DOMOWE SANATORIUM I SPA

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKTY UZDROWISKOWE
WYTWARZANE W STANDARDZIE LEKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM SP. Z O.O. Z BUSKA-ZDROJU

o firmie

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim
Sp. z o.o. z Buska-Zdroju istnieje od 1994 roku.
Ideą przeświecającą powstaniu firmy było stworzenie
alternatywy dla pacjentów nie mających możliwości
leczenia sanatoryjnego.
Posiadamy 100 % rodzimego kapitału, co czyni nas jednym
z nielicznych polskich producentów leków i kosmetyków.
Wytwarzamy leki i produkty uzdrowiskowe z naturalnych
kopalin leczniczych wód siarczkowych oraz borowin
(peloidów). Z ich naturalnego bogactwa od prawie 200 lat
korzysta się w Uzdrowiskach Solec-Zdrój i Busko-Zdrój.
Stosując nasze leki i produkty uzdrowiskowe każdy
z Państwa może cieszyć się zabiegami stosowanymi
w najlepszych uzdrowiskach, również we własnym domu.
Wysoką jakość wytwarzanych przez nas produktów
potwierdzają m.in.:
• Zezwolenie na wytwarzanie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego Nr 054/0082/15
• Certyfikat GMP IWZJ.405.69.2018.MG.WTC/0082_01_01/141
• Pozwolenia Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu
na czas nieokreślony:
- maść borowinowa 60,0g – Pozwolenie nr R/0042
- bals sulphur żel 300,0g – Pozwolenie nr R/3545
- reumogel 130,0g – Pozwolenie nr 9940
- pasta sulphodent 60,0g – Pozwolenie nr 8928
- pelogel 40,0g – Pozwolenie nr 7959
- szampon Zdrój 130ml – Pozwolenie nr 4961
Wszystkie nasze produkty wytwarzane są w mieście
uzdrowiskowym Busko-Zdrój, w halach produkcyjnych
spełniających najwyższe standardy produkcji – GMP.
Leki wytwarzane na bazie wody siarczkowej: bals sulphur
żel, leczniczy szampon ZDRÓJ, sulphodent zawierają
substancję czynną – solankę siarczkową z odwiertu
Szyb Solecki Uzdrowiska Solec-Zdrój. Sp.J. M.Cz. Sztuk.
Produkty uzdrowiskowe z serii kuracja siarczkowa
wytwarzane są na bazie wody siarczkowej z Uzdrowiska
Solec-Zdrój i Busko-Zdrój (źródło Aleksander).

Wytwarzane przez naszą firmę produkty uzdrowiskowe
na bazie naturalnych kopalin – wód siarczkowych i borowin
spełniają najwyższe standardy produkcji.
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Gwarantujemy, że nasze produkty:
• są standaryzowane – każda partia
produktu posiada stałą ilość
substancji aktywnych biologicznie;
• substancje pomocnicze użyte do
produkcji to najwyższej jakości
surowce farmaceutyczne;
• są czyste mikrobiologicznie,
produkowane w zakładzie,
w którym przestrzega się standardów
czystości mikrobiologicznej
wymaganych dla leków.

żel b

LEKI PRZECIWREUMATYCZNE

bals sulphur

żel borowinowy

LEKI STOMATOLOGICZNE
PARADONTOZA I ZAPALENIE DZIĄSEŁ

pelogel

maść borowinowa

reumogel

żel siarczkowy

sulphodent

LEKI DERMATOLOGICZNE

ŁUSZCZYCA SKÓRY GŁOWY, ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY GŁOWY

żel borowinowy na dziąsła siarczkowa pasta do zębów

ZDRÓJ szampon leczniczy
siarczkowy

W swojej ofercie mamy dwie linie
produktów uzdrowiskowych:
• produkty z serii KURACJA SIARCZKOWA zawierają
najcenniejsze składniki wód siarczkowych;
• w produktach z serii KURACJA BOROWINOWA
wykorzystaliśmy bogactwo aktywnych biologicznie
składników skoncentrowanych w wodnym wyciągu
borowinowym.
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MOC WODY SIARCZKOWEJ

Właściwości wód siarczkowych znane są od wieków.
Każdego roku do miejscowości uzdrowiskowych takich
jak Busko-Zdrój i Solec-Zdrój przyjeżdżają dziesiątki
tysięcy osób.
Ta lecznicza woda zawiera bogactwo cennych: jonów
siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną,
jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne
mikroelementy. Jest to unikalna kompozycja ważnych
dla zdrowia składników, których nie można sztucznie
wytworzyć w laboratorium.

WODA SIARCZKOWA NA STAWY

Kuracje z wód siarczkowych polecane są pacjentom
ze schorzeniami stawów takimi jak: reumatoidalne
zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów oraz
osobom cierpiącym na bólowe zespoły: szyjne, barkowe,
lędźwiowe, krzyżowe oraz pacjentom po urazach
narządu ruchu. Wchłonięte związki siarki wzmacniają
tkanki okołostawowe oraz sprzyjają resorpcji ognisk
zapalanych.

