
تحدي شهر نوفمبر
متتبع تقدم الصحة واللياقة

البدنية



تهدف المعلومات الواردة في هذا المستند، عىل موقع ديابونت اإللكتروني وأي مواد ذات صلة

إىل توفير معلومات دقيقة ومفيدة عن الصحة واللياقة والتغذية لعامة الناس. يتم توفيرها عىل

أساس أن المؤلفين والناشر ال يشاركون في تقديم المشورة الطبية.

ال ينبغي اعتبار المعلومات الواردة في هذا المستند وجميع المواد ذات الصلة كاملة. بمعنى أنه ال

يغطي جميع جوانب الصحة والتغذية واللياقة البدنية واألكل وتحديات اللياقة البدنية. ال ينبغي

استخدام هذه المعلومات بدالً من مكالمة أو زيارة إىل أخصائي طبي أو صحي أو غيره من

المتخصصين الذين يجب استشارتهم قبل اعتماد أي من االقتراحات في هذا الموقع أو

استخالص استنتاجات منها. ال يُقصد من المعلومات أن تكون نصيحة طبية لمشاكل فردية أو

إلجراء تقييم لمخاطر وفوائد أي شيء طبي بطبيعته.

قد تكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بالمشاركة في األنشطة المذكورة في هذه الوثيقة

لألشخاص في حالة صحية سيئة أو الذين يعانون من حاالت صحية جسدية أو عقلية موجودة

مسبًقا. قد تكون هناك مخاطر أيًضا لألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية بدنية وعقلية

كبيرة. نظرًا لوجود هذه المخاطر، وأنت عىل علم بها أو ال تعرفها، فأنت مسؤول عن صحتك

واستشارة الطبيب قبل الخضوع ألي تمرين أو برنامج صحي. إذا اخترت المشاركة في هذه

المخاطر، فأنت تفعل ذلك بمحض إرادتك وتوافق، وتتحمل عن علم وطواعية جميع المخاطر

المرتبطة بجميع األنشطة.

جميع المعلومات الموجودة في هذه المقالة ومحتواها مكتوبة ومملوكة خصيًصا لشركة ديابوينت

المحدودة للمنتجات الصيدالنية الال دوائية وأي مصادر مشار إليها. الغرض منه هو استخدامه من

قبل األفراد الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاًما. تخلي شركة ديابوينت وموظفيها وشركائها وشركائها

اآلخرين مسؤوليتها عىل وجه التحديد عن أي مسؤولية أو خسارة أو مخاطر شخصية أو غير ذلك،

والتي يتم تكبدها نتيجة لذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، الستخدام وتطبيق أي من المواد

الواردة في هذا المستند أو عىل مواقع ديابوينت اإللكترونية. يستخدمه المشاركون عىل

مسؤوليتهم الخاصة.

صفحة ٢



E

تحدي ديابوينت في نوفمبر 

الصحة العقلية والرعاية الذاتية

أهمية النوم

أساسيات التغذية

شرب المياة

الرياضة وجلوكوز الدم

كيفية وضع األهداف

األهداف الذكية

كتابة األهداف

وضع أهدافك

متتبع التمارين الرياضية

متتبع شرب المياه

متتبع الرعاية الذاتية

متتبع النوم

يوميات الطعام

متتبع نسبة الجلوكوز في الدم

خدمات ديابوينت

المقدمة

الأهداف

متابعة التقدم

المحتويات

صفحة ٣



المقدمة



تتمثل مهمتنا في ديابوينت في مشاركة المعرفة وتكوين شبكات دعم لتحسين جودة

حياة أصحاب السكري ومن حولهم.

نحن نؤمن بنهج شامل للصحة واللياقة البدنية. ال يمكن تحقيق إدارة ناجحة للسكري

عىل المدى الطويل إال من خالل العناية الفعالة بالعقل والجسم. وهذا يشمل اللياقة

البدنية، والصحة العقلية، وجودة النوم، والتغذية، وكل هذه العوامل لها تأثيرات

مباشرة عىل مستويات الجلوكوز في الدم.

