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CERKO SP. Z O.O. – SP. K. 

Al. Zwycięstwa 96/98 

Gdynia, 81-451    

58 732 85 71 

sekretariat@cerko.pl 

www.cerko.pl 

 

CERKO jest polskim producentem dermokosmetyków oraz laboratoryjnych urządzeń pomiarowych. 

Receptury i technologie wytwarzania powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę 

czerpaną z aktualnej literatury fachowej. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, a nasze produkty nie 

zawierają substancji zapachowych oraz sztucznych barwników. W ofercie Cerko znajdują się emolienty 

aktywne z mocznikiem, do pielęgnacji skóry suchej, łuszczącej się, z tendencją do rogowacenia oraz 

emolienty aktywne łagodzące, serii Cerkopil, do pielęgnacji skóry atopowej i wrażliwej. Linia Cerkopil to 

także produkty do bezpiecznego mycia, które zapewniają hipoalergiczne żele do ciała i twarzy. 

W ofercie znajduje się również Cerkobaza - uniwersalna emulsja natłuszczająca do codziennej 

pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry. 

 

 

 

CUTIS 

www.cutis.pl 

 

Aktywne Emolienty Cutis to polskie produkty na bazie oleju konopnego wzbogacone gwarantowaną 

zawartością ekstraktu CBD - kannabidiolu, substancji aktywnej o silnych właściwościach 

przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwalergicznych i antybakteryjnych. Bogate formuły 

produktów, oparte na wyselekcjonowanych i skutecznych substancjach, działają zarówno na 

powierzchni skóry, jak i w jej głębokich warstwach, dzięki czemu redukują objawy wielu dermatoz, 

takich jak m.in.: egzema, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry (AZS) czy alergie. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym będzie można poznać, przetestować oraz 

kupić produkty Cutis w specjalnej cenie. 

  



 

 

 

 

DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. 

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 

31-864 Kraków 

(12) 295 01 00 

(12) 295 01 08 

www.diagnostyka.pl 

 

DIAGNOSTYKA to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór 

badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu 

materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych 

w możliwie najkrótszym czasie.  

 

DIAGNOSTYKA powstała w Krakowie w 1998 roku. W ciągu kilkunastu lat stała się liderem w branży, 

także pod względem jakości oraz wdrażanych rozwiązań technologicznych, informatycznych 

i zarządczych. 

Przypieczętowaniem dynamicznego rozwoju było otwarcie w 2014 roku największego w Polsce, 

centralnego laboratorium sieci. Rocznie DIAGNOSTYKA wykonuje 80 mln badań dla ponad 15 mln 

Pacjentów. 

Nasze wartości : 

 Usługi analityczne najwyższej jakości 

 Wysokiej klasy specjaliści 

 Rzetelność i terminowość 

 Dobro i satysfakcja klientów 

 Pełna transparentność 

 Jasne procedury 

 Działalność prospołeczna 

 

ARW DK MEDIA POLAND 

ARW DK MEDIA POLAND 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 

www.dkmedia.pl 

agencja@dkmedia.pl 

Wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach medycznych dla pacjentów, personelu medycznego 

i lekarzy.  



 

 

 
 

DARIUSZ DUDA FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA 

41 376 13 29 

880 742 264 

www.drduda.pl 

www.sklepdrduda.pl 

 

Kosmetyki uzdrowiskowe “Dr Duda” produkowane są na bazie buskiej wody mineralnej siarczkowo-

siarkowodorowej słonej ze źródła o pięknym imieniu „Zuzanna” oraz w oparciu o odwar wodny 

z borowiny. Woda siarczkowa, zwana przez kuracjuszy „SIARKĄ”, stosowana jest od prawie 200 lat do 

zabiegów kąpielowych w wannie i wówczas jest lekiem, czyli produktem leczniczym, na bazie którego 

są wytwarzane nasze kosmetyki uzdrowiskowe. Są to autorskie niepowtarzalne kosmetyki, które jako 

pierwszy w Polsce opracował i wprowadził na polski rynek kosmetyczny, aptekarz z Buska-Zdroju, 

dr. n. farm. Roman Duda. 

