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Ég, viszket, fáj odalent, de épp nincs időd elmenni
nőgyógyászhoz? Egy vadonatúj teszt segítségével könnyen
kiderítheted, baktérium vagy gomba okozza-e a tüneteidet!

tesztelni, hogy mi a fene bajom lehet, azt senki?!
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