НАФТУСЯ
ВОДА ЛІКУВАЛЬНА
МІНЕРАЛЬНА

Запатентована технологія зберігання
Відтепер лікувальну мінеральну воду “НАФТУСЯ” кожен з нас
може використовувати для лікування в некурортних умовах.
Лікувальні
властивості
води
забезпечуються
завдяки
застосуванню унікальної, запатентованої технології, природньої
стабілізації води з підвищеним умістом органічних речовин що
забезпечує
можливість
їх
тривалого
зберігання,
транспортування та застосування в позакурортних умовах за
тими ж показаннями, що і наливної води, яка застосовується в
умовах курорту.

Основна інформація
Вода мінеральна лікувальна «Нафтуся» - це унікальний продукт, який не має аналогів ні в Україні, ні за її
межами. Фахівцями «Інституту Геологічних Наук НАН України» розроблено метод стабілізації органічних речовин,
що вперше дозволило проводити промисловий розлив мінеральних вод типу «Нафтуся», без втрати ними
бальнеологічних властивостей тривалий час. Фасована вода що зберігає всі свої лікувальні властивості дає
можливість проводити профілактику і лікування наших клієнтів в зручній для них атмосфері, в будь якому місці.
Можливість застосування «Нафтусі» в поза курортних умовах як доступного і ефективного засобу дозволило
вивести новий стандарт профілактики і лікування для людей, що стежать за своїм здоров'ям і здоров'ям своїх
рідних. Це саме те, що дозволить нашим клієнтам отримувати користь від унікального складу «Нафтусі».
Результати досліджень щодо застосування мінеральної води «Нафтуся», проведені спільно з медичними
працівниками і радіобіологами, дозволили розробити методичні рекомендації, затверджені МОЗ України
«Застосування мінеральних вод типу «Нафтуся» для санаторно-курортної та поза курортної профілактики».

Історія і географія
Вперше мінеральні води на
Хмельниччині були виявлені 1965 року
у долині р. Збруч поблизу смт. Сатанів.
Детальне
вивчення
цих
вод
розпочалось у 1975–1978 роках.
1978 року запаси мінеральних вод
Збручанського
родовища
були
затверджені Державною комісією з
запасів корисних копалин.
Хмельниччина - одна з найбагатших в
Україні
за різноманітністю видів і
запасами мінеральних вод: володіє
світового значення перспективними
запасами
унікальних
мінеральних
лікувальних вод.
Сукупність багатокомпонентних
органічних та хімічних речовин, газового
складу та мікрофлори визначають їх
оригінальність та надзвичайно високу
бальнеологічну активність під час
лікування різноманітних хвороб та
навіть
виведення
з
організму
радіонуклідів.
Це визначається унікальними тектонічними умовами і
геологічною структурою Хмельниччини.
Схили Українського кристалічного щита, Подільського
плато, розломи Товтрового кряжу рифогенного
походження,
природньо
сформували
унікальний
мінералогічний і тектонічний потенціал на водорозділі
Подільської височини.
Це й визначило появу великої кількості родовищ
різноманітних мінеральних вод, найбільш популярною і
затребуваною з яких вважається лікувальна мінеральна
вода «Нафтуся».

Лікувальні властивості
В даний час на курортах за профілем мінеральної
лікувальної води «Нафтуся» успішно пройшли лікування і
профілактику десятки тисяч людей.
Мінеральна
лікувальна вода «Нафтуся» рекомендована при цілому
спектрі різноманітних захворюваннях вегето-судинної
системи, периферичної і центральної нервової систем,
опорно-рухового апарату, жіночої статевої системи, шкіри.
Цілющі якості води «Нафтуся» обумовлені вмістом в ній
органічних біологічно активних речовин. Саме тому
«Нафтуся» має знеболюючий, дезінтоксикаційний,
сечогінний і жовчогінний вплив на організм як дорослої
людини так і дитини.
За висновками науковців «Інституту Експериментальної
Патології, Онкології і Радіобіології» та «Інституту
Геологічних Наук» мінеральна лікувальна вода «Нафтуся»
протягом місячного терміну вживання різко зменшує
кількість радіонуклідів в організмі (патент України),
відновлює функцію кістково-мозкової тканини (патент
України), відновлює функцію кістково-мозкової тканини
(патент України), сприяє нормалізації крові (патент
України), активізації імунної системи всього організму.
Термін одного курсу лікування триває від 18 до 24 днів.
Ми рекомендуємо вживати «Нафтусю» після консультації з
вашим лікарем, в певному обсязі, що залежить від ряду
показників, таких як: маса тіла, вік, стан серцево-судинної
та сечовидільної системи. Пити «Нафтусю» необхідно
через соломинку або ж зі спеціальних фарфорових
поїльників, щоб не завдати шкоди емалі ваших зубів
Профілактику
лікувальною
мінеральною
водою
рекомендовано поєднувати з активним способом життя,
фізіотерапевтичними процедурами і заняттям спортом.

