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Renostone 60 cps HERBAGETICA

Elimină pietrele la rinichi. Susține sănătatea
rinichilor. Detoxifica rinichii. Stimulează eliminarea
urinei.

RenoStone conține o formulă concentrată cu 12 extracte fitoterapice intense care au rolul de a
elimina pietrele la rinichi și de a susține detoxifierea renală. Prin 210 mg/capsulă de extract
standardizat de Chanca piedra (Stone Breaker), Renostone „sparge” pietrele la rinichi și
susține eliminarea acestora.
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Beneficii:
•
Elimină pietrele la rinichi
•
Eliberează caile renale ale rinichilor
•
Stimulează eliminarea urinei
•
Elimină excesul de apa
•
Susține funcția rinichilor
•
Detoxifica rinichii
•
Asigură buna funcționare a vezicii urinare
•
Întărește sistemul imunitar
•
Are acțiune puternic antioxidantă
 
RenoStone asigură prin compoziția cu 12 extracte fitoterapice o acțiune benefică asupra
aparatului reno-urinar. Fiecare extract are un rol specific acționând sinergic pe mai multe direcții
pentru a asigura sănătatea rinichilor.
Stone breaker (Extract Phyllanthus niruri) cu 5% principii amare
Extractul de Ochii Șoricelului, sau Changa piedra, stimulează dizolvarea și eliminarea pietrelor
la rinichi. Faciliteaza eliminarea acestora și reduce spasmele și durerea.
Colții-babei (Tribulus terrestris) standardizat 40% Saponine
Previne formarea de pietrelor la rinichi și protejează căile urinare de leziuni provocate de
eliminarea pietrelor.
Mătase de Porumb (Poaceae Zea mays) - extract 5:1
Extracul de Mătase de Porumb are un efect diuretic puternic și crește volumul de urina prin care
se elimina bacterii, toxine și reziduuri din rinichi. Totodată, reduce inflamația cauzată de
eliminarea calculilor renali.
Coada-calului (Equisetaceae Equisetum arvense) - extract 4:1 standardizat cu 7% Siliciu
Coada-calului are un conținut bogat de Siliciu care accelerează vindecarea leziunilor provocate de
eliminarea pietrelor. În plus, extractul de Coada-calului crește fluxul urinar pentru a favoriza
eliminarea pietrelor, scade inflamația și are efect antibacterian.
Urzica (Urtica dioica) - extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli
Extractul de Urzică scade nivelul de creatina, îmbunatațind funcția urinară și are capacitatea de a
dizolva pietrele la rinichi și de a reduce tendința de formare a acestora.
Strugurii-ursului (Uva-ursi) - extract 4:1
Extractul de Strugurii-ursului are un efect diuretic puternic, acționează ca antiseptic pentru căile
urinare, reduce senzațiile de usturime și stimulează eliminarea rezidurilor din rinichi.
 

Adjuvant în:

Litiază renală (pietre la rinichi)

Nefrolitiază

Durere la nivelul abdomenului (regiunea lombară)

Nevoia frecventă de urinare



Senzație de arsură la urinare

Sânge în urină

 

Extract de Tulsi (Busuioc sfânt) standardizat 2.5% Acid ursolic

Extractul de Tulsi stimulează dizolvarea pietrelor la rinichi și reduce durerea. Este un puternic
detoxifiant și diuretic care stopează acumularea de acid uric, o cauză frecventă a formării pietrelor
la rinichi.

Extract de Ţelină (Apium graveolens)extract 4:1 de Țelina

Extractul de Ţelină curăţă rinichii de toxinele care duc la formarea calculilor renali. Acţionează ca
diuretic, stimulând organismul să elimine pietrele la rinichi.

Brusture (Arctium lappa) - extract 4:1 de Brusture

Extractul de Brusture curăță sângele și stimulează detoxifierea rinichilor. Stopează acumularea de
fluide și reduce leziunile cauzate de prezența pietrelor la rinichi.

Castravete amar (Momordica charantia) - extract de Castravete amar standardizat 3%
principii amare

Extractul de Castravete amar reduce aciditatea urinei și previne leziunile la nivelul căilor renale,
care pot fi cauzate de migrarea pietrelor la rinichi.

Ghimbir (Zingiber oficinale) - extract 10:1 de Ghimbir standardizat cu 5 % Gingeroli

Extractul de Ghimbir stimulează detoxifierea rinichilor și dizolvarea pietrelor la rinichi. Are efect
antioxidant și antiinflamator asupra sistemului urinar.

Astragalus - extract 4:1 de Astragalus

Extractul de Astragalus susține circulația la nivelul rinichilor, susținând astfel funcțiile acestora. În
plus, reduce riscul de infecții urinare.

Produs notificat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA cu
nr. 14535 /22.03. 2021.

 

Compoziție per 1 capsulă:

Extract Phyllanthus niruri (Stone breaker) standardizat 5% principii
amare (Ananas sativus)                                 210 mg  

Extract 6:1 Colții-babei (Tribulus terrestris) standardizat 40% Saponine  
                                      80 mg  

Extract 5:1 Mătase de porumb (Poaceae Zea mays)                                 75 mg  



Extract 4:1 Coada-calului (Equisetum arvense) standardizat 7% Siliciu    
                                    30 mg  

Extract 4:1 Urzica (Urtica dioica) standardizat 4% Polifenoli                      
          30 mg  

Extract 4:1 Strugurii-ursului (Uva-ursi)                                        25 mg  

Extract 15:1 Busuioc sfânt (Tulsi-Ocimum tenuiflorum) standardizat
2.5% Acid ursolic                                 20 mg  

Extract 4:1 Țelină (Apium graveolens)                                        20 mg  

Extract 4:1 Brusture (Arctium lappa)                                 20 mg  

Extract Castravete amar (Momordica charantia) standardizat 3% principii
amare                                        15 mg  

Extract 10:1 Ghimbir (Zingiber officinale) standardizat 5% Gingeroli        
                        15 mg  

Extract 4:1 Astragalus (Astragalus membranaceus)                                        15 mg

 

Administrare                                   cate 2-3 capsule                  pe zi   