لذلك، أنشأنا هذا الكتاب الشامل لكل ما تحتاجه للسيطرة عىل صحتك وإعادة ضبطها

خالل شهر التوعية بالسكري!

باإلضافة إىل المعلومات الصحية المهمة، فالكتاب يتضمن مساحة لوضع أهدافك

للنشاط البدني، والرعاية الذاتية، والنوم، والتغذية، ومستويات الجلوكوز في الدم.

من نحن؟

تأسست ديابوينت بواسطة پاميال ديورانت، والدة طفل متعايش مع سكري النوع

األول. نحن نقدم التثقيف بشأن السكري ، وخدمات السكري، وشبكة اجتماعية داعمة

للسكري ، والدعوة لحقوق أصحاب السكري، والمنتجات الداعمة إلدارة السكري

بنجاح.

www.diapointarabia.com

تحدي ديابوينت في نوفمبر
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عمل تاج لحساب diapointarabia@ في مشاركاتك عىل الستوري

عمل تاج ل٤ أصدقاء

مشاركة النتائج األسبوعية معنا كل يوم الجمعة (٤ مرات ، بدًءا من ٥

نوفمبر)

تضمين هاشتاغ نوفمبر:

الصحة العقلية والرعاية الذاتية

النوم

التغذية

شرب المياه

الرياضة

عىل مدار الشهر، سوف يدعمك هذا الكتاب في تحدي التحكم في الصحة وستشعر

بالرضا وأنت تحقق أهدافك. ستصبح أيًضا جزًءا من شبكتنا االجتماعية، وستحصل

عىل فرصة للفوز بجلسة تدريب الصحة مجانية!

كل ما عليك فعله هو مشاركة تقدمك في التحدي معنا عىل حساب إنستجرام الخاص

بنا طوال شهر نوفمبر ٢٠٢١ و:

 #DiapointChallenge2021

يركز تحدي ديابوينت عىل العوامل التالية:

تحدي ديابوينت في نوفمبر
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الصحة العقلية

تشمل الصحة العقلية حالتنا العاطفية والنفسية واالجتماعية. تعني الصحة العقلية

األفضل أداًء أفضل في مسؤوليات الحياة، وعالقات أفضل مع من نحبهم، والمزيد من

السالم في حياتنا اليومية.

الحفاظ عىل الصحة العقلية أمر في غاية األهمية أيًضا لصحة بدنية جيدة!

عىل سبيل المثال، يزيد االكتئاب من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.

أيًضا، يمكن أن تؤثر هرمونات التوتر عىل صحتنا الجسدية من خالل التأثير عىل أشياء

مثل قدرة الجسم عىل تنظيم ضغط الدم وجلوكوز الدم.

تعرف عىل المزيد حول عالقة السكري بالصحة العقلية في مقالة ديابوينت هذه.

الصحة العقلية والرعاية الذاتية

www.diapointarabia.comصفحة ٧
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نعلم جميًعا أن النوم مهم جًدا. لكن بعيًدا عن الشعور بالراحة، هل تعرف حًقا لماذا؟

قم بزيارة هذا الرابط لقراءة مقالتنا حول أهمية النوم  في إدارة السكري.

في هذه المقالة ستتعرف عىل المشكالت التي يمكن أن تسببها قلة النوم، ونصائح

لتحسين جودة النوم، وكيف يرتبط النوم بفقدان الوزن.

أهمية النوم
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يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا مهًما لتحقيق والمحافظة عىل صحة جيدة

ووزن صحي للجسم ولمساعدتك عىل الشعور بأفضل حالة ممكنة. 

