
RREENNAALLOOFF   
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Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  cutii cu 30 capsule a 325 mg sau flacon cu 90 caps ule a 325 mg; 

Compozi ţie per capsul ă:  - extract de Agropyron repens – 12 mg (con ţine triticin ă, manitol, inozitol, saponozide, 

agropiren, glucovainilin ă, acizi fenolcarboxilici, s ăruri de potasiu, acid silicic, silica ţi, fier şi alte 

oligoelemente); - amidon de grâu – 200 mg; - manito l – 88 mg; stearat de magneziu – 25 mg. 

Indica ţii terapeutice:  - eliminarea litiazei sau microlitiazei renale; - prevenirea form ării sau refacerii litiazei 

sau microlitiazei renale; - eliminarea fragmentelor  litiazice sau microlitiazice restante dup ă litotri ţie; - 

complementarea tratamentului medicamentos uzual din  afec ţiunile inflamatorii urinare (cistite, uretrite, pro statite 

etc.) – adjuvant în dietele depurative şi de dezintoxicare a organismului – sc ăderea reten ţiei hidrice a ţesuturilor. 

Administrare:  - copiii între 6 şi 14 ani  – câte o capsul ă la 12 ore. A NU SE DEP ĂŞI DOU Ă CAPSULE/ZI!  – copiii peste 

14 ani şi adul ţii  – câte o capsul ă la 8 ore. A NU SE DEP ĂŞI TREI CAPSULE/ZI! Fiecare capsul ă trebuie înghi ţit ă 

întreag ă, înso ţit ă de o cantitate de 400 – 500 ml lichid la adul ţi şi corespunz ător mai mic ă (200 - 250 ml) la copiii 

mici. 

Durata de administrare este de o lun ă. În unele cazuri (calculi care nu au fost înc ă elimina ţi), la sfatul 

medicului tratamentul poate fi prelungit peste o lu nă. În alte cazuri, când se dore şte prevenirea reapari ţiei 

calculilor şi nisipului renal sunt indicate, de dou ă ori pe an, cure de 10 – 30 zile de RREENNAALL OOFF..  

Propriet ăţi:  RREENNAALL OOFF  are propriet ăţi diuretice, depurative, antiseptice, antiinflamato rii şi antialgice pe tractul 

urinar. Cre şte elimin ările de lichide, scade concentra ţia urinei şi posibilitatea form ării şi cre şterii calculilor. 

Mic şoreaz ă posibilitatea apari ţiei infec ţiilor urinare, are ac ţiune emolient ă şi antiiritant ă mic şorând durerile şi 

manifest ările neuro-vegetative de la nivelul tractului urina r. 

Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat. 

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă data expir ării 

înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra bine închis, la loc uscat şi r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 

 

 


