Medical Wellness
HU

BÜKFÜRDŐ FELTÖLTI A LELKET...

osteoporosisra is ajánlott
vizes kezelés
orvosi szakvizsgálat után vehető igénybe

A Bükfürdő Thermal & Spa® Medical Wellness a több évtizedre visszatekintő fürdőgyógyászat alapjain újult meg. Minden részletéből a minőség sugárzik, s azt üzeni Önnek: legyen egészségesebb, pihenjen meg, töltődjön fel! A
Magyarországon egyedülálló spa-kínálatot a környezet magas színvonalához
igazítottuk: különleges fürdők, ellazító masszázsok, melegen átölelő pakolások és bőrregeneráló testkezelések várják a Medical Wellnessben.
Az alpesi széna finom illatával pihentető, lágy gőz a kristálytiszta hegyekbe
ragadja érzékeit. A messzeföldön ismert és kedvelt büki gyógyvízből magas
minőségű masszázskrémet, pakolást és kozmetikai szépítőszereket készítettünk, így már a testet-lelket-szellemet gyógyító masszázsokban és terápiákban is bevetjük jótékony hatásukat. Az évtizedek alatt már bizonyított hagyományos bükfürdői gyógykúrák továbbra is elérhetőek, minden eddiginél
magasabb színvonalon.
A gyógykúrákból és az új spa-kezelésekből szakorvosaink összeállítottak egy
speciális programot. Korunk egyik népbetegségére, a csontritkulásra a Bükfürdő Osteoporosis Program egy természetközeli, átfogó életmódprogrammal válaszol, mely gyógyszerek és fájdalom nélkül a már meglévő panaszok
enyhítésére és azok megelőzésére is testreszabott megoldást kínál.
Ismerje meg a Bükfürdő Thermal & Spa® Medical Wellness kínálatát és engedje, hogy Bükfürdő kényeztesse testét és feltöltse a lelkét!

A CSONTRITKULÁSRÓL (OSTEOPOROSIS)
A csontritkulás a csontállomány mennyiségi csökkenésével és minőségi romlásával járó megbetegedés, mely a csontok fokozott törékenységéhez vezet.
A csontritkulás népbetegség, Magyarországon körülbelül 1 millió embert érint.
A csontritkulás következtében kialakuló törések elsősorban csigolya-, csuklóés csípőtájon fordulnak elő. A csípőtáji törések után a betegek mindössze
25%-a nyeri vissza korábbi állapotát a rehabilitációt követően.
A csonttömeg csökkenése minden embernél bekövetkezik, a csonttömegvesztés mértékét a genetikai tényezők mellett életmódunk is nagyban befolyásolja. A betegség megelőzése és kezelése egy komplex feladat, része
a kálciumdús étrend, a megfelelő D-vitamin bevitel, a csonttömeg és izomtömeg megtartását biztosító, a mozgáskoordinációt javító mozgásprogram,
az ízületi és izomfájdalmak csökkentését szolgáló balneo-fizioterápia és a
relaxáció egyaránt.
A Bükfürdő Thermal & Spa® Osteoporosis Programja egy átfogó program,
mely tartalmazza az előbb felsorolt elemeket, lehetővé téve a csontritkulás
betegség megelőzését, a csonttömeg megtartását, a következményes csonttörések megelőzését, illetve a csontritkulás okozta mozgásszervi panaszok
kezelését. A programban résztvevő vendég megismerkedik a betegség jellemzőivel, tájékoztatást kap a megelőzés és kezelés lehetőségeiről, módszereiről és elsajátítja a személyére szabott mozgásprogramot. Fontos, hogy kétvagy háromhetes kúra javasolt elsősorban, ahol a gyógyászati alapprogram
varázslatos spa-kezelésekkel is kiegészül, fokozva ezzel a terápiás hatást is.

Dietetikus tanácsadás

Csontsűrűség mérés (DEXA)

A tanácsadás során dietetikusunk kiválasztja az Önnek hasznos alapanyagokat, majd javaslatot tesz a megfelelő
minőségű és tápanyagtartalmú összetevők változatos és izletes étrendbe való
illesztésére. Az osteoporosis program
részeként segítséget nyújt egy, a hétköznapokban is alkalmazható „csontbarát” étrend kialakításához.

