BENEMEDO sp. z o.o.
ul. Floriańska 2
03-707 WARSZAWA
+48 22 403 09 14
info@benemedo.pl
http://www.benemedo.com
Benemedo to wiodąca firma świadcząca usługi w ramach rynku farmaceutycznego
na terenie Europy centralnej, wschodniej oraz południowo-wschodniej.
Benemedo proponuje proste rozwiązania umożliwiające wejście na najszybciej
rozwijające się w regionie rynki, poprzez współpracę z jednym partnerem,
zapewniającym elastyczne i wiarygodne współdziałanie.
Aby stworzyć i dostarczyć produkty najwyższej jakości, Benemedo pracuje nad
rozwojem własnych preparatów z linii VITELLA oraz MEDIKET. Współpracujemy ściśle
ze specjalistami w ich dziedzinach. Naszym priorytetem jest, aby dostarczać
produkty, które są bezpieczne dla konsumentów, pacjentów i otaczającego
środowiska.

BRISTOL**** ART & MEDICAL SPA
1 Maja 1,
28-100 Busko Zdrój
41 330 30 33
recepcja@bristolbusko.pl
www.bristolbusko.pl
Hotel Bristol****Art & Medical SPA - obiekt sanatoryjno-hotelowy, który został
zaprojektowany z myślą o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni do wypoczynku

i leczenia. Do użytku gości hotel oddaje 71 pokoi (w tym pomieszczenia
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), kawiarnię, Boutique Cafe,
restaurację, salon kominkowy z biblioteką, kameralną salę konferencyjną, taras
w koronach drzew, parking podziemny oraz trzypiętrowy kompleks Medical Spa &
Wellness, w obrębie którego znajdują się 42 gabinety zabiegowe wyposażone
w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny i SPA, Wykorzystując walory naturalnych wód
siarczkowych Buska-Zdroju, hotel oferuje szeroki wachlarz usług medycznych.
W obiekcie można skorzystać z rozbudowanej listy zabiegów z zakresu m.in.
balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii. Dodatkowymi atutami hotelu są unikatowy
system jonizacji powietrza (którego zastosowanie wspomaga leczenie astmy, alergii
czy chorób gardła i krtani), oczyszczana nanosrebrem woda w basenie oraz mająca
walor terapeutyczny sztuka.

CERKO SP. Z O.O. – SP. K.
Al. Zwycięstwa 96/98
Gdynia, 81-451
58 732 85 71
sekretariat@cerko.pl
www.cerko.pl
CERKO jest polskim producentem dermokosmetyków oraz laboratoryjnych
urządzeń pomiarowych. Receptury i tec hnologie wytwarzania powstały
w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę czerpaną z aktualnej
literatury fachowej. Naszym priorytetem jest bezpieczeństw o, a nasze
produkty nie zawierają substancji zapachowych oraz sztucznych
barwników. W ofercie Cerko znajdują się emolienty aktywne z mocznikiem,
do pielęgnacji skóry suchej, łuszczącej się, z tendencją do rogowacenia
oraz emolienty aktywne łagodzące, serii Cerkopil, do pielęgnacji skóry
atopowej i wrażliwej. Linia Cerkopil to także produkty do bezpiecznego
mycia, które zapewniają hipoalergiczne żele do ciała i twarzy. W ofercie
znajduje się również Cerkobaza - uniwersalna emulsja natłuszczająca do
codziennej pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry.

COSTA COSMETICS s.c.
Lidia Kopczyńska Zbigniew Cilindz
ul. 3 kwietnia 28/4 , 41-253 Czeladź
tel. +48 784 538 896, +48 784 538 890
Firma Costa Cosmetics S.C. jest oficjalnym przedstawicielem hiszpańskiego
kosmetyku na łuszczycę CENIPONT. Cenipont puder jest naturalnym sposobem na
walkę z łuszczycą,
100 % naturalnym wydobytym z osłonek nasion kawy
produkowanej przez drzewo kawowe, poddanym tostowaniu, a następnie
oddzieleniu łuski od ziaren kawy, w formie popiołu.
·
100 % NATURALNY, Podczas procesu nie dodaje się tlenków ani innych
substancji pomocniczych. Jego zawartość jest całkowicie mineralna (nie
organiczna), a jej zastosowanie nie ma przeciwwskazań.
·
Przetestowany przez więcej niż 2000 pacjentów chorych na łuszczycę, Jego
stosowanie i absorpcja sprzyja leczeniu zarówno zapalenia skóry, jak i skórnej
symptomatologii łuszczycy.
·
Jego główne składniki to: siarka, potas, wapń, magnez i fosfor oraz inne
minerały w mniejszej proporcji.
·
Cenipont całkowicie nie ma wilgoci i zawiera silną obecność
przeciwutleniaczy, więc jego stosowanie i wchłanianie sprzyja leczeniu przede
wszystkim łuszczycy.

DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
tel.: + 48(0) 85 732 22 34
+ 48(0) 85 732 40 99
www.diagnosis.pl
Diagnosis S.A. to producent wyrobów medycznych i suplementów diety, który oferuje

szeroką gamę produktów w zakresie profilaktyki zdrowia. W ofercie spółki znajduje się
także specjalistyczna linia kosmetyków Novaclear Atopis , których formuły zostały
oparte na organicznym oleju konopnym. Linia skierowana jest do osób ze skórą
suchą wrażliwą i atopową.
Strategia spółki opiera się na ciągłym udoskonalaniu produktów i wprowadzaniu
najnowszych technologii, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia
oraz stanu zdrowia społeczeństwa.

Dariusz Duda - Firma Kosmetyczna "DR DUDA"
Szaniec 268, 28-100 Busko-Zdrój
email: biuro@drduda.pl
www.drduda.pl
tel.+48 41 376 13 29
Kosmetyki Uzdrowiskowe marki Dr Duda Są to autorskie niepowtarzalne kosmetyki,
które jako pierwszy w Polsce opracował i wprowadził na polski rynek kosmetyczny,
aptekarz z Buska-Zdroju, dr. n. farm. Roman Duda. Firma Kosmetyczna „Dr Duda” jest
właścicielem marki „Dr Duda”. Wysoka technologia naszych kosmetyków
uzdrowiskowych jest wynikiem badań laboratoryjnych, ciągle czynnego zawodowo
farmaceuty-aptekarza dra Dudy. Jego doświadczenie i innowacyjne możliwości
badawcze zapewniają, że marka „Dr Duda” kosmetyków uzdrowiskowych zapewnia
piękną, zdrową cerę i bardzo dobre samopoczucie naszych klientów w każdym
wieku.
SPA – Sanus Per Aquam – Zdrowy przez Wodę

Autorski program czterech kroków
w pielęgnacji skóry łuszczycowej
KROK Nr 1
W celu pozbycia się martwych komórek
naskórka (łusek) należy wmasować okrężnymi
ruchami
ŻEL
BOROWINOWO-SOLANKOWY
(dr Duda)
zawierający
wodny
wyciąg
borowinowo-solankowy z kompleksem kwasów
huminowych w postaci rozpuszczalnych
huminianów. Kompleks ten wykazuje również

właściwości podobne do koenzymu Q10 i wit. E, czyli substancji uważanych za
podstawowe w ochronie włókien kolagenowych i przyczyniających się do
zachowania elastyczności i sprężystości skóry. Ponadto jego zaletą jest fakt, że nie
brudzi i nie zostawia tłustych pozostałości na skórze i ubraniu.
KROK Nr 2
Ma na celu wzmocnienie efektu pielęgnacyjnego uzyskanego po zastosowaniu ŻELU
BOROWINOWO-SOLANKOWEGO (dr Duda). Etap ten polega na wmasowaniu
w skórę ze zmianami łuszczycowymi BUSKIEGO ŻELU SIARCZKOWEGO (dr Duda). Efekt
pielęgnacyjny oparty jest na działaniu siarczków na metabolizm skóry łuszczycowej,
czyli działaniu keratolitycznym, keratoplastycznym, nawilżającym i odżywczym.
KROK Nr 3
Polega na naniesieniu na zwilżoną skórę wodą niewielkich ilości MASKI SIARCZKOWEJ
(dr Duda) i jej wmasowaniu w miejsca ze zmianami łuszczycowymi. Siarczki zawarte
w tym preparacie utrwalają działanie keratolityczno-keratoplastyczne na skórę
łuszczycową oraz jako naturalne zmiatacze wolnych rodników tlenowych wybitnie
opóźniają starzenie się skóry. Ponadto preparat ten głęboko natłuszcza skórę
przywracając jej naturalny płaszcz ochronny.
KROK Nr 4
Krok czwarty stanowią kąpiele w ŻELU SIARCZKOWYM DO KĄPIELI I AROMATERAPII (dr
Duda), które stosujemy dwa razy w tygodniu. Preparat ten zawiera oprócz buskiej
wody siarczkowej również solankę, której składniki mineralne rozszerzają naczynia
krwionośne, zmniejszają pobudliwość zakończeń nerwowych i hamują mitozę
komórek, szczególnie skutecznie w skórze łuszczycowej. Zawarte w tym preparacie
biopierwiastki tworzą w skórze „płaszcz solny” i dzięki jego właściwościom
higroskopijnym zwiększają wilgotność i napięcie skóry. Ponadto kąpiele te
wzmacniają ścianki naczyń włosowatych w skórze, łagodzą podrażnienia i świąd
skóry, wygładzają ją, dają uczucie relaksu i świeżości.
http://www.drduda.pl/pl/program-czterech-krokow-w-pielegnacji-skoryluszczycowej/

