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vibrators online kopen ruimste assortiment easytoys - een vibrator is een vibrerend seksspeeltje dat voor vagina clitoris
en anusstimulatie kan worden gebruikt een vibrator heeft vaak een soepel en glad uiterlijk maar er bestaan ook varianten
die eruit zien als een penis het speeltje is te gebruiken tijdens het masturberen maar wordt door stelletjes ook wel eens
tijdens voorspel of seks gebruikt, nhg standaard slaapproblemen en slaapmiddelen nhg - inleidingnhg
samenvattingskaart de nhg standaard slaapproblemen en slaapmiddelen geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid
bij pati nten ouder dan 18 jaar die met slaapproblemen bij de huisarts komen, primaire hypertensie secundaire
hypertensie het verschil - wat is primaire hypertensie wat is secundaire hypertensie in dit artikel zal ik het verschil tussen
deze 2 uitleggen en de oorzaken van beide veel mensen weten de verschillen niet laat staan dat ze weten wat ze er tegen
kunnen doen, slaapstoornissen medicijnen op maat - restless legs syndroom restless legs rustelozebenen syndroom rls
is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door een irriterend branderig kruipend gevoel meestal in de kuiten dat
een onweerstaanbare drang tot bewegen oproept de aandoening kan zich ook in de voeten en armen voordoen slechts
zelden is er sprake van pijn, liesbreuk opgelopen wat te doen optimalegezondheid com - een liesbreuk is heel
vervelend mannen hebben vaker last dan vrouwen van liesbreuken lees in dit artikel meer over wat je moet doen als je er
een hebt, magnesium een van de meest belangrijke mineralen - het essenti le macro mineraal magnesium is uitermate
belangrijk voor de gezondheid magnesium is wat betreft hoeveelheid het vierde mineraal in het lichaam na calcium kalium
en natrium het lichaam bevat circa 21 tot 28 gram magnesium 60 daarvan is ingebouwd in botweefsel en tanden 20 bevindt
zich in spieren 20 in andere zachte weefsels en lever minder dan 1 circuleert in het bloed, vitamine b12 werking en
toepassing stichting orthokennis - de wateroplosbare vitamine b12 bestaat uit een groep cobalamines complexe
moleculen met in het centrum een kobalt atoom vitamine b12 komt in verschillende vormen voor afhankelijk van de
restgroep die is gekoppeld aan het centrale kobaltatoom methyl adenosyl hydroxo en cyanocobalamine zie figuur 1,
moderne muziek strijd om de aanbidding verhoevenmarc be - eerlijk gezegd ben ik de tel kwijt geraakt van het aantal
vrouwen van mick jagger zanger van de populairste rockband alle tijden de rolling stones het moeten er minstens 13 zijn
desalniettemin op is hij op 11 december 2003 door de britse vorstin elisabeth in de adelstand verheven en mag zich
voortaan sir mick jagger noemen, bloemlezing gedichten een geur van hoger honing - schilderij van tinus van doorn
1905 1940 boer in maanlicht 1933 vaders gemaakt om heerlijk dichtbij te zitten zwijgen, alle 1300 boodschappen van het
begin tot vandaag op n - voorwoord de vrede zij met u moge de vrede u geheel vervullen beste lezer in dit boek vindt u
zoals ook de titel duidelijk aangeeft de boodschappen van maria die al tien jaar als koningin van de vrede in medjugorje
verschijnt en dit nog dagelijks doet, boeddhistisch woordenboek sleutel tot inzicht - sleutel tot inzicht in het theravada
archief wordt uitgebreid weergegeven wat de boeddha werkelijk heeft onderwezen in de sectie wado ryu karate do wordt de
overeenkomst tussen oosterse vechtkunst en het boeddhisme uiteengezet, schildkliersymptomen hoe herken je
schildklierproblemen - paul bedoel je te vragen of deze klachten het gevolg kunnen zijn van schildklierproblemen zoals je
in bovenstaand artikel kan lezen zijn dit inderdaad potenti le schildkliersymptomen maar er zijn m r mogelijke oorzaken van
over vermoeidheid lichtheid in het hoofd uitstralende pijn en lusteloosheid futloosheid
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