
NORSK

Sollys er den viktigste kilden til  
D-vitamin, som forebygger en rekke 
sykdommer. For lite D-vitamin kan gjøre 
en slapp og sliten, og gi benskjørhet, 
smerter i skjelettet og svak muskulatur. 

01/ D-VITAMIN

Trening og frisk luft har god 
effekt mot hodepine.

02/ HODEPINE

Blodsirkulasjonen og pulsen 
øker allerede ved lett aktivitet 
og er bra for hjertet.

03/ GODT FOR HJERTET

Med fysisk aktivitet får du  
mindre vondt i rygg og nakke.

05/ MINDRE SMERTER

Fysisk aktivitet reduserer 
risikoen for å utvikle høyt 
blodtrykk og forebygger  
blodpropp, muskel- og 
skjelettsykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, diabetes 2, 
visse typer kreft og fedme.

04/ FOREBYGGENDE

Når vi går ute i naturen bekymrer 
vi oss mindre, og får mer trivsel. 
Friluftsliv kan motvirke angst  
og depresjon.

06/ MOTVIRKE ANGST

Frisk luft og fysiske aktivitet gir 
bedre søvn. 

07/ BEDRE SØVN

FRILUFTSLIV &
HELSE 
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ENGELSK

Sunlight is the most important source of 
vitamin D, which prevents a number of 
diseases. Too little vitamin D makes you 
listless and tired and causes osteoporosis, 
skeletal pain and weak musculature.

01/ VITAMIN D

Exercise and fresh air are an  
effective remedy against headaches. 

02/ HEADACHES

Blood circulation and pulse rate 
increase even with light activity, 
which is good for the heart. 

03/ GOOD FOR THE HEART

OUTDOOR RECREATION &
HEALTH

Engaging in physical activity 
means you will experience less 
pain in the back and neck.

05/ LESS PAIN

Physical activity reduces the 
risk of developing high blood 
pressure and prevents blood 
clots, musculoskeletal disorders, 
cardiovascular diseases, type 
II diabetes, as well as certain 
types of cancer and obesity.

04/ PREVENTIVE

Fresh air and physical activity 
will help you sleep better. 

07/ BETTER SLEEP

With long, dark winters, fresh air 
and sunlight are particularly impor-
tant to prevent winter depression.

06/ PREVENTS DEPRESSION

PRODUCED 
WITH 
SUPPORT 
FROM



أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين )د( ، الذي يقي 
بدوره من مجموعة متنوعة من األمراض. قد يجعلك النقص 
من فيتامين )د( تشعر بالتعب والوهن، ويسبب هشاشة العظام 

وآالم في الهيكل العظمي وضعف العضالت.

01 / فيتامين - د 

ممارسة الرياضة والهواء النقي لهما تأثير جيد 
ضد الصداع.

02 / الصداع 

تزداد الدورة الدموية نشاطا وكذلك معدل ضربات 
القلب بالفعل عند ممارسة نشاط خفيف وبالتالي 

فهو جيد للقلب.

03 / جيد للقلب

مع النشاط البدني يشعر الفرد بآالم أقل في 
الظهر والرقبة.

05 / تقليل الشعور باألم

يقلل النشاط البدني من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط 
الدم ويقي من تجلط الدم واضطرابات العضالت 

والعظام وأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض 
السكري 2 وأنواع معينة من السرطان والسمنة.

04 / وقائي

الحياة في الهواء الطلق تعمل على التخفيف 
من تأثير القلق واالكتئاب. فالخروج الي 

الطبيعة يعمل على الحد من الشعور بالقلق 
كما يجعلنا نشعر بالمزيد من الرفاهية

06 / منع القلق

الهواء النقي والنشاط البدني يوفران نوًما أفضل.

07 / نوم أفضل 

الحياة في الهواء
الطلق والصحة
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نور خورشید منبع اصلی ویتامین D است که از بروز انواع 
 D بیماری ها جلوگیری می کند. کمبود بیش از اندازه ویتامین

باعث احساس خستگی و بی میلی، پوکی استخوان، درد اسکلتی 
و ضعیف شدن عضالت می شود.

D 01/ ویتامین

ورزش و هوای تازه تاثیر خوبی در برابر سردرد 
دارد.

