
http://www.remediu.ro

Pachet 2 ceaiuri pentru rinichi
-50% la al doilea produs 100 gr
REMEDIU

Ceaiul pentru rinichi are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):
Frunzele de merișor contribuie la prevenirea și
ameliorarea infecțiilor urinare recurente și
reglează pH-ul urinar;
Rizomii de pir stimulează eliminarea toxinelor din
organism și ajută la menținerea sănătății rinichilor și
a căilor urinare;
Coada calului este puternic diuretică, combate

retenția de apă din organism, ajută la dizolvarea calculilor renali și reduce incontinența urinară;
Frunzele de mesteacăn reduc inflamația, elimină excesul de săruri minerale și favorizează
eliminarea nisipului de la nivelul rinichilor;
Florile de albăstrele contribuie la funcționarea normală a rinichilor, calmează durerile renale și
dezinfectează rinichii;
Rădăcina de brusture stimulează funcția renală și este eficientă contra chisturilor renale;
Fructele de coriandru ajută rinichii să filtreze sângele și să elimine toxinele și facilitează
eliminarea metalelor grele din organism prin urină;
Florile de soc au calități diuretice și cresc fluxul de urină;
Frunzele de busuioc protejează și previn degradarea timpurie a rinichilor, stimulează
descompunerea calculilor renali și ajută la reducerea disconfortului de la nivelul sistemului urinar.

Ingrediente:
Frunze de Merișor (Vaccinium vitis-idaea) – 15%; rizomi de Pir (Agropyron repens) – 15%; părți
aeriene de Coada-calului (Equisetum arvense) – 15%; frunze de Mesteacan (Betula verrucosa) – 12%;
flori de Albăstrele (Centaurea cyanus) – 10%; rădăcini de Brusture (Arctium lappa) – 10%; fructe de
Coriandru (Coriandrum sativum) – 10%; flori de Soc (Sambucus nigra) – 8%; frunze de Busuioc
(Ocimum basilicum) – 5%.

Contraindicații: Intoleranță la unul din ingrediente.

Mod de administrare - intern:
Infuzia - se prepară dintr-o lingură cu plantă adaugată la 250 ml de apă clocotită, se menține timp de
15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol.

Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Mod de prezentare: pungă de hârtie conținând 50g produs, introdusă în cutie de carton.

Prevenția este regula de aur în viață. Protejează-ți rinichii asigurându-te că faci sport (măcar 30 de
minute pe zi), te hidratezi bând apă pe tot parcursul zilei (minim 2 litri), îți ții tensiunea arterială,
glicemia și colesterolul în parametrii normali, de pildă incluzând în dieta ta produse apicole (lăptișor
de matcă, păstură și polen crud), îți reglezi greutatea corporală, te îngrijești să ai o alimentație cât
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mai sănătoasă și consumi regulat ceaiul pentru rinichi Remediu.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14212/05.10.2020.

Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.

 