 

Sekretem skuteczności „Dr Duda” jest ich starannie opracowana receptura wyselekcjonowanych, 

składników pochodzenia naturalnego, a to wszystko na bazie jednej z najsilniejszych na świecie 

leczniczej wody siarczkowej ze źródła „ Zuzanna”  Las Winiarski w uzdrowiskowej miejscowości Busko-

Zdrój.. 

 

Ta mająca ponad 2 miliony lat woda stanowi największe bogactwo Uzdrowiska Busko-Zdrój oraz 

Kosmetyków „Dr Duda”. 

 

Są to autorskie niepowtarzalne kosmetyki, które jako pierwszy w Polsce opracował i wprowadził na 

polski rynek kosmetyczny, aptekarz z Buska-Zdroju, dr. n. farm. Roman Duda. Firma Kosmetyczna 

„Dr Duda” jest właścicielem marki „Dr Duda”. Wysoka technologia naszych kosmetyków 

uzdrowiskowych jest wynikiem badań laboratoryjnych, ciągle czynnego zawodowo farmaceuty-

aptekarza dra Dudy. Jego doświadczenie i innowacyjne możliwości badawcze zapewniają, że marka 

„Dr Duda” kosmetyków uzdrowiskowych zapewnia piękną, zdrową cerę i bardzo dobre samopoczucie 

naszych klientów w każdym wieku. 

 

SPA – Sanus Per Aquam – Zdrowy przez Wodę 

 

Firma rodzinna to MARKA sama w sobie.. 

Firma rodzinna to nazwisko, to twarz właściciela, autora receptur, pomysłodawcy! 

Wielu z przedsiębiorców świadomie decyduje się na budowanie wizerunku firmy w oparciu o rodzinność. 

Ma to sens gdy jest to prawdziwe i gdy zysk jest środkiem, a nie celem… Kiedy pokolenia pracują z pasją 

tworzenia. 

 

  



 

 

 
 

FARMINA SP. Z O.O. 

ul. Lipska 44 

30-721 Kraków 

12 290 90 00 

Fax 12 290 90 50 

info@farmina.pl 

www.farmina.pl 

 

Farmina sp. z o.o. jest krakowskim producentem leków o ponad 100-letniej tradycji. Na przestrzeni lat 

produkowaliśmy nasze tradycyjne preparaty oraz wprowadzaliśmy nowe.  

W naszym portfolio znajduje się m. in. seria Mediderm. Są to specjalistyczne produkty  Farminy, których 

nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów dotkniętych schorzeniami 

charakteryzującymi się chorobliwie suchą skórą, w przebiegu łuszczycy, egzem i atopowego zapalenia 

skóry. 

W 2014 roku przejęliśmy niemiecką firmę farmaceutyczną Spreewaelder Arzneimittel GmbH, w 2017 

firmę farmaceutyczną Apipol – Farma i jej produkty pochodzenia pszczelego a w tym roku 

Laboratorium Farmaceutyczne Avena zlokalizowane w Osielsku koło Bydgoszczy.  

Wszystko co robimy, to robimy w trosce o zdrowie naszego pacjenta – w trosce o Twoje zdrowie. 

 

 

FEBUMED FERENC SP.K. 

Kierbedzia 4 

00-728 Warszawa 

tel. 228412172 

www.febumed.com.pl 

 

Dr Michaels to naturalne, pozbawione sterydów australijskie preparaty przeznaczone dla osób 

zmagających się z przewlekłymi chorobami skóry - łuszczycą, AZS i egzemą. W ich składzie znajdują się 

wyciągi z prawdziwych olejków oraz ziół, co stanowi o ich uniwersalności – mogą je stosować zarówno 

dorośli, jak i dzieci. 