A Bükfürdőn nyíló új központ egyik különlegessége és egyedisége, hogy lehetőség
van házon belül elvégeztetni a DEXA-vizsgálatot, azaz a csontsűrűség mérést. Ez a
fajta vizsgálat már akkor figyelmeztethet
a csontritkulás veszélyére, mielőtt az komoly panaszokat okozna, így a szükséges
kezelések időben elkezdhetők, megelőzve
a súlyosabb mozgásszervi problémák kialakulását. A csontritkulás megállapítására
a DEXA-vizsgálat a legelterjedtebb, szakmailag javasolt standard eljárás. A Bükfürdő Osteoporosis Programban résztvevő
vendégeink részére a vizsgálatot helyszínen tudjuk biztosítani, így nem szükséges
előzetesen kórházi szakrendelésen részt
venniük.

Szakorvosi vizsgálat
A vizsgálat során reumatológus szakorvosunk kikérdezi Önt a panaszairól,
társbetegségeiről, majd fizikális vizsgálatot végez, és ezek alapján állítja össze
a személyre szabott kezelési tervet.

Egyéni gyógytorna
Bízza magát kiváló gyógytornászaink vezetésére és tegyen aktívan jóllétéért! Aki
úgy érzi, ereje teljében van, annak kihívást
jelenthet az agility (ügyességi) gyakorlatok
teljesítése, izomerősítő gyakorlatok kivitelezése, melyek célzottan építik izomerő állóképességünket, tartóizmaink kondícióját.
A kialakult csontritkulásban a gyógytorna
segíti az izomegyensúly újraépülését nyújtó-lazító technikákkal, illetve a gerincoszlop
függőleges irányú terhelésével a csontvesztés is mérsékelhető. A vízben végeztt
gyógytorna fejleszti a törzsstabilitást, légző
kapacitást, emellett pedig kiváló relaxációs
közeg.

OSTEOPOROSIS KÚRÁK
4 napos „énidő” program

csontsűrűség mérés
■ szakorvosi vizsgálat
■ Soft-Pack® kezelés
■ testkezelés
■ 2 db Kraxenofen® alpesi
		 széna gőzfülke
■ 2 db 30 perces masszázs
■ 3 db wellness kádfürdő
■

1 hetes „felfrissülés” program

csontsűrűség mérés
■ szakorvosi vizsgálat
■ dietetikai tanácsadás
■ 2 db Soft-Pack® kezelés
■ 2 db Kraxenofen® alpesi
		 széna gőzfülke
■ 2 db 30 perces gyógymasszázs
		 Bükfürdő Thermal & Spa® 		
		 masszázskrémmel
■ 2 db wellness kádfürdő
■ 3 db tradicionális gyógykezelés
■ 2 db egyéni gyógytorna
■

2 hetes „regenerálódás” program
csontsűrűség mérés
szakorvosi vizsgálat
■ dietetikai tanácsadás
■ szakorvosi kontrollvizsgálat
■ 2 db Soft-Pack® kezelés
■ 2 db Kraxenofen® alpesi
		 széna gőzfülke
■ 2 db 30 perces gyógymasszázs
		 Bükfürdő Thermal & Spa® 		
		 masszázskrémmel
■ 4 db wellness kádfürdő
■ 7 db tradicionális gyógykezelés
■ 5 db egyéni gyógytorna
■
■

3 hetes „újjászületés” program

csontsűrűség mérés
szakorvosi vizsgálat
■ dietetikai tanácsadás
■ 2 db szakorvosi kontrollvizsgálat
■ 3 db Soft-Pack® kezelés
■ 3 db Kraxenofen® alpesi
		 széna gőzfülke
■ 3 db 30 perces gyógymasszázs
		 Bükfürdő Thermal & Spa®
		 masszázskrémmel
■ 3 db wellness kádfürdő
■ 13 db tradicionális gyógykezelés
■ 7 db egyéni gyógytorna
■
■

SOFT-PACK® KEZELÉSEK
Alga pakolás Soft-Pack®
wellness ágyban

Leopoldskroneri
alpesi iszappakolás
Soft-Pack® wellness ágyban

Adja át magát a súlytalanság érzésének! A testkezelő vízágyon fekvő vendégeink bőrére felkenjük az algapakolást, majd a pakolás jótékony meleg
ölelésében „lebegve” a hatóanyagok
felszívódnak a bőr legmélyebb rétegeibe. A kálciumban gazdag alga pakolás
a fizikai megújulást segíti elő, miközben
az ágyban lebegve a lelki felfrissülést is
átélheti.