قم بزيارة مقال ديابوينت هذا حول السكري والتغذية للتعرف عىل المجموعات

الغذائية الخمس والبروتينات والكربوهيدرات والدهون والمزيد! باإلضافة إىل
تعلم كيفية إدخال المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي.

 
إذا كنت ترغب في  تعلم المزيد عن التغذية، أو ربما لديك تشخيص جديد بالسكري

ولست متأكًدا من كيفية إدارة هذا التغيير في حياتك، يمكن أن تساعدك جلسة

التدريب الصحي الخاصة بالتغذية للسكري.

 
سنوجهك إلدارة تغذيتك وفهم المبادئ األساسية إلدارة التغذية للسكري.

أساسيات التغذية

www.diapointarabia.comصفحة ٩
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ينظم درجة حرارة الجسم

يمنع اإلمساك

يحسن الهضم

يشحم المفاصل ويمنع اآلالم

يحافظ عىل صحة الحبل الشوكي

يتخلص من الفضالت والسموم في الجسم

الحصول عىل كمية كافية من الماء يومًيا مهم جًدا لصحتك ألن الماء:

أيًضا، شرب كمية كافية من الماء يومًيا يمكن أن يحسن البشرة وضغط الدم. يمكن أن

يدعم الترطيب الكافي أيًضا أهداف إنقاص الوزن.

هذه ليست سوى عدد قليل من األسباب التي تجعلك تحتاج إىل ترطيب يومي مناسب!

استخدم متتبع شرب المياه الخاص بنا في هذا الكتيب للتأكد من أنك تشرب ما ال يقل

عن ٢ لتر من الماء كل يوم! اقرأ مقالتنا حول شرب المياه لمعرفة المزيد!

شرب المياه

www.diapointarabia.comصفحة ١٠
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تحدث إىل طبيبك قبل البدء في هذا التحدي واسأل عما إذا كان لديه أي نصيحة حول أنواع

األنشطة التي تخطط لتجربتها.

 
تأكد أيًضا من قياس مستوى الجلوكوز في الدم (من ١٥ إىل ٣٠ دقيقة قبل بدء التمرين). هذا

مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول األنسولين أو أدوية السكري األخرى التي تجعلك عرضة

لنقص السكر في الدم.

 

أقل من ١٠٠ ملجم / ديسيلتر (٥.٦ ملليمول / لتر) ، فهذا يعني أنه منخفض جًدا لبدء

التمرين. يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة صغيرة في إعادتها إىل وضعها الطبيعي

قبل البدء.

١٠٠ إىل ٢٥٠ مجم / ديسيلتر ( ٥.٦ إىل ١٣.٩ مليمول / لتر) ، فيمكنك البدء في ممارسة
الرياضة بأمان.

٢٥٠ ملجم / ديسيلتر (١٣.٩ مليمول / لتر) أو أعىل ، فهذا يعد مرتفًعا جًدا لبدء ممارسة

الرياضة وقد تحتاج إىل تعديل أدويتك.

تأكد من تذكر إرشادات التمرين التالية إلدارة جلوكوز الدم إذا كان لديك السكري

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك:

 
اقرأ مقال ديابوينت عن  الرياضة وجلوكوز الدم  من هنا لمعرفة المزيد.

الرياضة ونسبة الجلوكوز في الدم
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الأهداف



يعزز هذا التحدي تحسن الصحة البدنية والعقلية. ومع ذلك، واألهم من ذلك، أن هذا

التحدي يساعدك في تحديد أهداف الصحة الشخصية  وتتبعها خالل هذا الشهر.

 
قبل تحديد أهدافك، دعنا نتحدث عن األهداف الذكية.

 

محددة

قابلة للقياس

قابلة للتحقيق/ واقعية

مبنية عىل وقت محدد

ماذا نعني بالأهداف الذكية؟

 

تعني أن أهدافك قابلة للتتبع و:

 

 

تُظهر األدلة أن األشخاص الذين وضعوا أهداف الذكية، وقاموا بتسجيلها ثم تقييمها

وإعادة تعيينها، يكونون أكثر نجاًحا عىل المدى الطويل في تحقيق أهدافهم والحفاظ
عليها.

