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Przeglądaj

Reklamy Google

Forum
Choroby Objawy

Profil
Choroby Stawów

Poczta

Więcej

Choroby Bakteryjne

Choroby.TV

Choroby Reumatyczne

Bezpłatne usunięcie bliznowca / keloidu na uszach w Centrum Medycznym Angelius www.angelius.pl
Usuwanie brodawek Dowiedz się jak skutecznie zwalczać brodawki. kosmetologika.blogspot.com
Reumatoidalne zap.stawów Oceń skuteczność leczenia Forum, czat, pytania do konsultanta www.TacyJakJa.pl
London Diving Chamber Choroby dek om presyjnej Bezpłatne leczenie, UK www.londondivingcham ber.co.uk
Czy Masz Grzybicę ? Grzybica W yniszcza Twój O rganizm W yk ryj i Usuń Grzybicę. Pom agam y PrzyczynyChoroby.pl/Grzybica
Leczenie trądziku peeling Anti Acne - peel m ission Zabiegi Gabinetowe i Dom owe www.peel-m ission.pl
Zapalenie stawów Przyczyny choroby i nowe m etody leczenia vitafon.pl/rzs.htm l

Szukaj choroby

Najnowsze posty z forum

Zobacz wszystkie

po nazwie
np. cukrzyca
po objawach
(wpisz tylko jeden objaw)

Wolne gadki
Dzięki bardzo bardzo za zyczenia przesyłam duzo buziaków w podziece i dziekuje j...
Dziś 13:00
Pacjent

np. brak apetytu

Szukaj chorych
po objawach, sprawdź na co chorują
np. brak apetytu
szukaj chorych z Twojego regionu

Choroby, Migrena: Objawy i leczenie
Witam. Mnie pomógł na migrenowe bóle głowy rezonator biofotonowy. Polecił...
Dziś 12:04
Forum główne - Migrena
poszukiwania osób z HFS...
A ja w dalszym ciągu nie rozumiem, co spowodowało, że od tego czasu, o którym pi...
Wczoraj 15:29
Forum główne - HFS - Połowicz ...
Do doswiadczonych..
Hej Jolusia. Przeszlam kolejna operacje w tym samym miesiacu bo znowu dysk \'wyp...
Wczoraj 10:41
Forum główne - Dyskopatia
Choroby, leukocytoklastyczne zapalenie nac ...
Jak głęboka blizna zostaje po całkowitym zagojeniu?
29-10-2012 20:57
Forum główne - leukocytoklast ...

Aktualności medyczne
Przedwakacyjna
dieta

Bóle kości i stawów a pogoda
Osoby z RZS zapraszamy do prowadzenia e-dzienniczków w celu anonimowego monitoro...
29-10-2012 15:58
Pacjent

05-07-2012 13:52
Podczas
jesiennozimowych miesięcy, masa
naszego ciała wzrasta często nawet
o kilka kilogramów. Fałdki i brzuszek to
niechciane pamiątki z tamtego okresu,
których z pewnością nie chcemy zabierać
ze sobą na wakacje. Dzięki kilku prostym
zasadom możemy ułatwić sobie pierwszą
w tym roku przymiarkę ulubionego bikini.
... czytaj dalej

Kawa - Przyjaciel
twoich zębów
05-07-2012 13:44
Nie wyobrażamy sobie
poranka bez kubka kawy?
Obawiamy się jednak o zęby i ochota na
małą czarną walczy z rozsądkiem
podpowiadającym zdrowy tryb życia?
Spokojnie, nie musimy się obawiać o stan
naszego uzębienia. Kawa zawiera bowiem
związki, które hamują rozwój próchnicy.
... czytaj dalej

Dieta pod kontrolą

Bezpłatna konsultacja
Zpraszamy na bezplatn a kosultację lekarska na terenie Krakowa. W trakcie badani...
28-10-2012 16:38
Forum główne - Toczeń (SLE)
Bezplatne badanie
Zpraszamy wszyskich do udziału w bezpłatnych konsultacji lekarskich na terenie ...
28-10-2012 16:31
Forum główne - Białaczka
Bezpłatne badanie
Zpraszamy wszyskich do udziału w bezpłatnych badaniach majacych na celu diagnozo...
28-10-2012 16:25
Forum główne - Reumatoidalne ...
Choroby, Małopłytkowości samoistna: Leki
Ja mgę polecić bezpłatną diagnozę oraz informację dotyczącą najnowszych form lec...
28-10-2012 16:17
Forum główne - Małopłytkowość ...

Nowi użytkownicy serwisu

Zobacz wszystkich

05-07-2012 13:34
Coraz
częściej
już
podczas zakupów lub przy
komponowaniu
codziennego menu, zwracamy uwagę na
kaloryczność ulubionych produktów.
Jednak chcąc mieć realny wpływ na
swoją dietę, powinniśmy zwracać uwagę
nie tylko na poziom tłuszczu, ale także
cukru
i
indeks
glikemiczny
poszczególnych artykułów. ... czytaj dalej

Wakacje ze sztuką

igoryyy (0)

Grażyna (0)

Monika (0)

Krzysia (0)

Anna (0)

Migrena

Wrocław
Gruczolakorak

Koluszki
Leukocytoklas ...

Reumatoidalne ...

