Zrzut strony: http://www.med-news.pl/

menu:

<--kliknij na adresie

linki sponsorowane

ostatnio dodane do katalogu

strona główna
napisz artykuł
antykoncepcja
ciekawostki
humor
nauka
newsy
seks
zdrowy styl życia

katalog
katalog (64)
lekarze (31)
stomatolodzy (11)
fizjoterapeuci (3)
rehabilitanci (2)
kosmetolodzy (2)
gabinety odnowy
biologicznej
placówki służby
zdrowia (4)
sklepy medyczne
(11)
wydawnictwa
medyczne
dodaj wizytówkę
edytuj wizytówkę
RSS

# Kalkulator lat życia #
Praktyka Lekarska w Domu Chorego, Elżbieta Policht-Pielecka Nałęczów 815014300
607235094 zobacz wizytówkę »
Psycholog mgr Katarzyna Żołnacz Lublin 606222335 zobacz wizytówkę »
Prywatna Praktyka Laryngologiczna W arszawa 533653771 zobacz wizytówkę »

Sprawdź ile lat Ci zostało!!!
Zm ień styl życia gdy
diagnoza będzie zła!
101lat.test-4.me

Dodaj swoją wizytówkę do katalogu - bezpłatnie

Glodny nowych
przygód?

Nowy Katalog IKEA 2013

Relacje Matki z Córką

Odmień swój Dom z IKEA. Sprawdź
Nowy Katalog 2013. C zas na zmiany!

C zasem macie inne zdanie? Poznaj
Lepiej Swoją mamę. Sprawdź teraz!

Nowe sm ak i dla żyjących
intensywnie bo Duża
Zielona m oże więcej!
www.bio-active.pl

Zwięrzęta Leki

Adk ontek st

Najtaniej zawsze na
Allegro.pl Sprawdź jak
nisk ie są ceny!
A llegro.pl
Adk ontek st

newsy
Seks z wiekiem daje kobietom większą satysfakcję
Słychać opinie, że starzenie się w pływ a negatyw nie na zadow olenie kobiet z
seksu. Badania opublikow ane na łamach „The American Journal of Medicine”
w ykazały, że jest odw rotnie: z upływ em lat ich satysfakcja seksualna może
być jeszcze w iększa.
Więcej »

Wysoki poziom niklu i selenu może zapobiegać rakowi trzustki
Zarów no nikiel, jak i selen są pierw iastkami śladow ymi, w ystępującymi w
organizmie w minimalnych ilościach. Jak jednak w skazują badania, naw et te
niew ielkie ilości zmniejszają ryzyko zachorow ania na najczęściej w ystępująca
odmianę raka trzustki. Najw yższy poziom niklu i selenu w iązał się z rzadszym
o 35 do 95 proc. w ystępow aniem raka trzustki.
Więcej »

Nadużywanie leków groźniejsze od jazdy samochodem
Z pow odu nadużyw ania leków umiera w USA w ięcej osób niż ginie w
w ypadkach drogow ych – w ykazał raport opublikow any przez U.S. Centers for
Disease Control and Prevention w Atlancie.
Więcej »

najczęściej czytane - wczoraj
wczoraj | tydzień

1. Dni płodne i niepłodne - jak je
praw idłow o obliczyć?
2. Kobiecy w ytrysk
3. W ibrator na prezent czyli
w ibrujący seks
4. Spraw dź czy jesteś uzależniony
od sexu
5. Regularne picie alkoholu obniża
ryzyko pow ażnej choroby staw ów
6. Najbezpieczniejsza antykoncepcja
7. Trening uspraw nia punkt G
8. Zaburzenia erekcji - mity i fakty
9. W oda z kranu czyści rany tak
dobrze jak sól fizjologiczna

inne

Nie przejadaj się to postarza mózg
Przejadanie się przyspiesza starzenie się mózgu, a ograniczenie jedzenia
aktyw uje cząsteczkę, która może pomóc zachow ać jego młodość - w ynika z
badań, które publikuje pismo "Proceedings of the National Academy of
Sciences".

demotywatory
wrzuta download
download youtube video

Więcej »

Opryszczkę i inne choroby wirusowe można bezpiecznie leczyć w ciąży
Stosow anie leków przeciw w irusow ych w pierw szym trymestrze ciąży nie
zw iększa ryzyka pow ażnych w ad urodzeniow ych.
Więcej »

Nadwaga, brak ruchu i palenie związane z bólami głowy u młodzieży
Nastolatki, które mają nadw agę, mało ćw iczą lub palą papierosy częściej niż
rów ieśnicy cierpią na bóle głow y, w tym migreny - w ynika z badań, które
publikuje pismo "Neurology".
Więcej »

Woda pomaga w odchudzaniu
W ypijanie w ody przed każdym posiłkiem może przyspieszać utratę zbędnych
kilogramów .
Więcej »

Automaty do leków na receptę
W W ielkiej Brytanii mają zostać w prow adzone dw a typy automatów
sprzedających leki na receptę - informuje serw is "BBC New s/Health".
Więcej »

Piwoszki narażone na łuszczycę
Okazuje się, że regularne spożyw anie piw a w iąże się ze w zrostem ryzyka
rozw oju łuszczycy, donoszą naukow cy.
Więcej »

Wirus Zachodniego Nilu pod kontrolą naukowców
Poznano enzym niezbędny do pokonania W irusa Zachodniego Nilu, w irusa z
grupy RNA w yw ołującego Gorączkę Zachodniego Nilu - informują naukow cy z
USA na łamach pisma "Nature Immunology".
Więcej »
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