FARMINA sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
T: 12 290 90 00
F: 12 290 90 50
E: info@farmina.pl
W: www.farmina.pl
Farmina sp. z o.o. jest krakowskim producentem leków o ponad 100-letniej tradycji.
Na przestrzeni lat produkowaliśmy nasze tradycyjne preparaty oraz wprowadzaliśmy
nowe.
W naszym portfolio znajduje się m. in. seria Mediderm. Są to specjalistyczne produkty
Farminy, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów
dotkniętych schorzeniami charakteryzującymi się chorobliwie suchą skórą,
w przebiegu łuszczycy, egzem i atopowego zapalenia skóry.
W 2014 roku przejęliśmy niemiecką firmę farmaceutyczną Spreewaelder Arzneimittel
GmbH, w 2017 firmę farmaceutyczną Apipol – Farma i jej produkty pochodzenia
pszczelego a w tym roku Laboratorium Farmaceutyczne Avena zlokalizowane
w Osielsku koło Bydgoszczy.
Wszystko co robimy, to robimy w trosce o zdrowie naszego pacjenta – w trosce
o Twoje zdrowie.

FEBUMED Ferenc sp.k.
ul. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa
tel. +48 22 841 21 72, +48 501 691 801;
e-mail: biuro@febumed.com.pl
Produkty marki Dr Michaels to wysoko wyspecjalizowane naturalne preparaty
dermatologiczne przeznaczone dla osób cierpiących na łuszczycę, atopowe
zapalenie skóry i egzemę. Polecane są na co dzień przez lekarzy dermatologów
współpracujących m.in. z warszawskim Centrum Dermatologicznym Febumed.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w Polsce, na Węgrzech czy w Australii, ich
skuteczność wynosi ponad 80%. Są niezwykle bezpieczne w stosowaniu, dzięki czemu
mogą je używać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Dowiedz się więcej o naszej
marce i dołącz do grona zadowolonych klientów!

Fundacja „ŻYJMY ZDROWO”
ul. Wiertnicza 38,
02 - 952 Warszawa
„Nie traktuj łuszczycy powierzchownie”
Program edukacyjny "Nie traktuj łuszczycy powierzchownie" realizowany przez
Fundację
„Żyjmy
Zdrowo”
pod
Patronatem
Polskiego
Towarzystwa
Dermatologicznego oraz Krajowego Konsultanta ds. dermatologii i wenerologii ma
pomóc funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec
chorych. Jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa i pacjentów
o wieloaspektowej naturze łuszczycy. W ramach programu została uruchomiona
strona internetowa www.coukrywaskora.pl, na której pacjenci mogą uzyskać
przydatne informacje na temat chorób współtowarzyszących w łuszczycy. Znajdą
też listę ośrodków, w których mogą otrzymać pomoc dermatologów w określeniu czy
kwalifikują się do leczenia biologicznego. W ramach programu pacjentom
udostępniono materiały edukacyjne w formie ulotek, a poprzez kanał YouTube
publikowane są cyklicznie krótkie filmy z udziałem ekspertów. Kanał YT Fundacji:
https://www.youtube.com/channel/UCswod31gkfh-iqold7mG3Hw/videos
Partnerami programu „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie” są: Dolnośląskie
Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych
na Łuszczycę, Koalicji na Rzecz Walki z Łuszczycą, ŁZS i AZS, Pomorskie Stowarzyszenie
Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę.
Kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym AbbVie Polska Sp. z o.o.