Badania skuteczności preparatów Dr Michaels, przeprowadzone pod kierownictwem lekarza 

dermatologa prof. Andrzeja Kaszuby z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, wykazały, iż produkty są 

bezpieczne i efektywne w działaniu – ich skuteczność wynosi 76% (te same badania przeprowadzone 

m.in. Węgrzech i w Australii potwierdziły ponad 89% skuteczność).  

mailto:info@farmina.pl


 

 

 

 

NATURA MEDICA ZDROWIE I URODA SP. Z O.O. 

ul. Skłodowskiej-Curie 87E, 87-100 Toruń 

+48 530 001 081 

info@naturamedica.pl; marzena.chabracka@naturamedica.pl 

www.naturamedica.pl 

 

NATURA MEDICA to przede wszystkim połączenie idei, wiedzy, składników najwyższej jakości oraz 

autorskiej technologii w produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych. Jesteśmy producentem  

Kosmetycznej Wody Srebrnej. Wykorzystując wyłącznie srebro próby 999,9 oraz jego pielęgnacyjne 

i regenerująco-kojące właściwości, stworzyliśmy linię preparatów, o obszernym spektrum działania 

i szerokim zastosowaniu. Wszystkie procesy produkcyjne są stale monitorowane, wynik końcowy 

poddawany jest rygorystycznym badaniom laboratoryjnym, zarówno wewnętrznym, jak i zleconym 

zewnętrznym placówkom badawczym. 

 

 

 

 

 

 

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA SP. Z O.O. 

ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa 

tel. 22-559-63-60 

serwis.konsumencki@pierre-fabre.com 

 

W umyśle Pierre’a Fabre’a, farmaceuty-wizjonera, który czerpał inspirację z przyrody i nauki zrodził się 

projekt wyjątkowego przedsięwzięcia - „wszechstronne zadbanie o człowieka, w całej jego 

różnorodności”. 

Pielęgnacja skóry i włosów przy użyciu produktów, które są w harmonii z ludzką naturą i przyjaznych 

przyrodzie, to pierwszy i najważniejszy gest w kierunku ogólnej poprawy jakości życia. Dlatego od ponad 

50 lat Pierre Fabre Dermo-Cosmetique wytwarza dermokosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne 

oraz leki. Ze szczególną uwagą firma Pierre Fabre skupia się na obszarze onkologii i dermatologii. 

  



 

 

 

 

RAZEM RAŹNIEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ 

Biuro: Przychodnia Przyszpitalna ul. Radiowa 7, Kielce  

Telefon: +48 883-445-938 

Adres e-mail: biuro@luszczyca-kielce.pl 

Strona internetowa: http://luszczyca-kielce.pl 

Facebook: Razem Raźniej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę 

https://www.facebook.com/RazemRazniejSSCnL/ 

Instagram: Luszczyca_ck https://www.instagram.com/luszczyca_ck/ 

Twitter: LuszczycaCK https://twitter.com/LuszczycaCK 

 

Razem Raźniej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę powstało w roku 2015, działając 

w myśl towarzyszącego nam od początku hasła RAZEM RAŹNIEJ jest przede wszystkim grupą wsparcia 

nie tylko dla chorych na łuszczycę, czy łuszczycowe zapalenie stawów, ale dla wszystkich cierpiących 

na dolegliwości skórne, integrującą środowisko zarówno w trakcie spotkań, jak i przez działalność 

w sieci. Jednocześnie działając w oparciu o Klinikę Dermatologii WszZ i przy współpracy ze środowiskiem 

lekarskim stanowi platformę służącą do upowszechniania  najnowszej wiedzy medycznej, korygowania 

przekłamań i stereotypów oraz promocji zachowań prozdrowotnych, czego najlepszy przykład stanowią 

obecne Targi AtoPsoriaDerm. Organizujemy spotkania edukacyjne oraz integracyjne – mobilizujemy 

członków do ruchu piesze przechadzki „Baba Jaga z plecakiem”. Posiadamy wiele materiałów 

informacyjnych o łuszczycy, prowadzimy Biblioteczkę oraz Biblioteczkę multimedialną na stronie 

stowarzyszenia. 

