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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 

• Manter fora do alcance das crianças. 

• 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%), Excipiente 30.6mg (5.1%) . 
 