كيفية وضع الأهداف

www.diapointarabia.comصفحة ١٣



الأهداف الذكية

مثال على هدف ذكي: تناول السلطات على الغداء التي تضم الفواكه

والخضروات أيام االثنين والأربعاء والجمعة لمدة ٤ أسابيع.

محدد: لقد حددت أنك ترغب في تناول المزيد من نظام غذائي نباتي. للقيام بذلك،

قررت أن تأكل سلطات لذيذة عىل الغداء أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة.

قابل للقياس: يمكنك قياس تقدمك من خالل توثيق ومراجعة ما إذا كنت قد أكلت

السلطة بالفعل في األيام التي قلت فيها أنك ستفعل ذلك.

قابل للتحقيق: هذا الهدف واقعي للغاية ويمكن تحقيقه.

واقعي: هذا الهدف أسهل بكثير من مجرد االستغناء عن كل شيء واتخاذ قرار بأن تصبح

نباتًيا بين عشية وضحاها.

مبني عىل وقت محدد: سيتم تناول السلطات في أيام محددة من األسبوع ولمدة أربعة

أسابيع. تحديد هدف يقول "سأتناول السلطة كل أسبوع" ليس محدًدا بما يكفي.

www.diapointarabia.comصفحة ١٤



 

النوم ما ال يقل عن ٨ ساعات في الليلة ٧ أيام في األسبوع.
بداية كل يوم بعصير يتخلص من السموم أو كوب واحد من الماء الدافئ.

ممارسة تمارين التأمل من ٥ إىل١٠10 دقائق كل صباح.

شرب ما ال يقل عن ٢ لتر من الماء كل يوم.

عدم استخدام اإللكترونيات ساعة واحدة في اليوم الساعة ٧ مساًء لقضاء بعض

الوقت مع نفسك/مع العائلة.

ممارسة التمارين الرياضية لمدة ٣٠ دقيقة يومًيا في الصباح قبل الذهاب إىل

العمل.

الوصول للقدرة عىل عمل بالنك لمدة دقيقتين في نهاية الشهر (األسبوع األول ٣٠

ثانية يومًيا، األسبوع الثاني ٦٠ ثانية يومًيا، األسبوع الثالث ٩٠ ثانية يومًيا، األسبوع
الرابع ١٢٠ ثانية يومًيا).

تناول وجبات نباتية كل يوم اثنين.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

عمل تاج لdiapointarabia@ بما في ذلك هاشتاغ التحدي 

 عمل تاج ل٤ أصدقاء
مشاركة النتائج أسبوعيا يوم الجمعة (٤ مرات)

إكمال تحدي ال ٣٠ دقيقة من التمارين الرياضية في اليوم خالل هذا الشهر

استخدام الصفحات التالية لتدوين أهدافك لشهر نوفمبر.

اآلن، قم بإنشاء األهداف الذكية الخاصة بك في الصفحة التالية، واستخدم قسم متابعة

التقدم في هذا الكتيب لتتبع تقدمك في التمرينات البدنية والرعاية الذاتية والتغذية والمزيد!

 
تذكر مشاركة النتائج األسبوعية عىل انستجرام باستخدام صور من صفحات التتبع
الخاصة بك في نهاية هذا الكتاب للحصول عىل فرصة للفوز بجلسة تدريب مجانية

بشرط تذكر:

 

 #DiapointChallenge2021     

 

أهدافنا الذكية
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قبل أن نبدأ، احضر دفتر مالحظات أو اطبع الصفحات التالية في هذا الكتاب حتى

تتمكن من تدوين أهدافك ومتابعة تقدمك.

 
لقد أثبتت األبحاث أنه عندما نكتب األشياء ، فإننا نتذكرها بسهولة أكبر ونتعلم أكثر!

