CistoRenal (2 blistere x 10 capsule gelatinoase tari)
CistoRenal reprezintă o formulă complexă de înlăturare a recidivelor infecţiilor urinare (cistite,
pielonefrite) produse de bacterii (Escherichia coli - frecvenţă 75%, Enterobacter) sau ciuperci (Candida albicans), problemă cu care se confruntă în special femeile, datorită vecinătăţii anatomice rectvagin-ureter-tract urinar (bacteriile trec din rect în vagin şi, de aici, în ureter spre tractul urinar).
Chiar dacă bărbaţii sunt afectaţi în mai mică măsură de infecţii urinare, produsul se recomandă şi
pentru aceştia, îndeosebi pentru reducerea manifestărilor neplăcute cauzate de mărirea benignă a
prostatei.
Ingrediente / capsula

Extract din fructe de Măceş (Rosa canina), conţinând minim 50% vitamina C (acid ascorbic)
- 120 mg (75% DZR*),
Extract din frunze de Pătrunjel (Petroselinum crispum) - 100 mg,
Extract uscat din fructe de Afin-american (Vaccinium macrocarpon), conţinând 40% proantocianidine - 90 mg,
Extract din frunze de Salvie (Salvia officinalis), conţinând minim 15% acid ursolic - 22,5mg,
Premix Probiotice (peste 5,0x10¹º CFU/g): Lactobacillus acidophilus - 15%, L. rhamnosus
- 35%.

Mod de utilizare

Produs recomandat adulţilor.
2 capsule/zi, câte una după fiecare masă principală.

Informaţii despre
produs

Afinul-american (Cranberry) era folosit de populaţiile din America de Nord pentru îndepărtarea coloniilor bacteriene din infecţiile urinare, în special E. coli, încă dinaintea apariţiei
antibioticelor. Specia are în compoziţie proantocianidine /epicatehine (40%), acizi fenolici
(vanilic, cafeic, cinamic, elagic), flavonoide (quercitină, miricetină), triterpenoide (acid ursolic). Mecanismul de acţiune constă în proprietatea antiadezivă asupra culturilor bacteriene
de pe suprafaţa membranelor celulare ale tractului urinar (urotelium). D-manoza, care se
găseşte în diverse fructe, printre care şi afinele, este un oligozaharid care, potrivit unor studii
recente, realizează dezlipirea tulpinilor bacteriene de pe tractul urinar şi ajută, împreună cu
probioticele Bifidus şi Lactobacillus, la regenerarea bacteriilor “prietenoase“ care populează
căile digestive şi urinare.
Salvia (Salvia officinalis) este o plantă extrem de aromată, ce conţine uleiuri esenţiale, derivaţi
ai acidului cafeic, flavonoide, triterpene - al căror component principal este acidul ursolic. Are
efecte antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare.
Extractul de Pătrunjel stimulează activitatea renală prin acţiunea uleiului eteric bogat în apiol,
miristicină, α-pinen, substanţe implicate în metabolismul oxigenului şi în menţinerea funcţionării normale a glandelor suprarenale şi a tiroidei. Pătrunjelul are efecte benefice în sindromul premenstrual, caracterizat prin absenţa sau dereglarea ciclului menstrual, şi prezintă
importante proprietăţi miotonice asupra musculaturii netede abdominale, prin înlăturarea
durerilor, balonării şi retenţiei lichidelor. Pătrunjelul ajută la eliminarea apei din ţesuturi şi la
ameliorarea durerilor renale.
Probioticele - Lactobacillus acidophilus şi L. rhamnosus - sunt microorganisme vii care
servesc la echilibrarea şi refacerea florei intestinale distruse ca urmare a consumului repetat
de antibiotice, în tratamentul infecţiilor urinare. Culturile probiotice regenerează bacteriile
“bune”, limitează acţiunea germenilor dăunători şi ajută organismul prin acţiunea imunoprotectoare.
Vitamina C naturală din extractul de fructe de măceş (Rosa canina) are rolul de a crea un
mediu acid care împiedică dezvoltarea bacteriilor din tractul urinar, are acţiune antioxidantă
şi contribuie la întărirea sistemului imunitar.

Atenționări

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. Nu este recomandat persoanelor
alergice la oricare dintre componentele produsului. Nu este recomandat în timpul sarcinii sau
alăptării.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. A nu
se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.

