SI JUN ZI PIAN
ᅄྩᏊ∦
Four Nobles Form (nº 21)
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
• Fibróide uterina
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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
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Neurastenia
Obesidade
Paralisia periódica
Recuperação pós
cirurgia gástrica
Síndrome de fadiga
crónica
Síndrome prémenstrual
Tuberculose
pulmonar
Ulcera duodenal
Ulcera gástrica
Úlcera péptica

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%).
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