02/ سردرد

 فعالیت بدنی منجر به درد کمتر در ناحیه کمر و گردن
می شود

05/ درد کمتر

 فعالیت بدنی خطر ابتال به فشار خون باال را
کاهش داده و از لخته شدن خون، اختالالت اسکلتی 

عضالنی، بیماری های قلبی عروقی، دیابت 2، انواع 
خاصی از سرطان و چاقی جلوگیری می کند.

04/ اثر پیشگیرانه

هوای تازه و فعالیت بدنی منجر به خواب 
بهتر می شود.

07/ خواب بهتر

 گردش خون و ضربان قلب حتی با فعالیت سبک
ممکن است افزایش یابد، که برای قلب مفید است

سالمت )شخصی(
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وقتی به دامان طبیعت می رویم نگرانی 
 کمتر و احساس بهتری داریم. زندگی
 در فضاهای باز می تواند با اضطراب

و استرس مقابله کند

06/ از اضطراب جلوگیری می کند 

03/ مناسب و مفید برای قلب

زندگی در فضاهای باز و
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Saulės šviesa yra pagrindinis vitamino D, apsaugan-
čio nuo įvairių ligų, šaltinis. Dėl vitamino D trūkumo 
gali būti juntamas silpnumas ir nuovargis, atsirasti 
osteoporozė, kaulų skausmas, nusilpti raumenys.

01/ D-VITAMIN

Mankšta ir šviežias oras turi gerą 
efektą kovojant su galvos skausmu. 

02/ GALVOS SKAUSMAS

Kraujotaka ir pulsas suaktyvėja 
net nestipriai judant, ir tai turi gerą 
poveikį širdžiai. 

03/ SVEIKA ŠIRDŽIAI

Būdamas fiziškai aktyvus patiriate 
mažiau nugaros ir sprando skausmų. 

05/ MAŽIAU SKAUSMO

Fizinis aktyvumas mažina padi-
dėjusio kraujo spaudimo riziką 
ir apsaugo nuo kraujo krešulių, 
kaulų ir raumenų ligų, širdies ir 
kraujagyslių ligų, 2 tipo cukrinio 
diabeto, kai kurių rūšių vėžio ir 
nutukimo.  

04/ PROFILAKTIKA

Būdami gamtoje mažiau nerimaujame 
ir jaučiamės geriau.  Buvimas lauke gali 
neutralizuoti nerimą ir depresiją. 

06/ NEUTRALIZUOJA NERIMĄ

Šviežias oras ir fizinis aktyvumas 
užtikrina geresnį miegą. 

07/ GERESNIS MIEGAS

BUVIMAS GAMTOJE  
IR SVEIKATA
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Światło słoneczne jest głównym źródłem 
witaminy D, która zapobiega wielu chorobom. 
Zbyt mała ilość witaminy D może powodować 
osłabienie i zmęczenie, być przyczyną bólu w 
kościach oraz osłabienia siły mięśniowej. 

01/ WITAMINA D

Ćwiczenia i świeże powietrze mają korzystny 
wpływ na organizm przy bólach głowy.

02/ BÓLE GŁOWY

Krążenie krwi i tętno wzrasta już 
przy niewielkim zwiększeniu aktyw-
ności i jest korzystne dla serca.

03/ POMOC DLA SERCA

Dbając o aktywność fizyczną reduku-
jesz ból pleców i karku.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko 
zachorowania na nadciśnienie i 
zapobiega powstawaniu zakrzepów, 
chorób układu mięśniowo-szkie-
letowego, chorób układu krążenia, 
cukrzycy typu 2, niektórym rodzajom 
nowotworów i otyłości. 

04/ PROFILAKTYKA

Przebywając na łonie przyrody mniej się 
martwimy, a nasze samopoczucie jest 
lepsze. Spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu może przeciwdziałać lękowi 
i depresji. 

06/ ZAPOBIEGANIE  
 STANOM LĘKOWYM

Świeże powietrze i aktywność 
fizyczna zapewniają lepszy sen. 

