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ROZBICIE
Yao Medica
OKÓW
- Nalewki
001
YaoMedica to młodsza siostra marki MycoMedica, która działa już od 2010 roku.
Jej założycielem jest Milan Schirlo, który od 20 lat zajmuje się grzybami terapeutycznymi
i Tradycyjną Chińską Medycyną. Marka YaoMedica obejmuje szeroką gamę ziołowych
nalewek alkoholowych, które oparte są na sprawdzonych recepturach
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, a ich podstawą są chińskie zioła i grzyby.
Jak powstają nalewki YaoMedica
W pierwszym etapie produkcji wysuszone zioła i grzyby mieli się na drobny proszek,
a następnie maceruje w 50% alkoholu przez okres jednego miesiąca.
W tym czasie maceraty codziennie są dynamizowane,
aby surowiec zielarski mógł uwolnić pełnię swojego potencjału.
Dla zachowania wszystkich właściwości gotowe nalewki nie są już rozcieńczane.
Alkohol jest bardzo dobrym konserwantem, więc nie musimy dodawać do naszych nalewek
żadnych innych środków konserwujących ani stabilizatorów.
YaoMedica to w 100% rośliny terapeutyczne i czysty alkohol.

www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE
Yao Medica
OKÓW
- Nalewki
001
Dlaczego łączy się grzyby i zioła z alkoholem?
Wykorzystanie alkoholu w produkcji nalewek pomaga lepiej wyodrębnić aktywne składniki
i jednocześnie wspomaga ich wchłanianie przez organizm.
Ponadto alkohol ma charakter Yang, dzięki czemu wpływa poruszająco na krążenie krwi, pomaga rozluźnić mięśnie
i różne napięcia w ciele. Dodatkowo w połączeniu z ziołami wspiera witalność i łagodzi bóle.
Dawkowanie

Dzienna dawka wynosi:
1 kropla na 1 kg masy
ciała. Jeśli ważysz 60 kg,
Twoja dzienna dawka
to: 2x30 kropli.
Ta sama zasada tyczy się
dawkowania dla dzieci.

Podziel dzienną dawką
na dwie części: rano
i wieczór

Przed zastosowaniem
nalewkę należy
wstrząsnąć.

Zobacz wszystkie
produkty YaoMedica

Stosuj na pusty żołądek, co
najmniej 30 min przed posiłkiem
lub 60 min po posiłku. Nalewkę
rozpuszczamy w szklance z wodą
o temperaturze pokojowej.
Wersja dla dzieci i kierowców:
Zalej gorącą wodą i poczekaj aż
alkohol odparuje.
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ROZBICIE
ROZBICIE
OKÓW
OKÓW
001 001
Na bazie receptury: Xiao Yao San
Receptura Xiao Yao San jest prawdopodobnie jedną
z najczęściej stosowanych receptur w medycynie
chińskiej.

-

Jej celem jest wsparcie organizmu w stanach
niepokoju i stresu, oraz łagodzenie wywołanych
nimi objawów somatycznych.
Polecana jest szczególnie kobietom na problemy
z miesiączką, ponieważ pomaga ją wyregulować.
Jest wskazana przy bólach miesiączkowych (PMS)
i przy napięciu emocjonalnym.
Xiao Yao San wspiera również przepływ energii
w organizmie (Qi) poprzez odblokowanie zastoju
Qi Wątroby.

www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE OKÓW 001
Zastosowanie:

-

wspomaga organizm w stanach napięcia, drażliwości
oraz stresu,
łagodzi depresję,
wspiera w problemach z miesiączką (nieregularny cykl,
napięcia i bóle),
wspiera w stanach lękowych, niepokoju
i w bezsenności
niweluje objawy somatyzacji problemów nerwowych.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

-

Chai Hu - przewiercień, korzeń
Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy, kłącze
Fu Ling - poria cocos
Gan Cao - lukrecja, korzeń
Bo He - mięta, liść
Sheng Jiang - imbir, kłącze
He Huan Pi - mimoza czułek, kora

wzmacnia Qi Śledziony (Pi Qi)
uwalnia zastój Qi Wątroby (Gan Yu)
odżywia Krew Wątroby i Serca (Gan Xin Xue)
harmonizuje Wątrobę i Śledzionę (Gan i Pi)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE
UWOLNIENIE
CZYSZCZENIE
OKÓW
WSPARCIA
ZAPORY
001 002
003
Na bazie receptury: Gu Zhen Jia Mai Ya Wan
Celem nalewki jest utrzymanie zdrowej prostaty.

-

Do najczęstszych problemów z prostatą
należą ostre i chroniczne zapalenie gruczołu
krokowego i łagodny przerost gruczołu krokowego.
Do głównych objawów należą: przerywane
oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, ból przy
oddawaniu moczu i pieczenie w obszarze prostaty.
Głównym składnikiem przepisu jest Palma Sabal,
która pochodzi z Ameryki Północnej i była używana
przez starych Indian w przypadku problemów z
prostatą. Serenoa (saw palmefo) stosuje się w
celu utrzymania zdrowia prostaty, prawidłowego
funkcjonowanie układu rozrodczego, układu
moczowego oraz w celu utrzymania zdrowego
wzrostu włosów.
www.tcmsklep.pl
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CZYSZCZENIE ZAPORY 002
Zastosowanie:

Działanie według Medycyny Chińskiej:
-

Skład:

Pomaga utrzymać zdrowie prostaty
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego
Stabilizacja poziomu testosteronu
Słaby przepływ moczu, przerywane lub częste oddawanie
moczu
Uczucie niepełnego oddawania moczu
Ucisk i/lub pieczenie w okolicy prostaty
Łagodny przerost prostaty, przewlekłe zapalenie

wzmacnia Shen Yang (Yang Nerek)
Uwalnia Gan Qi (Qi Wątroby)
Odprowadza patologiczne Jin Ye (Płyny i
zanieczyszczenia)
Wspiera przepływ Qi i rozbija zastój
Xue Yu w dolnym ogrzewaczu

-

Tu Si Zi - kanianka, nasienie
Jin Ying Zi - róża gładka, owoc
Fu Ling - poria cocos
Mu Li - ostryga
Mai Ya - podkiełkowywany jęczmień, owoc
Serenoa - palma sabal - Serenoa repens

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

7

ROZBICIE
UWOLNIENIE
OKÓW
WSPARCIA
001
003
Na bazie receptury: Tong Yao Zhui Tang
Mieszanka ta wykorzystuje różne zioła, które są
tradycyjnie stosowane zarówno w ostrych, jak
i przewlekłych bólach bioder (ból, który jest zwykle
ostry i często rozprzestrzenia się na kończyny dolne).

-

Głównym zadaniem ziół jest uwalnianie blokad,
aby Qi, krew i płyny mogły swobodnie płynąć.
Zioła poprawiają ukrwienie i odżywienie okolicy
lędźwiowej, wzmacniają kontrolujące tę okolicę
nerki, pomagają likwidować obrzęki i co
najważniejsze łagodzą ból.
Nalewka polecana jest osobom przebywającym
przez długi czas w wymuszonej pozycji,
na przykład podczas pracy przy komputerze lub
podczas noszenia ciężkich rzeczy.

www.tcmsklep.pl
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UWOLNIENIE WSPARCIA 003
Zastosowanie:

-

Skład:

Reguluje pracę układu naczyniowego
Wspomaga optymalizację ciśnienia krwi
Wykorzystywana w ostrych i przewlekłych bólach
bioder i kolan
Pomaga likwidować obrzęki
Pomaga uwolnić od blokad w odcinku lędźwiowym
(łagodzi ból)
Polecana dla osób pracujących w pozycji siedzącej np.
przy komputerze

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uwalnia Xue Yu (stagnacja Krwi) w obszarach bioder
Wzmacnia Nerki
Kup
Usuwa Wiatr i Wilgoć - Bi Zheng

