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A pragnie żyć wiecznie i młodo 
wielu z nas. Nie chcemy mądro
ści i doświadczenia bez sił i 

energii, aby je wykorzystać. W młodości 
coraz częściej widzi się jedyny klucz do 
radości życia. Witalność ciała i umysłu 
ponad wszystko. 
Nie miejsce tu na polemikę z takimi 
poglądami. Skoro jest takie zapotrzebo
wanie, na pewno znajdą się ci, którzy na 
nie odpowiedzą swoją ofertą. Medycyny 
stara się więc spełnić i to marzenie...
Medycyna daje recepty, ale stawia także 
wymagania, analizując wszystko, co skła
da się na potencjał zdrowia człowieka. 
Najpełniej czyni to nowa współczesna 
specjalność medyczna zwana antiaging, 
zmagająca się z problemami przedwcze
snego starzenia. Cała sztuka tkwi w tym, 
by wiedzieć, jak spowodować, aby prze
analizować ogromną liczbę danych o para
metrach naszego organizmu i wykazując, 
że z wiekiem stają się one mniej wydolne, 
wyciągnąć z tego korzystne wnioski tera
peutyczne. Pomagają w tym zaawansowa
ne techniki komputerowe. Analizą ogrom
nych zasobów danych i wyciąganiem z 

nich praktycznych wniosków zajmuje 
się właśnie medycyna antiaging. To ona 
podpowiada, jak żyć, by już dziś czuć się 
lepiej i sprawniej, a w przyszłości uniknąć 
zmiany tego stanu na gorsze.
Proces starzenia się przebiega w sposób fizjo
logiczny. Mogą się jednak nań nakładać pro
cesy chorobowe. Zdrowy tryb życia pozwala 
na oddalenie tego zagrożenia. W ostatnich 

latach na rynku pojawiają się coraz nowsze 
środki farmakologiczne dodające sił wital
nych, poprawiające nasze samopoczucie. 
To właśnie są osiągnięcia farmakoterapii 
kosmetycznej. Twórcą tego pojęcia jest ame
rykański psychiatra Peter Kramer, entuzjasta 
prozacu, leku antydepresyjnego.
Pogorszenie nastroju jest typowym dla sta
rości stanem emocjonalnym, którego pod
łożem jest trudna sytuacja zdrowotna, a 
często i socjalna seniora. Zaburzenia snu, 
spadek aktywności seksualnej, brak akcep
tacji swego ciała  na to wszystko można 
już znaleźć lekarstwo. Do tego dochodzą 
preparaty witaminowe, makro i mikroele
menty, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, 
anaboliki, energizery (często hormonal
ne), leki rewitalizujące oraz odmładza
jące (np. żeńszeń, geriokaina, padma). 
Trzeba przy tym pamiętać, że lek używa
ny bez sprecyzowanych wskazań może 
nie tylko nie zadziałać pozytywnie, lecz 
nawet szkodzić. Niestety, leki te dostępne 
są bez recepty i są używane bez konsulta
cji z lekarzem. Zamiast odmłodzenia i 
poprawienia urody można sobie w ten 
sposób zafundować utratę zdrowia. 
W gerontofarmakologii znajdziemy też 
leki poprawiające pamięć, czyli neurotro
powe, jak: nootropil czy ginkgo bilobae. 
Nie powinno się ich jednak nadużywać. 
Najlepszym lekarstwem na poprawienie 
pamięci jest ciągłe jej ćwiczenie. 
Od farmakoterapii estetycznej ważniej
sze jest stosowanie zaleceń dotyczących 
tzw. zdrowego stylu życia (dieta, aktyw
ność fizyczna, higiena psychiczna), choć 

Lepiej byç pi´knym i m∏odym...

Zamiast cyrografu

Stary Faust podpisa∏ cyrograf i za swojà dusz´ otrzyma∏ 
wiecznà m∏odoÊç. DziÊ m∏odoÊç mo˝na sobie po prostu 
kupiç. Sprzedajà jà kliniki chirurgiczne, salony pi´knoÊci 
i sklepy z kosmetykami.

czyli pi´ciodniowy program piel´gnacyjny z odnowà 
biologicznà dla m´˝czyzn

Specjalnie dobrany zestaw zabiegów kosmetycz
nych oraz çwiczeƒ, zapewniajàcy popraw´ kon
dycji fizycznej i samopoczucia. Po konsultacji z 
lekarzem i zdiagnozowaniu stanu skóry zostaje 
u∏o˝ony indywidualny program, sk∏adajàcy si´ z 
szeregu zabiegów na twarz i cia∏o.
Program obejmuje:
● konsultacj´ z lekarzem dermatologiem, 
● diagnostyk´ stanu skóry, 
● kuracj´ kosmetycznà (3 zabiegi kosmetyczne 
firmowe), 
● 1 zabieg piel´gnacyjny d∏oni, 
● 1 manicure, pedicure, 
● 2 zabiegi piel´gnacyjne brzucha z masa˝em, 