Łysienie

Najnowsze zdjęcia użytkowników

Zobacz wszystkie

05-07-2012 13:06
Miesiące wolne od szkoły
to okres, gdy dziecko
może nie tylko odpocząć i
poleniuchować, ale przede wszystkim
poświęcić wolny czas na rozwój swoich
pasji i zainteresowań. Przeglądając oferty
zajęć wakacyjnych, warto wybrać te,
które oprócz nauki będą także okazją do
dobrej zabawy. ... czytaj dalej

Plomb - R - Kiedy
stomatolog jest zbyt
daleko

fionka (21)

Monika (0)

Monika (0)

Monika (0)

Monika (0)

W.w

Koluszki

Koluszki

Koluszki

Koluszki

Najnowsze filmy o tematyce medycznej

Zobacz w Choroby.TV
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04-07-2012 16:36
Często dzieje się tak, że problemy z
zębami przytrafiają nam się w czasie
zagranicznych
wakacji,
długich
weekendów lub w dni wolne od pracy czyli
dokładnie
wtedy,
kiedy
natychmiastowa wizyta u stomatologa
jest praktycznie niemożliwa. Co zrobić,
gdy ból zęba i ryzyko komplikacji
zdrowotnych jest zbyt duże? O tym, jak
samodzielnie zabezpieczyć uszkodzony
ząb w sytuacjach awaryjnych, mówi Artur
Przyniczyński , lekarz stomatolog oraz
ekspert z firmy TRIDENT S.A. ... czytaj
dalej

Marcel (1145)

Marcel (1145)

Marcel (1145)

Marcel (1145)

Marcel (1145)

Depresja

Mózgowe poraż ...

Wodogłowie wr ...

Zdrowy tryb ż ...

Świerzbiączka

Najnowsze wpisy na blogach

Zobacz wszystkie

Choroby a ruch na
świeżym powietrzu
07-05-2012 18:04
Choroby a ruch na
świeżym
powietrzu.
Przygotuj się do wypraw górskich.

Słońce i wiosna sprzyjają aktywnym
formom wypoczynku, dlatego wielu z
nas wybiera się na podbój górskich
szlaków. Taka wyprawa wymaga
jednak dobrego przygotowania.
Ruch na świeżym powietrzu ma
korzystny wpływ na nasze zdrowie i
samopoczucie. ... czytaj dalej

paula777 (1)

zonia (82)

rosiczka... (1)

Grzegorz (7)

Kokosanka (6)

Leczenie...

Ja i prz...

Nadciśni...

SamoLecz...

Helooo!!!!

Najnowsze leki w chorobach

Ból głowy

Jelito wra ...

Zobacz opinie, porównaj ceny!

Próchnica ...

Artroza - ...

Rak jelita ...

Choroby oczu a
nauka. Matura i
egazminy.
07-05-2012 17:58
Choroby oczu a nauka. Matura i egazminy.
Maturzysto, zadbaj swój wzrok

Matury to czas spędzania wielu godzin
przed komputerem. Dziś uczniowie coraz
częściej czerpią wiedzę z wirtualnej
przestrzeni, a lektury czytają w formie
elektronicznej. Ten sposób nauki
niestety niekorzystnie wpływa na wzrok,
dlatego zmuszając go do wysiłku, dobrze
stosować się do kilku zasad. ... czytaj
dalej
czytaj wszystkie Aktualności

Nowości z serwisu
plomb
04-07-2012 16:21
Choroby oczu a nauka.
Matura
i
egazminy.
Maturzysto, zadbaj swój
wzrok

Matury to czas spędzania wielu godzin
przed komputerem. Dziś uczniowie coraz
częściej czerpią wiedzę z wirtualnej
przestrzeni, a lektury czytają w formie
elektronicznej. Ten sposób nauki
niestety niekorzystnie wpływa na wzrok,
dlatego zmuszając go do wysiłku, dobrze
stosować się do kilku zasad. ... czytaj
dalej
czytaj wszystkie nowości

Sponsorzy

Kup reklamę
Sponsorzy

Reklama www

Kup reklamę za 5 zł dziennie!

PRZEGLĄDAJ

PROFIL

POCZTA

AKCJE

PORTAL

Choroby
Użytkownicy
Forum
Artykuły
Aktualności
Filmy
Zdjęcia
Blogi
Nowości
Lekarze
Ogłoszenia

Podgląd Profilu
Edycja Profilu
Moje choroby
Moje Fora
Przyjaciele
Moje Filmy
Moje zdjęcia
Mój Blog
Zaproszenia

Skrzynka odbiorcza
Napisz do Przyjaciół
Wysłane
Kosz

Załóż konto
Nie pamiętam hasła

Strona głowna
O portalu
FAQ
Polityka Prywatności
Regulamin
Kontakt, Reklama
Statystyki

STATYSTYKI
zdjęć
filmów
blogów
postów
komentarzy
chorób
ogłoszeń
jest nas
nowych dzisiaj
w tym miesiącu
zalogowani
online (ostatnie
24h)

7483
412
235
41215
3818
510
21
17947
2
32
0
17
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Zobacz inne nasze serwisy:
Randki dla chorych Choroby Leki Lekarz Poradnia Przychodnia Szpital Zdrowie Objawy Leczenie Miasto Niepełnosprawni
Randki dla niepełnosprawnych
Hannah Montana | Nasza klasa | | Ceny | | Choroby | | Nerwica | | Depresja | | Forum Choroby | | Cukrzyca | | Alergia | | Randki dla osób niepełnosprawnych >
Niepełnosprawni | Szybkie randki | Objawy, różne Choroby skóry | Nasze choroby - Depresja | | Telewizja o chorobach choroby.TV | Lubisz samochody ? Zobacz
koniecznie! Najtańsze sklepy tylko tutaj! Masz sklep, potrzebujesz towaru? To może być Twoja hurtownia !
Sklep internetowy Choroby Pozycjonowanie Reklama Domeny Hosting Grafika Strony www Sklep internetowy Reklama Katalog klientów
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