 

 

SILESIAN PHARMA SP. Z O.O. 

ul. Szopienicka 77 

40-431 Katowice 

(32) 20 80 600   

www.silesianpharma.pl  

Silesian Pharma Sp. z o.o. to firma oferująca produkty o wysokiej jakości, często poszukiwane przez 

konsumentów z zachowaniem atrakcyjnych cen. Są to suplementy diety, wyroby medyczne, produkty 

kosmetyczne, środki spożywcze oraz inne. Marka Sensolium to produkty kosmetyczne do pielęgnacji 

suchej skóry skłonnej do zmian łuszczycowych i atopowego zapalenia skóry dla niemowląt, dzieci 

i dorosłych. Wszystkie produkty marki Sensolium są hipoalergiczne, przebadane dermatologicznie oraz 

nie zawierają substancji zapachowych. W ofercie marki znajdują się: Krem do twarzy i ciała, Emulsja 

pod prysznic, Emulsja do kąpieli, Szampon oraz Hipoalergiczne mydło – pełny opis na stronie 

www.sensolium.pl 

mailto:biuro@luszczyca-kielce.pl
http://luszczyca-kielce.pl/
https://www.facebook.com/RazemRazniejSSCnL/
https://www.instagram.com/luszczyca_ck/


 

 

 

HOTEL**** SŁONECZNY ZDRÓJ MEDICAL SPA & WELLNESS  

Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko- Zdrój  

www.slonecznyzdroj.pl  

info@slonecznyzdoj.pl  

(Właściciel Grupa PSB Handel S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko- Zdrój)  

Magiczne miejsce, w którym zadbasz o zdrowie 

Designerski i nowoczesny - urzeka elegancją, oraz wysokim standardem oferowanych usług. Doskonała 

obsługa oraz wyśmienite posiłki są gwarancją zadowolenia każdego z Gości.  

Wykorzystując walory naturalnych źródeł wód siarczkowych, Hotel**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & 

Wellness oferuje szeroki wachlarz usług medycznych. Hotel posiada 44 gabinety wyposażone w 

najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz SPA. Słoneczny Zdrój jest uznawany w kraju za jeden z 

najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych.   

W hotelu znajduje się Klub Kalejdoskop oraz Winiarnia. Skorzystać można z krytego basenu, sauny, tarasu 

słonecznego, ogrodu i czytelni. Dla osób aktywnych polecamy: Cardio Room, kręgielnię, bilard, boule, 

hale sportową, siłownie zewnętrzną oraz wypożyczalnię rowerów. 

 

 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ Z BUSKA ZDROJU 

www.sulphur.com.pl 

28-100 Busko-Zdrój 

ul. Rokosza 18 

tel. 41/ 378 78 93  

 

Koncesjonowany Producent leków oraz preparatów uzdrowiskowych na bazie naturalnych kopalin 

leczniczych: wody siarczkowej i borowiny z wyciągiem borowinowym  Uzdrowiska Busko-Zdrój i  Solec-

Zdrój. 

  

Produkujemy leki przeciw reumatyczne i dermatologiczne. 

 maść borowinowa, reumogel żel borowinowy,  bals sulphur żel, pelogel,  sulphodent i szampon ZDRÓJ. 



 

 

  

Wykorzystujemy złoże leczniczej wody siarczkowej i pokłady borowiny do produkcji dermokosmetyków, 

które dedykujemy osobom z problemami skóry i również odmładzająco. 

Lecznicza woda siarczkowa działa keratolitycznie na skórę i kerotoplastycznie-  co powoduje, że skóra 

jest młodsza i zdrowsza. Preparaty nie uczulają. 

Borowina działa nawilżająco i odmładzająco, leczy stawy i pourazowe narządy ruchu. 

 

Pharmaceutical Enterprise SULPHURZDRÓJ from Busko-Zdrój  
A licensed manufacturer of medicinesand spa preparations based on naturalmedicinal minerals: sulphide water and 
peat with peat extract from Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Health Resorts.  
 
We produce antirheumatic and anti-dermatological drugs.  
Peat ointment, peat gel rheumogel, peat gel rheumogel, sulphur gelbalsam, pelogel, sulphodent and 
shampoo DEVELOPMENT.  
 
