RENALOF
специализиран продукт в урологичната практика
високо ефективен при елиминиране на калциево оксалатни калкули
Реналните калкули (камъни в бъбреците или ренална литиаза) са твърди
камъко-подобни отлагания, които могат да се образуват на всяко място в
уринарния тракт. Тези камъни могат да блокират отделянето на урина и да
предизвикат увреждане, възпаление и инфекция.
Благодарение на своя специфичен състав, RENALOF предизвиква
разтваряне на калциево-оксалатните камъни в бъбреците и бързо и безболезно
ги елиминира.
RENALOF е специално създаден продукт с натурален произход и
отличните резултати получени при много пациенти, са потвърдени от водещи
уролози. RENALOF притежава много висока терапевтична ефективност при
намаляване на лумбалната болка. Диуретичния и успокояващ ефект на
RENALOF помага за бърза елиминация на малки и среден размер уретарни
калкули. RENALOF може да се прилага и след литотрипсия за елиминиране на
остатъчните фрагменти. RENALOF има профилактичен ефект при пациенти
предразположени към образуване на калциеви оксалати.
RENALOF е най-доброто решение за елиминиране на калциево-оксалати
камъни и песъчинки от уринарния тракт.
RENALOF съдържа активиран екстракт от пирей (Agropyron repens).
Екстракта от пирей е получен от коренищата (rhizomes), които се събират в
началото на пролетта и имат биологично активни вещества като triticin и
agropyrene.
Съставките на RENALOF са активирани по метода на молекулярната активация,
с цел засилване на техните качества. Съставът е следният:
- Triticin и potassic salts - притежават натурални диуретични своиства.
- Agropirene - има подчертани антибиотични свойства.
- Silicic salt - притежава значително реминерализиращо действие и допринася за
поддържането на съединителната тъкан и фибробластите, увеличаващи
еластичността на тъканта.
- Inositol - има значително антиоксидантно действие; регулатор е на
вътреклетъчната концентрация на калций и на мембранния потенциал на
клетката.
- Iron и други микроелементи.
- Glucose и vanillin glucoside.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обичайната дозировка на RENALOF е по 1 капсула 3 пъти дневно.
RENALOF се приема с малко вода половин час преди хранене.
RENALOF е натурален продукт без странични ефекти.
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Въведение
- Лекувани пациенти: 100 (51 мъже и 49 жени)
- Контролна група: 35 пациенти
- Лечение: 3 капсули RENALOF дневно за 30 дни (монотерапия)
Заключение
1. RENALOF е натурален продукт със 100% поносимост. По време на целия
период на приложение ние не наблюдавахме нито един страничен ефект в
лекуваната група.
2. Резултатите от настоящото изследване показват, че с приложението на
RENALOF се постигат следните по-важни полезни ефекти:
- Със своя мек, успокояващ диуретичен ефект RENALOF помага за БЪРЗА
ЕЛИМИНАЦИЯ на малки и средни по размер уретерални камъни.
- RENALOF е много ефективен при лечение на пиело-калициева литиаза с
калкули до 5-6 мм, допринасяйки за тяхното разтваряне и елиминация.
- RENALOF има отличен анти-възпалителен ефект. Той успокоява и облекчава
болката в уринарния тракт, възпален от хронични уринарни литиази. Същите
свойства се отбелязват и при други възпаления на уринарния тракт.
- RENALOF има профилактичен ефект при пациенти предразположени към
литогенезис най-общо и в частност при оксалатен литогенезис.

ЗАБРАНЕНИ ХРАНИ ПРИ
ЛЕЧЕНИЕ НА КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ
Съдържание на оксалова киселина за 100 г.
Ревен
900 mg
Целина
620 mg
Пресен спанак
320 mg
Консервиран спанак
900 mg
Какао
500 mg
Цвекло
338 mg
Магданоз
165 mg
Шоколад
80 mg
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