
 

 را به همراه دارد؟  یچه خطرات  یمصرف پودر و قرص الغر 

توانید شوند. امروزه میهای الغری معرفی میو پودرهای الغری به عنوان یکی از روش  قرص الغری

 غیها و پودرها را تبلقرص  ن یکه ا  یکسانتبلیغات این محصوالت را در جای جای اینترنت ببینید.  

سالم،   یی غذا  م یرژ  تیقرص و بدون ورزش و رعا  ن یبا مصرف ا  دیتوانیکه م   کنند یم، ادعا  کنندیم

 .  دیوزن خود را کاهش ده 

 یبرا ها قرص نیممکن است ا ی . حتاندنکردهرا اثبات  یی ادعاها ن ی چن ی علم  قات یاما متأسفانه تحق

-یفروشندگان آن م  ی و صحت ادعا  یالغر   یها قرص   ی . در ادامه به بررسدباشن  ز یسالمت مضر ن

 . میپرداز

 

 اند؟ از چه ساخته شده  ی الغر یهاقرص

 ی ها حاو از آن  ی اریاز مواد مختلف ساخته شده باشند، اما بس  ی توانند از مخلوطیم  ی الغر   ی هاقرص

DNP است.  یرقانونیخطرناک و در واقع غ  اریماده بس  نیهستند. ا 



 

 ندارد؟  ی دهنده قرص وجود نداشته باشد، ضرر  لیدر مواد تشک  DNPاگر   پس

در بخش   DNPاز نام    نکهیا  یکنند، به جایم  دیها را تولقرص   نیکه ا  ییهایکه کمپان  یاریبس

افراد ناآگاه   ب یترت  ن یکنند و به ایآن استفاده م   گرید  ی محصول خود استفاده کنند، از اسام  بات یترک

 اندازند.یرا به دام م

 عبارتند از:  شوند،پودر استفاده می  ایقرص    در ساختکه    DNP  اسامی دیگر

 نوسان ید •

• Dnoc 

 بلک  سولفو •

 تروفنین •

 فن یآلد •

 کموکس  •

DNP  دهد؟ یانجام م  ی در بدن چه کار 

و   ستیسالم ن  DNPوزن شوند، اما روش کار    عیممکن است باعث کاهش سر  یالغر  یهاقرص

بخشد. به یاز حد سرعت م  ش یسوخت و ساز بدن را ب  رایبرساند ز  ی جد  بی تواند به بدن شما آسیم

 ی مدت کمک کنند و وزن  یوجود ندارد که به وزن و تناسب اندام شما در طوالن  ین یتضم   چی عالوه، ه 

 ثابت بماند.   د، یآوریها به دست مقرص  نیا  وردنکه از خ

 سالم است.   ییغذا  میورزش منظم و رژ  ،یتناسب اندام و سالمت  یراه برا  نیبهتر  د،یداشته باش  ادی  به



 

 

 ست؟ یچ  ییغذا  میرژ یها قرص  عوارض

 ی خطرناک  یتوانند باعث مرگ شوند و عوارض جانبیدر موارد نادر م  DNP  یحاو  یم ی رژ  یهاقرص

 را به همراه دارند:  ریاز جمله موارد ز

 یقرار  یب •

 شدن پوست   برافروخته •

 پوست   یزرد •

 سردرد •

 رمعمول ی قلب غ  ضربان •

 عیسر  ی لیخ  تنفس  •

 جهیسرگ •

 عرق کردن   ادیز •

 )کمبود آب بدن( دیشد  ی تشنگ احساس •



 

 )حالت تهوع(ی ض یمر احساس •

 تب  •

 استفراغ  •

شود و ممکن   ی منجر به پوست انداز  تواندیم  یمدت زمان طوالن  یبرا  DNPاز    استفاده •

 برساند.  بیاست به قلب آس

 تقسیم بندی محصوالت الغری 

انواع مختلف  های مختلفی عمل میها و پودرهای الغری به شیوهقرص به بررسی  ادامه  کنند. در 

 پردازیم.نحوه عملکرد هریک میمحصوالت الغری و  

 ( رهایگ ی اندازند)چربیرا به دام م یکه چرب  ی محصوالت

، گوی پودر شده م  یها ماده از پوسته  نیهستند. ا  توزانیک  یحاو  یبه طور کل  ر یگ  یچرب  محصوالت 

متصل   د یخوریکه م   ییغذا  یماده به چرب  ن یشود. ایگرفته م   یی ایدر  یها صدف  ر یخرچنگ و سا

ماده   ن یدهد که ایوجود دارد که نشان م  ی دهد که هضم شود. اگرچه شواهدیاجازه نم شود و  یم

 ر ییتغ  چ یکم است و در واقع ه   اریآن بس  راتی کند، اما تأثیم  یریجلوگ  ییغذا  میدر رژ  ی چرب  جذب از  

کم   م یکه رژ  یشود. چند مطالعه کوچک نشان داده است که افرادینم   جادیدر بدنتان ا  یمحسوس

 ممکن است دچار کاهش وزن شوند.  توزان،یدارند، در صورت مصرف ک  یکالر

حال   نیاست، با ا  دیکاهش وزن مف  یباال برا  بری با ف  ییغذا  میاست. رژ  بریاز منابع ف  یکی  توزانیک

