
  نوشیدن چای در این مواقع خطرناک است

گیرد، مینای دندان است که به این متخصص طب سنتی تصریح کرد: اولین نقطه در بدن که مورد آسیب مصرف بیش از حد چای قرار می

 .رودعوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگی دندان به شمار می عنوان یکی از

 

 

صرف هر گونه مواد خوراکی اگر به اندازه کافی و             شت: م صرف چای اظهار دا ضرات م صوص م سنتی درخ صص طب  شهروند: یک متخ صر  ع

ست، اما چنانچه همین ماده خوراکی     شد نه تنها خطری برای بدن ندارد بلکه مفید نیز ا صرف       معقول با ست م شتر از حد معمول و نادر بی

 .شود، مضرات بسیاری برای بدن در پی دارد

 .کندهای فراوانی به بدن وارد میفرهاد صبری بیان کرد: چای سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب

صرف بیش        سیب م صریح کرد: اولین نقطه در بدن که مورد آ سنتی ت صص طب  ست که به  از حد چای قرار میاین متخ گیرد، مینای دندان ا

 .رودعنوان یکی از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگی دندان به شمار می

سیاه ماده      صریح کرد: در چای  ضربان قلب می صبری ت صرف بیش از حد ان برای     ای به نام تئین وجود دارد که موجب افزایش  شود و م

 .شوداست، توصیه نمی ۸۰شتر از ها بیافرادی که ضربان قلب آن

شده و در برخی          صبانیت  صاب و بروز ع صرف بیش از حد موجب تهییج اع صورت م وی بیان کرد: به دلیل وجود همین ماده در چای و در

 .شودها موجب بروز اضطراب میخانم

شصصد به افراد مبتب به زخم معده توصصصیه بااین متخصصصص طب سصصنتی گفت: از آنها که چای سصصیاه حاوی مقادیر زیادی کافئین و تئین می

 .ساعت بعد از غذا چای بنوشند ۳شود که مصرف آن را کاهش دهند و یا حداقل می

صبری در همین رابطه مطرح کرد: این مسئله مهم است که چای در چه ساعتی از روز مصرف شود و توصیه من این است که به علت خالی         

 .ذا از نوشیدن چای پرهیز کنندبودن معده افراد یک ساعت قبل از غ

سید            صله پس از غذا به کاهش جذب ا صرف چای ببفا شود، افزود: م صرف  صله بعد از غذا نباید چای م ضوع که ببفا شاره به این مو وی با ا

 .فولیک، آهن و کلسیم در بدن منهر شده و به مرور مشکبتی همچون پوکی استخوان در افراد را به دنبال خواهد داشت

صاب کمک می        ای سیاه در طول روز به عملکرد بهتر کلیه و آرامش اع صرف کم چای  شت: البته م سنتی اظهار دا صص طب  کند و ما  ن متخ

 .ای را به مقدار کم و به میزان تعیین شده مصرف کنیمها باید یاد بگیریم که هر مادهایرانی

 

https://www.fardanews.com/fa/news/919350/نوشیدن-چای-در-این-مواقع-خطرناک-است
https://www.fardanews.com/