A Soft-Pack® wellness ágyban való
relaxálás nem csak algapakolással,
hanem iszappal is történhet. A híres
leopoldskroneri alpesi iszap fájdalomcsillapító és izomlazító hatású, így a
testkezelő vízágyban lebegve a kellemes meleg hatására testünket átjárja a
bőrünkbe szívódó iszap jótékony hatása.

MASSZÁZSOK
Gyógymasszázs
Bükfürdő Thermal & Spa®
masszázskrémmel

Arc-fej-vállmasszázs
Bükfürdő Thermal & Spa®
masszázskrémmel

A svédmasszázs fogásaival kúraszerűen alkalmazott részmasszázs a beteg
és fájdalmas terület lazítására szolgál.
Fokozza bőr rugalmasságát, enyhíti az
izomfáradságot, megszünteti az izmok
állandó feszességét. Mindemellett csökkenti az általános fáradtságérzetet és
jó közérzetet biztosít. A kezelés során a
különleges büki gyógyvizet tartalmazó,
saját márkás Bükfürdő Thermal & Spa®
Masszázskrémet használjuk.

A masszázs során először a tarkón, a
nyak és a hát felső részén végzünk frissítő masszázst, majd az egész arcot, a
homlok, az orr, a szem és a fül körüli részeket masszírozzuk végig. A két terület
kombinált kezelése segíti a test feszes
izmainak oldását.

Nyirokmasszázs
A kezelés során a kötőszövetre gyakorolt finom manuális fogástechnika anélkül segíti elő a nyirokszállítást, hogy fokoznánk annak termelődését. Javallott:
ödémák esetén, műtétek után.

Frissítő talpmasszázs
A megfáradt lábak felfrissítésére szolgáló masszázsfajta. A talp és láb teljes
területét átmasszírozva egy kellemesen
frissítő hatást érez a vendég.

Wellness-sportmasszázs
Bükfürdő Thermal & Spa®
masszázskrémmel
Erőteljes, határozottabb fogásokkal elvégzett masszázs, mely felfrissíti a munkában elfáradt hátat és a merev izmokat. Az intenzívebb tempóban elvégzett
masszázsfajta kiváló a rossz tartásból
adódó izomfájdalmak oldására. Hatása
a masszázs után azonnal érezhető, az
izomzat felfrissül, a szervezet számára
kellemes közérzetet biztosít.

MASSZÁZSOK
Aromamasszázs

Regeneráló masszázs mandulaolajjal

Kényeztesse testét, lelkét természetes
növényi olajokat és különleges esszenciákat tartalmazó bőrápoló olajjal! A
masszázsok során használt olajkompozíció értékes hidratáló olajok keveréke
mandulaolajjal, szezámolajjal, jojobaolajjal, ricinusolajjal és szőlőmagolajjal!
Ha felfrissülésre vágyik, válasszon hozzá
pluszban citrom vagy lime (zöld citrom)
esszenciát, ha inkább ellazulna, narancs
esszenciát! Ez a kezelés nem csak tökéletesen ellazítja a testet, de egyúttal valódi, érzéki élményt biztosít.

Az édes mandulaolaj természetes hatóanyagai nyugtatják a bőrirritációkat,
kiválóan hidratálják és regenerálják a
bőrt. A masszázs testi, lelki és szellemi
felfrissülést nyújt, energizáló, revitalizáló
hatása kiemelkedő, így bátran ajánljuk
mindazoknak, akik egy óra kényeztető
relaxációra vágynak.

