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SI WU PIAN 

    

     Angel Four Form (nº 32)  
 

CLASSE: Tónica                                                        SUB-CLASSE: Tónica do sangue 
 

ACÇÕES:  
• Harmoniza o Fígado 

• Nutre e move o sangue 

• Regula o período 
 

INDICAÇÕES:  
• Vento Fígado que move internamente 

• Deficiência de Sangue Fígado cria deficiência vento sangue Fígado 

• Estagnação Sangue Fígado devido a deficiência de Sangue 

• Deficiência do Chong Mai e Ren Mai por deficiência de sangue.  

• Sintomas: tonturas, olhos secos, visão nublada, visão com manchas, dor de 
cabeça, lapsos de memória, tez pálida ou doentia, lábios e unhas pálidas e 
sem brilho, pele, olhos e cabelos secos sem brilho, unhas lascadas e 
quebradiças, comichão crónica, febre e arrepios esporádicos, calor nas cinco 
palmas, úlceras crónicas de lenta cicatrização, tensão muscular geral, 
espasmos musculares, câimbras, palpitações, dor abdominal, dor 
periumbilical, vertigens, zumbido, insónia, menstruação irregular e escassa, 
hemorragia uterina pós-parto,  tendência a fezes secas e irregulares. No caso 
se deficiência de Sangue que causa estagnação de Sangue poderá haver 
fluxo menstrual excessivo, massas abdominais duras com dor recorrente, 
desordem de feto inquieto, placenta retida. Língua pálida; pulso fino, em corda 
ou rugoso. 

 

APLICAÇÕES:  
• Ameaça de aborto 

• Amenorreia 

• Anemia 

• Anemia pós-parto 

• Cataratas 

• Ciática 

• Descarga vaginal 
anormal 

• Dermatite 

• Dor de cabeça 
vascular 

• Dor de cabeça 
neurogénica 

• Dismenorreia 
primária 

• Distensão do útero 

• Doença pélvica 
inflamatória 

• Eczema 

• Endometriose 

• Fraqueza pós-parto 

• Gravidez ectópica 

• Hemorragia uterina 

• Coágulos ou 
hemorragia pós-
parto  

• Infertilidade 

• Lactação 
insuficiente 

• Lombalgia 

• Lochioschesis 

• Massas abdominais 

• Menorragia 

• Nefrite crónica 

• Panartralgia 

• Periartrite do ombro 

• Psoríase 

• Rinite alérgica 

• Rosácea 

• Urticária 

CONTRA INDICAÇÕES:  
• Deficiência de sangue aguda por hemorragia; fase inicial de doença aguda 

como gripe; casos de desidratação; caso de colapso de Sangue ou Qi. 

• Usar com precaução em caso de deficiência de Yang de Baço com tendência a 
diarreia e fraqueza digestiva crónica; gravidez. 
 

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

Angelica sinensis root 171mg (28.5%), Paeonia lactiflora root 171mg (28.5%), Rehmannia 
glutinosa preparata root 171mg (28.5%), Ligusticum chuanxiong rhizome 57mg (9.5%), 
Excipiente 30mg (5.0%). 