● 1 masa˝ ca∏ego cia∏a, 
● 1 masa˝ cz´Êciowy, 
● 1 zabieg piel gnacyjny w∏osów ze strzy˝eniem, 
● saun´ bez ograniczeƒ, 
● systematyczny pomiar ciÊnienia, 
● codziennà gimnastyk´ porannà, 
● 2 kinezyterapie w basenie, 
● 1 hydromasa˝, 
● 2 bicze szkockie, 
● 4 si∏ownie.
Cena promocyjna:
● osoba w pokoju 1osobowym: 2350 z∏
● osoba w pokoju 2osobowym: 2000 z∏

êród∏o: Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdroju
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narodziny antiagingu stwarzają nauko
we podstawy prawidłowego stosowania 
leków zapobiegających przedwczesne
mu starzeniu. 

A dokładniej  miejsc, w których owe cuda 
urody znowu nabierają swego blasku  
salonów odnowy biologicznej i gabinetów 
kosmetycznych. I tym razem wybór jest 
jedynie przykładową ilustracją ich możli
wości i różnorodności, stopnia zorganizo
wania oraz rozmieszczenia geograficzne
go. By uniknąć powtórzeń, nie pretenduje 
on również do ich pełnej prezentacji. 

OÊrodek Feniks w Na∏´czowie. Zlokali
zowany w trzech kameralnych willach 
ośrodek odnowy biologicznej, działa
jący od 1990 r. i świadczący usługi w 
zakresie medycyny estetycznej. Propo
nuje kuracje, których celem jest popra
wa ogólnej kondycji, samopoczucia i 
wyglądu. Nałęczów, gdzie znajduje się 
ośrodek, tworzy wyjątkowo korzystne 
warunki mikroklimatyczne do połą
czenia zabiegów leczniczych, rehabili
tacyjnych, rewitalizacji skóry twarzy i 
całego ciała z wypoczynkiem. Pobyt w 
ośrodku zorganizowany jest w 6 lub 
13dniowch turnusach. 

Z zestawu wykonywanych zabiegów 
(ich harmonogram ustalany jest indywi
dualnie podczas badania lekarskiego na 
podstawie wieku, stanu zdrowia i ogól
nej kondycji organizmu) ośrodek kilka 
poleca szczególnie.
BeautyTek to system biocybernetyczny, który 
czyni możliwy proces odmładzania tkanek, 
usuwając wiele problemów estetycznych twa
rzy i ciała. Farma zdrowia i urody to z kolei 
połączenie diety i ruchu z takimi zabiegami 
jak: codzienny masaż ręczny, wodny, wibra
cyjny i powietrzny z drenażem limfatycznym, 
tlenoterapia i lipoliza (lokalne rozpuszczanie 
tkanki tłuszczowej). Ośrodek przeprowadza 
także zabiegi kosmetyczne zapobiegające nie
korzystnym skutkom zbijania wagi ciała oraz 
leczy cellulitis (mezoterapia tkanki tłuszczo
wej, którą uzupełnia się masażem ręcznym, 
mechanicznym i ruchem).
Farma piękności proponowana jest oso
bom od 33 roku życia i polega na lecze
nie witaminą H3 (podawaną domię
śniowo), co ma na celu wyhamowanie 
procesu starzenia się organizmu i zacho
wanie lub poprawę funkcjonowania 
poszczególnych narządów (oczu, uszu, 
centralnego układu nerwowego itp.). 

Centrum Natura w Dusznikach Zdroju. 
Centrum odnowy biologicznej, oferujące 
kuracje, których celem jest nauka zdro

wego trybu życia, odpoczynek połączony 
z odchudzaniem i rekreacją, pielęgnacja 
zdrowia, ciała i urody, poprawa kondycji 
fizycznej. Wszystko to w ramach wypo
czynku w pięknej i malowniczo poło
żonej miejscowości uzdrowiskowej, w 
Dusznikach Zdroju, który przywróci siły 
witalne, poprawi zdrowie i urodę.
Centrum proponuje kuracje odnowy biologicz
nej, podczas których można w bardzo prosty 
i naturalny sposób pomóc swemu zdrowiu 
w walce z chorobami cywilizacyjnymi oraz 
schudnąć (utrata 1015 proc. masy ciała), 
dotlenić i odtoksycznić organizm oraz przepro
wadzić kosmetyczną pielęgnację skóry. 

