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Energetické působení Renolu podle principů TČM

Renol harmonizuje především energetické dráhy ledvin, močového měchýře, sleziny a tří zářičů.

Použití Renolu z hlediska psychiky

•  neschopnost uvolnit se, nedůvěřivost spojená s podezřívavostí a cynismem, nesmělost, nerozhodnost, rezignace, neklid spojený 
se strachem a pocitem neustálého ohrožení, hyperaktivita CNS, především u dětí s LMD a ADHD 

Renol přináší důvěru k životu, pocit, že vše je tak, jak má být, odvahu postupovat vpřed a nechat věcem jejich přirozený průběh.

K docílení většího účinku doporučujeme kombinovat Renol s krémem Artrin z Pentagramu® krémů  
(aplikace na postižená místa, reflexní zóny, masáž akupunkturních drah).

Renol je bioinformační širokospektrální bylinný regenerační přípravek, vyrobený podle moderních 
poznatků fytoterapie, psychotroniky, krystaloterapie a biorezonance. Jedná se o vysoce koncentrovaný 
produkt obsahující bylinné výtažky, éterické oleje a bioinformační složky ve vzájemně vyváženém 
synergicky působícím komplexu.

Renol pomáhá řešit především obtíže s urogenitálním systémem a onemocnění kloubů. Pozitivně ovlivňuje krev a lymfu.

Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetativní nervovou soustavu 
a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu.

•  uRoLogiCké pRobLéMy, záNěty, Močové kAMeNy
•  potíže S pRoStAtou, NepLoDNoSt
• DegeNeRAtivNí A záNětLivá oNeMoCNěNí kLoubů
• ekzéMy, vyRážky, AkNé
•  vySoký kRevNí tLAk, otoky
• boLeSti HLAvy, poRuCHy SLuCHu

Renol

tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky. 

Účinky Renolu

Renol má díky komplexu výtažků z rostlin a informací silné detoxikační, antioxidační a regenerační účinky. ovlivňuje správnou 
funkci vylučovacích orgánů (ledvin a močového měchýře), upravuje hospodaření těla s minerály a udržování optimálního pH krve. 
Se správnou funkcí ledvin souvisí i řízení tvorby červených krvinek v kostní dřeni a regulace krevního tlaku, dále pak ovlivnění 
proudění všech tekutin v těle (např. lymfy) a udržování rovnováhy vnitřního prostředí organismu. S vylučovacími orgány je 
energeticky propojen i celý opěrný systém těla (kosti a klouby), Renol má tedy své uplatnění u chorob souvisejících s pohybovým 
aparátem. Renol dále udržuje správnou funkci mužských pohlavních orgánů a působí proti mužské neplodnosti. Ledviny jsou velmi 
citlivým orgánem, který se při poškození složitě regeneruje. Je v nich uložena vrozená energie, a pokud jsou ledviny přetížené, tato 
energie vyprchává, což souvisí se snižováním veškerých funkcí lidského organismu. činnost ledvin je proto vhodné posilovat, jinak 
dochází k předčasnému stárnutí.

Použití Renolu

•  podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
•  je určen k regeneraci ledvin, nadledvin, močového měchýře, prostaty a lymfatického systému
•  působí preventivně a při řešení zánětů močového měchýře a močových cest, při potížích s močením, onemocněních ledvin, 

při tvorbě ledvinových kamenů a některých chronických gynekologických onemocněních (zánět děložního čípku a pochvy)
•  v dětství působí mimo jiné proti nočnímu pomočování
•  pomáhá řešit problémy s prostatou, potíže s močením v důsledku jejího zbytnění a mužskou neplodnost, celkově prospívá 

dobrému stavu mužských i ženských pohlavních orgánů, pozitivně ovlivňuje schopnost početí a donošení plodu u žen
•  harmonizuje funkci nadledvin, pomáhá regulovat krevní tlak a množství červených krvinek
•  je účinný při onemocněních pohybového aparátu – bolestech kloubů a páteře, artróze, artritidě, revmatismu, dně  

a bechtěrevově chorobě 
•  má příznivý vliv u osteoporózy, je vhodný hlavně k její prevenci
•  působí proti migrénám a jiným bolestem hlavy (spánek a čelo) a proti poruchám sluchu
•  stimuluje činnost lymfatického a imunitního systému, zbavuje tělo těžkých kovů, eliminuje otoky dolních končetin a očních víček
•  je vhodný pro alergiky a astmatiky
•  předchází opakujícím se angínám a zánětům středního ucha
•  pomáhá při kožních potížích, jako jsou ekzémy nebo akné
•  zlepšuje kvalitu zubů, nehtů a vlasů; zabraňuje předčasnému šedivění vlasů
•  prospívá při nedostatku energie a chronické únavě
•  pomáhá při nesnášenlivosti chladu



Složení Renolu

Jehlice trnitá: používá se při poruchách výměny látkové, při močových kamenech a písku, při dně, vodnatelnosti 
a revmatismu.

