
A rensacut Ocna vieneza
Tratament, relaxare, odihna, distractie. Toate in acelasi loc. 
  
  Complexul Ocna Sibiului poate aspira, de acum, la o cascada de turisti, din tara si din strainatate.
Patronii bazei de tratament isi doresc sa o reintegreze in circuitul turistic international, iar primii oaspeti
de vaza au fost membrii formatiei rock HIM.
  
  Saloane cu specific etnic
  
  Noul compex de la Ocna ii imbie pe clienti, in afara de camere de trei sau patru stele, si cu mancaruri in
functie de preferinte. Daca va cazati in complexul Balnear Ocna Sibiului, va puteti imagina ca sunteti
chinezi, italieni sau englezi si sa mancati aidoma lor, in restaurante cu mancare specifica. Desigur,
romanii au si ei salonul lor.
  
  Procedurile care se fac in baza de tratament sunt si ele asigurate de un personal calificat, cu sprijinul
unei aparaturi de ultima generatie.
  
  Cura completa
  
  Functionarea permanenta a sanatoriului ofera posibilitati superioare pentru urmarea unor cure balneare
complete, sub supravegherea atenta a medicilor de specialitate. Pentru baile din Pavilionul de bai calde,
se utilizeaza apa Lacului Ocnita, pompata de la adancimea de 6-8 m. Se practica bai la cada, cu apa de
concentratie si temperatura diferite, potrivit cu starea bolnavului si cu stadiul bolii, precum si bai in
bazine interioare, cu apa sarata si incalzita. 
  
  Curele cu namol sunt la ele acasa in complexul balnear Ocna Sibiului. "Dintre cei care fac impachetari
cu namol, putini sunt aceia care stiu sa il foloseasca. Cei care apeleaza la specialistii nostri vor beneficia
de toata eficacitatea namolului", a declarat dr. Virgil Olariu, medic de medicina culturii fizice,
balneo-terapie si recuperare medicala.
  
  Ungerile generale cu namol in aer liber, asa cum se practica in sezonul cald, pe malul lacurilor, sunt cele
mai solicitate proceduri, deoarece ungerea se face cu namol relativ rece, care se incalzeste si se usuca la
soare. Corpul se supraincalzeste si transpira, iar spalatul in apa rece a lacurilor, urmat din nou de
incalzirea si uscarea tegumentului la soare, constituie proceduri alternante, care solicita organismul.
Tocmai din acest motiv nu se recomanda aceasta forma terapeutica la bolnavii hipertensivi, la debili sau
la cei de varsta inaintata.
  
  Mihai Viteazu si Ocna Sibiului
  
  Efectele terapeutice ale apelor pe care le folosesc acum specialistii de la complexul balnear sunt
cunoscute din vremea dacilor si romanilor, dar dovezile scrise descoperite despre efectul tamaduitor al
apelor dateaza abia din Evul Mediu, cand ambasadorul imparatului Rudolf al II-lea, acreditat pe langa
Mihai Viteazu, s-a vindecat, urmand tratament cu aceste ape in anul 1598.
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