-

Ru Xiang - kadzidla cartera
Mo Yao - balsamowiec
Ji Xue Teng - Caulis millelae
Hu Sui Ben - kolendra siewna
Ba Ji Tian - morinda lekarska
Xi Xian Cao - Herba siegesbeckiae
Hu Sui Ye - kolendra siewna
Lu Lu Tong - ambrowiec, owoc
Shu Di Huang - rehmania kleista
Chuan Xiong - marchwica, kłącze
Niu Xi - grzebyk, korzeń
Du Huo - dzięgiel duhuo, korzeń

produkt

www.tcmsklep.pl
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WOLNA
WOLNA
DROGA
DROGA
004 004
Na bazie receptury: Mu Xiang Shun Qi Wan

-

Jest stosowana w celu udrożnienia zablokowanego
Żołądka i stagnacji żywności, które często pojawiają
się u małych dzieci, starszych ludzi i osób, które nie
przestrzegają zasad prowidłowego odżywiania
(nieregularne posiłki, przejadanie się, częste i syte
potrawy).
Pomaga również poprawić trawienie, które zostało
zaburzone przez czynniki emocjonalne.
Receptura dobrze sprawdza się przede wszystkim w
sytuacjach gdy Qi Wątroby (nadmiar emocji, częste
wzdychanie, przygnębienie) atakuje układ
trawienny powodując w nim stagnację pokarmu.
Objawia się to poprzez niestrawność, uczucie
pełności, ucisk, ból w jamie brzusznej i odbijanie,
reﬂuks, wrzody, zespół jelita wrażliwego, zgaga i
wymioty po posiłku.

www.tcmsklep.pl
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WOLNA DROGA 004
Zastosowanie:

-

Usprawnia procesy trawienia
Powtarzające się uczucie "niestrawności" spowodowane
stanem emocjonalnym
Pełność i ucisk w jamie brzusznej
Odbijanie się, kwaśne, zgaga, Wzdęcia
Wymioty po jedzeniu, Wrzody, reﬂuks, zespół jelita
wrażliwego
Zły nastrój, przygnębienie, ciągłe wzdychanie

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

-

Skład:
Mu Xiang - Saussurea, korzeń
Sha Ren - amomi, owoc
Xiang Fu - kłącze cibora
Qing Pi - Pericarpium citri relculatae viride
Chen Pi - Pericarpium citri
Lai Fu Zi - rzodkiew zwyczajna
Bo He - mięta liść
Hou Po - magnolia lekarska, kora
Zhi Ke - pomarańcza gorzka, owoc
Cang Zhu - kłącze atraktylód,
Gan Cao - lukrecja
Sheng Jiang - imbir, kłącze

Uwalnia zablokowaną Wei i Chong Qi
(energia Żołądka i Jelit)
Porusza środek i zastoje pokarmu
Harmonizuje Gan (Wątroba) i Pi (Śledziona), przy stagnacji Gan Qi (Qi
Wątroby), które atakuje Wei (Żołądek)
Kup produkt
Odprowadza patologiczną Wilgoć Shi
ze Środkowego Ogrzewacza
www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE ENERGII - 006
Na bazie receptury: Bu Zhong Yi Qi Tang

-

Podstawę nalewki "Przebudzenie energii" stanowi
tradycyjna i często stosowana receptura medycyny
chińskiej Bu Zhong Yi Qi Tang, stworzona w XI
wieku przez lekarza Li Dong Yuan.
Jej celem jest uzupełnienie energii Qi (głównie
śledziony i Żołądka) i pomoc w uniesieniu jej do
góry.
Pomaga zatem przy takich nieprzyjemnych
objawach jak nietrzymanie moczu lub zbyt częste
oddawanie moczu.
Stosowana jest również przy nadmiarze Ognia w
górnej części ciała i Wilgoci lub Zimna w dolnej
części ciała.
Polecana jest dla osób przemęczonych.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WOLNA DROGAENERGII
004
- 006
Zastosowanie:

-

Skład:

Podnosi poziom energii
Pobudza i wspiera w stanach przemęczenia
Wspomaga trawienie
żylaki, przepuklina
uczucie ciężkości ciała lub kończyn
niechęć do zimna, pragnienie gorących napojów
zawroty głowy, zaburzenia lub niewyraźne widzenie
częste oddawanie moczu i nietrzymanie moczu

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Tonizuje Qi Środkowego Ogrzewacza
Unosi opadniętą Qi
Reguluje przepływ Xue (Krew), jeżeli Pi (Śledziona) nie
utrzymuje Xue w naczyniach krwionośnych
Podnosi organy Zang Fu
Kup
(w przypadku wypadnięcia)

-

Huang Qi - traganek, korzeń
Dang Shen - dzwonkowiec wschodni, korzeń
Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy , kłącze
Chen Pi - mandarynka, kora owocu
Sheng Ma - pluskwica, korzeń
Chai Hu - przewiercień, korzeń
Gan Cao - lukrecja, korzeń
Sheng Jiang - imbir, kłącze
Da Zao - głożyna pospolita, owoc

produkt

www.tcmsklep.pl
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ROZBIJANIE BLOKAD 012
Na bazie receptury: Gui Zhi Fu Ling Wan

-

Podstawę nalewki "Rozbijanie blokad" stanowi
klasyczna receptura tradycyjnej medycyny chińskiej
Gui Zhi Fu Ling Wan.
Stosowana jest w celu usuwania blokad głównie
w dolnym ogrzewaczu u kobiet. Po zablokowaniu
przepływu energii, może utworzyć się tam tzw.
Zastój Krwi, który często jest przyczyną
powstawania cyst i mięśniaków.
Do ich rozwiązywania skuteczne jest łączenie tej
nalewki z recepturą uwalniającą stagnację Gan
(Wątroby), na przykład 001 - Rozbicie oków.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WOLNA
ROZBIJANIE
DROGA
BLOKAD
ENERGII
004 012
- 006
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspomaga w endometriozie
Łagodzi bóle podbrzusza
Wspiera w stanach zapalnych macicy i miednicy małej
Można stosować uzupełniająco w terapii
cyst i mięśniaków

-

Gui Zhi - cynamonowiec wonny, gałązka
Fu Ling - poria cocos, sklerota
Mu Dan Pi - piwonia drzewiasta, kora korzenia
Tao Ren - brzoskwinia zwyczajna, nasienie
Chi Shao - piwonia chińska, korzeń
Bai Shao - piwonia biała, korzeń

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Odżywia Xue (Krew)
Przekształca Xue Yu (Zastój Krwi)
Rozbija Zhen Jia (masy brzucha)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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WARKOCZE CESARZOWEJ 013
Na bazie receptury: Nu Huang Bian Zi Tang

-

Według medycyny chińskiej na jakość włosów
wpływa siła wątroby i nerek. Niedostateczna ilość
Krwi w Wątrobie lub Yin i Esencji w Nerkach może
spowodować ich wypadanie lub przedwczesne
siwienie.
Receptura Nu Huang Bian Zi Tang zawiera zioła,
które odżywiają nerki i wątrobę.
Głównym ziołem jest korzeń He Shou Wu – rdest
wielokwiatowy, który wspiera wytrzymałość i
jakość włosów oraz zapobiega ich przedwczesnemu
siwieniu.
Ponadto łagodzi oznaki starzenia, zaburzenia
widzenia i słuchu, bóle barków i kolan z powodu
braku energii w nerkach, wspomaga płodność,
nawilża jelita (suche zaparcia), jest zalecany przy
anemii i osteoporozie.
www.tcmsklep.pl
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WARKOCZE
PRZEBUDZENIE
WOLNA
ROZBIJANIE
DROGA
CESARZOWEJ
BLOKAD
ENERGII
004 012
- 006
013
Zastosowanie:

-

Wypadanie włosów
Przedwczesne siwienie włosów
Kruche i łamliwe paznokcie
Łysienie
Oznaki starzenia, zaburzenia widzenia i słuchu

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

-

He Shou Wu - rdest wielokwiatowy
Shu Di Huang - rehmania kleista
Nu Zhen Zi - ligustr lśniący
Sang Ji Sheng - gęzownik chiński
Gou Qi Zi - kolcowój, owoc
Ce Bai Ye - Cacumen platycladi
Shi Chang Pu - tatarak trawiasty

