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Czy Masz Boreliozę ?
Nasz Test wykrywa Boreliozę.
Weź Kurację na Boreliozę.
Pomagamy
www.przyczynychoroby.pl/Bore…

Rodzaje

Na świecie występuje około 850 gatunków kleszczy. Te gatunki dzielą się na trzy rodziny:
kleszcze miękkie, twarde i mniej zbadane gatunki mieszane, które występują tylko w Afryce.
Kleszcze miękkie (obrzeżki), w przeciwieństwie do kleszczy twardych, nie mają na grzbiecie
pancerza. Preferowanym przez nie gospodarzem są gołębie. Ukłucie ludzi przez te »
Występowanie

Kleszcze czają się we wszystkich europejskich krajach, szczególnie w Belgii, Danii,
Niemczech, Finlandii, we Francji, w Grecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech, na Litwie,
w Hiszpanii, Czechach, Turcji, na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Austrii. Kto wierzy, że uniknie
kleszczy w zimie, nie powinien spędzać tej pory roku na Wyspach »

Zwalczanie
Pluskiew
Profesjonalna
Dezynsekcja
Szybko i
skutecznie tel
694 137 120
www.dezynsek cja-k …

Adam
Markiewicz

NFZ nie refunduje
usuwania kle »

Kleszcze nie tylko w
lesie »

Kleszcze coraz
groźniejsze »

Rosyjski podróżnik
wygrał z kl »

W zasadzie kleszcza
można usunąć
samemu, Ci, co sobie
..

W tym roku
prowadziliśmy
badania w lasach i
łowiskach, ..

Uwaga na kleszcze groźne pajęczaki.
Mogą nas zarazić ..

Koniuchow został
ugryziony w Mongolii
w trakcie wyprawy
jedwabnym ..

specjalista
nefrolog i
diabetolog
Kraków ,
rejestracja. 606200-182
www.firm y.net/

Borelioza
Leczenie

Budowa zewnętrzna

Skuteczne
naturalne
leczenie
boreliozy, Jedyna
taka w Polsce.

bardzo dobry opis, polecam »

www.vita-m edica.co…

Objawy

Ja to przeczytałem to sie boje o siebie . »

Reakcja po ukąszeniu

Na basenie zauważyłem mały podłużny jakby odwłok, myślałem że to kleszcz w domu nikt
nie wiedział to ale mi wyjęli. Nie »
Miejsca na ciele

Mój był za mały jak na kleszcza ale nie wiem, był pod piersią. To naprawde byłkleszcz? »
Objawy

przedwczoraj na basenie zauważyłem na moim ciele bardzo małą podłużną kulkę,
przeraziłem się myślałem że to kleszcz. Po powrocie do »

Pomaga na
ukąszenia
Zapomnij o
uczuciu
sw ędzenia.
Niezaw odne i
szybkie działanie!
www.sk aleczenia.pl