تدوين أهدافك وعاداتك الجديدة ستجعلها تدوم وقت أطول.

 
 

وفي ديابوينت، لدينا إيمان قوي بأنه إذا لم تقم بكتابة شيء ما، فغالبا لن تفعله. أو

دعنا نقول حتى، سيكون من الصعب تتبعه ومن ثم ال يمكنك االحتفال بإنجازاتك!

كتابة الأهداف
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الرياضة الرعاية الذاتية

النوم التغذية

جلوكوز الدم

وضع أهدافك

تأكد من وضع أهداف

ذكية:

 محددة وقابلة للقياس
وقابلة للتحقيق/واقعية

ومبنية عىل وقت محدد

 
عىل سبيل المثال: سوف

أمشي ٣٠ دقيقة كل اثنين

وأربعاء وجمعة
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متابعة التقدم



متتبع الرياضة:

 

استخدم الصفحة هذه لملء نوع ومدة التمرين البدني الذي تمارسه كل يوم طوال هذا

الشهر.

 

اهدف إىل الحصول عىل أي نوع من الحركة كل يوم. المشي السريع لمدة ٣٠ دقيقة يمكن

أن يفعل العجائب لجسمنا وعقلنا.

متتبع شرب المياه:

 
لتتبع كمية المياه التي تشربها يومًيا خالل هذا الشهر، قم بتلوين أو وضع عالمة عىل

األكواب الموجودة عىل صفحة تتبع المياه في كل مرة تشرب فيها كوبًا من الماء.

 
حاول تناول ١٠ أكواب من الماء يومًيا (حوالي ٢ لتر).

 

متتبع الرعاية الذاتية:

 

استخدم هذه الصفحات لمساعدتك عىل االلتزام بنشاط رعاية ذاتية واحد عىل األقل

يومًيا خالل هذا الشهر. تذكر أنه حتى ١٠ دقائق من التأمل مهمة وسيكون لها تأثير! الرعاية

الذاتية هي أي شيء يساعدك عىل الشعور بالشحن الذهني مجدًدا. لهذا السبب يوجد

خيار "نشاط آخر"!
 

استخدم الصفحات التالية لمساعدتك في تتبع أهدافك. يمكنك التركيز عىل جميع

األهداف كل أسبوع، أو تجربة هدف مختلف كل أسبوع. إذا بدأت بقسم واحد فقط،

فاستمر في هذا القسم وأضف قسًما جديًدا كل أسبوع.

التعليمات
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متتبع النوم:

 

استخدم هذه الصفحة لتتبع نومك طوال هذا الشهر.

 

أضف التاريخ في العمود األول، ضع عالمة تحت عدد ساعات النوم التي حصلت عليها

في هذا اليوم في العمود التالي،

 
وأخيرًا ، استخدم النجوم لتقييم طاقتك من ٥ لذلك اليوم لترى كيف تؤثر عليك كمية

النوم التي تحصل عليها.

يوميات الطعام:

 

أضف مالحظات موجزة حول ما تأكله يومًيا في وجبات اإلفطار والغداء والعشاء

والوجبات الخفيفة/المشروبات.

 

سيسمح لك القيام بذلك برؤية ما تأكله بصريًا ومالحظة أي مناطق قد ترغب في تغييرها

أو تحسينها. يمكنك بسهولة ضمان تضمين المجموعات الغذائية الخمس في وجباتك،

واتباع نظام غذائي صحي أكثر توازناً. ستساعدك اليوميات أيًضا عىل رؤية تقدمك نحو

هدفك الشخصي للتغذية.

 

متتبع نسبة الجلوكوز في الدم:

 

إذا كان لديك السكري، فقد يكون لديك بالفعل طريقة لتتبع نسبة السكر في الدم. داوم
عىل فعل ذلك! إذا كنت ال تتبع الجلوكوز في الدم بالفعل، وستستخدم هذا المتتبع، فتأكد

من مشاركته مع طبيبك للحصول عىل مالحظات طبية.

