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uses of creatine: new possibilities  
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základné mechanizmy porúch funkcie srdca a ich 

manifestácia na ekg krivke [elektronický zdroj]. - 1. 
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zdroj]. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - portál 

MEFANET, 2014. - 409 s. [online]  

ISBN 978-80-89544-79-0  
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citačných indexoch (17) 
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