Odżywia Xue (Krew)
Uzupełnia Yin Nerek
Uzupełnia Esencję Nerek Jing

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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OKRĄGŁY BUDDHA 014
Na bazie receptury: Ti Zhong Jian Qing Tang

-

Podstawę nalewki "Okrągły Buddha" stanowi
receptura Ti Zhong Jian Qing Tang.
Pomaga wzmocnić Śledzionę, dzięki czemu
produkuje ona więcej Qi i Krwi (Xue) z
jedzenia, wspomaga proces trawienia i usuwa
nadmiar patologicznej Wilgoci z organizmu.
Pi (Śledziona) to według medycyny chińskiej
system, który wraz z Wei (Żołądkiem)
odpowiedzialny jest za trawienie jedzenia
i przekształcanie go w składniki odżywcze.
Gdy jest osłabiona, to oprócz wytwarzania
niewielkiej ilości Qi i Krwi, zaczyna produkować
nadmierną patologiczną Wilgoć.

www.tcmsklep.pl
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OKRĄGŁY BUDDHA 014
Skład:

Zastosowanie:

-

Wspiera trawienie
Poprawia wchłanianie składników odżywczych z żywności
nadwaga, powolny metabolizm
zmęczenie po posiłku
obrzęki
wydzieliny ginekologiczne
przewlekły katar

-

He Ye - lotos orzechodajny, liść
Shan Zha - głóg, owoc
Ze Xie - żabieniec, babka wodna, kłącze
Fu Ling - poria cocos, sklerota
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy, kłącze
Zhi Ke - pomarańcza gorzka, owoc
Jiao Gu Lan - gynostemma, liść

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Pi Qi (energię Śledziony)
Harmonizuje Wi (Żołądek)
Odprowadza z organizmu Shi (Wilgoć)
Rozpuszcza Tan (Śluz)
Chłodzi Re (Gorąco) w Wei i Chong (Żołądku i Jelitach)
An Shen (Harmonizuje Duszę)
Kup

produkt

www.tcmsklep.pl
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WYOSTRZENIE ZMYSŁÓW 016
Na bazie receptury: Yi Qi Cong Ming Wan

-

Podstawę nalewki "Wyostrzenie zmysłów" stanowi
receptura tradycyjnej medycyny chińskiej Yi Qi
Cong Ming Wan, która powstała w XIII wieku
i została opisana przez lekarza Li Gao.
Jest to nalewka o podwójnym działaniu: wzmacnia
Środkowy Ogrzewacz i uzupełnia oraz podnosi
Pi Qi (Qi Śledziony).
Jej głównym celem jest rozjaśnienie umysłu,
wzmocnienie naszej energii oraz poprawa jakości
krwi - a co za tym idzie wyostrzenie zmysłów takich
jak wzrok i słuch.
Receptura pomaga rozwiązać problemy związane ze
wzrokiem i uszami, których przyczyną jest niedobór
Qi (spowodowany osłabioną śledzioną, która nie
produkuje wystarczającej ilości Qi i Krwi).

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
OKRĄGŁY
DROGA
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
004 014
014
012
- 006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wyostrza zmysły
Wzmacnia układ trawienny
Podnosi jakość Krwi Wątroby
Pozytywnie wpływa na Nerki
Podnosi poziom energii
Upośledzenie wzroku i słuchu spowodowane
niedoborem Qi
Ubytek słuchu, szumy uszne i niewyraźny wzrok, zaćma
Zaburzenia pamięci i zawroty głowy
Przewlekłe biegunki spowodowane słabym układem
trawiennym

-

Huang Qi - traganek, korzeń
Dang Shen - dzwonkowiec wschodni, korzeń
Gan Cao - lukrecja, korzeń
Sheng Ma - pluskwica, korzeń
Ge Gen - opornik łatkowaty, korzeń
Man Jing Zi - niepokalanek, owoc
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Huang Bai - korkowiec amurski, kora

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Qi i Krew (Śledziony, Wątroby i Nerek)
Kup
Podnosi Qi Yang
Wspiera „górne otwory” (czyli wzrok i słuch)

produkt

www.tcmsklep.pl
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SIŁA JEDNOROŻCA 021
Na bazie receptury: Yu Lin Zhu Tang

-

Podstawę nalewki stanowi receptura tradycyjnej
medycyny chińskiej Yu Lin Zhu Tang, która
wzmacnia Xue (Krew) i Qi (Energię).
To tonizująca i rozgrzewająca receptura wskazana
w stanach całkowitego wyczerpania organizmu
i przy problemach z zajściem w ciążę.
Jej celem jest odżywienie systemu Wątroby, Nerek
i Śledziony, co wspiera płodność u kobiet i pomaga
zajść w ciążę.
Celem receptury jest pomoc w uzupełnieniu Krwi,
usprawnienie jej przepływu oraz uzupełnienie
Qi. Pomaga również wyregulować miesiączkę,
ogrzewa i dodaje energii, wzmacnia Śledzionę i
pomaga odblokować Wątrobę. Dzięki temu
przepływ substancji jest bez zastojów.

www.tcmsklep.pl
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SIŁA JEDNOROŻCA 021
Zastosowanie:

-

Wspiera płodność u kobiet
Wspomaga w procesie zajścia w ciążę
Niewydolność Krwi
Nieregularny cykl
Zmęczenie ﬁzyczne i psychiczne
Blada skóra, zawroty głowy i szmery w uszach
Ból pleców z powodu słabych Nerek
Zimne kończyny i ogólne odczucie zimna w ciele
Częste oddawanie moczu z powodu słabych Nerek

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

-

Ren Shen - żeń-szeń, korzeń
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy, kłącze
Fu Ling - poria cocos, sklerota
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Chuan Xiong - marchwica, kłącze
Gan Cao - lukrecja, korzeń
Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń
Shu Di Huang - rehmania kleista, preparowany
korzeń
Tu Si Zi - kanianka, nasienie
Du Zhong - eukomia wiązowata, kora
Chuan Jiao - Pericarpium zanthoxyli
Xiang Fu - cibora, kłącze

Niepłodność z powodu wyczerpania Yang i Esencji Nerek
Wzmacnia Qi i Xue (Energię i Krew)
Uzupełnia Shen Jing (Esencję Nerek)
Uzupełnia Shen Yang (Yang Nerek)
Kup produkt
Uzupełnia Gan Xue (Krew Wątroby)
Wzmacnia Pi Qi (Qi Śledziony)
www.tcmsklep.pl
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DETOKS WĄTROBOWY 024
Na bazie receptury: Huang Fu Gui Tang

-

Podstawę nalewki "Detoks wątrobowy" stanowi
receptura tradycyjnej medycyny chińskiej Huang Fu
Gui Tang, która jest jedną z najczęściej stosowanych
mieszanek.
Wykorzystywana jest w celu oczyszczania
organizmu z toksyn i szkodliwych substancji
chemicznych.
Pomaga uzupełnić Krew i Qi, wzmocnić Śledzionę i
odblokować zastój Wątroby. Dodatkowo receptura
zawiera zioła, które pomagają oczyścić nadmiar
Gorąca i usunąć toksyny.
Ze względu na zdolność do regulowania i
oczyszczania Wątroby pomaga przy
nadpobudliwości emocjonalnej. Silna i prawidłowo
funkcjonująca Wątroba pomaga lepiej odtruwać i
usuwać z organizmu szkodliwe substancje.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
JEDNOROŻCA
DROGA
WĄTROBOWY
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
004 014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera procesy samoregulacji organizmu
Wspomaga oczyszczanie z toksyn i zbędnych
substancji chemicznych
Wspiera pracę wątroby

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia i porusza Gan Xue (Krew Wątroby)
Odprowadza Du (Toksyny) i Shi Re (Wilgotne Gorąco)
Uwalnia Gan Yu (stagnację Wątroby)
Wzmacnia Pi (Śledzionę) i ogólne Qi
Zmiękcza Gan (Wątrobę)

-

Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy, kłącze
Huang Qin - tarczyca bajkalska, korzeń
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Xiang Fu - cibora, kłącze
Yu Jin - kurkuma, kłącze
Wu Wei Zi - cytryniec chiński, owoc
Gou Qi Zi - kolcowój, owoc

