Wysowska woda i moc natury
Orzeźwiające, górskie powietrze i łagodny, korzystny
mikroklimat sprawiają, że uzdrowiskowa miejscowość
Wysowa-Zdrój od lat cieszy się renomą wśród kuracjuszy
i wczasowiczów. Pobyt w Uzdrowisku Wysowa S.A. to
wspaniała kuracja dla ciała i dla ducha – można tu odnaleźć
zarówno zdrowie i wytchnienie od zgiełku, jak i przeżyć
przygodę związaną z poznawaniem wyjątkowej kultury
regionu. Jednak największym skarbem tej zielonej krainy są
wody mineralne o unikalnych, leczniczych właściwościach.
Teraz z właściwości wysowskiej wody może korzystać i Twoja
skóra – i to gdziekolwiek zechcesz. Naturalna, lecznicza woda
mineralna jest jednym ze składników produkowanych przez
Uzdrowisko Wysowa S.A. kosmetyków.
AQUA KOSMETYKI z Uzdrowiska Wysowa S.A. to wyjątkowa
linia pięciu produktów, przeznaczonych do codziennej
pielęgnacji Twojej skóry. Aqua Kosmetyki łączą w sobie
unikalną siłę krystalicznie czystej, leczniczej wody z Wysowej
Zdroju z działaniem składników aktywnych, dostarczanych
przez naturę. Dzięki temu doskonale nawilżają i regenerują
zmęczoną skórę, zapewniając jej uczucie komfortu i świeżości.
Więcej informacji o Aqua Kosmetykach z Uzdrowiska
Wysowa S.A. na stronie: www.uzdrowisko-wysowa.pl
Kosmetyki do nabycia w wybranych punktach sprzedaży
oraz w sklepie internetowym: www.sklep.wysowianka.pl

Uzdrowisko Wysowa S.A.
– od lat w parze ze zdrowiem
Uzdrowiskowa miejscowość Wysowa-Zdrój,
leżąca w samym sercu ekologicznie czystego
Beskidu Niskiego to miejsce spotkania wielu
kultur i smaków. W centrum tej zielonej krainy
działa Uzdrowisko Wysowa S.A., które łączy
bogatą, sięgającą XVIII wieku tradycję
lecznictwa uzdrowiskowego z nowoczesnymi
urządzeniami i doświadczoną kadrą. Oferując
pobyty lecznicze i wypoczynkowe, Uzdrowisko
Wysowa S.A. specjalizuje się w leczeniu
cukrzycy, układu pokarmowego, układu
moczowego (w tym hemodializa i dializa
otrzewnowa), układu oddechowego i układu
kostno-stawowego.

ZDROWA SKÓRA
dzięki naturze

Znane Polakom od ponad stu lat, produkowane
przez Uzdrowisko Wysowa S.A. lecznicze wody
mineralne Henryk, Franciszek i Józef mogą być
doskonałym wsparciem w proﬁlaktyce i leczeniu
wielu popularnych dolegliwości. Woda
mineralna Wysowianka, dzięki zawartości
naturalnego jodu, jest idealna do codziennego
spożycia i uzupełnia dietę w ten cenny
pierwiastek.
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Aqua Kosmetyki
z Uzdrowiska Wysowa S.A.

Balsam do ciała z minerałami

Żel pod prysznic z minerałami

280 ml

280 ml

Zawiera unikalną leczniczą wodę
mineralną
z
Uzdrowiska
Wysowa-Zdrój

Zawiera unikalną leczniczą wodę
mineralną
z
Uzdrowiska
Wysowa-Zdrój.

Doskonale dobrana kompozycja
cennych składników aktywnych,
takich jak masło Karite, olejek roślinny oraz urea intensywnie nawilża
i zmiękcza skórę, odbudowuje jej
naturalny płaszcz hydrolipidowy.
Zawarte w balsamie ekstrakty
z nagietka i rumianku przyspieszają
regenerację skóry, działają nawilżająco i łagodząco a witamina E regeneruje i chroni skórę przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych.

Delikatnie oczyszcza ciało. Dzięki
doskonale dobranej kompozycji
cennych składników aktywnych
takich jak kompleks nawilżający,
ekstrakt z melisy oraz ekstrakt
z borowiny żel odświeża i nawilża
skórę.

Sól do kąpieli
Płyn do kąpieli z minerałami
500 ml
Zawiera unikalną leczniczą wodę
mineralną
z
Uzdrowiska
Wysowa-Zdrój.
Kąpiel z dodatkiem płynu
z minerałami poprawia samopoczucie i wspomaga naturalną odnowę
skóry. Odpręża i relaksuje, uwalnia
od stresu i napięcia ﬁzycznego.
Dzięki zawartości kompleksu nawilżającego oraz ekstraktów z melisy
i borowiny długotrwale nawilża,
regeneruje i odświeża. Przynosi ulgę
zmęczonej skórze.

500 g
Zawiera unikalną leczniczą
z Uzdrowiska Wysowa-Zdrój.

wodę

mineralną

Ciepła kąpiel z dodatkiem soli z minerałami poprawia
samopoczucie i wspomaga naturalną odnowę skóry.
Odpręża i relaksuje, uwalnia od stresu i napięcia
ﬁzycznego. Umożliwia otwarcie się porów skóry, dzięki
czemu ułatwia usunięcie toksyn z organizmu oraz
wchłonięcie z wody znajdujących się w niej cennych
minerałów. Ekstrakt z igliwia sosny delikatnie pobudza
i oczyszcza skórę. Dzięki zawartości oleju ze słodkich
migdałów, bogatego w witaminy i ﬁtosterole, kąpiel
wzmacnia lipidową barierę ochronną naskórka
i przeciwdziała jej starzeniu. Przynosi ulgę zmęczonej
skórze.

Krem z minerałami do rąk
i paznokci
50 ml
Zawiera unikalną leczniczą wodę
mineralną
z
Uzdrowiska
Wysowa-Zdrój.
Idealnie
dobrana
kompozycja
cennych składników aktywnych,
takich jak masło Karite, urea, olej
migdałowy, wosk pszczeli oraz
ekstrakt z borowiny, doskonale zmiękcza i uelastycznia skórę dłoni pozostawiając ją długotrwale nawilżoną,
wygładzoną
i
zregenerowaną.
Ekstrakt ze skrzypu wyraźnie poprawia kondycję paznokci.