Studio odnowy biologicznej Rosa w Kra
kowie. Firma Rosa Solaria jest autoryzo
wanym dealerem firmy Dr. Kern GmbH, 
z której urządzeń korzysta już ponad 
600 salonów solaryjnych na terenie całe
go kraju, także w studiu krakowskim, 
gdzie umożliwia korzystanie z sauny, 
solarium, łaźni tureckiej, bodythermu, 
oraz różnorodnych masaży: klasyczne
go, hydromasażu, a także jacuzzi.
Studio Rosa oferuje  obok sauny fińskiej 
(koedukacyjnej, grupowej i indywidualnej) 
 urządzenie bodytherm, służące do redukcji 
nadwagi, likwidacji cellulitisu oraz łagodze
nia bólów mięśniowych. Działa ono poprzez 
silne miejscowe ogrzanie odpowiednich par
tii ciała za pomocą elastycznych, napełnio
nych powietrzem bandaży, podłączonych 
do urządzenia sterowniczego. Oprócz tego 
do dyspozycji są tu różne rodzaje hydro
masażu (jacuzzi, kaskada pojedyncza lub 
podwójna, hydromasaż grzbietowy oraz 
pionowy, natrysk rotacyjny oraz szkocki, czy
li przemienny gorący i zimny bicz wodny). 
Można także skorzystać z łaźni tureckiej oraz 
z masażu klasycznego, relaksacyjnegocało
ściowego i częściowego.

Hotel Nadmorski w Gdyni. To najpiękniej 
położony hotel w Trójmieście. Usytuowa
ny na skarpie nad Zatoką Gdańską, tuż 
obok plaży i Bulwaru Nadmorskiego  
 dwukilometrowej trasy spacerowej i 
rowerowej biegnącej wzdłuż morza.
To doskonałe miejsce do odpoczynku, 
blisko natury, a zarazem zaledwie kilometr 
od centrum nowoczesnej Gdyni  kurortu, 
stolicy żeglarstwa, jazzu i filmu polskiego.
Jako jedyny w Trójmieście posiada garaż 
podziemny, monitorowany, mieszczący 
50 samochodów. Odpowiednio wyposa
żone, komfortowe sale konferencyjne, 
siłowania, SPA, masaże itp. itd.

Villa Park w Ciechocinku. W centrum Pol
ski  200 km od Warszawy, w sercu Kujaw 
usytuowane jest największe uzdrowisko 
nizinne  Ciechocinek. Właściwości lecz
nicze uzdrowiska są związane z natural

Siedem cudów urody

nasze drogie panie, czyli troch¢ o cenach
Zabieg Cena (w z∏)

OÊrodek Feniks w Na∏´czowie
ró˝any lifting biologiczny 119
zabieg regenerujàcy z jedwabiem i przeciwutleniaczami 125
kontur z wype∏nieniem ust (makija˝ permanentny) 950
∏agodzenie zmarszczek restylanem 8001200

Centrum Natura w Dusznikach Zdroju
podstawowy 13dniowy program kuracji odnowy biologicznej  1300

Studio odnowy biologicznej Rosa w Krakowie
guam  ok∏ady z alg morskich 69
bodytherm  10 zabiegów 189
sauna  10 wejÊç 152
solarium  100 minut 79

Sokrates SPA Club
kuracja  turnus 13dniowy 1299

Salon urody Afrodyta w Warszawie
zabieg oczyszczajàcy 100165
depilacja laserowa (nogi) 12001250

Beauty Boutique - pe∏ne zabiegi (2 godziny)
nawil˝ajàcy, regulujàcy 240
od˝ywczy, dotleniajàcy, uj´drniajàcy 260
actilift  290
zabieg klasyczny (oczy, szyja, dekolt) 320

Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdroju
zabiegi twarzy intensywnie regenerujàce (10) 540680
10dniowy program odchudzajàcy z odnowà biologicznà 29003500
5dniowy program piel´gnacyjny z odnowà biologicznà dla kobiet 20002350
weekend SPA 620750

˝ród∏o: autor
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nym tworzywem leczniczym, jakim jest 
solanka i unikalnym mikroklimatem tęż
niowym, który z uwagi na zawartość jodu 
jest zbliżony do klimatu morskiego, lecz 
jest od niego znacznie łagodniejszy.
Klinika Zdrowia i Urody Villa Park jest 
nowoczesnym i dobrze wyposażonym 
tego typu obiektem w Polsce, zapewnia
jącym bardzo bogatą ofertę dla gości indy
widualnych i konferencyjnych oraz niepo
wtarzalną pełną serdeczności atmosferę. 
Specjalnie dla biznesmanów i menedże
rów opracowano tam programy weekendo
we, tygodniowe, aby choć przez parę dni 

zapomnieć o codziennych troskach, oddać 
się w ręce wykwalifikowanych medyków.