WODA SIARCZKOWA W PIELĘGNACJI SKÓRY

Niewiele osób wie, że siarka ma nie tylko zbawienny
wpływ na wyżej wymienione schorzenia, ale jest także
niezbędnym minerałem do zachowania zdrowej
i pięknej skóry. Woda siarczkowa działa złuszczająco
(keratolitycznie) dokładnie oczyszcza skórę z łoju,
bakterii i zmian łuszczycowych oraz odnawiająco
(keratoplastycznie) sprzyja odnowie tkankowej,
wytwarzając nowy, elastyczny i spoisty naskórek.
Wody siarczkowe zmieniają także potencjał oksydo-
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redukcyjny skóry, co jest istotne w leczeniu
chorób skóry.
Wody siarczkowe ze względu na swoje
właściwości skutecznie pomagają m.in.
w problemach skórnych takich jak:
atopowe zapalenie skóry, łuszczyca,
trądzik, cellulit i rozstępy

LEKI:

• BALS SULPHUR ŻEL
• ZDRÓJ SZAMPON LECZNICZY
• SULPHODENT (PASTA DO ZĘBÓW)

PRODUKTY UZDROWISKOWE:

• KĄPIEL SIARCZKOWA
• BUSKIE SPA SIARCZKOWE
• BUSKA MASKA SIARCZKOWA
• HYPOALERGICZNY ŻEL SIARCZKOWY
• MINERALNY KREM SIARCZKOWY Z WIT. A
• MINERALNE MYDŁO SIARCZKOWE
• MINERALNY SZAMPON ZDROJOWY
• MINERALNA ODŻYWKA ZDROJOWA
• PODOŻEL ŻEL SIARCZKOWY

u

MOC BOROWINY

Wodny wyciąg borowinowy to koncentrat aktywnych
biologicznie składników borowin wytwarzany przez
P. Farm. Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o. z Buska-Zdroju
Borowina zwana także „czarnym złotem” od wieków
znajduje zastosowanie w naturalnej medycynie
i kosmetyce. Zawiera ona aktywne biologicznie kwasy
humusowe (kwasy huminowe i fulwokwasy),
sole mineralne (wapnia, sodu, magnezu),
ciała estrogenne i inne cenne mikroelementy.

BOROWINA NA STAWY

Kuracje borowinowe polecane są pacjentom
ze schorzeniami stawów takimi jak: choroba
zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie
stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
osobom cierpiącym na bólowe zespoły: szyjne,
barkowe, lędźwiowe, krzyżowe oraz osobom po urazach
narządu ruchu. Borowiny stymulują odnowę tkanek.
Udokumentowane są jej właściwości terapeutyczne
w chorobach reumatycznych. Przeciwwskazaniem
do wykonywania zabiegów borowinowych są:
choroby nowotworowe, ostre stany zapalne,
niewydolność krążeniowa, żylaki.

BOROWINA W PIELĘGNACJI SKÓRY

Wyjątkowe właściwości wodnego wyciągu
borowinowego czynią go znakomitym również
w pielęgnacji skóry. Kwasy humusowe zawarte
w borowinie to naturalne antyoxydanty – zmiatacze
wolnych rodników. Nadają skórze korzystny, lekko
kwaśny odczyn. Pobudzają produkcję elastyny
i kolagenu w skórze, stymulują odnowę tkanek.

Borowina wykazuje działanie:
przeciwzapalne, bakteriobójcze,
łagodzące, ściągające, ujędrniające,
antycellulitowe, odmładzające,
nawilżające, detoksykujące,
wyszczuplające, relaksujące i
odprężające.
Lista powyższych właściwości sprawia,
że borowina jest produktem
wykorzystywanym w uzdrowiskach
oraz w gabinetach kosmetycznych
i ośrodkach SPA.
Zawartość wyjątkowych minerałów
i pierwiastków sprawia, że borowinę
stosuje się w pielęgnacji skóry wrażliwej,
dojrzałej z cellulitem i rozstępami.

LEKI

• MAŚĆ BOROWINOWA
• REUMOGEL
• PELOGEL (ŻEL NA DZIĄSŁA)

PRODUKTY UZDROWISKOWE

• BOROWINA SPA
• BOROWINA „PLUS”
• HYPOALERGICZNY ŻEL BOROWINOWY
• MASŁO BOROWINOWE
• PEELING BOROWINOWY
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KĄPIEL SIARCZKOWA
500 g, 1000 g
DO KĄPIELI
WODA SIARCZKOWA
NAJLEPSZA
NA STAWY

PRODUKT ZAWIERA
wodę siarczkową z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.,
olejek z kocanki
Kąpiel siarczkowa oczyszcza i regeneruje skórę.
Dzięki olejkowi z kocanki działa antyseptycznie.
Poprawia elastyczność skóry
i zapobiega pojawianiu się rozstępów.
Woda siarczkowa zawarta w preparacie
dodatkowo wzmacnia chrząstkę stawową.
Kąpiel siarczkowa przedłuża kurację
sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• głęboko oczyszcza skórę
• działa regenerująco
• zmniejsza rogowacenie przymieszkowe
• głęboko nawilża
• relaksuje i odświeża
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
CELLULIT, ROZSTĘPY, TRĄDZIK

