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LIU WEI DI HUANG PIAN 
六味地黃片 

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%), Excipiente 
32.4mg (5.4%). 
 


