શુ આપ શરદીથી પરેશાન છો ?
શળમાાભાં ળયદી વૌથી વાભાન્મ ફીભાયી છે . 100 કયતા ણ લધુ એલા
લામયવ છે જે આના ભાટે જલાફદાય શોઇ ળકે છે અને તે ફશુ વયતાથી
પે રામ છે . ભાટે ળયદી પે રાલનાયા લામયવોના ઇન્પે ક્ળનથી ફચલું ઘણું અઘરું
થઇ ડે છે . ળયીયભાં શંચ્મા ફાદ લામયવની વંખ્મા લધલાની ળરૂ થઇ જામ
છે અને તેના રક્ષણો દેખાલાના ળરૂ થામ છે . ગાભાં ખીચ-ખીચ, છંકો અને
નાક લશે લું, આંખોભાંથી ાણી નીકલું , ીઠની ીડા અને ખાંવી, શ્વાવ
રેલાભાં ભુશ્કે રી કે વાભાન્મ તાલ આલલા જેલા અનેક રક્ષણો વાભે આલે છે .
વાભાન્મણે કશે લાભાં આલે છે કે ળયદી ત્રણેક દદલવની ફીભાયી છે . ણ ડૉક્ટયોનું ભાનીએ તો આના
લામયવની ઉંભય આખા એક અઠલાદડમાની એટરે કે 7 દદલવોની શોમ છે . વાભાન્મ યીતે તે કોઇ દલાઔશધથી નથી ભયતા. ઔશધઓ ભાત્ર રક્ષણોને વાજા કયલા ભાટે આલાભાં આલે છે . કશે લામ છે કે
દલા ખાળો તો ણ ળયદી વાત દદલવભાં ભટી જળે અને નશં ખાલ તો ણ એક અઠલાદડમાભાં ભટી
જળે.
ડૉક્ટયોનું ભાનીએ તો ળયદી થામ ત્માયે અનાલશ્મક શ્રભ ન કયલો જોઇએ. શનમશભત કાભ કયી ળકો છો
ણ આ દયશભમાન ધૂ અને ધુભાડાથી ફચલું જોઇએ નશં તો તશફમત ફગડી ળકે છે . ુષ્ક
આયાભની વાથે ૂયતી ભાત્રાભાં પ્રલાશી દાથથ રેલા જોઇએ, ખાવકયીને પોના યવ અચૂક રો. ળયદીને
કાયણે ાચનતંત્ર ણ શનશષ્િમ થઇ જામ છે ભાટે વાભાન્મ અને વુાચ્મ બોજન થોડી-થોડી ભાત્રાભાં
રેતા યશે લું જોઇએ. કપ વીયથી યાશત ભી ળકે છે . ણ આનાથી ળયદી વાભે કોઇ ફચાલ કે યાશત
નથી ભતી ન તો ળયદી જલ્દી ભટે છે .
ળયદી-તાલથી ફચલા ભાટે ની કોઈ યવી નથી. શા, તભે થોડા ઉામો ચોક્કવ કયી ળકો છો. તભાયા
આશાયભાં ધ્માન આો, દયયોજ એલો આશાય રો જેભાં તભાભ જરૂયી ોક તત્લો યશે રા શોમ, ૂયતી
ઊંઘ રો અને વ્મામાભ ણ કયો. આનાથી યોગપ્રશતકાયક ક્ષભતા લધળે. લૃદ્ધોએ શીટય વાભે ન ફેવલું,
કાયણ કે આનાથી ત્લચા ળુષ્ક થઇને પાટી ળકે છે અને ત્લચાભાં ડે રી શતયાડો દ્વાયા ઇન્પે ક્ળન ળયીયભાં
પે રાઇ ળકે છે .
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