Léčebné prameny v Mariánských Lázních
1. Přiřaď k názvu pramene jeho charakteristiku a obrázek:
Lesní pramen

Pramen se nachází ve dvou pavilonech na kolonádě, voda obsahuje vyšší poměr
hořčíku než ostatní prameny, proto ji vyhledávají pacienti s urologickými problémy
(nemoci ledvin, močových cest a léčba ledvinových kamenů).

Ambrožův pramen

Nachází se v centru Úšovic. Tento velmi slaný minerální pramen, který by se měl pít
jen se souhlasem lékaře, je využíván k léčbě zažívacích potíží při léčení nemocí
trávicího ústrojí. Dříve se využíval k výrobě soli.

Křížový pramen

Pramen je výjimečný svým složením oproti ostatním pramenům. Je využíván hlavně
k léčbě trávicího ústrojí. Voda tohoto minerálního pramenu obsahuje hodně
bikarbonátu a sodíku, uvolňuje hlen z dýchacích cest, pomáhá k odkašlávání.

Karolínin pramen

Dostal své jméno po synovi Františka Josefa I. Přírodní pramen v Úšovicích a na
kolonádě je díky vysokému obsahu vápníku vhodný pro starší pacienty k léčbě
osteoporózy, obsažený hořčík naopak napomáhá činnosti nervových, srdečních
a svalových buněk a má antioxidační účinky. Nejvíce se využívá k léčbě zánětlivého
onemocnění močových cest a ledvin. Přírodní pramen je stáčen a vyvážen
převážně do zahraničí.

Ferdinandův pramen

Je nejstarším pramenem v Mariánských Lázních, nachází se na kolonádě. Využívá
se především při onemocnění zažívacího ústrojí (žaludek, játra, slinivka) a nemocí
látkové výměny. Není vhodné vypít více než tři litry denně, jelikož velmi slaný
pramen může vyvolat projímavý účinek.

Rudolfův pramen

Tento pramen tvoří tři prameny velmi podobného složení s vysokým obsahem
železa. Vyvěrá u Centrálních lázní, přezdívá se mu pramen lásky. Užívá se při
léčbě fosfátových ledvinových kamenů a močových cest a pomáhá v některých
případech chudokrevnosti.
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