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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%), Excipiente 31.2mg (5.2%). 
 
 


