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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%. 
 


