21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
Informacja i rezerwacja - tel. +48 41 378 03 85
Recepcja - tel.: +48 41 378 24 17
e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl
www.szpitalwojskowy.pl
https://www.facebook.com/21wszur

W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Busku–Zdroju
realizujemy zasadę kompleksowego leczenia uzdrowiskowego, która opiera się
na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie zabiegów balneologicznych,
leczenia ruchem, bogatej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych i masaży, a
także diety i edukacji zdrowotnej. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w
Szpitalu są zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, stany po
przebytych operacjach narządu ruchu oraz stany po urazach narządu ruchu.
Naturalnym tworzywem leczniczym stosowanym u nas są słynne buskie wody
siarczkowo–siarkowodorowe słone. Atutem naszego Szpitala jest profesjonalna
kadra medyczna i logistyczna. Posiadamy funkcjonalnie urządzone pokoje 1 i 2
osobowe oraz apartamenty. Infrastruktura Szpitala dostosowana jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji naszych pacjentów Szpital posiada
parking, własny park ze ścieżką zdrowia, wypożyczalnię rowerów. Na terenie
Szpitala znajdują się także: kaplica, biblioteka, kawiarnia oraz gabinet
kosmetyczno–fryzjerski. W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–
Rehabilitacyjnym funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z
wymaganiami Normy ISO 9001, w zakresie świadczenia usługi leczenia
uzdrowiskowego, rehabilitacji pacjentów i żywienia.

Acta Balneologica
Wydawca: Wydawnictwo Aluna
ul. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna
Kontakt z redakcją: barbadom@wp.pl , www.actabalneologica.pl

Acta Balneologica jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa
Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ukazuje się od 1905 roku. Na łamach
kwartalnika publikowane są recenzowane prace oryginalne, poglądowe,
kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii, fizjoterapii,
krioterapii, kinezyterapii, presoterapii a także rehabilitacji.
W Polsce mamy nie tylko ustawę uzdrowiskową, w Polsce balneologia i
medycyna fizykalna stanowi odrębną dyscyplinę medyczną z własnym
programem nauczania.
Czasopismo jest indeksowane w Web of Science ESCI (Emerging Sources
Citation Index), MNiSW – 8 pkt. (2015), oraz w Polskiej Bibliografii
Lekarskiej, Bibliografii Geografii Polskiej.

Beauty Planet
ul. Parkowa 5A/1
71-600 Szczecin

BEAUTY PLANET to hurtownia kosmetyczna, która od lat specjalizuje się w
wyposażeniu gabinetów kosmetycznych, gabinetów medycyny estetycznej oraz
ośrodków SPA w specjalistyczne urządzenia. Posiadamy szeroką ofertę
urządzeń kosmetycznych, laserów medycznych i akcesoriów do makijażu
permanentnego.
Firma BEAUTY PLANET oferuje szkolenia z obsługi urządzeń oraz
wykonywania zabiegów.
Celem naszej firmy jest zapewnienie najwyższej jakości usług, profesjonalnej
obsługi oraz szybkiej realizacji składanych zamówień.
Współpracujemy z wieloma producentami sprzętu kosmetycznego co pozwala
nam uzyskać konkurencyjne ceny, przy zachowaniu najwyższej jakości.
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat CE, zapewniający najwyższą jakość i
bezpieczeństwo zabiegów.

Bristol Art& Medical SPA

ul. 1 Maja 1, 28 -100 Busko – Zdrój
tel.: 41 330 30 33
e-mail: recepcja@bristolbusko.pl
www: www.bristolbusko.pl

Bristol****Art & Medical SPA to czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany w
ścisłym centrum Buska – Zdroju, 50 m od Parku Zdrojowego. Wykorzystując
walory naturalnych wód siarczkowych, Bristol**** oferuje szeroki wachlarz
usług medycznych z zakresu fizjoterapii. Nowoczesne Centrum Medical SPA
posiada 42 gabinety zabiegowe wyposażone w najwyższej klasy sprzęt
rehabilitacyjny i SPA. W obrębie kompleksu znajduje się również strefa
Wellness (basen oczyszczany nanosrebrem, jacuzzi, ścieżka Kneippa, kompleks
4 saun).

Od sierpnia 2016 r. Bristol**** jest również operatorem drugiego obiektu w
Busku - Zdroju - Bristol Aparthotel posiadającego 34 nowoczesne apartamenty
w standardzie czterogwiazdkowym.

