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  AN SHEN BU NAO  PIAN 

  

Calming Form 
 
ACÇÕES:   

 Nutre o Coração, tonifica o Sangue e o Rim, elimina a estagnação, acalma a 
Mente e o Yang, preserva a Essência. 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência de Qi e Sangue, com distúrbios no sono e mudanças de humor, 

esgotamento nervoso, fadiga, depressão e ansiedade, dores de cabeça ou 
enxaquecas, tonturas, memória fraca, falta de concentração, zumbido nos 
ouvidos, palpitações. 

 
APLICAÇÕES:  

 Hipertiroidismo 
 Amnésia ou distúrbios mentais 
 Doença de Meniére 
 Insónia 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES    60 comps. x 0.60g 
 
Raiz de Polygonum multiflorum  93mg (15.5%), Fruto de Ligustrum lucidum 93mg (15.5%), 
Rizoma de Polygonatum sibiricum 89.4mg (14.9%), Raiz de Angelica sinensis 70.2mg (11.7%), 
Casca de Albizia julibrissin 70.2mg (11.7%), Poria cocos 46.2mg (7.7%), Eclipta prostrate 
46.2mg (7.7%), Semente de Ziziphus jujube var. spinosa 46.2mg (7.7%), Folha de Morus alba 
7.8mg (1.3%), Raiz de Polygala tenuifolia 7.8mg (1.3%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
He Shou Wu, Nu Zhen Zi, Huang Jing, Dang Gui, He Huan Pi, Fu Ling, Mo Han Lian, Suan Zao 
Ren, Sang Ye, Yuan Zhi, Fu Liao. 
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 AN SHEN BU XIN PIAN 

 

Peace Form 
 

 
CLASSE: Acalma a Mente                                           SUB-CLASSE: Sistema nervoso        

 
ACÇÕES:  

 Acalma o Shen e o Hun 
 Nutre o coração 
 Harmoniza o Coração e Rim 
 Nutre e move o sangue 

 Nutre o Yin do Rim e do Fígado 
 Acalma o Yang do Fígado 
 Limpa deficiência de Calor 
 Regula o Qi 

 
 INDICAÇÕES:  

 Vazio de Yin do Fígado e Rim com vazio de sangue do coração, calor 
deficiente e ascensão do Yang do Fígado com grave perturbação do Shen e 
Hun, com sintomas de ansiedade, palpitações, insónia, sonhos excessivos, 
pesadelos, sono com sonhos perturbadores, ataques de pânico, irritabilidade, 
inquietação, agitação, instabilidade emocional e falta de controlo, mente 
hiperactiva e inquieta, falta de concentração e lapsos de memória, tonturas, 
zumbido nos ouvidos, intolerância ao calor, rubor malar ou facial. 

 Pode ser usado para tratar Coração e Rim que não estão a comunicar com 
grave perturbação do Shen, que pode incluir muitos dos sintomas acima 
mencionados bem como dor ou opressão no peito. 

 Língua: vermelha no caso de deficiência de yin; pálida com a ponta vermelha  
no caso de deficiência de Sangue; poderá parecer normal no caso de 
deficiência de Yin e Sangue. Capa: seca, amarela. Pulso: fino, fraco, rápido e 
em corda. 

 
APLICAÇÕES:  

 Insónia 
 Sonhos perturbados 
 Excesso de sonos 
 Palpitações 
 Agitação 

 Arteriosclerose 
 Neurastenia 
 Neurose 
 Esquizofrenia  

 
 
 
 PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez  
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda.  
 Usar com precaução em pacientes com deficiência do Baço com tendência a 

diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 Usar com precaução em pacientes com desordens hemorrágicas ou que 

estejam sob medicação anti-coagulante. 
 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES:   60 comps. x 0.60g     

Caule de Polygonum multiflorum 87mg (14.5%), Fruto de Ligustrum lucidum 76.8mg (12.8%), 
Raiz de Salvia miltiorrhiza 67.2mg (11.2%), Casca de Albizia julibrissin 67.2mg (11.2%), Eclipta 
prostrate 67.2mg (11.2%), Semente de Cuscuta chinensis 67.2mg (11.2%), Raiz de Rehmannia 
glutinosa preparata 50.4mg (8.4%), Fruto de Schisandra chinensis 46.8mg (7.8%), Rizoma de 
Acorus tatarinowii 40.2mg (6.7%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shou Wu Teng, Nu Zhen Zi, Dan Shen, He Huan Pi, Mo Han Lian, Tu Si Zi, Shu Di Huang, Wu 
Wei Zi, Shi Chang Pu, Fu Liao. 



3 
 

 
 
 
 
 AN SHEN DING ZHI WAN 

 

 Mind Form Pills 
 

CLASSE: Acalma o Espírito 
 
ACÇÕES:  
 

 Tonifica o Qi  
 Nutre o sangue e o Yin do Coração 
 Harmoniza o Fígado e o Baço 
 Acalma o Shen 

 
INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência do Qi do Coração e Vesicula Biliar devido a choque ou medo  
 Sintomas: insónia ou frequente despertar muito cedo de manhã, incapaz de 

voltar a adormecer, assusta-se ou apavora-se facilmente, perturba-se 
facilmente com situações triviais, ansiedade, palpitações, falta de ar, letargia, 
fadiga, depressão, sudação espontânea, micção frequente e de cor clara. 
Língua: normal ou pálida (em caso crónicos, pode apresentar uma fenda 
estreita e profunda até à ponta de língua); capa fina e branca. Pulso tenso e 
instável. 

 
APLICAÇÕES: 
 

 Neurose 
 Neurastenia 
 Psicose involutiva 
 Síndrome premenstrual 
 Taquicardia sinusal 
 Depressão 
 Ataques de pânico 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 

 
Posologia: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:   200 comps. x 0.18g 
 
Semente de Ziziphus jujube var. spinosa 18.7mg (10.4%), Caule de Polygonum multiflorum 
18.7mg (10.4%), Fruto de Hordeum vulgare 18.5mg (10.3%), Poria cocos 14mg (7.8%), Raiz de 
Ophiopogon japonicus 14mg (7.8%), Rizoma de Anemone altaica 14mg (7.8%), Raiz de 
Paeonia lactiflora 14mg (7.8%), Semente de Platycladus orientalis 9.4mg (5.2%), Fruto de 
Schisandra chinensis 9.4mg (5.2%), Tubérculo de Curcuma wenyujin 9.4mg (5.2%), Flor de 
Chrysanthemum morifolium 9.4mg (5.2%), Rizoma de Pinellia ternate 9.4mg (5.2%), Fruto de 
Ziziphus jujuba 9.4mg (5.2%), Raiz de Polygala tenuifolia 7mg (3.9%), Raiz de Glycyrrhiza 
uralensis 4.7mg (2.6%) 
 
Suan zao ren, Shou wu teng, Mai ya, Fu ling, Mai dong, Jiu jie chang pu, Bai shao, Bai zi ren, 
Wu wei zi, Yu jin, Ju hua, Fa ban xia, Da zao, Yuan zhi, Gan cao. 
 



 4

 
 

BA ZHEN PIAN 
  

 
 

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%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Dang gui, Shu di huang, Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Bai shao, Chuan xiong, Gan cao, Fu liao. 
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 BA ZHEN YI MU WAN 
 

Motherwort Form Pills 
 
ACÇÕES:  
 

 Tonifica o Qi e o Sangue 
 Nutre o Sangue para regular a menstruação 

 
 
INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência de Qi e Sangue que conduz a estase de Sangue, com sintomas de 
atraso no período, amenorreia ou menstruação escassa, tez pálida, falta de 
apetite, fadiga mental e cansaço, falta de ar, palpitações, tonturas, dor na zona 
lombar, extremidades fracas, distensão abdominal, corrimento vaginal 
vermelho e branco. Língua pálida com ligeira capa. Pulso fino e frágil ou largo, 
deficiente e sem força. 
 

 
APLICAÇÕES:  
 

 Infertilidade 
 Leucorreia hemorrágica 
 Desordem do feto inquieto 
 Recuperação pós-parto 
 Recuperação pós-aborto 
 Dismenorreia 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Ao tomar esta fórmula, evite consumir alimentos crus, alimentos frios e 

medicamentos frios. 
 Não tomar se o paciente tiver sintomas de gripe ou constipação. 

 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  200 comps. x 0.18g 
 
Leonurus japonicus 53.5mg (29.7%), Raiz de Rehmannia glutinosa preparata 26.6mg (14.8%), 
Raiz de Angelica sinensis 26.6mg (14.8%), Rizoma de Atractylodes macrocephala 13.3mg 
(7.4%), Raiz de Paeonia lactiflora 13.3mg (7.4%), Raiz de Codonopsis pilosula 13.3mg (7.4%), 
Rizoma de Ligusticum chuanxiong 13.3mg (7.4%), Poria cocos 13.3mg (7.4%), Raiz de 
Glycyrrhiza uralensis 6.8mg (3.7%). 
 
Yi mu cao, Shu di huang, Dang gui, Bai zhu, Bai shao, Dang shen, Chuan xiong, Fu ling, Gan 
cao. 
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BA ZHENG PIAN 
 

Octo Form (nº 20) 
 

CLASSE: Elimina humidade      SUB-CLASSE: Clarifica  e transforma humidade/calor 
 

ACÇÕES:  
 Limpa calor e promove diurese 
 Trata disúria 
 Combate infecções urinárias 

 
INDICAÇÕES:  

 Calor-Humidade na Bexiga 
 Síndrome Pedra Lin 
 Síndrome Sangue Lin 
 Calor no canal do Coração que se transfere para o canal do Intestino Delgado 
 Sintomas: micção urgente, frequente e dolorosa com urina escassa, turva e 

escura, a urina pode ser de cor vermelha, febre, feridas na boca, na língua ou 
garganta, boca e garganta seca, retenção grave de urina, sede, garganta 
dorida, anúria, incontinência urinária, descarga vaginal abundante de cor 
branca ou amarela, prisão de ventre, olhos vermelhos e doridos, epistaxis, 
distensão ou dor no abdómen inferior, irritabilidade, lábios “queimados”. 
Língua vermelha com capa grossa de cor amarela e gordurosa; pulso 
deslizante e forte ou suave e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Cálculos renais 
 Cistite 
 Glomerulonefrite 
 Uretrite 
 Pielonefrite aguda 
 Uroschesis 
 Gota 
 Metrorragia 
 Leucorragia 
 Pyelitis 

 Cancro da próstata 
 Gonorreia masculina 
 Estomatite 
 Disúria 
 Hematúria 
 Infecção urinária feminina 
 Nefrite 
 Oligúria 
 Polaquiúria 
 Prostatite aguda

 

 

PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Contra indicado em casos com Síndrome Lin crónico, em casos com 

deficiência de Frio, em casos de doença crónica com fraqueza. 
 Contra-indicado durante a gravidez 
 O consumo prolongado pode provocar fraqueza, palpitações, tonturas e falta 

de apetite. 
 
 

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

INGREDIENTES: 60 comps. x 0.60g 
 

Dianthus superbus 71.4mg (11.9%), Polygonum aviculare 71.4mg (11.9%), Fruto de Gardenia 
jasminoides 71.4mg (11.9%), Raiz de Glycyrrhiza uralensis 71.4mg (11.9%), Casca de 
Phellodendron chinensis 71.4mg (11.9%), Lysimachia christinae 70.2mg (11.7%), Medula de 
caule de Tetrapanax papyriferus 70.2mg (11.7%), Plantago asiatica 70.2mg (11.7%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Qu mai, Bian xu, Zhi zi, Gan cao, Huang bai, Jin qian cao, Tong cao, Che qian cao, Fu liao. 
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  BAI HE GU JI PIAN   

 
Lily Form 

 

ACÇÕES:   
 Nutre o Yin, humedece os Pulmões, transforma o Fleuma, pára a tosse, limpa o 

Calor e nutre o Sangue 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Yin do Pulmão e Rim com Fogo ascendente com os seguintes 
sintomas: tosse com expectoração matizado com sangue, falta de ar, garganta 
seca e dorida, calor nas solas dos pés, febre vespertina, febre baixa, rubor nas 
bochechas, irritabilidade, insónia, emissão nocturna, síndrome de “osso 
quente”, sonhos vívidos, fadiga, zumbidos, tonturas, dispneia, disforia, 
rouquidão, sudação nocturna, ansiedade, língua vermelha com pouca capa ou 
ausência de capa, pulso filiforme e rápido. 

APLICAÇÕES:  
 Bronquite crónica 
 Bronquiectasia 
 Faringite 
 Pneumotórax espontânea 
 Silicosis 
 Hemoptise 
 Asma 
 Tuberculose pulmonar 

 Afonia 
 Pólipos nas cordas vocais 
 Carcinoma da laringe 
 Secura nasal 
 Cancro do pulmão 
 Tosse 
 Diabete Mellitus 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes. 
 Contra-indicado em casos de tosse devido a condições de excesso. 
 Usar com precaução em casos de deficiência de Baço 
 Usar com precaução em casos de estagnação de comida. 

 
 

POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  60 comps. x 0.60g 
 
Raiz de Rehmannia glutinosa preparata 130.8mg (21.8%), Raiz de Rehmannia glutinosa 87mg 
(14.5%), Raiz de Ophiopogon japonicus 65.4mg (10.9%), Bolbo de Lilium lanciforium 43.2mg 
(7.2%), Bolbo de Fritillaria cirrhosa 43.2mg (7.2%), Raiz de Angelica sinensis 43.2mg (7.2%), 
Raiz de Paeonia lactiflora 43.2mg (7.2%), Raiz de Glycyrrhiza uralensis 43.2mg (7.2%), Raiz de 
Scrophularia ningpoensis 34.8mg (5.8%), Raiz de Platycodon grandiflorum 34.8mg (5.8%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Sheng di huang, Mai men dong, Bai he, Chuan bei mu, dang gui, bai shao, Gan 
cao, Xuan shen, Jie geng, Fu liao. 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
 

BAN TU WAN 
 

Alopa Form Pills 
 
ACÇÕES:  
 

 Reforça o Rim e o Fígado, nutre o Sangue e acalma o Espírito, nutre o Qi e 
promove o crescimento de cabelo. 
 

INDICAÇÕES:  
 

 Perda de cabelo após o parto; a recuperar de doença prolongada devido a 
deficiência de Sangue; perda de cabelo devido a anemia. 

APLICAÇÕES:  
 

 Calvíce 
 Alopecia prematura 
 Alopecia areata 
 Alopecia seborreica 
 Alopecia devido a deficiência de Sangue 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez.  

POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  200 comps. x 0.18g 
 
Raiz de Rehmannia glutinosa preparata 28.6mg (15.9%), Raiz de polygonum multiflorum  
28.6mg (15.9%), Raiz Rehmannia glutinosa 27.4mg (15.2%), Raiz de Angelica sinensis 19.1mg 
(10.6%), Raiz de Salvia miltiorrhiza 19.1mg (10.6%), Rizoma de Atractylodes macrocephala  
19.1mg (10.6%), Fruto de Schisandra chinensis 19.1mg (10.6%), Rizoma de Notopterygium 
incisum 9.5mg (5.3%), Fruto de Chaenomeles speciosa 9.5mg (5.3%) 
 
Shu di huang, Zhi he shou wu, Sheng di huang, Dang gui, Dan shen, Chao bai zhu, Wu wei zi, 
Qiang huo, Mu gua. 
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  BAN XIA XIE XIN PIAN 
 

Pinellia Form 
 
 
 

ACÇÕES: 
   

 Harmoniza o Estômago, acalma o Qi rebelde, dispersa a acumulação, elimina a 
distensão focal devido a factores de Frio e Calor 

 Elimina humidade no Jiao Médio 
 

 
 

INDICAÇÕES:  
 

 Desarmonia entre o Estômago e Intestinos com interacção de factores de Frio 
e Calor 

 Calor-Humidade na área Gastrointestinal e vazio de Qi no Baço 
 Síndrome Gu 
 Sintomas: distensão epigástrica focal, sensação de peito e hipocôndrio cheio e 

apertado (com ou sem dor), vómito seco, borborigmos, diarreia, anorexia, dor 
abdominal, ascite, insónia, distensão subcardíaca, azia, epigástrio macio, 
náuseas, gorgolejos. Língua normal ou com ponta vermelha, capa fina de cor 
amarela e gordurosa; pulso em corda e rápido, ou em corda, tenso e rápido. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 

 Asma crónica 
 Gastroenterite 

aguda 
 Gastrite atrófica 
 Gastrite crónica 
 Hepatite crónica 
 Estágio inicial de 

cirrose 
 Indigestão 

(hipersecreção de 
ácido) 

 Úlcera gástrica 
(hipersecreção de 
ácido) 

 Colecistite crónica 
 Colelitíase 
 Hepatite 

 Úlceras aftosas 
 Enjoos matinais 
 Hemorragia 

digestiva  
 Síndrome do colon 

irritável 
 Insuficiência renal 
 Stress 
 Síndrome de fadiga 

crónica 
 Gastralgia 
 Enterite 
 Gastroptose 
 Úlcera duodenal 
 Estomatite 
 Cinetose 

 Doença de refluxo 
gastroesofágico 

 Colite 
 Hipertiroidismo 
 Conjunctivite 
 Doença arterial 

coronária 
 Amenorreia 
 Gastrite superficial 
 Gastrectasis 
 Indigestão infantil 
 Depressão 
 Candídiase 
 Giardíase 
 Verrugas anais / 

vaginais

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco, ao 
abrigo da luz e humidade. 
 

 Contra-indicado para pacientes com distensão focal devido a estagnação de Qi 
ou estagnação de comida ou acumulação de Fleuma e Calor 
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 Contra-indicado para pacientes com náuseas e vómitos devido a deficiência de 
Yin.  

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  60 comps. x 0.60g 

 
Rizoma de Pinellia ternate 114.8mg (19%), Rizoma de Zingiber officinale 85.5mg (14.25%), 
Raiz de Scutellaria baicalensis 85.5mg (14.25%), Raiz de Panax ginseng 85.5mg (14.25%), 
Raiz de Glycyrrhiza uralensis 85.5mg (14.25%), Fruto de Ziziphus jujuba 85.5mg (14.25%), 
Rizoma Coptis chinensis 28.5mg (4.75%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
 
Fa ban xia, Gan jiang, Huang qin, Ren shen, Zhi gan cao, Da zao, Huang lian, Fu liao. 
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BAO HE PIAN 

 
Mild Form  (nº 9) 

 

CLASSE: Regula o QI                                                             SUB-CLASSE:  Digestiva     
 

ACÇÕES: 
 Promove a digestão 
 Acelera esvaziamento gástrico 
 Harmoniza o Estômago 

 

INDICAÇÕES: 
 Estagnação de alimentos 
 Rebelião do Qi do Estômago 
 Sintomas: distensão e sensação de enfartamento no peito e epigastro, 

distensão abdominal com dor ocasional, eructação com mau cheiro, flatulência, 
regurgitação ácida, náuseas e vómitos, aversão a comida, diarreia, prisão de 
ventre, halitose, febre periódica. Língua cor de rosa com capa amarela e 
gordurosa; pulso escorregadio.

APLICAÇÕES: 
 Indigestão 
 Disenteria 
 Azia 
 Colecisite aguda ou crónica 
 Hepatite 
 Obesidade 
 Anorexia 
 Dispepsia 
 Gastrite atrófica 

 Gastralgia 
 Gastroenterite aguda 
 Exacerbação aguda de 

gastroenterite crónica 
 Influenza gastrointestinal 
 Gastrolithiasis 
 Infecção do tracto biliar 
 Prisão de ventre 

 
 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Vazio de Qi do Baço/Pâncreas 
 Contra-indicado durante a gravidez 

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

INGREDIENTES:  60 comps. x 0.60g 
 

Fruto de Crataegus pinnatifida 213.6mg (35.6%), Rizoma de Pinellia ternate 71.4mg (11.9%), 
Poria cocos 71.4mg (11.9%), Massa Medicata Fermentata 71.4mg (11.9%), Periciarpo de 
Citrus reticulate 35.4mg (5.9%), Semente de Raphanus sativus 35.4mg (5.9%), Fruto de 
Forsythia suspense 35.4mg (5.9%), Fruto de Hordeum vulgare 35.4mg (5.9%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shan zha, Ban xia, Fu ling, Shen qu, Chen pi, Lai fu zi, Lian qiao, Mai ya, Fu liao. 
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 BI MIN GAN WAN 
 

Xanthi Form Pills 
 
 
CLASSE: Liberta o exterior                                    SUB-CLASSE: Dispersa vento/calor  

 
ACÇÕES:  

 Liberta o exterior e dispersa vento/calor 
 Anti – alérgica 
 Anti – inflamatória 
 Transforma fleuma e seca humidade  

 
 INDICAÇÕES:  

 Rinorreia profusa por ataque de vento/calor à cabeça.     
 

APLICAÇÕES:  
 Asma alérgica 
 Rinorreia 
 Pólipos nasais 
 Rinite 
 Sinusite 
 Bronquite aguda e crónica 
 Congestão nasal 
 Congestão ou dor nos sinus 
 Dores de cabeça 
 Febre dos fenos 
 Dores de ouvidos 
 Gripe comum 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado durante a gravidez 

 
POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:   200 comps. x 0.18g 
 
Taraxacum mongolicum 33.3mg (18.5%), Selaginella doederleinii 33.3mg (18.5%), Flor de 
Lonicera japonica 17mg (9.4%), Fruto de Forsythia suspense14.4mg (8.0%), Fruto de Vitex 
trifilia14.4mg (8.0%), Elsholtzia myosurus 14.4mg (8.0%), Fruto de Xanthium sibiricum 10.8mg 
(6.0%), Rizoma de Ligusticum chuanxiong 10.8mg (6.0%), Rizoma de Ligusticum sinensie 
10.8mg (6.0%), Flor de Magnolia biondii 10.8mg (6.0%), Raiz de Angelica dahurica 10mg 
(5.6%). 
 
Pu gong ying, Shi shang bai, Jin yin hua, Lian qiao, Man jin zi, Tu huo xiang, Cang er zi, Chuan 
xiong, Gao ben, Xin yi, Bai zhi. 
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BI YAN  PIAN 

 
Freenose Form  

 
 
 

CLASSE: Liberta o exterior  SUB-CLASSE: dispersa vento/calor        
 

ACÇÕES:  
 Anti-inflamatório (nariz e olhos) 
 Dispersa o Vento e limpa o Calor e toxinas 
 Transforma Fleuma 
 Desbloqueia o nariz 

 
INDICAÇÕES:  

 Rinorreia profusa por ataque de vento/calor à cabeça e transformando o fluido 
nasal em fleuma-calor. 

 Sintomas: aversão ao vento, rinorreia nasal crónica, muco nasal espesso  ou 
líquido de cor branca ou amarela ou muco nasal purulento e de mau cheiro, 
congestão e dor nasal, mucosas nasais inchadas, espirros, redução ou perda 
do olfacto, voz nasalada, dores de cabeças e no sinus, tonturas, olhos 
vermelhos e com comichão, lacrimejamento excessivo. Língua normal ou 
vermelha com capa branca ou amarela. Pulso deslizante e rápido 

 
APLICAÇÕES:  

 Rinite alérgica 
 Rinite aguda e crónica 
 Rinite perenial 
 Sinusite aguda e crónica 
 Rinorreia  
 Conjuntivite  

 Infecção do tracto respiratório 
superior 

 Influenza 
 Gripe 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado em casos de deficiência de Yin 
 Contra-indicado durante a gravidez 
 O consumo excessivo pode provocar mucosas secas 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: 60 comps. x 0.60g 
 
Fruto de Xanthium sibiricum 204mg (34%), Raiz de Glycyrrhiza uralensis 70.2mg (11.7%), Flor 
de Magnolia biondii 37.8mg (6.3%), Raiz de Angelica dahurica 34.8mg (5.8%), Forsythia 
suspensa fruit 34.8mg (5.8%), Raiz de Platycodon grandiflorum 34.2mg (5.7%), Rizoma de 
Anemarrhena asphodeloides 34.2mg (5.7%), Casca de Phellodendron chinensis 30mg (5%), 
Raiz de Saposhnikovia divaricata 22.2mg (3.7%), Schizonepeta tenuifolia 22.2mg (3.7%), Fruto 
de Schisandra chinensis 10.8mg (1.8%), Flor de Chrysanthemum indicum 10.8mg (1.8%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Cang er zi, Gan cao, Xin yi, Bai zhi, Lian qiao, Jie geng, Zhi mu, Huang bai, Fang feng, Jing jie, 
Wu wei zi, Ye ju hua, Fu liao. 
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BU YANG HUAN WU PIAN 
 

Ceres Form (nº 1) 
 

 

CLASSE: Move o sangue                                          SUB-CLASSE: Dispersa a Estase    
 

 

ACÇÕES:  
 Tonifica o Qi e revigora o Sangue 
 Reforça o Yang Qi 
 Promove a circulação sanguínea e move a estase nos meridianos 
 Remove as obstruções no sistema circulatório 

 
 
 

 INDICAÇÕES:  
 Deficiência de Yang e Qi com estase de Sangue obstruindo os canais 
 Vento-Fleuma que causa estagnação de Qi e Sangue 
 Atrofia devido a deficiência de Qi com estase de Sangue 
 Sequela de AVC tipo Vento 
 Sintomas: incontinência urinária, atrofia dos membros inferiores, paralisia, fala 

arrastada, incontinência salivar, fezes secas, micção frequente, desvio dos 
olhos, desvio da boca, extremidades frias, astenia, letargia. Língua normal 
com capa branca. Pulso moderado. 

 
APLICAÇÕES:  

 Arteriosclerose 
cerebral 

 Assimetria facial 
 AVC 
 Ciática 
 Diabetes 
 Disfasia 
 Doença de Raynaud 
 Dor de cabeça 

vascular 
 Epilepsia 
 Eritema nodular 
 Hemiplegias 

 Hipertensão 
 Infarto cerebral 
 Isquemia Cerebral 
 Mielite aguda 
 Nefrite crónica 
 Neuralgia  
 Neurose 
 Paniculite 
 Paralisia de Bell 
 Paralisia facial 
 Paraplegias 
 Polineurite 
 Poliomielite aguda 

 Prostatite crónica 
 Ptialismo 
 Sequela de 

apoplexia 
 Sequela de 

poliomielite 
 Tromboangeite 

obliterante 
 Tromboflebite 
 Trombose 

 Veias varicosas 
 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Nos casos com deficiência de Yin; nos casos de Calor no Sangue; nos casos 
de AVC tipo Vento com pulso forte e forçado ou tenso, ou em corda e forte; nos 
casos com estagnação de Fleuma. 

 Não administrar imediatamente após um AVC devido a hemorragia cerebral 
 Não administrar durante a gravidez. 
 Verifique que a consciência voltou e a temperatura é normal. 
 Verifique que não há hemorragia presente e que o pulso é moderado. 

 
 

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

INGREDIENTES:  60 comps. x 0.60g 
 
 

Raiz de Astragalus membranaceus 474mg (79%), Raiz de Paeonia veitchii 30mg (5%), Raiz de 
Angelica sinensis 30mg (5%), Rizoma de Ligusticum chuanxiong 12mg (2%),Flor de Carthamus 
tinctorius 12mg (2%), Semente de Prunus persica 12mg (2%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang qi, Chi shao, Dang gui, Chuan xiong, Hong hua, Tao ren, Fu liao. 
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BU ZHONG YI QI PIAN 
 

Middle Form (nº 12) 
 

CLASSE: Tónica                                                                 SUB-CLASSE: Tónica do Qi 
 

ACÇÕES: 
 Tonifica o Qi do Aquecedor Médio  
 Eleva o Qi e o Yang 
 Resolve Prolapsos  

 
INDICAÇÕES: 

 Vazio de Qi Baço/Pâncreas e Estômago que conduz a afundamento do Yang e 
do Qi 

 Síndrome Lin devido a deficiência de Qi (Lao Lin) 
 Sintomas: febre baixa e intermitente que piora com esforço e durante o dia, 

sudação espontânea, sudação nocturna, intolerância ao frio, febre ou calor na 
pele durante tempo frio ou fresco; sede com desejo de bebidas quentes, 
prolapso dos órgãos, soluços, falta de ar, voz débil, tez pálida e brilhante, 
fraqueza dos membros, extremidades frias, dor lombar devido a Humidade, 
convulsões, tinnitus, falta de apetite, dor abdominal intermitente e torpe que  
diminui com calor e pressão, enfartamento, fadiga após as refeições, alimentos 
não digeridos presente nas fezes, hemafecia, hematémese, hematúria, náusea, 
vómitos;  apatia, sonolência, gripes ou infecções frequentes, hematomas ou 
equimoses, manchas de pele contínua; menstruação excessiva, abortos 
frequentes, visão nublada, cegueira nocturna, ptosis, fadiga ocular, olhos 
doridos; surdez, tonturas, vertigens, nariz seco e comichoso, pulmões secos, 
tosse, dispneia, congestão nasal, muco nasal com mau odor, enuresis, 
incontinência fecal, micção frequente e dolorosa, urina turva, dores genitais, 
ejaculação prematura, dor durante a copulação; dores de dentes prolongada, 
feridas orais. Os sintomas podem ser iniciados ou exacerbados com fadiga ou 
esforço físico. Língua pálida com marcas de dentes, com capa fina branca; 
pulso deficiente e flutuante ou deficiente e instável na posição no meio da mão 
direita.

 

 APLICAÇÕES: 
 Anemia aplástica 
 Arteriosclerose cerebral 
 Bronquite crónica 
 Laringite crónica 
 Faringite crónica 
 Gripe 
 Tuberculose pulmonar 
 Rinite alérgica (deficiência de 

Wei Qi com Humidade-Fleuma) 
 Desinteria crónica 
 Diarreia crónica 
 Prisão de ventre 
 Gastrite crónica 
 Gastroenterite crónica 
 Sindrome cólon irritável 
 Síndrome do intestino 

permeável 

 Refluxo gastroesofágico 
 Diverticulite 
 Borborygmus 
 Hemorragia uterina disfuncional 
 Hemorróidas 
 Hepatite crónica 
 Hepatocarcinoma 
 Hepatoma 
 Hipotensão 
 Bócio 
 Tiroidite de Hashimoto 
 Impotência 
 Gonorreia crónica 
 Hidrocele 
 Incontinência pós – parto 
 Anúria pós-parto 
 Lochioschesis 



 16

 Descarga loquial persistente 
 Nefrite crónica 
 Nefroptosis 
 Cistite intersticial 
 Quilúria 
 Menstruação precoce 
 Hipomenorreia 
 Insuficiente lactação 
 Leucorreia 
 Menorragia 
 Amenorreia 
 Infertilidade 
 Emaciação 
 Emaciação com ptosis ou 

prolapso 
 Ephidrosis 
 Giardiasis 
 Hemorragia 
 Leucemia 
 Leucopenia 
 Miastenia gravis 
 Hérnia 
 Paralisia gradual 
 Parestesia dos membros 
 Síndrome de deficiência 

imunológica fadiga crónica  
 Neurastenia 
 Edema com prolapso 
 Prolapso das pálpebras 
 Prolapso do estômago 
 Prolapso do rim 
 Prolapso do recto 
 Prolapso uterino do 1º e 2º grau 
 Prolapso da bexiga 

 Recuperação de doenças 
prolongadas 

 Úlceras crónicas 
 Úlceras aftosas 
 Úlcera tibial 
 Doença de Alzheimer 
 Arritmia 
 Síndrome de Behcet 
 Vírus Epstein Barr 
 Hipertrofia prostática benigna 
 Candídiase 
 Cataratas 
 Retinite pigmentosa 
 Síndrome Bi devido a 

deficiência de Qi e Sangue 
 Eczema infantil 
 Impetigo 
 Obesidade 
 Otite média 
 Estrabismo paralítico 
 Doença de Meniere 
 Monoplegia 
 Malária persistente 
 Prostatite 
 Septicemia 
 Efeitos secundários de 

radioterapia 
 Tenesmo 
 Colite ulcerosa 
 Desordem temporomandibular 
 Veias varicosas 
 Palpitações umbilicais 

 

  
 

CONTRA INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência de Yin ou Calor Interno 
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda.  
 Usar com precaução em pacientes com hipertensão dado que Astragalus pode 

aumentar em alguns casos a tensão arterial. 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:   Pian 60x0,6g 
 

Astragalus membranaceus root 87mg (14.5%), Glycyrrhiza uralensis root 76.8mg (12.8%), 
Atractylodes macrocephala rhizome 67.2mg (11.2%), Bupleurum chinensis root 67.2mg 
(11.2%), Citrus reticulate pericarp 67.2mg (11.2%), Angelica sinensis root 67.2mg (11.2%), 
Codonopsis pilosula root 50.4mg (8.4%), Cimicifuga heracleifolia rhizome 46.8mg (7.8%), 
Zingiber officinale rhizome 40.2mg (6.7%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol) 

Huang qi, Zhi gan cao, Bai zhu, Chai hu, Chen pi, Dang gui, Dang shen, Sheng ma, Sheng 
jiang, Fu liao. 
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CANG ER ZI PIAN 
 

All Clear Form  
 
CLASSE: Liberta o exterior          SUB-CLASSE: dispersa vento, calor, frio e humidade 

 
ACÇÕES: 

 Liberta o exterior  
 Acalma a dor 
 Desbloqueia o nariz 

 
INDICAÇÕES: 

 Vento-Frio com Calor interno nos músculos 
 Rinorreia profusa causada por ataque de vento calor à cabeça  
 Sintomas: rinorreia profusa, purulenta, espessa, congestão nasal, tonturas, dor 

de cabeça frontal ou temporal, febre, intolerância ao frio, dores musculares, 
olhos vermelhos, nariz seco, sabor amargo na boca, insónia. Língua normal ou 
fino branco, com capa amarela, pulso flutuante e rápido. 