Frissítő masszázs kecskevajjal
A prémium PURE krém A-B-C és D-vitaminokban gazdag, értékes kecskevajat,
jojobaolajat és napraforgóolajat tartalmaz. Mivel nem tartalmaz paraffint, parabéneket, PEG-eket, sőt színezőanyagot és illatanyagokat sem az extra
érzékeny és az ekcémás bőr ápolására
is tökéletes választás! További aktív hatóanyagai, az urea pura és a panthenol regenerálják és hidratálják a bőrt, és
gondoskodnak a kellő hidratációs szint
megtartásáról. Ez a kezelés hidratálja,
rugalmasítja, feszesíti és értékes antioxidáns vitaminokkal táplálja a bőrt!

Vitalizáló masszázs
Élénkítő, vitalizáló hatású, feszesít, fokozza a rugalmasságot, fellazítja a letapadt izomszöveteket. Ülőfoglalkozás
miatt állandó nyak-, váll- és hátfájással
küzdőknek, ellazulni vágyóknak ajánlott.
A kezelés végén speciális fogásokkal
nyújtjuk és lazítjuk az izmokat.

Talpreflexzóna masszázs
Az alternatív gyógyászat módszere,
mely során a talpon található reflexpontokat egy speciális masszázstechnikával
masszírozzák át. Elindítja a szervezet
öngyógyítását, normalizálja az energia
viszonyait, oldja a stresszt, a feszültségállapotot, optimalizálja a vérellátást, az
idegrendszert, javítja a vérkeringést, a
salakanyagok kiürítését.

MASSZÁZSOK
Ayurveda masszázs

Frissítő test- és talpmasszázs

A masszázst felmelegített aromaolajakkal, öt gyógynövény őrleményből készített gyógynövény csomagocskákkal és
kézzel végezzük. A kezelés során laza,
óvatos mozdulatokkal dolgozunk, így
az izomfeszülések ellazulnak, a fájdalom
csökken, a keringés felgyorsul. Az óvatos
mozdulatok kiválóan hatnak a nyirokkeringésre is.

Élénkítő, vitalizáló hatású test- és talpmasszázs. Fokozza a bőr rugalmasságát
és feszességét, a letapadt izmokat fellazítja. A nyak, a hát, a váll területek mellett
a masszázs a talp és a lábak teljes területét érinti, így a megfáradt lábak számára
is kellemes, frissítő érzést biztosít.

Lávaköves masszázs
A kezelés speciális masszázstechnikára épül, amelynek során a kézzel történő masszázst vulkáni eredetű, simára
csiszolt – vízben 50-60 °C-ra felmelegített – kövek teszik még hatásosabbá. A
kezelés javítja a vér- és nyirokkeringést,
felmelegíti a testet, izomlazító, stresszoldó, méregtelenítő hatású.

Wellness-sport- és frissítő talpmasszázs Bükfürdő Thermal & Spa®
masszázskrémmel
A masszázs során gyömbér és árnika kivonatot, valamint eredeti büki gyógyvizet tartalmazó Bükfürdő Thermal & Spa®
masszázskrémet használunk. Intenzív,
dinamikus, határozott mozdulatokkal
végezzük közkedvelt masszázsunkat,
amely felfrissíti a munkától, sporttól
megfáradt izmokat, és kellemes közérzetet biztosít. Az egész testet érintő kezelés alatt kiemelt figyelmet fordítunk a
talp és a láb területére.

TESTKEZELÉSEK
„ Hot chocolate” testkezelés csokis peeling, masszázzsal

Karcsúsító, frissítő kávés peeling,
kávéolajos masszázzsal

Új, valódi kakaót tartalmazó organikus
peelingünk igazi élvezet édesszájú vendégeinknek! Használata után a bőr felfrissül és rugalmasan bársonyos tapintású
lesz! Hatásai: enyhén hámlasztó, bőrrugalmasító, bőrfeszesítő, öregedésgátló.
Alkalmazása után az elhalt bőrsejtek lehámlanak, a bőr visszanyeri finomságát,
így az értékes hatóanyagok könnyen
felszívódnak. A masszázshoz egy csodálatos keveréket használunk, amely mandulaolajból, szezámolajból, jojobaolajból,
ricinusolajból és szőlőmagolajból áll. Illatanyagokat, adalékanyagokat, tartósítószert nem tartalmaz! Mélyen felszívódik,
komfortos, mert nem hagy maga után ragadós filmréteget. Használata tökéletesen hidratált, bársonyosan selymes bőrt
eredményez! Ennél a kezelésnél kakaó illóolajat adunk hozzá, melynek intenzív illata a forró csokoládéra emlékeztet, amit
belélegezve szinte szánkban érezzük a
finom édesség ízét.