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie kąpieli siarczkowej związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód
siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę
koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne mikroelementy.
OLEJEK Z KOCANKI zawarty w preparacie ma silne właściwości regeneracyjne, wspomaga proces
odnowy naskórka. Poprawia elastyczność skóry i zapobiega pojawianiu się rozstępów. Działanie
antyseptyczne olejku polecane jest w pielęgnacji skóry trądzikowej.
SPOSÓB UŻYCIA
Kąpiel – do wanny dodać około 250ml (5 zakrętek) preparatu. Po około 15-20 minutach delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem. Fasony (kąpiel rąk i nóg) – na 5-10 litrów ciepłej wody dodać 2 zakrętki preparatu,
czas trwania fasonów 15-20 minut. Stosować 3 razy w tygodniu w seriach 2-3 tygodniowych.
Ingredients (INCI): Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Aqua; Cocamidopropyl betaine; Methylcellulose; Parfum,
Potassium Sorbate; Sodium chloride; Sodium benzoate

6

BUSKIE SPA SIARCZKOWE

200 g, 500 g
POD PRYSZNIC I DO KĄPIELI
WODA SIARCZKOWA
NAJLEPSZA
NA STAWY

PRODUKT ZAWIERA
solankę siarczkową z Uzdrowiska
Solec-Zdrój Sp. J., wodę siarczkową
z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.,
olejek bergamotowy, kompozycję lemon
Buskie SPA siarczkowe oczyszcza,
wygładza i głęboko nawilża skórę.
Zwiększa jej spoistość i elastyczność.
Łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry.
Solanka i woda siarczkowa zawarta
w preparacie dodatkowo wzmacnia
chrząstkę stawową. Buskie SPA siarczkowe
przedłuża kurację sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• zmniejsza napięcie i rozluźnia
• zwiększa spoistość i elastyczność skóry
• wygładza i głęboko nawilża
• działa odprężająco, niweluje zmęczenie
• zmniejsza ociężałość nóg
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, ŁUSZCZYCA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie buskiego SPA siarczkowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami
naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne mikroelementy.
OLEJEK BERGAMOTOWY zawarty w preparacie łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry.
Naturalnie oczyszcza skórę tłustą i problematyczną. Jego przyjemnie orzeźwiający, cytrusowy
aromat wykorzystywany jest jako naturalny dezodorant.
SPOSÓB UŻYCIA
Kąpiel – do wanny dodać ok. 50-100 ml preparatu. Zalecany czas kąpieli 15 minut. Buskie SPA
siarczkowe można stosować jako żel pod prysznic. Po zabiegu delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem.
Stosować codziennie lub co drugi dzień, w seriach 2-3 tygodniowych.
Ingredients (INCI): Aqua; Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Sodium Laureth Sulfate; Glyceryl Cocoate; PEG-40
Hydrogenated Castor Oil; Cocamidopropyl Betaine; Glycol Distearate; Coco-Glucoside; Parfum; Glyceryl Oleate; Limonene; Sodium
Chloride; Potassium Sorbate; Cocamide DEA; Parfum; Sodium Benzoate; Citric Acid; Lactic Acid; Linalool; Citral; Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate; Tocopherol
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BUSKA MASKA SIARCZKOWA
200 g, 500 g
MASKA DO CIAŁA

PRODUKT ZAWIERA
solankę siarczkową z Uzdrowiska
Solec-Zdrój Sp. J., olejek eukaliptusowy,
kompozycję rozmarynową

WODA SIARCZKOWA
NAJLEPSZA
NA STAWY

Buska maska siarczkowa wygładza i głęboko
nawilża skórę, zmniejsza widoczność
rozstępów, redukuje cellulit.
Solanka siarczkowa zawarta w preparacie
dodatkowo wzmacnia chrząstkę stawową.
Buska maska siarczkowa przedłuża
kurację sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• wygładza (zmniejsza złuszczanie
i rogowacenie przymieszkowe)
• nawilża
• zmniejsza widoczność rozstępów
• redukuje cellulit oraz poprawia koloryt
skóry
• pielęgnuje, regeneruje i relaksuje skórę
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
ŁUSZCZYCA, CELLULIT, ROZSTĘPY

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie buskiej maski siarczkowej związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkach, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu inne mikroelementy.
SPOSÓB UŻYCIA
Kąpiel - maskę obficie nałożyć na skórę ciała lub skórę w okolicach stawów. Delikatnie zanurzyć
się w wannie uzupełnionej do połowy ciepłą wodą. Czas kąpieli ok. 15 minut. Po kąpieli delikatnie
osuszyć skórę ręcznikiem. Maskę można stosować w formie zabiegu pod prysznic. Stosować 1-3 razy
w tygodniu w seriach 2-3 tygodniowych.

