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Największy dar  
– zdrowie

Wyznacznikiem dobrego samopoczucia jest nasz stan 
zdrowia. Potwierdza to powiedzenie „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Gdy towarzyszy nam ból, odczu-
wamy również dyskomfort psychiczny. Faktem jest, 
że coraz większą uwagę przykładamy do zdrowia 
i  trybu życia, jednak często zapominamy, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Nasze zdrowie zaczynamy do-
ceniać dopiero, gdy je tracimy. Już w XVI w. dostrzegł 
to renesansowy poeta Jan Kochanowski i poruszył tą 
kwestię we fraszce „Na zdrowie”. Od jej powstania 
minęły stulecia, jednak refleksje w niej zawarte ak-
tualne są do dziś.
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MEDYCYNA ESTETYCZNA | AMOENA POLSKA uczestniczy w programie JAKOŚĆ ROKU 2011

Szlachetna część biznesu
Paradoksalnie, to męż-
czyzna z Bawarii zrewo-
lucjonizował spojrzenie 
świata na potrzeby kobiet 
po chorobie nowotworo-
wej piersi. W  1975 roku 
stworzył jej pierwszą si-
likonową protezę, a jego 
wizja produktu o najwyż-
szej jakości użytkowania 
kontynuowana jest do dziś 
pod szyldem Amoena.

ZDANIEM EKSPERTA

Jak odpowiednio dobrać protezę 
i dlaczego jest to takie ważne?
Każda kobieta jest inna dlatego Amoena oferuje szeroką gamę protez 
piersi. Pięć unikatowych linii produktów odpowiada różnym potrze-
bom kobiet po operacji. Kształt i wielkość muszą być indywidualnie 
dopasowane przez odpowiednio przeszkolonego doradcę w sklepie 
medycznym. W tak ważnym wyborze pośpiech nie jest wskazany. 
Właściwy model wraz ze specjalnym biustonoszem protetycznym, 
nie tylko przywołuje uśmiech na twarzy kobiety, ale przede wszyst-
kim pozwala o niej zapomnieć. – Szacuje się, że w Polsce mieszka oko-
ło 100 tys. Amazonek, a to oznacza tyle samo unikatowych potrzeb. 
Dlatego z myślą o nich stworzyliśmy linię bielizny i strojów kąpielo-
wych, gwarantujących wygodę, bezpieczeństwo, elegancję i pełen 
komfort użytkowania. Chcemy pomóc klientkom na nowo poczuć się 
kobieco i atrakcyjnie, a tylko odpowiednio dobrany produkt może to 
zapewnić – mówi Hanna Adamczak, dyrektor Amoena Polska Sp. z o.o.

Więcej na: www.amoena.pl

Łukasz Bąk

Sylwia Stadler

Komfortowa 
regeneracja
Ból towarzyszący urazom i ranom pooperacyjnym czę-
sto spędza sen z powiek pacjentów dochodzących do 
zdrowia. Każdy, kto chociaż raz zmagał się ze skrę-
coną kostką, kontuzją po intensywnym wysiłku czy 
operacją usunięcia wyrostka, wie jak ważne jest by 
ten czas wypełniał spokój i komfort. Potrzeby rekon-
walescentów rozumie spółka PANI TERESA MEDICA, 
która przed 20 laty specjalnie z myślą o nich rozpo-
częła projektowanie i produkcję wyrobów medycz-
nych dla profilaktyki zdrowia.



BR | NR 10 (72) | PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA 2011 | DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYbiznesraport.com          

oprac. Katarzyna Burdach

 Espefa to firma z trady-
cjami, która już od 65 lat 
działa na polskim rynku 
farmaceutycznym. Pro-
szę powiedzieć co, oprócz 
długiej historii, wyróżnia 
Państwa na rynku?

 Z jakich produktów sły-
nie Chemiczno-Farmaceu-
tyczna Spółdzielnia Pracy 
Espefa?

 W jaki sposób udowad-
niają Państwo wysoki po-
ziom wyrobów Espefy? 

 Jakie są plany na przy-
szłość?

