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

<--kliknij na adresie

Wzmacnianie odporności...
...czyli sposoby wzmacniania układu immunologicznego na wszystkich frontach. Kompendium samowzmacniania. Fundament profilaktyki!

Kalendarz Zdrowia...
...Chronobiologiczny & Darmowy, w tym powiadomienia sms! Program Zdrowia na całe życie & Wieczna Profilaktyka...

Oczyszczanie organizmu...
...czyli sposoby odtruwania ustroju. Szeroki opis samodetoksykacji. Fundament profilaktyki!

Racjonalność kontra impulsywność, czyli na czym opiera się wybór pacjenta?
Napisał 6 maja 2014 Piotr

Zachowania zakupowe, czyli proces podejmowania decyzji nt. tego, co i gdzie konsument kupi, są przedmiotem wielu badań naukowych.
Czym najczęściej kierują się klienci przy wyborze produktów leczniczych? Proces decyzyjny jest podyktowany chęcią zaspokojenia swoich
potrzeb i osiągnięcia pożądanego stanu zadowolenia z dokonanego wyboru. To, co wpływa na decyzje zakupowe pacjenta,

Kategorie profilaktyka | Dodaj komentarz |

Cukier a zdrowie. Dlaczego wpływ cukru na organizm może być zabójczy?
Napisał 5 maja 2014 Piotr

Czy cukier jest zdrowy? Zrozumienie problemu wymaga znajomości podstaw na temat cukrów, inaczej węglowodanów (sacharydów)
stanowiących główne źródło energii dla organizmu ludzkiego. Dobre to węglowodany złożone (polisacharydy długo-trawione przez
organizm=powoli i stopniowo uwalniające energię) zawarte w produktach nieprzetworzonych lub nisko-przetworzonych np. pieczywo z mąki
pełnoziarnistej, kasze, otręby. Złe to węglowodany

Kategorie choroby cyw ilizacyjne, profilaktyka, zdrow a dieta | Tagi: cukrzyca | Dodaj komentarz |

Jak rozpoznać pierwsze objawy cukrzycy?
Napisał 17 kw ietnia 2014 Piotr

Jak rozpoznać pierwsze objawy cukrzycy? Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych chorób przewlekłych, bardzo często występująca w
dzisiejszych czasach. Z tego powodu uważana jest za schorzenie cywilizacyjne, będące skutkiem gwałtownego rozwoju przemysłu,
wzrostu tempa życia lub utrwalenia złych nawyków żywieniowych. Cukrzyca jest schorzeniem niezwykle podstępnym – w wielu
przypadkach początkowe objawy

Kategorie choroby cyw ilizacyjne, choroby układu krążenia, choroby układu pokarmow ego, objaw y, profilaktyka | Tagi: cukrzyca | Dodaj komentarz |

Natural Swiss. Szwajcarskie oczyszczanie jelit i organizmu. [RECENZJA]
Napisał 14 kw ietnia 2014 Piotr

5% zniżki z kodem promocyjnym SyndykatZdrowia W pierwszej kolejności porcja teorii związanej z produktami i programami oczyszczającymi
Natural Swiss. Firma oferuje 2 gotowe zestawy do przeprowadzenia kompleksowych kuracji oczyszczających jelita i organizm. Każdy z zestawów
składa się ze starannie zaprojektowanych 3 produktów, których jednoczesne stosowanie nasila skutek terapeutyczny (efekt synergii,
Kategorie medycyna naturalna, profilaktyka | Tagi: oczyszczanie organizmu, odchudzanie, recenzje | Dodaj komentarz |
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15 przykazań marihuanisty, czyli zmniejszanie szkodliwości i ogólne BHP.
Napisał 12 lutego 2014 Piotr

Zmniejszanie szkodliwości marihuany wydaje się szczególnie ważne w przypadku uzależnienia i braku woli, siły do detoxu. Jednak sposoby redukcji toksyczności
cannabis z punktu widzenia zdrowia powinny być stosowane przez każdego palacza podczas każdej sesji! 1. Najzdrowiej bez domieszek! Nie mieszać z tytoniem,
który zawiera m.in. silnie uzależniającą nikotynę, rakotwórcze substancje smoliste,
Kategorie pierw sza pomoc, profilaktyka | Dodaj komentarz |

Oczyszczanie jelit.
Napisał 2 stycznia 2014 Piotr

Oczyszczanie jelit jest szczególnie zalecane przed i po oczyszczanu wątroby, gdyż przygotowuje je do przyjęcia złogów z układu
żółciowego, a następnie wspiera ich wydalenie. Czyste jelita pełniące w organizmie funkcje rynny uskuteczniają proces oczyszczania
jakiegokolwiek organu. Nie blokują złogów i zanieczyszczeń z detoksowanych narządów, co zapobiega bólom głowy oraz intoksykacji

