
RENALOF 

Flacon cu 30 sau 90 capsule a 325mg 

Ce este RENALOF? 

RENALOF este un supliment alimentar pe bază de extract de Agropyron Repens și Manitol 

destinat depurării prin stimularea diurezei și susținerea funcționării normale a sistemului urinar. 

Ce conține RENALOF? 
 
Ingrediente/ capsula (421mg): Amidon din porumb – 200mg; capsula: gelatina -96mg; Manitol 

– 88mg; Stearat de magneziu – 25mg; Extract uscat din rizomi de Pir-târâtor (Agropyron 

repens) – 12mg.  

Care sunt rolurile acestei combinații de ingrediente? 

RENALOF conține extract uscat de Agropyron repens și Manitol. Pirul-târâtor susține 
funcționarea normala a cailor urinare prin stimularea drenării lichidelor corporale. Manitolul 
acționează sinergic cu Pirul în direcția purificării organismului de produșii toxici de metabolism. 
Îmbogățirea urinei în magneziu adusă de extractul uscat de Agropyron repens, favorizează 
solubilizarea sărurilor de calciu urinare insolubile, prin atac nucleofilic. 
  
Informații nutriționale pentru 100 g produs: Conținut energetic 1330Kj (318Kcal); Proteine 
0,6g; Carbohidrați 78g; Grăsimi 0,3g; Fibre 0,3g; Sodiu 0,56g. 

Cine și când poate utiliza RENALOF? 

RENALOF este destinat dieteticii persoanelor care prezintă nevoia unei diureze crescute și ca 
urmare a tulburarilor funcționale apărute la nivelul sistemului urinar prin acumularea și 
conglomerarea de săruri calcare. Pot beneficia de consumul acestui produs toate persoanele 
care necesită eliminarea surplusului hidric acumulat în țesuturi precum și cele care au nevoie 
de o dinamică îmbunătățită a fluxului urinar. 

Cum se utilizeaza RENALOF? 

Utilizarea agreată de producător este de 3 capsule pe zi, fiecare capsulă înghițită cu circa 300 - 
500 ml apă, cu aproximativ o jumatate de oră înaintea fiecareia dintre cele trei mese principale 
ale zilei. Durata utilizării este variabilă și poate fi stabilită de către medic. Atât timp cât nu se 
depășesc 3 capsule pe zi, preparatul poate fi utilizat timp îndelungat fără efecte secundare. 

Precauții 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la 
vederea copiilor mici. 



Produsul nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos, nu 
poate fi considerat o sursă unică de hrană, nu previne, nu tratează și nu vindecă nicio boală. 

Contraindicații 

Produsul este contraindicat femeilor însărcinate, precum și persoanelor care prezintă 
hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele sale. 

Persoanele care urmează un tratament medicamentos cu diuretice trebuie să ceară acordul 
medicului curant înainte de utilizare, pentru a nu produce dezechilibre electrolitice ca urmare a 
pierderii masive de apa. 

Daca consumul acestui produs provoaca fenomene neplăcute, întrerupeți administrarea și 
adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Condiții de păstrare  

In flaconul original, bine închis dupa fiecare utilizare, la loc uscat, la temperatura camerei.  

Valabilitate – 3 ani de la data fabricării. 

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii inscripționate pe ambalaj. 

Producător: Catalysis S.L, Spania. 

Deținător Notificare și Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, București, 
Luptătorilor 56. Comenzi la 0721 328509 sau www.depozitbio.ro  

Notificat la SNPMAPS, nr.AA 9348/2015 
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Adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente 

alimetare ortomoleculare, igieno-cosmetice si dermato-cosmetice) premium: 

www.farmaciaortomoleculara.ro . 
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