Polanica
Zdrøj

Duszniki
Zdrøj

Sanatorierne :
,, Jan Kazimierz ” ,,Chopin” og ,,Moniuszko”
tilbyder speciel-behandlinger af gener og
sygdomme indenfor:



 Gastrologi
Mavesår og tolvfingertarm-sår
Stofskifte – og fordøjelseslidelser




 Pulmanologi
Kroniske - og allergiske sygdomme
Åndedræts- og luftvejslidelser









 Gynækologi
Barnløshed
Æggestok - og livmoder sygdomme
Nyresygdomme
Urinvejssygdomme
Prostata
Osteoporose
Sklerose

Duszniki Zdrøj tilbyder også laboratorium samt
diagnostiske undersøgelse her på stedet.
Ved alle behandlinger anvender man
naturmetoder.

Kudowa Zdrøj
Sanatorierne :
,, Polonia” ,, Koga” ,, Zacisze ” ,, Jagusia ”
og ,, Zameczek ” tilbyder speciel-behandlinger af
gener og sygdomme indefor :












 Pulmanologi
Kroniske – og allergiske luftvejslidelser og
åndenød
Astma
 Kredsløbsforstyrrelser
Alle slags anæmi
 Kardiologi
Hjerteinfarkt
For højt blodtryk
Nervesygdomme
Stress og træthed
Overvægt og dens sygdomme
Struma
Sygdomme i bevægelsesapparatet
Alle former for genoptræning

Kudowa Zdrøj har tre natur/biologiske
institutioner hvor man udfører forskellige
behandlinger af kredsløbsforstyrrelser og dens
sygdomme.

Sanatorierne:
,, Wielka Pieniawa” ,,Zdrowie” ,, Carmen”
,,Szarotka” og ,, Karob” tilbyder specielbehandlinger af gener og sygdomme indenfor :




 Kardiologi
Uregelmæssigheder i hjerterytmen og
hjerte- musklen
For højt og for lavt blodtryk
Blodprop i hjertet




 Stofskifte- og fordøjelseslidelser
Allergiske lidelser og eksemer
Overvægt og dens sygdomme







 Knogle/ led
Forskellige gigtsygdomme
Reumatisme
Nervesygdomme
Sklerose
Muskelspændinger



Polanica Zdrøj har flere natur/ biologiske
institutioner, hvor der findes: skønheds-,
sundheds- og konditionssalon, salt-hulen,,Galos”
, helioterapi ,,Solstranden” og center for
laserterapi.

Kurophold i
Region
Klodzko
Sanatorierne ligger i

det natur
skønne
bjergområde Sudety i den sydøstlige del af Polen
og tæt ved den slovakiske grænse . I området
findes der også en stor nationalpark ,
,,Hevschevebirge” og
mange skønne
naturområder.
Lige ved siden af
sanatorierne er der
drikkehaller
med
naturmineralvand..
Maleriske
veje
og
skønne bygninger giver en fantastisk stemning..
De hyggelige caféer og stilfulde restauranter gør
kuropholdet til en gemytlig oplevelse.
De internationale Orgel- og kammerkoncerter
bringer kurgæster i god stemning og sørger for den
indre ro.
Klinikkerne er med 1-2-og 3 værelser af høj
standard udstyret med : Bad/wc ,Sat -Tv ,Telefon og
Kalde anlæg.På stedet : kundeservice, reception,
elevator, spiserum , lægesamtale, værelse og
sygeplejerske.
Der er medicinsk intensiv behandling , Fitness sale,
Rehasvømmebad ( også for handicappede).
I kursanatoriet ,,Wielka
Pieniawa” findes
biologiske nyheder,
skønhedssalon med frisør
og solarium, Saunasalon ,
Reha-svømmebad
,Therapie , Rehasenge og
Salt-hulen..

Faste rejsepakker:
7 dage med fuld pension
i dobbelt værelse plus
3 slags behandlinger pr .dag

Pris pr.pers.

Kr.

5.500,-

Kør selv

Kr. 4.500,-

Klinik Holista
v/ Maria Hansen
Tlf. 22 85 18 57
www.holista.dk
Mail: holista65@gmail.com
Strandgade 16 5683 Hårby

Tag med os
vi
sørger
for
din
Sundhed
Skønhed
Og
Velvære
Klinik Holista
v/Maria Hansen
Tlf. 22 85 18 57
www.holista.dk
Mail : holista65@gmail.com
Strandgade 16 5683 Hårby