Ingredients (INCI): Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Paraffinum Liquidum; Cetearyl Alcohol; Paraffin; Petrolatum;
Propylene Glycol; Kaolin; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Aqua; Cholesterol; Titanium Dioxide; Parfum; Eucalyptus Globulus leaf oil;
Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Lactic Acid; Geraniol; Citronellol; Limonene
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HYPOALERGICZNY ŻEL SIARCZKOWY
200 g
DO TWARZY I CIAŁA

WODA SIARCZKOWA
NAJLEPSZA
NA STAWY

PRODUKT ZAWIERA
solankę siarczkową z Uzdrowiska
Solec-Zdrój Sp. J., wodę siarczkową
z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.,
olejek eukaliptusowy, mentol
Hypoalergiczny żel siarczkowy głęboko
nawilża i wygładza skórę. Żel jest bardzo
dobrze tolerowany przez skórę osób
z różnego rodzaju alergią. Solanka
siarczkowa zawarta w preparacie
dodatkowo wzmacnia chrząstkę stawową.
Stosowanie żelu siarczkowego
przedłuża kurację sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• głęboko nawilża i wygładza skórę
• zmniejsza złuszczanie naskórka
• zmniejsza rogowacenie przymieszkowe
• wyrównuje koloryt skóry
• działa lekko antyseptycznie
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
TRĄDZIK, SKÓRA ALERGICZNA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie hypoalergicznego żelu siarczkowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami
naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne mikroelementy.
SPOSÓB UŻYCIA
Żel rozprowadzić bardzo cienką warstwą na czystą, świeżo umytą skórę ciała lub twarzy, omijać
okolice oczu. Żel dokładnie wmasować w skórę. Można stosować codziennie w seriach 2-3 tygodniowych. Zabieg z użyciem żelu można powtarzać. Dla wzmocnienia działania zaleca się użycie
mineralnego kremu siarczkowego z witaminą A.

Ingredients (INCI): Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Methylcellulose; Alcohol; Aqua; Methylparaben; Eucalyptus Globulus
leaf oil; Menthol; Limonene
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MINERALNY KREM SIARCZKOWY Z WITAMINĄ A
50 ml, 100 ml
DO TWARZY I CIAŁA

PRODUKT ZAWIERA
wodę siarczkową z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.,
olejek eukaliptusowy, kompozycję lemon
Mineralny krem siarczkowy nawilża, wygładza,
ujędrnia i uelastycznia skórę. Przeznaczony
szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej
i problematycznej. Recepturę kremu opracowano
wykorzystując doświadczenie
w terapii chorób skóry wodami siarczkowymi.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:
• głęboko nawilża
• reguluje proces złuszczania naskórka
• zmniejsza szorstkość i poprawia
kondycję skóry
• wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry
• zmniejsza widoczność rozstępów
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, SKÓRA
WRAŻLIWA, ŁUSZCZYCA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie mineralnego kremu siarczkowego z witaminą A związanie jest z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu inne mikroelementy.
SPOSÓB UŻYCIA
Niewielką ilość kremu nanieść na skórę omijając okolice oczu. Do codziennej pielęgnacji skóry twarzy
i ciała. Stosować w seriach 2-3 tygodniowych.

Ingredients (INCI): Aqua; Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Glyceryl Stearate; Caprylic/Capric Triglyceride; Isopropyl
Palmitate; Glycerin; Orbignya Martiana Seed Oil; Petrolatum; Cyclopentasiloxane; Mangifera Indica Seed Oil; Butyrospermum Parkii
Butter; Cyclohexasiloxane; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Cetearyl Alcohol; Ceteareth-20; Arachis Hypogaea (Peanut) Oil; Ascorbic
Acid; Ascorbyl Palmitate; Cholesterol; Ceteareth-12; Cetyl Palmitate; Citral; Citric Acid; Disodium EDTA; Eucalyptus Globulus Leaf Oil;
Lactic Acid; Limonene; Linalool; Parfum; PEG-8; Potassium Sorbate; Retinyl Palmitate; Sodium Benzoate; Tocopherol
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MINERALNE MYDŁO SIARCZKOWE
300 g
DO CIAŁA

PRODUKT ZAWIERA
wodę siarczkową z Uzdrowiska Busko-Zdrój,
olejek eukaliptusowy, kompozycję lemon
Mineralne mydło siarczkowe dokładnie
oczyszcza, nawilża i delikatnie złuszcza
naskórek. Zawarta w nim woda siarczkowa
posiada właściwości antybakteryjne
przez co ogranicza stany zapalne skóry.
Mydło przeznaczone jest do codziennej
pielęgnacji także skóry twarzy.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• dokładnie oczyszcza
• nawilża i delikatnie złuszcza naskórek
• zmniejsza rogowacenie przymieszkowe
• wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt
• działa antybakteryjnie
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie mineralnego mydła siarczkowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami
naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu inne mikroelementy.
SPOSÓB UŻYCIA
Do codziennego mycia ciała i i twarzy, omijać okolice oczu. Stosować w seriach 2-3 tygodniowych.
Po użyciu mydła można zastosować mineralny krem siarczkowy z witaminą A.