A kezeléshez használt új Coffee peel enzimatikus kávés peeling frissítő, serkentő,
és öregedésgátló hatású. Alkalmazása
után az elhalt bőrsejtek eltűnnek, a bőr
visszanyeri finomságát, így az értékes
hatóanyagok könnyen felszívódnak. A
masszázshoz használt Adventure olajkompozíció feszesebbé teszi a bőrt, vérkeringésfokozó hatása révén a bőr kötőszövetében lerakódott salakanyagok, a
zsír és a felesleges folyadék is könnyebben távozik. Zsírbontó, frissítő és élénkítő hatású, pezsdítő kávéillattal.

Méregtelenítő, stresszoldó sörös
peeling testpakolással, masszázzsal
A sörkezelés számos B-vitamint és létfontosságú nyomelemeket tartalmaz, ásványi anyagokban gazdag, ezért erősen
aktiválja az anyagcserét, így ideális az
egész szervezetnek. Az aktív hatóanyagok eredménye érezhető és érzékelhető
még másnap is. Ideális az emésztésnek
és a szívnek, csökkenti a szívinfarktus
esélyét, nyugtató és méregtelenítő hatása van, serkenti az egész test tisztulását. Kitűnő stresszoldó, alvászavarokban
szenvedőknek kifejezetten ajánlott.

TESTKEZELÉSEK
Vadgesztenyés lábpakolás
A tiszta vadgesztenyéből készített pakolás erősíti a hajszálereket és a seprűvénákat, hasznos a kötőszövetek folyadékvisszatartása ellen. Ez a kezelés kiváló a
seprűvénák elhalványítására, kismamáknak ödémás lábakra, aktív sportot űzőknek a fájdalmas lábikra görcs kezelésére.
Nagyon ajánlott sérülések és operációk
utáni regenerálásra és mindenkinek, aki
sokat erőlteti a lábát, vagy álló, illetve ülő
munkát végez. A lábmasszázshoz használt, kecskevajból készült ízületi balzsam
frissítő, fájdalomcsillapító hatóanyagainak (mentol, kámfor) köszönhetően
azonnal könnyít a fáradt lábakon, mialatt
értékes vitaminokkal táplálja, hidratálja
és ápolja a száraz bőrt.

Bükfürdő Thermal & Spa®
pakolás gyógymasszázzsal
Klasszikus svédmasszázs fogásaival
végzett részmasszázs, amely izomlazító,
keringésfokozó, fájdalomcsillapító hatású. A masszázst megelőzően a fájdalmas
testrészre hűsítő hatású mentolt és eredeti büki gyógyvizet tartalmazó Bükfürdő
Thermal & Spa® pakolást helyezünk fel,
majd a masszázst a gyömbér és árnika
kivonatot, valamint eredeti büki gyógyvizet tartalmazó Bükfürdő Thermal &
Spa masszázskrémmel végezzük el.

KRAXENOFEN®
Kraxenofen® alpesi széna gőzfülke
Foglaljon helyet az egyedi kialakítású, alpesi hangulatot árasztó Kraxenofen® alpesi
széna gőzfülkében! A fűszeres alpesi széna
illata már az előtérben megteremti azt a
hangulatot, ahol átengedheti magát a teljes
relaxációnak. A fűtött székben ülve a hátulról érkező gyógynövényes szellő lágyan simogatja a hátát. Az alpesi gyógynövényes
szénapárnákon keresztül érkező kellemes

meleg közvetlenül a hátat és a nyak területét éri, ellazítja az izmokat és az egész testet.
A fej és a lábak szabadon vannak, ezáltal
a Kraxenofen®-t visszeres problémával, illetve szív-és keringési problémákkal élők
is nyugodtan használhatják. A jellegzetes
illat a gyógynövényes szénában rejlő es�szencia olajokból árad és a kellemes meleggel kombinálva nyugtató és regeneráló
hatású, sőt csodálatos módon szabaddá
teszi a légutakat.