Sklep zielarsko-medyczny HERBAL-MED
ul. Józefa Piłsudskiego 30a
34-600 Limanowa
www.facebook.com/herbalmed.limanowa/
Sklep Zielarsko-Medyczny Herbal-Med Limanowa - powstał w 2016r i zajmuje się
sprzedażą ziół, herbat ziołowych, suplementów diety, produktów ziołowych,
przypraw, produktów i kosmetyków naturalnych bez dodatku chemii, produktów
pszczelich i wszystkiego co dobre dla zdrowia. Sklep został założony z myślą
o popularyzacji zdrowego trybu życia i naturalnych metod profilaktyki zdrowia.

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
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 44 gabinety
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz SPA.

LOOMO BIOCOSMETICS
Ul. Daliowa 1,
16-010 Nowodworce
tel. +48 517 433 431,
email: biuro@loomo.pl,
www.loomo.pl
Firma Loomo Biocosmetics powstała z myślą o tych, którzy zmagają się z problemami
skórnymi. Wspieramy chorych w walce z AZS, objawami łuszczycy, cukrzycy,
owrzodzeń żylnych oraz infekcjami grzybiczymi paznokci dłoni, stóp czy kobiecych
miejsc intymnych. Proponujemy innowacyjną, opatentowaną, a w szczególności
bezpieczną biotechnologię, wykorzystywaną już w klinikach dermatologicznych
w wielu krajach UE, ale również w USA i na dalekim wschodzie. O wyjątkowości
naszych kosmetyków stanowi ich główny składnik- Pythium Oligandrum- żywy
mikroorganizm, który w ramach procesów żywieniowych i rozwojowych, oczyszcza
chorą skórę i śluzówki pozbawiając je objawów infekcji oraz przykrych dla pacjenta
dolegliwości. Nasze produkty są w pełni naturalne, a oprócz Pythium olig.,

znajdziemy w nich również wyciągi i olejki roślinne, doskonale wspierające
regenerację i odbudowę skóry.

P.H.U. MAZPOL
90-562 Łódź ul. Łąkowa 3/5 lok. 305 / III piętro
mobile: +48 601 271 062
telefon: +48 42 650 66 31
email: office@bluecontrol.com.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL istnieje na polskim rynku od 1993 roku.
Nasza działalność opiera się w głównej mierze na sprzedaży produktów marki Philips.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzenia Philips BlueControl na terenie Polski.
Jako wieloletni partner Philipsa, współpracujemy z najlepszymi szpitalami i klinikami
w Polsce, uczestniczymy w najważniejszych kongresach oraz targach medycznych.
Naszą misją jest poprawa efektywności, komfortu i jakości życia pacjentów
cierpiących na łuszczycę, promowanie bezpiecznego leczenia niebieskim światłem
LED.

NATURAN POLSKA Sp. z o. o. Sp. komandytowa
ul. Krynoliny 1, 03-644 Warszawa
tel. +48 22 633 95 59, fax +48 22 633 93 36
e-mail: info@naturan.com.pl
www.naturan.pl, www.naturan.com.pl
Naturan Polska jest spółką o profilu produkcyjno-handlowym, działającą na rynku
polskim od 1990 roku w obszarze medycznym, weterynaryjnym i spożywczym.

W ofercie posiadamy produkty do ochrony i dezynfekcji skóry, preparaty do
dezynfekcji narzędzi i powierzchni. Hitem wśród naszych produktów jest preparat
barierowy Gloves in a Bottle do ochrony skóry.
Celem działalności firmy jest tworzenie i wdrażanie skutecznych systemów
zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych. Nie ograniczamy się tylko do likwidacji
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ale przede wszystkim do zapobiegania ich
występowania.
Naturan Polska is a company with a production and trade profile, operating on the
Polish market since 1990 in the medical, veterinary and food industries. We offer
products for protection and disinfection of the skin, preparations for disinfecting tools
and surfaces. The Gloves in a Bottle lotion for protection of the skin is a hit among our
products.
The company's goal is to create and implement effective systems for combating
microbiological hazards. We do not limit ourselves only to the elimination of microbial
contaminants, but above all to prevent their occurrence.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa
tel. 22-559-63-60
serwis.konsumencki@pierre-fabre.com
Produkty dermokosmetyczne, powstałe w oparciu o fachową wiedzę z dziedziny
farmacji, są opracowywane, produkowane i testowane z zachowaniem tych
samych ścisłych zasad i wartości etycznych, które obowiązują podczas produkcji
leków. Z racji poziomu naukowego zaawansowania, produkty dermokosmetyczne są
sprzedawane w aptekach lub ich odpowiednikach, Dzięki temu farmaceuta może
pomóc klientowi dobrać odpowiedni produkt i wytłumaczyć jego działanie, często
po uprzednim zaleceniu go przez dermatologa.

RAZEM RAŹNIEJ Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Chorych na Łuszczycę
Biuro: Przychodnia Przyszpitalna ul. Radiowa 7, Kielce
Telefon: +48 883-445-938
Adres e-mail: biuro@luszczyca-kielce.pl
Strona internetowa: http://luszczyca-kielce.pl
Facebook: Razem Raźniej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę
https://www.facebook.com/RazemRazniejSSCnL/
Instagram: Luszczyca_ck https://www.instagram.com/luszczyca_ck/
Twitter: LuszczycaCK https://twitter.com/LuszczycaCK
Razem Raźniej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę powstało w roku
2015, działając w myśl towarzyszącego nam od początku hasła RAZEM RAŹNIEJ jest
przede wszystkim grupą wsparcia nie tylko dla chorych na łuszczycę, czy
łuszczycowe zapalenie stawów, ale dla wszystkich cierpiących na dolegliwości
skórne, integrującą środowisko zarówno w trakcie spotkań, jak i przez działalność
w sieci. Jednocześnie działając w oparciu o Klinikę Dermatologii WszZ i przy
współpracy ze środowiskiem lekarskim stanowi platformę służącą do
upowszechniania
najnowszej wiedzy medycznej, korygowania przekłamań
i stereotypów oraz promocji zachowań prozdrowotnych, czego najlepszy przykład
stanowią obecne Targi AtoPsoriaDerm. Organizujemy spotkania edukacyjne oraz
integracyjne – mobilizujemy członków do ruchu piesze przechadzki „Baba Jaga
z plecakiem”. Posiadamy wiele materiałów informacyjnych o łuszczycy, prowadzimy
Biblioteczkę oraz Biblioteczkę multimedialną na stronie stowarzyszenia.

SCAN – ANIDA Sp. z o. o.
ul. Motyla 26
30-733 Kraków
12/653-25-51
magda@scananida.com.pl
http://scananida.com.pl/
Firma Scan-Anida jest cenionym producentem najwyższej jakości naturalnych
kosmetyków do pielęgnacji ciała, jak i również produktów leczniczych. Oferta firmy
obejmuje m.in. szampon lecznicze do włosów i skóry głowy, płyn do usuwania
odcisków, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i ciała, preparaty przeciwgrzybicze
i przeciwpotne, odświeżacze do ust, naturalne kremy regenerujące, nawilżające
i ochronne, a także żele antybakteryjne. W ostatnim czasie oferta produktowa
wzbogaciła się również o krem AZS na atopowe zapalenie skóry, egzemę i łuszczycę.
Dzięki starannie wyselekcjonowanym, naturalnym składnikom kosmetyki są
bezpieczne i skuteczne. Własne zaplecze badawcze pozwala sukcesywnie
poszerzać asortyment, którego odbiorcami są głównie drogerie i apteki. Firma dba
o najwyższe standardy produkcji, inwestując w zaawansowane technologie
i nowoczesne urządzenia. Marki pod, którymi są wytwarzane kosmetyki to: Anida,
Acerin, Medisoft, Sora, Anida Derm.

