Uzdrowisko Kamień Pomorski

Profile lecznicze: ortopedia i traumatologia narządów ruchu,
kardiologia, reumatologia, neurologia medycyna fizykalna.
Istotnym profilem działalności leczniczej i rehabilitacyjnej Uzdrowiska Kamień
Pomorski jest wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Prowadzony jest tu także
program z wykorzystaniem robotów - lokomatu i egzoszkieletu, dający pacjentom
unikatową szansę na powrót do sprawności.
Lecząc osoby, które utraciły całkowicie lub częściowo możliwość chodu, placówka
korzysta z doświadczeń, zdobytych podczas realizacji badań naukowych
poświęconych pacjentom z urazem rdzenia.
Uzdrowisko od lat słynie z wyjątkowych właściwości naturalnej borowiny i solanki,
wydobywanych z własnych złóż i stosowanych w zabiegach leczniczych. Kuracjuszom
sprzyja także wyjątkowe powietrze, bogate w prozdrowotny jod.

Wiosenno-letni urlop warto wykorzystać nie tylko na wypoczynek, ale także poprawę kondycji zdrowotnej i wzmocnienie
odporności, nadszarpniętej pandemią koronawirusa. Komfortowe warunki noclegowe, własne surowce naturalne i walory
klimatyczne, które potęgują zdrowotne działanie zabiegów fizjoterapeutycznych, zachęcają do skorzystania z oferty Grupy
Uzdrowisk Polskich.
Grupa Uzdrowisku Polskich zaprasza na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne
i wypoczynkowe do prawie 30 obiektów, zlokalizowanych w najpiękniejszych zakątkach Polski. Prowadzimy terapie uzdrowiskowe,
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu naturalnych
surowców – borowiny, solanki czy wód mineralnych, z nowoczesnym
lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi technologiami.
Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nadciśnienie,
cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Proponujemy również
skuteczne formy rekonwalescencji, np. po wypadkach drogowych czy
w schorzeniach neurologicznych. Nasi kuracjusze są pod stałą opieką
personelu medycznego, a także pracowników gotowych służyć radą przy
wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na spędzenie wolnego czasu czy

atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właściwością miejscowości uzdrowiskowych
są przecież wspaniałe warunki przyrodnicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca,
jak Konstancin-Jeziorna, Nałęczów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają
ciekawą historię, zabytki i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić,
także – a może szczególnie – w czasie wakacyjnego urlopu.
W Uzdrowiskach czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci, relaks dla dorosłych i idealne
warunki do wspólnego wypoczynku i zabawy. Kryte baseny, sauny i jacuzzi zapewniają
aktywny wypoczynek bez względu na pogodę. Uzupełnieniem regenerującego pobytu
w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA i kosmetyczne, relaksujące
masaże i kojące aromaterapie.
Uzdrowisko to pomysł na urlop dla całej rodziny, zawsze z korzyścią dla zdrowia!

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA
Ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 21 149 lub 91 38 25 043, www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl
Iwonicka sól
do kąpieli
dostępna
w 6 wersjach
zapachowych.
Cena 22 zł

Uzdrowisko Iwonicz
Profile lecznicze: neurologia, ortopedia,
reumatologia, laryngologia, gastrologia,
dermatologia.
Uzdrowisko Iwonicz usytuowane jest wśród
przepięknych lasów Beskidu Niskiego, któremu
zawdzięcza specyficzny, podgórski mikroklimat.
Leczy się tu schorzenia ortopedyczno-urazowe,
reumatologiczne, układu nerwowego, trawiennego, górnych dróg oddechowych oraz osteoporozę
i choroby skóry.

Największym
bogactwem
Iwonicza-Zdroju
są lecznicze wody mineralne, które wykorzystuje
się w zabiegach balneoterapii, kuracjach pitnych
i inhalacjach, a także do produkcji leczniczej soli jodobromowej oraz
renomowanych kosmetyków uzdrowiskowych.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

Profile lecznicze: kardiologia, narząd ruchu.
Uzdrowisko Nałęczów zachwyca kojącą przyrodą Parku Zdrojowego i leczniczym
mikroklimatem, samoczynnie obniżającym ciśnienie. Miejsce szczyci się także
ponad 200 letnią tradycją wodolecznictwa z zastosowaniem leczniczych wód
z lokalnych złóż.
Uzdrowisko wyróżnia już nie tylko rehabilitacja kardiologiczna, która przez długi
czas była wyznacznikiem tego miejsca. Dziś, dzięki nowoczesnemu Centrum
Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”, oferuje również profesjonalną pomoc
rehabilitacyjną osobom z urazami narządu ruchu.

Profile lecznicze: neurologia, kardiologia, narząd ruchu, psychiatria.
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój to jedyne na Mazowszu
miasto-uzdrowisko. Bliskość Warszawy i jej turystycznych
atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie
solanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski”
klimat, decydują o popularności tego miejsca.

Uzdrowisko Nałęczów

Solanka kamieńska
stężenie 3.4%
cena 7 zł/l
Solanka konstancińska
stężenie 7.5%
cena 9 zł/l

Ulubionym miejscem relaksu i zabawy jest w Nałęczowie Kompleks Wodny Atrium,
w którym dużą popularnością cieszy się jedyny w Polsce basen białej glinki.
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA
Al. St. Małachowskiego 5, 24-140 Nalęczów
tel. +48 81 50 16 027, www.uzdrowisko-naleczow.pl

Prowadzona jest tu rehabilitacja narządu ruchu,
w tym także po wszczepieniu endoprotezy, rehabilitacja neurologiczna oraz kardiologiczna. Z terapii
korzystają zarówno osoby leczące się, jak i te, należące
do grup ryzyka.
Goście spragnieni wypoczynku i regeneracji cenią
luksusowy obiekt EVA Park Life & SPA z unikatową ofertą
zabiegów SPA, opartych na leczniczej mocy solanki.

Kuracjuszy zachwyca XIX wieczny urok miejscowej architektury oraz
turystyczne szlaki, które pozwalają cieszyć się niebywałymi walorami
podkarpackiego krajobrazu.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl

„Uzdrowisko Iwonicz” SA
Al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. +48 13 430 87 80, www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

