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ورزش های 
پس از پنجاه

این داروها قابل اعتمادند؟

درباره 
داروهای 

افزایش قد

توصیه های تغذیه

رژیم درمانی 
سوختگی

بسیاری از افراد با افزایش سنشان به علت 
تغییرات شغلی، بیماری های مزمن یا صرفا 
از دست دادن انگیزه، ورزش روزانه را کنار 

می گذارند و به شیوه زندگی نشسته و بی حرکت 
می رسند، اما تصور نکنید که می توانید بی درنگ 

به همان برنامه ورزشی سال های جوانی تان 
برگردید. تغییرات جسمی مربوط به سن همیشه 

آشکار نیستند... صفحه 14

بسیاری از اوقات شاهد تبلیغاتی هستیم که در 
آنها هر موضوعی تبلیغ می شود جز واقعیت. 

قرص ها و دمپایی هایی که در هر سن و سال شما 
را هم قد بهترین سوپرمدل های جهان می کنند، 

داروها و کمربند هایی که از قسمت های 
موردنظرتان وزن کم می کنند و... صفحه 18

یکی از مشکالت و نگرانی هایی که بعضی 
خانواده ها در روزهای پایانی سال با آن مواجه 

هستند، خطرات ناشی از آتش بازی در شب 
چهارشنبه سوری است. گاهی بعضی افراد  
مستقیم یا غیرمستقیم دچار سوختگی ناشی 

از همین آتش بازی ها می شوند. هرچه سطح و 
درجه سوختگی بیشتر باشد، بیمار هم به مدت  

بیشتری برای بستری شدن در... صفحه 19

صفحه های 2 و 3 

پرونده »سالمت« درباره چهارشنبه سوری  ایمن

جنگ چرا؟ 
جشن بگیریم!

لور شو بانوی تایلندی که به 
نوجوان 42ساله مشهور

شده است، می گوید:

راز جوانی ام 
دو حرف

است: آب!
به نقل از دیلی میل، به تازگی انتشار تصاویر این بانوی تایوانی به نام »لور شو« در جشن تولد 42سالگی اش 

تعجب کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است. این بانوی تایوانی، نوشیدن آب و خوردن 
سبزیجات را مهم ترین راز و رمز حفظ جوانی می داند. او به عنوان طراح داخلی فعالیت می کند اما در زمان 

حاضر یکی از ستارگان شبکه های اجتماعی در کشورش شده؛ تا جایی که بیش از نیم میلیون نفر صفحه 
کاربری او را دنبال می کنند. مردم تایوان برای نخستین بار در سال 2015 میالدی، لور را شناختند؛ زمانی 

که خواهر کوچکترش که بازیگر هم هست، عکس دونفره شان را در جشن تولد 40 سالگی لور منتشرکرد و 
کاربران فضای مجازی احساس کردند تفاوت زیادی بین ظاهر فیزیکی و سن تقویمی او وجود دارد. پس از 

B صفحه  4آن بود که در شبکه های اجتماعي به او »نوجوان 42 ساله« لقب دادند... صفحه  31
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هشدار پزشکان 
درباره آرایش کودکان

مامان، بابا!
مرا نیارایید!
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