 . دیکن  دایپ  زین  توزانیبه جز ک  یو موثرتر   یارزانتر  یها نهیگز  دیتوانیم

 ی محلول در چرب  یبدن شما در جذب مواد مغذ  ییاست که ممکن است مانع توانا  نیا  توزانیک  خطر 

ا با   یی ایم ی ش  یی ایم ی و مواد ش  D  ن ی تامی، وA  ن یتامیشامل و  ی مواد مغذ  نیشود.  مبارزه کننده 

 وجود دارد. جاتیها و سبزوه یاز م  یار یاست که در بس  ی ماریب



 

 سوزها یچرب

کروم،  نات یکولیپ ،یچرب ضرور ی دهایاس ، یاه یگ ی هااز محرک  یبیترک ی سوزها به طور کل یچرب

 هستند.   کیتریس  یدروکسیه   د یاس  ایو    رواتیپ

گوارانا و ما هوانگ است. دو   ییدارو  اهان یگ  نیو همچن  نیو افدر  ن یشامل کافئ  ی اه یگ  ی هامحرک

که اغلب همراه با   رندیگیم محصول کاهش وزن قرار    کیها معموالً در  محرک  نیسه مورد از ا  ای

ب انرژ  ، یسوزیچرب  کیها قرار است ضمن تحراست. آن  نیریآسپ  ا ی  د یپوست  افزا  ی سطح   شیرا 

 دهند. 

  ریو سا  نیبا آسپر  یکاهش وزن موثر است. خصوصاً وقت  یشود( برایم  ی)که از ما هوانگ ناشافدرا

 یتواند باعث حمالت قلبیبرد و میکه فشار خون را باال م  نجاستیشود. اما مشکل ا  بیمواد ترک

 شود.   ی قلب و سکته مغز  یتم یمهلک، آر

بعد از  ی داروها استفاده کرده بودند، وزن کم کردند اما حت نیکه از ا یافراد ن، ی محقق ی بررس طبق

 دچار فشار خون باال بودند.  ز یقطع دارو ن

 



 

 1-  د یپپت رنده یگ  یهاستیآگون

لGLP-1) 1-دیپپت  رندهیگ  یهاستیآگون مانند  گلوکاگون  مانند   ای(  Saxenda)دیراگلوتی( 

معده)حالت   یمعده مانند اسهال، ناراحت  یتواند باعث عوارض جانبی( اغلب مWegovy)دیسماگلوت

 شود.    بوست ی  ای  نفخ استفراغ(، سوزش معده،    ایتهوع  

 های عصبی دهندهمحصوالت موثر بر انتقال  

و   ونیدهند، مانند بوپروپیقرار م   ر یمغز را تحت تأث  ی عصب  یهاکه انتقال دهنده  ی م یرژ  یهاقرص

عوارض معده   ن یو همچن  جه یدهان و سرگ  یتوانند با سردرد، خشکی( م Contraveنالترکسون)

 در ارتباط باشند.  بوستیمانند تهوع، استفراغ و  

 شده هستند؟   د ییتا  یالغر  ی پودرها  ایها  قرص   ایآ

ها محصوالت خود هستند. آن  یمنیکنند، مسئول ایم  هیپودرها را ته  ایها  قرص   نیکه ا  ییهاشرکت

محصوالت   نیاز ا  یاریاست. بس   یاز هر ماده مضر  یحاصل کنند که محصوالتشان عار   نانیاطم   دیبا

و استفاده   ستند ین  منیبدن ا  یبرا  نیندارند. بنابرا( را  FDAمتحده)  االتیا  یسازمان غذا و دارو  دییتأ

 شود.ینم  هی ها توسط متخصصان توصاز آن

 ی بند جمع

وجود دارد که   یکه شواهد اندک  یسوزها گران هستند. در حال  یو چه چرب  رهایگ  یچرب  یداروها   چه

 دارند.  ر یمحصوالت تأث  ن ینشان دهد ا

 د، ینیها را ببآن  جه ینت  نکهیا  ی کنند، موافقند که برایم  ه ی محصوالت را توص  ن یکه ا  ی متخصصان  ی حت

 . دیکن  ب یمناسب و ورزش منظم ترک  ییغذا  میها را با رژقرص   نیا  دیبا

وقت   د یشا  د، یبه اهداف کاهش وزن خود برس  دیتوانیو ورزش منظم نم   ییغذا  میبا استفاده از رژ  اگر

 ه ی افراد توص  ن یکه به ا  یی هااز راه حل  ی کی.  دینظر کن  د یخود تجد  ی آن است که در مورد روش درمان

 ،ی الغر  ی ها و پودرهانسبت به قرص   یکمتر  اری است که با عوارض بس  یالغر   یهایشود، جراحیم

 رساند.یافراد را به تناسب اندام م 



 

رساند، مبتالیان به چاقی را به رویای خود یعنی الغری میدکتر حامد قدسی که ساالنه صدها نفر از  

ها را در کلینیک خود همراه با به های مختلف جراحی چاقی مسلط هستند و این جراحیبر تکنیک

توانید از دهند. برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت نوبت، میروزترین ابزارهای جراحی انجام می

 کنید.قسمت تماس با ما اقدام 
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