САТАНІВСЬКА ОЗДОРОВЧА
вода мінеральна, природня, лікувально-столова

Дивно поєднавши в собі кришталеву прозорість і
чистоту з багатим набором мінеральних солей і
мікроелементів, мінер альна вода «Сатанівська
Оздоровча» радує нас бездоганною гармонією смаку і
великою кількістю лікувальних властивостей. При
виробництві цієї води не застосовуються способи
обробки хімічними речовинами та сполуками що
призводять до зміни хімічного складу води.

Основні користувачі лікувальних і оздоровчих ресурсів
Сатанівської курортної зони - це бальнеологічні
комплекси урологічного і гастроентерологічного
профілю.

«Сатанівська Оздоровча» належить до лікувальностолових
гідрокарбонатних
кальцієво-натрієвих
магнієвих вод, різного катіонного складу з
підвищеним вмістом органічних речовин. Вода може
застосовуватись як лікувальна відповідно за
Цілюща
вода
«Сатанівська
Оздоровча» призначенням лікаря, а також як столовий напій не
видобувається Гусятинському районі Тернопільської системно.
області який входить до так званої Сатанівської
Відкрите в 1966 році в районі смт. Сатанів велике
курортної зони.
родовище мінеральної води в подальшому отримало
Основними природними ресурсами лікувального та назву регіону - «Прикарпатсько-Збручанське». Після
оздоровчого значення цієї води служить родовище проведення численних досліджень науковців за
мінеральних вод типу "Нафтуся". Це гідрокарбонатна висновком Одеського НДІ Курортології та Фізіотерапії,
вода різного катіонного складу з підвищеним вмістом місцеве родовище визначили як родовище відомого
органічних речовин, а також магнію.
типу мінеральної лікувальної води "Нафтуся".
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Висновки досліджень лікарів визначив властивості цих типів вод для
лікування і профілактики цілої низки розповсюджених захворювань.
Води такого типу застосовуються при профілактиці і лікуванні хронічних
захворювань печінки і жовчовивідних шляхів, гепатитах, захворюваннях
жовчних шляхів, холециститі, хронічних захворюваннях нирок та інших
супутніх хворобах.
Мінеральна лікувально-столова вода «Сатанівська Оздоровча»
покращує жовчоутворення та жовчовиділення, шлункову та
панкреатичну секреції, покращує кровообіг кісткового мозку, має
сечогінну, протизапальну та протимікробну дії, поліпшує обмін речовин
в організмі.
Українськими вченими відкриті нові лікувальні ефекти води такі як
виведення з організму токсинів та радіонуклідів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хімічний склад мг/дм3:
-НСО3 - 350-600;
- SO42 < 100;
- CI < 100;
- Ca2+ < 80;
- Mg2+ < 10-80;
- Na++ K+ 30-150;

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
«САТАНІВСЬКА ОЗДОРОВЧА»:
• Захворювання шлунку:

хронічні неатрофічні гастрити;

- Бальнеологічно-активні органічні

речовини Сорг. - 5-25 мг/дм3;
- Загальна мінералізація 0,6-0,9 г/дм3
- Термін придатності - 12 місяців.
- Зберігати у темних приміщеннях при

температурі від 5С0 до 20 С0

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ "САТАНІВСЬКА ОЗДОРОВЧА"
• Загострення запального процесу в шлунку та

дванадцятипалій кишці;

• Хвороби печінки:

• Загострення запального процесу в жовчному міхурі;

токсичні (алкогольні) реактивні і медикаментозні
ураження печінки; жирова дегенерація печінки;

• Ускладнена жовчнокам’яна хвороба;

• Хвороби біліарної системи:

хронічні захворювання жовчного міхура, жовчекам'яна
хвороба без частих загострень і обструкції жовчовивідних
шляхів, відновлення після опера-тивного втручання;
• Захворювання підшлункової залози:

хронічні панкреатити;

• Хронічні ентерити і коліти в стадії загострення

важкої форми;

• Хвороба Крона;
• Неспецифічний виразковий коліт;
• Загострення запального процесу в підшлунковій

залозі;

• Захворювання сечо-видільної системи:

• Злоякісні захворювання органів травлення;

сечокислий діатез;

• Ускладнена сечокам’яна хвороба;

• Хронічні неспецифічні пієлонефрити:

• Різко виражена недостатність кровообігу;

пієлонефрити у стадії нестійкої і стійкої ремісії;
• Невротичні розлади;
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