  
APLICAÇÕES: 

 Rinite aguda ,crónica e alérgica 
 Sinusite aguda ,crónica e alérgica  
 Rinorreia profusa, purulenta, espessa 
 Supuração nasal 

 

PRECAUÇÕES:  
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

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

 

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g 
 
Angelica dahurica root 313.2mg (52.2%) , Magnolia biondii flower 159.6mg (26.6%) , Xanthium 
sibiricum fruit 79.8mg (13.3%), Mentha haplocalyx 16.8mg (2.8%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Bai zhi, Xin yi, Cang er zi, Bo he, Fu liao. 
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CHAI HU SHU GAN PIAN 
 

Auranti Form 
 
 

CLASSE: Harmonizadora                                       SUB-CLASSE: Harmoniza Fígado e 
                                                                                                          Baço/pâncreas  
                                                                                                          ou Estômago 
ACÇÕES:  

 Acalma a dor  
 Move Qi e sangue 
 Harmoniza o Fígado e Baço 

 
 INDICAÇÕES:  

 Estase de Qi do Fígado causada por estase de Qi geral e deficiência de 
sangue, que invade o Estômago ou Baço. 

 Sintomas: dor e distensão no hipocôndrio, febre e arrepios alternados, 
mudança brusca de humor, distensão e dor no peito, mãos e pés frios, sabor 
amargo na boca, indigestão, regurgitação ácida, azia, arrotos, náuseas, 
flatulência, diarreia e prisão de ventre alternada, tensão e espamo muscular no 
pescoço e costas, dor de cabeça, caroços mamários associado ao ciclo 
menstrual, agitação, dor abdominal e cólicas, menstruação irregular. Os 
sintomas podem agravar com o stress e distúrbios emocionais e ou podem 
manifestar-se ciclicamente.  Língua normal ou ligeiramente roxa com capa fina 
branca; pulso em corda ou tenso. 

 
APLICAÇÕES:  

 Colapso nervoso 
 Colecistite 
 Coroidite 
 Digestão 

deficiente 
 Gastroenterite 

aguda 
 Disenteria 
 Dismenorreia  
 Amenorreia 
 Depressão 
 Diabetes 
 Hepatite C 

 Esteatose 
hepática 

 Colelitíase 
 Pancreatite 

aguda 
 Ascaríase biliar 
 Peritonite 
 Hipertensão 

malignante 
 Hiperlipidemia 
 Prisão de ventre 
 Perda de apetite  
 Obesidade 

 Transtornos 
digestivos  

 Úlceras gástricas  
 Úlcera duodenal 
 Febre escarlate 
 Febre entérica 
 Enxaquecas 
 Neuralgia 

trigeminal 
 Amigdalite aguda 
 Icterícia 
 Malária 
 Asma 
 Diarreia 

 

PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Contra-indicado para pacientes muito fracos e durante a gravidez. 
 Usar com precaução em pacientes com deficiência de Yin 

 
 

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

Bupleurum chinensis root 107.4mg (17.9%), Citrus reticulate pericarp 107.4mg (17.9%), 
Paeonia lactiflora root 84mg (14.0%), Ligusticum chuanxiong rhizome 84mg (14.0%), Cyperus 
rotundus rhizome 84mg (14.0%), Citrum aurantium unripe fruit 84mg (14.0%), Glycyrrhiza 
uralensis root 19.8 (3.3%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol). 
 
Chai hu, Chen pi, Bai shao, Chuan xiong, Xiang fu, Zhi qiao, Gan cao, Fu liao. 
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DA CHAI HU TANG PIAN 
 

Major Bupleurum Form  
 

 
ACÇÕES:  

 Harmoniza e dispersa o Shao Yang 
 Drena Calor Interno retido 

 
 
INDICAÇÕES:  

 Desordem do Shao Yang e Yang Ming 
 Excesso de Calor no Estômago e Vesícula Biliar 
 Sintomas: febre e arrepios alternados, sensação de peito e hipocôndrio cheio 

(com ou sem dor), sabor amargo na boca, náuseas, vómitos contínuos, 
distensão focal dura no epigástrio, epigástrio cheio e com dor, desânimo, ligeira 
inquietação, ligeira irritabilidade, dores de cabeça, prisão de ventre ou 
descarga rectal de fluidos, zumbido nos ouvidos, redução de audição, redução 
de visão, olhos vermelhos, comportamento maníaco, instabilidade mental.  
Língua vermelha ou normal, capa de cor amarela ou capa espessa de cor 
amarela. Pulso em corda e forte ou em corda e tenso e forte. 
 

APLICAÇÕES:  
 Gastroentrite aguda 
 Disenteria 
 Colecistite 
 Pancreatite aguda 
 Hepatite c 
 Pleurisia 
 Enxaquecas 
 Peritonite 
 Neuralgia trigeminal 
 Hipertensão maligna 
 Malária 
 Febre entérica 
 Hiperlipidemia 
 Ascaríase biliar 
 Prolapso gástrico 
 Obstrução intestinal 

 Cálculos biliares 
 Gastrite 
 Úlcera gástrica 
 Úlcera duodenal 
 Úlcera perfurada 
 Prisão de ventre 
 Asma 
 Diarreia 
 Diabetes 
 Obesidade 
 Icterícia 
 Febre escarlate 
 Esteatose hepática 
 Amigdalite aguda 

 
 

 
 

CONTRA INDICACOES: 
 Pacientes com deficiência de Baço e Estômago 

 
 

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Zingiber officinale rhizome 109.2mg (18.2%), Bupleurum chinensis root 90mg (15%), Scutellaria 
baicalensis root 70.2mg (11.7%), Paeonia lactiflora root 70.2mg (11.7%), Pinellia ternate 
rhizome 70.2mg (11.7%), Citrum aurantium fruit 70.2mg (11.7%), Rheum palmatum root 48mg 
(8%), Ziziphus jujuba fruit 42mg (7%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Sheng jiang, Chai hu, Huang qin, Bai shao, Ban xia (fa), Zhi shi, Da huang, Da zao, Fu liao. 
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  DAN SHEN JIAO NANG 

 
DanShen Capsules 

 

 

ACÇÕES:   
 

 Nutre o Sangue e dispersa a estase 
 Tonifica o Qi e limpa o Calor no Sangue 
 Alivia a dor e acalma o Shen 
 Abre os oríficios 

 
INDICAÇÕES:  

 Estagnação do Qi e estase do Sangue no Jiao Superior e Médio 
 Pode ser usado como coadjuvante no estágio inicial de abcesso da mama 
 Pode ser tomado durante longos períodos de tempo em baixa dosagem como 

prevenção de doenças cardiovasculares. 
 Sintomas: dor na região epigástrica e no abdómen irradiando até às costas ou 

escápula, dor ou rigidez no peito, desconforto na zona costal e hipocondrial, 
falta de ar, soluços, prisão de ventre, ansiedade, massas palpáveis na zona 
abdominal ou seios, irritabilidade, palpitações, insónias, dores de cabeça, falta 
de apetite. Língua de cor púrpura ou com manchas de cor púrpura; pulso 
hesitante ou em corda-escorregadio e tenso. 

APLICAÇÕES:  
 

 Amenorreia 
 Angina pectoris 
 Arritmia 
 AVC 
 Gastrite crónica 
 Lochioschesis 
 Úlcera gastroduodenal 
 Gastroneurose 

 Pancreatite crónica 
 Doença arterial coronária 
 Colecistite 
 Hepatite 
 Dismenorreia 
 Taquicardia 
 Hipertensão 

 
 

 PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes e pacientes com desordens 

hemorrágicas. 
 Não consumir durante o estágio inicial da menstruação. Contra-indicado em 

pacientes cuja menstruação está bloqueada devido a deficiência de Sangue. 
 Contra-indicado para pacientes com deficiência de Yin. 
 Usar com precaução em casos de pacientes sem estase de Sangue. 
 Usar com precaução em casos de estado Qi-Calor. 
 Usar com precaução em pacientes com hipermenorreia, hemoptise ou 

hematúria. 
 Doses grandes não devem ser indicadas para pacientes com diátese 

hemorrágica. 
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 Usar com precaução com pacientes que tomam anticoagulantes como 
heparina, varfarina (Coumadin) e enoxaparina (Lovenox) ou drogas 
antiplaquetárias como a aspirina, dipiridamole (Persantine) e clopidrogel 
(Plavix) dado que o consumo em simultâneo pode ter um efeito aditivo ou 
sinérgico. 

 Esta erva tem imunorreatividade tipo digoxina. O consumo recorrente pode 
resultar em concentrações falsamente elevadas ou falsamente baixas de soro 
de digoxina 

 
INGREDIENTES:  Nang  60x0,5g   
POSOLOGIA: 3 comprimidos duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Salvia miltiorrhiza root extract 325mg (65%), excipiente: amido 160mg (32%), Opadry II 15mg 
(3%). 
 
Dan shen, fu liao. 
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DANG GUI PIAN 
 

Angelica  Form 
 

 
CLASSE: Reguladora do sangue.                                      SUB-CLASSE: Ginecológica   
 
ACÇÕES:  

 Nutre e move o sangue 
 Regula a menstruação 
 Acalma a dor 
 Humedece os intestinos 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência de sangue no Coração e Fígado apresentando sintomas de tez 
pálida, fadiga, fraqueza, unhas pálidas e frágeis, pele, olhos e boca seca, 
visão nublada, zumbido nos ouvidos, tonturas, palpitações, fadiga e fraqueza 
pós-parto, desordens menstruais, fadiga pós-menstrual. 

 Deficiência de sangue com sintomas de dor abdominal, especialmente se 
acompanhado de frio devido a deficiência, lesão traumática, dor crónica tipo bi 
vento-humidade, feridas crónicas não cicatrizadas e abcessos e prisão de 
ventre. 

 Língua pálida/ com equimoses. Pulso fraco/profundo 
 

APLICAÇÕES:  
 Anemia 
 Hipotensão 
 Menstruação irregular 
 Dismenorreia 
 Cólica menstrual 

 Leucorreia 
 Hemorragia uterina disfuncional 
 Prisão de ventre 
 Metrorragia 
 Dor de cabeça 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez e durante o fluxo menstrual 
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda.  
 Usar com precaução em pacientes com deficiência do Baço com tendência a 

diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 Contra-indicado para pacientes com deficiência de Yin. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g 
 
Angelica sinensis root extract 540mg (90%), Excipiente 60mg (10%). 
 

Dang gui, Fu liao. 
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DING CHUAN WAN 
 

Mulberry Form Pills 
  

CLASSE: Transforma Fleuma                                SUB-CLASSE: Acalma a Asma                               
                                                                                         
  
ACÇÕES:  

 Acalma a Asma  
 Clarifica calor  
 Dispersa o Qi do Pulmão 
 Transforma o Fleuma   

 
INDICAÇÕES:  
 

 Tosse e Asma por vento frio obstruindo o exterior e por fleuma calor no       
Interior 

 Sintomas: tosse e pieira, fleuma abundante e espessa de cor amarela, 
dificuldade em respirar, intolerância ao frio, febre ou febre e arrepios,  sudação 
espontânea, rosto vermelho, sede com desejo por bebidas frias, inquietação, 
ansiedade, dispneia, dores de cabeça, taquipneia, urina de cor amarelo escuro. 
Língua normal com capa amarela gordurosa, pulso deslizante e rápido – 
ligeiramente flutuante. 

 
APLICAÇÕES:

 Bronquiolite 
 Asma brônquica  
 Bronquite aguda e crónica  
 Enfisema pulmonar agravada por infecção 
 Gripe 
 Broncopneumonia 
 Prostatite crónica 

 
 
PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado nos casos de vento-frio sem sinais de calor. Usar com 

precaução nos casos de asma crónica com deficiência de Qi. 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos 3 vezes ao dia ,15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Wan 200x0.18 g 
 

Morus alba root bark 30mg (16.8%), Aster tataricus root 20mg (11.1%), Prunus armeniaca seed 
20mg (11.1%), Scutellaria baicalensis root 20mg (11.1%), Stemona sessilifolia root 20mg 
(11.1%), Ginkgo biloba seed 15mg (8.3%), Perilla frutescens fruit 15mg (8.3%), Pinellia ternate 
rhizome 15mg (8.3%), Platycodon grandiflorum root 15mg (8.3%), Glycyrrhiza uralensis root 
10mg (5.6%). 
 
Sang bai pi, Zi wan, Ku xing ren, Huang qin, Bai bu, Bai guo, Zi su zi, Fa ban xia, Jie geng, Gan 
cao, 
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DONG CHONG XIA CAO JIAO NANG 
 

Cordyceps Form Capsules 
 
 

CLASSE:    Tónica                                 SUB-CLASSE: Tónica do Yang 
 
ACÇÕES:  

 Reforça e tonifica Yang do Rim 
 Nutre o Yin do Pulmão 
 Transforma Fleuma  

 
INDICAÇÕES: 

 Reforça o sistema Imunitário  
 Anti-envelhecimento e anti-oxidante 

  
 
APLICAÇÕES:  

 Bronquite crónica 
 Tosse com expulsão de sangue 
 Asma, rinite alérgica 
 Insuficiência renal crónica 
 Impotência 
 Espermatorreia 
 Arritmia Cardíaca 
 Anemia 
 Fraqueza dos membros 

inferiores 
 Insónia 
 Lombalgia 
 Nefrite Crónica 

 Frio nas extremidades ou 
generalizado 

 Desordens Hepáticas 
 Tonturas 
 Zumbido nos ouvidos  
 Leucorreia 
 Astenia por doença prolongada 

ou envelhecimento 
 Regula tensão arterial (alta ou 

baixa) 
 Pós-radioterapia 

 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA:  2 Cápsulas duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
 

INGREDIENTES: Nang 50x0,25g 

Cordyceps sinensis 100 % 
Dong Chong Xia Cao Jun. 
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DU HUO JI SHENG PIAN 
 

Mori Form  
 
 

CLASSE: Expulsa Vento/Humidade                                 SUB-CLASSE: Anti reumática 
 
ACÇÕES:  

 Expulsa Vento, Frio e Humidade 
 Elimina obstruções dolorosas e pára a dor Bi 
 Tonifica Fígado e Rim, o Qi e o Sangue 

 
INDICAÇÕES: 

 Síndrome Bi com deficiência do Fígado e Rim  
 Síndrome Bi com deficiência do Qi e Sangue 
 Invasão de Vento-Frio-Humidade nos músculos e ossos 
 Atrofia dos membros inferiores 
 Sintomas: dormência, rigidez, espasmos muscular dos membros inferiores e da 

região lombar, fraqueza nos joelhos, dor crónica na zona lombar, anca, joelhos 
e membros inferiores, extremidades frias, movimentos limitados, articulações 
doridas. Os sintomas podem agravar durante tempo frio e húmido, ou durante 
mudança de tempo. Pode ser acompanhada com intolerância ao frio, tremores, 
tonturas, palpitações, falta de ar, fadiga, feição pálida, tinnitus. Língua pálida 
com capa fina e branca ou branca e húmida; pulso fino, em corda, fraco, lento 
e profundo ou fino e deslizante. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 Artralgia crónica 
 Dispneia 
 Ciática 
 Osteoartite 
 Coxartrose 
 Esporão ósseo 
 Lombalgia 
 Hiperosteose 
 Espondilite 

anquilosante 

 Reumatismo 
 Gonartrose do 

joelho 
 Artrose vertebral 
 Sequelas de 

poliomielite 
 Paralisia 
 Dores do corpo 

pós-parto 
 Psoríase 

 Dermatoesclerose 
 Hemiplegia 
 AVC 
 Prolapso do disco 

intervetebral 
lombar 

 Dendrolimíase 

 
 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES:  
 Manter fora do alcance das crianças. Usar com precaução durante a gravidez. 
 Contra-indicado nos casos de síndrome Bi assinalado com forte Excesso ou 

Humidade-Calor; nos casos de síndrome Bi assinalado com deficiência Yin do 
Fígado e Rim; nos casos de desordens digestivas por deficiência e Frio no 
Estômago. 

 

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

Angelica pubescens f. biserrata root 50.4mg (8.4%), Codonopsis pilosula root 50.4mg (8.4%), 
Poria cocos 50.4mg (8.4%), Glycyrrhiza uralensis root 45.6mg (7.6%), Saposhnikovia divaricata 
root 37.2mg (6.2%), Gentiana macrophylla root 37.2mg (6.2%), Taxillus chinensis stem and leaf 
37.2mg (6.2%), Eucommia ulmoides bark 37.2mg (6.2%), Achyranthes bidentata 37.2mg 
(6.2%), Cinnamomum cassia bark 37.2mg (6.2%), Angelica sinensis root 37.2mg (6.2%), 
Ligusticum chuanxiong rhizome 37.2mg (6.2%), Rehmannia glutinosa preparata root 37.2mg 
(6.2%), Paeonia lactiflora root 37.2mg (6.2%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Du huo, Dang shen, Fu ling, Zhi gan cao, Fang feng, Qin jiao, Sang ji sheng, Du zhong, Huai 
niu xi, Rou gui, Dang gui, Chuang Xiong, Shu di huang, Bai shao, Fu liao. 
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ER CHEN PIAN 
 

Duo Damp Form 
 
CLASSE: Transforma Fleuma  SUB-CLASSE: seca mucosidades e transforma fleuma  
 
ACÇÕES:  

 Seca fleuma e mucosidades 
 Transforma fleuma e mucosidades 
 Regula o Qi no AM  

 
INDICAÇÕES: 

 Mucosidades e fleuma resultantes de falha do BP em transportar os fluidos  
 Sintomas: tosse com abundante expectoração espumante diluída, de cor 

branca, opressão no peito e epigastro, palpitações, dor de cabeça, dor e 
distensão no peito, dispneia que piora ao deitar-se, pieira, falta de ar, fadiga, 
náuseas, vómitos, súbito falta de ar com som agudo e inspiração rápida de ar, 
edema facial, membros fracos. Língua pálida, inchada com capa gordurosa  
branca no caso de Humidade ou Fleuma-Frio ou língua vermelha inchada com 
capa gordurosa amarela no caso de Fleuma-Calor. Pulso deslizante e lento em 
caso de Fleuma-Frio ou pulso deslizante e rápido no caso de Fleuma-Calor. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 Bronquite crónica 
 Infecção do tracto respiratório 

superior 
 Traqueíte 
 Gastrite crónica 
 Pneumonia 
 Gastroptosis 
 Neurose gastrointestinal 
 Eclampsia 
 Enfisema 
 Ressaca 
 Bócio 
 Sequelas de AVC 

 Palpitações 
 Enjoo matinal durante a 

gravidez 
 Conjuntivite vernal 
 Período tardio 
 Menstruação escassa 
 Doença de Méniere 
 Asma 
 Convulsões 
 Anorexia 
 Obesidade 
 Eczema infantil 
 Úlcera péptica 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES:  

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Pacientes com tosse de deficiência de Yin do Pulmão 

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

Citrus reticulate pericarp 177mg (29.5%), Pinellia ternate rhizome 177mg (29.5%), Poria cocos 
111mg (18.5%), Glycyrrhiza uralensis root 61.2mg (10.2%), Zingiber officinale rhizome 43.8mg 
(7.3%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Chen pi, Ban xia, Fu ling, Gan cao, sheng jiang, Fu liao. 
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 ER LONG ZUO CI WAN 

 
Ear Form Pills 

 

ACÇÕES:  
 Nutre o Yin do Fígado e o Rim para reduzir a hiperactividade do Yang do 

Fígado, limpa o Calor e diminui a inflamação. 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência do Yin do Fígado e do Rim com ascensão do Yang do Fígado, com 

sintomas de zumbido agudo nos ouvidos, perda gradual da audição, fadiga que 
piora à noite, tonturas, vertigens, visão nublada ou fraca, suores nocturnos e 
micção frequente, dores de cabeça, boca seca e olhos vermelhos, ansiedade, 
insónias, lapsos de memória, fraqueza e dores na zona lombar inferior e 
joelhos, língua vermelha com capa escassa ou sem capa, pulso fino-fraco (ruo 
xi) ou pulso fino, fraco e rápido (ruo xi shu).  

APLICAÇÕES:  
 Diabetes 
 Anemia 
 Hipertensão 
 Glaucoma 
 Gengivite hemorrágica 
 Surdez parcial 
 Otite crónica 
 Neurite óptica 
 Atrofia óptica do nervo 
 Retinite 
 Síndrome de Meniére 
 Dor crónica lombar e tensão muscular na zona lombar 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado a grávidas e lactantes 
 Contra-indicado na fase inicial de doenças agudas como a gripe ou durante 

uma infecção aguda 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
 

Rehmannia glutinosa preparata root 53.4mg (29.7%), Dioscorea opposita rhizome 26.6mg 
(14.8%), Cornus officinalis sarcocarp 26.6mg (14.8%), Poria cocos 20mg (11.1%), Paeonia 
suffruticosa bark 20mg (11.1%), Alisma orientalis rhizome 20mg (11.1%), Bupleurum 
marginatum root 6.7mg (3.7%), Magnetitum 6.7mg (3.7%) 

Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Chai hu, Ci shi. 
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ER MIAO PIAN 
  

Two Marvel Form 
 
 

CLASSE: Elimina Mucosidade                              SUB-CLASSE: Clarifica e transforma  
                                                                                                          Mucosidade Calor 
 
ACÇÕES:  

 Elimina Mucosidade 
 Clarifica Calor                                

 
INDICAÇÕES:  

 Humidade calor alojada no AI que afecta tendões, ossos e região genital, com 
sintomas de dor na zona lombar e joelhos, fraqueza ou atrofia dos membros 
inferiores, urina escassa de cor amarela, calor nos pés e nos joelhos, pés ou 
joelhos vermelhos e doridos, inchaço nos pés ou nos joelhos, edema nos 
membros inferiores, feridas nos membros inferiores devido a Humidade. 
Língua normal com capa amarela e gordurosa, pulso deslizante ou suave e 
rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Bócio 
 Artrite reumatóide  
 Artrite gotosa 
 Artralgia (síndrome Bi) 
 Artrite gonocócica 
 Panarthralgia 
 Vaginite 
 Leucorreia (espessa, de cor 

amarela e de odor fétido) 

 Gonorreia 
 Dismenorreia 
 Vulvite 
 Cervicitis 
 Beriberi 
 Pé de atleta 
 Eczema 
 Infecção do trato urinário 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 

 
CONTRA INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Fígado ou Rim  
 Calor no Pulmão  

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

Atractylodes lancea rhizoma 285mg (47.5%), Phellodendron chinensis bark 285mg (47.5%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Cang zhu, Huang bai, Fu liao. 
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 ER XIAN PIAN  

 
Two Immortals Form 

 
ACÇÕES:  

 Nutre o Yin e Yang do Rim 
 Limpa o Calor 
 Regula o Chong e o Ren  

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do  Yang e Yin do Rim com deficiência de Fogo e deficiência de 
Sangue no Fígado. 

 Desarmonia entre os canais Chong e Ren 
 Sintomas: menstruação irregular, afrontamentos, tonturas, zumbido, suores 

nocturnos, sudação espontânea, nervosismo, rubor facial e malar, flacidez 
muscular, espasmos musculares, cólicas, fadiga, pés frios, intolerância ao frio, 
lassitude, micção frequente e de cor clara, irritabilidade, dores de cabeça, 
palpitações, insónias, zumbido, perda de libido, secura vaginal. Língua pálida 
com ponta vermelha e capa fina e branca; pulso pequeno e rápido, profundo e 
em corda. 

 
APLICAÇÕES:  

 Hipertensão 
 Amenorreia 
 Psoríase 
 Hipertiroidismo 
 Hipofunção da glândula 

pituitária 
 Menopausa 
 Depressão 
 Glomerulonefrite crónica 

 Nefrite 
 Pyonefritis 
 Poliquistos renais 
 Infecção do tracto urinário 
 Doença renal vascular 
 Urticária 
 Dermatoesclerose 
 Lúpus eritematoso 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 

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

Curculigo orchioides rhizome 114mg (19.0%), Epimedium brevicorum 114mg (19.0%), Morinda 
officinalis root 114mg (19.0%), Angelica sinensis root 114mg (19.0%), Phellodendron chinensis 
bark 57mg (9.5%), Anemarrhena asphodeloides rhizome 57mg (9.5%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Xian mao, Yin yang huo, Ba ji tian, Dang gui, Huang bai, Zhi mu, Fu liao. 
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  FANG FENG TONG SHENG WAN 
 

Unblock Form Pills 
 

ACÇÕES:  
 Liberta o Exterior, dispersa Vento-Calor, limpa o Calor, desbloqueia os 

Intestinos 

INDICAÇÕES:  

 Calor e fogo intenso no interior e exterior devido a invasão de vento-calor com 
indicação de calor interno preexistente, ou invasão vento-calor instalado 
simultaneamente quer no interior como no exterior, apresentando sintomas de 
febre alta, arrepios intensos, dores de cabeça, tonturas, olhos vermelhos e 
doridos, compleição de pele vermelha, congestão nasal, muco nasal ou saliva 
espessa e viscosa, garganta dorida, boca seca, sabor amargo na boca, 
dificuldade em engolir, sensação de peito  e diafragma rígido e cheio, vómitos, 
urina escura, prisão de ventre, erupções e feridas cutâneas. Pode ser usado 
para tratar obesidade em pacientes com constituição forte e com tendência a 
calor e prisão de ventre. Língua de cor amarela com capa gordurosa. Pulso 
flutuante, rápido, em corda e escorregadio. 

APLICAÇÕES:  
 Influenza 
 Intoxicação alimentar 
 Prisão de ventre 
 Erisipela 
 Urticária 
 Dermatite 
 Eczema 
 Acne 
 Furúnculos 

 Carbúnculos 
 Erupções cutâneas devido ao 

calor 
 Foliculite 
 Dermatite seborreica 
 Psoríase 
 Otite externa 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado durante a gravidez e o período menstrual e em lactantes, em 

pacientes com estado de saúde muito debilitado. Pode provocar ligeira cólicas 
abdominais em pacientes mais sensíveis. 

 Usar com precaução em pacientes com deficiência no Baço com tendência a 
diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 

 Tomar em períodos curtos (alguns dias a algumas semanas). 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Forsythia suspense fruit 27mg (15.0%), Scutellaria baicalensis root 18mg (10.0%), 
Saposhnikovia divaricata root 18mg (10.0%), Gardenia jasminoides fruit 18mg (10.0%), 
Platycodon grandiflorum root 18mg (10.0%), Schizonepeta tenuifolia 15.8mg (8.8%), Ligusticum 
chuanxiong rhizome 12.1mg (6.7%), Glycyrrhiza uralensis root 12.1mg (6.7%), Angelica 
sinensis root 10.3mg (5.7%), Mentha haplocalyx 10.3mg (5.7%), Atractylodes macrocephala 
rhizome 10.3mg (5.7%), Rheum palmatum root 10.3mg (5.7%). 
 
Lian qiao, Huang qin, Fang feng, Zhi zi, Jie geng, Jing jie, Chuan xiong, Gan cao, Dang gui, Bo 
he, Bai zhu, Da huang. 
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 FENG SHI HAN TONG PIAN  
 

Rumaease Form 

 
ACÇÕES:  
 

 Expele Vento patogénico, Frio e Humidade  
 Nutre o Fígado e Rim 
 Activa os Colaterais e promove a circulação 

 
INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência do Fígado e Rim e invasão de vento-frio-humidade assinalado com 
astenia, rigidez, dor e inflamação das articulações, sensação de frio nas 
articulações e na zona lombar inferior, dificuldade em andar e fraqueza nas 
pernas (em pessoas de idade), membros dormentes, dores na zona da cintura 
e joelhos, flacidez nas extremidades, língua pálida com capa fina e branca ou 
capa branca e gordurosa, pulso superficial e tensa ou pulso profundo e tenso. 

 
APLICAÇÕES:  
 

 Artrite reumatóide (no estágio inicial) 
 Reumatismo 
 Osteoartrite 
 Ciática crónica 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 

INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Sinomenium acutum stem 67.8mg (11.3%), Scutellaria baicalensis root 67.8mg (11.3%), Lycium 
chinense fruit 41.4mg (6.9%), Coix lacryma-jobi var. mayuen seed 37.2mg (6.2%), Achyranthes 
bidentata 37.2mg (6.2%), Clematis chinensis root 30mg (5%), Angelica pubescens f. biserrata 
root 26.4mg (4.4%), Taxillus chinensis stem and leaf 26.4mg (4.4%), Gentiana macrophylla root 
26.4mg (4.4%), Astragalus membranaceus root 26.4mg (4.4%), Notopterygium incisum rhizome 
26.4mg (4.4%), Corydalis yanhusuo tuber 26.4mg (4.4%), Poria cocos 18.6mg (3.1%), Angelica 
sinensis root 18.6mg (3.1%), Cinnamomum cassia stem 18.6mg (3.1%), Codonopsis pilosula 
root 18.6mg (3.1%), Atractylodes macrocephala rhizome 18.6mg (3.1%),  Paeonia veitchii root 
18.6mg (3.1%), Vladimiria souliei root 18mg (3%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Qing feng teng, Huang qin, Gou qi zi, Yi yi ren, Niu xi, Wei ling xian, Du huo, Sang ji sheng, Qin 
jiao, Huang qi, Qiang huo, yan hu suo, Fu ling, Dang gui, Gui zhi, Dang shen, Bai zhu, Chi 
shao, Chuan mu xiang. 
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  FU FANG DAN SHEN  PIAN 

 
Miltio Form 

 
 
 

ACÇÕES:  
 

 Promove a circulação do sangue e elimina a estase do Sangue, induzindo à 
reanimação por via de aromáticos e regula o fluxo de sangue e qi para aliviar a 
dor.  

 
INDICAÇÕES:  
 

 Doenças cardiovasculares com estagnação do Qi e estase do Sangue, com 
sintomas de sensação de aperto no peito, hipertensão, dor grave ou aguda que 
piora à noite, hipertensão, hematomas, dor persistente e aguda que irradia do 
braço esquerdo (enfarte do miocárdio), palpitações, irritabilidade, dor derivada 
de trauma físico, língua de cor vermelha escura, pulso profundo e agitado (Fu 
Se). Pode ser aplicado na falha renal crónica em casos de estase de sangue. 

 
APLICAÇÕES:  
 

 Endocardite 
 Miocardite 
 Angina pectoris 
 Enfarte do miocárdio 
 Thromboangitis obliterans (doença de Buerger) 
 Obstrução da veia retinal 
 Atrofia óptica 
 Arterioespasmo 

  
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

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

Salvia miltiorrhiza root 410.4mg (68.4%), Panax notoginseng root 128.4mg (21.4%), Bornelum 
7.2mg (1.2%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, 
glicerol). 
 
Dan shen, San qi, Bing pian, Fu liao. 
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 FU KE YANG RONG WAN 

 
Construct Form Pills 

 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Qi e o Sangue 
 Fortalece os Rins 
 Aquece o Útero 

 Regula os canais Rong e Chen 
 Pára a hemorragia 
 Acalma o feto 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Yang do Baço e Rim, deficiência de Qi e Sangue e acumulação 
de Frio no Útero, com sintomas de infertilidade, menstruação irregular, 
manchas entre os períodos menstruais, fluxo menstrual excessivo ou fluxo 
menstrual reduzido com pequenos coágulos, dor nas costas pré-menstrual, 
hemorragia uterina seguida de dor abdominal incómoda durante a gravidez, 
ameaça de aborto, hemorragia pós-parto, leucorreia aquosa, diminuição de 
libido, fadiga ou exaustão, hematomas, fraqueza digestiva. Dor abdominal 
incómoda que melhora com o calor, abdómen frio ao toque, extremidades frias, 
sudação nocturna, falta de apetite, flacidez muscular e fraqueza nos membros, 
tonturas, dor e fraqueza na zona lombar e joelhos, falta de ar, perda de peso, 
espasmos musculares. Pele, lábios e unhas de tom pálido, tez pálida. Língua 
pálida, possivelmente escura. Pulso filiforme e agitado. 