Vřes obecný: Má dezinfekční a močopudné vlastnosti, užívá se při ledvinových kamenech a písku, při zánětech močového 
měchýře ve spojení se zvětšením prostaty, při revmatismu, kloubních bolestech a při otocích.

Pelyněk kozalec: obsahuje jód, zlepšuje metabolismus, užívá se při dráždivém tračníku, působí jako tonikum 
a antisklerotikum.

Bez černý: obsahuje rutin, který příznivě ovlivňuje cévní stěny, užívá se při nemocech střev a močového měchýře.  
ovlivňuje kontaktní ekzémy, obsahuje vitamin C.

Lopuch větší: užívá se při dně, revmatismu, při chronických ekzémech, zánětlivých stavech v trávicím traktu a při urolitiáze.

Lichořeřišnice větší: obsahuje přírodní antibiotikum, které i v nejmenších koncentracích účinkuje na 46 kmenů bakterií 
Staphylococcus. užívá se při infekcích močových cest.

Rybíz černý: podporuje metabolismus, obsahuje soli hořčíku a vitaminy skupiny b, užívá se při revmatismu, při zánětech 
močových cest a močového měchýře. 

Kakost smrdutý: Aplikuje se při krvi v moči, při zánětech střev, urolitiáze, při chorobách ledvin, zánětech nervů, ischiasu,  
při otocích, ekzémech a neplodnosti.

Dvouzubec trojdílný: urychluje metabolismus, užívá se při chorobách jater a ledvin, při psoriáze, ekzémech a alergiích. 
Stimuluje nadledviny.

Truskavec ptačí: užívá se při dně, revmatismu, při průjmech, ekzémech, bronchitidě, při nemocech ledvin a močového 
měchýře. vyplavuje písek a drobné kameny. 

Zlatobýl obecný: Jeho doménou je užití v urologii – při nemocech ledvin, mužských pohlavních žláz, prostaty a varlat, při 
bílkovině v moči, dně, revmatismu, urolitiáze, při otocích a artritidě.

Turan kanadský: užívá se při dně a vnitřním krvácení, při zánětech močového měchýře a ledvin, při ekzémech, revmatismu, 
nachlazení, nemocích prostaty a při onkologických onemocněních.

Tužebník jilmový: užívá se při revmatismu, otocích, ekzémech, polyartritidě, při nemocech ledvin a močového měchýře. 
zabraňuje hnilobnému rozkladu ve střevech.

Sporýš lékařský: ovlivňuje funkci jater, ledvin a sleziny. Aplikuje se při kožních chorobách, bronchitidě a neuralgii 
trojklaného nervu.

Vrbovka malokvětá: Má blahodárný vliv na celý urogenitální systém. užívá se při zánětech ledvin a močového měchýře,  
při potížích s prostatou.

Renol dále obsahuje éterické oleje (např. citronový, anýzový, jalovcový) a informace z rostlin, olejů a nerostů (např. jaspisu, 
vltavínu, fluoritu a stříbra).

 

pro podrobnější informace doporučujeme brožuru Regenerace v pentagramu®, kde jsou mimo jiné detailně popsány základní 
energetické dráhy a vztahy mezi jednotlivými orgány.

  

Doporučené dávkování a způsob podávání

Dávkování: pro dospělé 2–7 kapek 1–3x denně, pro děti od 12 let 7 kapek za den, děti od 3 let 2 kapky za den. 
Způsob podávání: před použitím důkladně protřepejte (21x). tím dojde k dynamizaci informačních složek a účinnost přípravku 
se zvýší. užívejte půl hodiny před jídlem nebo po něm, nejlépe ředěné vodou, případně nakapejte na lžičku a užívejte přímo. pro 
podporu detoxikace těla je vhodné zvýšit při regenerační kúře příjem tekutin. po 3 týdnech užívání udělejte vždy 1 týden pauzu. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. užívání a přesné dávkování konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.

při chronických onemocněních doporučujeme užívat minimální dávky, v akutních stadiích doporučujeme dávky zvýšit. v případě 
přechodného zhoršení stavu je třeba snížit dávkování, dokud zhoršení nepomine, a teprve poté se vrátit k původnímu dávkování. 
v užívání přípravku není vhodné přestávat, neboť se jedná o zpětný regenerační proces (reverzní reakci), při němž se mohou objevit 
příznaky dřívějších onemocnění. tento jev je důkazem pozitivní odpovědi organismu, informuje o tom, že dochází k uzdravování!
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váš poradce: Pentagram® – bylinné koncentráty

Upozornění: Výrobek není určen pro děti do 3 let. Užívání v době těhotenství a kojení konzultujte se svým lékařem. Vhodné 
pro diabetiky. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré stravy.

Způsob skladování: Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, 
při teplotě 10-25 °C. Chraňte před mrazem.