07/ LEPSZY SEN

SPĘDZANIE CZASU NA 
ŚWIEŻYM POWIETRZU A 

ZDROWIE
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Iftiinka qorraxdu waa meesha ugu muhiimsan ee lagu 
helo fiitamiin D, oo ka hortagta dhowr cudur. Haddii 
fiitamiin D-gu ku yaraado, waxa uu qofku dareemi 
karaa caajis iyo daal, waxaana ka iman kara lafo-
burbur, lafo-xanuun iyo murqaha oo awood yaraada.

01/ FIITAMIIN D MADADAALADA DUURKA  
AH IYO CAAFIMAADKA

Jimicsiga iyo hawada dibedda ee oo la qaato 
waxay dawo wanaagsan u yihiin 
madax-xanuunka.

02/ MADAX-XANUUN

Jimicsiga jidheed waxa uu yareeyaa xanuunka 
dhabarka iyo qoorta. 

05/ YARAYNTA XANUUNNADA

Jimicsiga jidhku waxa uu hoos u dhigaa 
qatarta imaanshaha dhiig-karka wuxuuna ka 
hortagaa xinjirowga dhiigga, cudurrada 
murqaha iyo lafaha, cudurrada wadnaha 
iyo xididaada dhiiga, sonkorowga nooca 
2-aad, noocyo ka mid ah kansarka iyo 
buurnida xad-dhaafka ah.

04/ KA HORTAGIS

Marka aynu u baxno dabeecadda waxa yaraada 
werwerkeena, waxaana kordha qanacsanaanta. 
U bixitaanka dabeecadda ayaa ka hortagi kara 
werwerka iyo niyad-jabka.

06/ KA HORTAGA WERWERKA

Hawada cusub iyo jimicsiga jidheed waxay 
wanaajiyaan hurdada.

07/ HURDO WANAAGSAN

03/ U WANAAGSAN WADNAHA
Wareegga dhiigga iyo heerka garaaca 
wadnaha ayaa kor u kaca xataa marka 
la sameeyo jimicsiga fudud waana wax u 
wacan wadnaha.

SOMALI
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Iftiinka qorraxdu waa isha ugu weyn ee fiitamiin D, 
kaasoo ka hortaga cudurro kala nooc ah. Fiitamiin 
Dga oo aad uyaraada waxa uu kaa dhigi karaa in aad 
dareento daal iyo dhammaad, waxayna sababtaa lafa 
burbur, xanuunqalfoofta ah iyo murqo tabaryara.

01/ FIITAMIIN D MADADAALADA DUURKA  
AH IYO CAAFIMAADKA

Jimicsiga iyo hawada cusub waxay leeyihiin 
saamayn wanaagsan oo ka dhan ah madax 
xanuunka.

02/ MADAX XANUUNKA

Samaynta wax qabadyada jireed waxaad 
yeelanaysaa xanuunkaqoorta iyo dhabarka 
oo yaraada.

05/ XANUUN YAR

Waxa qabadka jir ahaaneed waxa uu 
hoos u dhigaa qatarta imaanshaha dhiig 
karka wuxuuna ka hortagaaxinjirowga 
dhiigga, cilladaha jirka iyo murqaha, 
cudurrada xididada wadnaha, sonkoro-
wga 2, noocyo kamid ah kansarka iyo 
buurniday.

04/ LAGA HORTAGI KARO

Markii meelaha dabiiciga ah ma aan walawalno 
waxaana helnaa wanaag ahaansho dheeri ah. 
Nolosha duur ka ah waxayka hortagi kartaa 
walwalka iyo muraaro dillaaca. 

06/ KA HORTAGAYSAA 
  MURAARA DILLACA

Hawo cusub iyo wax qabad jireed waxay 
siinayaan hurdo wanaagsan.

07/ HURDO WANAAGSAN

Wareegga dhiiggaiyo heerka wadnaha 
ayaa isla markaba la kordhaya ficillada 
fudud waxay na u fiican yihiin wadnaha. 