 
APLICAÇÕES:  

 Anemia 
 Leucorreia hemorrágica 
 Esterilidade 
 Metrorragia 
 Fraqueza crónica ou fadiga 

 Ansiedade 
 Insónias 
 Fadiga pós-parto 
 Diarreia crónica 
 Hipotiroidismo 

 Fraqueza após cirurgia ou convalescença de doença prolongada 
 
 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda.  
 Usar com precaução em pacientes com sintomas de fleuma e humidade. 

 
INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Posologia: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Angelica sinensis root 21.24mg (11.8%), Rehmannia glutinosa root 21.24mg (11.8%), 
Atractylodes macrocephala rhizome 21.24mg (11.8%), Paeonia lactiflora root 15.66mg (8.7%), 
Ligusticum chuanxiong rhizome 15.66mg (8.7%), Cyperus rotundus rhizome 15.66mg (8.7%), 
Leonurus japonicus 15.66mg (8.7%), Eucommia ulmoides bark 10.44mg (5.8%), Astragalus 
membranaceus root 10.44mg (5.8%), Artemisia argyi leaf 10.44mg (5.8%), Poria cocos 5.22mg 
(2.9%), Ophiopogon japonicus root 5.22mg (2.9%), Citrus reticulate pericarp 5.22mg (2.9%), 
Glycyrrhiza uralensis root 5.22mg (2.9%), Amomum villosum fruit 1.44mg (0.8%). 
 
Dang gui, Di huang, Bai zhu, Bai shao, Chuan xiong, Xiang fu, Yi mu cao, Du zhong, Huang qi, 
Ai ye, Fu ling, Mai dong, Chen pi, Gan cao, Sha ren. 
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  GAN MAI DA ZAO PIAN  

 
Care Free Form 

 
ACÇÕES:  

 Nutre o Coração para acalmar o Shen 
 Harmoniza o Jiao Central 
 Alivia as condições agudas e relaxa a tensão 
 Tonifica o Qi do Baço 

 
 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Sangue-Coração  com estagnação do Qi do Fígado 
 Síndrome de Órgão Inquieto 
 Desordem do Órgão Seco 
 Sintomas: desatenção, sensação frequente de tristeza extrema com vontade 

de chorar, incapacidade de controlar as emoções, depressão, sono agitado, 
suores nocturnos, comportamento ou fala anormal, bocejos frequentes, língua 
vermelha com pouca capa, pulso pequeno e rápido. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 Neurose 
 Neurastenia 
 Epilepsia 
 Diabete Mellitus 
 Terror nocturno infantil 
 Depressão 
 Espasmos gastrointentinais 
 Chorea 
 Cólicas uterinas 
 Desordem de ansiedade geral 
 Desordem de deficit de atenção 

hiperactiva 
 Doença de Parkinson 
 Enxaquecas 
 Batimentos cardíacos ectópicos 
 Convulsões 

 Histeria 
 Distonia autonómica 
 Esquizofrenia 
 Síndrome de menopausa 
 Enuresis 
 Insónia 
 Sonambulismo 
 Tosse devido a espasmos na 

traqueia 
 Exaustão nervosa 
 Espamos musculares nas 

extremidades 
 Taquicardia sinusal 
 Mania 

 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 

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

Triticum aestivum caryopsis 121.2mg (20.2%), Polygonum multiflorum stem 121.2mg (20.2%), 
Albizia julibrissin bark 97.2mg (16.2%), Lilium lanciforium bulb 60.6mg (10.1%), Poria cocos 
60.6mg (10.1%), Ziziphus jujuba fruit 36.6mg (6.1%), Glycyrrhiza uralensis root 36.6mg (6.1%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Fu xiao mai, Ye jiao teng, He huan pi, Bai he, Fu ling, Da zao, Gan cao, Fu liao. 
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GENG NIAN AN PIAN 

 
Menoless Form (nº 33)  

 
  
CLASSE: Tónica.                                                                SUB-CLASSE: Ginecológica 
 
ACÇÕES:  

 Nutre o Yin do Fígado e do Rim 
 Clarifica calor 
 Tranquiliza a mente 
 Adstringe a substancia basal 

 
INDICAÇÕES:  

 Síndromes menopáusicos por deficiência de Yin do Fígado e do Rim.  
 Sintomas: afrontamentos, irritabilidade, agitação, mudanças de humor, 

palpitações, insónias, suores nocturnos, tinnitus, vertigens, dores de cabeça, 
falta de libido, queda de cabelo, apatia, dificuldade de concentração, aumento 
de peso e dificuldade em perder peso, distensão abdominal, pressão arterial 
instável, rosto inchado, aversão ao frio, perda de densidade óssea, fraqueza 
nos joelhos, prisão de ventre, pele espessa. Língua vermelha com capa 
desenraizada. 

 
APLICAÇÕES:  

 Laringite 
 Anorexia 
 Disforia 
 Hemorragia uterina profusa 
 Leucorreia (líquida de cor branca) 

 Lombalgia 
 Edema nos membros 
 Osteoporose 
 Patologias menopausicas 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
 
Poria cocos 60mg (10%), Triticum aestivum caryopsis 60mg (10%), Polygonum multiflorum 
stem 60mg (10%), Curculigo orchioides rhizome 60mg (10%), Concha Margaritifera 60mg 
(10%), Uncaria rhynchophylla stem 54mg (9%), Rehmannia glutinosa root 30mg (5%), 
Ophiopogon japonicus root 30mg (5%), Rehmannia glutinosa preparata root 30mg (5%), 
Scrophularia ningpoensis root 30mg (5%), Alisma orientalis 30mg (5%), Polygonum multiflorum 
root 24mg (4%), Schisandra chinensis fruit 24mg (4%), Paeonia suffruticosa bark 18mg (3%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Fu ling, Fu xiao mai, Shou wu teng, Xian mao, Zhen zhu mu, Gou teng, Di huang, Mai dong, 
Shu di huang, Xuan shen, Ze xie, He shou wu, Wu wei zi, Mu dan pi, Fu liao. 
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GUI PI PIAN 
 

Lilly Form  (nº 6) 
 
 

CLASSE: Tónica                                              SUB-CLASSE: Tónica de largo espectro    
 

ACÇÕES:  
 Tonifica o Qi e nutre o sangue 
 Revigora o Baço Pâncreas e fortalece o Sistema Digestivo 
 Nutre o Coração e acalma a Mente 
 Tonifica o organismo a nível geral 

 

INDICAÇÕES: 
 Deficiência de Qi e Sangue  Deficiência do Baço Pâncreas 
 Deficiência do Coração 
 Sintomas: palpitações com ou sem ansiedade, ataques de pânico, insónia, 

sonhos perturbados, pesadelos, agitação, hiperactividade mental, introversão, 
fobia, lapsos de memória, falta de concentração, febre ligeira, sudação 
nocturna, fadiga, fraqueza, falta de apetite, dor de cabeça, feições pálidas, 
unhas e lábios pálidos, pele e cabelos secos, tonturas, menstruação escassa, 
período irregular, corrimento vaginal anormal, visão nublada, manchas entre os 
olhos, comichão genital, impotência, emissão nocturna, fraqueza abdominal, 
distensão abdominal após comer. Outros sintomas: hemorragia com sangue 
pálido, manchas contínuas de sangue, hemorragia anal, sangue nas fezes, 
hematomas, Língua pálida e inchada com marcas de dentes e capa fina 
branca. Pulso: fino, rugoso, fraco. 
 

APLICAÇÕES: 
 Anemia aplástica 
 Cancro do útero 
 Cervicite  
 Ciclo curto 
 Colite alérgica 
 Cólon irritável 
 Depressão 
 Distúrbios de 

personalidade 
 Doença congestiva 

coronária 
 Gastrite crónica 
 Gonorreia crónica 

 Hemorragia com 
sangue pálido 

 Hemorragia 
gastrointestinal 

 Hemorragia crónica 
 Hemorragia uterina 

funcional 
 Hipotensão 
 Infertilidade 
 Leucemia 
 Leucorreia 
 Menopausa 
 Menorragia 
 Miastenia gravis 

 Neurastenia 
 Palpitações 
 Púrpura alérgica 
 Púrpura 

trombocitopénica 
 Síndrome pós-

concussão 
 Síndrome pré-

menstrual 
 Taquicardia 

paroxismal 
 Trombocitopenia 
 Úlcera duodenal 
 Úlcera gástrica 

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 
 Deficiência de Yin com sinais de Calor 
 Calor Interior 

 

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

Atractylodes macrocephala rhizome 77.4mg (12.9%), Angelica sinensis root 77.4mg (12.9%), Poria cocos 
77.4mg (12.9%), Dimocarpus longan aril 77.4mg (12.9%), Polygala tenuifolia root 77.4mg (12.9%), 
Codonopsis pilosula root 38.4mg (6.4%), Astragalus membranaceus root 38.4mg (6.4%), Ziziphus jujube 
var. spinosa seed 38.4mg (6.4%), Vladimiria souliei root 19.2mg (3.2%), Ziziphus jujuba fruit 19.2mg 
(3.2%), Glycyrrhiza uralensis root 19.2mg (3.2%), Zingiber officinale rhizome 9.6mg (1.6%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Chai bai zhu, Dang gui, Fu ling, Long yan rou, Yuan zhi, Dang shen, Zhi huang qi, Chao suan zao ren, 
Chuan mu xiang, Da zao, Zhi gan cao, Fu liao. 
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  GUI ZHI FU LING PIAN 

 
Uter Form 

 

ACÇÕES:   
 Revigora o Sangue, transforma a estagnação do Sangue e Fleuma, aquece o 

Útero e reduz os nódulos. 

INDICAÇÕES:  
 Estagnação do Sangue e Fleuma no Jiao Médio com massas imóveis no 

abdómen inferior acompanhado de dor que aumenta com pressão, 
sensibilidade dolorosa abdominal ou espasmos, dificuldade em menstruar, 
atraso menstrual, menstruação escassa ou pouco regular com distensão 
abdominal e dor, dor menstrual e cólicas, fluxo menstrual excessivo, 
hemorragia de disrupção contínua de cor púrpura ou escura, retenção de 
lóquios, massas nos testículos ou próstata com dor na zona do abdómen 
inferior, não liquefacção do esperma, inchaço ligeiramente desconfortável na 
próstata. Sinais de estagnação geral do sangue com microvarizes ou finas 
veias de cor púrpura na área medial do joelho ou tornozelo. Língua: 
ligeiramente púrpura ou púrpura, veias sblinguais escuras e dilatadas. Pulso: 
agitado. 

 
APLICAÇÕES:  

 Dismenorreia 
 Amenorreia 
 Endometriose 
 Quisto nos ovários 
 Fibróide uterina 
 Mittelschmerz 
 Doença inflamatória pélvica 

crónica 
 Salpingite crónica 
 Bloqueio nos tubos de Falópio 
 Infertilidade 
 Lochioschesis 

 Erosão cervical 
 Hemorragia uterina persistente 
 Massas e nódulos na próstata 

ou testículos 
 Dor testicular idiopática ou 

cirúrgica, pós-traumática 
 Varicocele 
 Hemaspermia 
 Aspermia 
 Prostatite crónica 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Usar com extrema precaução durante a gravidez e pós-parto. Usar com 

cuidado em pacientes com desordens hemorrágicas ou sob terapia com anti-
coagulantes. 

 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Cinnamomum cassia stem 114mg (19%), Poria cocos 114mg (19%), Paeonia suffruticosa bark 
114mg (19%), Paeonia veitchii root 114mg (19%), Prunus persica seed 114mg (19%), Agente 
de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Gui zhi, Fu ling, Mu dan pi, Chi shao, Tao ren, Fu liao. 
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 GUI ZHI JIA LONG GU MU LI PIAN  

 
Graco Form 

 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Yin e o Yang 
 Harmoniza o Yin e o Wei Qi 
 Restringe o Jing 
 Suprime a rebelião  

 
INDICAÇÕES:  

 Falta de comunicação entre o Coração e os Rins e deficiência do Yin e Yang 
assinalado com sintomas de palpitações, ansiedade, insónia, sono com sonhos 
inquietos, pesadelos, perda de cabelo, transpiração espontânea, amnésia, 
choro infantil nocturno, sonhos de relações sexuais (nas mulheres), sensação 
de frio na ponta do pénis, perda de apetite, tonturas, depressão, falta de 
motivação, suores nocturnos, espermatorreia, emissão nocturna, dor e 
contracção na zona abdominal inferior, língua ligeiramente pálida, pulso oco e 
lento ou oco e ligeiramente estreito. 

 
APLICAÇÕES:  

 Neurose ansiosa 
 Neurastenia 
 Psicose involucional 
 Taquicardia ventricular 
 Síndrome premenstrual 
 Miocardite 
 Histeria 
 Epilepsia 
 Terrores nocturnos 
 Infertilidade masculina 
 Hipertrofia benigna da próstata 
 Bronquite asmática 

 Síndrome perimenopausa 
 Taquicardia sinusal 
 Depressão 
 Ataques de pânico 
 Neurose sexual 
 Hipertiroidismo 
 Exaustão nervosa 
 Pneumonia pediátrica 
 Enuresis 
 Disfunção eréctil 
 Urticária 
 Gastrite crónica 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 Não usar esta fórmula quando pulso é superficial e forçado. 

 
 
INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Fossilia Ossis Mastodi 91.2mg (15.2%), Ostrea gigas shell 91.2mg (15.2%), Cinnamomum 
cassia stem 91.2mg (15.2%), Paeonia lactiflora root 91.2mg (15.2%), Zingiber officinale 
rhizome 91.2mg (15.2%), Glycyrrhiza uralensis root 61.2mg (10.2%), Ziziphus jujuba fruit 51mg 
(8.5%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Long gu, Mu li, Gui zhi, Bai shao, Sheng jiang, Gan cao, Da zao, Fu liao.
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GUI ZHI TANG PIAN 
 

Cinnamon Form  
 

 

CLASSE: Liberta o exterior                                 SUB-CLASSE: Dispersa vento frio.          
 

ACÇÕES:  
 Liberta o exterior, regulariza e harmoniza o Ying e Wei Fen 
 Dispersa vento frio do tecido muscular 
 Desbloqueia os meridianos  

 
 INDICAÇÕES:  

 Ataque de vento frio ao Exterior com deficiência de Ying e Wei 
 Sintomas: febre e arrepios não aliviados pela sudação, dores de cabeça, 

sudação espontânea, aversão ao vento, congestão nasal, ausência de sede, 
pescoço rígido, membros rígidos, câimbras, dificuldade na rotação do tronco, 
náuseas, falta de ar, gripe recorrente, propensão para comichão na pele. 
Língua normal com capa branca e húmida, pulso flutuante e moderado ou 
flutuante e fraco ou lento. 

 

APLICAÇÕES:  
 Angiodema 
 Apendicite 
 Asma bronquial 
 Bloqueio atrioventricular 
 Ciática 
 Constipação comum 
 Desordem hiperactividade 
 Dor testicular 
 Dor abdominal devido a arrepios 
 Eclampsia 
 Eczema 
 Enjoos matinais 
 Enuresis 
 Eritremas  

 Espasmo cerebrovascular 
 Febre pós-parto 
 Gripe 
 Hérnia 
 Infecção do tracto respiratório 

superior 
 Influenza 
 Náuseas 
 Neuralgia 
 Oligúria 
 Púrpura alérgica 
 Tinea 
 Urticária 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 
 Deficiência de Yin 
 Casos de Frio-Exterior com Calor interno 
 Casos de Vento calor 
 Casos com Tai Yang Shang Han.  
 Pacientes que bebem álcool frequentemente  
 Usar com precaução durante o Verão ou vagas de calor 

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

Paeonia lactiflora root 124mg (20.7%), Zingiber officinale rhizome 124mg (20.7%), 
Cinnamomum cassia stem 124mg (20.7%), Ziziphus jujuba fruit 124mg (20.7%), Glycyrrhiza 
uralensis root 86mg (14.2%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol). 
 

Bai shao, Gan jiang, Gui zhi, Hong zao, Gan cao, Fu liao. 
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  HUA FEN QING  PIAN  

 
Pollen Form 

 

 
ACÇÕES:  
 

 Reforça o Qi defensivo 
 Elimina o Calor e desintoxica 
 Elimina o Vento e dispersa o Qi do Pulmão 
 Desobstrui as passagens nasais 

 
 
INDICAÇÕES:  
 

 Ataque de vento-frio e vento-calor com sintomas de espirros, corrimento nasal, 
nariz congestionado, inflamação e dor nasal, comichão nos olhos, lacrimação. 
Pulso flutuante ou pulso flutuante e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  
 

 Alergia sazonal  
 Febre dos fenos 
 Rinite alérgica 
 Faringite 
 Infecção do tracto respiratório superior 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes  

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

Paeonia veitchii root 46.8mg (7.8%), Xanthium sibiricum fruit 37.2mg (6.2%), Scutellaria 
baicalensis root 37.2mg (6.2%), Sophora japonica flower 37.2mg (6.2%), Lonicera japonica 
flower 37.2mg (6.2%), Prunus armeniaca seed 37.2mg (6.2%), Forsythia suspense fruit 37.2mg 
(6.2%), Liquidambar formosana infructescence 37.2mg (6.2%), Arctium lappa fruit 37.2mg 
(6.2%), Eriobotrya japonica leaf 37.2mg (6.2%), Houttuynia cordata herb 37.2mg (6.2%), Morus 
alba leaf 28.2mg (4.7%), Chrysanthemum morifolium flower 28.2mg (4.7%), Platycodon 
grandiflorum root 24.6mg (4.1%), Schizonepeta tenuifolia 24.6mg (4.1%), Magnolia biondii 
flower 24.6mg (4.1%), Glycyrrhiza uralensis root 18.6mg (3.1%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Chi shao yao, Cang er zi, Huang qin, Huai hua mi, Jin yin hua, Ku xing ren, Lian qiao, Lu lu 
tong, Niu bang zi, Pi pa ye, Yu xing cao, Sang ye, Ju hua, Jie geng, Jing jie, Xin yi hua, Gan 
cao, Fu liao. 
 

 

 

 



 41

 

 

HUA ZHI LING PIAN 
 

Piles Dissolve Form 
  

CLASSE: Clarifica calor                                SUB-CLASSE: Clarifica calor no sangue                              
                                                                                           

ACÇÕES:  
 Clarifica Humidade/Calor 
 Elimina toxinas 
 Arrefece o sangue  
 Elimina a estase  
 Reduz a inflamação  
 Resolve o inchaço  

 
INDICAÇÕES: Humidade-calor no Aquecedor Inferior com sintomas de hemorróidas 
dolorosas com inchaço e vermelhidão e com sensação de ardor e prurido ao redor do 
ânus, inchaço e desconforto rectal, dor aguda rectal, leve hemorragia rectal de cor 
vermelho brilhante, distensão abdominal, prisão de ventre ou sensação de evacuação 
incompleta, ardor, fezes de odor fétido, micção escassa e de cor escura, sede. Língua 
vermelha com capa seca ou de cor amarela gorduroso; pulso rápido, escorregadio, em 
corda. 
 
APLICAÇÕES: 

 Rectorragia 
 Hemorróidas internas 
 Hemorróida externa trombótica 
 Trombose anal 
 Prolapso anal  

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado durante a gravidez. Usar com precaução em pacientes com 

deficiência de Baço com tendência a diarreia, falta de apetite ou fraqueza 
digestiva crónica 

 Tomar durante breves períodos – algumas semanas. 
 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0.6 g 
 
Sophora japonica fruit 162mg (27.0%), Sanguisorba officinalis root 81.6mg (13.6%), Scutellaria 
baicalensis root 81.6mg (13.6%), Citrus aurantium unripe fruit 81.6mg (13.6%), Angelica 
sinensis root 81.6mg (13.6%), Saposhnikovia divaricata root 81.6mg (13.6%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huai jiao, Di yu, Huang qin, Zhi qiao, Dang gui, Fang feng, Fu liao.
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HUANG LIAN SHANG QING PIAN 
 

Coptis Form 
  
 

CLASSE: Clarifica calor                                  SUB-CLASSE: Clarifica calor dos órgãos 
  
ACÇÕES:  

 Clarifica calor e drena Humidade 
 Dispersa vento calor 
 Liberta calor via intestino 

 Desintoxica 
 Desbloqueia os Intestinos 

   
 

INDICAÇÕES:  
 Vento Calor e calor afectando os 3 aquecedores com sintomas de febre, dor de 

cabeça, feições de cor vermelha, olhos doridos e vermelhos, orelhas inchadas 
e doridas, dor sinusal, garganta dorida, feridas, acne, furúnculos e abcessos. 

 Indicado especialmente para tratamento de infecção e inflamação ocular.  
 Fogo no Fígado ou Vento-Calor ascendente através dos canais do Fígado e 

Vesícula Biliar, com sintomas de dor de cabeça, tonturas, tinnitus. 
 Calor no Estômago e Intestino Grosso com sintomas de dores de dentes, 

gengivas inflamadas, doridas e vermelhas, úlceras bucais, halitose, hemorragia 
nasal, prisão de ventre. 

 Língua vermelha ou com ponta vermelha com capa amarela; pulso flutuante e 
rápido, forte especialmente na posição cun. 
 

 

APLICAÇÕES: 
 Abcessos pulmonares  
 Alopecia areata 
 Alopecia seborreica 
 Alopecia total 
 Amigdalite 
 Bronquite aguda  
 Caspa e oleosidade excessiva 
 Colite 
 Comichão no couro cabeludo 
 Conjuntivite 
 Doenças febris com tinítus 
 Gastrite 

 Gengivite 
 Hipertensão por vento calor 
 Laringite 
 Prisão de ventre 
 Otite faringite 
 Papeira 
 Pneumonia no estado inicial 
 Queda de cabelo por varias 

doenças  
 Queda de cabelo pós-parto 

 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES: 
 Contra-indicado em casos de calor vazio e em casos de deficiência de Baço 

com sinais de diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 Pode provocar diarreia e cólica abdominal 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes; pacientes muito fracos. 

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

Rheum palmatum root 142.2 mg (23.7%), Chrysanthemum morifolium flower 72.6 mg (12.1%), Angelica 
dahurica root 34.8 mg (5.8%), Scutellaria baicalensis root 34.8 mg (5.8%), Platycodon grandiflrorum root 
34.8 mg (5.8%), Schizonepeta tenuisfolia spike 34.8 mg (5.8%), Vitex trifolia fruit 34.8 mg (5.8%), 
Forsythia suspense fruit 34.8 mg (5.8%), Gardenia jasminoides fruit 34.8 mg (5.8%), Mentha haplocalyx 
17.4 mg (2.9%), Ligusticum chuanxiong rhizome 17.4 mg (2.9%), Saposhnikovia davairicata root 17.4 mg 
(2.9%), Glycyrrhiza uralensis root 17.4 mg (2.9%), Phellodendron amurense bark 17.4 mg (2.9%), Gypsum 
Fibrosum 17.4 mg (2.9%), Inula japonica flower 8.4 mg (1.4%), Coptis chinensis 0.12 mg (0.02%), Agente 
de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Da huang, Ju hua, Bai zhi, Huang qin, Jie geng, Jing jie shui, Man jing zi, Lian qiao, Zhi zi, Bo he, Chuan 
xiong, Fang feng, Gan cao, Huang bai, Shi gao, Xuan fu hua, Huang lian, Fu liao. 
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HUANG LIAN JIE DU PIAN 
 

Four Yellow Form 
 

ACÇÕES:  
 Drena Fogo retido no Zang Fu, expele toxinas, limpa Humidade-Calor e 

arrefece o Sangue.  Promove acção desintoxicante. 

INDICAÇÕES:  
 Fogo tóxico ou Humidade-Calor nos Três Aquecedores, apresentando 

sintomas de febre alta, irritabilidade, ansiedade, hipertensão, palpitações, 
tonturas, insónias, boca e garganta seca, garganta dorida, dificuldade de 
respirar, sede com vontade de beber bebidas frias, apetite voraz, erupções 
cutâneas, varicela, miliária, urina concentrada de cor escura e de odor muito 
forte, prisão de ventre, desordens disentéricas, hemorragia nasal, sangramento 
nas gengivas, dores de dentes, tosse com fleuma tingido de sangue, 
hordeolum, delírios, fala incoerente, histeria. Língua vermelha com capa 
amarela. Pulso rápido e violento. 

 

APLICAÇÕES:  
 Septicemia 
 Linfagite 
 Encefalite 
 Febre reumática 
 Disenteria amébica ou 

bacteriana 
 Enterite aguda 
 Apendicite 
 Diverticulite 
 Infecção por Helicobacter 

Pylori 
 Icterícia 
 Colecistite aguda 
 Otite media 
 Conjutivite 
 Amigdalite 
 Tricomoníase 

 Celulite 
 Infecções resistentes a antibióticos 
 Infecção aguda viral ou bacteriana 
 Pneumonia 
 Infecção do tracto urinário 
 Doença inflamatória da pélvis 
 Hemoptise 
 Epistáxis 
 Hematemesis 
 Abcesso dental 
 Infecções piogénicas da pele 
 Acne, carbúnculos, furúnculos 
 Prurido 
 Impetigo, urticáira, foliculite 
 Tinea, erisipela, gota 
 Febre idiopática 

 

PRECAUÇÕES: 
 Contra indicado a grávidas e a pacientes com estado de saúde muito débil. 

Usar com precaução em pacientes com deficiência no Baço com tendência 
para diarreia, falta de apetite ou fraco sistema digestivo. 

 A fórmula deve ser tomada durante pouco tempo – alguns dias a algumas 
semanas, de acordo com o diagnóstico feito ao paciente. Uma vez que os 
sintomas agudos de calor foram tratados, deixar de tomar esta fórmula e 
substituir por outra. Esta fórmula é indicada para pacientes com constituição 
robusta. Manter fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e 
seco, ao abrigo da luz e humidade 

 

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

INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Coptis chinensis rhizome 171mg (28.5%), Gardenia jasminoides fruit 171mg (28.5%), 
Phellodendron chinensis bark 114mg (19.0%), Scutellaria baicalensis root 114mg (19.0%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Huang lian, Zhi zi, Huang bai, Huang qin, Fu liao. 
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HUO XIANG ZHENG QI WAN 
 

 
Astachi Form Pills 

 
 

CLASSE: Elimina humidade.                  SUB-CLASSE: Transforma humidade túrbida.  
 

ACÇÕES:  
 Harmoniza o aquecedor médio 
 Regula o Qi 
 Liberta o exterior 
 Transforma humidade túrbida no Baço/Pâncreas e Estômago 
 Alivia vómitos e diarreia 

 

INDICAÇÕES:  
 Contracção externa de invasão de vento frio no Aquecedor Médio 
 Estase por frio e humidade endógena 
 Sintomas: náuseas, vómitos, arrotos, febres e arrepios, aversão ao frio, tosse, 

sensação de distensão e opressão no peito, epigastro inchado e dorido, dor 
abdominal, indigestão, diarreia ou fezes moles e pegajosas, borborygmus, 
dores de cabeça, desatenção, desorientação, perda de paladar, falta ou sem 
apetite, letargia, sensação de corpo pesado, dores musculares. 

 Especialmente indicado para desordem de distúrbio súbito (casos agudos de 
vómitos e diarreia súbitos) e invasão  de humidade verão. 

 Língua com capa espessa, branca e gordurosa; pulso moderado, pesado, 
flutuante, escorregadio. 

 

APLICAÇÕES:  
 Anorexia 
 Borborismos 
 Colite aguda 
 Dispepsia 
 Doença coronária 

arterial 
 Efeitos 

secundários 

tóxicos da 
quimioterapia 

 Enterite viral 
 Febre intestinal 
 Gastrite aguda 
 Gastroenterite 

aguda 
 Constipação 
 Infecção fungal 

 Influenza (no 
Verão) 

 Insolação 
 Intoxicação 

alimentar 
 Malária miásmica 
 Tosse infantil 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 

CONTRA INDICAÇÕES: 
 Humidade-calor com sintomas de sede, garganta seca, língua com capa 

gordurosa de cor amarela 
 Vento calor ou Fogo por deficiência 
 Deficiência de Yin ou Sangue 

 

POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g 
 

Pogostemon cablin 26.1mg (14.50%), Atractylodes lancea rhizome 17.8mg (9.90%), Platycodon 
grandiflorum root 17.8mg (9.90%), Glycyrrhiza uralensis root 17.8mg (9.90%), Pinellia ternate rhizome 
17.8mg (9.90%), Citrus reticulata pericarp 17.8mg (9.90%), Magnolia officinalis bark 17.8mg (9.90%), 
Angelica dahurica root 9.7mg (5.40%), Perilla frutescens leaf 9.7mg (5.40%), Poria cocos 9.7mg (5.40%), 
Ziziphus jujuba fruit 9mg (4.95%), Zingiber officinale rhizome 9mg (4.95%).  
 
Huo xiang, Bai zhu, Jie geng, Gan cao, Ban xia, Chen pi, Hou po, Bai zhi, Zi su ye, Fu ling, Da 
zao, Sheng jiang. 
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  JI SHENG SHEN QI PIAN  

 
Life Preserving Form 

 
ACÇÕES:  

 Aquece o Yang 
 Tonifica o Rim 
 Ajuda o Qi em transformar água 
 Promove micção 
 Reduz edemas   

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Yang do Rim com invasão de água assinalado sintomas de 
aversão ao frio, extremidades frias, micção escassa, distensão abdominal, 
edema nas pernas, sensação de frio na parte inferior do corpo, dormência 
sensorial, lombalgia, edema pitting grave, fadiga, dificuldade em urinar, língua 
pálida e inchada com marca de dentes, com capa branca e escorregadia, pulso 
profundo e em corda. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 Edema 
 Diabete Mellitus 
 Infertilidade 
 Hipertrofia da próstata 
 Neuropatia diabética 
 Disúria 
 Oliguria 
 Osteoporose 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 Contra-indicado para pessoas com Deficiência de Yin Fogo 
 Contra-indicado para pessoas com excesso de Fogo 
 Contra-indicado para pessoas com Fluidos do Corpo danificados 
 Contra-indicados para pessoas com Invasão Externa 

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

Rehmannia glutinosa preparata root 133.8mg (22.3%), Poria cocos 100.8mg (16.8%), 
Dioscorea opposita rhizome 67.2mg (11.2%), Cornus officinalis sarcocarp 67.2mg (11.2%), 
Paeonia suffruticosa bark 50.4mg (8.4%), Alisma orientalis rhizome 50.4mg (8.4%), 
Cinnamomum cassia bark 33.6mg (5.6%), Achyranthes bidentata 33.6mg (5.6%), Plantago 
asiatica seed 33.6mg (5.6%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Fu ling, Shan yao, Shan zhu yu, Mu dan pi, Ze xie, Rou gui, Niu xi, Che qian zi, 
Fu liao. 
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JIA WEI XIAO YAO PIAN 
 

Easeplus Form  (nº 28)  
 

CLASSE: Harmonizadora                                 SUB-CLASSE: Harmoniza Fígado/Baço 
 

ACÇÕES:  
 Clarifica calor 
 Nutre e mobiliza o sangue 
 Desbloqueia o Qi do Fígado 

 Tonifica o Baço 
 Regula a menstruação 

 

INDICAÇÕES:  
 Estase de Qi do fígado com deficiência do Baço e Sangue com sinais de 

Calor, com ascensão de Fogo Fígado ou deficiência de Yin. 
 Sintomas: irritabilidade, explosões de raiva, ansiedade, depressão, mudanças 

de humor, sudação nocturna, febre intermitente, boca e garganta seca, sabor 
amargo na boca, sede, olhos vermelhos, secos e doridos, dor costal, tensão 
muscular geral especialmente na zona do pescoço e costas, rubor facial e no 
pescoço devido ao stress, dores de cabeça, tonturas, vertigens, palpitações, 
sono inquieto, distensão no peito com dificuldade em respirar profundamente, 
suspiros frequentes, distensão e sensibilidade dos seios, dores menstruais,  
período irregular ou curto, aumento do fluxo menstrual ou hemorragia uterina, 
dor abdominal, micção dolorosa ou difícil. Os sintomas podem agravar com o 
stress ou distúrbio emocional; podem manifestar-se ciclicamente. Língua 
vermelha, manchas vermelhas ao longo da língua. Pulso em corda, deficiente, 
rápido. 

