય થોડા ફદલસોભાં તભાયા ળયીય ય દેખાળે.  તભે 

ક્નક્િતણે તરા થઇ જળો ણ થોડા ફદલસોભાં જ પયીથી હેરા જલેા લધુ જાડા  થઇ જળો. ભાત્ર 

ડામફટંગ સ્લાસ્્મ ભાટે હાક્નકાયક છે અને ડામફટંગ ઘણાં ફદલસો  સુધી કયલું ળતમ ણ નથી. 

 

- જો તભે રાંફા સભમ સુધી ફપટ યહેલા ઇચ્છો છો તો તભાયે તભાયા બોજનને સંતુક્રત કયલાની સાથે 

વ્મામાભને ણ તભાયી ફદનચમાણભાં સાભેર કયલો ડળે. 

 

- સાભાન્ટમ યીતે ભાત્ર ડામફટંગ કયનાયા રોકો લજન ઓછંુ કયલાના ચક્કયભાં ોતાની ભાંસેળીઓને 

નફી ફનાલી દે છે. જનેાથી ળાયીફયક નફાઇ આલલા રાગે છે અને  ધીભે-ધીભે ફીભાયીઓ લધલા 

ભાંડે છે. 

 

- એ ણ ધ્માનભાં યાખલા જલંુે છે કે બોજન કન્ટટર ોર કયલાનો અથણ એ નથી કે તભે  તભાયા બોજનની 

ભાત્રાભાં ઘટાડો કયી દો ણ તભાયે તભાયા બોજનની ભાત્રા એટરી જ  યાખીને તેભાંની ચયફીલાી 

લસ્તુઓ કાઢી અનાજ, દા, પણગાલેરા ખાદ્ય દાથો, પ, રીરા ળાકબાજી લગેયેનંુ સેલન કયલંુ 
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જોઇએ અને જકં પૂડનો ત્માગ કયલો જરૂયી છે. 

 

- વ્મામાભ અંતગણત તભે મોગ, કસયત, એયોક્ફતસ કયી ળકો છો કે છી સાઇકર ચરાલલી, ચારલા જલંુ, 

ટેફસ ટેક્નસ કે ડાન્ટસ કયી ળકો છો. 

 

- લજન ઓછંુ કયલા ભાટે સલાય-સાંજ ચારો અને સલાયનો નાસ્તો અચૂક કયો.  

 

ઉયની ફટપ્સ લાંચીને તભે સભજી જ ગમા હળો કે ડામફટંગ લજન ઓછંુ કયલાનો કોઇ સાયો  યસ્તો નથી 

ણ વ્મામાભને જીલનળૈરીભાં સાભેર કયલો એ જ સાયો ભાગણ છે. 