Характеристики

Хімічний склад мг/дм3: НСО3- 400-600; SO42 < 100; CI < 100; Ca2+ < 100; Mg2+ < 50; Na++ K+ - 100;
Сірководень - 2,5-8,0 мг/дм3; Бальнеологічно-активні органічні речовини Сорг. - 5-20 мг/дм3 ;
Загальна мінералізація - 0,6-1,0 г/дм3. Термін придатності - 5 місяців.
Зберігати у темних приміщеннях при температурі вд 5С0 до 20 С0

*Рекомендуємо вживати «Нафтусю» після консультації з вашим лікарем.

Показання для внутрішнього застосування
- Захворювання шлунку: хронічні гастрити із збереженою, або зниженою секреторною активністю; хронічні
гастородуоденіти фаза стійкої ремісії (неускладнені, НР - від'ємні);
- Хвороби печінки: хронічні вірусні гепатити, персистуючі (А,В,С) у неактивній фазі або у фазі мінімальної активності;
реконвалесценти після перенесених гострих вірусних гепатитів не раніше як через 6 місяців і при нормалізації
лабораторних показників; токсичні (алкогольні) реактивні і медикаментозні ураження печінки; жирова інфільтрація
печінки, пігментний гепатоз, функціональна гіпербілірубінемія;
- Патологія біліарної системи: хронічні ангеохолгти і холангіти фаза ремісії; гіпотонічно-гіпокінетична, гіпертонічногіперкінетична та змішані види диспїнезії жовчного міхура та жовчевивідних шляхів; хронічні безкаменні холецистити
фаза ремісії; хронічні холецисголатії (холестероз, холецистоз); жовчекам'яна хвороба без частих загострень і
обструкції жовчевивідних шляхів, з мінімальними конкрементами, які не перевищують 0,3-0,5 см., без нападів
жовчної коліки; постхолецистектомічні синдроми різних видів (неускладнені) через 2-6 місяців після оперативного
втручання;
- Захворювання підшлункової залози: хронічні панкреатити у фазі стійкої ремісії з тенденцією до зниження
зовнішньо-секреторної функції;
- Захворювання кишечнику: синдром подразнення товстого кишечнику фаза ремісії; колодискінезії із затримкою
випорожнення або послабленням стільця;
- Захворювання сечовидільної системи: неускладнений сольовий діатез з наявністю уратів, оксалатів або фосфатів
поза загостренням; сечо-кам'яна хвороба без порушень відтоку сечі з наявністю конкрементів, що не перевищують у
розмірах 0,6-0,7 см., без гідронефротичної трансформації нирок; хронічні неспецифічні пієлонефрити фаза ремісії без
порушення функції нирок І вторинної артеріальної гіпертензії (артеріальний тиск більше 180/120 нм/ртхг.) хронічні
неспецифічні цистити, піелоцистити, простатити поза загостренням;
- Хронічні неспецифічні пієлонефрити однієї нирки поза загостренням: немігруючі камені чашечок нирки; дрібні
камені миски і сечоводу, які можуть відійти із сечею самостійно, без небезпеки частого загострення післоиефриту;
кора лови дні камені, що не оклюзують просвіт сечоводу при неможливості оперативного видалення і не викликають
профузну гематурію і гідронефроз. Стан після неускладненої дистанційної ударно-хвильової літотрипсії через 1-2
місяці (без загострення пієлонефриту, забою нирки, субкапсулярмої або периренальної гематоми, без масивної
еритроцитурії та ниркової недостатності). Стан після інструментального або хірургічного видалення каменів із нирки
(без ускладнення);
- Хвороби обміну речовин і ендокринних залоз: аліментарне ожиріння І-ІІ ст. цукровий діабет 2 типу легкого і
середнього ступенів важкості, фаза компенсації або субкомпенсації; подагра (неускладнений перебіг легкої І
середньої степені важкості) метаболічний синдром.

Протипоказання для застосування
*Рекомендуємо вживати «Нафтусю» після консультації з вашим лікарем.

Протипоказаннями для прийому до питного застосування фасованої лікувальної мінеральної води з підвищеним
умістом органічних речовин є наступні стани:
- Ішемічна хвороба серця з вираженою недостатністю кровообігу;
- Стенокардія ІІ-А, ІІ-Б функціонального класу;
- Гіпертонічна хвороба ІІ ступеня;
- Виражені порушення серцевого ритму;
- Хронічний гломерулонефрит;
- Цироз печінки.
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