 

التعليمات
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ليوم ا

األحد

اإلثنين

ثاء ثل ل ا

ء األربعا

الخميس

لجمعة ا

السبت

لتمرين لتمرينا ا مدة 

األسبوع الثاني

متتبع التمارين الرياضية

األسبوع األول

األسبوع الرابع األسبوع الثالث

ليوم ا

األحد

اإلثنين

ثاء ثل ل ا

ء األربعا

الخميس

لجمعة ا

السبت

لتمرين لتمرينا ا مدة 

ليوم ا

األحد

اإلثنين

ثاء ثل ل ا

ء األربعا

الخميس

لجمعة ا

السبت

لتمرين لتمرينا ا مدة  ليوم ا

األحد

اإلثنين

ثاء ثل ل ا

ء األربعا

الخميس

لجمعة ا

السبت

لتمرين لتمرينا ا مدة 
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اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

متتبع شرب المياه

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

األسبوع األول

األسبوع الرابعاألسبوع الثالث

األسبوع الثاني
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وقت في الطبيعة

S M T W T F S

وقت مع العائلة/األصدقاء 

التأمل

القراءة/الكتابة

نشاط آخر

ل
و

لأ
ع ا

و
سب

لأ
ا

متتبع الرعاية الذاتية
ي

ثان
ال
ع 

و
سب

لأ
ا

وقت في الطبيعة

S M T W T F S

وقت مع العائلة/األصدقاء 

التأمل

القراءة/الكتابة

نشاط آخر
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متتبع الرعاية الذاتية
ع

راب
ال
ع 

و
سب

لأ
ا

ث
ال

لث
ع ا

و
سب

لأ
ا

وقت في الطبيعة

S M T W T F S

وقت مع العائلة/األصدقاء 

التأمل

القراءة/الكتابة

نشاط آخر

وقت في الطبيعة

S M T W T F S

وقت مع العائلة/األصدقاء 

التأمل

القراءة/الكتابة

نشاط آخر
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١

متتبع النوم
عدد ساعات النوم

التاريخ
الطاقة

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

١

عدد ساعات النوم
التاريخ

الطاقة

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

١

عدد ساعات النوم
التاريخ

الطاقة

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

١

عدد ساعات النوم
التاريخ

الطاقة

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
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األسبوع األول

وجبة العشاءوجبة الغداءوجبة االفطار
وجبات خفيفة/

مشروبات

يوميات الطعام

اليوم

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

صفحة ٢٦
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األسبوع الثاني

وجبة العشاءوجبة الغداءوجبة االفطار
وجبات خفيفة/

مشروبات

يوميات الطعام

اليوم

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت
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األسبوع الثالث

وجبة العشاءوجبة الغداءوجبة االفطار
وجبات خفيفة/

مشروبات

يوميات الطعام

اليوم

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

صفحة ٢٨
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األسبوع الرابع

وجبة العشاءوجبة الغداءوجبة االفطار
وجبات خفيفة/

مشروبات

يوميات الطعام

اليوم

األحد

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

صفحة ٢٩
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يجب أن تكون فحوصات جلوكوز الدم بعد الوجبة بساعتين عىل األقل

متتبع جلوكوز الدم

صفحة ٣٠
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أنا في غاية االمتنان لاألهداف التي حققتها

أريد التركيز أكثر عىل هذا

@diapointme
@diapointarabia

www.diapointshop.com

info@diapointme.com

إحتفل!

لقد استمتعت بهذا

نشكرك على انضمامك إلينا في تحدي ديابوينت لشهر

نوفمبر

يُرجى التواصل معنا بخصوص أي أسئلة أو استفسارات

صفحة ٣١
www.diapointarabia.com



 
هل ألهمك هذا التحدي إلجراء تغيير طويل المدى في نمط حياتك لتحسين صحتك؟

 
يمكن أن يساعدك التدريب الصحي في تحديد وتتبع وتحقيق أهدافك!