03/ U WANAAGSAN WADNAHA

SOMALI
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สายตาของท่านจะได้รับประโยชน์จากแสงแดด 
เพี ยงสองสามชั่ วโมงนอกตัวอาคารทุกวันจะช่วย
ป้องกันโรคสายตาส้ั นได้  สายตาของเราสร้างมา
เพื่ อให้มองในระยะไกลและเราจะเหน่ื อยล้าถ้าอยู่
ในตัวอาคารนานเกิ นไป ยิ่ งอยู่นอกตัวอาคารนาน
เท่าใดจะยิ่ งดี ต่อดวงตาของท่าน 

01/ วิตามิ นดี  (D)

การออกกำาลังกายและอากาศบริสุทธิ์ จะส่ง
ผลดีต่ออาการปวดหัว

02/ อาการปวดหัว

การเคล่ื อนไหวรา่งกายจะทำาให้อาการ
ปวดหลังและลำาคอลดลง

05/ ปวดน้อยลง

เมื่ อเราออกไปสัมผัสธรรมชาติ  เรากังวล
น้อยลงและรู้สึ กดี ขึ้ น ชี วิตนอกตัวอาคาร
น้ั นจะช่วยลดความวิ ตกกังวลและความ
ซึ มเศร้าได้

06/ คลายความวิ ตกกังวล

อากาศบริสุทธิ์ และการเคล่ื อนไหวรา่งกายจะ
ช่วยให้การนอนหลับดี ขึ้ น

07/ นอนหลับดีขึ้ น

การเคล่ื อนไหวรา่งกายจะช่วยลดความ
เส่ี ยงของอาการความดันสู งและป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแข็งตัวของเลื อด ความผิ ด
ปกติ ของกล้ามเน้ื อและกระดู ก โรคหลอด
เลื อดหัวใจ เบาหวานประเภท 2 มะเร็งบาง
ประเภท และโรคอ้วน

04/ สุขภาพท่ีแข็งแรง

การไหลเวี ยนเลื อดและอัตราการเต้น
ของหัวใจจะเพิ่ มขึ้ นแม้ว่าจะเป็ นการ
เคล่ื อนไหวรา่งกายเพี ยงเล็กน้อย ส่ิ ง
เหล่าน้ี จะส่งผลดีต่อหัวใจ

03/ ดี ต่อหัวใจ

ชี วิ ตนอกตัวอาคารและ
สุขภาพ (ส่วนตัว)
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ብርሃን ጸሓይ ቀንዲ ምንጪ ወይ ባእታ ምስርሐ ቫይታሚን-ዲ 
እዩ። ቫይታሚን-ዲ ካብ ብዙሕ ዝዓይነቶም ሕማማት ድማ 
ይከላኸለልና። ኣብ ኣካላትና ዋሕዲ ቫይታሚን-ዲ ምስዝህሉ፡ 
ድኻም ክስምዓና፡ ሕልናና ከነዕርብ፡ ምምህማን ኣዕጽምቲ 
ከጋጥመና፡ ቃንዛ ስርዓተ-ኣዕጽምቲ ክህልወና፡ ከምኡ’ውን 
ምልምላም ጭዋዳታት ከስዕበልና ዝከኣል እዩ። 

01/ ቫይታሚን-ዲ

ልምምድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምክያድን ንጹህ 
ኣየር ምትንፋስን ቃንዛ ርእሲ ኣብ ምንካይ 
እወታዊ ተራ ኣለዎም። 

02/ ቃንዛ ርእሲ

ፈኲስ ዝበለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ እናኣካየድና 
እንከለና እውን ዙረት ደምና ኰነ ህርመት ልብና 
ክውስኽ ዝከኣል እዩ። እዚ ድማ ብጥዕና ልቢ 
ዝመጸ ጽቡቕ ነገር እዩ።

03/ ንጥዕና ልቢ ጽቡቕ ዝዀነ 

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምክያድ ንቓንዛ ሕቖን ክሳድን ይንኪ።

05/ ምንካይ ቃንዛ

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምክያድ ንተኽእሎ ሓደጋ 
ናይ ምውሳኽ ጸቕጢ ደም ዝንኪ ኣብ ርእሲ 
ምዃኑ፡ ካብ ጸገማት ምርጋእ ደም፡ ምዝባዕ 
ዓጽመ-ጭዋዳ፡ ሕማማት ስርዓተ-ዙረት-ደም፡ 
ሕማም ሽኮር ዓይነት-2፡ ገለ ዓይነታት መንሽሮን 
ምኽሳዕን ይከላኸለልና።

