DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

V KÚPEĽOCH SMRDÁKY

Sobota, 27.október 2018, 8:00 – 17:00
Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy sme pre Vás pripravili
špeciálnu ponuku:
ODBORNÉ RADY A LIEČBA:
Konzultácie s našimi dermatovenerológmi			
Minerálny kúpeľ na odporúčanie lekára				
Prednášky na tému psoriáza, ekzém, výživa a iné			
Diskusia s lekárom priamo aj anonymne				
Vstupný poplatok 7,00 €.

09:00-14:30
09:00-14:30
10:45-15:30
15:30-16:00

RELAX A WELLNES:
30% zľava na vybrané procedúry v regeneračnom centre
20% zľava na liečebné a relaxačné pobyty rezervované počas
Dňa otvorených dverí 						

10:00-17:00
08:00-17:00

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
Registračný stánok s informáciami a propagačnými materiálmi 08:00-10:00
Prehliadka kúpeľov spojená s historickým výkladom
10:00, 12:00, 15:30
Diagnostika a merania v stánku VŠZP				
09:00-17:00
Líčenie a poradenstvo Mary Kay					
09:00-17:00
Losovanie tomboly						
16:00
BONUS: Aneta Horňáková-superstaristka a predskokanka
16:15-17:00
Michala Davida

GASTRONÓMIA:
Miešané nápoje
Naša špecialita - Smrdácka roláda + káva
SLADKÉ PREKVAPENIE
Menu podľa výberu							

Sledujte nás aj na Facebooku!
www.facebook.com/kupele.smrdaky

Informácie a rezervácie:

Tel.: +421 34 69 59 173
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

www.kupelesmrdaky.sk

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ V KÚPEĽOCH
SMRDÁKY

Váš kožný expert
Kúpele Smrdáky patria k popredným kúpeľom najmä v liečbe kožných ochorení.
Vďaka unikátnym prírodným zdrojom, medicínskej odbornosti a neustálemu
rozvoju liečebných metód sa kúpele stali cestou k zdravej koži.

Sírovodíková minerálna voda
Miestna minerálna voda je tekutým zlatom Smrdák. Na zemský povrch vyviera
pri teplote 12 °C. Má najsilnejšiu koncentráciu sírovodíka v Európe-až 680 mg
na liter. Vďaka nízkej teplote si uchováva množstvo minerálov. Voda sa podáva
vo forme individuálnych vaňových kúpeľov ako i minerálnych kúpeľov rúk, nôh
a hlavy, pri teplote v rozmedzí 36 - 38 °C podľa predpisu lekára. Voda má protizápalové účinky na podráždenú pokožku, zlepšuje jej elasticitu a má priaznivý
vplyv na imunologické zmeny v organizme. Zabraňuje tiež odbúravaniu elastínu a
kolagénu v chrupavkách, šľachách a spojivových tkanivách.

Sírne bahno
Smrdácke liečivé sírne bahno je peloid, ktorý pochádza zo sprašových zemín.
Po vyťažení bahno dozrieva minimálne jeden rok v špeciálnych bazénoch pod
navrstvenou minerálnou sírovodíkovou vodou. Takto získava svoje výnimočné
fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Vďaka svojej tepelnej trvanlivosti sa
používa najmä pri liečbe psoriatickej artritídy. Bahno pomáha zmierňovať lokálne
opuchy v okolí kĺbov, redukuje napätie v svaloch a zlepšuje výživu chrupaviek,
spojivového tkaniva a medzistavcových platničiek.

Čo sa u nás lieči?

Kožné ochorenia
``psoriáza
``atopická dermatitída - ekzém
``chronické ochorenia kože
``seboroická dermatitída
``prurigo

``ichtyóza
``rosacea
``stavy po popáleninách a poleptaniach
``akné
``sclerodermia a ďalšie kožné ochorenia

Zdravie pre vaše dieťa
Trápi vaše dieťa kožné ochorenie? Prírodné liečebné kúpele Smrdáky sú ideálnym
miestom pre vaše dieťa vo veku od 3 do 18 rokov. V detskej liečebni si nájde Vaše
dieťa nových kamarátov. Pod jednou strechou sa nachádzajú izby a spoločenské
priestory, ako aj ošetrovne, základná škola a detská balneoterapia. Deťom poskytujeme 24-hodinovú službu a zdravotnú starostlivosť. Účinky poskytovaných
procedúr ako i dlhoročné skúsenosti lekárov a terapeutov prinášajú pozitívne
výsledky a úľavu pre dieťa i celú rodinu, často aj po psychickej stránke.

Ako liečime?
Podľa zdravotného stavu dieťaťa a odporúčania lekára pri vstupnej prehliadke
zostavíme vášmu dieťaťu individuálny liečebný plán. Základom liečby sú sírovodíkové minerálne kúpele, v kombinácii s fototerapiou a lokálnou liečbou formou
mastí, olejov alebo olejových tinktúr. Zdravotný personál zaškolí deti aj rodičov
ako správne ošetrovať kožu po skončení liečebného pobytu.
Informácie a rezervácie:
Tel.: +421 34 69 59 173
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

www.facebook.com/kupele.smrdaky

www.kupelesmrdaky.sk