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

25

REISHI 025
Skład: Reishi

-

Podstawę nalewki "Reishi" stanowi grzyb
Reishi będący jednym z najbardziej cenionych
specyﬁków w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej,
który według niej dopełnia Qi, odżywia
Krew, transformuje Śluz, wspiera esencję Nerek
i uspokaja Umysł.
Reishi polecany jest kobietom z dolegliwościami
związanymi z menopauzą i miesiączką oraz osobom,
które mają problemy z zasypianiem lub stany
lękowe.
To również najczęściej stosowany grzyb chiński
w przypadku kaszlu, astmy i duszności.
Pomaga również w stanach zmęczenia ﬁzycznego
i umysłowego.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
JEDNOROŻCA
DROGA
REISHI
WĄTROBOWY
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004 014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Podnosi poziom energii
Wspiera odporność
Wspomaga w stanach przemęczenia
Działa uspokajająco
Pomaga zmniejszyć kaszel i duszności

Skład:

-

Reishi - lakownica żółtawa

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Qi i odżywia Xue (Krew)
Uspokaja Ducha Shen
Transformuje Tan (Śluz)
Wzmacnia esencję Nerek

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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CORDYCEPS 026
Skład: Cordyceps

-

Cordyceps to prawdopodobnie najmocniejsza
ładowarka energii ze wszystkich grzybów.
Stymuluje wytrzymałość, wzmacnia Płuca i podnosi
nasza odporność nie tylko przeciwko wirusom,
bakteriom czy pasożytom, ale także stymuluje
odporność na stres.
Polecana jest osobom, które są zmęczone,
wyczerpane i wrażliwe na zimno, a także
sportowcom, ponieważ pomaga zwiększyć
wydajność płuc i dodaje energii do działania.
Cordyceps działa wzmacniająco na organizm
i wspiera układ immunologiczny.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
JEDNOROŻCA
DROGA
REISHI
WĄTROBOWY
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wzmacnia organizm
Wspiera układ odpornościowy
Stosowany jest w depresji i w stanach lękowych
Dodaje energii i zwiększa wytrzymałość
Korzystnie wpływa na libido

-

Cordyceps - maczużnik chiński

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Shen Yang (Yang Nerek)
Wzmacnia Fei Yin (Yin Płuc)
Transformuje Tan (Śluz)
Uspokaja Shen (Ducha)
Wspiera Wie Qi (obronną Qi)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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REN SHEN 027
Skład: Żeń-szeń

-

Podstawę nalewki "Ren Shen" stanowi jedno
z najbardziej znanych chińskich ziół leczniczych
jakim jest żeń-szeń.
W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jego działanie
terapeutyczne i witalizujące efekty są używane
od tysięcy lat.
Bogaty w substancje czynne i przeciwutleniacze
wspiera cały organizm człowieka zarówno
w zakresie psychicznym jak i ﬁzycznym.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
REN
JEDNOROŻCA
DROGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
027
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

-

Wspiera funkcjonowanie psychiczne i ﬁzyczne
organizmu
Podnosi koncentrację
Wzmacnia koordynację
Wspomaga w stanach stresu i przemęczenia
Wspiera erekcję
Ma działanie adaptogenne i przeciwutleniające

Ren Shen - żeń-szeń, korzeń

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Mocno uzupełnia Yuan Qi
Wzmacnia Pi, Wei i Fei (Śledzionę, Żołądek i Płuca)
Tworzy Jin Ye (Płyny) i zatrzymuje pragnienie
Wzmacnia Qi i Xue (Krew)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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KOLCOWÓJ 028
Skład: Gou Qi Zi

-

Podstawę nalewki "Kolcowój" stanowią
zmacerowane w alkoholu czerwone
owoce goji.
Kolcowój ma pozytywny wpływ na pracę nerek,
które w Medycynie Chińskiej powiązane są w siłą
życiową i witalnością.
Goji przyczynia się również do obniżenia ciśnienia
krwi, wzmacnia system immunologiczny i reguluje
poziom cukru we krwi.
Owoce te są stosowane w przypadku dużego
obciążenia psychicznego wywołanego stresem,
niepokojem czy napięciem przedmiesiączkowym.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
REN
JEDNOROŻCA
DROGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
027
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspomaga organizm w stanach napięcia i stresu
Łagodzi niepokój i wahania nastroju
Wspiera w stanach napięcia przedmiesiączkowego
Niweluje objawy somatyzacji problemów nerwowych
Pomaga spowolnić procesy starzenia
Przyczynia się do wzmocnienia odporności
Wpływa pozytywnie na pamięć i koncentrację
Pomaga poprawić wzrok

-

Gou Qi Zi - Kolcowój, owoc

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Yin Wątroby i Nerek
Rozjaśnia wzrok
Uzupełnia Jin Fei (Nawilża Płuca)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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DANG GUI 029
Na bazie receptury: Dang Gui

-

Podstawę nalewki "Dang Gui" stanowi macerowany
w alkoholu korzeń dzięgla chińskiego, nazywanego
"kobiecym żeń-szeniem".
Działa wspierająco w kobiecych przypadłościach,
takich jak menopauza, bolesne miesiączkowanie
lub w okresie poporodowym.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
moczowo - płciowego oraz wykazuje działanie
uspokajające i znieczulające.
Pomaga odżywić Krew i regulować miesiączkę.
Stosowany przy niedoborze krwi, szumach w
uszach, niewyraźnym widzeniu i bladej cerze.
Pomaga również pobudzić krążenie krwi, rozproszyć
Zimno powodujące np. bóle brzucha i nawilża jelita.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
JEDNOROŻCA
DROGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
027
029
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Działa odświeżająco na organizm
Wspiera prawidłowy rozwój stawów i chrząstek
Harmonizuje metabolizm
Wspiera funkcjonowanie układu moczowo-płciowego
u kobiet
Wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego
i transport tlenu
Ma działanie przeciwutleniające

-

Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Qi (Energię) i Xue (Krew)
Porusza Xue (Krew)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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CHAGA 030
Skład: Chaga
Chaga wspiera funkcjonowanie wątroby
oraz układu trawiennego i krwionośnego.
Uważa się, że napar z Chagi poprawia
samopoczucie i ma działanie przeciwzapalne
oraz leczy dolegliwości żołądkowe.
Chaga pomaga goić i chronić błonę śluzową
zarówno w leczeniu zapalenia żołądka,
jak i przy wrzodach.
Zalecany jest kobietom w okresie
okołomenopauzalnym, ponieważ pomaga odżywić
krew i płyny ciała - dobrze łączyć go z Reishi.
Połączenie Chaga i Reishi wspiera również osoby
cierpiące na chorobę Leśniowskiego-Crohna
oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

-

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
JEDNOROŻCA
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
027
029
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera działanie wątroby
Wspomaga funkcjonowanie układu krwionośnego
Wspiera pracę układu trawiennego

-

Chaga - błyskoporek podkorowy

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Odżywia Gan (Wątrobę), Shen (Nerki) i Xin (Serce)
Transformuje Tan (Śluz)
Odżywia Xue (Krew)
Uspokaja Ducha
Wspiera obronna Qi

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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HERICIUM 031
Skład: Hericium

-

Hericium to grzyb ceniony w Tradycyjnej
Medycynie Chińskiej ze względu na zdolność
do wspierania prawidłowego funkcjonowania
układu pokarmowego.
Jest przydatny w różnych problemach trawiennych,
zwłaszcza gdy towarzyszy temu Gorąco na przykład
w Żołądku. Ma zdolność do harmonizacji żołądka
i układu trawiennego oraz chroni i łagodzi błonę
śluzową.
Hericium jest wykorzystywany również
we wspomaganiu leczenia wielu innych
dolegliwości, takich jak: problemy neurologiczne,
stres, Alzheimer, Parkinson, SM, wrzody, reﬂuks
i depresja.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
031
027
029
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera proces trawienia
Pomaga regulować problemy żołądkowo - jelitowe
np. Stany zapalne, wrzody, reﬂuks, zgaga
Stosowany w proﬁlaktyce nowotworowej
(rak żołądka, jelit i przełyku)
Wzmacnia aktywność mózgu
Pomaga łagodzić stany depresyjne
Wspomaga przy zaburzeniach snu i w stanach niepokoju

