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CÁLCULO RENAL  
 
 

A cliente LZT (40 anos) tinha uma história de cálculos renais há 15 anos. O 
primeiro exame ecográfico foi feito no dia 20/12/1996 e o último no dia 20/10/2011. 
Veja a tabela abaixo. 

 
Data Rim esquerdo Rim direito 

10/12/1996 1 cálculo  – 0,3 cm - 
05/06/1998 1 cálculo  – 0,05 cm - 
02/10/2002 2 cálculos – 0,3 e 0,2 cm 1 cálculo – 0,2 cm 
02/12/2003 2 cálculos – 0,7 e 0,3 cm 1 cálculo – 0,3 cm 
20/11/2011 Ausência de cálculos Ausência de cálculos 
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A cliente LZT me procurou para tratar de sua enxaqueca e da gastrite que 

atormentava há mais de 10 anos. Antes tinha feito vários tratamentos para resolver 
essas duas condições clínicas sem resultado. Foi tratada com BT em março de 2010 e 
hoje se encontra sem enxaqueca e sem a gastrite a mais de 1 ano.  

Eu não sabia que ela era portadora de cálculos renais e esse é um exemplo do 
como o equilíbrio do corpo torna a pessoa saudável. Os laudos ecográficos aqui 
apresentados formam gentilmente pela cliente LZT. 

 
 

    
 
 
 

 Na última consulta com o urologista ele pediu o exame ecográfico e o 
resultado foi: exame ecográfico normal. Isto mostra uma coisa extremamente 
espetacular o corpo humano é capaz de dissolver cálculos.  

 
 
 

O corpo humano quando em equilíbrio é capaz de manter-se 
saudável. 
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O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos. 
Londrina (PR), 24/12/2011 

 
 

IMPORTANTE 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 
 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  
 


