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Apteka „Św. Pawła” w Osiecznej
rozpoczęła działalność 17 czerwca
1991 roku na ul. Kościuszki - w
domu rodzinnymKrystyny Dopieral-
skiej-Niteckiej, która miała już wów-
czas tytuł magistra farmacji, i
została kierownikiem apteki. Po-
czątkowo apteka zajmowała trzy
największe pomieszczenia na par-
terze budynku, jednakże wraz ze
zmieniającymi się wymogami i prze-
pisami dotyczącymi wyposażenia i
wielkości lokali aptecznych, w ciągu
kilku lat zajęła cały budynek. Środ-
kiem transportu początkowo był wy-
służony „maluch” rodziców pani
Krystyny. Ten mały pojazd woził
tony rozmaitych leków.

- Zdarzało się także jechać po-
ciągiem do Wrocławia po wcho-
dzące wtedy na rynek, dziś już
bardzo popularne „Pampersy”.
Również autobus – popularna „13”
służył do realizacji szybkich zamó-
wień. Po jakimś czasie nasz pierw-
szy „maluszek” przejął
odpowiedzialność za codzienne do-
stawy towaru –mówi Krystyna Do-pieralska-Nitecka.

Potrzeba ekspozycji coraz więk-
szej ilości leków oraz większego
komfortu obsługi pacjentów spowo-
dowały, że apteka przestała się już
mieścić w dotychczasowym bu-
dynku. We właścicielach apteki doj-

Dwa dziesięciolecia działalności
Początki nie bywają łatwe. Tak było i tym razem. Na starciebrakowało wszystkiego – środków transportu, dobrze za-opatrzonych hurtowni farmaceutycznych w pobliżu oraz go-tówki na zakup leków w wystarczającej ilości. Od tego czasuminęło dwadzieścia lat.

rzewała powoli decyzja o budowie
nowego obiektu.

Budowa rozpoczęła się wiosną
2008 roku, a w listopadzie tego sa-
mego roku lokal został oddany do
użytku. Nowy obiekt jest nowo-
czesny, przestronny, zdecydowanie
lepiej zaplanowany i klimatyzowany,
co ma znaczenie w czasie gorą-
cego lata. Natomiast ogrzewanie
jest w 100% ekologiczne – za po-
mocą pomp ciepła. Obiekt został tak
zaprojektowany, by niepełnos-
prawni pacjenci oraz matki z
dziećmi we wózkach nie odczuwali
niedogodności i bez problemumogli
dostać się do wnętrza obiektu. Duże
parkingi również umożliwiają bez-
kolizyjne zaparkowanie samo-
chodu.

- Chcąc zaoferować naszym pa-
cjentom jeszcze większe korzyści
rozpoczęliśmy współpracę z siecią
aptek pod marką „Zyskaj Zdrowie”.
To pozwoliło nam stać się jednym z
partnerów programu „Złotej Karty”.
Program ten umożliwia zbieranie
punktów na karcie oraz ich wymianę
na produkty zaprezentowane w Ka-
talogu „Programu Punktowego”
oraz na badania diagnostyczne w
ambulansie „Zyskaj Zdrowie” –
mówi K. Dopieralska-Nitecka.

Pierwsze badanie diagno-
styczne – badanie gęstości kości

odbędzie się wkrótce.
Za pośrednictwem apteki „św.

Pawła” można również zamówić leki
w aptece internetowej na stronie
www.zyskajzdrowie.pl i odebrać je
w aptece w Osiecznej.

- Korzystając z okazji, chcieli-
byśmy podziękować wszystkim na-
szym pacjentom za dwadzieścia lat
współpracy, za wsparcie w trudnych
chwilach. Zapewniamy jednocześ-
nie, że dołożymy wszelkich starań,
aby korzystający z apteki „Św.
Pawła” pacjenci byli zawsze zado-
woleni – mówi K. Dopieralska-Ni-
tecka – chciałabym jeszcze

nadmienić, że od wielu lat borykamy
się z problemem upowszechniania
nieprawdy dotyczącej cen w naszej
aptece.Aby zweryfikować wszystkie
nieuczciwe praktyki zapraszamy do
porównania cen naszej apteki z ce-
nami aptek polecanych.

W tym numerze opiszę UL-T RAD ŹW I Ę K I - A K T YWNEOCZYSZCZANIE czyli bez-pieczną alternatywę dla osób owrażliwej i naczyniowej cerze.
Zabieg ten składa się z dwóch

etapów:
- PEELING KAWITACYJNY -

to zabieg polegający na bezboles-
nym oczyszczeniu skóry twarzy jak
również dłoni oraz pleców. Zabieg
ten jest przeznaczony do bardzo
wrażliwej, delikatnej oraz cienkiej
skóry skłonnej do podrażnień i roz-
szerzonych naczynek, a także jako
bezinwazyjny zabieg oczyszcza-
jący dla skory trądzikowej i prze-
tłuszczającej się.

Peeling polega na usuwaniu
martwych komórek pozostających
na powierzchni skóry. Funkcja ta
ma przywrócić witalność skóry.
Dzięki usunięciu nie tylko mart-
wych komórek lecz również łoju,

substancji toksycznych, bakterii,
pozostałości po makijażu itd. kos-
metyki wnikają do wnętrza skóry
głębiej. Peeling kawitacyjny to
szybkie i bezbolesne oczyszczanie
skóry bez konieczności tradycyj-
nego "wyciskania".

- SONOFOREZA - polega na
wprowadzaniu aktywnych sub-
stancji w głąb skóry za pomocą ul-
tradźwięków. Substancje te w
postaci aktywnych żelów lub am-
pułek dobierane są do indywidual-
nych potrzeb skóry np.
nawilżające, odżywcze, liftujące,
antybakteryjne itd.

Działanie zabiegu:
-nawilżenie i dotlenienie
-odżywienie i regeneracja
-wzmocnienie naczyń krwio-

nośnych
-poprawa krążenia
-rozjaśnienie przebarwień

-działanie przeciwzmarsz-
czkowe i ujędrnienie

-bezbolesne oczyszczenie
skóry

-przygotowuje skórę do dal-
szych zabiegów

-poprawia strukturę blizn
Wskazania:
-trądzik
-łojotok
-regeneracja skóry
-likwidacja zmarszczek
-nawilżenie
-przebarwienia
-cellulit
Przeciwwskazania:
-nowotwory
-rozrusznik serca
-ciąża
-antybiotykoterapia
-dermatozy skórne
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Z okazji dwudziestolecia dzia-łalności apteka „Św. Pawła” wOsiecznej zaprasza swoich klien-tów na bezpłatne badania, z któ-rych będzie można skorzystać wczerwcu. Szczegóły na plakatach.Zapraszamy do odwiedzeniastrony internetowej:www.aptekaswpawla.pl