WELLNESS KÁDFÜRDŐK
Kecsketejes iszapfürdő árnikával

Aromafürdő

A csúcsminőségű kecsketejes iszapfürdő
finoman őrölt, természetes tőzegiszapot
tartalmaz a híres alpesi leopoldskroneri
tőzegiszaplápból. Gyulladásgátló, izomlazító, fájdalomcsillapító, bőrápoló, hidratáló és antibakteriális hatású. Erősíti az
immunrendszert, oldja a feszültséget, a
stresszt, csökkenti az ízületi és reumás
panaszokat.

A kezeléshez használt Classic Kényeztető Fürdőolaj egy csúcsminőségű olajkompozıció: földimogyoró olajjal, édes
mandula olajjal és makadámia dió olajokkal, valamint rózsa, ylang-ylang és
cédrus aromákkal revitalizálja és hidratálja a bőrt. Használata után a bőr kellemes, üde illatú lesz, és visszanyeri selymes puhaságát és bársonyosságát.

Bükfürdői gyógynövényes fürdő

Sörfürdő

Ez a fürdő igazán különleges gyógynövények keverékét tartalmazza A hamamelisz (varázsmogyoró), levendula, kamilla,
körömvirág, rózsaszirom és menta illatos
keverékéből készített herbálfürdő stres�szoldó, nyugtató, izomlazító hatású.

Ez a különleges kezelés serkenti az
anyagcserét és relaxálja a testet, sőt,
használata után az egész szervezetünk jól érzi magát! Bőrünk hidratált,
bársonyosan selymes és jól ápolt lesz.
Mivel nagy mennyiségben tartalmaz fito-ösztrogéneket, ásványi anyagokat és
nyomelemeket erősíti az immunrendszert. B1, B2, B3-vitamintartalmának
köszönhetően pedig egy igazi vitaminbomba a testnek! Komló tartalmának
nyugtató hatása van, ezért ezt a fürdőt
kifejezetten ajánljuk stresszes életvitelt
folytatóknak, menedzsereknek és alvászavarokkal küszködőknek.

Holt-tengeri sós fürdő
A Holt-tengeri sófürdő 26 féle ásványi
anyaggal számos bőrbetegségben segít, így például az ekcéma, psoriasis,
narancsbőr, száraz bőr, ráncosodás, ill.
egyéb problémák kezelésében is. Reumás betegségek, asztma, légzőszervi
betegségek, magas vérnyomás és bélgyulladások esetén is rendkívül hasznos.
A felhasznált segédanyagok vegyi kezelés nélkül, csak szárítással és mosással
előállítva, kémiai anyagok hozzáadása
nélkül készültek.

TRADÍCIONÁLIS
GYÓGYKEZELÉSEK
Víz alatti vízsugármasszázs (tangentor)
Szénsavfürdő
Pezsgőkádfürdő
4 rekeszes galván fürdő
Súlyfürdő
Parafango
Gyógyszeres pakolás– antiflogisztin
Csoportos gyógytorna (vizes)
McKenzie gyógytorna
Lézerkezelés
Ultrahang
Elektroterápiák

TRADICIONÁLIS GYÓGYKÚRÁK

1 hetes rekreációs gyógykúra
• szakorvosi vizsgálat
• 6 db tradicionális gyógykezelés
1 hetes preventív gyógykúra
• szakorvosi vizsgálat
• 10 db tradicionális gyógykezelés
2 hetes tradicionális gyógykúra
• szakorvosi vizsgálat
• szakorvosi kontrollvizsgálat
• 19 db tradicionális gyógykezelés
3 hetes komplex gyógykúra
• szakorvosi vizsgálat
• 2 db szakorvosi kontrollvizsgálat
• 29 db tradicionális gyógykezelés
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