




KOMPLEKS ANTAŁÓWKA
TO WYPOCZYNEK, REKREACJA
I OPIEKA ZDROWOTNA W JEDNYM

Jesteśmy tu dla Ciebie
Twojej Rodziny
Twojego Biznesu

POCZUJ SIĘ U NAS KOMFORTOWO,
SWOBODNIE I BEZPIECZNIE.







www.polskietatry.pl

ZAPRASZAMY
NA POBYTY
ZDROWOTNE

ul. Wierchowa 2
34-500 Zakopane

18 20 014 33
504 363 986

centrum@polskietatry.pl

Jedyne takie miejsce w Zakopanem
łączące usługi pobytowe z profilaktyką
zdrowotną z zakresu fizjoterapii, fizykoterapii,
hydroterapii, ortopedii oraz psychologii.

PAKIET ZDROWOTNY ma za zadanie zaspokoić
kompleksowo potrzeby naszych Gości
przy zapewnieniu zdrowego i atrakcyjnegoprzy zapewnieniu zdrowego i atrakcyjnego
wypoczynku.



Balneoterapia
W balneologii wykorzystywane są lecznicze właściwości wód termalnych
o wyjątkowym składzie chemicznym: siarka, krzem, sód, magnez i potas. 
Kąpiele korzystnie wpływają na zdrowie oraz sprawność funkcjonalną.

Fizjoterapia manualna, Fizykoterapia
Eliminacja bólu w ramach zabiegów rehabilitacyjnych i innych zabiegów,
które skutecznie pomagają zachować prawidłowy stan zdrowia. Elektroterapia -
leczenie objawowe schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą 
różnego rodzaju prądów leczniczych.

Masaże lecznicze
Forma terapii manualnej o bardzo szerokim spectrum zastosowania. Masaże
stosowane zarówno w celach leczniczych jak również po to, aby pobudzić,
rozluźnić czy wzmocnić tkankę mięśniową.

Kinezyterapia
Kinezyterapia stanowi jedną z metod wykorzystywaną w fizjoterapii. Ponieważ
wykorzystuje ruch jako środek leczniczy, bardzo często określana jest mianem 
gimnastyki leczniczej lub ćwiczeń usprawniających.

Hydroterapia
Baseny zasilane bezpośrednio wodami termalnymi. Kąpiele mają pozytywny
wpływ na różne dolegliwości reumatyczne, narządów ruchu, skóry, a ponadto
poprawiają ukrwienie i obniżają ciśnienie krwi.

Poradnia urazowo - ortopedyczna
Ortopedia to dziedzina medycyny zajmującej się diagnozą oraz leczeniem
urazów i chorób narządu ruchu, jak również profilaktyką.

Psychologia
Dział zajmujący się osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi w zakresie
konsultacji psychologicznej. Poradnia psychologiczna dostosowana
do zakresu wywiadu z Klientem.

DZIAŁY W CENTRUM
REHABILITACJI I ZDROWIA
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W ramach pakietu zdrowotnego:
   Konsultacja medyczna z zjoterapeutą
   Zabieg zykalny dobrany do indywidualnego programu rehabilitacji
   Seanse w Grocie Solnej - po 45 minut
   Strefa basenów termalnych i strefa saun w Aqua Park Zakopane










