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Alergie w ciąży

Dermatologia i kosmetologia
Dermatologia - grupa dla rodziny i pacjenta
(5227)
Egzema - zapalenia, choroby skóry dłoni (24)

Trądzik
Przekraczasz powoli 30-tkę i problemy z trądzikiem powinnaś mieć już dawno za sobą.
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Fot. ojoimages kilogramów i bez
skrępow ania założę za rok...
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Przekraczasz pow oli 30-tkę i problemy z trądzikiem
pow innaś mieć już daw no za sobą. Burza hormonalna
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2012-08-01

Czym są bliznow ce?
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Zespół Schoenleina-Henocha (11)
Mężczyzna - zdrowie i profilaktyka (rozw iń)
O zdrowiu - choroby cywilizacyjne (rozw iń)
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ciąży

Nadpotliw ość – w stydliw y problem

Rogowacenie mieszkowe
- "tarka" na skórze
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Alergia pokarmowa - w
jakim wieku ustępują
objawy?
Stulejka
Zobacz więcej »

Zobacz więcej »
Reklama

Specjalista radzi - bezpłatne porady lekarskie

idm

Nagła sytuacja, nie w iesz co robić. Jeśli w ahasz sie czy dzw onić do lekarza, zapoznaj sie z
informacjami zaw artymi w tym dziale.
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ulubione piosenki :)
Dyskusja z forum: Po godzinach
Rozpoczął: surander, Dodano: 10-06-2012 18:02

1088

31-10-2012 13:40
Dodał: mare

Rozmowy przy kawie lub herbacie:)
Dyskusja z forum: Gotowe na wszystko!
Rozpoczął: nie28, Dodano: 04-07-2012 15:13

282

31-10-2012 13:40
Dodał: nie28

Co wam działa na nerwy?
Dyskusja z forum: Po godzinach
Rozpoczął: sebo, Dodano: 18-07-2012 15:01

725

31-10-2012 13:40
Dodał: jola3700

Co robicie jak nie śpicie?
Dyskusja z forum: Po godzinach
Rozpoczął: maciej69, Dodano: 02-08-2012 13:57

291

31-10-2012 13:38
Dodał: jola3700

kolejna ankieta
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Sport-Dla Nas wszystkich
Dyskusja z forum: Po godzinach
Rozpoczął: traper777, Dodano: 09-09-2012 00:21

312

31-10-2012 13:33
Dodał: dada191

problem z erekcją
Dyskusja z forum: Mężczyzna - zdrowie i kondycja
Rozpoczął: Gość, Dodano: 30-12-2008 15:32

68

31-10-2012 12:57
Dodał: Gość

Zakrety zycia
Dyskusja z forum: Psychologia i psychoterapia
Rozpoczął: mar904344, Dodano: 10-10-2012 20:59

4

31-10-2012 12:39
Dodał: jola3700
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