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Görevimiz senin kalbin
SİPARİŞİM KALBİNİZ
TASARRUF YAŞAMI - BEŞ DAKİKA
EHRLICH® e.K şirketi. KARDiVAR u'da geniş çapta meslekten eğitim
(Kişisel Koç) eğitimi ile hedef belirlemiştir. pH8.ENERGY, kalp krizi
veya inme geçirme riskini kişisel olarak belirlemek için. KARDiVAR ile
ani kardiyak ölümden dolayı devam eden yüksek ölüm oranlarıyla
mücadele etme şansına sahibiz.
Neredeyse herkes sağlıklı bir insanın hikayesinin çöktügünü bilir ve
çabucak çağırdı acil doktor bu kişinin hayatını kurtaramazdı.
Bu durum Avrupa'da günde 2100 kez meydana gelir. Bu, her 2
dakikada bir Avrupa'da 3 kişinin ani kalp ölümü anlamına geliyor.
Ani kardiyak ölüm, kalp kasının ani, kontrolsüz bir şekilde seğirmesi olan "ventriküler fibrilasyon" denilen
vakaların% 80'inde gerçek bir kalp fonksiyonunu imkansız kılar.
Sadece KARDiVAR ölçümü ve ağımızın erken tespit edilmesi sayesinde, etkilenenlerin hayatları kurtarılabilir.
Kimler risk altında?
Yüksek risk grubu özellikle koroner kalp hastalığı olan hastaları içerir. Ayrıca, kalp duvarının kalıtsal
kalınlaşması ile yüksek performanslı sporcu. Aşırı kilo, obezite, sigara içen, alkolik ve% 80 diyabetik tip 2.
Yeni tanı alan Tip 2 diyabetiklerin yüzde 90'ı aşırı kilolu. Aynı zamanda körlüğü ve ayak amputasyonlarını da
tehdit ediyor.
Çok fazla kolesterol
Özellikle kötü kolesterol LDL metabolik sendromu olan kişilerde yükselir.
Bununla birlikte, özellikle haince, hastaların% 90'ının ani kalp ölümünden muzdarip
olması.
Ani kardiyak ölüm herhangi bir uyarı olmadan kalp hastalığının ilk belirtisidir.
Hayat kurtaran bakım yalnızca KARDiVAR'ın trafik ışığı işlevini kullanmak isteyen eğitimli uzmanlar (Kişisel
Koç) tarafından garanti edilebilir. ÖNLEM: "Önce koruma". Ondan sonra,
diyet desteklerimizden birini seçersin. 5 dakikalık HRV ölçümünden sonra
doğal bir ürün belirlenir ve basit bir grafik (trafik ışığı sistemi) 4 ila 6 hafta
sonra gösterilir.
Kalbindeki stresi ölçmek
Kalbimiz sadece stresten acı çekmiyor, aynı zamanda bize gösteriyor. Ne
yazık ki kardiyak stres, örneğin ağrı veya hissedilir semptomlar şeklinde
değil, sadece bir cardiVar ölçümü ile daha yakından muayene edildiğinde
fark edilmez. Strok dizisinin bir milisaniye analizi, kalp atış hızı değişkenliği
(HRV) bildirimini sağlar. Gösterildiği gibi, mevcut iç denge kalp atışlarının
değişebilirliğine yansır. Sağlıklı, boş bir kalp frekansını sürekli olarak
değiştirir ve bu nedenle sıcaklık ve gürültü olarak arayan dış uyaranların yanı
sıra tansiyon ve solunumun yanı sıra iç dalgalanmalara da adapte olur.
Fiziksel ve zihinsel stres altında, otonomik dengemiz dinlenmeden stresi
değiştirir ve kalp atışlarının değişebilirliği azalır. HRV üzerine yapılan birçok
bilimsel çalışma, kronik stresin gösterdiği gibi. Ehrlich® e.K. tarafından
HRV'nin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. stresin erken yaşta risk faktörü
olarak tespit edilmesine ve mücadele edilmesine yardımcı olur. WWW.KARDiVAR.TV
SAGLIK-POINTS: Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, Andana, Konya, Gaziantep, Sanhurfa, Mersin! Kalp ve
vücut yağ ölçümü ve, pH8.ENERGY - Tribulus.ENERGY - Resveratrol.ENERGY ve daha fazlası ...

İnmeyi durdurduk!
Atriyal fibrilasyonun semptomları manifolddur. Tipik
semptomlar arasında kalp sıkışması veya kalp atışı, baş
dönmesi, nefes darlığı, terleme, güçsüzlük ve göğsün
sıkılığı sayılabilir. Bununla birlikte, birçok hasta herhangi
bir semptom farketmez veya vücutlarının sinyallerini
doğru şekilde sınıflandıramaz. Kardiyak aritmisine ancak
ciddi bir inme sonrası tanı konulabilir. Bu semptomların
farkında olmalısınız: düzensiz kalp atışı, düzensiz nabız.
Kalp tökezleme, hızlı kalp atışı, baş dönmesi, terleme,
nefes darlığı, iç huzursuzluğu, endişe duyguları,
yorgunluk, göğüs ağrısı, yorgunluk, sınırlı kapasite,
kadınlarda en yaygın olanı.

