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Ciekawostki

Nergal wini Dodę za chorobę?! Doda namówiła Adama Darskiego ... - fakt.pl
Nergal w ini Dodę za chorobę?! Doda namów iła Adama Darskiego ...fakt.pl"Zw iązek, czasem
przecież burzliw y, cała ta medialna nagonka, przeprow adzka do Warszaw y, now e środow isko.
W szystko to nie było obojętne i generow ało sporo nerw ów . Mój organizm nie w ytrzymał, a
manifestacją mógł być rak" - napisał Nergal w sw ojej ...i w ięcej »
Nie żyje Joanna "Chustka" Sałyga, twarz fundacji "Rak'n'roll ... - Wirtualna Polska

Linki sponsorowane

Urolog USG Tomaszów
Maz.
Choroby nerek, pęcherza,
wazektomia zabiegi,
stulejka, wodniaki, inne

W irtualna PolskaNie żyje Joanna "Chustka" Sałyga, tw arz fundacji "Rak'n'roll
...W irtualna PolskaZnana blogerka "Chustka", która na blogu opisyw ała sw oją w alkę z rakiem,
przegrała z chorobą - informuje TOK FM. Joanna Sałyga była zw iązana z Fundacją Rak'n'roll,
pomagającą osobom z chorobą now otw orow ą i zbierającym fundusze na ich leczenie.Joanna
"Chustka" Sałyga nie żyje. Jedna z tw arzy fundacji "Rak'n ...Gazeta.plŻegnamy Joannę
SałygęGazeta W yborczaJoanna Sałyga NIE ŻYJE. ZMARŁA słynna blogerkaSE.plfakt.pl -W prost 24 Interia (komunikaty prasow e)w szystkie 9 w iadomości »

Katalog:

Dopisz do katalogu

Choroby
alergie, astma, AIDS...
Leki
apteki, producenci, farmakologia,
zioła...
Leksykon medyczny
terminologia, diagnostyka, w
laboratorium, prawodawstwo...
Medycyna rodzinna
lekarze rodzinni, dzieci, ciąża,
macierzyństwo...
Gabinety lekarskie
ginekologiczne, stomatologiczne,
inne...
Okulistyka
badanie wzroku, okulary, szkła
kontaktowe...
Stomatologia
ochrona zębów, choroby zębów i jamy
ustnej...

Profilaktyka
Oferta firm
witaminy, woda, żywienie, ruch, nałogi... rehabilitacja, profilaktyka,
oprogramowanie
Pomoc doraźna
pogotowia, pierwsza pomoc...
Informacje dla lekarzy
chirurgia, alergologia, choroby
Powrót do zdrowia
zakaźne...
rehabilitacja, pomoc...
Medycyna naturalna
Sanatoria i uzdrowiska
niekonwencjonalna, alternatywna
wody lecznicze, borowiny, kąpiele...
Sklep wirtualny
Ośrodki zdrowia
sprzęt medyczny, publikacje, zioła,
przychodnie, szpitale
oprogramowanie...
Instytucje i organizacje
administracja, uczelnie, towarzystwa,
izby lekarskie, hospicja...

Literatura
pisma, książki...
Inne
apele o pomoc...

Cierpisz na zaparcia?
Przyczyny, objawy i sposoby leczenia. Wejdź, dowiedz się więcej
usp.pl/xenna
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