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tuesday, 2001 / 2003 / 2011 

Hanoi kommer att ha "super 

sjukhus" privat

tisdagen den 15 / 02 / 2011 

Inledning av projektkonsortiet 

2000000000 $ underhållning

måndagen den 24 / 01 / 2011 

kontor leasing kämpar, hotellet är 

säsongen

måndagen den 17 / 01 / 2011 

2011, de investeringsmöjligheter av 

samtliga utestående aktier

torsdagen den 13 / 01 / 2011 

7 grupp stora lösningar för 

ekonomisk utveckling - samhället 

under 2011

onsdag, 15 / 12 / 2010 

Meddelande om tre nya lagar

måndag, 15 / 11 / 2010 

officiella pilot investeringar i form av 

partner - från

thursday, 2004 / 11/2010 

Egenintresse i propositionen - hur 

illa?

onsdagen den 23 /  03 / 2011 

värdepappersbolag i "fas av liv och 

död"

onsdagen den 23 /  03 / 2011 

Enterprise fortfarande "förvirrad" 

skatteincitament

fredagen den 18 / 03 / 2011 

Vietnam Business livliga japanska 

stöd

 

torsdag, 05/12 / 2011 

I den moderna världen, människor ställs inför en mängd olika sjukdomar från dåliga vanor som att äta 
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, diabetes 
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 att hantera
situationen. Det finns dock en bättre behandling än många besparingar och inte orsaka biverkningar 
när vi trav lider av sjukdomar i modern tid, såsom ökad fysisk aktivitet.

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 bidra till att 
minska risken för fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, bröstcancer, koloncancer ...
med diabetes, fetma, hjärtsjukdom, blodtryck, fysisk aktivitet och motion enligt den dosering som 
ordinerats av läkare för att hjälpa dem att behålla sin hälsa utan att någon ytterligare läkemedel nr.
Förskrivning av detta slag är mycket stor utsträckning i de utvecklade länderna, kan Sverige anses vara 
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 hänvisningar till 
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 fysisk
istället för att använda droger om effektiv mellan de båda är densamma.
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