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Jeruk Nipis Bantu Hancurkan Lemak

Artikel : 

Tubuh manusia membutuhkan lemak untuk melindungi sel dan melarutkan vitamin tertentu sepertiA,D,E,K.
Namun, kadar lemak yang berlebihan justru memicu timbulnya berbagai macam penyakitberbahaya seperti
penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan serangan jantung dan stroke.
Lemak berlebih ini juga akan menyebabkan berat badan seseorang tidak ideal, bahkan obesitas. Beberapa
orangsampai melakukan diet ketat yang membahayakan seperti konsumsi obat-obatan peluruh lemak,
bahkanrela tidak makan berhari-hari. Padahal, ada cara alami menghancurkan lemak yang lebih aman
dan sehatdilakukan, salah satunya yaitu mengonsumsi jeruk nipis (Citrus aurantiifirolia).
Jeruk nipis memang bukan kategori buah yang dimakan begitu saja seperti jeruk, apel, melon,
semangka,dll karena rasa asam bercampur pahit yang tidak begitu nyaman di lidah. Jeruk nipis
biasanyadicampurkan ke dalam makanan untuk memberi rasa asam dan aroma segar seperti pada soto.
Keasamanjeruk nipis menunjukkan bahwa buah ini tinggi kandungan vitamin C sebagai antioksidan alami
yangmampu menangkal penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jeruk nipis juga memiliki fungsi
estetika,yaitu membantu memerangi selulit. Sifat antibakteri pada jeruk nipis berfungsi untuk
menghilangkankuman dan bakteri.
Ini sebabnya sabun pencuci piring memanfaatkan ekstrak jeruk nipis sebagaipenghilang lemak dan bakteri.
Sebuah penelitian di Jepang, membuktikan bahwa tetesan jeruk nipismampu menghilangkan 92% kuman
dan bakteri pada tiram laut dalam hitungan menit. Jadi, anda bisamenggunakan jeruk nipis untuk
&amp;ldquo;mencuci&amp;rdquo; daging dan ikan sebelum dimasak. Sementarabagi tubuh, jeruk nipis
dapat membantu detoksifikasi, yaitu membuang racun-racun berbahaya. Itulahmengapa orang yang sering
mengonsumsi buah tubuhnya tidak mudah sakit, terlihat lebih segar. Agartetap sehat dan awet muda,
konsumsilah air perasan jeruk nipis yang kaya akan vitamin C ini.
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