Sokrates SPA Club. Kuracje odnowy bio
logicznej, wczasy zdrowotne i odchudza
jące, odnowa biologiczna i odchudzanie, 
głodówka, dieta oczyszczająca, turnusy 
zdrowotne w górach (Polanica Zdrój) i 
nad morzem (Łukęcin), niekonwencjo
nalne metody leczenia. 
Centrum Szkolenia Ekologicznego „Sokra
tes” zostało założone w 1992 r. we Wrocła
wiu. Przez 11 lat działalności zorganizował 
przeszło 120 turnusów szkoleniowozdro

wotnych. Z jego usług skorzystało ponad 5 
tys. osób, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 
Centrum kontynuuje tradycje sanatoriów 
dr. Buchingera w Niemczech, Scheltona w 
USA i kliniki Nikołajewa w Moskwie.
Oferowane są zabiegi z zakresu odnowy 
biologicznej i medycyny niekonwencjonal
nej: odchudzające i odmładzające ciało, 
guam, fito mineralis, pasy wyszczuplają
ce  antycellulitis, a także masaże (leczni
czy, sportowy, wspomagający odchudza
nie, energetyzujący i relaksujący).
Dostępne są również: refleksoterapia stóp, 
chińska bańka (próżniowa), refleksoterapia 
dłoni i głowy, moksoterapia (przyżeganie), 
świecowanie uszu, parafinowy zabieg z 
algami na stawy oraz elektropunktura. 
Podczas turnusu w „Sokratesie” 
wykorzystywane są również elementy 
wielu innych metod naturalnych tera
pii, takich jak: medycyna tybetańska, 
reflekso i moksoterapia, gimnastyka 
energetyzująca faraonów, gimnastyka 
czang kuang bao, chi gong statyczny, 
medytacja, muzyko i bioenergoterapia, 
głodówka, miodolecznictwo, medytacja, 
ziołolecznictwo i aromaterapia.

Salon urody Afrodyta w Warszawie. Zabie
gi kosmetyczne twarzy i całego ciała wyko
nywane są przy użyciu profesjonalnych 
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„P´dzàc przez ˝ycie zatrzymaj si´
 w Klinice Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku,
aby daç szans´ przem´czonemu organizmowi”

   Wysokie zanieczyszczenie Êrodowiska, wszechobecny i szkodliwy dla zdrowia smog, wielogodzinna praca 
przy sztucznym Êwietle, niew∏aÊciwe od˝ywianie powodujà choroby cywilizacyjne, stanowiàce zagro˝enia 
dla zdrowia i ˝ycia.
  Rosnàce tempo ˝ycia, nieustanny poÊpiech powodujà, ˝e nie myÊlimy o w∏asnym zdrowiu, zapominamy, ˝e 
pracoholizm prowadzi do utraty zdrowia.
  Przed medycynà stojà wi´c nowe wyzwania dotyczàce profilaktyki, promowania zdrowego trybu ˝ycia i 
aktywnego wypoczynku. Tylko dzia∏ania zapobiegajàce i to rozpocz´te w okresie pe∏nego zdrowia pomogà 
utrzymaç pe∏nà sprawnoÊç fizyczno-psychicznà do póênej jesieni ˝ycia.
  Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Villa Park zaprasza na kompleksowà odnow´ biologicznà i rewitaliza-
cj´ przecià˝onego organizmu. Dla businessmanów i mened˝erów oferujemy programy weekendowe i tygodnio-
we, regenerujàce i wzmacniajàce organizm. Wykorzystujàc najnowsze osiàgni´cia medycyny uzdrowiskowej, 
prozdrowotne ˝ywienie i lecznicze walory mikroklimatu ciechociƒskich T´˝ni Villa Park zapewnia aktywny 
wypoczynek, odpr´˝enie, relaks oraz profesjonalnà opiek´ medycznà.
  Odnow´ biologicznà mo˝na po∏àczyç z zabiegami upi´kszajàcymi z zakresu kosmetyki estetycznej twarzy i 
cia∏a w oparciu o preparaty i filozofi´ Instytutu Urody „Thalgo” z Pary˝a oraz zabiegami rewitalizujàcymi twa-
rzy z zastosowaniem urzàdzenia najnowszej generacji „Skin-Master” lub wyg∏adzeniem zmarszczek poprzez 
wstrzykiwanie Restylane czy Botox.

„Aktywny wypoczynek - drogà do zdrowia”

Hotel Klinika Zdrowia i Urody Villa Park
ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek, tel. (054) 416 41 00, fax (054) 416 41 25