 
إذا لم تكن متأكًدا من كيفية االستفادة من برنامج تدريب، فيمكنك التسجيل هنا

للحصول عىل جلسة تدريب مجانية مخصصة الستكشاف احتياجاتك مع مدرب

صحي من ديابوينت. 

جلسة االكتشاف هذه عبارة عن جلسة تدريب مصغرة مدتها ٢٠ دقيقة مخصصة

الستكشاف كيف ستبدو تجربة التدريب عىل نمط الحياة بالنسبة لك عىل حسب

احتياجات حياتك وصحتك وما ترغب في تحقيقه.

w w w . d i a p o i n t s h o p . c o m

خدمات ديابوينت

صفحة ٣٢



برنامج التدريب على تغيير نمط الحياة (٣ شهور)
 

هل تتطلع إىل إجراء تغييرات صحية طويلة المدى في حياتك؟ ستوجهك وتدعمك

مجموعة التدريب الصحي هذه لمدة ثالثة أشهر. سيكون مدربك معك في كل خطوة عىل

الطريق. ملحوظة: هذا ليس برنامج حمية بل هو برنامج سيغير نمط حياتك ألفضل شكل

يناسب صحتك. هذا برنامج حيث سيدعمك مدربك، ويستمع إىل احتياجاتك ويساعدك

عىل تحديد أهدافك. هذا برنامج حيث سيحاسبك مدربك عىل هذه األهداف وسيكون

هناك لالحتفال بها عندما تحققها.

 
قم بزيارة متجر ديابوينت لمعرفة المزيد اآلن!

 
 
 

www.d iapo in t shop .com

خدمات ديابوينت

صفحة ٣٣

https://www.diapointshop.com/collections/coaching-wellness/products/three-month-transformation-package


 
دورة تدريب ديابوينت للتغذية لإدارة السكري

 
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية إدارة تغذيتك بشكل فعال للحفاظ عىل مستويات

السكر في الدم المستهدفة ، يمكن أن يساعدك مدرب صحة معتمد. سنوجهك إلدارة

تغذيتك وفهم المبادئ األساسية التي تلبي احتياجاتك.

 
يمكن شراء دورة التدريب هذه مع مدرب صحي للسكري كجلسة واحدة مدتها ٩٠ دقيقة 

 أو جلستين مدة كل واحدة ٤٥ دقيقة.
 

تغطي هذه الجلسة تقييم لنظامك الغذائي، أساسيات النظام الغذائي الصحي، تعلم

قراءة ملصقات الطعام والتحكم في الكميات. احجز اآلن لهذه الخدمة الحصرية.

www.d iapo in t shop .com

خدمات ديابوينت
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https://www.diapointshop.com/collections/coaching-wellness/products/nutrition-for-diabetes-management-health-coaching-session-90-minutes


اعد تنظيم مطبخك معنا!

 
إذا كنت تحب فكرة التدريب مع مدرب صحي، لكنك تشعر أنه ليس لديك وقت لمدة ١٠

أسابيع التباع برنامج فهذا االمر مفهوم تماًما في زمننا هذا.

 
لقد وجدنا حالً لهذا – برنامجنا إلعادة تنظيم مطبخك. سنساعدك عىل تعقب

صحتك بسرعة من خالل القدوم إىل مطبخك ومناقشة نمط حياتك وتغذيتك،

وسنساعدك في التسوق أيضاً. فكر فينا كمتسوقين شخصيين، ولكن للطعام.

 

www.d iapo in t shop .com

تعلم المزيد اآلن!

خدمات ديابوينت

صفحة ٣٥

https://www.diapointshop.com/collections/coaching-wellness/products/the-vip-kitchen-makeover
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شكرا لراعي هذا الحدث
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