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BA ZHEN PIAN 
  

八珍片 
 

Angel Eight Form (nº 31) 
 

CLASSE: Tónico                                             SUB-CLASSE: Tónico de largo espectro 
 

ACÇÕES:  
 Tonifica o sangue 
 Tonifica o Qi 
 Tonifica o organismo em geral  
 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência frequente de Qi devido a doença crónica ou perda excessiva de 

sangue  
 Deficiência de Fígado e Baço 
 Sintomas: feições pálida ou doentia, palpitações com ansiedade que pode ser 

contínua, falta de apetite, falta de ar, fala arrastada, fadiga muscular, tonturas, 
vertigens, pele grossa, dores de cabeça, visão turva, letargia, arrepios e febre 
grave, dor abdominal, distensão abdominal, menstruação irregular, 
menstruação escassa, perda de peso, abcessos crónicos, comichão. Língua 
pálida, capa fina branca; pulso fraco, fino e vazio ou pulso grande e deficiente 
sem força. 

 
APLICAÇÕES:  

 Anemia 
 Anorexia 
 Problemas circulatórios 
 Hepatite crónica 
 Gastrite atrófica 
 Úlceras nervosas 
 Neurite periférica 
 Neurite óptica orbital 
 Úlcera de córnea 
 Doença coronária 
 Úlceras não cicatrizadas 
 Purpura trombocitopénica 
 Fraqueza durante convalescença 
 Convalescença de doença 

crónica 

 Recuperação pós-cirúrgica 
 Lombalgia nas mulheres 
 Degeneração dos órgãos 

digestivos e circulatórios 
 Amenorreia 
 Eczema 
 Metrorragia durante a gravidez 
 Abortos frequentes 
 Prevenção de aborto 
 Dismenorreia 
 Infertilidade 
 Neurastenia 
 Mal nutrição 
 Doença de Sheehan 

 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco, seco ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado no caso de condições de Calor e Excesso 

 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES: 60 comps. x 0.60g 
 

Raiz de Angelica sinensis 103.8mg (17.3%), Raiz de Rehmania glutinosa 103.8mg (17.3)%, 
Raiz de Codonopsis pilosula 69mg (11.5%), Rizoma de Atractylodes macrocephala 69mg 
(11.5%), Poria cocos 69mg (11.5%), Paeonia lactiflora 69mg (11.5%), Rizoma de Ligusticum 
chuanxiong 51.6mg (8.6%), Raiz de Glycyrrhiza uralensis 34.8mg (5,8%), Excipientes (Amido), 
Corantes (E171, E172), Recheio (E464) 


