Zrzut strony: http://www.medicoland.pl/

<--kliknij na adresie

Logowanie | Rejestracja | O ferta

polsk i | english | русск ий

Medicoland

Strona Główna

wybierz specjalistę:
Bo… Medicoland to pierwszy Polsk i Serwis Medyczny
pozwalający na prezentację działalności m edycznej
pod własnym adresem w k ilk u język ach. To wysok a
jak ość ogłoszenia pozwalająca na pełne i dok ładne
przedstawienie inform acji o placówce i lek arzu.
Medicoland to sposób w jak i powinna być
przedstawiana k ażda osoba!

wybierz...

region/powiat:
wybierz...

rodzaj:

umowa z NFZ:
jeżeli chcesz uwzględnić

wybierz...
nazwisko:

nazwa placówki:

Dowiedz się więcej o naszej ofercie >>>

Czy wypróżniamy się w odpowiedni sposób?
Nauk owcy ze Stanford przeprowadzili badania, według
k tórych wypróżnianie się w pozycji k ucznej jest o wiele
zdrowsze niż k orzystanie z ubik acji w form ie siedzącej.
Kiedy siedzim y, tzw. k ąt odbytu, jest załam any co stawia
presję na odbycie i utrzym uje k ał wewnątrz. W pozycji
k ucznej (pod k atem ok oło 35 stopni względem tułowia) nie
dochodzi do tak iego napięcia w tych ok olicach, dzięk i
czem u k ał m oże zostać szybciej i łatwiej wyelim inowany z
organizm u.

Nazwa: Gdańskie Centrum
Stomatologiczne
Miasto: Gdańsk
Telefon: 058 692 64 89, 058
301 99 36
przejdź dalej...
Nazwa: Gdańskie Centrum
Stomatologiczne
Miasto: Gdańsk
Telefon: 058 692 64 89, 058
301 99 36

Jesteś "komórką" ludzkości!
Z przyjem nością zapraszam y na niesam owity wywiad z
nauk owcem światowej sławy dr Brucem Liptonem . Czy wiesz czem u
żyjesz? Kim i czym jesteś oraz w jak i sposób funk cjonuje Twoje
ciało? - Ten wywiad i wiedza dr Liptona z pewnością przyniosą Ci
wiele odpowiedzi! Zapraszam y!

Nazwa: V IP DENTA L Prywatna
Klinika Implantologii i
Stomatologii Estetycznej
Miasto: Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 810 88 77
przejdź dalej...
Nazwa: Dental O ffice Stomatolog Brzeźno
Miasto: Gdańsk
Telefon: 509 143 778; 58 343
46 20

przejdź dalej...
Nazwa: Gdańskie Centrum
Stomatologiczne
Miasto: Gdańsk
Telefon: 058 692 64 89, 058
301 99 36

przejdź dalej...
Nazwa: Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Jarosław
Trypuć
Miasto: O lsztyn
Telefon: 089 533 82 70

przejdź dalej...

Nakarm glodne dziecko - wejdź na stronę www.pajacyk.pl

Nazwa: V IP DENTA L Prywatna
Klinika Implantologii i
Stomatologii Estetycznej
Miasto: Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 810 88 77

przejdź dalej...
Nazwa: A .&S. Dent - Sylwia
Kiełbowska-Wąsek, A dam
Wąsek
Miasto: Gdańsk
Telefon: 0 793 93 88 93

przejdź dalej...

przejdź dalej...

Specjalności
alergolog
androlog
anestezjolog
chirurg
chirurg dziecięcy
chirurg plastyczny
dermatolog
diabetolog
dietetyk
endokrynolog
farmaceuta
gastroenterolog
gastrolog
genetyk

geriatra
ginekolog
hematolog
hematolog
homeopaci
internista
kardiolog
kosmetolog
laryngolog
lekarz medycyny pracy
lekarz rodzinny
logopeda
masażysta
nefrolog

neonatolog
neurochirurg
neurolog
neuropsycholog
okulista
onkolog
ortodonta
ortopeda
patolog
patomorfolog
pediatra
pielęgniarka
proktolog
protetyk

psychiatra
psycholog
pulmonolog
radiolog
ratownik medyczny
rehabilitant
reumatolog
seksuolog
stomatolog
urolog
wenerolog
wolontariusz

klinika medyczna
laboratorium medyczne
lekarz
poradnia specjalistyczna
salon odnowy

salon optyczny
sklep medyczny
spa
specjalista medyczny
student medycyny

szpital
uczelnia medyczna

Rodzaje jednostek
apteka
gabinet kosmetyczny
gabinet lekarski
gabinet medycyny estetycznej
gabinet stomatologiczny

Ostatnio dodane jednostki
BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA
Przedsiębiorstwo Lecznicze
Geriamed
Stomatologia Kamienica 25
Gabinet Dietetyczny MED-DIET
U.H.F.M. C aldent

LOGOMA - Prywatny Gabinet
Logopedyczny
C entrum Dietetyczne Naturhouse Świdnica
C entrum Dietetyczne Naturhouse Poznań
Naturhouse
C entrum Dietetyczne NATURHOUSE
- Mińsk Mazowiecki

