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Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Tüyoları
Su İçme Hatırlatıcısı
Hayatın kaynağı su. İnsan vücudunun ortalama yüzde 60’ının 
yani yarısından fazlasının su olduğunu düşünürsek su içmenin 
bedenimizin içten ve dıştan sağlıklı olması için ne kadar gerekli 
olduğunu hepimiz biliriz. Su içmeyi unutuyorsanız bu Android 
uygulaması tam da size göre.

Sağlıklı Yaşam Tüyoları
Neden çayı şekersiz içmelisiniz? Öğrenmek için sağlıklı yaşam 
tüyoları, tam da size göre. 

TazeMasa
Organik meyve, sebze ve birçok malzemeyi bulabileceğiniz 
TazeMasa web sitesinin beslenme, diyet, sağlık vb. birçok yararlı 
bilginin yer aldığı blog sayfasına buradanburadan ulaşabilirsiniz.

Nisan Ayı Sebze ve Meyveleri
Sağlıklı beslenmek için sebze ve meyveleri ayında tüketmek 
çok önemlidir. “Nisanda hangi sebzeler yenir” dediğinizi duyar 
gibiyiz.

Ağır Sağlam
Form tutmak ve sağlıklı beslenme için sayısız ipucu buradaburada. 
Haydi, hareket zamanı!
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Youtube Üzerinden Sağlıklı Beslenme ve Spor için 
Tüyolar

Dilara Koçak
Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama aklınız hep bol kalorili yemek 
ve tatlı tariflerine mi gidiyor? İşte tam da aradığınız pratik, sağlıklı 
yemek ve tatlı tarifleri, beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın içinde 
bolca sağlıklı, lezzetli yemek ve tatlı tarifi barındırdığı Youtube 
kanalında. Evde olduğumuz bugünlerde sağlıklı bir portakallı keki 
hak etmiyor muyuz? 

Revna Çakır
Kendini sağlıklı beslenmeye adamış; kanalında sağlıklı, yaratıcı, 
lezzetli ve pratik yemek tarifleri veriyor. Diyabet hastasısınız ve 
nasıl besleneceğinizi bilmiyor musunuz? O zaman tık tık. 

Ebru Karaduman
Spor yapmak istiyorum ama evde nasıl spor yapılır ki diyorsanız 
buyurun Ebru Karaduman’la evde egzersiz nasıl yapılırmış 
görmeye. 

Fit Yemek 
Uzmanlardan sağlıklı beslenme ile ilgili tüyolar buradaburada. 

Reyhan Oksay ile Pilates 
Hareketlerimizin kısıtlandığı bu günlerde pilates ile daha sağlıklı bir 
vücuda sahip olabiliriz.

SAĞLIK
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