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VÅR LIVSSTIL I DAG innebär en extrem belastning på våra hjärtan skrivbordsjobb och lugna tv-kvällar är
ungefär lika slitsamt för hjärtat som en rymdfärd till månen. Kunskaperna om vårt mest dyrbara organ hjärtat
har aldrig varit mer omfattande. Och likaså våra möjligheter att faktiskt ta hand om hjärtat genom att förändra
hur vi lever. Trots det är hjärt- och kärlsjukdomar ett folkhälsoproblem som i många fall kan undvikas genom

enkla förändringar i våra vardagsrutiner. Hjärtforskaren Katarina Steding-Ehrenborg ger i Hjärtsmart en
praktisk och tillgänglig guide till hur vi ska ta hand om våra hjärtan för att orka mer och leva längre.

KATARINA STEDING-EHRENBORG är lektor i hälsovetenskap och docent i experimentell klinisk fysiologi
vid Lunds universitet. Hon forskar om hjärtats förmåga att anpassa sig till extrem belastning.

Skickas inom 24 vardagar. Hjärtsmart orka mer och lev längre. Nytt regelverk för behandling av
personuppgifter GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Skulden och ångern finns kvar där och gnager men med

åren blir den säkert lättare och lättare att bära.
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Skickas om 3 vardagar. Illamaendet kom och gick magen gjorde vansinnigt ont foten madde ok och jag
kallsvettades ingen vidare kombination nar. VÅR LIVSSTIL I DAG innebär en extrem belastning på våra

hjärtan skrivbordsjobb och lugna tvkvällar är ungefär lika slitsamt för hjärtat som en rymdfärd till månen. Jag
verkar leva kvar i troskapen att det fortfarande är svinhett. Pris 249 kr. Trots det är hjärt och kärlsjukdomar ett

folkhälsoproblem som i många fall kan undvikas genom enkla förändringar i våra vardagsrutiner.
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