-

Hericium - soplówka jeżowata

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Wei (Żołądek) i reguluje jego Qi
Uzupełnia Pi (Śledzionę)
Uspokaja Shen (Ducha)
Wspiera prace wszystkich obiegów czynnościowych

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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MAITAKE 032
Skład: Maitake

-

W medycynie chińskiej stosowane jest w celu
wspierania metabolizmu i krążenia.
U kobiet stosowany jest we wspomaganiu leczenia
raka piersi i przy osłabieniu funkcji Pęcherza
Moczowego.
Jest to tzw. "ochronny" grzyb dla ludzi starszych,
gdyż pomaga wzmocnić Nerki i Wątrobę.
Maitake dodatkowo jest stosowany w takich
dolegliwościach jak: obrzęki, nietrzymanie moczu,
wodobrzusze, otyłość, gromadzenie się wilgoci oraz
hemoroidy.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
032
031
027
029
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
Zastosowanie:

-

Skład:

Wzmacnia układ immunologiczny
Wspiera metabolizm
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
krążenia
Wspomaga funkcjonowanie pęcherza moczowego

-

Maitake - żagiew kępiasta

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Pi (Śledzionę) i jej Qi
Odprowadza Shi (Wilgoć)
Wzmacnia Shen Nerek i Gan (Wątroby)
Oczyszcza Re (Gorąc)
Uspokaja Ducha Shen

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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OSIEM PEREŁ 036
Na bazie receptury: Ba Zhen Tang Jia Jian

-

Receptura ta jest niezwykle popularna w Chinach pomaga uzupełnić Krew i Qi przy problemach z
menstruacją lub płodnością, stosowana jest po
porodzie, operacji lub jako podstawowy tonik dla
osób wycieńczonych ciężką pracą lub długą
chorobą.
Polecana jest dla osób które są zmęczone i
wyczerpane, mają wysuszoną skóry i włosy, bladą
skórę i łamliwe paznokcie a także dla osób, które
mają tendencję do zawrotów głowy, spadku
koncentracji i osłabienia pamięci.
Zalecana jest również dla Kobiet, które mają
problemy z płodnością, cierpią na brakujące, słabe
lub nieregularne miesiączki, a także cierpią na
miesiączki, które mogą pojawiać się na przemian z
silniejszymi cyklami.
www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
OSIEM
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
PEREŁ
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
032
031
027
029
028
026
036
014
014
021
012
-024
006
016

Skład:

Zastosowanie:

Działanie według Medycyny Chińskiej:
-

zmęczenie i wyczerpanie, osłabienie kończyn
bladość, zawroty głowy ze słabością
duszność i/lub kołatanie serca
sucha skóra i włosy, łamliwe paznokcie, swędząca skóra, owrzodzenia
słabe lub nieregularne miesiączki, plamienie
nawracające poronienia, niedobór mleka matki
wypadanie włosów po porodzie
po chorobie i wyczerpaniu przewlekłą chorobą
wspomaganie wszystkich składników krwi (niedokrwistość)
osłabienie układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego
silnie uzupełnia Qi i Krew
porusza krew i wpływa na wątrobę
działa korzystnie na śledzionę i nerki
rozgrzewa yang nerek
przynosi korzyści dla oczu

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

Di Huang - rehmannia
Dang Gui - dzięgiel chiński
Bai Shao - piwonia biała
Chuan Xiong -ligus]cum
Huang Qi -traganek błoniasty
Fu Ling -poria kokosowa
Bai Zhu - atraktylód wielkogłówkowy
Gan Cao - lukrecja
Gou Qi Zi -kolcowój chiński
Yin Yang Huo - epimedium
Ju Hua -wrotycz maruna
Dan Shen -szałwia czerwona
Huang Jing - kokoryczka
Du Zhong - eukomia wiązowata
Yuan Zhi - krzyżownica
Chai Hu - przewiercień krzewiasty
43

SPOKOJNA KOMNATA 037
Na bazie receptury: An Shen Bu Xin Wan

-

Celem receptury jest uspokojenie Yang, oraz
wyciszenie naszego Ducha – Shen. Pomaga
uzupełnić Krew, dzięki czemu stosowana jest
przy bezsenności, depresji i w stanach lękowych.
Wycisza również aktywność umysłową i kołatanie
serca, które pojawia się w spoczynku – najczęściej
przed snem.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
SPOKOJNA
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
OSIEM
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
PEREŁ
KOMNATA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
032
031
027
029
028
026
036
014
014
021
012
037
-024
006
016

Skład:

-

Zastosowanie:

-

bezsenność, problemy ze snem
kołatanie serca z niepokojem i nerwowością
brak siły woli
lęki i depresja

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

uspokojenie ducha Shen i Serca
pomaga obniżyć rosnący yang
uzupełnia i porusza krew
uspokaja wątrobę i chroni nerki

Dan Shen -szałwia czerwona
Wu Wei Zi - cytryniec chiński
Shi Chang Pu - tatarak trawiasty
Zhen Zhu Mu - perłoródka
Ye Jiao Teng - rdest wielokwiatowy
He Huan Pi - mimoza
Tu Si Zi - kanianka chińska
Han Lian Cao -Eclipta prostrata
Nu Zhen Zi - ligustr lśniący
Di Huang -rehmannia glu]nosa

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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JASNY UMYSŁ 038
Na bazie receptury: Bu Nao Yang Shen Wan

-

Doskonała receptura dla wszystkich osób, które są
zmęczone nadmiernym wysiłkiem umysłowym w
tym dzisiejszym zabieganym i pełnym stresu życiu.
Receptura ta przeznaczona jest przede wszystkim
na bezsenność, niepokój, słabą pamięć i
koncentrację, które są spowodowane
niedostatecznym odżywieniem duszy Shen.
Brak równowagi umysłu może być spowodowany
starszym wiekiem, ale także nadmierną nauką lub
pracą umysłową. Dlatego receptura ta polecana
jest studentom przygotowującym się do
egzaminów, w celu poprawy zdolności
umysłowych, starszym osobom, a także po ciężkiej
chorobie lub porodzie w przypadku, gdy śledziona
nie jest znacząco osłabiona.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
SPOKOJNA
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
JASNY
OSIEM
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
UMYSŁ
BUDDHA
PEREŁ
KOMNATA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
032
031
027
029
028
026
036
038
014
014
021
012
037
-024
006
016

Skład:

Zastosowanie:

-

problemy z koncentracją
upośledzenie lub utrata pamięci
zaburzenia snu, męczące sny
zmęczenie psychiczne i stres
bóle głowy spowodowane wysiłkiem umysłowym
nadmierne bicie serca i lęki
wsparcie funkcji mózgu
łagodzenie skutków wyczerpania psychicznego

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

-

Yuan Zhi -krzyżownica
Shi Chang Pu - tatarak trawiasty
Wu Wei Zi - cytryniec chiński
Suan Zao Ren -głożyna pospolita
He Huan Hua -mimoza
Ye Jiao Teng - rdest wielokwiatowy
Dan Shen -szałwia czerwona
Zhi Mu - anemarrhena asphodeloides
Huang Jing -kokoryczka
Dang Gui - dzięgiel chiński

odżywia mózg - morze szpiku
uspokaja ducha Shen
wzmacnia nerki i odżywia krew serca
poprawia komunikację między sercem a nerkami

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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OCZYSZCZANIE SPICHLERZA 040
Na bazie receptury: Jian Pi Wan

-

Podstawę nalewki "Oczyszczenie spichlerza"
stanowi receptura tradycyjnej medycyny chińskiej
Jian Pi Wan wykorzystywana w celu wsparcia
procesu trawienia oraz całego układu
pokarmowego.
Warto stosować ją podczas osłabienia Śledziony,
które przejawia się wytwarzaniem nadmiaru Śluzu
lub tendencją do nadwagi.
Zawiera zioła, które poruszają zastój pokarmu i
pomagają w jego prawidłowym przepływie.
Pomagają również wzmocnić Śledzionę, pozbyć się
patologicznej Wilgoci i przywrócić równowagę
układu trawiennego.

