
Tống sỏi ra khỏi thận vĩnh viễn đơn giản hiệu 

quả trong 10 ngày 

Sỏi thận là kết quả của quá trình tích tụ canxi oxaltate trong thận, kích 

thước của 1 viên sỏi khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, có 

thể rất nhỏ nhưng có trường hợp lại to như quả bóng tenis. 

Đừng bao giờ xem thường sỏi thận, nếu không chữa trị sẽ dẫn đến biến chứng 
suy thận vô cùng nguy hiểm. 

So với phụ nữ, đàn ông có nguy cơ nhiều hơn của phát triển sỏi thận. Bất kỳ 

ai cũng có thể bị sỏi thận “hỏi thăm” nhưng nam giới là nhóm đối tượng có 
nguy cơ mắc căn bệnh này cao hơn hẳn so với phụ nữ. 

Sỏi thận gây nhiều 

rắc rối cho người 
bệnh. 

Có rất nhiều cách 

giúp bạn loại bỏ sỏi 

thận theo cách tự 
nhiên, dưới đây là 

một trong số đó. 

Bạn chỉ cần chuẩn bị 
1 loại nguyên liệu duy 

nhất là quả 
sung, quả sung 

chữa bệnh sỏi 
thận là một cách vừa 

đơn giản, không tốn 
kém lại cực kỳ hiệu quả. 

Nguyên liệu 

– 250ml nước 

– 2-3 quả sung tươi 



Bài thuốc chữa bệnh 

sỏi thận bằng quả 
sung (Ảnh minh 

họa). 

Thực hiện 

Chữa bệnh sỏi thận 
bằng quả sung rất 

đơn giản, sau khi có 
đầy đủ hai nguyên 

liệu trên. Cho chúng 
vào nồi, nấu sôi, để 

nước nguội bớt ăn 
xác và uống nước vào 

buổi sáng lúc bụng 
đói. Kiên trì thực 

hiện, trong 1 tháng, sỏi sẽ tan nhanh chóng. 

Ngoài sung tươi, bạn có thể sử dụng sung khô chữa sỏi thận rất tốt nếu thực 

hiện theo đúng hướng dẫn dưới đây. 

Nguyên liệu 

– 2-3 quả sung sấy khô 

–  Nước cốt 1 trái chanh cỡ vừa 

– 100ml nước sôi 

Sung khô chữa sỏi 
thận. 

Thực hiện 

Sung khô xé thành từng 

miếng nhỏ cho vào ly. 
Chanh vắt lấy nước cốt 

hòa thêm một ít nước 
đổ vào sung sao cho 

vừa ngập bề mặt. 



Giữ yên qua đêm, sáng hôm sau đổ 100ml nước sôi vào hỗn hợp trên và tiếp 

tục ngâm trong 10 phút. Cuối cùng, uống nước và ăn cái hỗn hợp này lúc bụng 
đói. 

Thực hiện liên tục từ 7-10 ngày để tống sỏi ra ngoài. Sau 10 ngày, nước tiểu 

của bạn sẽ có màu sậm hơn hẳn, thậm chí chuyển sang màu tối, đây là dấu 
hiệu cho thấy sỏi đã được hoàn tan và tống ra ngoài theo đường tiểu. 

Để trái sung chữa bệnh sỏi thận hiệu quả nhất, ngoài việc áp dụng 1 trong 

2 bài thuốc trên bạn cũng đừng quên phòng sỏi tái phát bằng cách thực hiện 
thêm các điều dưới đây. 

– Uống  ít nhất 8-10 ly nước mỗi ngày. 

-Tránh ăn quá nhiều thịt và các loại cá. 

– Ăn trái cây và rau quả giàu kali, calcium, carbohydrates. 

– Tránh thêm quá nhiều muối trong chế độ ăn uống của bạn. 

– Thêm ACV (giấm táo) và nước cốt chanh vào đồ uống của bạn. 

– Tránh ăn đậu nành không lên men, chất làm ngọt nhân tạo. 

– Nói không với bia rượu. 

Chúc bạn thành công. 

Vạn Phúc (Tổng hợp) 

Nguồn: http://www.mogo.vn/bai-thuoc-chua-soi-than-don-gian-hieu-qua-tong-soi-vinh-vien-
n967.html 