 

APLICAÇÕES:  
 Anemia 
 Acne 
 Anorexia 
 Candídiase 
 Cistite 
 Conjuntivite 
 Doença de Basedow 
 Doença fibroquistica 

da mama 
 Displasia cervical 
 Dismenorreia 
 Disúria 
 Eczema 
 Endometrite crónica 
 Fase inicial de 

cirrose hepática 

 Estomatite 
 Gastrite crónica 
 Gengivite 
 Glaucoma 
 Hepatite 
 Hepatomegalia 
 Infecção do tracto 

urinário 
 Infecção vaginal 

crónica/recorrente 
 Infertilidade 
 Insónias 
 Leucoderma 
 Leucorreia 
 Menopausa 
 Menorragia 

 Narcolepsia 
 Neurastenia 
 Neuropatia óptica 

isquémica 
 Neurose 
 Odontorragia 
 Prisão de ventre 
 Síndrome de fadiga 

crónica 
 Tendinite 
 Tensão pré – 

menstrual 
 Uretrite 

 

PRECAUÇÕES: 
 Usar com precaução durante a gravidez 
 Contra-indicado nos casos de deficiência oculta e Frio 

 

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

Paeonia lactiflora root 81.6mg (13.60%), Poria cocos 81.6mg (13.60%), Atractylodes macrocephala 
rhizome 69.6mg (11.60%), Paeonia suffruticosa bark 69.6mg (11.60%), Bupleurum chinensis root 58.2mg 
(9.70%), Gardenia jasminoides fruit 58.2mg (9.70%), Angelica sinensis root 46.8mg (7.80%), Zingiber 
officinale rhizome 46.8mg (7.80%), Mentha haplocalyx 28.8mg (4.80%), Glycyrrhiza uralensis root 28.8mg 
(4.80%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 

Bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Chai hu, Zhi zi, Dang gui, Sheng jiang, Bo he, Gan cao, Fu liao. 
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JIAN BU WAN 

 
Healthy Step Form Pills 

 
 
CLASSE: Expele vento.                                SUB-CLASSE: Elimina vento e humidade.    

 
ACÇÕES:  

 Dispersa vento e humidade 
 Elimina a dor 
 Promove a circulação nos meridianos 
 Fortalece tendões e ossos 
 Tonifica o Fígado e o Rim 
 Tonifica e move Qi e Sangue  

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Fígado e Rim, calor interior devido a deficiência de Yin 
 Sintomas: síndrome de flacidez, caracterizado por dor e fraqueza da cintura e 

joelhos, tendões e ossos flácidos, dificuldades de movimento, pernas e pés 
magros, andar cansado. Língua avermelhada com pouca capa, pulso filiforme 
e fraco.  

 
APLICAÇÕES:  

 Osteoartroses nos membros inferiores 
 Fraqueza lombar 
 Fraqueza nos joelhos 
 Dormência 
 Rigidez nos membros 
 Artrite reumatóide 
 Paralisia infantil 
 Dores reumáticas  
 Miodistrofia 
 Paralisia facial periférica 
 Sequela de poliomielite  

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Wan 200x0,18g 
 
Phellodendron chinensis bark 33.5mg (18.6%), Achyranthes bidentata 29.5mg (16.4%), 
Homalomena occulta rhizome 25.2mg (14%), Rehmannia glutinosa preparata root 25.2mg 
(14%), Anemarrhena asphodeloides rhizome 16.7mg (9.3%), Paeonia lactiflora root 12.6mg 
(7%), Psoralae corylifolia fruit 8.3mg (4.6%), Citrus reticulate pericarp 8.3mg (4.6%), Angelica 
sinensis root 8.3mg (4.6%), Cynomorium songaricum stem 8.3mg (4.6%), Zingiber officinale 
rhizome 4.1mg (2.3%) . 
 
Huang bai, Niu xi, Qian nian jian, Shu di huang, Zhi mu, Bai shao, Bu gu zhi, Chen pi, Dang gui, 
Suo yang, gan jiang. 
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JIAN PI PIAN 
 

Codon Form  
 

 
ACÇÕES:  

 Tonifica e promove o fluxo do Qi   
 Fortalece o Baço 
 Transforma Humidade 
 Estimula a digestão, reduz a estagnação de alimentos  
 Pára a diarreia 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Baço e do Estômago com estagnação de alimentos que se 
transforma em calor. 

 Sintomas: fraqueza gastrointestinal, falta de apetite ou aversão à comida, 
distensão do abdómen e do epigástrio, halitose, refluxo de ácido gástrico, 
arrotos, gases intestinais e fezes de odor fétido, inchaço, diarreia líquida, 
fadiga. Os sintomas podem ser agravados pela ingestão de alimentos e pode 
ser acompanhado de outros sinais de deficiência do Baço como apatia, falta 
de concentração, pele pálida, voz baixa e suave, fraqueza e sensação de 
membros pesados. 

 Língua: pálida, possivelmente inchada, com capa gordurosa de cor amarela. 
Pulso fraco-vazio (wei xu), escorregadio, em corda. 

 
APLICAÇÕES:  

 Disenteria crónica 
 Disenteria bacilar 
 Gastrite crónica 
 Doença de Crohn 
 Úlcera péptica 
 Prolapso do estômago 

 Anorexia 
 Enterite 
 Prisão de ventre 
 Pancreatite crónica 
 Borborygmus 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
CONTRA INDICACOES: 

 Deficiência de Baço sem sinais de estagnação de alimentos 
 Contra-indicado para lactantes  

 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Atractylodes macrocephala rhizome 136.8mg (22.8%), Codonopsis pilosula root 91.2mg 
(15.2%), Citrus reticulate pericarp 91.2mg (15.2%), Citrum aurantium fruit 91.2mg (15.2%), 
Hordeum vulgare fruit 91.2mg (15.2%), Crataegus pinnatifida fruit 68.4mg (11.4%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Bai zhu, Dang shen, Chen pi, Zhi shi, Mai ya, Shan zha, Fu liao. 
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JIANG PING PIAN 
 

Tensio Form 
 
 
CLASSE: Elimina Vento                                      SUB-CLASSE: Acalma Vento Interno        

 
ACÇÕES:  

 Clarifica fogo  do Fígado  
 Elimina vento do Figado 
 Hipotensivo   

 
 INDICAÇÕES:  

 Hipertensão por subida de Yang do Fígado ou por vento do Fígado  
 
 
APLICAÇÕES:  

 Hipertensão (fase inicial) 
 Arteriosclerose (fase inicial) 
 Colesterolemia 
 Tonturas 
 Dores de cabeça 
 Compleição vermelha  
 Irritabilidade 
 Tinnitus 
 Tonturas 
 Insónias 
 Lapsos de memória 
 sensação de olhos inchados 
 Palpitações  
 Língua vermelha escura, capa fina e escura 
 Pulso em corda (xian) 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
 
Scutellaria baicalensis root 138mg (23%), Prunella vulgaris spike 138mg (23%), Pheretima 
138mg (23%), Chrysanthemum morifolium flower 78mg (13%), Sophora japonica flower 78mg 
(13%),  Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang qin, Xia ku cao, Di long, Ju hua, Huai hua, Fu liao. 
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  JIE GENG  PIAN  

 
Platyco Form 

 
ACÇÕES:  

 Elimina o Fleuma e expele o pus, alivia a garganta, pára a tosse  
 Expurga Deficiência de Fogo e toxinas 
 Desce e dispersa o Qi do Pulmão 

 
 
INDICAÇÕES:  

 Estagnação de Fleuma no peito com ascensão de Deficiência de Fogo 
 Calor-fleuma, calor no Pulmão, vento-calor ou vento-frio com sintomas de 

tosse com bastante fleuma incolor, de cor branca ou amarela, rouquidão, 
garganta irritada, garganta inflamada e dorida, pieira, dificuldade em respirar, 
expectoração espessa de sabor salgado com muco e sangue, arrepios, 
aversão ao frio, boca seca mas sem sintomas de sede. É também uma 
fórmula importante adjuvante para abcessos no pulmão ou na garganta devido 
a calor tóxico, com sintomas de febre, dores no peito, tosse com fleuma ou 
pus viscoso de cor amarela e com cheiro a peixe. Língua: capa branca oleosa. 
Pulso escorregadio. 

 

 
APLICAÇÕES:  

 Infecção do trato respiratório superior 
 Amigdalite 
 Laringite 
 Faringite 
 Bronquite 
 Pneumonia 
 Asma 
 Enfisema 
 Abcesso pulmonar 
 Gangrena pulmonar 

 
PRECAUÇÕES: 

 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas, lactantes e hipertensos 
 Contra-indicado para pacientes com hemoptysis. Usar com precaução em 

pacientes com tosse crónica devido a deficiência de Yin. Usar com precaução 
em pacientes com náuseas, devido à natureza ascendente da erva Jie Geng 
(Platycodon), que pode provocar ascensão do Qi do Estômago. 

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

Platycodon grandiflorum root 90mg (15.0%), Schizonepeta tenuifolia spike 90mg (15.0%), Aster 
tataricus root 90mg (15.0%), Stemona sessilifolia root 90mg (15.0%), Cynanchum stauntonii 
root 90mg (15.0%), Glycyrrhiza uralensis root 72mg (12.0%), Citrus reticulate pericarp 45.6mg 
(7.6%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Jie geng, Jing jie, Zi wan, Bai bu, Bai qian, Gan cao, Chen pi, Fu liao. 
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JIN GU DIE SHANG WAN 
 

Jingle Form Pills 
 
 
CLASSE: Reguladora.                                      SUB-CLASSE: Reguladora do sangue.    

 
ACÇÕES:  

 Move o sangue e dispersa a estase 
 Para hemorragias 
 Acalma a dor. 

 
 
 INDICAÇÕES:  

 Lesões traumáticas agudas 
 

 
APLICAÇÕES:  

 Fracturas 
 Hemorragias internas 
 Dor 
 Contusões musculares 
 Inchaços 
 Feridas 
 Torcicolos 
 Rupturas de ligamentos 
 Tensões musculares 
 Dor lombar 
 Dor torácica  

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado para grávidas e pacientes com desordens hemorrágicas 

 
POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g

Radix Notoginseng 20%, Radix Angelicae Sinensis 15%,  Sanguis Draconis 15%, Olibanum 
Preparata 15%, Flos Carthami 10%, Myrrha 10%, Rhizoma Drynariae 5.81%, Radix Paeoniae 
Albae 0.86%, Radix Paeoniae Rubra 0.86%, Semen Persicae 0.83%, Radix Dipsaci 0.83%, 
Cortex Moutan 0.83%, Rhizoma Curcumae Longae 0.83%, Rhizoma Sparganii 0.83%, Radix 
Saposhnikoviae 0.83%, Fructus Aurantii 0.83%, Radix Platycodi 0.83%, Radix Glycyrrhizae 
0.83%. 
 
Tian qi, Dang gui, Xue jie, Ru xiang, Hong hua, Mo yao, Gu sui bu, Bai shao, Chi shao, Tao ren, 
Xu duan, Mu dan pi, Jiang huang, San leng, Fang feng, Zhi qiao, Jie geng, Gan cao. 
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JIN KUI SHEN QI PIAN 
 

Sexoton Form 
 
 
CLASSE: Tónica                                                             SUB-CLASSE:Tónica do Yang  

 
ACÇÕES:  

 Tonifica e aquece o Yang do Rim  
 
 INDICAÇÕES:  

 Disfunções sexuais e outros problemas devido a deficiência Yang do Rim , com 
sintomas de fraqueza ou dor lombar, dores no joelho, fraqueza nos membros 
inferiores, má circulação, intolerância ao frio, tensão no abdómen, micção 
frequente de cor clara, micção nocturna, incontinência, micção difícil com 
edema localizado abaixo da cintura especialmente no tornozelo, impotência, 
falta de libido, fadiga, apatia, digestão difícil, rosto pálido, pieira, dificuldade em 
respirar quando está deitado. Língua pálida e inchada com capa fina branca. 
Pulso profundo, lento, fraco. 

 
 APLICAÇÕES:  

 Asma 
 Bronquite crónica 
 Diabetes tipo II 
 Diarreia prolongada 
 Disfunção sexual 
 Disúria 

 Doença de Addison 
 Hipotiroidismo 
 Infertilidade 
 Síndrome de menopausa 
 Nefrite crónica 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado para grávidas 
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda; para casos com deficiência de Yin com frio falso ou sinais de 
Calor 

 
POSOLOGIA:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g  
 
Rehmannia glutinosa preparata root 168.6mg (28.1%), Dioscorea opposita rhizome 84.6mg 
(14.1%), Cornus officinalis sarcocarp 84.6mg (14.1%), Poria cocos 63mg (10.5%), Paeonia 
suffruticosa bark 63mg (10.5%), Alisma orientalis rhizome 63mg (10.5%), Cinnamomum cassia 
bark 42.6mg (7.1%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Rou gui, Fu liao. 
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JIN LING ZI PIAN 
 

Toosendan Form (nº 14)  
    

 
CLASSE: Reguladora do QI                                                 SUB-CLASSE: Move o QI  
                                                                                                      
 
ACÇÕES: 

 Move e regula o Qi  
 Pacifica o Fígado 
 Clarifica o calor 
 Alivia a dor 
 Move o sangue. 

 
INDICAÇÕES: 

 Estase de Qi no Fígado que se transforma em calor 
 Sintomas: dor intermitente no peito, epigastro ou hipogastro, dor hernial, a dor 

agrava-se com a ingestão de alimentos ou bebidas quentes, irritabilidade, 
sabor amargo na boca, falta de apetite, garganta seca. Língua vermelha com 
capa amarela, pulso em corda e rápido 

 
APLICAÇÕES: 

 Ascaríase biliar 
 Colecistite 
 Dismenorreia 
 Gastrite crónica 
 Hepatite 

 Hérnia do hiato 
 Neoplasias 
 Úlcera péptica 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Durante a gravidez 
 Nos casos de dor devido a estagnação do Qi do Pulmão devido a frio. 

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Melia toosendan fruit 285mg (47.5%), Corydalis yanhusuo tuber 285mg (47.5%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Chuan lian zi, Yan hu suo, Fu liao. 
 
 



 54

 
 
 
 JIN SUO GU JING WAN 

 
Golden Lock Form Pills 

 
ACÇÕES:  

 Consolida e estabiliza os Rins para acumular Jing 
 Astringe a fuga de Fluidos 

 
 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência do Yin e Yang do Rim, com o Qi do Rim não consolidado, criando 

instabilidade no Ming Men com fuga crónica de Fluidos, apresentando sintomas 
de espermatorreia crónica, emissão nocturna, ejaculação prematura, 
impotência, corrimento vaginal abundante líquido ou de cor branca, insónia, 
ansiedade devido a stress, incontinência ou pingo urinário, fadiga e fraqueza 
muscular, desatenção, sudação excessiva, zona lombar e membros fracos e 
doridos, diarreia crónica, zumbido nos ouvidos. Língua pálida com capa fina de 
cor branca. Pulso em corda ou fraco ou profundo e fraco. 
 

APLICAÇÕES:  
 Miastenia grave 
 Neurastenia 
 Espermatorreia 
 Enurese 
 Diarreia 
 Cervicite com leucorragia 
 Disfunção sexual 
 Diabetes 
 Nocturia 

 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda. 
 Contra-indicado em pacientes com Humidade-Calor no Jiao Inferior 
 Contra-indicado no caso de Fogo ardente no Rim 
 Contra-indicado em pacientes contraído com factores patogénicos externos 
 Durante o período de consumo da formula, não comer alimentos acres e 

picantes e evite ter relações sexuais 

 

INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Posologia: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Nelumbo nucifera seed 60mg (33,3%), Astragalus complanatus seed 30mg (16.7%), euryale 
ferox seed 30mg (16.7%), nelumbo nucifera stamen 30mg (16.7%), fossilia ossis mastodi 15mg 
(8.3%), ostrea gigas shell 15mg (8.3%), excipiente (amido). 
 
Lian zi, Sha yuan zi, Qian shi, Lian xu, Long gu, Mu li. 
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   JUAN BI PIAN 
 

Syno Form 
 

 
CLASSE: Expele Humidade Frio                          
     
ACÇÕES:  

 Dispersa Frio, Vento e Humidade  
 Harmoniza e tonifica o Qi nutritivo e o Qi Defensivo  
 Elimina obstrução dolorosa 
 Revigora o Sangue e pára a dor 

 
 INDICAÇÕES:  

 Bloqueio Doloroso(BI) devido a invasão de Vento-Frio em pacientes com 
deficiência de Qi. 

 Atrofia muscular devido a estagnação do Qi e Sangue 
 Sintomas: dor articulares, especialmente no pulso, tornozelo, joelho e cotovelo, 

dor e fraqueza muscular, membros pesados e dormentes, a dor piora com o 
frio e melhora com o calor, a dor piora com o Vento e Humidade, dificuldade 
em movimentar, hemiplegia especialmente nos membros superiores, ligeiro 
edema muscular, inflamação local, dor migratória, desvio dos olhos e boca, 
espasmo muscular. Língua ligeiramente púrpura ou manchas púrpuras com 
capa fina branca, pulso escorregadio ou ligeiramente superficial ou pulso lento 
e suave ou pulso em corda e tenso ou pulso flutuante e em corda. 

 
 
APLICAÇÕES:  

 Artrite reumatóide 
 AVC 
 Bursite 
 Ciática  
 Fibromialgia 
 Gota 

 Lombalgia crónica 
 Paralisia facial 
 Osteoartrite 
 Rigidez no pescoço, ombros e 

costas  

 
 PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Use com precaução em pacientes com desordens hemorrágicas ou com 

pacientes que estão a tomar anti-coagulantes. Use com precaução em 
pacientes com deficiência Yin. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
 
Angelica sinensis root 85.8mg (14.3%), Curcuma longa rhizome 85.8mg (14.3%), 
Notopterygium incisum rhizome 85.8mg (14.3%), Astragalus membranaceus root 85.2mg 
(14.2%), Paeonia veitchii root 85.2mg (14.2%), Saposhnikovia divaricata root 85.2mg (14.2%), 
Glycyrrhiza uralensis root 28.8mg (4.8%), Zingiber officinale rhizome 28.2mg (4.7%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
      
Dang gui, Jiang huang, Qiang huo, Huang qi, Chi shao, Fang feng, Zhi gan cao, Sheng jiang, 
Fu liao. 
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KANG GU ZENG SHENG PIAN 
 

Throsis Form  (nº 16) 
 

CLASSE: Tónica    SUB-CLASSE: Tónica de largo espectro 
 
ACÇÕES:  

 Tonifica Yin, Yang e Jing do Rim 
 Tonifica Yin e sangue do Fígado 
 Dispersa Vento-Humidade 
 Move o sangue e desbloqueia os canais e colaterais 
 Acalma a dor 
 Fortalece tendões, ossos e medula 

 
INDICAÇÕES:  

 Hiperplasias ósseas por deficiência de Yin do Rim e Fígado 
 Dores articulares por deficiência de sangue e deficiência Yin ou Yang do Rim  
 Sintomas: articulações inchadas, inflamadas e doridas com dor crónica 

especialmente na vértebra espinal do pescoço e zona lombar. A dor articular é 
pior de manhã ou quando inicia movimento, acompanhado por rigidez e 
dormência; pode também ser acompanhado por sensação de frio nos 
membros, espasmos e câimbras nas mãos e pés, fraqueza na zona lombar e 
pernas, caminhar instável, tendões e ossos fracos e moles, fadiga, 
zumbidos,rosto pálido. Também é usado para vertigem pós AVC, contracturas, 
paralisia, dormência nos membros, e por traumas físicos, especialmente 
lesões de ligamentos e fracturas simples.  Língua pálida, pulso fino e profundo. 

 
APLICAÇÕES:  

 Hiperplasia óssea   
 Esporão do calcanhar 

 Hipercalsificação após lesão 
traumática 

 Espondilite 
 Espondilodiscite  
 Necrose papilar renal 

 Subluxação vertebral crónica; 
 Dormência articular 
 Dor vertebral 
 Dores articulares 

 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 

 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado durante a gravidez; durante o estado inicial de doença aguda 

como gripe ou constipação; em casos devido a excesso. 
 Usar com precaução em pacientes com hipertensão; em casos com deficiência 

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

Rehmannia glutinosa root 178.8mg (29.8%), Pyrola calliantha 87mg (14.5%), Drynaria fortunei 
rhizome 87mg (14.5%), Epimedium brevicorum 87mg (14.5%), Spatholobus suberectus stem 
87mg (14.5%), Raphanus sativus seed 42mg (7.0%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Lu xian cao, Gu sui bu, Yin yang huo, Ji xue teng, Lai fu zi, Fu liao. 
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LI   DAN   PIAN 
 

Coloca Form 
 
 
 
CLASSE: Elimina humidade       SUB-CLASSE: Clarifica e transforma humidade/calor.   

 
ACÇÕES:  

 Previne e elimina cálculos; 
 Drena humidade e clarifica calor e remove toxicidade.  
 Regula a Vesícula Biliar 
 Move o Qi 
 Alivia a dor 

 
INDICAÇÕES:  

 Desordens da Vesícula Biliar por humidade-calor ou calor tóxico no Fígado e 
Vesícula Biliar com inflamação e cálculos biliares. 

 Sintomas: dor aguda acima do quadrante superior ou dor no epigastro após 
comer muito ou comer alimentos gordurosos, com náusea, vómitos, falta de 
apetite, letargia ou irritabilidade e agitação, dor costal que pode irradiar para a 
escápula direita, tensão muscular, olhos vermelhos, sabor amargo na boca, 
sede, urina escarra escura, prisão de ventre, dor de cabeça, pode ser 
acompanhado de febre, icterícia amarelo brilhante, fezes claras ou brancas 
pastosas. Língua vermelha com capa espessa gordurosa de cor amarela; 
pulso escorregadio, tenso e rápido 

 
APLICAÇÕES:  

 Cálculos biliares (<1 cm) 
 Colecistite aguda ou crónica 
 Icterícia aguda ou crónica 
 Indigestão 
 Inflamação crónica nos vasos biliares 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
 
Rehmannia glutinosa root 178.8mg (29.8%), Pyrola calliantha 87mg (14.5%), Drynaria fortunei 
rhizome 87mg (14.5%), Epimedium brevicorum 87mg (14.5%), Spatholobus suberectus stem 
87mg (14.5%), Raphanus sativus seed 42mg (7.0%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang qin, Che qian cao, Chai hu, Da qing ye, Jin qiao cao, Jin yin hua, Yin chen, Da huang, 
Fu liao. 
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LI ZHONG PIAN 
 

Midrif Form  
 

 

ACÇÕES:  
 Aquece o Jiao Central e dispersa o frio 
 Fortalece o Baço e o Estômago, tonifica o Qi 

 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência do Yang do Baço; Frio no Estômago 
 Deficiência de Frio no Intestino Delgado 
 Deficiência de Yang no Jiao Central 
 Tai Yin Shi (deficiência de Yang no Baço e Rim – pulso lento e tenso) 
 Tai Yin hu (dor abdominal) 
 Desordem de turbulência repentina (marcada por ausência de sede) 
 Obstrução dolorosa no peito devido a deficiência de Yang no Jiao Superior 
 Frio no peito durante recuperação de doença crónica (faz com que cospe 

fluidos) 
 Perda de sangue devido a deficiência de Yang do Baço 
 Sintomas: diarreia com fezes líquidas, náusea e vómitos, ausência de sede, 

abdómen e epigástrio cheio (sensação de pressão), dor abdominal, dor 
epigástrica, fraqueza gastrointestinal, rosto pálido, micção frequente, fadiga, 
membros frios, dores de cabeça com febre, dores no corpo, epistaxe, 
hematemesis, falta de ar, edema, insónia, hemoptise, hemorragia intestinal, 
hemorragia crónica, hemorragia uterina, hemorragia rectal, hemafecia, o 
sangue da hemorragia é pálido, fluxo menstrual profuso, dor no hipocôndrio 
que sobe até ao coração, intolerância ao frio, distensão focal rígida na zona do 
coração, secreção excessiva de saliva espumante, emagrecimento. Língua 
pálida, com capa de cor branca ou sem capa. Pulso profundo, fraco e lento ou 
profundo e em corda ou grande e fraco. 

 

APLICAÇÕES:  
 Gastrite aguda e 

crónica 
 Gastroentrite aguda 

e crónica 
 Síndrome de cólon 

irritável 
 Anorexia 
 Úlcera gástrica ou 

duodenal 
 Gastroptosis 
 Colite crónica 
 Bronquite crónica 

 Herpes oral 
 Gastrectasis 
 Cólera 
 Anemia 
 Estomatite 
 Enterite 
 Nefropatia 
 Obesidade 
 Ténia 
 Dispepsia 
 Leves dores de 

parto 

 Intoxicação 
 Diabetes 
 Leucorreia 
 Convulsão crónica 

infantil 
 Angina pectoris 
 Refluxo gástrico 
 Disenteria bacterial 
 Infertilidade 

masculina

 

CONTRA INDICACOES: 
 

 Invasão de Vento Externo com febre; deficiência de Yin 
 No caso de desordem de turbulência repentina, parar de tomar quando deixar de ter 

diarreia e os vómitos  
 Tomar com precaução durante a gravidez 

 

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

Codonopsis pilosula root 144mg (24%), Zingiber officinale rhizome 144mg (24%), Atractylodes 
macrocephala rhizome 141mg (23.5%), Glycyrrhiza uralensis root 141mg (23.5%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol).     Dang shen, Pao jiang, Bai zhu, 
Gan cao, Fu liao. 
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  LIAN QIAO BAI DU PIAN  
 

Forsythia Form 
 

ACÇÕES:  
 Dispersa Vento, limpa Calor, elimina Toxinas, arrefece o Sangue 
 Pára a comichão 

 
INDICAÇÕES:  

 Vento-calor ou calor tóxico que afecta a pele, com sintomas de comichão 
localizada, vermelhidão, inchaço, calor, inflamação ou supuração da pele, 
acompanhada com febre, dores de cabeça, sede, garganta dorida, garganta 
seca, prisão de ventre. Língua vermelha com a ponta vermelha, capa amarela. 
Pulso rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Furúnculos 
 Carbúnculos 
 Abcessos 
 Acne 
 Foliculite 
 Paronychia 
 Celulite 
 Erisipela 
 Linfangite 
 Linfadenite 
 Impetigo 

 Doença das 
mãos, pés e 
boca 

 Eczema 
 Dermatite 

alérgica 
 Hera venenosa 
 Psoríase 
 Pitiríase rósea 
 Líquen 

escleroso 

 Urticária 
 Angioderma 
 Prurido 

idiopático 
 Herpes zoster 
 Herpes simplex 
 Sarampo 
 Papeira 
 Mastitis 

 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Contra indicado durante gravidez, lactação e período menstrual. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 Tomar durante um curto período (1 a 3 semanas). Assim que os sintomas 

agudos forem tratados, substituir por outra fórmula. Informar o paciente da 
possibilidade de diarreia. Ajustar a dosagem até a diarreia atenuar. Durante o 
período de tratamento, o paciente deve evitar consumir marisco (moluscos e 
crustáceos), café, álcool, tabaco e comida picante. No caso de sintomas 
crónicos, pode ser usado durante vários meses, mas é aconselhado redução 
da dosagem. 

 Contra-indicado para pacientes com fraco estado de saúde e com deficiência. 
Usar com precaução em pacientes com deficiência de Baço com tendência a  
diarreia, falta de apetite ou fraca digestão crónica. Ter em atenção sinais de 
frio, como estado prolongado de fezes moles ou diarreia. 

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

Lonicera japonica flower 47.4mg (7.9%), Forsythia suspense fruit 47.4mg (7.9%), Rheum palmatum root 
47.4mg (7.9%), Viola yedoensis 33.6mg (5.6%), Taraxacum mongolicum 33.6mg (5.6%), Gardenia 
jasminoides fruit 33.6mg (5.6%), Angelica dahurica root 33.6mg (5.6%), Scutellaria baicalensis root 
33.6mg (5.6%), Paeonia veitchii root 33.6mg (5.6%), Fritillaria thunbergii Bulb 33.6mg (5.6%), Platycodon 
grandiflorum root 33.6mg (5.6%), Scrophularia ningpoensis root 33.6mg (5.6%), Saposhnikovia divaricata 
root 33.6mg (5.6%), Dictamnus dasycarpus bark 33.6mg (5.6%), Glycyrrhiza uralensis root 33.6mg (5.6%), 
Trichosanthes kirilowii root 24.6mg (4.1%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol). 
 
Jin yin hua, Lian qiao, Da huang, Zhi hua di ding, Pu gong ying, Zhi zi, Bai zi, Huang qin, Chi shao, Zhe 
bei mu, Jie geng, Xuan shen, Fang feng, Bai xian pi, Gan cao, Tian hua fen, Fu liao. 
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LING ZHI BAI ZI FEN JIAO NANG 
  

Ganoderma Spore Capsules 
 
 
 
ACÇÕES: 

 previne a recorrência de tumores 
 Auxilia na recuperação das operações 
 Reduz a formação e disseminação das células cancerígenas  

 
INDICAÇÕES: 

 Tumores 
 Debilidade do sistema imunitário  

 
APLICAÇÕES:  

 Doenças cérebro-vasculares e cardio-vasculares 
 Convalescença 
 Debilidade do sistema imunitário 
 Doença coronária 
 Hiperlipémia 
 Hipertensão 
 Leucopénia 
 Patologias cancerosas 
 Pós - quimioterapia 
 Pós - radioterapia 
 SIDA 
 Toxinas 
 Diabetes 
 Hepatite crónica 
 Diabetes  
 Hepatite crónica 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local frescoe seco,  ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA: 1- 2 comprimidos duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:   Nang  50x0,3g   
 

 Esporos de Ganoderma lucidum 60% 
 Ganoderma lucidum 40% 

 
Ling Zhi Po Bi Bao Zi, Ling Zhi. 
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LING ZHI CHONG CAO JIAO NANG 

 
Ganoderma Cordyceps Capsules  

 
 

ACÇÕES: 
 Previne a recorrência de tumores 
 Auxilia na recuperação das operações 
 Reduz a formação e disseminação das células cancerígenas 
 Protege o Rim das toxinas e da exaustão  
 Protege o Fígado das toxinas , trata e previne cirrose  
 Efeito antibiótico  
 Protege o Coração 
 Tonifica o Yang do Rim  e o Yin do Pulmão   

 
INDICAÇÕES: 

 Tumores 
 Debilidade do sistema imunitário 
 Cirrose hepática  

  
APLICAÇÕES:  

 Doenças cérebro-vasculares e 
cardio-vasculares 

 Impotência  
 Dor lombar crónica  
 Temor do frio 
 Excesso de muco e lágrimas  
 Tosse crónica por deficiência  
 Convalescença 
 Debilidade do sistema 

imunitário 
 Doença coronária 
 Hiperlipemia 
 Hipertensão 

 Leucopénia 
 Patologias cancerosas 
 Pós - quimioterapia 
 Pós - radioterapia 
 SIDA 
 Toxinas 
 Diabetes 
 Hepatite crónica 
 Diabetes  
 Hepatite crónica 
 Fleuma com sangue  

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco,  ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA: 1-2 cápsulas duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES: Nang 50x0,3g 
Cordyceps sinensis mycelium 120mg (40%), Ganoderma lucidum spore 90mg (30%), 
Ganoderma lucidum 90mg (30%).  
 
Chong Cao Jun Si Ti, Ling Zhi Po Bi Bao Zi, Ling Zhi. 
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LING ZHI JIAO NANG 

 
Ganoderma Capsules  

 
 
 
CLASSE: Tónica.                                                       SUB-CLASSE: Tónica do Yin.  
 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Qi 
 Nutre Yin e sangue 
 Revigora o Baço para tonificar o Qi e os fluidos corporais 
 Nutre o coração a acalma a mente 
 Fortalece o Estômago 
 Prolonga a vida 
 Fortalece os vasos sanguíneos  

 
INDICAÇÕES:  

 Debilidade geral 
 

APLICAÇÕES:  
 Convalescença 
 Debilidade do sistema imunitário 
 Doença coronária 
 Hiperlipémia 
 Hipertensão 
 Leucopénia 
 Patologias cancerosas 
 Pós - quimioterapia 
 Pós - radioterapia 
 SIDA 
 Toxinas 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco,  ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA: 1- 2 cápsulas duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Nang 50x0,25g 
 
Ganoderma 100 % 
 
Ling Zhi. 
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LIU JUN ZI WAN 
 

Six Gentleman Form Pills 
 
ACÇÕES:  

 Tonifica e circula o Qi 
 Fortalece o Baço e o Estômago 
 Transforma Fleuma e seca a Humidade 
 Pára os vómitos 
 Harmoniza o Jiao Central 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Qi do Estômago 
 Deficiência do Qi do Baço e Estômago com retenção de Fleuma-Humidade 
 Sintomas: náuseas, vómitos, distensão do estômago e epigastro, tosse com 

abundante expectoração de cor branca e fina, dispneia, tez de cor amarelada, 
lábios laminados e pálidos, língua rija, membros pesados e cansados e frios, 
fadiga, distensão do abdómen e do epigastro após as refeições, abdómen 
fraco, sensação de opressão no peito e epigastro, hemorragia, regurgitação 
ácida, falta de ar, fezes soltas ou diarreia, letargia, músculos finos ou fraqueza 
muscular nos braços e pernas, não gosta de falar, voz fraca e suave, enuresis. 

