Fysisk aktivitet, bättre än droger
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I den moderna världen, människor ställs inför en mängd olika sjukdomar från dåliga vanor so
för mycket, brist på motion, tittar på tv mycket ... Resultatet är en generation av unga
särskilt i utvecklingsländer, växa upp med en hög risk att drabbas av sjukdomar som fetma
och hjärt-kärlsjukdom ... som tillsammans under namnet på sjukdomen inte är smittsam.
när infekterade, ser vi till medicinering som en lösning på ett unikt och effektivt sätt a
situationen. Det finns dock en bättre behandling än många besparingar och inte orsaka biv
när vi trav lider av sjukdomar i modern tid, såsom ökad fysisk aktivitet.
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I utvecklade länder, har länge behandling med förskrivning av fysisk aktivitet har tillämpats.
vetenskaplig forskning, fann man att den praxis som 10 minuter om dagen kommer att bi
minska risken för fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, bröstcancer, koloncancer ...
med diabetes, fetma, hjärtsjukdom, blodtryck, fysisk aktivitet och motion enligt den dose
ordinerats av läkare för att hjälpa dem att behålla sin hälsa utan att någon ytterligare läke
Förskrivning av detta slag är mycket stor utsträckning i de utvecklade länderna, kan Sverige a
ett av de länder i spetsen för denna rörelse. Med budskapet "Fysisk aktivitet är drogen"
aktivitet är den medicin", i stora sjukhus i Sverige, är patienter som ordineras och hänvis
sportcentret att utöva recept, inte är till apoteket för att lösa problemet med sjukdomen.
fick instruktioner om hur och intensitet av fysisk aktivitet för effektiv behandling.
intresserade faktiskt information om aktiv behandling och 80% sade att de skulle välja fysis
istället för att använda droger om effektiv mellan de båda är densamma.
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