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   کاهش تساق 

  خشکی پًست 

  کاهش ادرار ي تغییر روگ آن 

  احساس خستگی ي تیحالی 

 اوقثاض ي درد عضالت تدن 

 استرس ي وًساوات خلقی 

 سردرد ي سرگیجه 
 

 

 

 

 

 

ٍ در ًهایت، اگر به دلیل هشغله زیاد در هحیط   

کار یا هٌسل آب خَردى را فراهَش هی کٌید ها 

.به شوا برًاهه یادآٍر آب را پیشٌهاد هی دهین

)ایه تروامه را ته راحتی می تًاوید از تروامه تازار داولًد ي ترر   

 ريی گًشی خًد وصة کىید (.

 نوشیدن آب در محل کار

حتی اگر حس تشنگی  عالئم کم آبی بدن

ندارید باز هم از آب 

 خوردن غافل نشوید.



ستراتژی های نوشیدن آب کافی در ا

 محل کار

 قرار دادن یک لیًان  آب تر ريی میس-1

سعی کىید مصرف وًشیدوی های دیرگرر را     -2

 کمتر ي آب را جایگسیه آوها کىید.

می تًاوید یک تطری یا پارچ آب ترر ريی         -3

میس یا جایی که در دسترس تان هسرت قررار       

 دهید.

یا می تًاوید تروامه های یادآير وًشیدن آب   -4

 .تر ريی تلفه همراهتان وصة کىید

می دانیم که آب مسایای فراوانی برای بذن دارد، اماا  

با وجود مسایای آب برای بذن بسیاری از کاارکاناان        

به دالیل مختلفی ماننذ مشلغاه کااری، ناذا اتا   ا              

توانذ   تشنگی و اعتقاداتی ماننذ اینکه خوردن چای می

جایگسی  مصرف آب  ود، آب کافای نا ای ناو اناذ             

در ادامه به مسایاای مصارف آب و عا کام کام آبای                   

    پردازیم  می

 از مسایای مصرف آب 

 ترای افسایش تمرکس ي حافظه 

 زیثایی ي شاداتی پًست 

 کاهش مشکالت گًارشی از جمله یثًست 

  تهثًد سًخت ي ساز تدن ي کمک ته چرتی سًزی 

 کاهش مشکالت گًارشی از جمله یثًست 

 تقًیت سیستم ایمىی 

   کررراهرررش

 اشتهاء

  پیشگیری از

 سردرد

 از باٍر های غل  در هَرد ًَشیدى آب؟؟؟؟؟

    اگر بدًن ًیاز به آب داشته باشد احسطا

 تشٌگی خَاهن کرد.

     در فصل زهستاى ًیازی به هصرف زیطاد

 آب ًدارم.

     چای هی تَاًد جایگسیي آب برای بطدى

 باشد ٍ ًیاز بدى به آب را رفع کٌد.

 الزم است توجه داشته باشیم که...

در محل کار  حتی با وجود مشغلهغه   

کاری زیاد  به دلیل فواید زیغاد آب    

برای سالمتی ام نوشغیغدن آن را       

 فراموش نمیکنم.

چای جایگسینی برای آب نیست 

و نمی تواند نیاز بدن به آب را 

 برطرف کند.