 Língua pálida e flácida, talvez com marca de dentes, com capa branca e 
gordurosa. Pulso suave e fraco. 

 
APLICAÇÕES:  

 Anorexia 
 Borborygmus 
 Indigestão 
 Gastrite crónica 
 Úlcera gástrica ou duodenal 
 Gastroentrite crónica 
 Gastroptosis 
 Mal nutrição – perda de peso 
 Anemia 
 Obesidade 

 Toxemia durante a gravidez 
 Cancro do estômago 
 Peritonite crónica 
 Raquitismo 
 Exaustão nervosa 
 Gastralgia 
 Bronquite crónica 
 Refluxo ácido 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g   
Codonopsis pilosula root 39.6mg (22%), Poria cocos 30.6mg (17%), Atractylodes macrocephala 
rhizome 19.8mg (11%), Pinellia ternate rhizome 19.8mg (11%), Citrus reticulate pericarp 
19.8mg (11%), Ziziphus jujuba fruit 19.8mg (11%), Glycyrrhiza uralensis root 19.8mg (11%), 
Zingiber officinale rhizome 10.8mg ( 6%). 
 
Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Ban xia fa, Chen pi, Da zao, Zhi gan cao, Sheng jiang. 
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LIU WEI DI HUANG PIAN 
 

Six Form (nº 15) 
 
 

CLASSE: Tónica                                                                 SUB-CLASSE: tónica do Yin  
 

ACÇÕES: 
 Tonifica  o Yin do Fígado e dos 

Rins 
 Retem a essência Jing 

 Clarifica  Fogo por deficiência de 
Yin 

 
 

INDICAÇÕES: 
 Deficiência de Yin do Fígado e do Rim   
 Deficiência de Yin do Coração e do Rim 
 Sintomas: sudação nocturna, calor nas cinco palmas, febre, sede, boca, 

garganta e membranas mucosas secas, pele, unhas e escalpe seco, dor e 
fraqueza na zona lombar e pernas, particularmente nos joelhos, incapacidade 
de manter-se em pé durante longos períodos de tempo, dor no calcanhar ou 
sola do pé, câimbras nos gêmeos, dor de cabeça, tonturas, vertigem, fadiga, 
insónia, agitação mental, falta de concentração, afrontamentos, olheiras, 
zumbidos, perda de audição, visão nublada, dores de dentes, dentes soltos, 
espermatorreia, emissão nocturna e espontânea, leucorreia; micção difícil, 
micção frequente, se for grave pode ser acompanhada de desordem Xiao ke. 
Língua vermelha, mole ou seca e rachada, pouca ou nenhuma capa. Pulso 
fino, rápido e pequeno. 

 

APLICAÇÕES: 
 Adenoma da tiróide 
 Asma crónica 
 Atrofia óptica 
 Bronquite 
 Cancro do esófago 
 Cancro da próstata 
 Deficiência de 

crescimento infantil 
 Desordens na 

menopausa 
 Diabetes mellitus 
 Dismenorreia 
 Doença de 

Addison 

 Efeitos 
secundários de 
quimioterapia 

 Faringite crónica 
 Glomerulonefrite 

crónica 
 Hemorragia uterina 

funcional 
 Hepatite 
 Hipertensão 
 Hipertiroidismo 
 Impotência 
 Infecção do tracto 

urinário  
 Infertilidade 
 Menorragia 

 Nefropatia 
 Nefrite crónica 
 Neurastenia 
 Paralisia periódica 
 Queda de cabelo 
 Raquitismo 
 Retinite 
 Senilidade 
 Sequela de AVC 
 Síndrome ovário 

poliquístico 
 Tuberculose 

pulmonar 
 Urticária crónica

 

CONTRA INDICAÇÕES: 
 Deficiência de Yang 
 Deficiência do Baço/Pâncreas (indigestão, diarreia, mucosidades) com capa 

gordurosa e branca na língua 
 Usar com precaução quando a doença é predominantemente causada pela 

Humidade; contra-indicado para grávidas. 
 

 

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
Rehmannia glutinosa preparata root 172.8mg (28.8%), Dioscorea opposita rhizome 91.2mg 
(15.2%), Cornus officinalis sarcocarp 91.2mg (15.2%), Poria cocos 70.8mg (11.8%), Paeonia 
suffruticosa bark 70.8mg (11.8%), Alisma orientalis rhizome 70.8mg (11.8%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Fu liao. 
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LONG DAN XIE GAN PIAN 
 

Gentiana Form (nº 34) 
 
 

CLASSE: Clarifica calor.            SUB-CLASSE: Clarifica calor e humidade dos órgãos.   
 

 

ACÇÕES:  
 Clarifica calor 
 Drena humidade do triplo 

aquecedor 

 Drena e clarifica fogo Fígado e 
Vesícula Biliar 

 Tonifica o Yin e Nutre o sangue 
INDICAÇÕES:  

  Calor devido a fogo excessivo do Fígado e Vesícula Biliar 
 Humidade calor no triplo aquecedor  
 Sintomas: dor ou distensão costal, dor de cabeça especialmente forte nos 

lados e topo da cabeça ou atrás dos olhos, dor nas axilas,  tonturas, tez 
vermelha, irritabilidade, garganta seca, sabor amargo na boca, olhos 
vermelhos, inflamados e doridos, sobrancelhas inchadas, ouvidos inchados e 
dolorosos, zumbido forte, perda de audição ou surdez súbita, urina escassa e 
escura, micção difícil ou dolorosa com sensação de calor na uretra, hematúria, 
prisão de ventre, inflamação genital, sudação, comichão ou dor nos genitais, 
descarga genital com odor fétido, ciclo curto com sangue vermelho-púrpura, 
impotência. Língua vermelha ou com pontos de calor nos bordas e ponta com 
capa amarela gordurosa; pulso tenso e rápido e forçado. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 Cálculos biliares 
 Cistite 
 Colecistite aguda 
 Conjuntivite 
 Disúria 
 Doença de Meniére 
 Doença pélvica 

inflamatoria 
 Eczema/eczema 

genital 
 Encefalite B 
 Endometrite 
 Enxaquecas 
 Epididimite 
 Fúrunculos/carbún- 

culos no canal 

auditivo e vestibular 
externo 

 Glaucoma agudo 
 Hepatite ictérica 

aguda 
 Herpes genital 
 Herpes labial 
 Herpes simplex 

(fase inicial) 
 Herpes zoster (fase 

inicial) 
 Hipertensão por 

fogo do Fígado 
 Hipertiroidismo 
 Icterícia 
 Inflamação vaginal 

 Leucorreia com odor 
fétido 

 Linfadenite na virilha 
 Micose genital 
 Neuralgia intercostal 
 Obesidade 
 Orquite 
 Otite externa 
 Pielite aguda 
 Pielonefrite 
 Prostatite aguda 
 Retinite central 
 Ulcera córnea 
 Ulcera venérea 
 Uretrite 
 Uveite 

 
 

CONTRA INDICAÇÕES: 
 Deficiência do Baço/Pâncreas e Estômago com sintomas de diarreia, falta de 

apetite ou fraqueza digestiva crónica; calor vazio; deficiência de Yin, Yang e 
Sangue; pacientes fracos. 

 Usar com precaução durante a gravidez 
 Consumo prolongado/ excessivo.

 

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

 

Bupleurum chinensis root 87.6mg (14.60%), Rehmannia glutinosa root 87.6mg (14.60%), Gentiana 
manshurica root 87.6mg (14.60%), Alisma orientalis rhizome 87.6mg (14.60%), Plantago asiatica seed 
43.8mg (7.30%), Angelica sinensis root 43.8mg (7.30%), Scutellaria baicalensis root 43.8mg (7.30%), 
Glycyrrhiza uralensis root 43.8mg (7.30%), Gardenia jasminoides fruit 43.8mg (7.30%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol).   Chai hu, Di huang, Long dan, Ze xie, 
Che qian zi, Dang gui, Huang qin, Zhi gan cao, Zhi zi, Fu liao. 



 66

 
 
 MAI WEI DI HUANG PIAN 

 
Pogonis Form 

 

 
ACÇÕES:  
 

 Nutre o Yin do Fígado 
 Nutre a Essência do Rim e Pulmão  
 Comprime o Qi do Pulmão 
 Limpa Fleuma e pára a asma 

 
 

INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência do Yin do Pulmão e Rim, deficiência de Yin em pacientes idosos, 
deficiência do Yin do Rim, deficiência do Yin do Rim e Coração, deficiência do 
Yin do Rim e Fígado. 

 Sintomas: lombalgia, fraqueza e dormência nos membros inferiores (joelhos e 
pés), dores nos pés e no calcanhar, delírios, vertigem, zumbido, calor nas 5 
solas, garganta dorida com secura crónica, dores de dentes, síndrome Xiao Ke, 
tonturas, pele seca, surdez, febre alternada, dentes soltos, tosse, por vezes 
com sangue, impotência, falta de ar, micção frequente, hemoptisis, sede, boca 
e língua seca, visão nublada, afrontamentos, emissão nocturna e espontânea, 
incontinência urinária, menstruação irregular e escassa, sudação nocturna, tez 
sem brilho e pálida, fadiga e fraqueza geral, falta de apetite, fleuma, língua cor 
vermelha (fase aguda), língua tom pálido (fase crónica), pouca capa ou sem 
vestígio de capa, pulso fino e rápido. 

 

APLICAÇÕES:  
 

 Neurastenia 
 Tuberculose pulmonar 
 Diabete mellitus 
 Nefrite crónica 
 Hipertiroidismo 
 Glomerulonefrite 

crónica 
 Infecção crónica do 

tracto urinário 
 Hipertensão 
 Hemorragia uterina 

funcional 
 Neurite óptica 

 Atrofia do nervo óptico 
 Retinite central 
 Nefroatrofia 
 Senilidade 
 Espermatorreia 
 Cancro no esófago 
 Asma crónica 
 Bronquite crónica 
 Desordens alérgicas 
 Bronchiastenia 
 Urticária crónica 
 Hepatite 
 Doença de Addison 

 Insuficiência cardíaca 
 Crescimento retardado 

nas crianças 
 Distúrbio nervoso 

vegetativo funcional 
 Arteriosclerose 
 Amenorreia 
 Displasia infantil 
 Mal nutrição infantil 
 Menopausa 

 

 
 

CONTRA-INDICAÇÕES: 
 Durante a gravidez. Manter fora do alcance das crianças.  
 Usar com precaução em pacientes com sintoma de diarreia e indigestão do tipo 

Deficiência do Baço 
 Pacientes com deficiência de Yang que apresentem capa na língua de cor 

branca e gordurosa. 
 Também conhecido como Ba Xian Chang Shou Wu Pian 

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

Rehmannia glutinosa preparata root 152mg (25.3%), Dioscorea opposita rhizome 76mg 
(12.7%), Cornus officinalis sarcocarp 76mg (12.7%), Poria cocos 57mg (9.5%), Paeonia 
suffruticosa bark 57mg (9.5%), Alisma orientalis rhizome 57mg (9.5%), Ophiopogon japonicus 
root 57mg (9.5%), Schisandra chinensis fruit 38mg (6.3%), Agente de volume (amido), Agente 
de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Mai dong, Wu wei zi, Fu liao. 
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 MING MU DI HUANG WAN 

 
Bright Form Pills 

 

ACÇÕES:  
 Tonifica o Yin do Rim e do Fígado 
 Nutre o Sangue do Fígado e acalma Yang do Fígado 
 Limpa Calor e extingue Vento  
 Melhora a Visão 

 
 INDICAÇÕES:  

 Tratamento de desordens a nível oftalmológico afectado por calor de Fígado e 
Vento Interno, inclui sintomas como olhos secos, olhos vermelhos e com 
comichão, visão nublada/fraca, fotofobia, olhos lacrimosos, vertigem, cegueira 
nocturna, amnésia, prisão de ventre com fezes secas, urina escura. Usado 
para tratar outras desordens associadas a deficiência de Yin de Fígado e Rim 
como tonturas, boca e garganta seca, zumbido, sudação nocturna, fadiga. 
Língua vermelha com pouca capa, pulso fino e rápido. 

APLICAÇÕES:  
 Glaucoma 
 Cataratas 
 Retinite 
 Nefrite óptica 
 Opacidade vítrica 
 Atrofia do nervo óptico 
 Síndrome de Sjogren 
 Miopia 

 
 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado durante o estado inicial de doença do tipo aguda como gripe e 

constipação ou durante uma infecção aguda. Não adequada para inflamações 
oftalmológica do tipo aguda. Usar com precaução em pacientes com 
deficiência no Baço com tendência para diarreia, falta de apetite ou fraco 
sistema digestivo. 

 
POSOLOGIA:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 

 
INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g 
 
Rehmannia glutinosa preparata root 32.9mg (18.3%), Dioscorea pposite rhizome 16.4mg 
(9.1%), Cornus officinalis sarcocarp 16.4mg (9.1%), Concha Haliotidis 16.4mg (9.1%) , Poria 
cocos 12.2mg (6.8%), Paeonia suffruticosa bark 12.2mg (6.8%), Alisma orientalis rhizome 
12.2mg (6.8%), Lycium chinense fruit 12.2mg (6.8%), Chrysanthemum morifolium flower 
12.2mg (6.8%), Angelica sinensis root 12.2mg (6.8%), Paeonia lactiflora root 12.2mg (6.8%), 
Tribulus terrestris fruit 12.2mg (6.8%) . 
 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Shi jue ming, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Gou qi zi, Ju 
hua, Dang gui, Bai shao, Ji li. 
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NIU HUANG JIE DU PIAN 
 

Yellow Form 
 
CLASSE: Limpa calor              SUB-CLASSE: Clarifica calor dos órgãos 
 
ACÇÕES: 

 Limpa o Calor tóxico, liberta os intestinos, alivia dores  
 Expele Vento 
 Elimina congestão devido a fleuma-calor 

 
 

INDICAÇÕES:  
 Calor tóxico ou fogo lesando Fígado, Estômago ou Coração  

 Sintomas: dores de cabeça, tonturas, olhos vermelhos, úlceras orais, dores de 
dentes, hemorragia gengival, zumbidos, febre agravada com prisão de ventre, 
garganta inflamada e dorida, ansiedade. Língua vermelha com capa amarela; 
pulso rápido. 

 
 
APLICAÇÕES:  

 Prisão de ventre (devido a 
excesso de calor) 

 Infecções de pele (bolhas 
carbúnculos, acne) 

 Amigdalite, faringite com 
sintomas de febre 

 Parotidite 

 Periondotite 
 Febre infantil 
 Faringite 
 Gengivite, dores de dentes 
 Dores de ouvidos (otite) 
 Conjunctivite 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Tomar em períodos curtos 
 Evitar o consumo de comida picante e com bastante gordura 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Grávidas e lactantes não devem tomar a fórmula 
 Não tomar em casos de deficiência de Calor ou de deficiência de síndrome do 

Baço (no caso de diarreia já ser presente) 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g 
 

Rheum palmatum root 146mg (24.3%), Gypsum 146mg (24.3%), Scutellaria baicalensis root 
110mg (18.4%), Platycodon grandiflorum root 72mg (12.0%), Coptis chinensis rhizome 36mg 
(6.0%), Glycyrrhiza uralensis root 36mg (6.0%), Bornelum 18mg (3.0%), Rehmannia glutinosa 
root 4mg (0.7%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, 
glicerol). 
 
Da huang, Shi gao, Huang qin, Jie geng, Huang lian, Gan cao, Bing pian, Di huang, Fu liao. 
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 NUAN GONG YUN ZI WAN 
 

Palace Form Pills 
 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Qi  
 Nutre e revigora o Sangue 
 Acalma o Fígado 
 Regula a menstruação e pára a dor 
 Expele o vento 
 Aquece o Útero para ajudar na concepção 

 
 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência de Qi e Sangue e retenção de Frio maligno no Útero 

Desordens menstruais: atraso no ciclo menstrual, dor abdominal durante a 
menstruação que alivia com o calor, fluxo menstrual escasso de cor escura, 
acompanhado de coágulos sanguíneos, ou intolerância ao frio com membros 
frios, dor na cintura e falta de vitalidade. Língua pálida com capa fina e branca. 
Pulso profundo e fraco. 

 Amenorreia: atraso no ciclo menstrual com fluxo escasso que conduz 
gradualmente a amenorreia, com sintomas de debilidade constitucional, 
lassidão na zona lombar e pernas, tonturas, zumbido nos ouvidos, falta de ar e 
falta de vontade de falar, sensação de congestão e peso na zona hipocôndria. 

 Dismenorreia: dor dilatada na zona inferior do abdómen antes ou durante a 
menstruação, que alivia com o calor, fluxo menstrual escasso de cor escura, 
intolerância ao frio com membros frios, falta de vitalidade e astenia, língua 
pálida com capa branca e gordurosa, pulso profundo e tenso ou pulso em 
corda e fraco. 

 Leucorreia: frio, fluido e contínuo, dor na cintura e frio no abdómen, língua 
pálida com capa branca e fina, pulso profundo e lento. 

 Esterilidade prolongada após casamento: atraso no ciclo menstrual, fluxo 
menstrual escasso, tez escura e sombria, lassidão na zona lombar e pernas, 
hipoestesia sexual, língua pálida com capa branca, pulso profundo e em corda 
ou pulso profundo e lento. 

 
APLICAÇÕES:  

 Infertilidade feminina 
 Dismenorreia 
 Amenorreia 
 Leucorreia 

 Desordens menstruais 
 Depressão 
 Menopausa com depressão 
 Aborto espontâneo 

 
 

PRECAUÇÕES: 
 Contra indicado durante a gravidez.  
 Evite consumir alimentos frios e bebidas frias. 

 
 

INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Posologia: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

Rehmannia glutinosa root 43.2mg (24.0%), Eucommia ulmoides bark 22.3mg (12.4%), Cyperus 
rotundus rhizome 22.3mg (12.4%), Ligusticum chuanxiong rhizome 17.1mg (9.5%), Artemisia 
argyi leaf 17.1mg (9.5%), Angelica sinensis root 17.1mg (9.5%), Dipsacus asperoides root 
17.1mg (9.5%), Paeonia lactiflora root 11.9mg (6.6%), Scutellaria baicalensis root 11.9mg 
(6.6%) 
 

Di huang, Du zhong, Xiang fu, Chuan xiong, Ai ye, Dang gui, Xu duan, Bai shao, Huang qin. 
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  PAI BU YANG YAN PIAN 

 
Beauty Detox Form 

 
  CLASSE: Clarifica Calor                                     SUB-CLASSE: Remove toxinas 
 
ACÇÕES:   

 Tonifica o Qi e nutre o Sangue 
 Clarifica Calor e elimina toxinas 
 Relaxa os intestinos 
 Fortalece o sistema imunitário 
 Regula o metabolismo 

 
INDICAÇÕES:  

 Problemas devido a deficiência de Qi e estase de Sangue, e acumulação 
interna de calor tóxico 

 Sintomas: garganta dorida, indigestão, distensão abdominal, prisão de ventre 
crónica, insónia, sono perturbado, fadiga, tez sem brilho, pigmentação, 
disfunção hormonal, sistema imunitário fraco. 
 

APLICAÇÕES:  
 Desordens metabólicas 
 Halitose 
 Eczema 
 Carbúnculos 
 Apendicite 
 Infecções do tracto urinário 
 Acne 
 Melanose 
 Hiperlipidemia 
 Obesidade 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para grávidas 
 Durante o período de tratamento, o paciente não deve fumar, consumir álcool, 

e comer comida picante e gordurosa. Após tomar a fórmula, o paciente sentir 
desconforto na área gástrica, perda de apetite ou diarreia, parar imediatamente 
o seu consumo. 
 

 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Cynanchum otophyllum root 90mg (15%), Atractylodes macrocephala root 72mg (12%), 
Magnolia officinalis bark 72mg (12%), Citrum aurantium fruit 60mg (10%), Rheum palmatum 
root 60mg (10%), Natrii Sulfas 60mg (10%), Panax quinquefolium root 54mg (9%), Panax 
ginseng steam-dried root 54mg (9%), Nelumbo nucifera leaf 48mg (8%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Qing yang shen, Bai zhu, Hou po, Zhi shi, Da huang, Mang xiao, Xi yang shen, Hong shen, He 
ye, Fu liao. 
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PING XIAO PIAN 
 

Softening Form   
 
 
CLASSE: Clarifica calor tóxico            SUB-CLASSE: mobiliza  Sangue 

 
ACÇÕES:  

 Promove a circulação da Sangue removendo a estagnação 
 Alivia a dor e dispersa a acumulação de factores patogénicos  
 Clarifica calor e remove matérias tóxicas 
 Fortalece o sistema imunitário de forma a eliminar factores patogénicos 
 Encolhe e restringe o crescimento dos tumores; prolonga a vida do paciente 

 
 INDICAÇÕES:  

 Patologias cancerígenas   
 

APLICAÇÕES:  
 Diferentes tipos de tumores 
 Pode ser tomado em pós-operatório ou durante a quimioterapia ou 

radioterapia. 
 Pode ser usado por longos períodos de tempo  

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Não beber ou comer alimentos crus, frios e estimulantes  
 Durante a gravidez. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Citrum aurantium unripe fruit 150mg (25%), Curcuma wenyujin tuber 90mg (15%), Agrimonia 
pilosa 90mg (15%), Scutellaria barbata 90mg (15%), Dictamnus dasycarpus bark 90mg (15%), 
Ranunculus ternatus root tuber 60mg (10%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Zhi qiao, Yu jin, Xian he cao, Ban zhi lian, Bai xian pi, Mao zhua cao, Fu liao. 
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QI JU DI HUANG PIAN 
 

Lycii Form   
  

CLASSE: Tónica                     SUB-CLASSE: Tónica do Yin       
 

ACÇÕES:  
 Nutre o Yin do Fígado e do Rim 
 Nutre o Sangue do Fígado 
 Nutre os olhos e melhora a visão  

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Yin do Fígado e do Rim com predominância a deficiência do 
Fígado 

 Sintomas: visão nublada, fadiga visual, olhos secos, irritados e doridos, olhos 
que lacrimejam facilmente com o vento, inchaço das pálpebras, fotofobia, 
pressão ocular, dores de cabeça recorrente, tonturas, vertigens, zumbido, dor 
costal acompanhado de irritabilidade, fadiga, fraqueza e dor na zona lombar e 
joelhos, câimbras, calor nas palmas e solas, emissão espontânea e nocturna, 
garganta dorida e seca, sede, dor de dentes, diminuição de libido, pele seca, 
febre intermitente, dentes soltos, incontinência, sudação nocturna. Língua 
vermelha com pouca ou nenhuma capa; pulso filiforme, rápido e em corda. 

 

APLICAÇÕES:  
 Asma crónica 
 Aterosclerose 
 AVC 
 Bronquite 
 Bronquiastenia 
 Cancro do 

esófago 
 Cataratas 
 Desenvolvimento 

retardado infantil 
 Desordens 

oculares crónicas 
 Diabetes 
 Doença coronária 
 Doença de 

Addison 
 Espermatorreia 

 Glaucoma 
crónica 

 Glomerulonefrite 
crónica 

 Hemeralopia 
 Hemorragia 

uterina funcional 
 Hepatite 
 Hiperemia 
 Hiperglicemia 
 Hipertensão 
 Hipertiroidismo 
 Impotência 
 Infecção crónica 

do tracto urinário 
 Insónias 
 Menopausa 

 Menstruação 
irregular 

 Nefrite crónica 
 Nefroatrofia 
 Neurastenia 
 Neurite 

retrobulbar 
 Obesidade 
 Retinite central 
 Senilidade 
 Síndrome 

premenstrual 
 Síndrome de 

Tourette 
 Tuberculose 

pulmonar 
 Urticária 

 
PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 

 Contra-indicado na fase inicial de gripe e constipação ou durante uma infecção 
aguda; doenças oculares devido a excesso de calor externo; deficiência de 
Yang 

 Usar com precaução nos casos de deficiência do Baço com tendência a 
diarreia e indigestão com capa branca gordurosa na língua, falta de apetite e 
fraqueza digestiva crónica. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
Rehmannia glutinosa preparata root 157.8mg (26.3%), Cornus officinalis sarcocarp 78.6mg 
(13.1%), Paeonia suffruticosa bark 78.6mg (13.1%), Dioscorea opposita rhizome 58.8mg 
(9.8%), Poria cocos 58.8mg (9.8%), Alisma orientalis rhizome 58.8mg (9.8%), Lycium chinense 
39mg (6.5%), Chrysanthemum morifolium flower 39mg (6.5%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Shu di huang, Shan zhu yu, Dan pi, Shan yao, Fu ling, Ze xie, Gou qi zi, Ju hua, Fu liao. 
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QIAN LIE PIAN 
  

Prosta Form 
 
CLASSE: Tónica                 SUB-CLASSE: Sistema urinário  

 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Rim e nutre a essência; 
 Tonifica o Baço; 
 Clarifica calor; 
 Drena humidade; 
 Anti - envelhecimento.  

 
INDICAÇÕES:  

 Síndrome de deficiência do Rim e Baço com sintomas de tonturas, zumbidos, 
cansaço, insónia, sudação nocturna, micção com pouco fluxo e frequente, 
incontinência, presença de sangue na urina, corrimento vaginal de cor branca, 
dor testicular. 

 Problemas genito-urinários.   
 

APLICAÇÕES:  
 Prostatite crónica 
 Hiperplasia benigna da próstata 
 Disúria 
 Pielonefrite 
 Histeroptose 
 Inflamação pélvica crónica 
 Polaquiúria 
 Cistite 
 Uretrite 
 Ejaculação precoce 
 Espermatorreia 
 Stranguria 
 Infecção do tracto urinário 
 Proteinúria nefrótica 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco,  ao abrigo da luz e humidade 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Phellodendron chinensis bark 105mg (18.3%), Paeonia veitchii root 105mg (18.3%), Prunus 
persica seed 73.2mg (12.7%), Lycopus lucidus var. hirtus 63mg (11.0%), Lindera aggregate 
root 63mg (11.0%), Salvia miltiorrhiza root 52.2mg (9.1%), Vaccaria segetalis seed 42mg 
(7.3%), Angelica dahurica root 42mg (7.3%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang bai, Chi shao, Tao ren, Ze lan, Wu yao, Dan shen, Wang bu liu xing, Bai zhi, Fu liao. 
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  QING QI HUA TAN PIAN  

 
Phlegm Clear Form 

 
ACÇÕES:  

 Limpa Calor no Pulmão 
 Expele Fleuma 
 Desce e dispersa o Qi do Pulmão 
 Pára a tosse 

 
 

INDICAÇÕES:  
 Calor fleuma nos Pulmões assinalado de tosse com bastante fleuma espesso e 

pegajoso de tom amarelo ou verde ou dificuldade em expelir o fleuma. A tosse 
pode ser forte e tende a piorar à noite ou no início da manhã. Outros sintomas 
é a sensação de peito cheio ou congestionado, dores no peito, pieira, febre, 
congestão nasal com fleuma de cor amarela ou verde, boca seca, sede, 
sensação desconfortável de algo pegajoso na boca, náuseas. Em casos 
graves, pode ser acompanhado com dificuldade em respirar. Língua vermelha 
com capa amarela gordurosa. Pulso escorregadio e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Infecção do tracto respiratório superior 
 Tosse 
 Bronquite 
 Bronquietasis 
 Asma bronquial 
 Pneumonia 
 Pleurise 
 Pertussis 
 Sinusite crónica 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 Monitorizar para sinais de deficiência de Yin ou Qi do Baço 
 Contra-indicado para sintomas de tosse crónica, tosse sem fleuma ou tosse 

com fleuma levemente aguado – deficiência de Yin. 
 

INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Pinellia ternate rhizome 94.8mg (15.80%), Arisaema cum Bile 94.8mg (15.80%), Scutellaria 
baicalensis root 63.3mg (10.55%), Trichosanthes kirilowii seed 63.3mg (10.55%), Citrus 
reticulate pericarp 63.3mg (10.55%), Prunus armeniaca seed 63.3mg (10.55%), Citrum 
aurantium fruit 63.3mg (10.55%), Poria cocos 63.3mg (10.55%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Ban xia, Dan nan xing, huang qin, Gua lou ren, Chen pi, Ku xing ren, Zhi shi, Fu ling, Fu liao. 
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QING  RE AN  CHUANG PIAN 
 

Puriface Form 
 
 
CLASSE: Clarifica calor          SUB-CLASSE: Resolve mucosidades  

 
ACÇÕES:  

 Clarifica calor do Pulmão e do Estômago 
 Refresca o sangue, activa o sangue e elimina estase 
 Resolve mucosidades principalmente no A.S. 
 Elimina substâncias tóxicas  

 
INDICAÇÕES: 

 Humidade calor e toxicidade em excesso no A.S. 
 
APLICAÇÕES:  

 Acne 
 Estomatite 
 Foliculite 
 Abcessos 
 Furúnculos 
 Erupções cutâneas purulentas 
 Dor de garganta 
 Laringite 
 Bronquite  

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade.  
 Ao tomar esta fórmula, evite comer comida picante, vinho e cerveja.  
 Se ocorrer desconforto no estômago, falta de apetite e diarreia, pare de tomar 

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

 
Andrographis paniculata 182.4mg (30.4%), Sophora tonkinensis root 91.2mg (15.2%), Gardenia 
jasminoides fruit 90mg (15%), Rheum palmatum root 89.4mg (14.9%), Taraxacum mongolicum 
89.4mg (14.9%), Lonicera japonica flower 18mg (3%), Glycyrrhiza uralensis root 9.6mg (1.6%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Chuan xin lian, Shan dou gen, Zhi zi, Da huang, Pu gong ying, Jin yin hua, Gan cao, Fu liao. 
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REN SHEN JIAO NANG 
 

Ginseng Capsules 
 
 
CLASSE: Tónica                                                                  SUB-CLASSE: tónica do Qi       

 
ACÇÕES:  

 Tonifica fortemente o Qi original 
 Reforça Baço/Pâncreas e Pulmão promove a geração de fluidos e acalma a 

sede  
 Fortalece e acalma a mente  

 
 INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Qi e líquidos orgânicos    
 

APLICAÇÕES:  
 Cansaço 
 Falta de apetite 
 Diarreia  
 Falta de ar   
 Sudação espontânea 
 Palpitações  
 Lapsos de memoria  
 Impotência  
 Sede  
 Metrorragia 
 Fraqueza geral  

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
CONTRA INDICAÇÕES: 

 Casos sem deficiência de Qi  
 Calor   

 
POSOLOGIA: 1-2 cápsulas duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES: Nang 50x0,25g 
 
Ginseng 100 % 
 
Ren Shen. 
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RUN CHAN WAN 

 
Regularity Form Pills 

  
CLASSE: Purgativa                                                                   SUB-CLASSE: Laxativa                             
                                                                                         
  
ACÇÕES:  

 Humedece o Intestino 
 Laxativa 
 Nutre Yin e Sangue  
 Dispersa o Vento e tonifica o Sangue 

 
INDICAÇÕES:  

 Prisão de ventre por secura intestinal ou por perda de Sangue que esgota o     
           Yin e lesa os fluidos  

 Prisão de ventre (geralmente grave) devido a Vento-Calor que entra nos 
Intestinos e fragiliza o Baço e Estômago 

 Prisão de ventre por combinação de deficiência de Sangue, estase de Sangue 
e Vento interno devido a deficiência de Sangue 

 Prisão de ventre devido a ataque ao Pulmão e Intestinos e lesa os fluidos 
 Sintomas: prisão de ventre, pele seca e unhas sem brilho, boca seca, tez 

pálida, sede insaciável, tonturas, falta de apetite, palpitações, letargia. Língua 
seca e pálida com pouca ou nenhuma capa. Pulso fino. 