04/ ምክልኻላዊ ጽልዋ/ውጽኢት 

ተፈጥሮ ንምዕዛብ ናብ ግዳም ኣብ እንወጽኣሉ 
እዋን ብዙሕ ኣይንጭነቕን፤ ዝሓሸ ስምዒት ድማ 
ይህልወና። ኣብ ግዳም ዘሎ ሃዋህው፡ ኣንጻር 
ስምዒታት ራዕድን ቅዛነትን ኣብ ምቅላስ ወሳኒ እዩ።

06/ ካብ ስምዒት ራዕዲ ይከላኸል

ንጹህ ኣየር ምትንፋስን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታርን 
ጽቡቕ ድቃስ ንኽንረክብ የኽእሉና። 

07/ ጽቡቕ ድቃስ

ኣብ ግዳም ዘሎ ሃዋህውን
(ውልቃዊ) ጥዕናን 
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سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا بنیادی ذریعہ ہے، جو متعدد 
بیماریوں سے بچاتی ہے۔ وٹامن ڈی کا بہت زیادہ کم ہوجانا آپ کو 
تھکاوٹ اور سستی کا احساس دالتا ہے، اور ہڈیوں کی کمزوری، 

کنکال میں درد اور کمزور پٹھوں کا سبب بن سکتا ہے۔

01/ وٹامن ڈی

مشق اور تازہ ہوا سر درد کے خالف اچھا اثر 
ڈالتی ہے۔

02/ سر درد

جسمانی سرگرمی سے کمر اور گردن میں درد ہوتا ہے۔

05/ درد کا کم ہونا

 جسمانی سرگرمی ہائی بلڈ پریشر بڑھنے کے
خطرے کو کم کرتی ہے اور خون کے جمنے، 

عضالتی عوارض، قلبی امراض، ذیابیطس 2، کینسر 
اور موٹاپے کی متعددقسموں سے روکتی ہے۔

04/ مدافعتی اثر

تازہ ہوا اور جسمانی سرگرمی بہترین نیند 
کا باعث ہوتی ہے۔

07/ بہترین نیند

ہلکی سرگرمی سے بھی خون کی گردش اور دل کی 
شرح بڑھ سکتی ہے جو دل کے لئے اچھا ہے۔

03/ دل کے لئے اچھا ہے

باہر کی زندگی اور 
)ذاتی( صحت 

PRODUSERT  
MED STØTTE  
FRA 

جب ہم فطری چیزوں میں باہر جاتے ہیں تو ہم 
پریشان کم ہوتے ہیں اور بہتر محسوس کرتے 
ہیں۔ باہر کی زندگی پریشانی اور افسردگی کا 

مقابلہ کر سکتی ہے۔

06/ بےچینی سے بچاتا ہے
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Ánh sáng mặt trời là nguồn cung ứng quan 
trọng nhất cho Vitamin D, chất cần thiết để 
ngăn ngừa một số chứng bệnh. Quá ít Vitamin D 
khiến cho người ta vô lực và mệt mỏi, và gây nên 
chứng giòn xương, đau xương cũng như yếu cơ.

01/ VITAMIN D

Luyện tập và không khí trong lành có 
hiệu ứng tích cực chống đau đầu.

02/ ĐAU ĐẦU

Tuần hoàn máu và nhịp tim bắt 
đầu tăng ngay khi luyện tập nhẹ 
và nó tốt cho tim. 

03/ TỐT CHO TIM

Trong việc hoạt động cơ thể bạn 
sẽ ít đau hơn ở vùng lưng và gáy.

05/ CÁC CƠN  
 ĐAU NHẸ

Hoạt động cơ thể giảm nguy cơ phát 
triển bệnh cao huyết áp và ngăn ngừa 
tai biến, bệnh cơ và xương, bệnh 
tim mạch, tiểu đường loại 2, một số 
chứng ung thư và béo phì. 

04/ NGĂN NGỪA

Khi chúng ta đi dạo ngoài thiên nhiên 
chúng ta cảm thấy bớt lo lắng, và 
cảm giác hạnh phúc hơn. Cuộc sống 
ngoài trời có thể ngăn chặn Lo âu và 
trầm cảm.

06/ CHỐNG LO LẮNG

Không khí trong lành và hoạt 
động cơ thể cải thiện giấc ngủ.

07/ NGỦ NGON HƠN

SINH HOẠT NGOÀI 
TRỜI VÀ SỨC KHỎE
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