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Diyabet riskiniz bu kadar yüksek

Sağlık kontrolü DİYABET (Şeker Hastaliği) FINDRISK
Diyabet hastaliğindan önce siz harekete geçin:
Diyabet 2 tipi riskini kolayca test ediniz.
Diyabet 2 tipi, şu ana kadar halkın %10’undan fazla kişinin
yakalandığı modern çağın hastalığıdır. İlerlemiş yaşlarda bu hastaliğa
yakalanma riski daha da artarak %30’u geçmektedir. Bunun yanı sıra
çoğu insan bu hastaliğa belki yakalandığını bile bilmiyor. Bu firsattan
faydalanıp testi yapınız: Yalnizca 8 basit soruda, önümüzdeki 10
yılda
Diyabet-2 hastalığına yakalanma tehlikesini önceden
görebilirsiniz.

Diyabet 2 tipi hakkında ilginç Bilgiler
Diyabet sinsidir.  Diyabet baslangıç döneminde hic ağrı hissettirmez.
 Diyabet örneğin gözlere, böbreklere, damarlara, kalbe veya
sinirlere zarar verebilir.  Uzmanlar önemli sayıda teşhis edilememis
Diyabet hastasi varolduğunu tahmin ediyor.  Kilolu olmak Diyabet
hastalığına yakalanma riskini önemli derecede artırmaktadir. 
Diyabet zenginliğin bir tuzaği olabilir.  Önlem almak hastalıkların
oluşmasını engelleyebilir veya hastalığın olusmaşını geciktirebilir. 
Hastalığın teşhisi hastalık başlangıcından ortalama olarak 10 yıl
sonra konulabilmektedir.  Daha fazla hareket ve sağlıklı beslenme
başarının anahtarıdır - Fakat dikkat: Kendi güvenliğiniz için önce
sizde bulunan hastalıklarla ilgili doktorunuza sorunuz.  Erken teşhis
ve tedavi hastalığın çabuk ilerlemesini engelleyebilir.  Yaşam kalitesi
Diyabete karsi erken önlem almakla yükseltilebilir.  Zamanında
doktorunuza sorunuz.  Yaptıklarınızın faydalarını göreceksiniz.

Diyabet riskinizi ne kadar erken bilirseniz,
o kadar erken kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz!
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