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قلب آمریکا کاستن مصرف چربی های انجمن 
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 :اسیدهای چرب ترانس مضرات 
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  جزء ترانس و اشباع های چربی
  چربی و سالمتی برای بد های چربی

 باند چند یا یک با اشباع غیر های
  چربیهای جزء (سیس ایزومر) دوگانه
  می محسوب سالمتی برای خوب
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