www.tcmsklep.pl
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PRZEBUDZENIE
OCZYSZCZANIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
SPICHLERZA
025
004
030
032
031
027
029
028
026
014
014
021
012
-024
006
016
040
Zastosowanie:

-

Wspiera układ pokarmowy
Pozytywnie wpływa na proces trawienia oraz
przyswajanie składników pokarmowych
Zmęczenie i dyskomfort po jedzeniu,
Ciężkość i rozpieranie w żołądku,
Odbijanie się, wzdęcia
Biegunki
Zapalenie żołądka i jelit

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Pi Qi (Qi Śledziony)
przekształca stagnację pokarmu
harmonizuje Żołądek

Skład:

-

Bai Zhu - atraktylód wielkogłówkowy, kłącza
Fu Ling - poria kokosowa, sklerocjum
Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty, korzeń
Shan Yao - pochrzyn chiński, bulwa
Rou Dou Kou - gałka muszkatołowa
Shan Zha - głóg pierzastolistny, owoc
Shen Qu - drożdże lecznicze
Mai Ya - kiełkujący jęczmień
Chen Pi - mandarynka
Sha Ren - amomi,
Mu Xiang - kardamon java
Huang Lian - cynowód chiński
Gan Cao - lukrecja, korzeń

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ZAKOTWICZONA MYŚL 042
Na bazie receptury: Gui Pi Wan

-

Receptura Gui Pi Wan wykorzystywana jest do
regulowania krwi i uspokajania umysłu.
Dedykowana jest osobom narażonym na
nadmiar ﬁzycznego lub psychicznego
przepracowania.
Szczególnie dobrze sprawdzi się u osób
przemęczonych umysłowo m.in. u studentów lub
pracowników biurowych, a także u osób, które
nadmiernie rozmyślają (co może prowadzić do
osłabienia Pi (Śledziony) i Xin (Serca)).
Receptura ta pomaga odżywić Krew Serca.

www.tcmsklep.pl

50

PRZEBUDZENIE
WYOSTRZENIE
WOLNA
DETOKS
ROZBIJANIE
ZAKOTWICZONA
OKRĄGŁY
SIŁA
OKRĄGŁY
CORDYCEPS
KOLCOWÓJ
DANG
REN
HERICIUM
JEDNOROŻCA
MAITAKE
DROGA
CHAGA
REISHI
WĄTROBOWY
SHEN
BUDDHA
BUDDA
GUI
BLOKAD
ZMYSŁÓW
ENERGII
025
004
030
032
031
027
029
028
026
MYŚL
014
014
021
012
-024
006
042
016
Zastosowanie:

-

Wzmacnia w stanach przemęczenia ﬁzycznego i
psychicznego
Podnosi poziom koncentracji
Wspiera wydolność organizmu
Pomaga łagodzić okazjonalną bezsenność
i nerwowe wyczerpanie

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

Wzmacnia Pi Qi (Qi Śledziony)
Odżywia Xin Xue (Krew Serca)
Łagodzi ducha Shen

-

Ren Shen - żeń-szeń właściwy, korzeń
Huang Qi - traganek błoniasty
Bai Zhu - atraktylód wielkogłówkowy
Gan Cao - lukrecja
Suan Zao Ren - głożyna pospolita
Long Yan Rou - longan
Dang Gui - dzięgiel chiński
Fu Shen - poria kokosowa
Yuan Zhi - krzyżownica
Mu Xiang - kardamon java
Sheng Jiang - imbir lekarski
Da Zao - głożyzna pospolita

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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DUŻO WESTCHNIEŃ 044
Na bazie receptury: Zi Shui Qing Gan Yin

-

Nalewka ta zajmuje się trzema najczęstszymi
problemami współczesnych pacjentów. Wzmacnia
Gan (Wątrobę), Shen (Nerki) oraz uwalnia Gan Yu
(Stagnację Wątroby).
Mieszanka ta jest odpowiednia dla kobiet, które
mają wyczerpaną Xue (Krew) i Yin przez poród
i miesiączki oraz dla wszystkich osób, które są pod
długotrwałą presją psychiczną.
Pomaga łagodzić objawy takie jak: stres,
nerwowość, drażliwość, wybuchowość, wahania
nastroju, zaburzenia snu, uderzenia gorąca, nocne
poty i uciążliwe sny, suchość gardła i jamy ustnej,
napięcie lub ból w dolnej części pleców, problemy
menstruacyjne.

www.tcmsklep.pl
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DUŻO WESTCHNIEŃ 044
Zastosowanie:

-

Ogólnie wzmacnia organizm
Działa wyciszająca i odprężająco, Pomaga łagodzić
stres, drażliwość i wybuchowość
Wspiera przy zaburzeniach snu, nocnych potach i
suchości jamy ustnej

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

Uwalnia Gan Yu (stagnację Wątroby)
Uzupełnia Shen (Nerki) i Gan (Wątrobę)
Oczyszcza Xue Re (Gorąco Krwi)
Wzmacnia Xin (Serce) i uspokaja duszę Shen

-

Di Huang - rehmannia glulnosa
Shan Zhu Yu - dereń japoński, owoc
Shan Yao - pochrzyn chiński, kłącza
Shan Yao - pochrzyn chiński, bulwa
Mu Dan Pi - piwonia półdrzewiasta
Fu Ling - poria kokosowa
Ze Xie - żabieniec babka wodna
Dang Gui - dzięgiel chińsk
Bai Shao - piwonia biała
Chai Hu - przewiercień krzewiasty
Suan Zao Ren - głożyna pospolita
Zhi Zi - gardenia jaśminowata

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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CYNAMONOWA PIESZCZOTA 050
Na bazie receptury: Gui Zhi Tang

-

Podstawę nalewki "Cynamonowa pieszczota"
stanowi receptura tradycyjnej medycyny chińskiej
Gui Zhi Tang, która oddziałuje głównie na Tai Yang.
Dzięki gałązkom cynamonu jest mocno
rozgrzewająca, więc szczególnie dobrze sprawdzi
się w okresie jesiennym i zimowym.
Połączenie cynamonu i piwonii pomaga
harmonizować naszą Wei Qi - czyli energię
ochronną przed patogenami.
Autorem mieszanki jest Zhang Zhong Jing, który
opisał ją w dziele Shan Han Lun.
Mieszanka ta może być stosowana również na bóle
brzucha z powodu zastoju zimna, wymioty po
spożyciu zimnego jedzenia i na osłabioną
odporność.

www.tcmsklep.pl
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CYNAMONOWA
DUŻO WESTCHNIEŃ
PIESZCZOTA
PIESZCZTA
044
050
050
Zastosowanie:

-

Skład:

Rozgrzewa
Wspiera w stanach przeziębienia
Wspomaga system odpornościowy
idealna na pierwszą fazę choroby: dreszcze, lekka
gorączka, awersja do zimna, katar, drapanie w gardle
wspomaga system odpornościowy
na wymioty i bóle brzucha po spożyciu zimnego

-

Gui Zhi - cynamonowiec wonny
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Sheng Jiang - imbir, kłącze
Da Zao - głożyna pospolita
Gan Cao - lukrecja

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Harmonizuje Yin i Yang
Harmonizuje Ying Qi i Wei Qi
Harmonizuje Środkowy Ogrzewacz
Usuwa Feng Han (patogen zimna) z warstwy mięśniowej
Rozluźnia warstwę powierzchniową i mięśnie

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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BLOKADA CESARZA 053
Na bazie receptury: Xue Fu Zhu Yu Tang

-

Jej celem jest poruszenie Xue (Krwi) i rozbicie
Xue Yu zastoju Krwi).
Stosowana jest na ostre bóle w klatce piersiowej i
bóle głowy oraz bóle brzucha i odbijanie się.
Obecnie jest jedną z najskuteczniejszych mieszanek
odblokowujących zastój Krwi w górnym
ogrzewaczu. Bólowi w klatce piersiowej może
towarzyszyć kołatanie serca, zawroty głowy,
niespokojny sen, drażliwość lub depresja.
Stosowana jest również przy zakrzepicy,
zaburzeniach rytmu serca i nadciśnieniu
spowodowanym zastojem krwi.
Przeciwskazanie: w ciąży oraz przy stosowaniu
leków rozrzedzających krew

www.tcmsklep.pl
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BLOKADA CESARZA 053
Zastosowanie:

Działanie według Medycyny Chińskiej:
-

Wspiera układ krążenia
Zwiększa przepływ krwi w tkankach i narządach
Wspomaga transport tlenu
Działa pobudzająco, rozszerza naczynia krwionośne
oraz podnosi metabolizm
Ból w klatce piersiowej, ból głowy
uczucie gorąco w klatce piersiowej
przewlekła czkawka
drażliwość, bezsenność, przerywany sen
choroba wieńcowa serca, dusznica bolesna
palpitacje, arytmia, POChP
zator i zakrzepica

Porusza Xue (Krew)
Rozbija Xue Yu (Zastoje Krwi)
Porusza Qi

Skład:

-

Tao Ren - brzoskwinia zwyczajna
Hong Hua - krokosz barwierski
Dang Gui - dzięgiel chiński, korzeń
Chuan Xiong - marchwica, kłącze
Chi Shao - piwonia czerwona
Niu Xi - grzebyk, korzeń
Chai Hu - przewiercień krzewiasty
Jie Geng - rozwar wielkokwiatowy
Zhi Ke - pomarańcza gorzka, owoc
Di Huang - rehmannia glulnosa
Gan Cao - lukrecja, korzeń

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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BIAŁA RZEKA 054
Na bazie receptury: Wan Dai Tang
Wspiera układ rozrodczy kobiet i mężczyzn.
Pomaga również usuwać uczucie ciągłego
zmęczenia oraz luźne stolce i biegunki
spowodowane nadmiarem Wilgoci.
Nalewka pomaga usuwać uczucie ciągłego
zmęczenia oraz luźnych stolców i biegunek
spowodowanych nadmiarem
Wilgoci. Przeznaczona jest do wspomagania
leczenia upławów ginekologicznych, które
spowodowane są niewydolnością układu
trawiennego i zastojem w Wątrobie (atakuje ona
osłabioną Śledzionę). Prowadzi to do powstawania
Wilgoci, która z racji tego, że jest ciężka, opada w
dół i objawia poprzez wydzielinę o białej lub biało żółtej barwie (bez zapachu ani infekcji czy stanów
zapalnych).

-

www.tcmsklep.pl
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BIAŁA RZEKA 054
Zastosowanie:

-

Wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego
oraz równowagę mikrobiologiczną organizmu
Wspomaga system odpornościowy
Pomaga pozbyć się upławów, biegunek i luźnych
stolców
Wspiera pracę układu trawiennego i oddechowego
Pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego
Pomaga zatrzymać upławy
Przeciwskazanie: żółta, gęsta i piekąca wydzielina
wskazująca na dużą ilość Gorąca w Wątrobie i
Wilgotnego Gorąca w ciele.

Skład:

-

Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
Shan Yao - pochrzyn chiński
Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty
Cang Zhu - atraktylód, kłącze
Chen Pi - mandarynka, skórka
Che Qian Zi - babka, nasiona
Bai Shao - piwonia biała, korzeń
Chai Hu - przewiercień krzewiasty
Jing Jie - ziele schizonepety cienkolistej
Gan Cao - lukrecja, korzeń

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Odprowadza z organizmu Shi (Wilgoć)
Ochładza Xue Re (Gorąco we Krwi)
Wzmacnia Pi Qi (energię Śledziony)
Rozprasza zastój Qi Wątroby

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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SUCHE SNY 059
Na bazie receptury: Zhi Xiao Er Yi Niao Tang

-

-

Z punktu widzenia medycyny chińskiej nocne
oddawanie moczu u dzieci może mieć kilka
przyczyn. Najczęstszą przyczyną jest
nierównowaga nerek i serca.
Również funkcja „unoszenia qi” śledziony może być
niewystarczająca – dzieci wtedy są dodatkowo
blade i bardziej zmęczone niż inne.
Receptura Zhi Xiao Er Yi Niao Tang rozwiązuje
wszystkie te stany. Łączy w sobie dwie tradycyjne
receptury: Bu Zhong Yi Qi Tang, która silnie
wzmacnia śledzionę i wspomaga jej funkcję
unoszenia oraz Suo Quan Wan, która wzmacnia
aktywną funkcję yang nerek (uzupełnia Qi i yang),
w ten sposób wychwytując i zapobiegając
wyciekowi moczu.
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BIAŁA
SUCHE
RZEKA
SNY 059
054

Skład:

Zastosowanie:

-

moczenie nocne zwłaszcza u dzieci
częste oddawanie moczu w nocy i w dzień
łagodne zmęczenie / nadpobudliwość
bladość, spontaniczne pocenie się

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

uzupełnia Qi Nerek i Yang
harmonizuje relację między sercem a nerkami - pomaga
sercu "strzec" bramy nerkowej
wzmacnia funkcję śledziony
Kup produkt

www.tcmsklep.pl

-

Huang Qi - traganek błoniasty
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
Chen Pi -mandarynka
Sheng Ma - sumak cimicifugae
Chai Hu - przewiercień krzewiasty
Shan Yao - pochrzyn chiński
Sha Yuan Zi - Sem. astragali
Qian Shi- rozłożnia kolczasta
Wu Wei Zi - cytryniec chiński
Tu Si Zi - kanianka chińska
Fu Pen Zi - jeżyna
Zhi Zi - gardenia jaśminowata
Che Qian Zi - babka, nasiona
Suan Zao Ren -głożyna pospolita
Gan Cao -lukrecja
Da Zao -głożyna pospolita
61

RUCHLIWA MAŁPKA 061
Na bazie receptury: An Shen Wan Jia Wei

-

Jest to jedna z nowoczesnych odmian klasycznego
An Shen Wan, której celem jest uspokojenie ducha
poprzez oczyszczenie gorąca i odżywienie yin i
krwi.
Połączenie żeń-szenia, atraktylodu, pornatki i
lukrecji wzmacnia centrum ciała i zapobiega
tworzeniu się Śluzu. Dodatkowo pomaga
zakotwiczyć serce poprzez wzmocnienie Qi i Esencji
Nerek.

www.tcmsklep.pl
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RUCHLIWA MAŁPKA 061

Skład:

-

Zastosowanie:

-

Brak koncentracji
Impulsywność
Zaburzenie pamięci krótkotrwałej
Trudności w uczeniu się
Niecierpliwość, wybuchowość
Agresywne zachowanie, nadpobudliwość

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Harmonizacja psychiki (Shen)
Harmonizuje i łączy serce i nerki
Uzupełnia Qi i krew
Odżywia Yin
Wzmacnia centrum

Ren Shen - żeń-szeń właściwy,
Di Huang - rehmannia
Fu Shen - poria kokosowa
Yuan Zhi - krzyżownica
Shi Chang Pu - tatarak trawiasty
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
Shan Yao - pochrzyn chiński
Mai Men Dong - konwalnik japoński
Gan Cao - lukrecja
Long Yan Rou - longan
Bai Shao - piwonia biała

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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SKARB CESARZA 064
Na bazie receptury: Rou Fu Bao Yuan Tang

-

Pomaga wzmocnić funkcje Xin Qi (Qi Serca)
oraz całego układu krwionośnego.
Receptura ta pomaga uzupełnić energię Qi i
poruszyć krew, rozgrzać Yang i zrównoważyć go
poprzez uzupełnienie płynów oraz odblokować
zastoje krwi. Dzięki temu pomaga wzmocnić serce i
poprawić krążenie krwi.
Uspokaja również emocje dzięki czemu stosowana
jest również na lęki, bezsenność i stany depresyjne.
Do mieszanki dodane zostały również zioła na
poruszenie Xue (krwi), która wraz z utratą Qi może
spowodować stagnację i tworzyć zastoje, zwane
Xue Yu (zastój Krwi).
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64