Kategorie choroby układu pokarmow ego, domow e leczenie naturalne, medycyna naturalna, profilaktyka | Tagi: oczyszczanie organizmu | 3 komentarze/y |

Odrobaczanie. Oczyszczanie z pasożytów.
Napisał 31 grudnia 2013 Piotr

Odrobaczanie jest zalecane przed oczyszczaniem wątroby, co ma zapobiec blokowaniu kamieni przez ewentualne pasożyty. W przypadku
oczyszczania z pasożytów zalecane przynajmniej tygodniowe rozgrzewanie organizmu (sauna, ciepła kąpiel) należy wzbogacić dodaniem
środka przeciwpasożytniczego m.in. napar z anyżu lub olejek anyżowy. Regularny charakter aktywności fizycznej, która powinna
towarzyszyć każdemu oczyszczaniu pozostaje bez

Kategorie choroby układu pokarmow ego, domow e leczenie naturalne, medycyna naturalna, profilaktyka | Tagi: oczyszczanie organizmu | 2 komentarze/y |

Wzmocnienie serca i układu krążenia. Dieta, zioła i… życie prokardiologiczne.
Napisał 7 grudnia 2013 Piotr

Serce to wyjątkowo pracowity narząd, który jeśli jest zdrowy w stanie spoczynku kurczy się przeciętnie 60-90x na minutę (średnio 72x,
około 100 000x na dzień), przy czym przetacza od 4 do 6l krwi na minutę. Duże obciążenie wywołane intensywną aktywnością ruchową
np. szybka jazda na rowerze, może zwiększyć ilość przetoczonej

Kategorie choroby cyw ilizacyjne, choroby układu krążenia, profilaktyka | Tagi: cholesterol, choroby serca, choroby żył | 1 komentarz |

Oczyszczanie nerek i dróg moczowych
Napisał 20 listopada 2013 Piotr

Nerka to najważniejszy narząd układu wydalniczego o układzie parzystym, który powinien być intensywnie oczyszczany minimum raz w
roku z powodu pełnionych funkcji: oczyszczenie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii (bezpośredni kontakt z toksynami
drobnocząsteczkowymi) i usuwanie ich z moczem (regularna mikcja, czyli oddawanie moczu 3-4x dziennie), filtracja około 1360 litrów

Kategorie choroby układu moczow ego, domow e leczenie naturalne, medycyna naturalna, profilaktyka, zdrow a dieta | Tagi: oczyszczanie organizmu | 4 komentarze/y |

Oczyszczanie płuc i dróg oddechowych
Napisał 15 listopada 2013 Piotr

Toksyczne płuca mogą być przyczyną różnych stanów zapalnych dróg oddechowych, astmy, przeziębień i niedotlenionej krwi. Z kolei
brak tlenu we krwi to przyczyna wielu poważnych chorób, w tym niewydolności serca i zawałów. Spis treści § Wskazania do oczyszczania
płuc § Oczyszczanie płuc § Inhalacje § Ćwiczenia § Zioła na

Kategorie choroby układu oddechow ego, choroby zaw odow e, domow e leczenie naturalne, profilaktyka | Tagi: oczyszczanie organizmu | 1 komentarz |

Następna strona »

Wpisz imię...

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

<--kliknij na adresie

...i adres email
Kliknij po Zdrowie

Znajdź nas na Facebooku

LeczeniePRO.pl
Lubię to!
1.429 osób lubi obiekt LeczeniePRO.pl.

Wty czka społecznościow a F acebooka

Polecamy

Publikacja warta lektury…

Wybierz język  ▼

WAŻNE TEMATY
Regeneracja i oczyszczanie wątroby. Dieta wątrobowa [KOMPENDIUM]
Oczyszczanie nerek [KOMPENDIUM]
Oczyszczanie jelit
Odrobaczanie. Oczyszczanie z pasożytów
Oczyszczanie płuc
Wzmocnienie serca [KOMPENDIUM]
Zdrowa żywność i najlepsze, naturalne suplementy diety [SPIS]

Gadżetomania
Sklep
Domowe SPA i przełomowa higiena BEZ CHEMII
Lecznicza poduszka z gryki UAN-AN

Kategorie
Wybierz kategorię

Podkategorie
alergia bezsenność biegunka cholesterol choroby serca choroby stawów choroby żył cukrzyca grzybice
lato oczyszczanie organizmu odchudzanie oparzenia pandemia recenzje spis stres wellness zaparcia zima
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