Ingredients (INCI): Aqua; Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Sodium Laureth Sulfate; Coco-Glucoside; Cocamidopropyl
Betaine; Glyceryl Oleate; Glycol Distearate; Sodium Benzoate; Potassium Sorbate; Citric Acid; Eucalyptus Globulus leaf oil; Sodium
Chloride; Cocamide DEA; Parfum; Limonene; Lactic Acid; Citral; Hydrogenated Palm Glycerides Citrate; Tocopherol
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MINERALNY SZAMPON ZDROJOWY
200 g
DO WŁOSÓW

PREPARAT ZAWIERA
solankę siarczkową z Uzdrowiska
Solec-Zdrój Sp. J., olejek cytrynowy
Minerlany szampon zdrojowy dokładnie
oczyszcza skórę głowy z łoju i innych
zanieczyszczeń. Dzięki zawartości solanki
siarczkowej zmniejsza przetłuszczanie się
włosów i redukuje objawy łupieżu.
Jego aktywne składniki sprawiają,
że włosy stają się mocne i lśniące.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:
• dokładnie oczyszcza skórę głowy i włosy
• redukuje objawy łupieżu
• zmniejsza przetłuszczanie się włosów
• nadaje włosom puszystość i połysk
• wzmacnia i upiększa włosy
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
WŁOSY PRZETŁUSZCZAJACE SIĘ, ŁUPIEŻ

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie mineralnego szamponu zdrojowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami
naturalnych wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne mikroelementy. Wody
siarczkowe cechują się właściwościami keratolitycznymi – złuszczają, oczyszczają skórę i włosy z łoju,
łupieżu i innych zanieczyszczeń. Dzięki temu zwiększają wchłanianie cennych składników szamponu.
Działanie keratoplastyczne wód siarczkowych stymuluje odnowę tkankową. Związki siarki wiążąc się
z keratyną włosów wzmacniają je i upiększają.
SPOSÓB UŻYCIA
Dokładnie zmoczyć włosy i skórę głowy ciepłą wodą. Następnie rozprowadzić szampon
na włosy, myć masując skórę głowy przez 2-3 minuty. Dokładnie spłukać. Dla wzmocnienia efektu
użyć mineralnej odżywki zdrojowej. Nie zaleca się stosowania przed farbowaniem włosów. Stosować
w seriach 2-3 tygodniowych.
Ingredients (INCI): Aqua; Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Sodium Laureth Sulfate; Cocamidopropyl Betaine; Sodium
Chloride; Citral; Citric Acid, Citrus Limon Peel Oil; Cocamide DEA, Coco-Glucoside; Glyceryl Oleate; Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate; Lactic Acid, Limonene; Potassium Sorbate, Sodium benzoate; Tocopherol; Piroctone Olamine
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MINERALNA ODŻYWKA ZDROJOWA
200 g
DO WŁOSÓW

PRODUKT ZAWIERA
solankę siarczkową z Uzdrowiska
Solec-Zdrój Sp. J., olejek cytrynowy
Mineralna odżywka zdrojowa polecana
jest jako uzupełnienie działania mineralnego
szamponu zdrojowego. Dzięki zawartości
solanki siarczkowej odżywka zmniejsza
przetłuszczanie się włosów, nie powodując
ich przesuszenia. Sprawia, że włosy stają się
naturalnie puszyste.
Ułatwia ich rozczesywanie i układanie.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• zmniejsza przetłuszczanie się włosów
nie powodując ich przesuszenia
• sprawia, że stają się naturalnie puszyste
• ułatwia rozczesywanie i układanie
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
WŁOSY PRZETŁUSZCZAJACE SIĘ, ŁUPIEŻ

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie mineralnej odżywki zdrojowej związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych
wód siarczkowych. Zawierają one bogactwo cennych: jonów siarczkowych, wodorosiarczkowych, siarkę
koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia, magnezu, potasu i inne mikroelementy. Wody siarczkowe cechują
się właściwościami keratolitycznymi – złuszczają, oczyszczają skórę i włosy z łoju, łupieżu i innych zanieczyszczeń. Dzięki temu zwiększają wchłanianie cennych składników odżywki. Działanie keratoplastyczne
wód siarczkowych stymuluje odnowę tkankową. Związki siarki wiążąc się z keratyną włosów wzmacniają
je i upiększają.
SPOSÓB UŻYCIA
Po umyciu włosów (zaleca się mineralny szampon zdrojowy) odżywkę wcierać lekkim masażem w skórę
głowy i włosów przez 2-3 minuty. Spłukać włosy ciepłą wodą, delikatnie osuszyć. Nie zaleca się stosowania przed farbowaniem włosów.

