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ZIOŁA NA INFEKCJE DRÓG MOCZOWYCH WEDŁUG
RECEPTURY BONIFRATRÓW
 

Cena: 23,92 PLN

Opis produktu
 

Infekcje dróg moczowych – tu też pomocne są zioła

Zapalenie pęcherza moczowego, czy mówiąc szerzej – dróg moczowych, to dolegliwość wynikająca z obecności bakterii w moczu –
bardzo często jest to pałeczka okrężnicy E.coli. Jest to dość powszechny problem, przy czym zdecydowanie częściej dotyczy kobiet.
Infekcje dróg moczowych mają tendencję do nawrotów, dlatego bardzo ważne jest utrzymanie układu moczowego w dobrej kondycji.
Szczególnie dotyczy to osób chorujących na cukrzycę, dnę moczanową, kamicę nerkową, ponieważ w tej grupie istnieje zwiększone
ryzyko zakażeń dróg moczowych. Warto zaznaczyć, że nadużywanie leków przeciwbólowych również predysponuje do częstszych
zapaleń pęcherza. Nadrzędną zasadą w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego jest właściwa higiena osobista, picie dużych
ilości wody oraz odpowiednia dieta, ale istotne w tym zakresie jest także stosowanie ziół.

Lecznicze zioła na nerki i pęcherz moczowy - które wybrać?

Natura podpowiada nam wiele ziołowych rozwiązań, których lecznicza moc sprawdzi się zarówno w profilaktyce jak i leczeniu zapaleń
dróg moczowych. Bonifraterska receptura na mieszankę ziołową do terapii infekcji pęcherza moczowego zawiera połączenie kilku
surowców roślinnych o różnych właściwościach prozdrowotnych, które w sposób spójny pomagają pozbyć się kłopotliwej przypadłości.

Kompozycja ziół od Bonifratrów – to działa!

Polecane zioła działają moczopędnie, przeciwzapalnie i antybakteryjnie, przez co kompleksowo zwalczają objawy infekcji. Wypłukują
bakterie i ograniczają ich przyczepność do nabłonka dróg moczowych. Działają rozkurczowo i odtruwająco.
Doskonałym uzupełnieniem terapii ziołami jest bonifraterski sok z żurawiny, lub preparaty d-mannozy (proszek lub kapsułki). A dla osób,
które wolą ziołowe herbatki w saszetkach polecamy Urofratin forte – zioła na nerki od Bonifratrów.

Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:
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Liść brzozy
Ziele skrzypu
Ziele nawłoci
Liść pokrzywy
Korzeń lubczyka
Liść ortosyfonu
Wszystkie składniki wystarczy dokładnie wymieszać i wsypać do papierowej torebki dołączonej do pakietu ziół.

Sposób użycia:

2 łyżki ziół zalać 2 szklankami wody, zagotować i utrzymać w stanie wrzenia nie dłużej niż 2 minuty. Odstawić na 20-30 minut pod
przykryciem i odcedzić. Pić ciepły wywar po około ½ szklanki, 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Osoby przyjmujące leki powinny pić zioła 1 godzinę przed lub 1,5 godziny po zażytych lekarstwach.

Działanie ziołowej mieszanki na infekcję dróg moczowych:

Składniki aktywne zawarte w mieszance działają moczopędnie i przeciwbakteryjnie. Rozkurczają mięśniówkę przewodów moczowych i
uszczelniają ściany ich naczyń. Wykazują efekt odtruwający i wzmacniający.

Wskazania:

Regularne picie naparu ze wskazanych ziół polecane jest w profilaktyce i leczeniu przewlekłych i nawracających zakażeń oraz stanów
zapalnych dróg moczowych i nerek.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, niewydolność nerek i serca. Ostre stany zapalne nerek. Nie stosować u dzieci oraz w
okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi:

Samoleczenie, które nie uwzględnia kondycji całego organizmu może nie przynieść spodziewanych efektów. Należy zawsze
zachowywać rozsądek i korzystać z dostępu do wiedzy fachowców.
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