www.villapark.pl, e-mail: hotel@villapark.pl
Rabat

Zimno jest naszym sprzymierzeƒcem, a czasem bywa nawet lekarstwem. Od wieków przyk∏adano lód 
na bolàce z´by lub stawy, zimnymi ok∏adami obni˝ano niebezpiecznie wysokà goràczkà. Od czasu, gdy 
do ch∏odzenia u˝yto ciek∏ego azotu, leczenie zimnem sta∏o si´ szansà dla wielu chorych, którym dotàd 
trudno by∏o pomóc.
Krioterapia to leczenie zimnem. „Kryos” znaczy po grecku mróz. KiedyÊ polega∏a na miejscowym stosowa
niu zimna, którego noÊnikiem by∏ lód, Ênieg lub woda, cz´sto równie˝ dwutlenek w´gla, czyli tzw. suchy 
lód. DziÊ w krioterapii stosuje si´ ni˝sze temperatury ni˝ temperatura suchego lodu (78ºC) i niekoniecznie 
miejscowe stosowanie zimna. Krioterapia niszczy tkanki patologiczne oraz pobudza ró˝ne procesy fizjo
logiczne. Mo˝na za jej pomocà zaleczyç lub wyleczyç m.in. takie schorzenia jak bóle i niedow∏ady kr´go
s∏upa, stwardnienie rozsiane, wzmacniaç odpornoÊç i ogólnà wydolnoÊç organizmu. Poddany krioterapii 
pacjent odczuwa przez kilkanaÊcie sekund ciep∏o, co jest skutkiem skurczu naczyƒ. Efektem zabiegu jest 
paradoksalnie d∏ugotrwa∏e ogrzanie wybranego fragmentu cia∏a, bardziej korzystne ni˝ ogrzanie energià 
cieplnà z zewnàtrz. Po kilku godzinach m.in. zmniejszajà si´ obrz´ki ch∏odzonych tkanek, poprawia si´ te˝ 
przep∏yw i oczyszczanie ch∏onki w uk∏adzie limfatycznym. Choç zastosowanie bardzo niskich temperatur 
pozwala skróciç czas zabiegu i osiàgnàç trwalszy oraz pe∏niejszy efekt terapeutyczny miejscowego ch∏o
dzenia, najbardziej przysz∏oÊciowa wydaje si´ krioterapia ogólnoustrojowa. Wykonuje si´ jà w kriosaunie 
lub kriokomorze. 

leczniczy MrÓz
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kosmetyków firmy Matis Paris. Wprowa
dzono szereg udogodnień, od próbnego 
zabiegu depilacji laserowej (gratis), przez 
Karty Stałego Klienta, po rozłożenie płat
ności za wszelkie zabiegi na raty. 
Od trzech lat salon jest  jako pierwszy 
w Polsce  autoryzowany przez włoską 
firmę Vanity Line, światowego lidera w 
depilacji laserowej i zapewnia najbez
pieczniejszą, całkowicie bezbolesną i 
permanentną depilację każdego koloru 
i rodzaju owłosienia. Stale poszerzając 
wachlarz usług, dwa lata temu salon 
wprowadził kolejną  makijaż trwały i 
biotatuaż, wykonywane najnowocze
śniejszą na świecie metodą conture 
make up.
W salonie wykonywane są także usługi 
z zakresu medycyny estetycznej: bezope
racyjna likwidacja zmarszczek, modelo
wania sylwetki, leczenia cellulitu i roz
stępów, peeling lekarski, bezinwazyjne 
zamykanie naczynek krwionośnych. 
Ostatnia nowość to pierwszy laser prze
znaczony do skutecznego zwalczania 
cellulitu i miejscowej otyłości, również 
typu męskiego.

Beauty Boutique. Sieć salonów piękno
ści (Wrocław, Łódź, Kraków, Warszawa, 
Katowice), firmowanych przez francu
ską firmę Guerlain. W ofercie, oprócz 
sprzedaży linii zapachowych (Champs 
Elysee, Too Much, Shalimar, Samsara, 
Aqua Allegoria i innych), także zabiegi 
kosmetyczne (actilift). 
Marka kosmetyczna Guerlain wierna 
jest ideom kosmetyki naturalnej. W 
salonach Guerlain wykorzystywane są 
starannie sprawdzone metody, przede 
wszystkim opatentowana w 1937 r. spe
cjalna technika masażu, którą opraco
wała dr Brunet d’Aubiac: 19minutowy 
masaż, polegający na dokładnym i precy
zyjnym dozowaniu ucisków  po 25 na 
każdy mięsień twarzy.
Oprócz produktów dostępnych w szer
szej dystrybucji, do zabiegów w gabine
tach wykorzystuje się także specyficzne 
preparaty, przeznaczone wyłącznie do 
profesjonalnego użytku.
Podstawowe elementy każdego zabiegu 
pielęgnacyjnego w salonie kosmetycz
nym Guerlain to: określenie rodzaju i 
stanu skóry, demakijaż, peeling, oczysz

czanie skóry, masaż, pobudzający krąże
nie i usuwający toksyny, zastosowanie 
maski i balsamu winnego na skórę ust; 
nałożenie odpowiednich kosmetyków 
pielęgnacyjnych i wykonanie makijażu. 
W salonach piękności Guerlain wykonu
je się również inne rodzaje zabiegów. 
Actilift  stymuluje i opóźnia proces sta
rzenia się skóry, wykorzystując działanie 
ultradźwięków. Inne regulują pracę gru
czołów łojowych dla osób z cerą tłustą, 
nawilżają cerę normalną lub mieszaną, 
ujędrniają skórę osłabioną, wiotczeją
cą lub odżywiają skórę suchą i bardzo 
suchą.
 
Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdroju. 
Czterogwiazdkowy hotel, stanowiący 
miejsce, gdzie ciało i umysł mogą odpo
cząć i uwolnić się od stresu, stworzone 
przy wykorzystaniu doskonałego zaple
cza hotelowego, atutów znanego uzdro
wiska, najnowszej wiedzy z dziedziny 
kosmetyki i kosmetologii oraz dobro
czynnego działania wody. 
Znajdujący się na terenie hotelu Kosme
tyczny Instytut Dr Irena Eris oferuje 

Fitness lokuje si´ pomi´dzy kulturystykà, gimna
stykà i... konkursami pi´knoÊci. To najm∏odsza 
konkurencja kulturystyki. Wy∏oni∏a si´ z kulturysty
ki kobiecej jako nurt ∏àczàcy pi´kno sylwetki z taƒ
cem i elementami gimnastycznoakrobatycznymi. 
W konkursach oceniane sà tak˝e strój, makija˝ i 
wdzi´k zawodniczek, co ∏àczy fitness ze spektakla
mi artystycznymi i konkursami pi´knoÊci. W Polsce 
fitness jako konkurencja sportowa wystartowa∏o w 
1996 r., kiedy to rozegrano pierwsze mistrzostwa 
Polski w Toruniu. 
Wraz z nowà modà wyrasta∏y nad Wis∏à jak grzyby 
po deszczu kluby do çwiczeƒ, mno˝y∏a si´ iloÊç 
specjalistycznego sprz´tu, kszta∏towa∏ odr´bny styl 
bycia i ubierania si´  bardziej dla kobiet, ale rów
nie˝ dla m´˝czyzn.
Ros∏a gama çwiczeƒ wchodzàcych w zakres fit
ness. Oto niektóre z nich.
● Stretching  çwiczenia rozciàgajàce. Dosko
na∏e dla ludzi, którzy potrzebujà delikatnego ruchu 
i relaksu. Idealne uzupe∏nienie ka˝dego rodzaju 
çwiczeƒ. 
● Boxing  zaj´cia wykorzystujàce elementu bok
su i kickboxingu. Sposób na poprawienie kondycji 
zarówno dla kobiet, jak i dla m´˝czyzn. 
● Step  program wytrzyma∏oÊciowosi∏owy 
z u˝yciem stopnia, o zró˝nicowanym poziomie 
trudnoÊci. Step polega na rytmicznym wchodze
niu na specjalnà platform´, kroki u∏o˝one sà w 
sekwencje, co zapobiega monotonii. Sà to çwicze
nia wymagajàce dobrej koordynacji ruchów oraz 
poczucia rytmu.
● Circuit training (kszta∏towanie sylwetki)  çwi
czenia o charakterze si∏owowytrzyma∏oÊciowym, 
rozwijajàce poszczególne partie mi´Êni. Co oko∏o  
5 minut zmienia si´ ich tempo i charakter. Przewa˝
nie proste, ale dynamiczne kroki na stepie przepla
tajà si´ ze statycznymi çwiczeniami si∏owymi z 
przyrzàdami. 
● Power bike  zaj´cia grupowe, podczas któ
rych pod okiem instruktora peda∏uje si´ w ró˝nym 
tempie w pozycjach stojàcej i siedzàcej. 
åwiczenie çwiczeniu nierówne. Stosujàc je, warto 

uwzgl´dniç poni˝sze wskazówki.
● åwiczenia bardzo intensywne, za to nieregular
ne, dajà jedynie krótkotrwa∏e efekty. 
● JednostronnoÊç treningów jest groêna. Nie nale
˝y çwiczyç tylko jednej partii cia∏a lub grupy mi´
Êni, kosztem çwiczeƒ ogólnorozwojowych. 
● Wa˝ne jest obuwie, w∏aÊciwie dobrane do ró˝
nych form çwiczeƒ. Dzi´ki odpowiedniej podeszwie 
buta uniknie si´ problemów ortopedycznych. 
● Najpierw stretching. Nie mo˝na zapominaç o 
rozciàganiu mi´Êni, i to zarówno przed, jak i po 
treningu. Rozruch jest konieczny i musi trwaç przy
najmniej 5 minut. 
● Warto korzystaç z kàpieli parowej, która ma 
dobroczynny wp∏yw na nasz organizm, zw∏aszcza 

po treningu  rozluênia mi´Ênie. 
● Proces spalania tkanki t∏uszczowej uruchamia 
si´ dopiero po 20 minutach treningu. Aeroby  
 çwiczenia „odchudzajàce” nale˝y wi´c wykony
waç przynajmniej 40 minut. 
● Efekty przynosi trening d∏ugotrwa∏y, umiarko
wanie intensywny, bez okresowych zrywów. Z∏u
dzeniem jest, ˝e im intensywniejszy trening, tym 
szybsze spalanie kalorii. 
● Nie nale˝y çwiczyç z pe∏nym ˝o∏àdkiem ani na 
sucho. Ostatni posi∏ek  minimum 2 godziny przed 
treningiem. W czasie treningu nale˝y piç wod´. 
● Tkank´ t∏uszczowà najlepiej spala si´ rano. Nie 
nale˝y çwiczyç wieczorami. 
● Podstawowà zaletà fitness klubu sà çwiczenia 

