
Wi_8_f_5000_4_a60_Angina_de_en_pt_vn_r1 print  date    22.02.2018   print time   15:39

DE=

Ein Grund für häufige Angina ist, dass die Mandeln nicht mehr richtig ihre Funktion erfüllen. Bzw. sie können selbst zum Herd ständiger Infektion werden, da sie bei 

Funktionsstörung ein gutes Nest für Bakterien bieten. In diesem Fall empfehlen viele Ärzte die Herausnahme der Mandeln.

Also falls du einen psychischen Grund willst: Habe mal gelesen, das, wenn man sie öfters bekommt, es daran liegen könnte, das man immer viel "schluckt" - 

sozusagen für alles den "Bu-Mann" spielt und sich zu selten zur Wehr setzt. Weiß aber nicht ob man das so glauben sollte... Vielleicht sind manche Leute auch 

einfach aus körperlichen Gründen anfälliger dafür - Mandeln rausnehmen lassen ist dann meist ein Ausweg.

Abhilfe

Antibiotika: Vitamin E und Zink  und Lysin?

EN=

One reason for frequent angina, is that the almonds are no longer properly perform its function. Or they can be settled to the stove infection itself, since it at

dysfunction provide a good nest for bacteria. In this case, many doctors recommend the removal of the tonsils.

So if you want a psychological reason: I once read that if you get them often, could it be because it is always a lot of "swallows" - so to speak, for all the "Bu-man" 
plays and too rarely is ready to fight. But do not know whether to believe it so ... Maybe some people are also simply more prone to physical reasons - 
can take out tonsils is then usually a way out.

Remedy
Antibiotics: vitamin E and zinc and lysine?
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Uma razão para a angina frequente, é que as amêndoas já não desempenhe a sua função adequadamente. Ou eles podem ser resolvidos com a própria infecção 

fogão, uma vez que a disfunção proporcionar um bom ninho para as bactérias. Neste caso, muitos médicos recomendam a remoção das amígdalas.

Então se você quer uma razão psicológica: uma vez eu li que se você pegá-los, muitas vezes, pode ser, porque é sempre um monte de "engole" - por assim dizer, 

para todos os "Bu-man" e joga muito raramente está pronto para lutar. Mas não sei se a acreditar que isso ... Talvez algumas pessoas também são simplesmente 

mais propensas a razões físicas - pode tirar as amígdalas é então geralmente uma saída.

Remedy

Antibióticos: vitamina E e zinco e lisina?

VN=

Một lý do cho đau thắt ngực thường xuyên, đó là hạnh nhân không còn thực hiện đúng chức năng của nó. Hoặc họ có thể đ ược giải quyết với sự lây nhiễm bếp 

chính nó, vì nó ở rối loạn chức năng cung cấp một tổ tốt cho vi khuẩn. Trong tr ường hợp này, nhiều bác sĩ khuyên bạn nên loại bỏ các amidan.

Vì vậy, nếu bạn muốn có một lý do tâm lý: Tôi đ ã từng đọc rằng nếu bạn nhận được chúng thường xuyên, nó có thể là bởi vì nó luôn luôn là rất nhiều "nuốt" -
có thể nói, cho tất cả các "Bu-người đàn ông" đóng và quá hiếm khi là sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không biết có nên tin như vậy ... Có lẽ một số người cũng có
đơn giản hơn dễ bị lý do thể chất - có thể đ ưa ra amidan sau đó thường là một lối thoát.

Biện pháp khắc phục
Thuốc kháng sinh: vitamin E và kẽm và lysine?
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