We use a deposit of healing sulphidewater and peat deposits to producedermocosmetics, which we dedicate to 
people with skin problems and also rejuvenate. Healing sulphide water has a keratolyticand kerotoplastic effect on the skin -
which makes the skin younger andhealthier. Preparations are notallergenic.  
Peat has a moisturizing andrejuvenating effect, treats joints andpost-traumatic locomotor systems. 

 

 

 

 

 
 

SUPER-PHARM HOLDING SP. Z O.O. 

 

Adresy: 

 

Super-Pharm Galeria Echo   Super-Pharm Galeria Korona 

ul. Świętokrzyska 20    ul. Warszawska 26 

25-406 Kielce     25-317 Kielce 

tel: (+48) 41 248 63 30    tel: (+48) 41 248 62 71 

 

SUPER-PHARM 3 w 1. Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech działów: apteki, 

drogerii i perfumerii w jednym miejscu. Doświadczeni konsultanci Super-Pharm oferują miłą obsługę 

i profesjonalne porady w zakresie zdrowia, urody i pielęgnacji. Eksperckie doradztwo to znak firmowy 

Super-Pharm.  

Super-Pharm to jedyny sklep, który oferuje tak szeroki wybór markowych kosmetyków 

i dermokosmetyków do kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała oraz specjalistyczne kosmetyki dla 

dzieci i niemowląt. 

Klientkom, które chcą zawsze wyglądać pięknie, w zgodzie z najnowszymi trendami, Super-Pharm 

oferuje szeroką gamę produktów do makijażu. Na miejscu, każda Klientka może liczyć na pomoc 

konsultantek ds. urody. 

Perfumy w atrakcyjnych cenach to kolejny znak rozpoznawczy Super-Pharm. Tutaj każdy, kto kocha 

piękne zapachy, znajdzie te wymarzone dla siebie.   

Obecnie w Kielcach mieszczą się 2 drogerii Super-Pharm, w największych galeriach handlowych jak 
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Galeria Echo czy Korona Kielce. 

Zapraszamy! Super-Pharm. Recepta na piękno. Recepta na zdrowie. 

WWW.SUPERPHRAM.PL 

 

 

TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K. 

Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa 

www.tymofarm.pl, 22 646 02 38 

 

Firmę założył w 1993 roku Profesor W. Brzosko utalentowany lekarz i naukowiec. Oddany swym 

pacjentom Profesor był pionierem holistycznego spojrzenia na człowieka. Uważał, że organizm ludzki 

jest jednością. „Jesteśmy częścią środowiska, w którym żyjemy i wszelkie zmiany zachodzące 

w otoczeniu wpływają na nasz organizm i są odbierane poprzez układy: nerwowy, odpornościowy 

i hormonalny”. Pisał w swoich publikacjach Profesor. Wszystkie nasze produkty są objęte ciągłą 

i szczegółową kontrolą jakości. Przestrzegamy rygorystycznych wymogów systemu jakości 

i bezpieczeństwa HACCP. 

 

 

 

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. 

Rzewuskiego 1  

28-100 Busko-Zdrój    

41 370 38 00 

rezerwacja@ubz.pl 

www.uzdrowiskobusko.pl 

 

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to świętokrzyska perła przyrodolecznictwa, jeden z największych podmiotów 

działających w branży uzdrowiskowej w Polsce. Od blisko 200 lat skutecznie wspomaga leczenie 

schorzeń reumatologicznych, neurologicznych, ortopedyczno-urazowych, kardiologicznych oraz 

dermatologicznych. Największymi bogactwami są wody siarczkowe, solanki jodkowe oraz borowina. 

W ramach Spółki funkcjonują sanatoria oraz szpitale uzdrowiskowe z najbardziej znanym obiektem 



 

 

Sanatorium Marconi. Uzdrowisko dba o najwyższe standardy obsługi swoich gości, którzy skorzystać 

mogą z gamy około 110 rodzajów zabiegów leczniczych. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oferuje leczenie 

uzdrowiskowe, szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne, ambulatoryjne, turnusy rehabilitacyjne na 

skierowania i pełnopłatne.  

 

Hasło – Źródło Zdrowia i Wypoczynku 

 


