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Συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας, την ισορροπία τωνηλεκτρολυτών,
τη λειτουργία των μυών, την παραγωγή ενέργειας για τον μεταβολισμό και άλλων...

Όπως συνιστάται από το περιοδικό NOW και τον Dr Mark Atkinson, ως ένα από τα
καλύτερα προϊόντα που βοηθούν το σώμα να απαλλαγεί από τη περίσσεια του νερού 

 

DIURA PLUS
Πυκνή φυτική- διουρητική φόρμουλα θρεπτικών συστατικών
για υγιή ισορροπία των υγρών στο σώμα GENTLE &EFFECTIVE
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Important note: This product fact sheet is for professional use and 
contains guideline information only. A direct copy of the information 

contained within this factsheet MUST NOT be made or used for 
advertising purposes (whether on a website or otherwise).

Το Diura Plus είναι ένα ήπιο, αποτελεσματικό και 
βιοδιαθέσιμο προϊόν με συνδυασμό συμπυκνωμένων 
βότανων, βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, 
σχεδιασμένο για υποστήριξη των υγιών επίπεδων των 
υγρών στο σώμα.  

Πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι γυναίκες, υποφέρουν με 
κατακράτηση υγρών (μη-ιατρικό οίδημα). Ως αποτέλεσμα 
πολλές γυναίκες βρίσκουν ότι κατά τη διάρκεια κάθε 
μηνιαίου κύκλου, βιώνουν ένα άβολο φούσκωμα της κοιλιάς, 
πρήξιμο των δακτύλων, των ματιών, των γόνατων και των 
αστραγάλων. 

Αυτό το συμπλήρωμα ενθαρρύνει τη φυσική αποβολή από 
το σώμα του αποθηκευμένου νερού και των αποβλήτων 
μέσω των νεφρών.



Ευεργετικό για ...

Πλειονότητα των περιπτώσεων κατακράτησης 
υγρών / οιδήματος 

Υγιεινή ισορροπία υγρών  

Ευαισθησία και πρήξιμο μαστών 

Αποτοξίνωση του σώματος

Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης

  

  

  

 

Σχετικά με τα συστατικά 

 

 

Δύσπνοιας 

Πρησμένους αστραγάλους  

Τον καθαρισμό των νεφρών 

Κατά τη διάρκεια του μηνιαίου κύκλου
της γυναίκας (αν η κατακράτηση του νερού
αυξάνει το πρήξιμο στην κοιλιακή χώρα και
των πόνων περιόδου)

Την ορμονική ισορροπία και άλλα ...

Διουρητικό
και καθαριστικό

των νεφρών!  

Βιταμίνη Β6: Μια πολύ γνωστή βιταμίνη και αποτελεσματικό διουρητικό.

Μαγνήσιο: Ένα ευρέως γνωστό στοιχείο που συμβάλλει για να διορθώσει την ισορροπία των υγρών στο 
εσωτερικό των κυττάρων (ως εκ τούτου έχει διουρητική δράση) και είναι απαραίτητο για τη συστολή των μυών. 

Αλφα-αλφα: Μια πολύ πλούσια πηγή βιταμινών και μετάλλων. Αποφέρει 10 φορές περισσότερη αξία σε 
ορυκτά από το μέσο όρο των σπόρων- δημητριακών. Περιέχει 8 απαραίτητα ένζυμα για τη σωστή πέψη και τη 
χρησιμοποίηση των τροφών. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν κατά της χοληστερόλης, αντι-αιμορραγικό, 
αντι-αναιμικό και αντιπηκτικό. Επίσης συμβάλλει για γερά κόκκαλα και δόντια, και ενεργεί κατά της 
δυσπεψίας, της δυσκοιλιότητας,  προβλημάτων των νεφρών και του προστάτη. Η υψηλή περιεκτικότητα σε 
Μούρα Αρκεύθου: Ένα πολύ αποτελεσματικό διουρητικό – κατά τη δεκαετία του1500 μια Ολλανδέζα 
φαρμακοποιός διατύπωσε ένα νέο διουρητικό που ονομάζεται gin. Αυτό το ποτό πιάστηκε για ευνόητους 
λόγους (σε συνδυασμό με άλλα συστατικά). Τα μούρα αρκένθου  έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως θεραπεία 
για προβλήματα του ουροποιητικού, συμπεριλαμβανομένων την  κατακράτηση ούρων, φλεγμονή της 
ουροδόχου κύστης και χολολιθίασης, καθώς και για ουρική αρθρίτιδα. 

Αυξάνει τη ροή των ούρων και καταστρέφει τα βακτηρίδια στα νεφρά και την ουροδόχο κύστη. Μπορεί να 
αποτρέψει την κρυστάλλωση του ουρικού οξέος στο νεφρό, κρατώντας το εντός διαλύματος μέχρι να περάσει 
στα ούρα. Είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό του αίματος και μπορεί επίσης να ενισχύσει ένα αδύναμο στομάχι 
και να βελτιώσει την πέψη. Η Βρετανική Φαρμακοποιία καταθέτει τον άρκευθο ως μια απολυμαντική ουσία του 
ουροποιητικού συστήματος. Τα πτητικά έλαια αρκεύθου καταστρέφουν τα βακτήρια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παίρνετε λίθιο, ο άρκευθος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας. Οι ψηλές δόσεις των προϊόντων μούρων αρκεύθου θα πρέπει να αποφεύγονται από 
όσους πάσχουν από νεφρική νόσο και από έγκυες γυναίκες. 