Centrum Medycyny i Estetyki
Nowoczesna Klinika Medycyny Estetycznej w Centrum Kielc
Kielce ul. Staszica 6/04
na przeciw Kina Moskwa
www.centrummedycynyiestetyki.pl

Jedna klinika wiele technologii

Medycyna Estetyczna
usuwanie zmarszczek - botoks, kwas hialuronowy
nici PDO, mezoterapia
powiększanie i modelowanie ust
Lifting i wolumetria twarzy
niechirurgiczna korekcja nosa i brody
Leczenie łysienia
i wiele innych zabiegów
Aquafilling - powiększanie Piersi bez skalpela
bez narkozy, efekt 5 lat

Laseroterapia
usuwanie przebarwień i rozstępów
usuwanie brodawek, włokniaków i gruczolaków
leczenie i niwelowanie blizn
laserowy lifting twarzy
Kosmetologia Estetyczna
peelingi medyczne
usuwanie przebarwień i trądziku
złuszczanie i oczyszczanie cery
karboksyterapia
laserowe zamykanie naczynek
infuzja tlenowa
kuracje witaminowe na włosy

Ginekologia Estetyczna :
laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
laserowe obkurczanie po porodzie
laserowe leczenie atrofii menopauzalnej
labioplastyka
wypełnianie kwasem hialuronowym
rewitalizacja

Wykwalifikowana Kadra Lekarska
Odkryj w Sobie Piękno

Kielce ul. staszica 6/04
na przeciw Kina Moskwa
www.centrummedycynyiestetyki.pl

Cossi spółka z o.o. Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
+ 48 608 124 764
+ 48 793 620 650
biuro@cossi.pl

Cossi Sp. z o.o. – Start-up z Kieleckiego Parku Technologicznego zajmuje się
kreowaniem kosmetyków na bazie naturalnych, kosmicznych minerałów
zawierających substancje aktywne o działaniu pielęgnacyjnym i leczniczym o
potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności. Nowa linia produktów
oparta jest o naturalne minerały wydobywane w dalekiej Syberii, wykonana jest
w technologii naturalnych, ciekłych kryształów. Biologicznie czynne związki
zawarte w kosmetykach Cossi wpływają zarówno na procesy zachodzące w
skórze jak i na układ nerwowy, krwionośny, metabolizm czy genetykę komórek.
Zajmujemy się także wykonywaniem badań aparaturowych kosmetyków dla
firm i gabinetów kosmetycznych.

Chemlab Sp. Z o.o. – Laboratorium Badawczo – Rozwojowe zlokalizowane w
Kieleckim Parku Technologicznym, zajmuje się tworzeniem unikalnych
receptur kosmetycznych wraz z dokumentacja produktową. Zajmuje się także
badaniami aplikacyjnymi aparaturowymi kosmetyków z wykorzystaniem
światowej klasy aparatury. Twórca marki Cell Cosmetics – innowacyjnej serii
Litokosmetyków – produktów dla duszy i ciała bazujących na kamieniach
szlachetnych działających na punkty energetyczne zlokalizowane w ciele
człowieka (tzw. Punkty Czakra). Właściwości kosmetyków oparte są o
selektywne działanie komórkowe.

Cobest Sp. Z o.o. – Lider w dziedzinie kreowania współpracy między
partnerami biznesowymi. Twórca marki Rapan Beauty – jedynych w Europie
naturalnych kosmetyków ze słonego jeziora syberyjskiego. Kosmetyki na bazie
żółtej i niebieskiej glinki, błota iłowo – siarczkowego oraz soli jeziorowej.
Bardzo silnie działające kosmetyki o właściwościach leczniczych bez
konserwantów i sztucznych dodatków

Klinika ENER VITA
ul. Klonowa 23/1
25-553 Kielce
tel./fax (41) 368 08 88
tel.kom. 0603 36 18 99
e-mail: recepcja.kielce@enervita.pl

Klinika ENER VITA jest wiodącą firmą na rynku usług medycznych w Polsce.
Przez ponad 20 lat swojej działalności zaufało nam tysiące pacjentów.
Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej diagnostyce i leczeniu
wszystkich chorób za pomocą urządzeń do biorezonansu komórkowego. Jest to
leczenie i diagnostyka niezwykle precyzyjna, bo oddziałująca na poziomie
każdej komórki ciała, dzięki czemu eliminujemy przede wszystkim przyczyny
dolegliwości, a nie tylko objawy. Za pomocą innowacyjnej metody i
nowoczesnych urządzeń medycznych nasi specjaliści przeprowadzają
bezbolesne i bezinwazyjne badania oraz skuteczną terapię.
Połączenie nowoczesnej technologii diagnostyczno-terapeutycznej z
tradycyjnymi metodami leczenia daje nam nowe możliwości wyleczenia wielu
chorób przewlekłych i cywilizacyjnych, z którymi do tej pory nie można było
sobie skutecznie poradzić.

