"فيز سي" الحمام الكبريتي ـ اليودي
أقوى حمامات كبريتية يودية صحية في ألمانيا

أثناء البحث عن البترول في بداية القرن الـ  20اكتشف المھندس
الھولندي أدريان ستوب بالصدفة أقوى الينابيع الكبريتية اليودية في
ألمانيا .ومنذ أكثر من  100عام تستخدم مياه "فيز سي" كمياه
عالجية طبيعية فعالة.
تساعد مياه ينابيع "الملكة فيلھلمينا" و"أدريانوس" في الشفاء من
األمراض التالية:






الجھاز الحركي :آالم الظھر ،التعضل ،اإلصابات الرياضية،
التھاب المفاصل ،الروماتيزم ،ھشاشة العظام
العيون :الحساسية ،العيون ذات الھيجان المزمن ،االلتھابات،
"العين الجافة" ،بداية التنكس البقعي
الجلد :الحساسية ،الجفاف ،الحكة ،الصدفية ،التھاب الجلد
العصبي ،األكزيما
الجھاز التنفسي :التھاب القصبات ،الربو القصبي ،مرض
الرئة االنسدادي المزمن ،التھابات التجويف األنفي والبلعومي.
القلب واألوعية الدموية :ارتفاع ضغط الدم ،اضطرابات
التروية الدموية ،االضطر ابات الوظيفية في القلب والدورة
الدموية.

االستعماالت
حوض االستحمام
الحمامات الخاصة التي تم تصميمھا على شكل أحواض الدورة،
بحيث تسمح بوضعية االسترخاء البدني وتقليل الضغط
الھيدروليكي الثابت وبالتالي تخفيف العبىء على الدورة الدموية.
حمام رذاذ
يتم استخدام ھذا التطبيق اللطيف في وضعية الجلوس إذا كان
استخدام حمامات األحواض غير ممكن )على سبيل المثال في حالة
ضغط الدم المنخفض أو محدودية الحركة(.
أيروسول ـ حمام العين
في "أيروسول ـ حمام العين" يتم رش عين المريض بلطف ب ُم َر َكز
ضبابي يودي وذلك باستخدام قناع مصمم خصيصا ً لذلك .تدخل
المكونات المفيدة في العين من خالل القرنية والملتحمة.

حمام العين اإلرحالي األيوني
في حمام العين اإلرحالي األيوني يتم ترطيب العيون بالماء
اليودي مباشرة باستخدام مطباقات صغيرة .يضمن التدفق
الضعيف واللطيف وصول جزيئات اليود من المحلول العالجي
إلى داخل العين.
استنشاق
في حالة االستنشاق يتحول ماء اليود الكبريتي إلى رذاذ دقيق
باستخدام جھاز خاص ،ويتم استنشاقه عن طريق توصيلة للفم
واألنف .يظھر ھذا العالج تأثير موضعي في الشعب الھوائية
وفي الجيوب األنفية.

األسعار
االستعماالت
حمام حوض ـ كبريتي ـ يودي
حمام رش ـ كبريتي ـ يودي
استنشاق ـ كبريتي ـ يودي
حمام عيون ـ أيروسول يودي
حمام عيون ـ إرحالي أيوني
)فقط بوصفة طبية(

25,00
25,00
13,00
13,00
15,00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

العروض

 3استعماالت

 10استعماالت

حمامات حوض أو حمامات رذاذ
استنشاقات
حمامات عيون ـ أيروسول
حمامات إرحالية أيونية
)فقط بوصفة طبية(

 67,00يورو
 35,00يورو
 35,00يورو
 40,00يورو

 210,00يورو
 110,00يورو
 110,00يورو
 125,00يورو

حزمة عروض للصحة
" ديتوكس & ريالكس"
 3حمامات كبريتية ـ يودية 3 ،تدليكات
" نوبة البرد & الربو"
 10استنشاقات
" عيون جافة"
 10حمامات عيون ـ أيروسول

 125,00يورو
 110,00يورو
 110,00يورو

الصابون
صابون ـ كبريتي ـ يودي ) 20غرام(
صابون ـ كبريتي ـ يودي )شكل قلب  45غرام(
صابون ـ كبريتي ـ يودي ) 100غرام(
صابون ـ كبريتي ـ يودي سائل ) 250ميليلتر(

 0,90يورو
 1,80يورو
 3,00يورو
 5,00يورو

أوقات العمل
األثنين واألربعاء
الثالثاء والخميس
الجمعة والسبت

من الساعة  8صباحا ً حتى  4بعد الظھر
من الساعة  8صباحا ً حتى  7مسا ًء
من الساعة  8صباحا ً حتى الواحدة ظھراً

العنوانGesundheitszentrum Jod‐Schwefelbad GmbH :
Wilhelminastraße 2, 83707 Bad Wiessee
ھاتف +49 (0)8022 8608‐0 :فاكس+49 (0)8022 8608‐10 :
اإليميلinfo@jodschwefelbad.de :
الموقع على اإلنترنتwww.jodschwefelbad.de :

