
ZRELAKSUJ SIĘ NAD MORZEM W UZDROWISKU KAMIEŃ POMORSKI
Termin obowiązywania oferty: do 02.09.2018 r.
Uzdrowisko Kamień Pomorski to miejsce, w którym skutecznie przywracamy utraconą 
sprawność i samodzielność oraz siły witalne. Odbudowujemy harmonijnie cały organizm, 
korzystając z naturalnych surowców - borowiny i solanki. Korzystamy z najnowszej generacji, 
unikatowych w Polsce i w Europie urządzeń wspomagających rehabilitację pacjentów.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 7 noclegów w Szpitalu Uzdrowiskowym Mieszko II.  
 Pokoje jednoosobowe i dwuosobowe.

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• 3 zabiegi lecznicze dziennie.
• Badanie lekarskie i opieka pielęgniarska.
• Dostęp do strefy SPA (sauna, jacuzzi, basen solankowy).
• 20% rabatu na dodatkowe zabiegi.
• 2x pobyt wypożyczenie rowerów na 2h gratis.
• Kijki Nordic Walking - bez ograniczeń.
• Bonus: Kosmetyki uzdrowiskowe o wartości 50 zł, w tym borowina uzdrowiskowa.

Cena Pakietu wynosi: 1149 zł / osoba w pokoju 2-os.
            1349 zł / osoba w pokoju 1-os.
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

KAMIEŃSKA BOROWINA
Kuracja Uzdrowiskowa - karton (5 szt. woreczków)

Opakowanie zawiera 5 woreczków z borowiną (waga 400÷450 g), które w łatwy sposób można 
stosować w warunkach domowych, jednocześnie kontynuując terapię uzdrowiskową. 
Borowina ma zastosowanie w:

• chorobach zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa i stawów
• chorobach pourazowych narządu ruchu
• schorzeniach zapalnych skóry
• przykurczach stawów
• chorobach reumatycznych mięśni
• neuralgiach obręczy biodrowej i barkowej
• wybranych schorzeniach neurologicznych

Cena: 19.90 zł / opakowanie. Pełna oferta na stronie:  www.iwoniczanka.uisa.pl
OFERUJEMY 10% ZNIŻKI NA CAŁY ASORTYMENT - KOD RABATOWY: BPS należy wpisać 
w koszyku podczas zamówienia. Kod rabatowy  ważny od 01.07 do 31.08.2018 r.

Borowina ta to naturalne bogactwo Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A., wydobywane z miejsco-
wych złóż. To rodzaj torfu o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Zawiera mnó-
stwo różnych związków, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych.

KOSMETYKI Z IWONICZA-ZDROJU ŹRÓDŁEM ZDROWIA I URODY
Termin obowiązywania oferty: od 01.07 do 31.08.2018 r. 

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. od lat jest producentem unikalnych produktów leczniczych  i kosmetycz-
nych. Ich receptura została oparta na bazie soli jodobromowej iwonickiej i wody termalnej z uzdrowi-
ska Iwonicz-Zdrój. Woda ta, nasycona unikalną kombinacją makro i mikroelementów o możliwej tylko 
w naturze doskonałej synergii, wspomaga procesy metaboliczne, dzięki czemu łagodzi podrażnienia 
skóry i podnosi stopień jej nawilżenia, odbudowuje warstwę ochronną naskórka, wspomaga naturalny 
system obrony przed wolnymi rodnikami i w konsekwencji znacznie opóźnia proces starzenia skóry.

W produkcji kosmetyków wykorzystywane są również najnowsze zdobycze kosmetologii  
m.in. kwas hialuronowy, kolagen, enzym Q10, alantoina, masło schea, ekstrakty roślinne, olejki 
eteryczne i kompleksy witamin, które pozwalają zatrzymać młodość i urodę.

Odpowiednio dobrane komponenty najwyższej jakości gwarantują skórze niezwykle 
skuteczne działanie pielęgnacyjne i odżywcze.

Pełna oferta na stronie:  www.iwoniczanka.uisa.pl 
OFERUJEMY 10% ZNIŻKI NA CAŁY ASORTYMENT - KOD RABATOWY: BPS należy wpisać 
w koszyku podczas zamówienia. Kod rabatowy  ważny od 01.07 do 31.08.2018 r.

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.:  91 382 50 42 lub 91 382 06 30

e-mail: rezerwacja@u-kp.pl

www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
tel.:  13 430 85 59 

e-mail: sklep@uisa.pl

www.iwoniczanka.uisa.pl

Produkty lecznicze Naturalne Źródło Urody Prosto z natury

Kremy z Uzdrowiska 
Iwonicz

„Sekrety Natury” Kuracja SPA

OFERTA SPECJALNA 
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH