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
+48 22 518 58 00
Grupa SIROWA to nowoczesna firma prowadząca działalność dystrybucyjną na
rynku kosmetycznym oraz farmaceutycznym. W SIROWA Group łączy nas pasja do
piękna, profesjonalizm i dążenie do spełnienia we wszystkim co robimy. Prowadzone
przez nas marki kosmetyczne należą do największych międzynarodowych

koncernów, odnoszą liczne sukcesy i są regularnie nagradzane.
Najmłodszy z naszych działów – SIROWA Pharma, jest kolejnym przykładem sukcesu
firmy. Szerokie portfolio obejmujące produkty z wielu kategorii, od suplementów
diety, aż po leki na receptę, od preparatów na grzybicę stóp i paznokci, aż po
produkty do wybielania zębów. Taka różnorodność stawia nas w gronie najbardziej
wszechstronnych dystrybutorów na rynku farmaceutycznym.
Cieszymy się, że jesteśmy z Wami! Poznajcie naszą markę LOYON – rozwiązanie dla
skóry z zaburzeniami rogowacenia.

SOUVRE
Ul. Al. Okrężna 8, 88-100 Inowrocław
600120586
kacha.sliwa@gmail.com
https://www.souvre.pl/
Firma Souvre wpisuje się w trendy współczesnej kosmetologii, promując swoje
flagowe produkty kolagenowe klasy premium, zarówno pod kątem codziennego
dbania o urodę jak i schorzeń takich jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca.
Konkurencyjność kosmetyków sygnowanych logo Souvre polega na innowacyjności,
rozumianej jako wykorzystanie niepopularnych na rynku, naturalnych komponentów
oraz kuracji poprawiających wygląd i zdrowie skóry. Zawarte w nich składniki
aktywne pobudzają syntezę kolagenu, ujędrniając i odżywiając skórę.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ Exim
28-100 Busko-Zdrój
ul. Rokosza 18
NIP: 655-000-13-38
Zakład Produkcyjny
ul. Boh. Warszawy 116 A
28-100 Busko-Zdrój
Tel./fax 41 378 78 93
www.sulphur.com.pl
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR Zdrój z Buska Zdroju od 25 lat na rynku
farmaceutycznym.
Jedyny w Polsce producent leków na naturalnych złożach uzdrowiskowych: solanki
siarczkowej i wodnego wyciągu borowinowego.
Produkuje leki przeciwreumatyczne, leki stomatologiczne i dermatologiczny
szampon leczniczy.
Wszystkie preparaty z serii: Kuracja Siarczkowa i Kuracja Borowinowa są również
produkowane w standardzie leku.
Wysoką jakość produkowanych przez nas produktów potwierdzają m.in. Zezwolenie
GIF, Certyfikat GMP oraz Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu każdego
z produktów leczniczych.

SUPER-PHARM Galeria Echo
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
tel: (+48) 41 248 63 30

Super-Pharm Galeria Korona
ul. Warszawska 26
25-317 Kielce
tel: (+48) 41 248 62 71
SUPER-PHARM 3 w 1. Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech
działów: apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu. Doświadczeni konsultanci
Super-Pharm oferują miłą obsługę i profesjonalne porady w zakresie zdrowia, urody
i pielęgnacji. Eksperckie doradztwo to znak firmowy Super-Pharm.
Super-Pharm to jedyny sklep, który oferuje tak szeroki wybór markowych kosmetyków
i dermokosmetyków do kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała oraz specjalistyczne
kosmetyki dla dzieci i niemowląt.
Klientkom, które chcą zawsze wyglądać pięknie, w zgodzie z najnowszymi trendami,
Super-Pharm oferuje szeroką gamę produktów do makijażu. Na miejscu, każda
Klientka może liczyć na pomoc konsultantek ds. urody.
Perfumy w atrakcyjnych cenach to kolejny znak rozpoznawczy Super-Pharm. Tutaj
każdy, kto kocha piękne zapachy, znajdzie te wymarzone dla siebie.
Obecnie w Kielcach mieszczą się 2 drogerii Super-Pharm, w największych galeriach
handlowych jak Galeria Echo czy Korona Kielce.
Zapraszamy! Super-Pharm. Recepta na piękno. Recepta na zdrowie.
WWW.SUPERPHRAM.PL

TIBA spółka z o.o.
Ul. Kruszwicka 51/10
53 – 652 Wrocław
+48 517 826 719
biuro@tiba.pl
Tiba to:
- wyłączny przedstawiciel i jedyny dystrybutor światowego koncernu medycznego
Echosens na terenie całej Polski
- kompleksowy serwis aparatów FibroScan
- profesjonale szkolenia z nieinwazyjnej diagnostyki wątroby
- wieloośrodkowe diagnostyka wątroby aparatem FibroScan oznaczających stopień
włóknienia i stłuszczenia w całej Polsce
- precyzyjna diagnoza i konsultacje ekspertów hepatologii

- wszechstronny wynajem aparatów FibroScan do celów diagnostycznych i badań
klinicznych,
- dogłębna analiza rynku medycznego w aspektach terapeutycznych,
marketingowych i badań klinicznych.

TYMOFARM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa
Willowa 8/10 lok 29,
00-790 Warszawa
Tel. 22 646 02 38
Tel. 502 049 819
Firma powstała 25 lat temu z inicjatywy Prof. Witolda Brzosko utalentowanego
lekarza, który łączył pracę naukową z praktyką. Oddany pacjentom Profesor był
pionierem nowego, holistycznego spojrzenia na człowieka. Uważał, że organizm
ludzki jest jednością i choć zbudowaną z wielu wyspecjalizowanych komórek
i układów, to jednak ściśle powiązanych ze sobą i na siebie oddziałujących.
Tymofarm pozostaje wierny filozofii Profesora, produkuje i propaguje suplementy
diety, które wpisują się w holistyczne spojrzenie na życie i zdrowie. Produkty powstają
w supernowoczesnych laboratoriach. Neoglandyna omega 3,6,9, Padma Basic,
Promen, Alphol select.

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój
41 370 38 00
rezerwacja@ubz.pl
www.uzdrowiskobusko.pl
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to świętokrzyska perła przyrodolecznictwa, jeden
z największych podmiotów działających w branży uzdrowiskowej w Polsce. Od blisko
200
lat
skutecznie
wspomaga
leczenie
schorzeń
reumatologicznych,
neurologicznych,
ortopedyczno-urazowych,
kardiologicznych
oraz
dermatologicznych. Największymi bogactwami są wody siarczkowe, solanki jodkowe
oraz borowina. W ramach Spółki funkcjonują sanatoria oraz szpitale uzdrowiskowe
z najbardziej znanym obiektem Sanatorium Marconi. Uzdrowisko dba o najwyższe
standardy obsługi swoich gości, którzy skorzystać mogą z gamy 80 rodzajów
zabiegów leczniczych. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oferuje leczenie uzdrowiskowe,
szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne, ambulatoryjne, turnusy rehabilitacyjne na
skierowania i pełnopłatne.

UZDROWISKO LADEK DŁUGOPOLE S.A
Ul. Wolności 4
57-540 Lądek Zdrój
Tel. 74 8146- 437
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-ladek.pl
www.uzdrowisko-ladek.pl

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. to dwa urokliwe Kurorty położone w malowniczych
zakątkach południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej.
Lądek- Zdrój jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Europie, który swoją
sławę zawdzięcza występowaniu unikatowych termalnych wód leczniczych
siarczkowo-fluorkowo-radoczynnych. Wizytówką Kurortu jest „Zdrój Wojciech”
z basenem termalnym i przepiękną pijalnią.
Długopole-Zdrój to wyjątkowy kurort, działający od ponad 200 lat. Największym
skarbem tego Kurortu są wody mineralne o unikalnych właściwościach tzw. szczawy
wodorowęglanowe bogato nasycone dwutlenkiem węgla.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne “ZIOŁOLEK” Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189
Poznań 60-184
61 873 20 51
sekretariat@ziololek.com.pl
www.ziololek.pl
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” to ponad 70 lat tradycji polskiego
przemysłu farmaceutycznego, oryginalnych polskich technologii oraz entuzjazmu
i wiary w nasze możliwości.
P.F. „Ziołolek” produkuje leki oparte na oryginalnych polskich recepturach, które
w połączeniu z nowoczesnymi metodami wytwarzania dają dobre efekty w leczeniu
i profilaktyce. Znaczną część portfolio „Ziołoleku” stanowią emolienty dla dzieci
LINOMAG® oraz dermokosmetyki. Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie także
inne wyroby kosmetyczne, suplementy diety i preparaty przeciwko insektom.

