
 سررسید سالمت

 گالری تصاویر سررسید سالمت

هر یک از ما مشغول به کاری هستیم و در آن کار باید وظایف متعددی را انجام دهیم  در زندگی روزمره  

 بهتر این است همانطور که هرگز نمی دانید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، پیشنهاد

اس گناه کنیدکه کار خود را پیش از آن که به مرحله سرانجام برسد آن را انجام دهید تا مجبور نباشید بعدا احس . 

 در زمان مناسبش نیستید اما گاهی شرایط بد قابل پیش بینی نیستند و شما قادر به انجام آن کار

را پیش میکشاند که تنش های دنیای امروزی و استرس های آن علت اصلی آن است  که این امر بحث سالمت  

ساعت ها و قرار های کاری مسئله ی است که نقش حیاتی در زندگی شما ایفا میکند دور ماندن از این دغدغه ها، . 

 میتوان با داشتن یک سررسید که در آن برنامه های خود را از قبل یادداشت کرده اید

 کمی از استرس های زمانی خود را کاهش دهید تا کمتر در معرض بیمارهای متعدد قرار بگیرد

 سررسید سالمت

 است غذایی و انجام ورزش و یا رژیم های مبحث دوم بحث درباره برنامه ریزی برای سالمت

 که اضافه وزن جز اولین شروط داشتن جسمی سالم است

اغلب مردم همیشه با مسائل مربوط به وزن مبارزه کنند  و . 

 مناسب برای تمرینات خود ایجاد کنید اگر شما نیز یکی از آنها هستید، می توانید یک برنامه

 و یک لیست از رژیم غذایی مناسب خود را در سررسیدی که مخصوص سالمت جسمانی شماست  تهیه کنید

 این قطعا به شما کمک خواهد کرد تا براساس یک برنامه سنجیده بدون فراموشی،

 .سالمتی خود را بدست آورده و همیشه سالم و قوی باشید

 درست است که تصمیم گرفتن برای داشتن یک عادت خوب

 همیشه زمان بیشتری را نسبت به گرفتن یک عادت بد میبرد

 وقتی به طور مداوم لیست های شما باعث یادآوری عملکرد هایتان باشد نتیجه خوبی خواهد گرفت

 مخصوص سالمت و پزشکی شما را در این امر یاری میدهد سالنامه تکسیز با تولید و تهیه سررسید
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