C entrum Dietetyczne Naturhouse
Kraków - Kazimierza Wielkiego
C entrum Dietetyczne Naturhouse
Puławy
C entrum Dietetyczne Naturhouse
Ursynów
C entrum Dietetyczne Naturhouse
Kłodzko
Naturhouse - Warszawa - Jana
Pawła II

-

C entrum Dietetyczne Naturhouse Kraków, Kościuszki
C entrum Dietetyczne Naturhouse Ostrołęka
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - GOLAMED - Anna Gola
DIETANA Poradnictwo Dietetyczne
Spa Warszawa Instytut
Kosmetyczny - Babor

Tagi
| | choroby dziąseł || próba wysiłkowa | | periodontolog Trójmiasto || protetyk Kormoran Olsztyn || Masaż samurajski miotełkami bambusowym
Warszawa || promowanie lekarzy || psychoterapeuta Brzeźno Gdańsk Pomorskie || oct Olsztyn || okulista dziecięcy Olsztyn || szczepienia ochronne ||
problemy z zasypianiem Łochowo Bydgoszcz || masaż Olsztyn || ortodoncja Gdańsk Trójmiasto Pomorskie || fizjoterapeuta Bemowo || antykoncepcja
Warszawa || psychiatra Brzeźno Gdańsk Pomorskie || korekcja wzroku Olsztyn || leczenie zębów Redykajny || poradnia okulistyczna || dietetyk
Żukowo || dietyk Polanica - Zdrój || choroby wewnętrzne || USG serca Krzyki Wrocław || poradnictwo dietetyczne dla nadwrażliwościami pokarmowymi
| | salon kosmetyczny Bartodzieje Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie || dentysta Stare Miasto Gdańsk || strony dla lekarzy | | lifting skóry || gabinet
dentystyczny Kormoran Olsztyn || gabinet stomatologiczny Redykajny || optyk Olsztyn || okulista Pstrowskiego Olsztyn || gabinet stomatologiczny
Kowale || medycyna estetyczna || badanie jaskry Olsztyn || komputerowe badanie wzroku || zaburzenia pamięci || licówki porcelanowe Gdańsk
Trójmiasto Pomorskie || gabinet stomatologiczny Olsztyn || botoks Mrągowo Warmińsko-Mazurskie || pieluchomajtki Sopot || Kwas hialuronowy
centrum śródmieście Katowice śląskie || salon spa C entrum Śródmieście Warszawa Mazowieckie || ortodoncja Osiedle Piastowskie Bielsko-Biała ||
badanie słuchu Stare Miasto Olsztyn || leczenie szpitalne || izba przyjęć || protetyk Osiedle Piastowskie Bielsko-Biała || dentysta Wrzeszcz || masaż
Stare Jabłonki Ostróda warmińsko-mazurskie || implantologia Gdańsk Trójmiasto Pomorskie || gabinet psychiatryczny || protezy Wrzeszcz Gdańsk
Trójmiasto Pomorskie || Botox centrum śródmieście Katowice śląskie || implantologia centrum śródmieście główny Gdańsk || pogotowie ratunkowe ||
okulista NFZ Olsztyn || kołnierze ortopedyczne Szałsza Gliwice Śląskie || zagęszczanie włosów Ursynów Warszawa Mazowieckie || gabinet
ginekologiczny Olsztyn || odnowa biologiczna Kleparz Kraków Małopolskie || dentysta ujeścisko || zabieg antycellulitowy || komputerowe badanie
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wzroku Olsztyn || produkty pooperacyjne Szałsza Gliwice Śląskie || poradnia diabetologiczna || licówki protetyczne centrum śródmieście główny
Gdańsk || kosmetolog Mrągowo Warmińsko-Mazurskie || ortezy Szałsza Gliwice Śląskie || protezy szkieletowe || stomatolog Osiedle Piastowskie
Bielsko-Biała || gabinet dentystyczny centrum Gdańsk || zabiegi na twarz Mrągowo Warmińsko-Mazurskie || bezpłodność || leczenie zeza Olsztyn ||
stomatolog Warszawa || aparaty stałe centrum śródmieście główny Gdańsk || Masaż rehabilitacyjny Warszawa || okulary Śródmieście Ostrołęka ||
glukometry Olsztyn || dentysta Nagórki || poradnia chorób zakaźnych || endokrynolog Bemowo || wybielanie zębów Gdańsk || kwas hialuronowy
Brzeźno Gdańsk Trójmiasto Pomorskie || korona pełnoceramiczna centrum śródmieście główny Gdańsk || protezy akrylowe całkowite || nfz Gdańsk
Trójmiasto Pomorskie || poradnia || internista Bemowo || korony Kamienica Bielsko-Biała || tonometria bezdotykowa Olsztyn || dłutowanie ósemek
Gdańsk Trójmiasto Pomorskie || hipnoza śródmieście centrum Warszawa Mazowieckie || stomatolog Ujeścisko || dietetyk Nysa opolskie || dentysta
śródmieście Wrocław dolnośląskie || okulista Kościuszki Olsztyn || dietetyk Ostrołęka || soczewki kontaktowe ||

