سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج گزم ٍ خشک یا غلبِ خلط صفزا.
عول بِ اصَل ایي ًسخِ در فصل تابستاى ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای گزم ٍ خشک هَکّذ است.
هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هصزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ شخصی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

اجشای سًذگی

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد

طعن تلد .تٌس .ضَر .ذیلی ضیریي

ترش .هلس (هرتصری ترش) .تی هسُ

سرخ ورزُ (حتی اخسای ذَرضت) .تَ زازُ یا تفت زازُ .ذیلی چرب
گَضت :ضتر .ضترهرغ .تَللوَى .وثه .تلسرچیي .گَضت لرهس زیاز
غذا
فسٌداى ضیریي خرگرزٍ
عسل زیاز

خرتٌی ّا (آب خس ،ترار خس) .آتىی :اًَاع آش ٍ سَج
ٍ ذَرضت سثسیدات .آتسٍغ ذیار .هاّی .گاّی هرغ
هاش .خَ .هاست .عسس (ون).
هرتاّای ترگرفتِ از هیَُ ّا یا ترذی سثسی ّای هفیس زیر

گرم ٍ زاغ
واوائَ .لًَُْ .سىافِ
ًَشیذًی
ًَضاتِ ّای ضیریي ٍ گاززار
خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی ّا

هفیذ

همسار وافی ٍ گاّی زر عسم تطٌگی (ون) .ذٌه .زٍغ.
ضرتت سىٌدثیي هلس.هاءالطعیر طثی(آب خَی خرتِ ضسُ)
چای سثس یا .آب هیَُ ّا یا سثسی ّای هفیس زیر ٍ یا
ضرتت ون ضیریي ّریه (زر صَرت ضعف)

سیر .خیاز .ترذَىً .عٌاع .ترُ .ضاّی .ضَیس .خعفری .ورفس
سبشی
تازهداى .ولن .وٌگر .ضٌثلیلِ

ذیار .واَّ .ساالز .وسٍ ذَرضتی .تاهیِ .زرضه .گطٌیس
اسفٌاج .تاللی .ریثاس.گَخِ فرًگی

هَز .آًاًاس
ذرتسُ .طالثی
هیَُ
ًارگیل
اًدیر

آتسارّاٌّ .سٍاًِ .هروثات (لیوَ ضیریي یا ترش ،گریح
فرٍت ،خرتمالً ،ارًگیً ،ارًح)ّ .لَ .زرزآلَ .آلَ .آلثالَ .گَخِ
سثس .اًار .ضاتَت .توطه .گیالس .سیة هلس .تورٌّسی
تازُ هلس (غیر ضَر ٍ غیر فرآٍری ضسُ)

تٌقالت آخیل .تروِ ّا .تازام زهیٌی .فٌسق .خستِ .وطوص .گرزٍ .وٌدس

تازام ذام غیر ضَر غیر تَ زازُ

ازٍیِ خات .فلفل .زًدثیلّ .ل .زارچیي .زعفراى
چاشٌی افسٍزًی ّا ٍ طعن زٌّسُ ّا

لیوَ عواًی .رب اًار .غَرُ .آلَ ترارا .لرُ لَرٍت ترضیدات

شزایط
هحیطی

گرم .ذطهًَ .ر زیاز زرز .هٌاطك هروسی ٍ خٌَتی وطَر
ذاًِ ّا یا اتاق ّای خٌَتی آفتاب گیر تاالتریي طثمِ
سًَای ذطه .حوام زاغ طَالًی

ٍرزش ّای ذیلی خر تحرن طَالًی هرصَصا زر فصَل یا
فعالیت ّای
هحیط ّای گرم ٍ ذطه (زیر آفتاب)
بذًی
فَتثال .زٍهیساًیٍ .الیثال ساحلی
خَاب ٍ
بیذاری

ون ذَاتی یا تیساری طَالًی .گرهی هحل ذَاب .زیر اًساز سفت ٍ
ًازن .رٍ اًساز ضرین ٍ خطوی گرم (هگر زر ضرایط ذیلی ذٌه)

ولیِ اهَر تحریه وٌٌسُ ضاهل :فیلن ّای ّیداًی
رخذادّای خرتحرن ٍ ذطي؛ هَسیمی ّای ذیلی تٌس؛ عطرّای تٌس ٍ گرم؛
رٍاًی رًگ ّای تٌس هثل لرهس ،زرز یا ًارًدی (لثاس ،هحیط)

ذٌه .هرطَبًَ .ر هالین .حوام ٍ زٍش آب ذٌه ٍ
غیر طَالًی .خىَزی سرز .هٌاطك هرتفع ضوال ٍ ضوال
غرب وطَر .ذاًِ ّا یا اتاق ّای ضوالی طثمات زیر زهیي
آتی ،سالٌی ،ضاز ،آرام ،هالین ،فىری ٍ توروسی :ضٌا،
اسىی ،ضطرًح ،تیلیارز ،گلف ،تیراًسازی ،تٌیس رٍی هیس،
تسهیٌتَى .خایگسیٌی سریع ٍوافی آب از زست رفتِ تسى
ذَاب وافی ،استراحت یا چرت هیاًِ رٍز حساوثر زر حس
 20تا  30زلیمِ .ذٌىی هحل ذَاب ،تطه ًرم ،رٍ اًساز
ًری ٍ ذٌه
فیلن ّای ووسی ،احساسی ٍ هالین ، ،تا حسی ترسٌان یا
حسى آٍر .هَسیمی ّای هالین ،آرام ٍ عویك .عطرّای هالین
ٍ ذٌه .رًگ ّای سازُ رٍضي (سفیسً ،یلی) ٍ گاّا تیرُ
(آتی ،لَُْ ای ،هطىی)