 
 
APLICAÇÕES:

 Prisão de ventre crónica (idosos) 
 Prisão de ventre pós parto 
 Prisão de ventre na fase inicial de trauma na vértebra lombar 
 Prisão de ventre associado ao prolapso do disco intervertebral lombar ou  

fractura compressa dos discos intervertebrais 
 Prisão de ventre após AVC 
 Prisão de ventre associado a hipertensão 
 Prisão de ventre em pessoas anémicas 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 
 Usar com precaução durante a gravidez 

 
POSOLOGIA: 4 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Wan  200x0.18 g 
 
Semen Persicae 28.6%, Radix et Rhizoma Rhei Preparata 28.5%, Rhizoma et Radix 
Notopterygii 14.3%, Radix Angelicae Sinensis 14.3%, Radix et Rhizoma Rhei 14.3%. 
 
Tao ren, Hu ma ren, Dang gui, Da huang, Qiang huo. 
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SANG JU GAN MAO PIAN 
 

Chrysanth Form  
 
CLASSE: Liberta o exterior                SUB-CLASSE: Clarifica calor 

 
ACÇÕES:  

 Pára a tosse 
 Elimina Vento/Calor 
 Desce e dispersa o Qi do Pulmão 
 Limpa os pulmões 

 
INDICAÇÕES:  

 Estado inicial de invasão de vento/calor no Pulmão 
 Estado de Calor/Secura (Wen bing wei) 
 Calor-Verão com Humidade 
 Calor/Humidade 
 Sintomas: tosse seca, tosse com fleuma espesso, viscoso de cor amarela, 

garganta dorida, inflamada e vermelha, sede ligeira com desejo de beber 
bebidas frias, nariz congestionado ou com corrimento nasal espesso de cor 
amarela, tonturas, vertigem, dores no peito, febre ligeira com sudação, 
arrepios ligeiros, fotofobia, aversão ao vento, dispneia com narinas dilatadas, 
dores de cabeça. Língua com ponta vermelha, capa fina de cor branca ou 
amarela; pulso superficial e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Gripe 
 Infecções agudas do tracto 

respiratório 
 Amigdalite aguda 
 Traqueíte 
 Influenza 
 Blefarite 

 Pneumonia bronquial 
 Pertussis 
 Bronquite aguda 
 Alergias 
 Sinusite 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
CONTRA INDICACOES: 

 Invasão externa de Vento/Frio 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
 
Lonicera japonica flower 102mg (17%), Forsythia suspense fruit 102mg (17%), Mentha 
haplocalyx 61.2mg (10.2%), Platycodon grandiflorum root 61.2mg (10.2%), Arctium lappa fruit 
61.2mg (10.2%), Glycine max seed 51mg (8.5%), Glycyrrhiza uralensis root 51mg (8.5%), 
Lophatherum gracile leaf 40.8mg (6.8%), Schizonepeta tenuifolia 40.8mg (6.8%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Sang ye, Jie geng, Lu gen, Ku xing ren, Liao Qiao, Ju hua, Bo he, Gan cao, Fu liao. 
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  SHEN LING BAI ZHU PIAN 

 
Dolichos Form 

 

ACÇÕES:  
 Tonifica o Qi do Baço, harmoniza o Estômago, transforma a Humidade, 

beneficia os Pulmões, pára a diarreia. 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência do Qi do Baço com acumulação de Humidade, tendo como 

sintomas fezes moles e pastosas, diarreia, restos de comida não digerida nas 
fezes, borborigmo, letargia, fadiga particularmente após as refeições, falta de 
apetite ou crises indeterminadas de fome devoradora, perda de peso, 
distensão abdominal, ligeira dor abdominal que melhora com pressão na zona, 
indigestão, náusea, vómitos, fraco tónus muscular e fraqueza nos membros, 
tez pálida ou amarelada, sensação de asfixia no peito, tosse crónica com 
fleuma abundante de cor branca ou transparente, corrimento vaginal 
abundante de cor branca ou aguado, edema. Língua pálida e inchada com 
capa fina e gordurosa de cor branca. Pulso fino, fraco e suave. 

APLICAÇÕES:  
 Diarreia pediátrica 
 Malnutrição (especialmente em 

crianças) 
 Diarreia que ocorre como efeito 

secundário do consumo de 
antibióticos 

 Quimioterapia ou tratamento 
retroviral do HIV 

 Gastroenterite crónica 
 Colite crónica 
 Doença de Crohn 
 Síndrome de má absorção 

 Alergia alimentar 
 Síndrome do intestino solto 
 Úlcera péptica 
 Hipoglicemia 
 Diabetes mellitus 
 Anemia 
 Leucorreia 
 Nefrite crónica 
 Hepatite crónica 
 Tuberculose pulmonar 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado na fase inicial de doenças agudas como a gripe ou durante 

uma infecção aguda. 
 Contra-indicado a grávidas, lactantes e pacientes com sintomas de Excesso 
 Usar com precaução em pacientes com condições de Calor Interior ou Exterior.  

 

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

INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
 

Atractylodes macrocephala rhizome 73.8mg (12.3%), Codonopsis pilosula root 73.8mg (12.3%), 
Poria cocos 73.8mg (12.3%), Glycyrrhiza uralensis root 73.8mg (12.3%), Dioscorea opposita 
rhizome 73.8mg (12.3%), Dolichos lablab seed 54.6mg (9.1%), Nelumbo nucifera seed 37.2mg 
(6.2%), Coix lacryma-jobi var. mayuen seed 37.2mg (6.2%), Platycodon grandiflorum root 36mg 
(6%), Amomum villosum fruit 36mg (6%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Bai zhu, Dang shen, Fu ling, Gan cao, Shan yao, Bai bian dou, Lian zi, Yi yi ren, Jie geng, Sha 
ren, Fu liao. 

 



 80

SHENG MAI PIAN 
 

 Rhytmic Form (nº13) 
 

CLASSE: Tónica                                                                SUB-CLASSE: Tónica do Qi     
 

ACÇÕES: 
 Preserva o Yin 
 Promove a produção de fluidos  
 Pára a transpiração excessiva 

 

 Fortalece e acalma a Mente 
 Tonifica o Qi  
 Limpa Calor 

INDICAÇÕES: 
 Deficiência de Qi e do Yin do Pulmão 
 Deficiência do Qi do Pulmão e do Rim 
 Deficiência do Qi do Coração e Pulmão 
 Suor profuso devido a calor de Verão 
 Golpe de calor que conduz a deficiência de Qi e Yin 
 Sintomas: tosse seca crónica sem expectoração, dificuldade em expelir fleuma, 

falta de ar, pieira, fadiga, apatia, o desejo de enrolar-se, sede, boca, língua e 
garganta seca, sudação excessiva após pouco ou nenhum esforço, sudação 
nocturna, insónia, palpitações com sensação opressiva no peito, insolação de 
Verão. Língua vermelha pálida com capa fina seca, no qual poderá ter fendas 
superficiais. Pulso deficiente e rápido ou lento e irregular ou  pulso  deficiente ou 
frequentemente irregular.

 

APLICAÇÕES:
 Angina pectoris 
 Arritmia supraventricular 
 Asma 
 Astenia 
 Bronquite crónica 
 Choque cardiogénico (via intravenosa) 
 Choque hemorrágico (via intravenosa) 
 Coma 
 Cor pulmonale 
 Debilidade pós cirurgia bypass 
 Doença reumática coronária 
 Enjoos matinais 

 Faringite crónica 
 Fortalece e acalma a Mente 
 Enfarte do miocárdio 
 Hipertiroidismo 
 Insolação crónica 
 Insuficiência cardíaca 
 Neurastenia 
 Prolapso agudo 
 Termoplegia 
 Tuberculose pulmonar 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das 

crianças. 
 Conservar em local fresco, 

seco e ao abrigo da luz e 
humidade. 

 
 
 
 
 

CONTRA INDICAÇÕES:  
 Desordens exteriores com febre 

alta 
 Estado inicial de diarreia 

durante o Verão 
 Fase inicial de tosse 
 Infecção aguda 
 Tosse com expectoração 

profusa
 

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

 

Ophiopogon japonicus root 285mg (47.5%), Panax ginseng root 142.2mg (23.7%), Schisandra 
chinensis fruit 142.2mg (23.7%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose 
microcristalina, glicerol).                                              Mai dong, Hong shen, Wu wei zi, Fu liao. 
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SHI LIN TONG PIAN 
 

Lysimachia Form 
  

CLASSE: Elimina Humidade                                 SUB-CLASSE: Clarifica e transforma                               
                                                                                                         Humidade/calor 
  
ACÇÕES:  

 Clarifica Humidade/Calor no Aquecedor Inferior 
 Promove diurese (especialmente em casos de difícil micção) 
 Antilítico 

 
 
INDICAÇÕES:  

 Problemas no aparelho urinário por Humidade/calor 
 Sintomas: micção difícil e dolorosa, urina de cor amarelo escura, presença de 

sangue na urina, distensão e dor grave no abdómen, cólicas no abdómen ou 
zona lombar. Língua vermelha com capa amarela fina ou capa branca fina. 
Pulso em corda ou pulso em corda/rápido. 

 
 
APLICAÇÕES:

 Disúria 
 Polaquiúria 
 Cálculos renais 
 Cálculos vesiculares 
 Hepatite 
 Nefrite 
 Pielonefrite 
 Urina escassa 

 Cálculos urinários  
 Infecções do tracto urinário  
 Cirrose 
 Icterícia 
 Edema associado a nefrite 
 Colecistite 
 Quilúria 
 Necrose papilar renal  

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade. 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g 
 
Lysimachia christinae extract 540mg (90%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Jin qian cao, Fu liao. 
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SHI QUAN DA BU  PIAN 
 

Ten Complete Form  
  
CLASSE: Tónica                                     SUB-CLASSE: Tónica de largo espectro 
 
ACÇÕES: 

 Aquece e tonifica Qi e Sangue 
 Nutre o Yang e fortalece o Wei Qi 

 
INDICAÇÕES: 

 Deficiência de Qi, Sangue e Yang com acumulação de Frio apresentando 
sintomas de fadiga ou exaustão, fraqueza, falta de tónus muscular e fraqueza 
nos membros, tez pálida, lábios pálidos e sem brilho, pele e cabelos secos e 
olhos sem brilho, olheiras, falta de ar, voz débil, sudação espontânea, falta de 
apetite, distensão abdominal e fadiga após as refeições, vertigens, tonturas, 
ansiedade, palpitações, falta de concentração e lapsos de memória, ansiedade, 
esquecimento, facilidade em ter hematomas, dormência e frio nas 
extremidades, intolerância ao frio, espasmos musculares, febre intermitente, 
tosse convulsa, tendência a enrolar-se, abdómen macio com tom de pele 
pálida e fria ao toque, escassos ciclos menstruais, longos ciclos menstruais, 
sangramento menstrual excessivo ou coágulos contínuos, espermatorreia, 
unhas rachadas e quebradiças, úlceras e feridas crónicas não curadas. Língua: 
pálida com marcas de dentes, com uma fina capa branca. Pulso: fraco, 
deficiente, fino, em corda. 

 
APLICAÇÕES: 

 Anemia 
 Leucemia 
 Fraqueza pós parto 
 Metrorragia 
 Leucorreia 
 Icterícia 
 Cancro do útero 
 Asma crónica 
 Abcessos crónicos 
 Hipotiroidismo 
 Hemorróidas sangrantes 
 Rectocele 
 Nefroptose 
 Poliomilite 

 

 Úlceras com pouco ou nenhum 
pus ou pus sem regeneração de 
tecido 

 Disenteria hemorrágica 
 Osteoartrite 
 Escrófula 
 Beriberi pós-parto 
 Carbúnculos 
 Frieiras 
 Anorexia 
 Exaustão devido a radioterapia  

ou doença prolongada 
 Convalescença de cirurgias 
 Hemorragia uterina disfuncional 

 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 
 Pacientes com sinais de calor ou desordens de Excesso; fase inicial de gripe ou 

durante uma infecção aguda. Usar com precaução em pacientes com deficiência 
do Baço com tendência a diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 

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

Rehmannia glutinosa preparata root 90mg (15%), Angelica sinensis root 90mg (15%), 
Codonopsis pilosula root 60mg (10%), Atractylodes macrocephala rhizome 60mg (10%), Poria 
cocos 60mg (10%), Paeonia lactiflora root 60mg (10%), Astragalus membranaceus root 60mg 
(10%), Ligusticum chuanxiong rhizome 30mg (5%), Glycyrrhiza uralensis root 30mg (5%), 
Cinnamomum cassia bark 15mg (2.5%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol).      Shu di huang, Dang gui, Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Bai 
shao, Huang qi, Chuang xiong, Gan cao, Rou gui, Fu liao. 
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SHOU WU PIAN 
 

Polygoni  Form 
 
CLASSE: Tónica                  SUB-CLASSE: Tónica do sangue  
 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Yin e o sangue do Fígado 
 Tonifica a essência e o Qi do Rim 
 Expele toxinas 
 Fortalece tendões e ossos 
 Humedece Intestinos e promove o movimento fecal 
 Promove o crescimento do cabelo 

 
 INDICAÇÕES:  

 Deficiência do Yin do Fígado e Rim, deficiência de Sangue e Essência com 
sintomas de aparecimento prematuro de cabelo grisalho, pele seca e unhas 
rachadas, queda de cabelo, dores de cabeça, dor ocular, visão nublada, 
tonturas e zumbido nos ouvidos, dores na zona lombar e articulações, 
lapsos de memória, falta de concentração, sono inquieto, fadiga, membros 
dormentes, tez pálida, ansiedade, emissão nocturna, menstruação irregular, 
hemorragia uterina anormal, micção frequente, tendência para fezes secas. 
Urticária devido a deficiência de Sangue com sintomas de erupções 
cutâneas crónicas com comichão, feridas não curadas, abcessos e 
inchaços. Língua, vermelha se ocorrer deficiência de Yin, pálida se ocorrer 
deficiência de Sangue. Pulso: fino, fraco e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Astenia 
 Cefaleia 
 Diabetes 
 Hiperlipémia 
 Insónia 
 Lombalgia 
 Malária 

 Neurastenia 
 Alopecia 
 Transtornos menstruais 
 Espermatorreia 
 Prisão de ventre 

 

 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Contra-indicado durante fase inicial de gripe e constipação ou durante uma 

infecção aguda.  
 Usar com precaução em pacientes com deficiência do Baço com tendência a 

diarreia,falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Polygonum multiflorum root 145.8mg (24.3%), Rosa laevigata fruit 104.4mg (17.4%), Eclipta 
prostrata 94.8mg (15.8%), Morus alba fruit 73.8mg (12.3%), Cuscuta chinensis seed 32.4 mg 
(5.4%), Siegesbeckia orientalis 32.4mg (5.4%), Psoralae corylifolia fruit 16.2mg (2.7%), 
Achyranthes bidentata 16.2mg (2.7%), Ligustrum lucidum fruit 16.2mg (2.7%), Morus alba leaf 
16.2mg (2.7%), Rehmannia glutinosa root 7.8mg (1.3%), Lonicera japonica flower 7.8mg 
(1.3%), Sesemum indicum seed 6mg (1%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
He shou wu, Jin ying zi, Mo han lian, Sang shen, Tu si zi, Xi xian cao, Bu gu zhi, Niu xi, Nu 
zhen zi, Sang ye, Di huang, Jin yin hua, Hei zhi ma, Fu liao. 
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 SHU JIN HUO XUE WAN  
  

Merilex Form Pills 
 

ACÇÕES:  
 Expele Vento e Humidade nos canais 
 Dispersa a estase sanguínea  
 Fortalece os tendões e alivia a dor 
 Transforma fleuma 
 Promove a circulação nas áreas afectadas 

 
 
INDICAÇÕES:  

 Desordens predominantemente excessivas, usado para aliviar a dor na zona 
inferior do corpo e abdómen. Sintomas: dor na zona lombar inferior, dores 
musculares, ciática, edema, fraqueza nas extremidades inferiores, dores no 
tronco e extremidades, dor irradiada nas pernas, sensação de abdómen 
inchado, aversão ao frio e vento. Língua geralmente pálida ou de tom rosa com 
manchas de cor púrpura. Pulso geralmente hesitante ou apertado. 

 
APLICAÇÕES: 

 Reumatismo 
 Osteoartrite 
 Artrite reumatóide aguda e crónica 
 Mialgia 
 Ciática 
 Dores de costas 
 Lombalgia 
 Articulações e extremidades rígidas 
 Lumbodynia 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 

 
INGREDIENTES: WAN 200x0,18g   
Posologia: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Paeonia lactiflora root 19.26mg (10.7%), Zingiber officinale rhizome 18mg (10.0%), Angelica 
sinensis root 13.68mg (7.6%), Glycyrrhiza uralensis root 13.68mg (7.6%), Poria cocos 13.68mg 
(7.6%), Angelica dahurica root 13.68mg (7.6%), Rehmannia glutinosa root 11.7mg (6.5%), 
Prunus persica seed 11.7mg (6.5%), Atactylodes lancea rhizoma 11.7mg (6.5%), Achyranthes 
bidentata 11.7mg (6.5%), Citrus reticulate pericarp 11.7mg (6.5%), Ligusticum chuanxiong 
rhizome 7.38mg (4.1%), Notopterygium incisum rhizome 7.38mg (4.1%), Saposhnikovia 
divaricata root 7.38mg (4.1%), Gentiana manshurica root 7.38mg (4.1%). 
 
Bai shao, Sheng jiang, Dang gui, Gan cao, Fu ling, Bai zhi, Di huang, Tao ren, Cang zhu, Niu xi, 
Chen pi, Chuan xiong, Qiang huo, Fang feng, Long dan cao. 
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SI JUN ZI PIAN 
 

Four Nobles Form (nº 21) 
 

CLASSE: Tónica                                                           SUB-CLASSE: Tónica do Qi. 
 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Qi do Baço, Pâncreas, Pulmão e Estômago; 
 Fortalece o aquecedor inferior; 
 Elimina humidade. 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Qi do Baço, Pâncreas, Coração, Pulmão e Estômago com 
deficiência na transformação e no transporte.  

 Sintomas: tez pálida, voz débil, falta de apetite, fadiga após as refeições, 
distensão abdominal, dor abdominal ou do epigastro, opressão torácica, 
borborigmo, diarreia crónica, presença de restos de comida mal digerida nas 
fezes, fraco tónus muscular e fraqueza dos membros, membros pesados, 
apatia, fadiga, hematomas, hemorragia nasal recorrente, tez pálida, 
compleição doentia, lábios pálidos, língua rígida, náuseas e vómitos, 
regurgitação ácida, falta de ar, enuresis. Língua pálida e flácida com marcas 
de dentes e capa branca; pulso fraco, fino. 

 
APLICAÇÕES:  

 Amigdalite aguda 
 Anemia 
 Angina de peito 
 Anorexia 
 Arritmia cardíaca 
 Arteriosclerose 
 AVC 
 Bronquite crónica 
 Candídiase 
 Cardiopatias 
 Colite ulcerosa 
 Diabetes mellitus 
 Doença arterial 

coronariana 
 Síndrome de cólon 

irritável 
 Dispepsia 

 Eczema infantil 
 Enterite crónica 
 Faringite crónica 
 Febre de origem 

desconhecida 
 Gastrite crónica 
 Gastroptosis 
 Giardiase 
 Hepatite crónica 
 Hemorragia 

menstrual 
 Hiperglicemia 
 Infecções do trato 

respiratório superior 
 Laringite crónica 
 Malnutrição 
 Monoplegia 

 Neurastenia 
 Obesidade 
 Paralisia periódica 
 Recuperação pós 

cirurgia gástrica 
 Síndrome de fadiga 

crónica 
 Síndrome pré-

menstrual 
 Tuberculose 

pulmonar 
 Ulcera  duodenal 
 Ulcera gástrica 
 Úlcera péptica 

 

 Fibróide uterina 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 

 Casos de excesso 
 Fase inicial de doença aguda como gripe ou constipação ou durante uma 

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

Codonopsis pilosula root 160.8mg (26.8%), Atractylodes macrocephala rhizome 160.8mg 
(26.8%), Poria cocos 160.8mg (26.8%), Glycyrrhiza uralensis root 87mg (14.5%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Zhi gan cao, Fu liao. 
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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%), Agente 
de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Dang gui, Bai shao, Shu di huang, Chuan xiong, Fu liao. 
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   SUAN ZAO REN TANG PIAN 
 

Zizyphus Form 
 
CLASSE: Acalma a Mente                                 
 
ACÇÕES:  

 Nutre o Fígado, o Coração e Sangue para tranquilizar a mente  
 Elimina o Calor para aliviar a ansiedade 

 
 INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Sangue-Fígado com deficiência de Calor Ascendente 
 Deficiência de Sangue-Coração 
 Deficiência de Sangue Coração e Fígado 
 Deficiência de Yin do Fígado com Fogo vazio que perturba o Coração 
 Sintomas: distúrbios no sono, insónias ou completa incapacidade para dormir, 

exaustão nervosa, irritabilidade, ansiedade, palpitações, sonhos excessivos, 
palpitação, pesadelos, sudação nocturna, emissão nocturna, tonturas, 
vertigens, lapsos ou perda de memória, falta de concentração, boca e 
garganta seca sem sede, apatia, fadiga, abdómen fraco. Língua pálida ou 
vermelha e seca com pouca capa; pulso rápido e fino ou em corda e rápido ou 
em corda e fraco ou em corda e tenso. 

 
 APLICAÇÕES:  

 Amnesia 
 Insónias, neurose cardíaca, neurastenia 
 Síndrome da menopausa com sintomas acima indicados 
 Depressão clínica 
 Esquizofrenia com irritabilidade e insómnia 
 Fibromialgia 
 Neurose cardíaca 
 Síndrome climactérica 
 Síndrome de fadiga crónica  
 Síndrome de Meníere 
 Senilidade 
 Taquicardia paroxismal 

 
PRECAUÇÕES: 

 Contra-indicado no caso de excesso; na fase inicial de doença aguda como 
gripe e constipação, ou durante uma infecção aguda. 

 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 

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

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
 

Ziziphus jujube var. spinosa seed 132mg (22.0%),  Ostrea gigas shell 132mg (22.0%), 
Platycladus orientalis seed 132mg (22.0%), Polygonum multiflorum stem 48mg (8.0%), Albizia 
julibrissin bark 48mg (8.0%), Poria cocos 48mg (8.0%), Glycyrrhiza uralensis root 31.2mg 
(5.2%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Suan zao ren, Mu li, Bai zi ren, Shou wu teng, He huan pi, Fu ling, Gan cao, Fu liao. 
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TAO HONG SI WU PIAN 
 

Peach Form (nº 8) 
 
CLASSE: Move o sangue e dispersa a estase                    SUBCLASSE: Ginecológica                                                        
 

ACÇÕES:  
 Tonifica e nutre o sangue 
 Elimina a estagnação de  sangue 
 Regula a menstruação e alivia a dor 

 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência de Sangue e estase de Sangue no Aquecedor Inferior com 

sintomas de ciclo menstrual curto ou irregular com forte fluxo pegajoso de cor 
púrpura escura com ou sem coágulos, dor abdominal fixa e aguda antes e 
durante o período, dor difusa após o período, distensão abdominal ou massas 
uterinas. Pode ser acompanhado de tonturas, palpitações, dor de cabeça, 
visão nublada, tez pálida e sem brilho, lábios ou unhas pálidas ou de cor 
púrpura, hematomas na pele, zumbido, vertigens, insónia, depressão crónica, 
membros dormentes ou com formigueiro, câimbras. Língua pálida ou cor 
púrpura com capa branca. Pulso fino e fraco ou fino e em corda. 

APLICAÇÕES: 
 Acne 
 Anemia 
 Ameaça de aborto 
 Amenorreia 
 Atrofia do nervo 

óptico 
 Bloqueio das 

trompas de Falópio 
 Cataratas 
 Ciclo menstrual 

irregular 
 Cloasma 
 Dermatosclerose 
 Dismenorreia 
 Eczema 
 Endometriose 
 Enxaquecas 

 Escleroderma 
 Glaucoma 
 Fractura óssea 
 Fraqueza pós-parto 
 Herpes  zoster 
 Hipertensão 
 Hiperlipidemia 
 Infarto cerebral 
 Infertilidade por 

fibrose uterina 
 Inflamação pélvica 

crónica 
 Menorragia com 

sangue púrpura e 
espesso 

 Neuralgia pós-
herpética 

 Neurite óptica 

 Neuropatia 
diabética 

 Nodosum 
 Obesidade 
 Psoríase 
 Quelóides 
 Quistos 
 Rinite alérgica 
 Rosácea 
 Sarampo 
 Sequela de AVC 
 Síndrome Bi de 

pele 
 Urticária 
 Varizes 

CONTRA INDICAÇÕES:  
 Deficiência de sangue aguda por hemorragia. 
 Pacientes com menorragia com sangue fluido e claro 
 Algumas mulheres poderão experimentar menstruações com muito fluxo 

depois do desbloqueio do Sangue 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Paeonia lactiflora root 114mg (19%), Angelica sinensis root 114mg (19%), Rehmannia glutinosa 
preparata root 114mg (19%), Prunus persica seed 114mg (19%), Ligusticum chuanxiong 
rhizome 57mg (9.5%), Carthamus tinctorius flower 57mg (9.5%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Bai shao, Dang gui, Shu di huang, Tao ren, Chuan xiong, Hong hua, Fu liao. 
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TIAN WANG BU XIN PIAN 
 

Cardiotonic Form 
 
 

CLASSE: Tónica                                                            SUB-CLASSE: Acalma a mente     
 

ACÇÕES:  
 Nutre o Yin e o Sangue 
 Tonifica o Coração 

 Acalma a mente  
 Limpa Calor 

 
 INDICAÇÕES:  

 Deficiência Yin do Rim e Coração com deficiência de Sangue e perturbação do 
Shen 

 Sintomas: insónia, sono inquieto, acordar frequente, sonhos excessivos e 
intensos, ansiedade, irritabilidade, palpitações, fadiga, lapsos de memória, 
falta de concentração com incapacidade de concentrar em curtos períodos de 
tempo, sudação nocturna, calor nas cinco palmas, emissão nocturna, pele e 
cabelos secos, prisão de ventre ou fezes secas, úlceras bocais ou na língua, 
dor de garganta crónica que piora à tarde,de noite ou quando está cansado, 
febre baixa. Língua vermelha ou com a ponta muito vermelha com capa seca e 
escassa ou sem capa. Pulso fino e rápido ou em corda e rápido. 

 
 APLICAÇÕES:  

 Abstinência de tranquilizantes, 
sedativos e soníferos 

 Amenorreia 
 Anemia 
 Colapso nervoso 
 Distúrbios mentais 
 Doença coronária 
 Espermatorreia 
 Esquizofrenia 
 Estomatite 
 Fadiga nervosa 
 Hiperparatiroidismo 
 Hiperidrose 

 Hipertensão 
 Hipertiroidismo 
 Instabilidade emocional 
 Neurastenia 
 Papeira 
 Problemas cardíacos 
 Síndrome de menopausa 
 Taquicardia sinusal 
 Úlceras aftosas 
 Urticária crónica 

 
  

 
CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Deficiência do Baço com sintomas de diarreia, falta de apetite ou fraqueza 
digestiva crónica 

 Fase inicial de doença aguda como gripe ou durante uma infecção aguda.  
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

Rehmannia glutinosa root 168mg (28.0%), Platycladus orientalis seed 42mg (7.0%), Angelica 
sinensis root 42mg (7.0%), Ophiopogon japonicus root 42mg (7.0%), Ziziphus jujube var. 
spinosa seed 42mg (7.0%), Asparagus cochinchinensis root-tuber 42mg (7.0%), Scrophularia 
ningpoensis root 42mg (7.0%), Schisandra chinensis fruit 42mg (7.0%), Polygala tenuifolia root 
21mg (3.5%), Salvia miltiorrhiza root 21mg (3.5%), Codonopsis pilosula root 21mg (3.5%), Poria 
cocos 21mg (3.5%), Platycodon grandiflorum root 21mg (3.5%), Agente de volume (amido), 
Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Sheng di huang, Bai zi ren, Dang gui, Mai dong, Suan zao ren, Tian dong, Xuan shen, Wu wei 
zi, Yuan zhi, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Fu liao. 
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  WEN DAN PIAN 
 

Bambus Form 
 

ACÇÕES:  
 Regula o Qi, limpa e transforma o Fleuma-Calor, harmoniza a Vesícula Biliar e 

o Estômago, acalma o Shen. 

INDICAÇÕES:  
 Desarmonia entre a Vesícula Biliar e o Estômago com fleuma-calor que impede 

a ascensão do Yang e perturba o Coração.  
 Sintomas: tonturas, vertigens, dor de cabeça, sabor amargo na boca, 

momentos de fome voraz, falta de apetite, sede ligeira, tosse, fleuma profuso 
com espuma branca, distensão do epigástrio e do peito, insónia especialmente 
após acordar de um sono aterrorizado, acordar cedo nas manhãs, palpitações, 
nervosismo, timidez ou assustar-se facilmente, agitação mental, irritabilidade, 
depressão, lapsos de memória, dificuldade de concentração, tremores, 
convulsões, febre e arrepios. Língua cor de rosa ou vermelha na ponta, com 
capa gordurosa de cor branca ou amarela. Pulso rápido, escorregadio, em 
corda. 

 

APLICAÇÕES:  
 Alopecia 
 Angina pectoris 
 Arritmia 
 Asma 
 Bronquite crónica 
 Colecistite crónica 
 Desintoxicação de drogas 
 Depressão maníaca 
 Diabete mellitus 
 Distonia autonómica 
 Doença de Meniére 
 Enfisema pulmonar 
 Enjoos matinais 
 Epilepsia 
 Neurose 
 Fase inicial de esquizofrenia 
 Desordens do sono 

 Náusea e vómitos após 
quimioterapia ou radioterapia 

 Gastroptose 
 Gastrite aguda ou crónica 
 Glaucoma 
 Labirintite 
 Miocardite 
 Pericardite 
 Pneumonia 
 Psicose 
 Retinopatia diabética 
 Sequela de AVC 
 Úlcera gástrica 
 Hepatite crónica 
 Traqueite crónica 
 Hipertensão 

 

 

PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para pacientes com distúrbio do Shen devido a deficiência do 

Yin ou Sangue, usar com precaução em pacientes com deficiência do Yin. 
 Usar com precaução durante a gravidez dado que Zhi Shi tem acções de 

dispersão e drenagem do Qi; pode ser usado na fase inicial da gravidez para 
enjoos matinais, tendo em conta identificação dos padrões de MTC. 

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

INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
 

Citrus reticulate pericarp 34.5mg (19.15%), Ziziphus jujuba fruit 34.5mg (19.15%), Pinellia 
ternate rhizome 23mg (12.77%), Citrum aurantium fruit 23mg (12.77%), Bambusa tuldoides 
stem shavings 23mg (12.77%), Poria cocos 19mg (10.63%), Zingiber officinale rhizome 11.5mg 
(6.38%), Glycyrrhiza uralensis root 11.5mg (6.38%),  

Chen pi, Da zao, Fa ban xia, Zhi shi, Zhu ru, Fu ling, Sheng jiang, Gan cao, Fu liao. 
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  WU JI BAI FENG WAN 
 

White Phoenix Form Pills 
 

ACÇÕES:   
 Nutre o Sangue, tonifica o Qi, fortalece o Fígado e Rim, aquece o Útero, regula 

o Qi e Sangue, regula a menstruação. 
 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência de Qi e Sangue, Fígado e Rim, relacionado a desordens menstruais 

como menstruação escassa, irregular ou pouco regular, dor menstrual, dor 
durante a ovulação, hemorragia de disrupção prolongada, fluxo menstrual 
excessivo, aborto recorrente, infertilidade, hemorragia pós-parto, fraqueza pós-
parto e tonturas, corrimento vaginal, acompanhada com fadiga, apatia, tez 
pálida, tonturas, lapsos de memória, lábios e unhas de tom pálido e sem brilho, 
pele e cabelos secos e olhos sem brilho, queda de cabelo, unhas quebradiças, 
corroídas e estriadas, dor na zona lombar, fraco tónus muscular e fraqueza nos 
membros, especialmente na zona lombar e pernas, tensão muscular ou 
tendões rígidos, falta de apetite, fadiga após as refeições, diarreia, perda de 
peso ou dificuldade de ganhar peso, tendência em sentir facilmente frio. 
Língua: pálida, com marcas de dentes, capa fina de cor branca. Pulso: fino, 
fraco. 