Jeżeli cierpisz na:















alergie różnego rodzaju
choroby skórne
nietolerancje pokarmowe
choroby układu krążenia
choroby układu nerwowego
ostre i chroniczne stany bólowe i zapalne (bóle głowy, migreny, zapalenia
zatok)
choroby reumatyczne i degeneracyjne
choroby układu moczowo-płciowego
choroby przemiany materii (otyłość, chroniczne zaparcia)
chroniczne przemęczenie
słabą odporność organizmu
brak koncentracji (zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym)
słabą odporność organizmu
inne dolegliwości dotąd niezdiagnozowane

Nie zwlekaj, przyjdź do nas i wykonaj badania diagnostyczne!

HARMONIC LIFE Stanisław Kubaszak
Tel.+48 661831931
www.harmoniclife.pl

Firma oferuje Medalion energii skalarnej - generator jonów ujemnych, który
neutralizuje promieniowanie elektromagnetyczne, zwiększa kondycję,
wytrzymałość i poziom energii oraz wzmacnia naturalną odporność organizmu
jak również synchronizuje półkule mózgowe i uspokaja umysł.

Hotel**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness
Ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko Zdrój
tel. +48 41 378 88 00
email: info@slonecznyzdroj.pl
www.slonecznyzdroj.pl

Magiczne miejsce, w którym zadbasz o zdrowie
Designerski i nowoczesny - urzeka elegancją, oraz wysokim standardem
oferowanych usług. Doskonała obsługa oraz wyśmienite posiłki są gwarancją
zadowolenia każdego z Gości.
Wykorzystując walory naturalnych źródeł wód siarczkowych, Hotel****
Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness oferuje szeroki wachlarz usług
medycznych. W obiekcie można skorzystać z rozbudowanej listy zabiegów z
zakresu balneoterapii, fizykoterapii oraz kinezyterapii. Nowoczesne Vitality
Medical SPA & Wellness posiada 39 gabinetów wyposażonych w najwyższej
klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz SPA.

Invex Remedies
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Tel: +48 41 332 64 50
Fax: +48 41 343 30 68
e-mail: biuro@invexremedies.pl
www.invexremedies.pl

Firma Invex Remedies powstała w 2001r. w oparciu o technologię Jednostki
Innowacyjno-Wdrożeniowej Inwex, którą w 1987 roku założył wybitny
wynalazca Stanisław Szczepaniak - główny twórca ponad 150 patentów. W
ciągu wielu lat pracy wynalazki przedstawiane przez Inwex oraz Invex
Remedies, firm należących do Stanisława Szczepaniaka i jego syna Remigiusza,
zdobyły dziesiątki złotych medali i wyróżnień.
W laboratoriach

Invex

Remedies

opracowana

została zaawansowana

technologia polegająca na rozbijaniu pierwiastków minerałów do wielkości
monojonów – cząsteczek dziesięciokrotnie mniejszych niż dotychczas
stosowane w kosmetologii nanocząsteczki.
Opatentowana przez Invex Remedies technologia monojonowa znalazła
zastosowanie w kosmetyce oraz w produkcji wyjątkowo przyswajalnych
suplementów diety.

Klinika Urody & SPA Jean Baptiste

Ul. Henryka Sienkiewicza 78a
25-501 Kielce / Poland
tel. 690 206 206
www.jeanbaptiste.pl

Ekskluzywna pielęgnacja na najwyższym poziomie.
Miejsce szczególne – Przestronne i komfortowe gabinety stworzone dla Twojej
przyjemności, pielęgnacji i relaksu.
Nowe technologie – nowoczesny i profesjonalny sprzęt zabiegowy.
Wyjątkowa kadra – dyplomowany i wykwalifikowany zespół kosmetologów i
masażystów.
Najwyższa jakość kosmetyków - NATURA BISSE lider w dziedzinie innowacji
i technologii.

