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Jakoszczędzićnawet80%kosztówlekówna
grypę iprzeziębienie?

Szukaj

2012-10-30
Gdy dopadnie nas przeziębienie i grypa, musimy
w ydać co najmniej kilkadziesiąt złotych na podstaw ow e leki z aptek. W ydatki te mogą być
jednak znacząco niższe, jeśli będziemy w ybierać preparaty o najniższym koszcie za daw kę
składnika aktyw nego. Spraw dź to na portalu w w w .LepszyLek.pl
w ięcej »
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INVESTMENTSKUPUJE
25%UDZIAŁÓWW
Zmiana czasu z letniego na
zimow y pow oduje, że dzień Już w listopadzie w sklepach PROMEDICA24

Ostatniododane artykuły:
Jak zaczyna się zapalenie prostaty?
Zapalenie prostaty jest bardzo często
spow odow ane zakażeniem bakteriami.
Choroba ta może być przenoszona drogą
płciow ą bądź też przez krew z jelita. Czasem
nie w iadomo jaki był czynnik zapalny i w tedy
mamy do czynienia z niebakteryjnym
zapaleniem prostaty.

staje się coraz krótszy.
Zaczyna brakow ać promieni
słonecznych i ciepła. Przez
kilka miesięcy otacza nas
szarość. Pojaw ia się senność,
znużenie i apatia. Jak sobie
radzić ze skutkami nadejścia
jesieni?

Jak oszczędzić nawet 80%
kosztów leków na grypę i
przeziębienie?
Gdy dopadnie nas przeziębienie i grypa,
musimy w ydać co najmniej kilkadziesiąt złotych
na podstaw ow e leki z aptek. W ydatki te
mogą być jednak znacząco niższe, jeśli
będziemy w ybierać preparaty o najniższym
koszcie za daw kę składnika aktyw nego.
Spraw dź to na portalu w w w .LepszyLek.pl
Sposoby na jesienną apatię
Zmiana czasu z letniego na
zimow y pow oduje, że dzień
staje się coraz krótszy. Zaczyna
brakow ać promieni słonecznych i ciepła. Przez
kilka miesięcy otacza nas szarość. Pojaw ia się
senność, znużenie i apatia. Jak sobie radzić ze
skutkami nadejścia jesieni?

pojaw i się Optima Cardio –
ZW IĘKSZA TYM SAMYM
now a margaryna w zbogacona ŁĄCZNY UDZIAŁ W SPÓŁCE
sterolami roślinnymi.
DO 75%
Najnow szy produkt z oferty
firmy ZT „Kruszw ica” to
szybki, łatw y i skuteczny
sposób na obniżenie
cholesterolu już w trzy
tygodnie.

Pelionwsparł
kolejny
Podsumowanie
pierwszegodniaVIIIForum
RynkuZdrowia

MiędzynarodowyDzień
Godności

Miodowopomarańczowaulgadla
gardła

Trzy łódzkie szkoły w zięły
To jedno z najw ażniejszych w udział w obchodach
Św iatow ego Dnia Godności.
Polsce spotkań ludzi
zajmujących się ochroną
zdrow ia – pow iedziała
Agnieszka Pachciarz, Prezes
Narodow ego Funduszu
Zdrow ia, w w ystąpieniu
rozpoczynającym VIII Forum
Rynku Zdrow ia.

W okresie jesiennym
nietrudno o przeziębienie.
Deszcz, w iatr, skoki
temperatur w ciągu dnia
osłabiają organizm, przez co
staje się bardziej podatny na
różnego rodzaju infekcje.
Jednymi z najczęstszych są
dolegliw ości gardła.

Mockuracjiwrestauracji.
OPTIMA CARDIO – na rynku
już od listopada
Już w listopadzie w sklepach
pojaw i się Optima Cardio –
now a margaryna w zbogacona
sterolami roślinnymi. Najnow szy produkt z
oferty firmy ZT „Kruszw ica” to szybki, łatw y i
skuteczny sposób na obniżenie cholesterolu
już w trzy tygodnie.
Marzenia o śnieżnobiałym uśmiechu
Któż z nas nie marzył o śnieżnobiałym, rów nym
uśmiechu? Zęby są ciekaw ym tw orem, który
służy przede w szystkim do rozgryzania
jedzenia. Nasze zęby pokazujemy w
momencie, kiedy się uśmiechamy. Luki w
uzębieniu spraw iają, że w padamy w kompleksy
i tracimy pew ność siebie.
w ięcej »

2012-10-22
Gdy za oknem pogoda nie sprzyja, łatw o nabaw ić się
niepotrzebnego przeziębienia. O ile w domu rozgrzejemy się
grubym kocem czy ciepłą kąpielą, o tyle trudniej jest o to zadbać
w pracy czy na mieście.
w ięcej »

VariLite™-kompleksowysystemlaserowydousuwania
zmiannaczyniowych,pigmentacyjnychiskórnych
2012-10-22
Laser VariLite™ amerykańskiej firmy Cutera z oferty firmy
OPTOPOL Handlow y to kompleksow e rozw iązanie w dziedzinie
laserow ego leczenia zmian skórnych, znajdujące zastosow anie w

terapii w ielu schorzeń.
w ięcej »

Leczącreumatyzmpożyjesz10latdłużej
2012-10-19
„Rw anie” w kościach, bóle mięśni, „strzykanie” w kolanach, uczucie
sztyw ności kończyn zaraz po przebudzeniu-to sygnały, że z naszym ciałem
dzieje się coś niedobrego. W Polsce 20% populacji cierpi na schorzenia
zw iązane z bólami mięśni i staw ów . Osoby nimi dotknięte żyją przeciętnie o
10 lat krócej.
w ięcej »
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