 Dziękuję za rozmowę.
 Natalia Zarzeka 

SUPLEMENTY DIETY | OLIMP LABORATORIES® ubiega się o tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Suplementy 
na miarę XXI wieku
O tym jak ważna jest troska o własne zdrowie przekonujemy się najczęściej dopiero wtedy, gdy coś zaczyna nam 
dolegać. A o dobre samopoczucie należy dbać przez cały czas, niezależnie od naszego wieku. Jeśli zależy nam na 
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej warto zadbać o zbilansowaną dietę i wysiłek fizyczny. Problem pojawia się 
w sytuacji, gdy brakuje czasu na prawidłowe odżywianie się. Na ratunek przychodzi firma Olimp Laboratories® ofe-
rująca suplementy diety w nowoczesnej postaci.

Chelatacja to wewnątrzustrojowy proces zachodzący w organizmie 
człowieka. Naukowcy od dziesięcioleci próbowali „skopiować” ten trud-
ny i skomplikowany proces technologiczny. Do tej pory udało się to je-
dynie Albion Laboratories®. Patent tego producenta jest gwarancją naj-
wyższej przyswajalności i biodostępności składników mineralnych. 
Olimp Laboratories® znajduje się w grupie producentów wykorzy-
stujących szerokie spektrum minerałów w opatentowanej technolo-
gii. Jest pierwszą i jedyną spółką w Europie należącą do grona Gold 
Medallion® Companies. Certyfikat ten ma zapewniać konsumentów, 
że składniki mineralne znajdujące się w produktach oznaczonych 
tym znakiem, zostały dostarczone przez Albion® Advanced Nutrition 
– Światowego Lidera Jakości Żywności Mineralnej.

Łukasz Wilczek

BRANŻA FARMACEUTYCZNA | ESPEFA pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011 

Tradycja  
godna zaufania 

Leki przyszłości
Finepharm S.A. jest jednym z nielicznych podmiotów 
w Polsce, który zajmuje się w skali przemysłowej bio-
technologią i przemysłowym wykorzystywaniem me-
tod biotechnologicznych. Produkuje aktywne substan-
cje farmaceutyczne nazywane „active pharmaceutical 
ingredients” – w skrócie API, tj. pankreatynę, aproty-
ninę, hialuronidazę, protymozynę , tymozynę 4, 
dimer, lizozymu, fasolaminę i kolagen – wykorzysty-
wane przez firmy farmaceutyczne do produkcji leków. 
Jest również Podmiotem Odpowiedzialnym produko-
wanego przez siebie leku TFX.

REKLAMA
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Łukasz Wilczek
Więcej na 

www.manukazdrowie.pl

 W sklepach pojawiła się 
nowa, jesienno-zimowa ko-
lekcja BARTKA. Jak każdą 
dotychczasową propozycję 
Państwa bucików, tę rów-
nież cechują walory zdro-
wotne i  użytkowe. Które 
rozwiązania szczególnie 
warto podkreślić? 

 To znaczy?
 Zakup butów dla malucha 

to często dla rodziców nie 
lada kłopot. Można by rzec, 
że BARTEK – ze swoją proz-
drowotną filozofią działa-

nia – jest ekspertem w tej 
dziedzinie. Proszę powie-
dzieć, czym powinniśmy 
kierować się przy wyborze 
odpowiedniego obuwia dla 
dzieci? 

 W bieżącym roku mija 20 
lat obecności BARTKA na 
polskim rynku. Marka do-
stępna jest już w kilkuset 
sklepach w kraju i za gra-
nicą i dalej dynamicznie się 
rozwija.

 Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

PRODUKTY NATURALNE | NATURAL HEALTH nominowany do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Natura dla zdrowia
Współczesna cywilizacja ze względu na degradację śro-
dowiska, nieracjonalne odżywianie i stresujący tryb ży-
cia, niesie ze sobą stale nasilające się zagrożenia. Czło-
wiek XX i XXI wieku, świadomy negatywnego wpływu 
postępu cywilizacyjnego na zdrowie i życie, coraz czę-
ściej sięga do medycyny niekonwencjonalnej oraz natu-
ralnych środków wspomagających leczenie. Takim środ-
kiem bez wątpienia jest pochodzący z Nowej Zelandii miód 
Manuka UMF, który oprócz unikatowego smaku posiada 
szereg zbawiennych dla organizmu człowieka wartości.

OBUWIE DZIECIĘCE | BARTEK pretendentem do ZŁOTEJ JAKOŚCI ROKU 

Z myślą o zdrowiu 
małych stóp 

REKLAMA

REKLAMA




