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Obiceiuri proaste. 
 
Lichiorul și, de asemenea, țigările sunt suspecții atemporale atunci când implică probleme de 
digestie. Controlul consumului de băuturi alcoolice și scăderea fumatului pot avea un efect 
pozitiv rapid asupra bunăstării intestinale - WWW. Gustările pe timp de noapte, mâncatul 
rapid și, de asemenea, renunțarea la alimente sunt, de fapt, rutine care ar trebui prevenite. 
 

Condimente. 
 
Prea multă mâncare irită stomacul. Persoanele care se confruntă cu probleme intestinale 
trebuie să stea departe de mesele prea sărate, scandaloase, deoarece ar putea crește 
plângerile de disconfort și, de asemenea, starea de rău. Nu este o posibilitate foarte bună 
pentru persoanele care se confruntă cu o burtă iritată și, de asemenea, tractul intestinal, de 
asemenea, alimente grase, precum și alimente prăjite. 
 

Ingrediente. 

 
Adesea, lipsa de ajutor suplimentar pentru a menține o unitate intestinală bine funcțională 
și, de asemenea, bine echilibrată poate fi ceea ce nu aveți pentru a vă stimula starea de bine. 
Probioticele, prebioticele și, de asemenea, zincul pot fi cei mai buni prieteni ai tăi! 
 

 
 
Medical în sezonul de iarnă: 5 concepții greșite și fapte simple. 
 
Lunile răcoroase sunt momentele anului în care experții noștri se gândesc cel mai adesea la 
avertismentele „deranjante” ale părinților noștri: „îmbrăcați-vă, cu siguranță vă veți răci!” Să 
nu vezi un scalp umed te vei îmbolnăvi!” precum și unde fără „efectuat îți spun să te 
îmbraci?!”. Dacă avertismentele părinților noștri sunt mituri sau chiar simple fapte, este 
presupunerea oricărei persoane. Cu toate acestea, ne asigurăm că se vorbește despre asta 
prin oameni care ne iubesc. 
 

https://www.bioetica.ro/
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Permisul le ignoră pentru o clipă, precum și să arunce o privire la diverse alte mituri, precum 
și la realități despre starea de sănătate a iernii și să verifice valabilitatea acestora. 
 
Este real că ne scurgem mult din căldura corpului prin scalp? Nu! Cercetările arată că scădem 
o cantitate foarte mică de temperatură prin cap. Realitatea este de fapt că orice parte 
neacoperită a corpului fizic pierde căldură, așa că este necesar să te îmbraci corect din cap 
până în picioare. Menținerea capului cald poate ajuta la creșterea cantităților de confort și, 
de asemenea, la reducerea amenințării de emoție rece și, de asemenea, inconfortabilă. 
 
Este adevărat că sputa mucoasă verde semnifică contaminarea microbiană?  
 
De fapt, acest lucru nu este corect. Oamenii se supără de obicei atunci când tusesc mucus 
ecologic, totuși, în cea mai mare parte, acest lucru este tipic și este un semn că o răceală, 
gripă sau chiar o infecție implică de fapt o parte. 
 

 
 
Cu toate acestea, între ele, mucusul galben este un indiciu că corpul nostru încă se confruntă 
cu boala, iar mucusul limpede este de fapt simptomul inițial al unei stări de sănătate. 
 

Poti lua gripa dintr-o injectie cu gripa?  
 
5 fapte despre sănătate și bunăstare în timpul iernii 3. Nu vă faceți griji! De fapt, nu există 
niciun virus viu în vaccin, așa că nu poate declanșa gripa. Acestea fiind spuse, trebuie să ne 
dăm seama că introducerea unei injecții împotriva gripei nu asigură o protecție completă 
împotriva gripei. Este de fapt foarte posibil să-l înregistrezi, deși mai greu având în vedere că 
niciun vaccin nu este de fapt 100% eficient. 
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Uscarea căldurii de la calorifer poate duce la răceală sau gripă? 5 realități despre wellness în 
sezonul de iarnă 4. Este doar un mit. Căldura care vine de la calorifer poate usca căile nazale 
și poate duce la dureri și sângerări nazale, dar nu poate duce la contaminarea respirației. 
 
Este adevărat că curățarea zăpezii este de fapt asociată cu o amenințare mult mai mare de 
boli cardiovasculare? bunăstare în Noul An. Acest lucru este de fapt pozitiv real! 
Frigul îngustează arterele, ameliorând loturile din centru. Sarcina bruscă, extremă, cum ar fi 
zăpada cu lopata, crește doar riscul unui atac de cord. S-ar putea spune că aceasta este o 
activitate mai emoționantă decât multe sporturi de sezon de iarnă, datorită faptului că în 
doar 2 minute pulsul poate atinge cu ușurință niveluri nesigure. 
 
Oamenii bine echilibrați și energici nu trebuie să aibă probleme cu curățarea zăpezii. Dar 
mulți nu înțeleg că au afecțiuni precum hipertensiune arterială, niveluri ridicate de colesterol 
sau diabet, de aceea toată lumea trebuie să fie atentă. Experții noștri vă sugerează să 
utilizați o mistrie mică și, de asemenea, să luați pauze recurente. 
 
Amintiți-vă întotdeauna că toate antrenamentele sunt de fapt și mai stresante pentru 
sistemul corpului iarna. Dacă aveți peste 60 de ani sau chiar aveți îngrijorări cu privire la 
sănătatea dumneavoastră, consultați-vă medicul înainte de a participa la orice fel de sarcini 
laborioase de iarnă. 


