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  AN SHEN BU NAO PIAN (F137B) 

安神補腦片 麥德保 

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%), Excipientes (Amido), Corantes (E171,  E172), 
Recheio (E464) 
 
 
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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                                                        BA ZHEN PIAN (F3) 
  

八珍片 
 

Angel Eight Form  
 

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%), Excipientes (Amido), Corantes 
(E171, E172), Recheio (E464) 
Dang gui, Shu di huang, Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Bai shao, Chuan xiong, Gan cao, Fu liao. 
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BAN XIA HOU PO TANG PIAN (F52) 

半夏厚樸湯片 

Pinellia and Magnolia Form  

 

ACÇÕES:  

• Activa o Qi, afunda o  Qi rebelde, elimina fleuma, dispersa massas, elimina 

estagnação. 

INDICAÇÕES:  

• Síndrome: estagnação do Qi do Fígado, com retenção de Fleuma e estase do 

Qi (Mei He Qi) 

 Sintomas: sensação de obstrução na garganta (como se um pequeno objecto 
 estivesse preso na zona no qual não consegue engolir ou expelir para fora 
 através da tosse). Esta sensação torna-se mais proeminente durante transtorno 
 emocional e diminui quando está relaxado. 
 Distensão e dor nos lados e flancos, sensação de sufoco no peito, tendência a 
 suspirar, melancolia, dor hipocondríaca, tosse com fleuma profuso, vómitos, 
 dificuldade em engolir, constituição delicada, tendência para fadiga, 
 palpitações, distensão abdominal, flacidez muscular, flacidez dérmica, medo, 
 ataque de pânico, edema, insónia, irritabilidade, raiva inapropriada, tonturas, 
 vertigem. 
 Sintomas na mulher: menstruação irregular, dismenorreia, distensão e dor nos 
 seios antes e durante o período. 
 Língua cor de rosa com capa fina e branca, ou húmida, ou branca e gordurosa. 
 Pulso escorregadio e rígido (devido ao fleuma), pulso rígido e lento e tenso. 
 
APLICAÇÕES: 

• Apneia/hipopneia do sono 

• Ascite 

• Amenorreia 

• Amigdalite aguda/crónica 

• Ansiedade 

• Asma 

• Bócio 

• Borborigmos 

• Bronquite crónica 

• Cancro esofágico 

• Constrição esofágica neurótica recorrente 

• Depressão 

• Desordem bipolar 

• Disfagia 

• Dismenorreia 

• Desordens funcionais gastrointestinais 

• Doença de Meniére 

• Doença de Parkinson 

• Doença pulmonar obstrutiva crónica 

• Edema das cordas vocais 

• Epilepsia 



 4 

• Esquizofrenia 

• Enfisema 

• Enjoos matinais 

• Enterite 

• Exaustão nervosa 

• Gastrite crónica 

• Globus faríngeo 

• Hipertiroidismo 

• Histeria 

• Indigestão 

• Insuficiência vertebro basilar 

• Instabilidade emocional 

• Laringite crónica 

• Menstruação irregular 

• Mioma uterino 

• Neurastenia 

• Neurose 

• Neurose gastrointestinal 

• Otite média 

• Parestesia da faringe 

• Perturbações dos vasos sanguíneos 

• Problemas respiratórios relacionados com o stress 

• Psicose 

• Refluxo gastroesofágico 

• Rouquidão devido a gripe 

• Síndrome da coluna cervical 

• Síndrome de fadiga crónica 

• Síndrome premenstrual 

• Síndrome do colón irritável 

• Síndrome de menopausa 

• Stress 

• Tosse convulsa 

• Toxemia na gravidez 

• Traqueíte 

• Úlcera péptica 

• Vómito neurogénico 
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PRECAUÇÕES: 

• Manter fora do alcance das crianças 

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

• Contraindicado a pacientes com dores no peito devido a deficiência de Yin do 

Pulmão com bochechas vermelhas, sabor amargo na boca e língua vermelha 

com pouca capa; a pacientes com Calor devido a estagnação do Qi. 

• Evitar consumo a longo prazo da fórmula. 
 

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

 
INGREDIENTES:  PIAN 60x0,6g 

 

Poria cocos, rizoma de Pinellia ternata, casca de Magnolia officinalis, rizoma de Zingiber 

officinale, folha de Perilla frutescens, excipiente (amido & estereato de magnésio),  

revestimento (celulose microcristalina e glicerol)  

Fu Ling, Ban Xia, Hou Po, Sheng Jiang, Zi Su, Fu liao.  
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DONG CHONG XIA CAO JIAO NANG (F3019) 

冬蟲夏草膠囊 

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 (F9) 

獨活寄生片 

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. 
 

 

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

INGREDIENTES: Pian 60x0,6g   
 

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%). 
 

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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 FENG SHI HAN TONG PIAN (F10) 

風濕寒痛片 

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 

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

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%), Excipiente 30.6mg (5.1%) . 
 
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. 
 
 
 
 



 9 

GUI PI PIAN (F61) 

歸脾片 

Lilly Form   
 
 

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 
 

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

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%), Excipiente (amido) 
30.6mg (5.1%). 
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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HUA ZHI LING PIAN (F54) 

化痔靈片 

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%), Excipiente 30mg (5.0%). 
 
Huai jiao, Di yu, Huang qin, Zhi qiao, Dang gui, Fang feng, Fu lia. 
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JIAN BU WAN (F109) 

健步丸 

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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LING ZHI JIAO NANG (F3018) 

靈芝膠囊 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

LIU WEI DI HUANG PIAN (F5) 

六味地黃片 

Six Form  
 
 

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%).       Shu di huang, Shan yao, Shan zhu yu, Fu ling, Mu dan pi, Ze xie, Fu liao. 
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QI JU DI HUANG PIAN (F6) 

杞菊地黃片 

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%) . 
 

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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SI JUN ZI PIAN (F1) 

四君子片 

Four Nobles Form  
 

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%), Excipiente 
30.6mg (5.1%). 
 

Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Zhi gan cao, Fu liao. 
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SI WU PIAN (F2) 

四物片    

     Angel Four Form  
 

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%), 
Excipiente 30mg (5.0%).     Dang gui, Bai shao, Shu di huang, Chuan xiong, Fu liao. 
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   SUAN ZAO REN TANG PIAN (F8) 

酸棗仁湯片 

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% 
Excipiente (amido, celulose microcristalino) 28.8mg (4.8%). 
 

Suan zao ren, Mu li, Bai zi ren, Shou wu teng, He huan pi, Fu ling, Gan cao, Fu liao. 
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TIAN WANG BU XIN PIAN (F69) 

天王補心片 

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%), Excipiente 33mg (5.5%). 
 

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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XIAO FENG SAN PIAN (F39A) 

消風散片 

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%), Excipiente 30mg (5%) . 
 

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 YAO PIAN (F53) 

逍遙丸 

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%), Excipiente (amido) 28.8mg (4.8%) .           Chai hu, Dang gui, Bai shao, Bai zhu, Fu 
ling, Sheng jiang, Gan cao, Bo he, Fu liao 
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   YAO TONG PIAN (F144) 

腰痛片 

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%), Excipiente  30.6mg (5.1%). 

 
Chao bu gu zhi, Nan teng, Ji xiang cao, Xu duan, Chao niu xi, Shan yao, Fu liao. 
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 ZHEN GAN XI FENG PIAN (F31B) 

鎮肝熄風片 

 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%), Excipiente 30mg (5.0%). 
 
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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