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Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού φέτος μπορεί να έχει πολλούς άξονες στην Ελλάδα.
Πρώτα απ’ όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη...
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Τελευταία Νέα από το Διαδίκτυο για την κατηγορία "Υγεία"
Οροι Ασφαλείας

Δέκα (γρήγορες) συμβολές ομορφιάς
11-12-2012

Δυσπεψία

Η φρεσκάδα, η ομορφιά και η καλαισθησία είναι αδιαπραγμάτευτες ακόμη και όταν το πρόγραμμα της
μέρας είναι το πιεστικό που δεν υπάρχουν περιθώρια για την «ιεροτελεστία» του πρωινού beaute. Με
έξυπνα κόλπα όμως, μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο και κόπο, αναδεικνύοντας τα καλύτερα στοιχεία
της εξωτερικής σας εμφάνισης.
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Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα προσφέρουν τα ανατομικά ενθέματα σιλικόνης μαστού
11-12-2012

Δυσκοιλιότητα Προβλήματα Εντέρου
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Ασφαλή είναι τα ανατομικά ενθέματα στήθους, τα οποία αποτελούν τον «χρυσό κανόνα» στην
επιλογή των γυναικών για φυσικότερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
πανευρωπαϊκού συνεδρίου «Advanced Course in Breast Reshaping».
Ικανοποιημένοι από τα υπακτικά οι πάσχοντες από δυσκοιλιότητα
11-12-2012
Το 72% των πασχόντων από δυσκοιλιότητα είναι ευχαριστημένοι από την χρήση των υπακτικών,
σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη διαδικτυακά σε 10
ευρωπαϊκες χώρες για την χρόνια δυσκοιλιότητα, με δείγμα 1.355 άτομα που έπασχαν από χρόνια
δυσκοιλιότητα.
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Οι χώρες όπου η ζυγαριά χτυπάει «κόκκινο»
11-12-2012
Τις χώρες όπου ο δείκτης της ζυγαριάς χτυπάει «κόκκινο» αποκάλυψε πριν μερικούς μήνες ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...
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Κλειστά τα φαρμακεία σε Αθήνα και Πειραιά
11-12-2012
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τρίτη τα φαρμακεία στην Αθήνα και τον Πειραιά, αντιδρώντας στην
απόφαση του υπουργείου Υγείας για απελευθέρωση της αγοράς και συγκεκριμένα για ελεύθερο
ωράριο λειτουργίας και κατάργηση του καθεστώτος της εφημερίας και της διανυκτέρευσης. Ο
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει εκτάκτως την Τετάρτη, ώστε να αποφασίσει
για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Εκτός από τους φαρμακοποιούς στο χορό των
κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι γιατροί.
Το Top 10 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων
11-12-2012
Σίγουρα έχετε ακούσει για τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα λεγόμενα ω-3 και ω-6 λιπαρά. Πρόκειται
για μια κατηγορία λιπαρών...
Τα ψάρια και τα θαλασσινά στο ψυγείο
11-12-2012
Τα φρέσκα ψάρια διατηρούνται στο ψυγείο και είναι ασφαλή για κατανάλωση για 48 ώρες στο ψυγείο
σας ή στον πάγο, αφού έχετε λάβει...
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Ευεργετική η γυμναστική πριν το πρωινό
30-10-2012
Η άσκηση πριν από το πρωινό είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την καύση λίπους σε σύγκριση
με την άσκηση μετά το πρωινό...
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