W Novo Nordisk jesteśmy dumni z terapii i rozwiązań
medycznych, które stworzyliśmy z myślą o potrzebach
milionów ludzi chorych na cukrzycę. Wiemy również,
jak ważne jest stałe dostarczanie wsparcia edukacyjnego:
jak lepiej kontrolować cukrzycę, jak z nią normalnie żyć.
Jako światowy lider w opiece diabetologicznej czujemy
się zobowiązani do prowadzenia działań na rzecz
profilaktyki cukrzycy, poprawy wyników leczenia
i jakości życia osób chorych. Traktujemy te inicjatywy
nie tylko jako nasz obowiązek, lecz także przywilej.
W ramach międzynarodowego programu razem zmieniajmy cukrzycę prowadzimy m.in. projekt Poprawa
Kontroli Glikemii. Jego zadaniem jest stałe i precyzyjne
zbieranie informacji na temat stanu epidemii cukrzycy
w Polsce.

Novo Nordisk jest koncernem farmaceutycznym, światowym liderem w opiece diabetologicznej. Firma produkuje ponadto leki stosowane w leczeniu hemofilii, menopauzy i zaburzeń wzrostu. Centrala Novo Nordisk mieści
się w Danii. Zatrudniamy około 26 550 pracowników
w 80 krajach, a nasze produkty można znaleźć na
179 rynkach Świata.

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45B, Zephirus Building, 02-146 Warszawa, Polska
tel. +48 22 444 4900, fax +48 22 444 4901
www.novonordsik.com.pl
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Przysta
Tu mar nek po uœmie
zenia s
c
taj¹ siê h i zdrowie!
rzeczyw
istoœci¹
Hotel Ognisty Ptak – zatopiony w bajkowej scenerii Wielkich Jezior Mazurskich – to
swoiste uhonorowanie ¿eglarskiej przesz³oœci.
Miejsce, gdzie mo¿na aktywnie wypocz¹æ, zadbaæ o swoje zdrowie i piêkno cia³a,
wy³¹czyæ siê z codziennego terminarza spraw
wa¿nych i wa¿niejszych. I gdzie mo¿na poznawaæ lokalne historie, kontempluj¹c mazursk¹ naturê. Jednak to, co nadaje wnêtrzu
obiektu unikalny charakter, znajduje siê za
oknami. G³ówny bohater: jezioro Œwiêcajty.
W tej, jak¿e niezwyk³ej scenerii, Ognisty Ptak
kusi swoim wyrafinowanym przepychem,
eleganckimi wnêtrzami, kameraln¹ atmosfer¹
oraz jakoœci¹ œwiadczonych us³ug.
Ciep³e dźwiêki lekko jazzuj¹cej muzyki stanowi¹ zgrabne dope³nienie
ca³oœci. Tu nie mo¿na siê nudziæ – dziêki licznym atrakcjom miejsce to
przyci¹ga goœci krajowych i zagranicznych.
Zbawienn¹ moc wody i pe³en relaks zapewnia centrum
rekreacyjne obiektu, w którym znajduje siê basen z hydromasa¿em
i przeciwpr¹dem, jacuzzi oraz sauna. Basen oraz jacuzzi bezpoœrednio
po³¹czone s¹ z ogrodem zimowym, sk¹d rozci¹ga siê wspania³y widok
na jezioro Œwiêcajty.
Urz¹dzony ze smakiem
Instytut Wellness&Spa proponuje
holistyczn¹ pielêgnacjê cia³a. Zadziwiaj¹ce, ¿e – mimo obecnoœci goœci
– panuje tu b³oga cisza. Bogata jest oferta rozlicznych zabiegów. Kameralna odnowa, by wœród natury wydobyæ piêkno od nowa. Hotel SPA
Ognisty Ptak, jako jeden z pierwszych obiektów w Polsce wprowadzi³ do
swojej oferty presti¿owy 7- i 14-dniowy program odm³adzaj¹co-odchudzaj¹cy na licencji dr. Bardadyna. Umiejêtne po³¹czenie æwiczeñ
odm³adzaj¹cych, aqua aerobiku, nordic walkingu oraz diety strukturalnej (nazywanej czêsto diet¹ gwiazd), opracowanej przez lekarza
i naukowca dr. Bardadyna przynosi zaskakuj¹ce efekty (www.drbardadyn.pl)
Z eleganckiej restauracji roztacza siê piêkny widok na jezioro
Œwiêcajty. Dla osób ceni¹cych bardziej luźn¹ atmosferê, centrum
przygotowa³o wyj¹tkow¹ w swojej stylistyce tawernê Karakê. Przy kuflu
zimnego piwa czy indywidualnie skomponowanym drinku mo¿na
wys³uchaæ koncertów jazzowych lub szantowych.
Firmy chc¹ce po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym maj¹ do dyspozycji dwie klimatyzowane sale konferencyjne.
Niew¹tpliwie Hotel Ognisty Ptak mimo, ¿e dzia³a króto, sta³ siê miejscem, do którego warto przyjechaæ i warto powracaæ.
Spokój, cisza, równowaga pomiêdzy wszystkimi strefami ¿ycia: mentaln¹, emocjonaln¹ oraz fizyczn¹, pozytywny
stosunek do ¿ycia, zdrowie oraz b³ogi spokój, to pojêcia, które maj¹ tu inny wymiar.

Centrum SPA Ognisty Ptak By wœród natury wydobyæ piêkno od nowa…
• www.ognistyptak.pl • tel. (87) 427 28 79 • faks (87) 427 02 77 •
• e-mail: recepcja@ognistyptak.pl • Ogonki, ul. Sztynorcka 6 • 11-600 Wêgorzewo •

Rezonans magnetyczny pozwala widzieć więcej.
Philips Elite Breast to kompleksowe podejście stosowane w diagnostyce raka piersi. Obejmuje ono wszystkie działania
niezbędne do prawidłowej opieki nad pacjentką – od właściwego przygotowania i przeprowadzenia
badania przy pomocy rezonansu magnetycznego,
aż po postawienie diagnozy. Takie całościowe rozwiązanie
zapewnia komfort pacjentkom oraz gwarantuje wiarygodną
diagnostykę.