Ingredients (INCI): Sulphide-Sulphide Hydrogen Salty Mineral Water; Methylcellulose; Aqua; Coco-Glucoside; Glyceryl Oleate;
Dicocoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate; Panthenol; Propylene Glycol; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Citric Acid;
Citrus Limon Peel Oil; Hydrogenated Palm Glycerides Citrate; Tocopherol; Citral; Limonen
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BOROWINA SPA
500 g
DO KĄPIELI

BOROWINA
NAJLEPSZA
NA STAWY

PRODUKT ZAWIERA
zagęszczony, wodny wyciąg borowinowy,
olejek sosnowy
Borowina SPA to naturalna kąpiel lecznicza
pachnąca sosnowym lasem. Zmniejsza
napięcie, rozluźnia i jednocześnie nawilża
oraz doskonale wygładza skórę.
Wodny wyciąg borowinowy zawarty
w preparacie dodatkowo łagodzi stany
zapalne. Kąpiel borowinowa przedłuża
kurację sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• relaksuje i rozluźnia
• redukuje napięcie
• głęboko nawilża i wygładza skórę
• zwiększa elastyczność skóry
• redukuje uczucie ociężałości nóg
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
CELLULIT, ROZSTĘPY, SKÓRA DOJRZAŁA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie borowiny SPA do kąpieli związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami wodnego wyciągu borowinowego. Zawiera on kwasy humusowe (naturalne antyoksydanty pobudzające produkcję
elastyny i kolagenu w skórze), fitohormony, garbniki, jony wapnia i magnezu oraz inne mikroelementy.
Borowiny wpływają na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek. Udokumentowane są jej właściwości terapeutyczne w chorobach reumatycznych
i w schorzeniach skóry.
OLEJEK SOSNOWY działa pobudzająco i odświeżająco, niweluje zmęczenie.
SPOSÓB UŻYCIA
Kąpiel – do wanny dodać ok. 50-100 ml preparatu. Zalecany czas kąpieli 15 minut. Po zabiegu delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem. Borowina SPA nie zostawia osadów na wannie. Stosować codziennie
lub co drugi dzień, w seriach 2-3 tygodniowych. Kurację można powtarzać.

Ingredients (INCI): Aqua; Peat Extract; Glyceryl Cocoate; Propylene Glycol; Methylcellulose; Pinus Sylvestris Oil; PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil; Lactic Acid; Limonene; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate
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BOROWINA „PLUS”

1000 g
MASKA DO CIAŁA I OKŁADÓW
PRODUKT ZAWIERA
zagęszczony, wodny wyciąg borowinowy
BOROWINA
NAJLEPSZA
NA STAWY

Borowina „plus” to koncentrat aktywnych
składników borowin zalecany do okładów.
Pobudza produkcję elastyny i kolagenu
w skórze. Stymuluje odnowę tkanek.
Wodny wyciąg borowinowy zawarty
w preparacie dodatkowo łagodzi stany zapalne.
Okłady borowinowe przedłużają kurację
sanatoryjną.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:
• redukuje rozstępy i cellulit
• nawilża skórę
• wygładza naskórek i wyrównuje koloryt skóry
• normalizuje wydzielanie gruczołów łojowych
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
CELLULIT, ROZSTĘPY, SKÓRA DOJRZAŁA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie borowiny „plus” do okładów związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami wodnego wyciągu
borowinowego. Zawiera on kwasy humusowe (naturalne antyoksydanty pobudzające produkcję elastyny
i kolagenu w skórze), fitohormony, garbniki, jony wapnia i magnezu oraz inne mikroelementy. Borowina zwiększa
elastyczność mięśni i ruchomość stawów oraz zmniejsza natężenie bólu i sztywność poranną. Borowiny
wpływają na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
Udokumentowane są jej właściwości terapeutyczne w chorobach reumatycznych i w schorzeniach skóry.
SPOSÓB UŻYCIA
Borowinę „plus” ogrzać w kąpieli wodnej. Temperatura borowiny do zabiegu 37 – 40 stopni Celsjusza. Na czystą
skórę ciała nałożyć borowinę cienką warstwą, okryć ciało folią. Części poddane zabiegowi dodatkowo okryć
ręcznikiem lub kocem. Po 20-25 minutach usunąć folię i borowinę, przemyć skórę ciepłą wodą. Borowina
„plus” może być stosowana również jako okład/maska na twarz. Przed wykonaniem zabiegu na twarz, dokładnie
oczyścić skórę twarzy (można zastosować peeling). Następnie okryć twarz gazą. Nałożyć na gazę warstwę
ciepłej borowiny (ok. 0,5cm). Po 20-25 minutach usunąć gazę z borowiną, przemyć skórę twarzy ciepłą wodą.
Dla celów terapeutycznych wskazane jest wykonanie ok. 8-10 zabiegów. Kurację można powtarzać.
Ingredients (INCI): Peat; Peat extract; Ethylparaben

