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ZIOŁA NA KAMICĘ NERKOWĄ WEDŁUG RECEPTURY
BONIFRATRÓW
 

Cena: 22,32 PLN

Opis produktu
 

Kamica nerkowa w skrócie

O kamicy nerkowej mówimy, gdy w układzie moczowym dochodzi do wytrącania się kryształków soli naturalnie występujących w
moczu – tworzą one złogi, piasek nerkowy i kamienie nerkowe. Różnią się składem chemicznym i strukturą, a sposób leczenia zależy
właśnie od ich typu i najlepiej, gdy decyduje o tym specjalista.
Kamica nerkowa dotyczy wielu osób i często dopóki nie objawi się bardzo silnym, kurczowym bólem dołu pleców lub brzucha, przebiega
i rozwija się niezauważenie. Inne charakterystyczne objawy to dyskomfort podczas oddawania moczu, pieczenie i odczucie
niecałkowitego opróżniania pęcherza.

Naturalne remedium na kamicę nerkową – lecznicza moc ziół

Nie jest łatwo wyleczyć problem kamicy nerkowej, dlatego poza odpowiednią dietą i standardowym schematem leczenia piasku czy
kamieni nerkowych, dobrze jest sięgnąć po zioła, których w kontekście kamicy nerkowej jest niewyczerpany zasób. Ziołowe bogactwo
jest doskonałym uzupełnieniem trwającej terapii lub elementem profilaktyki i zapobiegania nawrotom kamicy nerkowej. Zastosowanie 
ziół moczopędnych pomaga „płukać” drogi moczowe i zapobiega tworzeniu się złogów. Zioła, które rozkurczają mięśnie gładkie
przewodów moczowych ułatwiają usuwanie drobnych kamieni i piasku nerkowego. Należy podkreślić, że występowanie kamieni w
nerkach zwiększa podatność na infekcje dróg moczowych, dlatego istotną rolę odgrywają zioła o działaniu przeciwbakteryjnym oraz
przeciwzapalnym.

Przepis Bonifratrów na ziołową mieszankę przeciw kamicy nerkowej

Bonifraterska propozycja mieszanki ziół na kamicę nerkową zawiera ziołowy zestaw o kompleksowym działaniu. To naturalne wsparcie
dla osób borykających się z uciążliwymi objawami złogów i piasku w nerkach. Zioła od Bonifratrów zadziałają oczyszczająco,
moczopędnie, rozkurczą drogi moczowe oraz dadzą efekt uszczelniający i przeciwzapalny. Przemyślana i odpowiednio
skomponowana mieszanka to doskonały, naturalny sojusznik w leczeniu kamicy nerkowej.
Cennym dodatkiem do ziół będzie bonifraterski, naturalny sok z żurawiny lub pokrzywy (niekonserwowane soki bez cukru), a dla osób
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preferujących zioła w saszetkach polecamy ziołową herbatkę Urofratin forte.
Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:

Kłącze perzu
Liść pokrzywy
Ziele nawłoci
Liść brzozy
Naowocnię fasoli
Kwiat wrzosu
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 kamicę nerkową:

Składniki aktywne zawarte w mieszance działają rozkurczowo na mięśniówkę dróg moczowych, moczopędnie, przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie i odtruwająco.

Wskazania:

Regularne picie naparu ze wskazanych ziół polecane jest w profilaktyce i leczeniu piasku i kamicy nerkowej oraz pomocniczo w
zapaleniach dróg moczowych i dnie moczanowej.

Przeciwskazania:

Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, niewydolność nerek, serca i wynikające z tego obrzęki. Nie stosować u dzieci oraz w
okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi:

Kamica nerkowa powinna być zdiagnozowana przez lekarza i pod jego kontrolą należy wdrażać odpowiedni rodzaj terapii.
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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