Σέλινο: Οι δράσεις του περιλαμβάνουν μία αλκαλική αντίδραση με το αίμα, αντι-ρευματικό, αντισηπτικό 
κατά του ουροποιητικού, διουρητικό, αντι-σπασμωδικό, διαλύει τα αέρια του στομάχου, τονωτικό του 
πεπτικού και βοηθά στην εξάλειψη του ουρικού οξέος. Περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται 3-butyl-
phthalide, η οποία μειώνει την αρτηριακή πίεση. Έχει χρησιμοποιηθεί από Κινέζους θεραπευτές για αιώνες ως 
θεραπεία για την πίεση του αίματος και ως διουρητικό καθώς προάγει τη ροή των ούρων μέσω των νεφρών.

Δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά την κύηση.
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Φύλλα πικραλίδας: Περιέχουν καροτενοειδή και λακτόνες σεσκιτερπένιων. Είναι ένα ισχυρό διουρητικό (τα 
φύλλα είναι πιο αποτελεσματικά από τη ρίζα), πικρό τονωτικό, ρυθμιστής του παγκρέατος, γαλακταγωγό, 
χολαγωγό, αντι-ρευματικό, διεγερτικό χοληδόχου κύστης, ήπιο καθαρτικό, αντισηπτικό του 
ουροποιητικού συστήματος, αντι-έκζεμα, αποτοξινωτικό και αντι-χολικό. Περιέχει βιταμίνες Α, Β και C και 
είναι πλούσιο σε θρεπτικά ανόργανα άλατα. Προωθεί την εξάλειψη της χοληστερόλης στο πλάσμα. 
Χρησιμοποιείται ως φυσικό διουρητικό, για αποτοξίνωση, κατά των ηπατικών διαταραχών, φλεγμονών της 
χοληδόχου κύστης και για ενίσχυση της ροής των χολικών αλάτων.  

Kelp: Φαιοφύκη που έχουν ψηλή περιεκτικότητα σε ιώδιο και πολλά άλλα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (όπως 
κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο). Το ιώδιο χρησιμοποιείται από τον θυρεοειδή αδένα για να παράγει 
ορμόνες, υπεύθυνες για το φυσιολογικό μεταβολισμό όλων των κυττάρων του σώματος, των επίπεδων 
ενέργειας και την εξάλειψη των αποβλήτων από τα κύτταρα.

Χρήσεις: αποτοξίνωση, παραγωγή ενέργειας, διαχείρισης του βάρους, κυτταρίτιδας, παχυσαρκία, ισορροπίας 
των υγρών και για την ολική υγεία. 

Φύλλα τσουκνίδας: Τα φύλλα τσουκνίδας βελτιώνουν τη λειτουργία των νεφρών, εξουδετερώνοντας το 
ουρικό οξύ και αποτρέποντας την κρυστάλλωση του, βοηθώντας στην αποβολή του από το σύστημα και 
απαλλάσσοντας έτσι τα συμπτώματα της ουρικής αρθρίτιδας. Η τσουκνίδα είναι επίσης υψηλή σε μέταλλα, 
όπως σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο, θείο, νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου, χαλκό, μαγγάνιο, χρώμιο, και πυρίτιο και 
επομένως είναι επωφελής για την αναιμία. Επίσης, καθαρίζει το αίμα και βοηθά στη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα μπορεί να είναι ο λόγος για την ικανότητά του τσαγιού 
τσουκνίδας στο να μειώνει τη δριμύτητα και την εμφάνιση οιδήματος, κράμπες των ποδιών καθώς επίσης και 
καταμήνυες κράμπες και έχει την ικανότητά να διατηρεί γερά τα κόκαλα.  Χρησιμοποιείται ως γενική 
αποτοξινωτική θεραπεία.

Φύλλα Μαϊντανού: Τα φύλλα χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για να αντισταθμίσουν την οσμή του 
σκόρδου στην αναπνοή. Ο καρπός ή οι σπόροι, είναι πλούσια σε ορυκτά, ασβέστιο, κάλιο και διοξείδιο του 
πυριτίου. Οι δράσεις του μαϊντανού περιλαμβάνουν: αντί-μικροβιακό, καθαρτικό, διουρητικό, διαλύει τα 
αέρια του στομάχου, γαστρικό και τονωτικό της μήτρας. 

Φύλλα Ραπανάκι: Ένα εξαιρετικό διουρητικό, καθαριστικό του ήπατος και του εντέρου. Μειώνει τις 
πέτρες της χολής και των νεφρών. Τα ραπανάκια είναι πλούσια σε ασκορβικό οξύ, φολικό οξύ και κάλιο. 
Επίσης είναι καλή πηγή βιταμίνης Β6, μαγνησίου, χαλκού και ασβεστίου – που είναι θρεπτικές ουσίες οι οποίες 
συμβάλλουν στη σωστή ισορροπία των υγρών, τόσο εντός όσο και εκτός των κυττάρων.

Νεροκάρδαμο: Ένα εξαιρετικό καθαριστικό του ήπατος, των χοληφόρων οδών και της χοληδόχου 
κύστης. Περιέχει τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Γ, Ε, φολικό οξύ και βήτα καροτένιο.  Τα ορυκτά του 
νεροκάρδαμου περιλαμβάνουν: πολύ ψηλά επίπεδα θείου, καθώς και ασβεστίου, σίδηρου, νάτριου, μαγνησίου, 
φώσφορου, καλίου, χολίνης και ιωδίου. Αυτές οι θρεπτικές ουσίες λειτουργούν σε συνδυασμό για την 
υποστήριξη της νεφρική λειτουργίας και επομένως της κατακράτηση υγρών / οιδήματος. Είναι χρήσιμο σε 
περιπτώσεις ουρικής αρθρίτιδας και ως καθαριστικό του δέρματος.