15

HYPOALERGICZNY ŻEL BOROWINOWY
200 g
DO TWARZY I CIAŁA

PRODUKT ZAWIERA
zagęszczony wodny wyciąg borowinowy,
olejek rozmarynowy, mentol.
Hypoalergiczny żel borowinowy głęboko
nawilża, wygładza oraz zwiększa napięcie
i jędrność skóry. Żel jest bardzo dobrze
tolerowany przez skórę osób z różnego
rodzaju alergią. Wodny wyciąg borowinowy
zawarty w preparacie dodatkowo łagodzi
stany zapalne skóry.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• głęboko nawilża skórę
• wyraźnie wygładza
• zmniejsza szorstkość skóry
• zwiększa napięcie i jędrność skóry
• poprawia i wyrównuje koloryt skóry
• łagodzi stany zapalne skóry
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, SKÓRA
DOJRZAŁA I ALERGICZNA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie hypoalergicznego żelu borowinowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami
wodnego wyciągu borowinowego. Zawiera on kwasy humusowe (naturalne antyoksydanty pobudzające
produkcję elastyny i kolagenu w skórze), fitohormony, garbniki, jony wapnia i magnezu oraz inne mikroelementy. Borowiny wpływają także na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek. Udokumentowane są jej właściwości terapeutyczne borowin chorobach
reumatycznych i w schorzeniach skóry.
OLEJEK ROZMARYNOWY zawiera flawonoidy, które poprawiają mikrokrążenie i przyspieszają
regenerację skóry.
SPOSÓB UŻYCIA
Żel rozprowadzić bardzo cienką warstwą na czystą skórę, pozostawić do wchłonięcia, omijać okolice
oczu. Można stosować codziennie w seriach 2-3 tygodniowych.
Ingredients (INCI): Aqua; Peat Extract; Methylcellulose; Alcohol; Methylparaben; Menthol; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Limonene
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MASŁO BOROWINOWE
105 g
DO CIAŁA I MASAŻU

PRODUKT ZAWIERA
zagęszczony, wodny wyciąg borowinowy,
olejki: imbirowy, goździkowy, cynamonowy
Masło borowinowe dzięki zawartości
najcenniejszych składników borowin pobudza
produkcję kolagenu i elastyny.
Głęboko nawilża i natłuszcza skórę, redukuje
cellulit oraz zapobiega starzeniu się skóry.
Zawarte w maśle borowinowym olejki
poprawiają mikrokrążenie oraz pozwalają
wykonać rozgrzewający i aromatyczny masaż.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• głęboko nawilża i natłuszcza
• poprawia jędrność i napięcie skóry
• wygładza i normalizuje złuszczanie naskórka
• zmniejsza widoczność rozstępów
i redukuje cellulit
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
CELLULIT, ROZSTĘPY, SKÓRA DOJRZAŁA

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie masła borowinowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami wodnego wyciągu
borowinowego. Zawiera on kwasy humusowe (naturalne antyoksydanty pobudzające produkcję elastyny
i kolagenu w skórze), fitohormony, garbniki, jony wapnia i magnezu oraz inne mikroelementy. Borowiny
wpływają także na przemiany węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
Masło borowinowe zawiera naturalne olejki: goździkowy, cynamonowy i imbirowy. Pochodzące z nich
flawonoidy i fenolokwasy poprzez poprawę mikrokrążenia w skórze ułatwiają wchłanianie cennych składników
borowin oraz opóźniają procesy starzenia się skóry.
SPOSÓB UŻYCIA
Do masażu i codziennej pielęgnacji. Należy omijać okolice twarzy i głowy. Stosować w seriach 2-3 tygodniowych.

Ingredients (INCI): Aqua; Glyceryl Stearate; Peat Extract; Caprylic/Capric Triglyceride; Butyrospermum Parkii Butter; Orbignya Martiana
Seed Oil; Glycerin; Cyclopentasiloxane; Petrolatum; Mangifera Indica Seed Oil; Paraffinum liquidum; Paraffin; Cyclohexasiloxane;
Ceteareth-20; Polysorbate 80; Ascorbic Acid; Ascorbyl Palmitate; Ceteareth-12; Cetearyl Alcohol; Cetyl Palmitate; Cholesterol;
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil; Cinnamal; Citral; Citric Acid; Disodium EDTA; Eugenia Caryophyllus Bud Oil; Eugenol; Lactic Acid;
Limonene; Linalool; Marrubium Vulgare Extract; Palmitoyl Tripeptide-5; Panthenol; Pantolactone; PEG-8; Potassium Sorbate; Sodium
Benzoate; Tocopherol; Zingiber Officinale Root Oil
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PEELING BOROWINOWY
200 g
DO CIAŁA

