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MIGRENA

Szukaj

POM OŻEM Y W TRUDN EJ SPRAWIE I BÓŁ GŁOWY – PORADN IK DLA KOBIET

Migrena

Sposób na ból głowy

Zioła

Apteczka

Podróże

Migrenowe Bóle Głowy
Męczą Cię Migrenowe Bóle Głowy?
Sprawdź jak sobie z tym poradzić!
www.ABCmigrena.pl

The last comments for

Ból klasterowy
domi
W idziałem fajny program na NationalGeografic na
temat narkotyków o tym jak grzyby z psylocybiną...
» 30 weeks ago

WYRÓŻNIONE

The last comments for

Meteopatia
maria
A ja poprostu placze ,nie moge sobie z tym poradzic
w racam do daw nych zlych w spomnien,boje sie,mam
l...
» 171 weeks ago

Herbatka Globus

Herbata na migrenę

Migrena u dzieci

The last comments for

Czy używ asz podczas jakichkolw iek
środków czy leków ? Istnieje w iele
produktów , w tym ziołow ych,
które mają łagodzić objaw y
migreny. Herbatka przeciw migrenie
– Globus, w yprodukow ana przez
NASZ
WYBÓR
Dary Natury,
to środek przeciw …

Herbatka chryzantemow y instant
praw dopodobnie pomaga
cierpiącym na migrenę. Jak się to
dzieje? Czy rzeczyw iście herbata
może łagodzić objaw y tej choroby?
Preparaty roślinne sporządzone na
bazie złocienia maruny, w
przeciw ieństw ie do…

Migrena to nie tylko problem
dorosłych, ale cierpią na nią także
dzieci. Migreny ma około 4 procent
dzieci przed okresem dojrzew ania.
Po nim częstość w ystępow ania
rośnie do 6 procent w śród…

Ból klasterowy

Zmartwienie a ból głowy
Jeżeli jesteś osobą, która ciągle
czymś się zamartw ia, postaraj się to
zmienić. Od zmartw ienia boli głow a.
Każdy zna to pow iedzenie i zarazem
słow a piosenki. Rzeczyw iście, od
częstego martw ienia się może…

Jak sobie radzić z bólem
głowy?

Powikłania po bólu głowy

barbara
praw dopodobnie mam naw roty bólu klasterow ego,
ale zaden z lekarzy nie potrafi mi pomóc,...

Ból klasterowy
marek
no ja mam juz jakies 3 lata ataki. jestem w uk teraz i
obaw iam sie, ze jezeli Tobie nie moga pomoc w ...
» 254 weeks ago
The last comments for

Meteopatia
Agnieszka
Meteopatia jest okropna ;/ Mam dopiero/już :P 15 lat
i przy zmianie pogody odczuw am taki dziw ny b&...
» 255 weeks ago
The last comments for

» 260 weeks ago

Comments by IntenseDebate

NAJNOWSZE
Wyróżnione

Najnowsze

Komentarze

Jeżeli ból jest miejscow y,
gw ałtow ny i chw ilow y, można go
przeczekać. Na pew no trzeba udać
się do lekarza, jeśli ból pow tarza się.
Jeżeli głow a boli ciągle, można
zastosow ać zimny okład na…

Czy w przypadku bólu głow y, mogą
w ystąpić pow ikłania? Kiedy jest to
zw ykły ból głow y, pow ikłania nie
mogą w ystąpić. Jednak inaczej jest,
jeżeli ból jest spow odow any inna
dolegliw ością. Dlatego w
w ątpliw ych…

Tagi

pierwsze powiązanie z migreną bez
aury
02 września 2010 12:18 PM | Brak
komentarzy

Ile osób cierpi na migrenę?
Najnow sze badania w ykazały, że
tylko około połow y osób cierpiących
na “klasyczną” migrenę korzysta z
dobrodziejstw now oczesnej
medycyny. Jeśli dołączymy do tego
osoby, którym przypisuje się
zatokow
Page 1 eofbóle
198 głow1y, liczbę
2 osób…
3
4

Oryginalne lekarstwo na uporczywą chorobę
24 sierpnia 2009 11:08 PM | Brak komentarzy

Bóle głowy
20 lutego 2009 3:05 PM | Brak
komentarzy

Meteopatia
17 marca 2007 4:40 PM | 2 Komentarzy

Polecane

Migrena – samoistny ból
głowy
Nie każdy ból głow y jest migreną.
Migrenę zalicza się do samoistnych
bólów głow y, czyli takich, u których
podłoża nie leżą pow ażne przyczyny
organiczne i które nie w ystępują w
przebiegu
5 ... innych…
10
20
30 ... »

Migrena a udar mózgu
Osoby które cierpią na migrenę są
dw ukrotnie bardziej narażone na
udar mózgu niż pozostali ludzie –
taką informację możemy znaleźć w
„British Medical Journal”. Po
przeprow adzeniu badań, okazało
się,
Lastmigrena…
»
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teraz korzystna oferta

zapraszamy do wykupienia taniej reklamy, teraz
promocja
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