Gymnasion Fitness Klub
ul. Pu∏awska 427, Armii Ludowej 26, Domaniewska 37
si∏ownia, sale do aerobiku, ∏aênie parowe, sauna 
na sucho, solaria, gabinety masa˝u, Êcianka alpini
styczna, squash, przedszkole dla dzieci
Calypso Reebok Fitness Club
ul. Pu∏awska 17 (Budynek Europlex)
si∏ownia, szeroki zakres çwiczeƒ fitness, sauna, 
solarium, fryzjer, masa˝, kosmetyka
OÊrodek Rehabilitacyjno-Sportowy Fit&Fun
ul. Wysockiego 51
si∏ownia, 3 sale do aerobiku, kursy odchudzania i 
instruktorskie, treningi indywidualne, rehabilitacja, 
sauna, solarium, masa˝e
Saturn Fitness Center
ul. Kuflewska 6
kompleksowa ofer ta fitness, sauna, solarium, 
masa˝, manicure, sklep z odzie˝à sportowà, sklep 
z od˝ywkami dla sportowców
World Fitness
Al. Jerozolimskie 65/79, Al. Jerozolimskie 181, ul. Doma
niewska 41, ul. E. Plater 53
treningi personalne, aerobik i si∏ownia, fitness, 
basen, sauna, solarium, masa˝, manicure, fryzjer

Sport Magnum
ul. Marymoncka 34 (AWF)
si∏ownia, kompleksowa ofer ta fitness, squash, 
odnowa biologiczna, kosmetyka, fryzjer
Olympus Fitness Klub
ul. Marymoncka 34 (AWF)
si∏ownia, kompleksowa oferta fitness, joga, sucha 
sauna, solarium, sprzeda˝ od˝ywek
Fitness Park
ul. Merliniego 4 (Wodny Park)
si∏ownia, kompleksowa oferta fitness, sauna, sola
rium, sklep z odzie˝à sportowà i od˝ywkami dla 
sportowców
The Fitness Center
ul. Prusa 2 (Sheraton Warsaw Hotel & Towers)
si∏ownia, kompleksowa oferta fitness, zaj´cia rowe
rowe, joga, studio cardio, sauna sucha, sauna 
mokra, masa˝e sklep z odzie˝à sportowà i od˝yw
kami dla sportowców
Torwar Fitness Centrum
ul. ¸azienkowska 6A
si∏ownia, kompleksowa oferta fitness, sauna, sola
rium, masa˝e, laseroterapia, krioterapia miejscowa, 
pokój g∏´bokiego relaksu
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zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała, masaże, zabiegi wodne, 
porady dermatologa, usługi fryzjerskie i inne.
Cztery gabinety kosmetyczne, gabinet dermatologiczny oraz 
gabinety masażu, hydromasażu, rehabilitacji i pomieszczenia 
na bicze szkockie. Na szczególną uwagę zasługują zabiegi wyko
rzystujące nowoczesne zdobycze kosmetologii oraz leczniczą 
moc wody. W zależności od potrzeb i długości pobytu, każdy 
może wybrać odpowiedni program pielęgnacyjny. Do wyboru 
czternaście różnego rodzaju nowoczesnych, specjalnie opraco
wanych, firmowych zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało. 
Oprócz tego: masaże (na ciało  klasyczny i ujędrniający oraz 
refleksoryczny stóp), hydromasaże, kąpiel perełkowa, jacuzzi, 
bicze szkockie, zajęcia ruchowe pod okiem instruktora (callane
tics, aerobik, kinezyterapia  gimnastyka w basenie). 
Wszystkie zabiegi, należące do własnego programu pielęgna
cyjnego, wykonywane są z użyciem kosmetyków profesjonal
nych Dr Irena Eris  Prosystem. 
Można tu także skorzystać ze specjalnych kuracji, wśród któ
rych są: 5 i 10dniowe programy odchudzające, pielęgnacyjne 
z odnową biologiczną dla kobiet i dla mężczyzn, pięciodniowy 
program jogi z odnową biologiczną oraz weekend SPA.
Ośrodek ucieleśnia ideę SPA, która jest dzisiaj synonimem luksusu 
i holistycznego dbania o samopoczucie psychiczne i fizyczne. 
I tak wróciliśmy do baśniowej wody życia, której nie trzeba już 
dziś szukać za górami, za lasami. Bo cóż to jest SPA?
A konkretnie jeden z nich  Hipokrates  powiedział: „Sposób 
na utrzymanie ciała w zdrowiu i kondycji jest prosty  wonna 
kąpiel i pachnący masaż każdego dnia...”. 