 

 

APLICAÇÕES:  
 Menorragia 
 Oligomenorreia 
 Amenorreia 
 Síndrome 

premenstrual 
 Dismenorreia 
 Mittelschmerz 
 Hemorragia uterina 

funcional 
 Leucorreia 
 Anovulação 
 Interrupção do 

corpus luteum 
 Falta de libido 
 Disfunção sexual 

 Aborto recorrente 
 Fraqueza durante a 

gravidez 
 Fraqueza pós-parto 
 Lactação 

insuficiente 
 Hemorragia pós-

parto 
 Anemia pós-parto 
 Anemia 
 Leucopenia 
 Trombocitopenia 
 Protecção da 

medula óssea 
durante a 

quimioterapia ou 
radioterapia 

 Atrofia muscular 
 Hepatite crónica 
 Síndrome de fadiga 

crónica 
 Diminuição da 

resistência 
imunológica 

 Debilidade após 
doença grave 

 Fraqueza pós-
cirurgia 

  

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Usar com precaução em pacientes com deficiência no Baço com tendência a 

diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 Contra-indicado na fase inicial de doença aguda como a gripe ou durante uma 

infecção aguda 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 

 

INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Gallus gallus domesticus 45mg (25.0%), Rehmannia glutinosa root 18mg (10.0%), Rehmannia glutinosa 
preparata root 18mg (10.0%), Angelica sinensis root 10.1mg (5.6%), Paeonia lactiflora root 9mg (5.0%), 
Salvia miltiorrhiza root 9mg (5.0%), Colla Cornus Cervi 9mg (5.0%), Dioscorea opposita rhizome 9mg 
(5.0%), Cyperus rotundus rhizome 9mg (5.0%), Panax ginseng root 9mg (5.0%), Trionyx sinensis 
carapace 4.7mg (2.6%), Ligusticum chuanxiong rhizome 4.5mg (2.5%), Euryale ferox seed 4.5mg (2.5%), 
Asparagus cochinchinensis root-tuber 4.5mg (2.5%), Cornus Cervi Degelatinatum 3.4mg (1.9%), Ostrea 
gigas shell 3.4mg (1.9%), Tenodera sinensis egg capsule 3.4mg (1.9%), Glycyrrhiza uralensis root 2.3mg 
(1.3%), Astragalus membranaceus root 2.3mg (1.3%), Stellaria dichotoma var. lanceolata root 1.8mg 
(1.0%) 
Wu ji, Sheng di huang, Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dan shen, Lu jiao jiao, Shan yao, Xiang fu, Ren 
shen, Bie jia, Chuan xiong, Qian shi, Tian men dong, Lu jiao shuang, Mu li, Sang piao xiao, Gan cao, 
Huang qi, Yin chan hu. 
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  WU LING SAN PIAN  

  
Five Porya Form 

 
 
 
 
 
 

ACÇÕES:  
 Promove micção, drena Humidade e dispersa a acumulação de água no 

interior 
 Reforça o Baço, aquece o Yang, promove as funções de transformação do Qi 

 
INDICAÇÕES:  

 Acumulação de água (xu shui) devido a invasão externa não resolvida que 
penetra na Bexiga (Tai Yang), com sintomas de dores de cabeça, febre, 
irritabilidade, muita sede mas vomita imediatamente após beber devida a 
desordem de rebelião de água (shui ni zheng), dificuldade em urinar. Língua 
com capa branca, pulso flutuante. 

 Deficiência do Baço em transportar água devido a excesso de fluxo de água e 
humidade nos músculos e na pele com sintomas de edema, sensação geral de 
sentir muito pesado, diarreia, dificuldade em urinar. Pode ser incluído como 
sintomas vómitos e diarreia devido a súbita desordem ou invasão de 
humidade-verão. 

 Retenção de fluidos e fleuma no Jiao inferior com sintomas de pulsação 
latejante mesmo por baixo do umbigo, vómitos de saliva espumosa, vertigem, 
falta de ar, tosse e pieira.  

 A fórmula pode ser usada sozinha ou em complemento para edemas leves 
associado a deficiência do Qi do Baço e a acumulação de fluidos/fleuma. O 
edema tende ser pior na zona à volta dos olhos e nos dedos e poderá ser 
acompanhado por micção escassa ou dificuldade em urinar. Língua pálida, 
pulso fino, fraco e flutuante. 

 
APLICAÇÕES:

 Nefrite aguda ou 
crónica 

 Glomerulonefrite  
 Pielonefrite  
 Síndrome nefrótica  
 Insuficiência renal 

crónica  
 Insuficiência 

cardíaca congestiva  
 Ascite por cirrose 

hepática  
 Doença de Meniére  
 Hepatite infecciosa 
 Gastroptose  
 Gastrectasis  
 Gastroenterite aguda 

Enterite aguda com 
diarreia  

 Infecções genito-
urinárias  

 Síndrome da bexiga 
neurogênica  

 Escrotal hidrocele 
 Edema cardíaco  
 Varicela  
 Cólera  

 Bolhas  
 Urolitíase  
 Infecção do trato 

urinário  
  Ascite  
 Hipertrofia benigna 

da próstata 
 Indigestão infantil  
 Derrame pericárdico 

e pleural  
 Retinopatia serosa 

central 
 Catarral conjuntivite 
 Úlceras aftosas 
 Verrugas planas 
  Eczema  
 Vómitos e diarreia 

devido a gripe 
 Diabetes  

 Dores de cabeça 
recorrentes  

 Dacrocystitis  
 Enxaqueca  
 Uremia  
 Toxemia durante a 

gravidez  

 Indigestão  
 Enjoos  
 Neuralgia do 

trigêmeo  
 Conjuntivite Vital  
 Nictalopia  
 Otite média  
 Nephropyelitis  
 Gastroenterite aguda  
 Vómitos cíclicos  
 Pseudocholera  
 Urticária do tipo frio  
 Edema escrotal  
 Hipertensão 

gestacional  
 Cirrose hepática  
 Hidrocefalia 
 Fase inicial de 

insuficiência renal  
 Cistite  
 Dor de cabeça 

devido a aumento da 
pressão craniana  

 Polihidrâmnios 
 Glaucoma  
 Rinite alérgica  
 Pólipos difusos nas 

cordas vocais  
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 Alopecia areata  
 Herpes zoster  

  Relaxamento 
gástrico  

 Hipersalivação  
 Glaucoma 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 Pacientes com deficiência de Qi do Baço e Rim, limitar a dosagem, poderá 

combinar com tónicos.  
 Usar com precaução em pacientes que estejam a tomar diuréticos. O uso em 

excesso de diuréticos pode danificar o Yin e o Qi, evitar o consumo a longo 
prazo. Sintomas de overdose: tonturas, vertigens, sabor insípido na boca, 
perda de apetite, anorexia.  

 Contra-indicada pacientes com deficiência de Yin, com dificuldade em urinar; 
pacientes com fluidos corporais esgotados devido a transpiração profusa; 
pacientes que vomitam excessivamente; pacientes com diarreia excessiva; 
pacientes com acumulação de calor-humidade.  

 
 

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

Alisma orientalis rhizome 178mg (29.7%), Poria cocos 107mg (17.8%), Polyporus umbellatus 
107mg (17.8%), Atractylodes macrocephala rhizome 107mg (17.8%), Cinnamomum cassia bark 
71mg (11.0%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, 
glicerol). 
 
Ze xie, Fu ling, Zhu ling, Chao bai zhu, Rou gui, Fu liao. 
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WU ZI YAN ZONG PIAN 
 

Progeny Form 
 
CLASSE: Tónica                                                            SUB-CLASSE: Tónica do Rim 

 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Yang do Rim  
 Nutre e comprime o Jing 
 Tonifica o Sangue 
 Beneficia os olhos 

 
INDICAÇÕES:  

 Desordens sexuais ou reprodutivas por deficiência da essência/jing  
 Sintomas: ejaculação prematura, diminuição de desejo sexual, impotência, 

infertilidade, baixa contagem de espermatozóides, período menstrual escasso 
ou atrasado, leucorreia fina de cor branca, depressão. 

 Pode ser tomado para perturbações visuais e auditivas devido a deficiência de 
Fígado e Rim com sintomas de audição fraca, zumbido, visão nublada, com 
manchas, fraqueza e dor na zona lombar e joelhos, tonturas, lapsos de 
memória, falta de concentração, fadiga, micção frequente ou incontinência, 
micção nocturna, intolerância ao frio.  

 Língua pálida; pulso fino. 
 
APLICAÇÕES:  

 Espermatorreia  
 Esterilidade 
 Disfunção eréctil, problemas na viscosidade do esperma 
 Hipoplasia uterina 
 Infertilidade feminina devido a deficiência de Yang e Jing 
 Nefrite crónica 
 Oligospermia 
 Prostatite crónica 
 Enurese 
 Neurastenia 
 Úlceras bocais recorrente 

   
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade.  

 
CONTRAINDICAÇOES: 

 Fase inicial de doenças ou infecções agudas  
 Humidade-Calor 
 Usar com precaução nos casos de estagnação de fleuma ou humidade 

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

Lycium chinense fruit 198mg (33%), Cuscuta chinensis seed 198mg (33%), Rubus chingii 99mg 
(16.5%)  Plantago asiatica seed 49.8mg (8.3%), Schisandra chinensis fruit 24.6mg (4.1%), 
Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Gou qi zi, Chao Tu si zi, Fu peng zi, Chao che qian zi, Wu wei zi, Fu liao. 
 



 95

XIANG SHA LIU JUN WAN 
 

Six Gentle Form Pills (nº 19) 
 

CLASSE: Harmonizadora                           SUB-CLASSE: Harmonizadora da digestão  
 

ACÇÕES:  
 Regula o Qi do Aquecedor 

Médio 
 Tonifica o BP 
 Harmoniza o Estômago  
 Elimina humidade/ mucosidades 

 Elimina frio  
 Pára a dor  
 Tranforma o fleuma  

 

INDICAÇÕES:  
 Vazio de Qi do Baço 
 Humidade-mucosidades no sistema digestivo acompanhadas de frio 
 Sintomas: lábios pálidos, língua rígida, fraca digestão, falta de apetite com 

sensação de estar cheio após comer pouco, indigestão, náuseas, vómitos, 
regurgitação ácida, arrotos, azia, dor e distensão abdominal e do epigástrio 
pronunciada, após as refeições, fadiga após a refeição, borborigmo, 
emagrecimento, flatulência, enurese, fezes mal formadas ou pastosas, restos 
de comida mal digerida nas fezes, diarreia crónica, tosse crónica com bastante 
fleuma transparente ou de cor branca, congestão nasal  crónica com bastante 
fleuma transparente ou de cor branca, fraco tónus muscular, membros fracos e 
pesados, hematomas, apatia, fadiga, falta de concentração, tez pálida, voz 
débil. Língua pálida com marca de dentes e capa espessa branca. Pulso fino, 
deficiente, escorregadio, suave, fraco, em corda. 

 
APLICAÇÕES:  

 Patologias 
gástricas 

 Anorexia 
 Bronquite crónica 
 Bronquiectasia 
 Candídiase 
 Cirrose hepática 
 Colite crónica 
 Diarreia pós-

cirúrgica 
 Eczema infantil 
 Enjoos matinais 
 Estomatite 

 Exaustão nervosa 
 Gastralgia 
 Gastrite 

aguda/crónica 
 Gastroentrite 

aguda/crónica 
 Giardiasis 
 Indigestão 
 Instabilidade 

emocional 
 Peritonite crónica 
 Período atrasado 

devido a fleuma 

 Raquitismo 
 Síndrome de 

colon irritável 
 Síndrome de 

fadiga crónica 
 Ulcera péptica ou 

duodenal  
 Cancro do 

estômago 
 Cancro do cólon 

 
CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Não consumir alimentos crus ou de natureza fria durante o tratamento  
 Fase inicial de doenças ou infecções agudas  
 Deficiência de Yin com deficiência de Calor 

 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES: Wan 200x0,18g 
Poria 21.5%, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 21.5%, Radix Codonopsis 11%, Rhizoma 
Pinelliae Preparata 11%, Fructus Amomi 8.5%, Pericarpium Citri Reticulatae 8.5%, Radix 
Glycyrrhizae 7.5%, Radix Vladimiriae 7.5%, Fructus Jujubae 2%, Rhizoma Zingiberis Recens 
1%. 
Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Fa ban xia, Chen pi, Sha ren, Chuan mu xiang, Gan cao, Da zao, 
Sheng jiang. 
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XIAO CHAI HU TANG PIAN 
 

Minor B Form  
 
CLASSE: Harmonizadora    SUB-CLASSE: Harmoniza o Shao Yang         

 
ACÇÕES:  

 Dispersa influência patogénica interior/exterior 
 Harmoniza o Shao Yang  
 Harmoniza o Fígado e o Baço 
 Tonifica o Qi do Fígado e dispersa o fleuma 
 Limpa Calor 

 
INDICAÇÕES:  

 Ataque no nível Shao Yang com sintomas de febre e arrepios alternados ou 
sensação intercalada de frio e calor, garganta seca, sabor amargo ou azedo 
na boca, opressão torácica e costal que muitas vezes resulta na dificuldade 
em respirar profundamente, dor no hipocôndrio com pressão, tonturas, 
vertigem, falta de apetite, azia, náuseas, vómitos, fadiga, irritabilidade, 
nervosismo, depressão, ansiedade, dor nas têmporas, perda de audição, 
infecção do ouvido, olhos vermelhos, ombros rígidos, dor de garganta e da 
anca. 

 Desarmonia no Fígado e Baço com fleuma ou humidade e calor no Fígado, 
Pulmão e Intestinos com sintomas idênticos, incluindo gripe prolongada, 
perturbações digestivas e desordens menstruais. 

 Língua amarela com capa branca e fina ou língua cor de rosa; pulso em corda. 
 
 

APLICAÇÕES:  
 Alopecia 
 Amenorreia 
 Amigdalite 
 Angina pectoris 
 Anorexia 
 Asma bronquial 
 Bronquite 
 Candídiase 
 Carcinoma hepatocelular 
 Colecistite 
 Colelitíase 
 Conjuntivite 
 Dismenorreia 
 Doença de Meniére 
 Eczema periaural 
 Enjoos matinais 
 Enxaquecas 
 Epilepsia 
 Esofagite 
 Estomatite 
 Febre pós-parto 
 Febre pré-menstrual 
 Febre tifóide 
 Fibrose hepática 

 
 

 Fraqueza geral 
 Gastrite 
 Giardiasis 
 Infecção do tracto biliar 
 Infecção do tracto superior 

respiratório 
 Infecção pós-parto 
 Instabilidade mental infantil 
 Insuficiência renal crónica 
 Hepatite C 
 Hepatite crónica 
 Hepatite viral aguda 
 Icterícia 
 Impotência em homens jovens 
 Linfadenite 
 Malária 
 Mastite 
 Nefrite 
 Neuralgia intercostal 
 Neurose 
 Otite média supurativa 
 Pancreatite aguda 
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 Papeira 
 

 Parotidite infecciosa 
 Pielite 
 Pielonefrite aguda 
 Pleurisia 
 Pneumonia 
 Prolapso gástrico 

 Sarampo 
 Síndrome fadiga crónica 
 Síndrome gripal prolongada 
 Síndrome pré-menstrual 
 Tuberculose 
 Úlcera 

 

 
 
PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade 
 Usar com precaução no caso  de Yang Fígado ascendente; hipertensão; em 

pacientes com hematemesis devido a deficiência de Yin; em pacientes com 
deficiência de Yin e/ou Sangue. 

 Contra-indicado para casos de Excesso; Fogo-Fígado, hemorragia gengival. 
 Contra-indicado para pacientes que consomem Interferon 

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Bupleurum chinensis root 169.2mg (28.2%), Pinellia ternate rhizome 84mg (14%), Scutellaria 
baicalensis root 63mg (10.5%), Codonopsis pilosula root 63mg (10.5%), Glycyrrhiza uralensis 
root 63mg (10.5%), Zingiber officinale rhizome 63mg (10.5%), Ziziphus jujuba fruit 63mg 
(10.5%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, 
glicerol). 
 
Chai hu, Ban xia, Huang qin, Dang shen, Gan cao, Sheng jiang, Da zao, Fu liao. 
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XIAO FENG SAN PIAN 
 

Lay Wind Form 
 
CLASSE: Elimina vento                        SUB-CLASSE: dispersa vento externo      

 
ACÇÕES:  

 Clarifica calor 
 Arrefece o sangue 
 Dispersa vento 

 Elimina humidade  
 Pára a comichão 

 
 INDICAÇÕES:  

 Invasão de vento calor ou humidade calor que se instala debaixo da pele e nos 
vasos sanguíneos criando toxinas e calor no Sangue sob a forma de lesões 
agudas ou crónicas de pele, de cor vermelha, inchada e com comichão, em 
grandes áreas do corpo. Pode ocorrer pele seca e escamosa com comichão 
ou escoriações com sangramento e formação de crostas onde o paciente 
arranhou. Língua cor de rosa com capa espessa amarela ou capa branca 
gordurosa. Pulso rápido, escorregadio, forçado, flutuante. 

 
APLICAÇÕES:  

 Balanoposthitis 
 Dermatite alérgica 
 Dermatite de contacto 
 Eczema  
 Eczema recalcitrante com 

descamação 
 Erisipela 
 Hera venenosa 
 Micose 
 Neurodermatite 

 Pé de atleta 
 Purpura Schoenlein-Henoch  
 Prurido 
 Psoríase 
 Rubéola 
 Tinha 
 Urticária 
 Verruga genital 

 

 
 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade 

  
CONTRA INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Qi ou sangue 
 Evite consumir alimentos que estimulem Vento como álcool, café, comida 

picante, marisco bem como fumarm enquanto estiver a tomas a fórmula. 
 Usar com precaução durante a gravidez. 

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

INGREDIENTES: Pian 60x0,6g  
 

Schizonepeta tenuifolia 57mg (9.5%), Saposhnikovia divaricata root 57mg (9.5%), Arctium 
lappa fruit 57mg (9.5%), Atactylodes lancea rhizoma 57mg (9.5%), Sophora flavescens root 
57mg (9.5%), Anemarrhena asphodeloides rhizome 57mg (9.5%), Rehmannia glutinosa root 
57mg (9.5%), Angelica sinensis root 57mg (9.5%), Sesemum indicum seed 57mg (9.5%), 
Glycyrrhiza uralensis root 57mg (9.5%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Jing jie, Fang feng, Niu bang zi, Cang zhu, Ku shen, Zhi mu, Sheng di huang, Dang gui, Hei zi 
ma, Gan cao, Fu liao. 
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 XIAO HUO LUO PIAN 
 

Flex Form 
 
ACÇÕES:  
 

 Dispersa o Vento, elimina a Humidade, transforma o Fleuma 
 Revigora o Sangue 
 Alivia a dor 
 Desbloqueia e aquece os canais e colaterais 

 
INDICAÇÕES:  

 Síndrome bi Frio-Humidade, bloqueio dos canais e colaterais com estase de 
sangue e fleuma, apresentando sintomas de dor crónica severa fixa ou dor 
migratória nas articulações e ossos, dor e rigidez que piora com o frio e 
humidade, mobilidade reduzida, espasmos musculares e dores no corpo, 
dormência, formigueiro ou tremor dos membros, fraqueza muscular, sensação 
de peso nas pernas e na zona lombar, extremidades frias. Os sintomas podem 
agravar com o frio. Também para síndrome wei (atrofia) devido a frio-
humidade. Língua pálida ou púrpura com capa branca húmida. Pulso: lento, 
escorregadio e profundo. 

 
 

APLICAÇÕES:  
 

 Artralgia 
 Lombalgia 
 Desordem periférica nervosa 
 Periartrite do ombro 
 Ciática 
 Paralisia 

 Artrite reumatóide 
 Osteófitos 
 Lesões de tecidos moles 
 Sequelas pós AVC 
 Síndrome do túnel cárpico 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Contra indicado durante a gravidez ou em pacientes com desordens 
hemorrágicas. 

 Esta fórmula deve ser prescrita para pacientes de forte constituição  
 Contra-indicado para pacientes com deficiência de Yin  
 Contra-indicado para pacientes com sinais de calor 
 Usar com precaução durante período menstrual com muito fluxo 

 
 
INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   
Posologia:  2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Morus alba twig 92.4mg (15.4%), Piper kadsura stem 69mg (11.5%), Angelica sinensis root 69mg 
(11.5%), Cyperus rotundus rhizome 57.6mg (9.6%), Angelica pubescens f. biserrata root 45.6mg 
(7.6%), Notopterygium incisum rhizome 45.6mg (7.6%), Cinnamomum cassia stem 45.6mg 
(7.6%), Gentiana macrophylla root 45.6mg (7.6%), Ligusticum chuanxiong rhizome 45.6mg 
(7.6%), Olibanum 30.6mg (5.1%), Glycyrrhiza uralensis root 22.8mg (3.8%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Sang zhi, Hai feng teng, Dang gui, Xiang fu, Du huo, Qiang huo, Gui zhi, Qin jiao, Chuan xiong, 
Ru xiang, Gan cao, Fu liao. 
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XIAO PANG MEI PIAN 
 

Slim-Beau Form (nº 25) 
 
 
CLASSE: Emagrecimento                SUB-CLASSE: tonifica o baço e drena humidade   

 
ACÇÕES:  

 Seda o Fígado 
 Tonifica o Baço 
 Drena humidade 
 Reduz o peso  

 
INDICAÇÕES:  

 Excesso de peso 
 

APLICAÇÕES:  
 Ingestão excessiva por nervosismo 
 Edema 
 Obesidade 
 Hipertensão 
 Hiperlipémia 
 Retenção de humidade/mucosidade 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g  
 
Alisma orientalis rhizome 99mg (16.5%), Smilax glabra rhizoma 99mg (16.5%), Polyporus 
umbellatus 93mg (15.5%), Bupleurum chinensis root 82.8mg (13.8%), Cassia obtusifolia seed 
49.8mg (8.3%), Codonopsis pilosula root 49.8mg (8.3%), Sophora tonkinensis root 49.8mg 
(8.3%), Scutellaria baicalensis root 46.8mg (7.8%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Ze xie, Tu fu ling, Zhu ling, Chai hu, Jue ming zi, Dang shen, Shan dou gen, Huang qin, Fu liao. 
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XIAO YAO PIAN 
 

Ease Form 
 

CLASSE: Harmonizadora                          SUB-CLASSE: Harmoniza o Fígado e o          
                                                                                           Baço Pâncreas ou Estômago 

 

ACÇÕES:  
 Harmoniza Fígado e Baço  
 Nutre o sangue 

 Suaviza o Qi do Fígado 
 Tonifica o Baço Pâncreas 

 
 

 INDICAÇÕES:  
 Estase do Qi do Fígado com deficiência de Sangue e deficiência do Qi do Baço 

com sintomas de dor costal, dor no hipocôndrio, dor e distensão do epigástrio, 
febre e arrepios alternados, tensão muscular geral especialmente no pescoço e 
costas, membros frios, dor de cabeça, dor nos braços e pernas,  calor nas cinco 
palmas, tonturas, vertigens, palpitações, fadiga, boca e garganta seca, sabor 
amargo na boca, distensão abdominal, falta de apetite, diarreia alternada com 
prisão de ventre, flatulência, irritabilidade, ansiedade, depressão, rubor malar, 
mudanças de humor, sono agitado, insónias, enorme vontade de dormir, aperto 
no peito com dificuldade em respirar profundamente, suspiros frequentes, 
sudação nocturna, tensão mamária, período doloroso, ciclo menstrual atrasado 
ou irregular, visão fraca. Os sintomas podem agravar com o stress ou distúrbio 
emocional; os sintomas podem manifestarem-se de forma cíclica. Língua 
ligeiramente vermelha, pálida ou púrpura, capa fina branca ou amarela. Pulso 
em corda, deficiente. 

 

APLICAÇÕES: 
 Amenorreia 
 Anemia 
 Anorexia 
 Atrofia do nervo 

óptico 
 Candídiase 
 Cefaleias 
 Cegueira cortical 
 Colapso nervoso 
 Dismenorreia 
 Doença de Meniere 
 Doença pélvica 

inflamatória 
 Epstein Barr 
 Tuberculose 

 Esterilidade 
 Febre crónica ligeira 
 Fibrose dos seios 
 Gastrite crónica 
 Giardiasis 
 Glaucoma 
 Hepatite C 
 Hemorragia uterina 

funcional 
 Hepatite crónica 
 Hipertiroidismo 
 Hipoglicémia 
 Leucorreia 
 Menorragia 
 Neurastenia 

 Neuroretinite  
 Nódulos mamários 
 Pleurisia 
 Prostatite 
 Refluxo ácido 
 Retinite central 
 Síndrome de fadiga 

crónica 
 Síndrome 

menopausa 
 Síndrome pré-

menstrual 
 Soluços 
 Ulcera péptica 

 
PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Usar com precaução durante a gravidez; nos casos de estagnação de Qi com 
Deficiência de Yin do Fígado e Rim 

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

Bupleurum chinensis root 81.6mg (13.6%), Angelica sinensis root 81.6mg (13.6%), Paeonia 
lactiflora root 81.6mg (13.6%), Atractylodes macrocephala rhizome 81.6mg (13.6%), Poria 
cocos 81.6mg (13.6%), Zingiber officinale rhizome 81.6mg (13.6%), Glycyrrhiza uralensis root 
65.4mg (10.9%), Mentha haplocalyx 16.2mg (2.7%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Chai hu, Dang gui, Bai shao, Bai zhu, Fu ling, Sheng jiang, Gan cao, Bo he, Fu liao. 
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XI HUA SHUANG RUN HOU  

 

Watermelon Frost Lozengues  

  
 
ACÇÕES: 

 Clarifica Calor e desintoxica 
 Alivia o inchaço e as dores. 

 
INDICAÇÕES:  

 Problemas da cavidade oral 
 
APLICAÇÕES: 

 Amigdalite 
 Estomatite 
 Faringite e laringite crónica
 Garganta inflamada e dorida 
 Gengivas inflamadas e doridas 
 Rouquidão 
 Úlceras na cavidade oral. 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade. 
 Grávidas não devem tomar este produto 

 
 
POSOLOGIA : chupar 1-2 pastilhas por hora.  
 
 
INGREDIENTES: 
 
Watermelon frost, borneolum, mentholum, dextrin, sucrose, citric acid, magnesium stearate, 
talc. 
 
Xi Gua Shuang, Zhe Tang, Bo He Nao, Mei Pian. 
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 XUE FU ZHU YU WAN 
 

Destasis Form Pills 
 

ACÇÕES:  
 revigora a circulação do Sangue, remove a estase do sangue, promove a 

circulação do Qi, desbloqueia os canais, alivia as dores.  

 INDICAÇÕES:  
 obstrução da circulação sanguínea devido a acumulação de estase de sangue 

e acompanhada de estagnação do Qi do Fígado, manifestando sob a forma de 
dores de cabeça com pontadas numa zona fixa, dores no peito, dor crónica no 
região hipocóndrica, engasgar-se após beber água, vomitar sem expelir 
vómito, soluços crónicos, palpitações, palpitação severa, insónia, ansiedade, 
irritação, mudanças de humor bruscas e raiva, febre nocturna héctica, pele 
seca e escamosa, zumbido crónico, olheiras, lábios de cor escura ou púrpura, 
gengivite crónica com gengivas atróficas de cor escura ou púrpura,  língua de 
cor vermelha escura com petechia na ponta, pulso tenso irregular ou em 
corda. 

 
APLICAÇÕES:  

 Síndrome traumático da cabeça e pós-concussão, doenças coronárias do 
coração, angina pectoris, neurose, dores faciais (inclui enxaquecas e dores de 
cabeça localizadas e neuralgia trigeminal), dores no hipocôndrio e outras 
dores crónicas localizadas. Utilizado para desordens de natureza ginecológica 
do tipo estagnação do qi e do sangue, que inclui dismenorreia, endometriose, 
fibróide dolorosa, quistos nos ovários, hemorragia uterina anormal e 
recorrente, infertilidade. Traumas físicos agudos e crónicos, traumas 
emocionais, lenta cicatrização das feridas ou ossos partidos. Desordens 
circulatórias como insuficiência vascular periférica, veias varicosas, 
insuficiência cerebrovascular; síndrome de Raynauf, doença de Buerger, 
vasculite e flebite crónica, depressão crónica, mudanças de humor extremas, 
desordens de natureza bipolar, esquizofrenia e insónia crónica.  

 

PRECAUÇÕES: 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado a grávidas; mulheres com menorragia e com desordens 

hemorrágicas e em pacientes com saúde frágil. 
 Precaução em pacientes que tomam anticoagulantes (aspirina, warfarin, 

coumatin). 
 Consumo prolongado pode esgotar o Qi e Sangue, sendo aconselhado uma 

pausa em cada 2-3 meses, para mudar para um tónico simples de Qi para 
algumas semanas. 

 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Prunus persica seed 28.8mg (16%), Rehmannia glutinosa root 21.6mg (12%), Achyranthes 
bidentata 21.6mg (12%), Angelica sinensis root 21.6mg (12%), Carthamus tinctorius flower 
21.6mg (12%), Citrum aurantium unripe fruit 14.4mg (8%), Paeonia veitchii root 14.4mg (8%), 
Platycodon grandiflorum root 10.8mg (6%), Ligusticum chuanxiong rhizome 10.8mg (6%), 
Bupleurum chinensis root 7.2mg (4%), Glycyrrhiza uralensis root 7.2mg (4%). 
 
Tao ren, Di huang, Niu xi, Dang gui, Hong hua, Zhi qiao (chao), Chi shao, Jie geng, Chuan 
xiong, Chai hu, Gan cao. 
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YANG XUE AN SHEN PIAN 
  

Restful Form (nº 7) 
 
 
 
CLASSE: Tónica do sangue e yin                      SUB-CLASSE: Sistema nervoso    

 
ACÇÕES: 

 Tonifica o Sangue e o Yin 
 Reforça o Qi 
 Nutre o Coração e acalma a Mente 

 
 
INDICAÇÕES: 

 Síndrome de deficiência de Sangue do Coração 
 Deficiência Yin do Rim 

 
 
APLICAÇÕES: 

 Nervosismo 
 Ansiedade 
 Irritabilidade 
 Insónias 
 Sonhos abundantes 
 Neurastenia 
 Estados depressivos 
 Lapsos de memória 
 Vertigens 
 Enjoos 
 Boca seca 

 Lombalgia 
 Calor nas 4 palmas 
 Opressão torácica 
 Arritmia 
 Miocardite viral 
 Palpitações 
 Desmaios 
 Língua vermelha com pouca 

capa 
 Pulso filiforme e rápido. 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade 

 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Albizia julibrissin bark 74 mg (12.35%), Spatholobus suberectus stem 74 mg (12.35%), Eclipta 
prostrata 74 mg (12.35%), Rehmannia glutinosa root 74 mg (12.35%), Rehmannia glutinosa 
prepared root 74 mg (12.35%), Polygonum multiflorum stem 74 mg (12.35%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Xian he cao, He huan pi, Ji xue teng, Mo han lian, Sheng di huang, Shu di huang, Shou wu 
teng, Fu liao. 
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YANG XUE SHENG FA PIAN 

 

Hairgrow Form 

  
 

CLASSE: Tónica                                                          SUB-CLASSE: tónica de sangue  
  
ACÇÕES:  

 Nutre e move o Sangue 
 Tonifica os Rins 
 Expele Vento e humidade  
 Clarifica calor 
 Promove o crescimento do cabelo 

 
 
INDICAÇÕES: problemas cabelo e no couro cabeludo  
 
APLICAÇÕES: 

 Alopecia areata 
 Alopecia total 
 Alopecia seborreica 
 Comichão no couro cabeludo 
 Caspa e oleosidade excessiva 
 Queda de cabelo pós-parto 
 Queda de cabelo por varias doenças 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade.  

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 
Rehmannia glutinosa preparata root 114mg (19.0%), Polygonum multiflorum root 114mg 
(19.0%), Angelica sinensis root 57mg (9.5%), Notopterygium incisum rhizome 57mg (9.5%), 
Chaenomeles speciosa fruit 57mg (9.5%), Ligusticum chuanxiong rhizome 57mg (9.5%), 
Paeonia lactiflora root 57mg (9.5%), Cuscuta chinensis seed 57mg (9.5%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Shu di huang, Zhi he shou wu, Dang gui, Qiang huo, Mu gua, Chuan xiong, Bai shao, Tu si zi, 
Fu liao. 
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   YAO TONG PIAN 

 
Backease Form 

 
CLASSE: Tónico                       
 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Yang do Rim e o Qi 
 Nutre o Sangue 
 Fortalece as costas, os joelhos, os tendões e os ossos  

 
 INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Yang ou Qi no Rim apresentando sintomas de dores crónicas 
na zona lombar inferior e fraqueza, joelhos e pernas fracas e doridas, 
dificuldade em andar, tendência de sentir facilmente frio, tez pálida, 
esquecimento, fraca memória, pode ser acompanhada com fadiga, falta de 
libido, impotência, micção frequente e incolor, incontinência urinária. Língua 
pálida. Pulso fraco e profundo. 

