Warszawa

Iwonicz-Zdrój
Jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych polskich uzdrowisk.
O jego atrakcyjności świadczy przede wszystkim malownicze położenie na terenie Beskidu
Niskiego, niezwykle korzystny mikroklimat
i źródła wody leczniczej. Atmosfera otoczonego zielenią zabytkowego centrum, kolorowe
drewniane XIX-wieczne zabudowania oraz
atrakcyjne tereny spacerowe na długo pozostają w pamięci kuracjuszy i turystów. Iwonicz to
idealne miejsce do wypoczynku. Tu można
uspokoić nerwy i zregenerować siły.
Oprócz korzystnego mikroklimatu, czystego
powietrza, Uzdrowisko Iwonicz posiada bogate złoża mineralnych wód leczniczych. Ich
źródła należą do najdawniej wykorzystywanych w Polsce. Iwonickie wody należą do wód
typu chlorkowo-wodorowęglanowo-sodo-

wych, jodkowych, termalnych z zawartością
wolnego dwutlenku węgla. Mają zastosowanie w balneoterapii uzdrowiskowej, będącej
podstawowym składnikiem kompleksowego
leczenia w Uzdrowisku. Stosuje się je do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji, a także
do produkcji soli jodobromowej i kosmetyków.
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. jest kontynuatorem 440-letniej tradycji lecznictwa
uzdrowiskowego w Iwoniczu-Zdroju. Leczy
się tu schorzenia: neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne, laryngologiczne, gastrologiczne oraz osteoporozę i łuszczycę, a także
prowadzi rehabilitację kobiet po mastektomii.
W swojej ofercie obok tradycyjnego leczenia
uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. proponuje również
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pobyty proﬁlaktyczne, wypoczynkowe oraz
odnowy biologicznej. Do dyspozycji gości m.in.:
basen kryty, jacuzzi, jaskinia solna, sauna,
solarium, centrum SPA oraz bogata oferta
wycieczek turystycznych.
Ponadto „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. jest
producentem unikalnych leków i kosmetyków
„Iwoniczanka”, wytwarzanych na bazie soli
i iwonickiej leczniczej wody termalnej bogatej
w minerały. Woda ta wspomaga procesy metaboliczne, dzięki czemu łagodzi podrażnienia
skóry, podnosi jej nawilżenie, odbudowuje
warstwę ochronną naskórka, wspomaga
naturalny system obrony przed wolnymi rodnikami, opóźniając proces starzenia skóry.
Odpowiednio dobrane surowce naturalne
w kosmetykach zapewniają skuteczne działanie pielęgnacyjne i odżywcze.

„UZDROWISKO IWONICZ” S.A.
zaprasza do malowniczego i urzekającego pięknem
IWONICZA-ZDROJU
Nasze obiekty:
• Sanatoria: „Pod Jodłą”, „Stare Łazienki”, „Biały Orzeł” oraz Sanatorium Nr IV
• Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior”
Oferujemy:
• pobyty lecznicze i turnusy rehabilitacyjne
• wczasy wypoczynkowe
• pobyty odnowy biologicznej
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A.
Al. Torosiewicza 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
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