Trpí Vaše dieťa kožným problémom?
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vás pozývame na:

Deň otvorených dverí pre deti v Kúpeľoch Smrdáky
Príďte k nám so svojou ratolesťou dňa 9.6.2018 v čase od 9:00 do 16:00. Využite jedinečnú šancu spoznať naše liečebné zariadenie! Pripravili sme pre Vás bohatý sprievodný
program.
CENA VSTUPU DIEŤAŤA ZAHŔŇA:
``Konzultáciu s odborným lekárom
``1 vaňový kúpeľ podľa odporučenia lekára

Vstupné pre dieťa 10,- €
Pre sprievodnú osobu
vstupné zdarma.

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
``Animačné aktivity pre deti (hry, súťaže, a iné)
``Edukačné popoludnie
``Prehliadka priestorov detskej balneoterapie, detskej liečebne a základnej školy pri
zdravotníckom zariadení
Registrácia prebieha v čase od 9:00 do 14:00 v Hoteli Centrál. Príchod po 14:00 bude bez nároku na kúpeľ. Sprievodný program bude
zabezpečený do 16:00.

Čo sa u nás lieči?

``psoriáza
``atopická dermatitída
``acne vulgaris
`` ichtyosis
``dermatitis seborhoica
``chronické recidivujúce ekzémy

Tešíme sa Na Vás!

``parapsoriasis
``prurigo
``sklerodermia
``dermatomyositis

``neurodermitis circumscripta
``urticaria
``dermatitis herpetiformis
``lichen ruber

Informácie:
Tel.: +421 34 69 59 111
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

www.kupelesmrdaky.sk

Trpí Vaše dieťa kožným problémom?

My ho vyriešime! V kúpeľoch Smrdáky sa liečia nielen dospelí, ale veľkú časť pacientov tvoria práve deti. Detská Liečebňa EVA poskytuje detským pacientom pod jednou
strechou to, čo k optimálnemu liečebnému pobytu potrebujú: ubytovanie, ošetrovne,
priestory na podpornú liečbu v rehabilitácii, telocvičňu, prírodné solárium, herňu, ale
predovšetkým aj školu. Liečime deti vo veku od 3 do 18 rokov, pričom do 6 rokov musí byť
v sprievode rodiča alebo inej zodpovednej osoby.
Pre deti vo veku 6 a viac je tu k dispozícii Detská liečebňa. Tieto deti môžu byť na liečebnom pobyte bez sprievodu.

Čo sa u nás lieči?

``psoriáza
``atopická dermatitída
``chronické a recidivujúce ekzémy
``acne vulgaris
``chronické dermatózy

Účinky liečby

Pri opakovanej kúpeľnej liečbe sú najlepšie výsledky bez iných vedľajších účinkov a 95%
detí odchádza od nás s podstatne zlepšeným stavom. Kožná choroba často spôsobuje
depresie. U nás sa všetci cítia rovnocenní a nie sú hendikepovaní.

Chcete vedieť viac?

Príďte na Deň otvorených dverí pre deti k nám 9.6.2018 a presvedčte sa na vlastné oči.
Bude k dispozícii konzultácia s odborným dermatovenerológom a kúpeľ pre Vaše
dieťa len za 10 €. Okrem toho máme pre Vás pripravený sprievodný animačný i edukačný
program.

Informácie a rezervácie:
Tel.: +421 34 69 59 173
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

smrdaky.danubiushotels.sk