 
 
 
 APLICAÇÕES:  

 Ciática, lombalgia 
 Desordens crónicas na zona lombar 
 Osteoartrite 
 Artrite reumatóide 
 Hérnia discal lombar 
 Espondilite 
 Infertilidade 
 Impotência 

 
PRECAUÇÕES: 

 Contra-indicado a grávidas. Contra-indicado na fase inicial de doença aguda 
como gripe e constipação, ou durante uma infecção aguda. 

 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
 
Psoralae corylifolia fruit 171mg (28.5%), Piper wallichii stem 171mg (28.5%), Reineckea carnea 
84mg (14.0%), Dipsacus asperoides root 57mg (9.5%), Achyranthes bidentata 43.2mg (7.2%), 
Dioscorea opposita rhizome 43.2mg (7.2%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Chao bu gu zhi, Nan teng, Ji xiang cao, Xu duan, Chao niu xi, Shan yao, Fu liao. 
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  YE MU GUA  PIAN 

 
Stauntonia Form 

 

CLASSE: Expulsa Vento-Humidade                         SUB-CLASSE: Anti reumática        
 

 
ACÇÕES:  

 Abre canais bloqueados 
 Elimina Vento e relaxa os tendões 
 Harmoniza o Estômago, nutre o Fígado e transforma Humidade 
 Reduz a estagnação de comida 

 
  
INDICAÇÕES:  

 Síndrome Bi com deficiência de Qi e Sangue com sintomas de rigidez 
muscular, atrofia muscular dos membros e cãibras crónicas, fraqueza muscular 
na zona lombar e pernas. 

 Harmoniza o Estômago e reduz a Humidade, aplicado para o tratamento de dor 
abdominal, cólicas, alivia náuseas e vómitos com cólicas e regenera fluidos 
corporais perdidos (desidratação) para tratar cãibras na barriga da perna 

 Alivia estagnação de comida: aplicado para promover secreção gástrica e 
estimular a digestão. Pode ser aplicado para pacientes com atrofia nas 
glândulas gástricas 

APLICAÇÕES:  
 Artrite reumatóide 
 Ciática 
 Dismenorreia 
 Dor de cabeça 

 Dor de dentes 
 Edema nas pernas 
 Neuralgia trigeminal 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado para pacientes com calor interno e urina escassa e de tom 

escuro; para pacientes com hipercloridia; para pacientes com dores lombares e 
fraqueza nos joelhos devido a insuficiência de Jing, Sangue e Yin; para 
pacientes com desordens do Exterior. 

 O consumo excessivo pode danificar ossos e tendões. 
 
 
INGREDIENTES:  PIAN 100x0,4 g 
 

POSOLOGIA: 4 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Stauntonia chinensis fruit 0.4g (95%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Ye Mu Gua, Fu Liao. 
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YI  GUAN JIAN PIAN 
 

Brew Form 
 

 

ACÇÕES:  
 Tonifica o Yin do Fígado e do 

Rim 
 Nutre o Sangue Fígado 

 Acalma o Qi do Fígado 
 Beneficia o Estômago 

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência de Fígado e Sangue com estagnação de Qi Fígado, invasão do Qi 
Fígado no Estômago e danificando o Yin do Estômago. Desordens no sistema 
digestivo e no Fígado. 

 Sintomas associados: regurgitação ácida, dor costal, dor no peito, dor e 
distensão abdominal e no epigástrio, dores no joelho, dor de cabeça, azia, 
sede, boca e garganta seca, gosto amargo na boca, sensação voraz de fome, 
período irregular, menstruação escassa ou dolorosa, sensibilidade mamária, 
distúrbios herniários, insónia, irritabilidade, olhos secos e irritados. Língua 
vermelha e seca com pouca ou sem capa, pulso fraco-fino-em corda ou pulso 
fino em corda-vazio. 
 

APLICAÇÕES:  
 Amenorreia 
 Cirrose hepática crónica 
 Colecistite 
 Costocondrite 
 Desordens menstruais 
 Diabetes Mellitus 
 Doença de Addison 
 Doença de Tourette 
 Hepatite crónica 
 Hipertensão 
 Hipertensão durante a gravidez 
 Hipertiroidismo 
 Gastrite crónica 
 Pleurite 

 Orquite crónica 
 Massas abdominais 
 Neuralgia hipocondríaca 
 Neurite intercostal 
 Neurose gastrointestinal 
 Retinite pigmentosa 
 Síndrome premenstrual 
 Síndrome da perimenopausa 
 Úlcera gástrica e duodenal 
 Úlcera péptica 
 Tuberculose pulmonar 
 Púrpura 
 Neurastenia 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado durante o estágio inicial de doença aguda como gripe ou constipação, 

ou durante uma infecção aguda; para pacientes com dor no peito devido a retenção de 
Fleuma ou Fleuma-Humidade 

 Usar com precaução em pacientes com elevado nível de enzimas hepáticas dado que 
o fruto toosendan pode ocasionalmente provocar irritação no fígado e um aumento dos 
níveis de ALT/AST. 

 

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

INGREDIENTES:  Pian 60x0.6 g  
    

Rehmannia glutinosa root 214.8mg (35.8%), Lycium chinense fruit 107.4mg (17.9%), Glehnia 
littoralis root 70.2mg (11.7%), Angelica sinensis root 70.2mg (11.7%), Ophiopogon japonicus 
root 70.2mg (11.7%), Melia toosendan fruit 36.6mg (6.1%), Agente de volume (amido), Agente 
de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol).     Sheng di huang, Gou qi zi, Bei sha shen, 
Dang gui, Mai dong, Chuan lian zi, Fu liao. 
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YIN QIAO JIE DU PIAN 
 

Silver Form  
 
 

CLASSE: Liberta o exterior                SUB-CLASSE: Clarifica calor 
 

ACÇÕES:  
 Promove a transpiração 
 Clarifica calor 

 Remove toxinas 
 Elimina Vento/Calor 

 

INDICAÇÕES:  
 Ataque de vento/calor no Pulmão 
 Calor seco 
 Calor Verão com Humidade 
 Humidade-Calor 
 Sintomas: febrícula com ligeira transpiração, arrepios ligeiros, aversão ao 

vento, garganta irritada ou dorida, fadiga súbita, glândulas linfáticas inchadas, 
dor de cabeça, sede com vontade de beber bebidas frias, congestão nasal, 
espirros, olhos vermelhos e irritados, ligeira tosse seca com pouco fleuma de 
cor amarela. A fórmula também é indicada para lesão aguda de pele com 
comichão devido a vento-calor que aparece de repente e move rapidamente, 
especialmente na zona superior do corpo. Língua normal com a ponta 
vermelha com capa fina de cor amarela ou branca. Pulso superficial e rápido. 

 

APLICAÇÕES:  
 Alergias 
 Amigdalite aguda 
 Bronquite aguda 
 Dermatite induzida via drogas 
 Endometrite aguda 
 Epstein Barr 
 Fase inicial de encefalite B 
 Faringite 
 Febre escarlate 
 Gripe 
 Herpes simplex 

 Infecções agudas do tracto 
respiratório 

 Influenza 
 Otite média purulenta 
 Rubéola 
 Papeira 
 Pneumonia 
 Meningite 
 Miocardite viral 
 Mononucleose 
 Sinusite 

 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA INDICACOES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Calor vazio 
 Humidade calor  
 Vento frio  
 Reduzir dosagem caso ocorra diarreia ou perturbações estomacais. 
 Não recomendado a consumo de longo termo 

 

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

INGREDIENTES:  Pian 60x0,6g   
Lonicera japonica flower 102mg (17%), Forsythia suspense fruit 102mg (17%), Mentha 
haplocalyx 61.2mg (10.2%), Platycodon grandiflorum root 61.2mg (10.2%), Arctium lappa fruit 
61.2mg (10.2%), Glycine max seed 51mg (8.5%), Glycyrrhiza uralensis root 51mg (8.5%), 
Lophatherum gracile leaf 40.8mg (6.8%), Schizonepeta tenuifolia 40.8mg (6.8%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Jin yin hua, Liao qiao, Bo he, Jie geng, Niu bang zi, Dan dou chi, Gan cao, Dan zhu ye, Jing jie, 
Fu liao. 
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YOU GUI WAN 
 

Right Form Pills 
 
CLASSE: Tónica         SUB-CLASSE: Tónica do Yang   
 
ACÇÕES:  

 Aquece e tonifica o Yang do Rim  
 Nutre o sangue 
 Tonifica a essência  

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência Yang do Rim e Jing com sintomas de fadiga ou exaustão, apatia, 
dor e fraqueza na zona lombar e joelhos, tez pálida, sudação espontânea, 
membros frios, aversão ao frio, perda de audição, zumbidos, tonturas, falta de 
apetite, fezes com restos de comida não digerida, impotência, espermatorreia, 
perda de desejo sexual, ejaculação prematura, micção frequente, micção 
nocturna, incontinência, edema abaixo da cintura. Língua pálida e inchada 
com capa húmida branca. Pulso fino lento, profundo, vazio. 

 
APLICAÇÕES:  

 Anemia 
 Asma 
 Ciática 
 Nefrite crónica 
 Exaustão por doença prolongada  
 Esclerose múltipla 
 Lombalgia 
 Espermatorreia  
 Esterilidade 
 Diabetes 

 Diarreia 
 Doença pélvica inflamatória crónica 
 Leucopenia 
 Metrorragia 
 Mielite hipertrófica 
 Osteoporose 
 Retinite pigmentosa 
 Obesidade 
 Síndrome do ovário policístico 

 
 

PRECAUÇÕES e CONTRA-INDICAÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Evite consumir alimentos crus e frios ao tomar a fórmula 
 Contra-indicada na fase inicial de doença aguda ou infecção aguda; para 

pacientes com deficiência de Yin e excesso de Calor; casos de deficiência de 
Rim acompanhado de Humidade ou perturbação. 

 Usar com precaução no caso de deficiência de Qi do Baço. 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES: Wan 200x0,18g 
 

Radix Rehmanniae Preparata 17.3%, Cortex Eucommiae 13.8%, Rhizoma Dioscoreae 13.8%, 
Semen Cuscutae 13.8%, Fructus Lycii Chinensis 13.8%, Fructus Corni 10.3%, Radix Angelicae 
Sinensis 10.3%, Cortex Cinnamomi 3.5%, Ramulus Cinnamomi 3.4%. 
 
Shu di huang, Du zhong, Shan yao, Tu si zi, Gou qi zi, Shan zhu yu, Dang gui, Rou gui, Gui zhi. 
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YU PING FENG PIAN 
 

Jade Screen Form (nº 27) 
 
 
CLASSE: Tónica do Qi.      SUB-CLASSE: Adstringente. 
 
ACÇÕES:  

 Fortalece o Wei Qi e o sistema superficial 
 Tonifica Pulmão, Baço e Estômago 
 Controla a sudorese 

 
INDICAÇÕES:  

 Debilidade do sistema superficial 
 Deficiência do Qi do Pulmão 
 Deficiência do Wei Qi apresentando sintomas de gripes e constipações 

recorrentes, sudação espontânea com pouco ou nenhum esforço, aversão ao 
vento, corrimento nasal crónico com muco claro abundante, falta de ar, 
fraqueza respiratória crónica, tendência para pele com comichão, tez pálida e 
brilhante, fraco sistema digestivo, diarreia, fadiga, apatia, voz débil. Língua 
pálida ou cor de rosa, com capa branca. Pulso flutuante, deficiente e suave. 

 
APLICAÇÕES:  

 Prevenção de gripes 
 Infecções nas vias respiratórias 
 Imunidade deficiente 
 Rinite alérgica e crónica 
 Bronquite crónica 
 Febre dos fenos 
 Rinorreia 
 Pneumonia 
 Hipertiroidismo 

 Glomerulonefrite 
 Síndrome Nefrótica 
 Disfunção autonómica 
 Sudação anormal 
 Urticária crónica 
 Paralisia facial 
 Neurodermatite 
 Herpes zoster 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças. 
 Conservar em local fresco e seco ao, abrigo da luz e humidade. 
 Contra-indicado na fase inicial de doença aguda ou infecção aguda; para 

pacientes com padrões de Excesso; para pacientes com sudação nocturna 
devido a deficiência de Yin. 

 Usar com precaução em pacientes hipertensos pois astragalus pode aumentar 
a pressão arterial em alguns casos. 

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
Astragalus membranaceus root 324mg (54%), Atractylodes macrocephala rhizome 108mg 
(18%), Saposhnikovia divaricata root 108mg (18%), Agente de volume (amido), Agente de 
Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang qi, Bai zhu, Fang feng, Fu liao. 
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 YUAN HU PIAN 

  
Corydalis Form 

 

CLASSE: Regula o Sangue 
 
ACÇÕES:  
 

 Promove o fluxo de Qi 
 Nutre o Sangue  
 Elimina a estase 
 Alivia a dor 

 
INDICAÇÕES:  
 

 Síndrome de retenção de Frio e Humidade e obstrução do Qi e estagnação do 
Sangue, assinalado com dor menstrual, dor pós-parto na zona abdominal, dor 
na cabeça ou face incluindo dores de cabeça, dores de dentes, dor sinusal e 
dor na mandíbula, espasmos musculares, dor epigástrica ou abdominal, dor no 
peito ou costal, dor inguinal, dores nas articulações, insónia devido a dor, dor 
em qualquer zona do corpo que é aguda, tipo cólica, fixa num local, que piora 
quando pressionada e tende a piorar à noite. Pode ser acompanhada com tez 
escura facial, descoloração arroxeada ou vasos capilares quebrados na pele. 
Língua: arroxeada ou manchas escuras, inchada e veias sublinguais escuras. 
Pulso em corda e instável. 

 
APLICAÇÕES: 
 

 Dores de estômago 
 Dor de cabeça vascular 
 Dor de cabeça neurótica 
 Enxaquecas 
 Dismenorreia 
 Úlceras estomacais 

 Úlceras gastroduodenal 
 Hemorróidas 
 Angina 
 Ciática 
 Artrite reumatóide 
 Desordens crónicas do fígado 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes, pacientes com doenças 

hemorrágicas. 
 Tomar com precaução durante abundante período menstrual e em pacientes 

sob medicação anti-coagulante. 
 
INGREDIENTES: PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Corydalis yanhusuo tuber 372mg (62%), Angelica dahurica root 186mg (31%), Agente de 
volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Yan huo suo, Bai zhi, Fu liao 
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 YUE JU PIAN  

  
Cyper Form 

 

 
ACÇÕES:  
 

 Regula o Qi 
 Liberta todos os tipos de estagnação (Qi, Sangue, Fleuma, Fogo, Comida e 

Humidade)  
 
INDICAÇÕES:  
 

 Estagnação do Qi no Jiao Central 
 Estagnação do Qi do Fígado que invade o Estômago 
 Sintomas: distensão no peito e abdómen, sensação opressiva no peito e 

abdómen, dor fixa no hipocôndrio, eructação com odor fétido, náusea, vómitos, 
dor e enfartamento no epigástrico e abdómen, tosse ligeira com bastante 
expectoração, pouco apetite, indigestão. Língua de tom normal, com capa fina 
e branca ou gordurosa ou escorregadio; pulso em corda, tenso ou rápido. 

 
 
APLICAÇÕES: 
 

 Úlcera péptica 
 Síndrome de cólon irritável 
 Gastrite crónica 
 Refluxo gastroesofágico 
 Infecção do tracto biliar 
 Cálculos Biliares 
 Hepatite crónica 
 Dismenorreia 
 Hipocalcemia 
 Doença inflamatória pélvica 
 Neurose gástrica 

 Colecistite 
 Neuralgia intercostal 
 Enxaquecas 
 Globus hystericus 
 Epilepsia 
 Trombose cerebral 
 Alguns tipos de neurose 
 Depressão 
 Doença arterial coronária 
 Esquizofrenia 

 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 
 Contra-indicado em pacientes com estagnação devido a deficiência. 

 
 

INGREDIENTES: PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Cyperus rotundus rhizome 114mg (19%), Ligusticum chuanxiong rhizome 114mg (19%), 
Gardenia jasminoides fruit 114mg (19%), Atactylodes lancea rhizoma 114mg (19%), Massa 
Medicata Fermentata 114mg (19%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Xiang fu, Chuang xiong, Zhi zi, Cang zhu, Shen qu, Fu liao 
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 ZHEN GAN XI FENG PIAN  

 
 Wind-Extinguishing Form 

 
 
ACÇÕES:  
 

 Expele Vento e seda o Fígado 
 Nutre o Yin e fixa o Yang 

 
INDICAÇÕES:  
 

 Agitação de Vento-Fígado interno: Yang Fígado (Fogo no Fígado) transforma-
se em Vento 

 Deficiência de Yin no Fígado e Rim com ascensão do Yang do Fígado para 
Vento-Fígado com Qi e Sangue rebelde 

 Dor de cabeça tipo calor Jue Yin 
 Sintomas: tonturas, vertigem, sensação de distensão nos olhos, zumbido nos 

ouvidos, sensação febril na cabeça, dores de cabeça, irritabilidade, rosto 
ruborizado como se estivesse intoxicado, eructação frequente, disfunção 
motora progressiva (que vai de horas a dias), desenvolvimento de assimetria 
facial, perda súbita de consciência, espasmos, calor e dor no cérebro, 
desorientação mental com momentos de lucidez, incapacidade de recuperação 
total após perda de consciência, soluços, calor irritante no coração, desvio da 
boca e olhos, tremores, mobilidade limitada dos membros. Língua vermelha 
com pouca capa, pulso em corda, Shi e longo. 
 

 

APLICAÇÕES: 
 

 Hipertensão 
 Hipertensão 

renal 
 Encefalopatia 

hipertensiva 
 Afasia 
 Apraxia 
 Epilepsia 

 Arteriosclerose 
cerebral 

 Febre pós-parto 
 Apoplexia 
 Hipertensão 

apoplectiforme 
 Trombose 

cerebral 
 Chromaffinoma  

 Hipertiroidismo 
 Nervosismo pré-

menstrual 
 Glaucoma 
 Doença 

cardíaca 
arteriosclerótica 

 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 
 Usar com precaução em pacientes com deficiência de Baço 

 
INGREDIENTES: PIAN 60x0,6g   
Posologia: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
Achyranthes bidentata 99mg (16.5%), Heamatitum 99mg (16.5%), Fossilia Ossis Mastodi 
49.3mg (8.2%), Ostrea gigas shell 49.3mg (8.2%), Chinemys reevesii carapace 49.3mg (8.2%), 
Paeonia lactiflora root 49.3mg (8.2%), Scrophularia ningpoensis root 49.3mg (8.2%), Asparagus 
cochinchinensis root-tuber 49.3mg (8.2%), Melia toosendan fruit 19.8mg (3.3%), Hordeum 
vulgare fruit 19.8mg (3.3%), Artemisia scoparia 19.8mg (3.3%), Glycyrrhiza uralensis root 
16.8mg (2.8%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, 
glicerol). 
 

Niu xi, Zhe shi, Long gu, Mu li, Bai shao, Xuan shen, Tian dong, Chuan lian, Mai ya, Yin chen, 
Gan cao, Fu liao. 
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ZHEN YANG GOU TENG PIAN 
 

Uncaria Form 
 
 
CLASSE: Elimina Vento                                      SUB-CLASSE: Acalma Vento Interno        

 
 

ACÇÕES:  
 Acalma o Fígado e extingue o vento. 
 Limpa o Calor e acalma o Espírito 

 
 
 INDICAÇÕES:  

 Hiperactividade ascendente do Yang do Fígado e hipertensão aliada a dores 
de cabeça, tonturas, insónia, zumbido, visão nublada e tremores. 

 
 
APLICAÇÕES:  

 Hipertensão devido a hiperactivade ascendente do Yang do Fígado 
 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Contra-indicado para grávidas e lactantes 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g           
 
Uncaria rhynchophylla stem 63mg (10.5%), Polygonum multiflorum stem 63mg (10.5%), 
Taxillus chinensis stem and leaf 63mg (10.5%), Achyranthes bidentata 63mg (10.5%), 
Eucommia ulmoides bark 63mg (10.5%), Leonurus japonicus 63mg (10.5%), Scutellaria 
baicalensis root 63mg (10.5%), Poria cocos 42mg (7.0%), Gardenia jasminoides fruit 42mg 
(7.0%), Concha Haliotidis 42mg (7.0%), Agente de volume (amido), Agente de Revestimento 
(celulose microcristalina, glicerol). 
 
Gou teng, Ye jiao Teng, Sang ji sheng, Niu xi, Du zhong, Yi mu cao, Huang qin, Fu ling, Zhi zi, 
Shi jue ming, Fu liao. 
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 ZHEN ZHU FEN JIAO NANG 

 

Pearl Powder  Capsules 

 
 
CLASSE: Acalma o Fígado e extingue vento               SUB-CLASSE: sistema nervoso 
 
ACÇÕES:  

 Acalma o Coração e a Mente  
 Clarifica o Fígado 
 Pára convulsões 
 Promove a regeneração dos tecidos  

 
INDICAÇÕES:  

 Deficiência na comunicação Coração/Rim  
 Retenção de Humidade tóxica   

 
APLICAÇÕES: 

 Cervicite 
 Colite 
 Dor nas costas  
 Envelhecimento da pele 
 Espermatorreia 
 Estomatite 
 Falta de apetite 
 Hepatite 
 Insónias 
 Lapsos de memoria 
 Melanose 
 Tonturas  
 Ulcera duodenal 
 Visão nublada 

  
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco ao, abrigo da luz e humidade 

 
POSOLOGIA: 2 cápsulas duas vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Nang 120x300mg 
   
Margarita 100 % 
 
Zhen Zhu. 
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   ZHENG TIAN WAN 

 
Central Heaven Form Pills 

 
ACÇÕES:  
 

 Nutre o Sangue e estimula o fluxo sanguíneo 
 Dispersa o Vento e elimina Humidade 
 Acalma o Fígado 
 Desbloqueia os canais e diminui a dor  

 
 INDICAÇÕES:  
 

 Dores de cabeça, como enxaquecas, dores de cabeça de origem nervosa ou 
de stress, dores de cabeça provocada pela espondilose cervical, dores de 
cabeça devido ao síndrome pré-menstrual, devido a Vento Externo, deficiência 
de Sangue e estase, ou hiperactividade do Yang do Rim. 

 
 APLICAÇÕES:  
 

 Enxaquecas 
 Dores de cabeça de origem nervosa, do stress, associado à gripe, do 

síndrome pré-menstrual, neuralgia trigeminal 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra-indicado a grávidas e lactantes. 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 

 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g  
 
Uncaria rhynchophylla stem 18.9mg (10.5%), Paeonia lactiflora root 18.9mg (10.5%), 
Rehmannia glutinosa root 18.9mg (10.5%), Prunus persica seed 12.4mg (6.9%), Carthamus 
tinctorius flower 12.4mg (6.9%), Angelica pubescens f. biserrata root 12.4mg (6.9%), 
Spatholobus suberectus stem 12.4mg (6.9%), Bupleurum chinensis root 12.4mg (6.9%), 
Ligusticum chuanxiong rhizome 12.2mg (6.8%), Angelica sinensis root 12.2mg (6.8%), Angelica 
dahurica root 12.2mg (6.8%), Saposhnikovia divaricata root 12.2mg (6.8%), Notopterygium 
incisum rhizome 12.2mg (6.8%). 
 
Gou teng, Bai shao, Di huang, Tao ren, Hong hua, Du huo, Ji xue teng, Chai hu, Chuan xiong, 
Dang gui, Bai zhi, Fang feng, Qing huo. 
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  ZHI BAI DI HUANG PIAN 
 

Eight Form 
 

ACÇÕES:  
 Nutre o Yin do Rim, dispersa o Calor/Fogo, limpa Humidade-Calor do Jiao 

inferior 

INDICAÇÕES:  
 Deficiência do Yin do Rim com Fogo ascendente e possível acumulação de 

Humidade-Calor no Jiao Inferior, apresentando sintomas de rubor malar, 
suores nocturnos, afrontamentos, calor nas palmas das mãos e pés, síndrome  
do “osso quente”, febre baixa ou recorrente, ansiedade, irritabilidade, insónia, 
boca seca, sede, dor de garganta crónica devido a deficiência de Fogo que é 
pior à tarde ou noite ou quando está cansado, hemorragia nas gengivas, 
gengivas inflamadas, doridas e de cor vermelha clara, dor de dentes, dentes 
“soltos”, tonturas, zumbido nos ouvidos, fraqueza e dor na zona lombar inferior 
e joelhos, pele seca, espermatorreia, emissão nocturna, dificuldade em urinar, 
urina escura e escassa. Língua vermelha ou pouca ou sem capa, pulso 
pequeno, rápido, em corda. 

APLICAÇÕES:  
 Diabetes 
 Síndrome de menopausa 
 Vaginite crónica, vulvite 
 Uretrite crónica 
 Cistite intersticial 
 Nefrite crónica 
 Hematuria 
 Inflamação pélvica crónica 
 Infertilidade 
 Disfunção sexual, falta de libido 

 Amigdalite crónica, gengivite 
 Hipertensão 
 Hipertiroidismo 
 Neurastenia 
 Urticária crónica 
 Doença de Addison 
 Infecção crónica do tracto 

urinário 
 Glomerulonefrite pós-estreptocócica 

 
PRECAUÇÕES: 

 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade 
 Contra-indicado a grávidas e lactantes 
 Contra-indicado para casos sem fogo ascendente devido a deficiência de Yin. 
 Contra-indicado na fase inicial de doença aguda como a gripe ou durante uma 

infecção aguda. 
 Usar com precaução em pacientes com deficiência no Baço com tendência a 

diarreia, falta de apetite ou fraqueza digestiva crónica. 
 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g   

Rehmannia glutinosa preparata root 159mg (26.5%), Dioscorea opposita rhizome 79.8mg 
(13.3%), Cornus officinalis sarcocarp 79.8mg (13.3%), Paeonia suffruticosa bark 57mg (9.5%), 
Poria cocos 57mg (9.5%), Alisma orientalis rhizome 57mg (9.5%), Phellodendron chinensis 
bark 40.2mg (6.7%), Anemarrhena asphodeloides rhizome 40.2mg (6.7%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Mu dan pi, Fu ling, Ze xie, Zhi mu, Huang bai, Fu liao. 
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 ZHUANG GU GUAN JIE WAN  

 
Osteoflex Form Pills 

 
ACÇÕES:  
 

 Tonifica o Fígado e Rim, nutre o Sangue  
 Remove a Estase do Sangue 
 Dispersa o Vento patogénico 
 Relaxa os tendões e os músculos, activa os colaterais, para aliviar a dor 

 
INDICAÇÕES:  
 

 Deficiência do Fígado e Rim, estagnação do Qi, estase do Sangue com 
sintomas de dor crónica nas costas, inchanço, dormência nas extremidades, 
articulações duras, sensação de frio nos ossos, movimentos lentos, dores de 
cabeça, tonturas. 

 
APLICAÇÕES:  
 

 Espondilopatia cervical 
 Lombalgia 
 Osteoporose  
 Osteoartrite 
 Periodontite 
 Periartrite escalpohumeral 
 Degeneração das articulações 
 Hiperostose no calcanhar, articulações nas extremidades e vértebras lombares 

e cervicais 
 
 
PRECAUÇÕES: 
 

 Contra indicado durante a gravidez.  
 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e humidade, manter fora do 

alcance das crianças 
 
 
INGREDIENTES:  WAN 200x0,18g   
Posologia:  8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
Epimedium brevicorum 31.86mg (17.7%), angelica pubescens f. Biserrata root 15.84mg (8.8%), 
drynaria fortunei rhizome 15.84mg (8.8%), dipsacus asperoides root 15.84mg (8.8%), psorolae 
corylifolia fruit 15.84mg (8.8%), taxillus chinensis stem and leaf 15.84mg (8.8%), rehmannia 
glutinosa preparata root 15.84mg (8.8%), spatholobus suberectus stem 15.84mg (8.8%), 
vladimiria souliei root 15.84mg (8.8%), olibanum 10.62mg (5.9%), myrrha 10.62mg (5.9%), 
excipiente (amido) 
 
Yin yang huo, Du huo, Gu sui bu, Xu duan, Bu gu zhi, Sang ji sheng, Shu di huang, Ji xue teng, 
Chuan mu xiang, Ru xiang, Mo yao. 
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   ZUO GUI WAN 

 
Left Form Pills 

 
ACÇÕES:  

 Tonifica o Yin do Rim e da Essência 
 Beneficia a medula 

 
 INDICAÇÕES:  

 Insuficiência do Jing do Rim e deficiência de Yin do Rim e Fígado, com 
sintomas: tonturas, vertigens, esquecimento, zumbidos, surdez, bochechas de 
cor vermelha, calor nas cinco palmas, fraqueza e dor na zona lombar e 
joelhos, sudação nocturna, insónia, boca e garganta seca, sede com vontade 
de beber, rubor malar, sudação espontânea, queda de cabelo e dentes, 
espermatorreia, incontinência, hemorragia uterina, período irregular ou 
ausência de período, visão fraca. Língua de cor vermelha e brilhante sem 
capa, pulso rápido-fino (Xi Shu) 
 

 APLICAÇÕES:  
 Amenorreia 
 Bronquite crónica 
 Nefrite crónica 
 Faringite crónica 
 Hipertensão, especialmente 

nos idosos 
 Osteoporose 
 Impotência 
 Infertilidade 
 Diabetes 

 Lombalgia crónica 
 Hemorragia intestinal 
 Tuberculose 
 Doença de Addison 
 Metrorragia, menorragia 
 Neurite 
 Síndrome menopausa 
 Polineurite 
 Obesidade 

 
 
PRECAUÇÕES: 

 Contra-indicado a grávidas e lactantes; nos casos com sinais de excesso de 
Calor. 

 Usar com precaução em pacientes com deficiência de Baço e Estômago com 
tendência a diarreia, falta de apetite ou fraco sistema digestivo (crónico). 

 Contra-indicado o consumo a longo prazo. 
 
POSOLOGIA: 8 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 

INGREDIENTES:  Wan 200x0,18g  
 

Rehmannia glutinosa root 55.08mg (30.6%), Dioscorea opposita rhizome 29.34mg (16.3%), 
Cornus officinalis sarcocarp 29.34mg (16.3%), Cuscuta chinensis seed 22.14mg (12.3%), 
Lycium chinense fruit 22.14mg (12.3%), Achyranthes bidentata 22.14mg (12.2%). 
 
Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Tu si zi, Gou qi zi, Niu xi. 
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ZUO JIN PIAN 
 

Stomach Form (nº 29) 
 
CLASSE: Dispersa calor.                                SUB-CLASSE: Clarifica calor dos órgãos  
 
ACÇÕES:  

 Limpa e drena fogo do Fígado 
 Controla o Qi rebelde e para o vómito 

 
INDICAÇÕES:  

 Estagnação do Qi do fígado 
 Excesso de Calor do Fígado que ataca o estômago   
 Sintomas: dor e distensão do hipocôndrio, dor e distenção do epigástrio, fome 

excessiva, vómitos, regurgitação ácida, eructação, sabor amargo na boca, 
boca seca, náuseas, lábios secos, soluços, ansiedade. Língua vermelha com 
capa amarela, pulso tenso e rápido. 

 
APLICAÇÕES:  

 Anemia 
 Anorexia 
 Colecistite 
 Colite aguda 
 Desinteria bacilar 
 Desordens menopausicas 
 Dores menstruais 
 Enjoos matinais 

 Esofagite 
 Gastrite crónica ou aguda 
 Hepatite 
 Hérnia do hiato 
 Infecção h. pylori 
 Tensão pré-menstrual 
 Ulcera péptica 

 
 

PRECAUÇÕES: 
 Manter fora do alcance das crianças 
 Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz e humidade 

 
CONTRA INDICAÇÕES:  

 Regurgitação ácida por deficiência e frio no estômago 
 Não usar para tratar dor do hipocôndrio devido a deficiência de Fígado, 

Vesícula Biliar ou Sangue. 
 Gravidez 

 
POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições 
 
INGREDIENTES: Pian 60x0,6g 
 
Coptis chinensis rhizome 462mg (77%), Evodia rutaecarpa fruit 84mg (14%), Agente de volume 
(amido), Agente de Revestimento (celulose microcristalina, glicerol). 
 
Huang lian, Wu zhu yu, Fu liao. 
 
 
 
 
 
 