PRODUKT ZAWIERA
zagęszczony, wodny wyciąg borowinowy,
kwas hialuronowy, ziarna passiflory,
olej z nasion szałwii hiszpańskiej,
olej z zielonej herbaty z granatem
Peeling borowinowy pozwala przygotować
skórę do zastosowania preparatów
pielęgnacyjnych. Doskonale usuwa
zrogowaciały naskórek i wygładza
nierówności. Dzięki zawartości
najcenniejszych składników borowin
oraz olejków opóźnia procesy starzenia się
i wspomaga regenerację skóry.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• nawilża
• skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek
• poprawia kondycję i ogólny wygląd skóry
• pielęgnuje skórę poprawiając
jej jędrność i elastyczność
• przygotowuje skórę do zastosowania
preparatów pielęgnacyjnych
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
CELLULIT, ROZSTĘPY, SKÓRA DOJRZAŁA
OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie peelingu borowinowego z kwasem hialuronowym związane jest z aktywnymi biologicznie
składnikami wodnego wyciągu borowinowego. Zawiera on kwasy humusowe (naturalne antyoksydanty pobudzające produkcję elastyny i kolagenu w skórze), fitohormony, garbniki, jony wapnia i magnezu
oraz inne mikroelementy. Borowiny wpływają także na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów,
kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
KWAS HIALURONOWY odpowiada za prawidłowy poziom nawilżenia skóry. Ziarna passiflory oczyszczają naskórek i wygładzają nierówności. Zawarty w peelingu olej z nasion szałwii hiszpańskiej opóźnia procesy starzenia się skóry i wspomaga jej regenerację, a olej z zielonej herbaty z granatem działa
antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie – dodatkowo działa rozluźniająco i relaksująco.
SPOSÓB UŻYCIA
Niewielką ilość peelingu borowinowego wmasować okrężnymi ruchami w nawilżoną skórę,
aż do wchłonięcia części kremowej. Następnie obficie spłukać skórę letnią wodą.
Stosować dwa razy w tygodniu.
Ingredients (INCI): Aqua; Cetearyl Alcohol; Peat Extract; Salvia Hispanica Seed Oil; Caprylic/Capric Triglyceride; Lauryl Olivate;
Passiflora Edulis Seed Powder; Orbignya Oleifera Seed Oil; Cetearyl Glucoside; Retinyl Palmitate; Potassium Sorbate; Parfum; Arachis
Hypogaea (Peanut) Oil; Sodium Benzoate; PEG-8; Tocopherol; Disodium EDTA; Glucose; Benzyl benzoate; Limonene; Linalool;
Hyaluronic Acid; Ascorbyl Palmitate; Citronellol; Hydroxycitronellal; Ascorbic Acid; Citric Acid; Parfum
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PODOŻEL ŻEL SIARCZKOWY ODŻYWKA AGDA PLUS
135 ml
DO STÓP POTLIWYCH

PRODUKT ZAWIERA
wodę siarczkową z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.,
olejki: eukaliptusowy i lawendowy, alkohol
Podożel żel siarczkowy kompleksowo pielęgnuje
stopy. Zmniejsza potliwość oraz neutralizuje
nieprzyjemny zapach. Działa przeciwgrzybiczo
i antybakteryjnie. Jednocześnie dba o prawidłowe
nawilżenie skóry stóp.

WŁAŚCIOWOŚCI PREPARATU

zmniejsza potliwość stóp •
neutralizuje nieprzyjemny zapach •
zapewnia długotrwałe •
uczucie świeżości
nawilża i pielęgnuję skórę stóp •
działa przeciwgrzybiczo •
i antybakteryjnie

10 ml
DO PAZNOKCI

PRODUKT ZAWIERA
pantenol, keratynę, glicerynę
Odżywka AGDA PLUS poprawia wygląd
i kondycję skórek oraz wzmacnia płytkę paznokci.
Dzięki zawartości cennych składników ogranicza
ich łamliwości oraz skłonność do rozdwajania.
WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
• zmniejsza łamliwość i rozdwajanie paznokci
• poprawia wygląd wału okołopaznokciowego
• zmniejsza skłonność do pękania naskórka
obrąbka okołopaznokciowego
• wyrównuje płytkę paznokciową
POLECAMY W PIELĘGNACJI:
ZNISZCZONE, ROZDWOJONE,
ŁAMlIWE PAZNOKCIE

POLECAMY W PIELĘGNACJI:
POTLIWOŚĆ STÓP,
GRZYBICA STÓP

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Działanie podożelu żelu siarczkowego związane jest z akywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód siarczkowych
bogatych w cenne: jony siarczkowe, wodorosiarczkowe,
siarkę koloidalną i inne mikroelementy. Dzięki zawartości
gliceryny, olejków: eukaliptusowego i lawendowego podożel wykazuje działanie pielęgnacyjne, antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.
SPOSÓB UŻYCIA
Niewielką ilość żelu nanieść na oczyszczoną i suchą
skórę stóp oraz przestrzenie między palcami. Pozostawić
do wchłonięcia. Żel do codziennego użytku. Nie stosować
na podrażnioną skórę.

Ingredients (INCI): Isopropyl Alcohol; Sulphide-Sulphide Hydrogen
Salty Mineral Water; Aqua; Glycerin; Methylcellulose; Eucalyptus
Globulus leaf oil; Parfum; Limonene

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU
Zawarty w odżywce Agda plus pantenol wykazuje działanie nawilżające. Pozytywnie wpływa na kondycję paznokcia
poprzez regenerację uszkodzonego i wysuszonego naskórka. Skóra wokół paznokcia staje się gładka i odbudowana.
Keratyna poprawia twardość paznokcia w efekcie staje
się on odporniejszy na uszkodzenia zewnętrzne. Gliceryna
zmiękcza zrogowaciałą skórę wokół paznokcia, dodatkowo
łagodzi spierzchnięcia i podrażnienia.
SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść preparat na płytkę paznokcia, a następnie dokładnie
wmasować preparat w paznokcie i obrąbek około paznokciowy.
Stosować 2-3 razy dziennie przez co najmniej 3 tygodnie.

Ingredients (INCI): Aqua; Glycerin; Alcohol; Hydrolyzed Keratin;
Panthenol; Ethylparaben
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