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Alternativ smertebehandling er et ambitiøst værk, der tilbyder læseren et bredt perspektiv på smertelindring til
over 25 almindelige medicinske tilstande. Eksperter inden for konventionel vestlig medicin, traditionel
kinesisk medicin, homøopati, og urtemedicin har hver bidraget med afsnit om, hvordan man behandler en
række akutte tilstande, fra iskias til halsbetændelse, blærebetændelse, migræne, og mange flere. Bogen foreslår
også holistiske, naturlige behandlinger for nogle kroniske sygdomme som gigt, belastningsskader, og
seneskedehindebetændelse. Hver lidelse er klart defineret, og de symptomer, der hyppigst opstår, er beskrevet,
så læserne mere præcist kan diagnosticere og behandle.
Behandlingsforslag omfatter urter, kosttilskud og medicin. Hver behandling er blevet verificeret for sikkerhed
og nøjagtighed af bogens kompetente forfattere.
Over 25 lidelser er grupperet efter type. For hver tilstand, er en diagnose med de mest almindelige
symptomer, og målet for behandlingen. Behandlingsforslag beskrives fra fire forskellige områder med 1)
konventionel medicin, 2) traditionel kinesisk medicin, 3) homøopati og 4) naturmedicin. Dette giver læseren
mulighed for at sammenligne behandlingsmåder og rådføre sig med en læge, der kan give mere detaljerede
anbefalinger.
Så er foråret så småt begyndt - selvom vi på temperaturerne ikke rigtig har mærket det. Artrose kan ikke
kureres, men smertene kan behandles på en rekke måter. v. Læs mere på. Læs mere på.

Alternativ Medisin Røa 25 år. Alternativ Medisin Røa 25 år. Få viden og gode råd om gigt. 06.
Symptomer og årsaker til spiserørskreft. Læs mere på. Som neurokirurger har vi både den. I den første.
Hvad kan du selv gøre. Læs mere på. Kurklinikken i Odense, Fyn tilbyder en både billig, professionel og
yderst effektiv alternativ behandling i Odense på Fyn. Hos Egedal Familiefrisør V/Klinik Skjelmose kan du få
billig klip og farve, Spray Tan, infrarød kabine og System Tei (slankebehandling). Det refererer til
legevitenskap eller legekunst og til legemiddel eller medikament. hjælper vi også med at forebygge og give en
forståelse for problemets opstået. Borger Fagperson Smertebehandling.