Nazwa SPA wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „Sanus 
Per Aquam”, czyli „zdrowie przez wodę”. Filozofia SPA opiera 
się na założeniu, że woda jest tym dla ciała, czym marzenia dla 
duszy  może ukoić lub pobudzić do aktywności, może relakso
wać lub stymulować do działania. SPA to spokój ciała i ducha 
 odpowiednie zabiegi pomagające zrelaksować zarówno zmę
czone ciało, jak i ukoić zmysły. 
Kąpiel w świeżej źródlanej wodzie była dla Rzymian czymś więcej 
niż tylko zwykłym codziennym rytuałem, stanowiła bowiem istot
ną część życia w gorących źródłach, które nieco później zostały 
zabudowane i przekształcone w łaźnie, sauny, termy itd. W cza
sach średniowiecznych filozofia SPA kultywowana była przede 
wszystkim przez uczestników wypraw krzyżowych, którzy pra
gnęli odtworzyć w krajach europejskich rytuały kąpielowe w zaob
serwowane w świecie islamskim. Nieco później, w XIV wieku, we 
wschodniej Belgii u podnóża Ardenów, założono miasto Spa, któ
re do dzisiaj, jest jednym z najbardziej znanych kurortów uzdro
wiskowych w Europie. Właśnie w tamtych czasach powstało też 
pojęcie kultury SPA oznaczające szeroko pojętą terapię za pomocą 
wody. Okres oświecenia wśród wielu innych wynalazków przy
niósł także hydroterapię i sztukę masażu, które stosowano jako 
techniki relaksacyjne oraz sposoby zapobiegania dolegliwościom. 
Wiek XIX to także czas wielkiej mody na jeżdżenie „do wód”. 
To, co dzisiaj rozumiemy pod nazwą SPA, różni się od dawnych 
wyobrażeń na ten temat. Dzisiaj SPA symbolizuje nie tylko 
kąpiel i hydroterapię. Tym mianem zaczęto oznaczać też miej
sca, w których człowiek może poddać się rozmaitym zabiegom 
przywracającym harmonię zarówno ciału, jak i duszy. Tego typu 
uzdrowiska są jednak zwykle postrzegane jako bardzo kosztow
ne i elitarne, a z tego powodu niedostępne dla każdego. 
Poza elitarnymi uzdrowiskami coraz trudniej dzisiaj trafić do 
tak określonego symbolicznie miejsca. Spaliny w powietrzu, 
ścieki w wodzie, chemia w żywności, stres w nas, choroby cywi

lizacyjne dookoła. Gdzie znaleźć więc taką krainę zdrowia i 
dobrego samopoczucia?
Trzeba jej po prostu szukać, nie czekać biernie, aż sytuacja 
stanie się jeszcze gorsza. Trzeba ją budować w sobie i wokół 
siebie. Bo inwestycja we własne zdrowie jest jedną z najkorzyst
niejszych, gdzie dodatkowym zyskiem jest szansa wysokiego 
komfortu życia w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. I to jest 
właśnie wellness. 
Wellness to nowe zjawisko cywilizacyjne, jakim jest dążenie 
do możliwie najdłuższego zachowania młodości, zdrowia i 
dobrego samopoczucia. „Well” to po angielsku dobrze, pomyśl
nie, „be well” to właśnie  być w dobrym zdrowiu. Wellness 
ma dostarczyć na to receptę. Ruch, odpowiednia dieta, relaks, 
kąpiel, dbałość o ciało, kontakt z naturą i... innymi ludźmi. 
Wszystko bez przesady, tortur i wyrzeczeń.
Twórcą filozofii wellness jest amerykański lekarz Halbert 
Dunn. To on, dodając do modnego fitness  dobre samopo
czucie  przypomniał, że ciało i umysł powinny pozostawać 
w równowadze. 
I tak wellness uwzględnia całościowo psychiczne, emocjonal
ne, intelektualne, towarzyskie, finansowe i fizyczne potrzeby 
człowieka. I jak przystało na XXI wiek obrosło już we własny 
przemysł odpowiadający na nasze wszystkie zapotrzebowania. 
Wszystkie „zdrowotne” elementy wyposażenia domu, szczegól
nie łazienki, aparaty, które odpowiedzą na pytania związane ze 
stanem naszego organizmu i zmierzą wszystkie jego parametry, 
produkty najlepiej dbające o każdy centymetr naszego ciała. 
Wszak teoretycznie, nie ma żadnego powodu, by człowiek nie 
mógł żyć do 130 lat i cieszyć się pełnią sił do końca swych dni.
 
Autorem opracowania jest Zbigniew Wo∏ynka, dzi´kujemy firmom Eris, 
Villa Park i Swissmed za udost´pnienie zdj´ç
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