
UROLITINN® 
 

Bioaktívny rastlinný komplex na prevenciu a odstránenie všetkých typov kameňov 
z močových ciest. 

 
Čo je UROLITINN® ? 
Urolitinn je bioaktívny rastlinný komplex na odstránenie všetkých typov kameňov 
z močového traktu. 
 
Prečo UROLITINN® ? 
Odstraňuje kryštály soli a kamene z močových ciest bez ohľadu na ich pôvod a úspešne 
uvoľňuje všetky príznaky prítomnosti kameňov v močových cestách. UROLITINN® je 
vyrábaný unikátnou technológiou destilácie 8 rôznych rastlín so synergickým efektom. 
Esenciálne oleje rozpustené vo vodnom roztoku sú bohaté na alkaloidy, flavonoidy, 
glykozidy, saponíny, živice a tiež vitamíny a minerály. 
 
SYNERGICKÝ EFEKT UNIKÁTNEHO BIOAKTÍVNEHO KOMPLEXU 

Diuretický  
Stimuluje vylučovanie moču a odstraňuje kryštály soli z močových ciest 
Spazmolytický 
Pomáha pri bolesti a odstraňuje kŕče do 20-30 minút 
Protizápalový 
Pomáha v boji proti zápalom v močových cestách 
Antibakteriálny 
Chráni pred tvorbou patogénov 

 
Tento tradičný rastlinný komplex na prevenciu prítomnosti kameňov v močových cestách sa 
používa viac ako 90 rokov. Vyrába sa v Španielsku od roku 1927 pod názvom Resolutivo 
Regium. 
 

Zloženie:                                                                              100ml*                    60 ml (denná dávka)*  

Praslička roľná (Equisetum arvense) 570 mg 342 mg 

Pakolenec červený (Spergularia rubra) 330 mg 198 mg 

Boldovník vonný (Peumus boldus), 280 mg 168 mg 

Nopal kaktus (Opuntia ficus-indica) 170 mg 102 mg 

Ránhoj horský (Sideritis scardica ) 170 mg 102 mg 

Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)  170 mg 102 mg 

Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) 170 mg 102 mg 

Medovka lekárska (Melissa officinalis)                         170 mg 102 mg  
*ekvivalent hmotnosti rastlinnej zložky 
 
UROLITINN® obsahuje rastlinné výťažky, ktoré sa používajú na zvýšenie produkcie moču. Je 
zameraný na vyplachovanie močových ciest, pomáha pri liečbe cystitídy, dyzúrie a tiež pri 
uvoľňovaní kŕčov v močových cestách. 
 
 



Na čo sa používa: Na odstránenie všetkých typov kameňov z močových ciest, pri nadmernej 
tvorbe solí v obličkách ( urátov,oxalátov,fosfátov,uhličitanov). Stimuluje tvorbu moču 
a uľahčuje odstránenie kryštálov soli a kameňov z močových ciest. Pôsobí preventívne proti 
opätovnej tvorbe kameňov bez ohľadu na ich pôvod. Pri kŕčoch v močových cestách 
a v žlčníku zmieňuje bolesť a eliminuje kŕče. Pomáha pri infekciách močových ciest: pri 
cystitíde, uretritíde a pyelonefritíde. Poskytuje celkové zlepšenie stavu pri dyzúrii, polyúrii, 
noktúrii, pri ťažkostiach s močením, nízkom tlaku pri močení a pri inkontinencii. 
 
Spôsob použitia: Rozpustiť 30 ml (2 polievkové lyžice) v pol pohári vody 2 krát denne 
a vypiť minimálne 15 minút pred jedlom. 
 
Upozornenia: Tento výživový doplnok môžu užívať len dospelé osoby nad 18 rokov. 
Nepoužívať v tehotenstve, pri plánovaní tehotenstva a pri kojení. 
Ak ste alergický na niektorú zložku výživového doplnku, taktiež nepoužívať.  
V prípade výskytu nežiadúcich účinkov konzultujte s lekárom. 
Nepoužívať ako náhradu stravy.  
 
Trvanlivosť: Je vyznačená na obale 
 
Skladovanie: Uchovávajte v suchu, chráňte pred svetlom, pri teplote do 25o C. Uskladňujte 
mimo dosahu detí! 
 
Množstvo: 600 ml 
 
Vyrobené v Španielsku 
 
 
 


