
الحليب  لكوب المخفيالجانب 

 .الصباحي
 

مشتقات الحليب على الرغم من حقيقة أن 

هي خيارنا األول  التي لها مصدر بقري

ومصدرنا الرئيسي لعوامل النمو ، إال أنها 

لألسف لها جانب مظلم وخفي يمكن أن 

يؤثر على التوازن الهرموني وخاصة 

 .خالل فترة البلوغ

 

 !!حليب؟!! مضر؟

 نعمنعم 
 .مسؤول عن حب الشباب لدينا هو أيضا عامل اخر... و

، حب الشباب هو مشكلتنا الرئيسية التي تواجهنا بشكل من الفئة العمرية الشابةكوننا 

  !!! يومي

حفزها يسببها ويأصبح من المعروف أن حب الشباب سببه التقلبات الهرمونية التي 

حليب البقر و شطات الهرمونية هو نظامنا الغذائي ؛ والمصدر الغذائي الرئيسي للمن

 .مشتقاته

 

 ؟يمكن هذاكيف  ا,إذ

 تؤثر على حب الشباب لدينا؟ كلها جبنة؟الالحليب؟  كوب

 لألسف نعم

 :منتجات استهالكًا ، الحليباللنبدأ بتقسيم أكثر 

 يحتوي الحليب على: المكون الذي له جانب إيجابي: 

 
  ...... لكن أيضا   

 



تي تعطى الى البقر من خالل اما ال صناعية هرمونات ان الحليب البقري يحتوي على 

 و التستوستيرون البروجسترون، بما في ذلك  الحقن او وضعها في طعامهم

لتنشيط  البروجستيرونو باألخص  هذه الهرمونات يستخدم المزارعينوالمنشطات. 

نسب هذا يعني اننا عندما نشرب هذا الحليب الذي يحتوي على . البقرلدى  إنتاج حليب

، سوف ترتفع نسب هذه الهرمونات في جسدنا مما يؤدي إلى البروجستيرونعالية من 

الحبوب والشوائب على البشرة، ألنه في النهاية كل خلل في نسب الهرمونات في  ظهور

 .على بشرتنا يجسدنا يظهر بشكل أساسي وأول

 

الرئيسية في الحليب هي مصل اللبن والكازين. يزيد مصل اللبن من  البروتينات

 . IGF1 نسبة هرمون مستويات األنسولين في الدم ، بينما يزيد الكازين من

 

الالكتوز هو السكر الطبيعي الموجود في الحليب. مثل أي سكر آخر ، يحفز الالكتوز 

جلوكوز التي ، كما ذكرنا سابقًا ، ستؤدي إلى إفراز مفرط للدهون وبالتالي ظهور في الجسم لتنظيم مستويات ال IGF1إفراز األنسولين و 

الشباب  أو ظهور حبالالكتوز ، فقد يكون الطفح الجلدي  حساسية٪ من األشخاص الذين يعانون من 65وإذا كنت من بين  حب الشباب.

 حساسية الالكتوز. ناتج عن

  

 فماذا يمكننا أن نفعل؟!!

 الخالي من الهرمونات مقبول؟هل الحليب 

 ان. الحقيقة أنه ال يوجد حليب "خالي من الهرمونات". البروجستيرونعلى أنها عضوية وخالية من  هاتقوم بعض الشركات بتسويق منتجات

لبروجستيرون ا، لكن  خارجية هذا الحليب "الخالي من الهرمونات" يأتي من األبقار التي يتم تربيتها عضويًا وبدون إضافات هرمونية

 في الحليب.سوف يكون موجودا  الموجود بشكل طبيعي لدى البقرة

 ليس باألمر السهل. و األجبان و مشتقات الحليب أن إيقاف جميع منتجات األلبان من الطبيعيه إن

 

  

 ما هي البدائل؟ف

 حليب الماعز -

 الخيار األول حليب جوز الهند  -



 حليب الصويا. أشهر بدائل األلبان  -

 الناقةحليب  -
 حليب الشوفان -
 حليب األرز -
 حليب اللوز.  -

 

 

 

 

 حقيقة مثيرة لالهتمام

األلبان و وجبان منتجات الوحيدة التي تحتوي على الالكتوز ، لذلك إذا كنت تحب األالالبقري هي مشتقات الحليب ذات المصدر  

 الماعز على سبيل المثال أو ةجبنب الجبنة العاديةاستبدال ولكنك ترغب في الحصول على بشرة صحية ، فيمكنك رها من المنتجات غي

 غيرها من المصادر.