Kolagen NCN Polska
ul. Andrzeja Struga 78
90-557 Łódź
tel. 042 207 15 36
biuro@kolagen-ncn.pl
www.kolagen-ncn.pl

Wszystkie produkty - KOLAGEN NCN:
 Posiadają 80% zgodności z ludzkim DNA, stąd ich wysoka
skuteczność już po 30 dniach stosowania
 To najlepsze kolageny rybie o największej przyswajalności
 Posiadają certyfikat czystości - 99,9%
 To najlepiej przebadane preparaty, które przeszły dziesiątki
analiz i badań pokazujących ich najwyższą jakość
 Posiadają największą dawkę kolagenu rybiego w dawce dziennej –
ponad 6.000mg
 Są bioaktywne – posiada wysoką bioabsorpcję.
 To produkty w 100% naturalne - wolne od GMO oraz pozbawione
konserwantów, barwników, aromatów, zbrylaczy i wielu innych
niepotrzebnych związków chemicznych zanieczyszczających je.

Sanatorium "Nida - Zdrój"
tel. 41 378 24 91

Sanatorium "Nida - Zdrój" w Busku - Zdroju jest zmodernizowanym obiektem.
Posiada zakład przyrodoleczniczy, w którym wykonuje się zabiegi
balneologiczne, rehabilitacyjne i fizykoterapię. Lecznictwo uzdrowiskowe
oparte jest na unikalnych wodach mineralnych, solankach siarczkowosiarkowodorowych i borowinie. Wskazaniami do rehabilitacji są choroby
narządu
ruchu
pochodzenia:
reumatoidalnego,
ortopedycznego,
neurologicznego,
choroby
skóry,
choroby
metaboliczne.
Zapraszamy.

Sanatorium „Włókniarz”

ul. Rokosza 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 370 70 00, (41) 370 70 70 fax: (41) 378 10 18
e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl
http: www.wlokniarz.pl

Sanatorium „Włókniarz" w Busku-Zdroju to nowoczesny kompleks lecznictwa
uzdrowiskowego, jednocześnie największy obiekt tego typu w regionie
świętokrzyskim. Sanatorium ukierunkowane jest na leczenie schorzeń narządu
ruchu, w tym chorób reumatologicznych, zwyrodnieniowych stawów i
kręgosłupa, ortopedyczno-urazowych, układu wydzielania wewnętrznego,
przemiany materii oraz przyzębia. Wykonujemy na miejscu ponad 60 różnych
zabiegów leczniczych. Oprócz zabiegów typowo leczniczych wykorzystujących
bogate zasoby naturalnej wody siarczkowo-siarkowodorowej słonej oraz
borowiny, funkcjonujący na terenie obiektu Aqua Salon oferuje rewelacyjne
zabiegi typu wellness i MEDI SPA.

SULPHUR ZDRÓJ

ul. Rokosza 18
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41/ 378 78 93
www.sulphur.com.pl

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ z Buska Zdroju
Producent leków oraz preparatów uzdrowiskowych na bazie naturalnych kopalin
leczniczych: wody siarczkowej i borowiny z wyciągiem borowinowym z
Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1
28 – 100 Busko – Zdrój
www.uzdrowiskobusko.pl
Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych 41 370 38 00
rezerwacja@ubz.pl

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
Źródło Zdrowia i Wypoczynku.
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to świętokrzyska perła przyrodolecznictwa. Od
blisko 200 lat skutecznie wspomaga leczenie schorzeń ortopedycznourazowych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz
dermatologicznych. Największymi bogactwami Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.
są woda siarczkowa oraz solanka jodkowa, a także produkowana od 1960 roku
naturalna woda mineralna „Buskowianka – Zdrój”, która cieszy się uznaniem
wśród klientów dbających o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
Uzdrowisko dba o najwyższe standardy obsługi przyjeżdżających do BuskaZdroju gości, którzy skorzystać mogą z gamy blisko 80 rodzajów zabiegów
leczniczych. W ramach Spółki funkcjonują cztery sanatoria ( Marconi, Mikołaj,
Oblęgorek, Willa Zielona) i dwa szpitale (Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej
Rehabilitacji Krystyna i Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
Górka), które oferują leczenie uzdrowiskowe pełnopłatne oraz w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, standard pokoi oraz smaczna,
zdrowa
kuchnia
są gwarancją udanego wypoczynku i skutecznej kuracji.
Doskonałym uzupełnieniem pobytu w Uzdrowisku jest linia „Słonecznych
Kosmetyków” powstałych na bazie naszych naturalnych bogactw leczniczych.