BLOKADA
SKARB CESARZA
CESARZA
064
053
Zastosowanie:

-

Wspiera układ krążenia
Wzmacnia układ krwionośny
Wspomaga transport tlenu w organizmie
Zimne kończyny, awersja do zimna, bladość
Łatwe przemęczanie się i duszność wysiłkowa
Płytki oddech, kołatanie serca
Pocenie się na klatce piersiowej
Choroby sercowo-naczyniowe
Upośledzenie funkcji serca i układu krążenia

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia Xin Qi (Qi Serca)
Uzupełnia Xin Yang (Yang Serca)
Uzupełnia Shen (Nerki)
Rozbija Xue Yu (Zastoje Krwi)

Skład:

-

Lu Ti Gen - Rad. pyrolae
Huang Qi - traganek błoniasty
Gui Zhi - cynamonowiec wonny
Gan Cao - lukrecja, korzeń
Ren Shen - żeń-szeń właściwy
Dang Gui - dzięgiel chiński
Chi Shao - piwonia czerwona
Dan Shen - szałwia czerwona
Mai Men Dong - konwalnik japoński
Wu Wei Zi - cytryniec chiński, owoc
Di Huang - rehmannia glulnosa
Rou Gui - cynamonowiec wonnysa
Tao Ren - brzoskwinia zwyczajna
Hong Hua - krokosz barwierski

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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DOBRA WRÓŻKA 073
Na bazie receptury: Chi Tong Tang
Produkt do użytku wyłącznie zewnętrznego!

-

Podstawę nalewki "Dobra wróżka" stanowi
receptura tradycyjnej medycyny chińskiej
Chi Tong Tang, którą stosuje się zewnętrznie na
dziąsła, w przypadku wystąpienia stanu zapalnego.
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BLOKADA
DOBRA
SKARB CESARZA
WRÓŻKA
CESARZA
064
073
053
Zastosowanie:

-

Zewnętrznie w stanach zapalnych dziąseł

Skład:

-

Ding Xiang - goździk, pączek
La Jiao Gen - papryczki Cayenne
Bai Zhi - dzięgiel dahuryjski, korzeń
San Qi - żeń-szeń panax notoginseng

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Porusza Yu Xue (Zastój Krwi)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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SPOKOJNA TAFLA 074
Na bazie receptury: An Shen Ding Zhi Wan

-

-

Mieszanka przeznaczona jest przede wszystkim do
leczenia zaburzeń emocjonalnych i objawów takich
jak: stany lękowe, niepokój, bezsenność, kołatanie
serca.
Pozostałe objawy, to zmęczenie, ospałość i
przygnębienie. U kobiet ten stan jest czasami
związany z menopauzą lub napięciem
przedmiesiączkowym.
Zawiera zioła, które odżywiają serce i wątrobę, koją
ducha, regulują mechanizm Qi poprzez
zakotwiczenie wznoszącego się yang, ale także
pomagają nam lepiej postrzegać otaczający nas
świat i sytuacje, w których się znajdujemy.
Przeciwwskazanie: obecność Gorąca i Śluzu
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BLOKADA
DOBRA
SKARB
SPOKOJNA
CESARZA
WRÓŻKA
CESARZA
TAFLA
064
073
053
074
Zastosowanie:

-

Skład:

bezsenność lub obﬁte sny
budzenie się rano, niemożność ponownego zaśnięcia
niepokój i stany lękowe, ataki paniki
nieśmiałość
nadmierne bicie serca, palpitacja
spontaniczne pocenie się
uczucie suchości w ustach, wysuszone błony śluzowe
przygnębienie, depresja
zespół napięcia przedmiesiączkowego
zaburzenie afektywne dwubiegunowe

-

Fu Shen - poria kokosowa zarodnia z korzeniem
Fu Ling - poria cocos, sklerota
Shi Chang Pu - Tatarak trawiasty
Yuan Zhi - krzyżownica, korzeń
Mai Men Dong - konwalnik japoński, korzeń
Suan Zao Ren - głożyna pospolita
Zhen Zhu Mu - perłoródka (słodkowodna)

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uspokaja ducha Shen, stabilizuje emocje
Usprawnia działanie Qi
Uspokaja yang, odżywia yin

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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SZEŚCIU SZLACHCICÓW 075
Na bazie receptury: Liu Wei Di Huang Wan

-

głównym zadaniem receptury jest odżywianie Yin
Nerek oraz wzmacnianie rezerwy energetycznych
organizmu.
Od czasów dynassli Ming stosowana jest jako
podstawowa receptura na niedobór Yin, który
objawia się poprzez nocne poty, uczucie gorąca
które nasila się wieczorem, suchość w ustach i
gardle (pomaga odżywić i nawilżyć oraz chłodzi
nadmiar gorąca).
Jednym z zastowanych ziół jest Rehmania
pomagająca uzupełnić Yin (płyny ciała) i Krew.
Dereń pomaga oczyścić tzw. Puste Gorąco
(powodujące uczucie gorąca, suchości i nocne
poty).

www.tcmsklep.pl

70

SZEŚCIU
BLOKADA
DOBRA
SKARB SZLACHCICÓW
CESARZA
WRÓŻKA
CESARZA
064
073
053 075
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera w stanach niepokoju i bezsenności
Wspomaga w stanach wynikających ze zbyt wysokiego ciśnienia krwi
Zawroty głowy, szumy uszne, ogólna słabość i bóle w dolnej części
pleców
Suchość w ustach i gardle oraz nocne poty
Uczucie gorąca, które nasila się wieczorem
napięcie mięśniowe, niepokój, stres i bezsenność
Zaburzenia seksualne
Dolegliwości związane z menopauzą: uderzenia gorąca, nocne poty i
suchość

-

Di Huang - rehmania kleista
Shan Zhu Yu - dereń lekarski
Shan Yao - pochrzyn chiński
Mu Dan Pi - piwonia drzewiasta
Fu Ling - poria cocos
Ze Xie - Żabieniec, babka wodna

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Esencję Nerek
Wspiera Yin Nerek
Odżywia Yin i Krew Wątroby
Pomaga pozbyć się pustego gorąca
Wspiera funkcje seksualne

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ŚWIEŻA BRYZA 077
Na bazie receptury: Zhi Bai Di Huang Wan

-

Wspiera organizm, który wraz z wiekiem naturalnie
traci swoje rezerwy energetyczne,
a na skutek utraty zapasu Yin jest zagrożony
przegrzaniem i wysuszeniem. Objawy widoczne są
szczególnie w okresie menopauzalnym.
Kompozycja 8 ziół wspomaga organizm w
przywróceniu zachwianej równowagi między
Yin i Yang.
Wykorzystywana w takich dolegliwościach
jak: uderzenia gorąca i pocenie się, niestabilność
emocjonalna i drażliwość, wysuszenie błon
śluzowych, uczucie pragnienia (szczególnie
wieczorem), zarumienione policzki, szum w uszach,
uczucie podwyższonej temperatury, bezsenność.
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ŚWIEŻA BRYZA 077
Zastosowanie:

-

Łagodzi uderzenia gorąca i gorycz menopauzalną
Wspiera w stanach wzmożonej drażliwości
emocjonalnej i w problemach z bezsennością
Wspomaga w proﬁlaktyce osteoporozy
Pomaga się wyciszyć i uspokoić emocjonalnie
Wysuszenie błon śluzowych, uczucie pragnienia

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

Uzupełnia niedobory Yin
Wzmacnia Nerki
Pomaga pozbyć się patologicznego Gorąca

-

Di Huang - preparowany korzeń rehmanii
kleistej
Shan Zhu yu - owoc derenia
Fu ling - grzyb poria
Mu dan pi - kora piwonii drzewiastej
Ze xie - kłącze żabieńca babki wodnej
Huang bai - kora korkowca amurskiego
Zhi mu - kłącze anemareny
Shan yao - kłącze pochrzynu chińskiego

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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CZERWONY SINIACZEK 082
Na bazie receptury: Chuang Shang Run Hua

-

Czerwony siniaczek, to nalewka do zewnętrznego
stosowania.
Może być wykorzystywana podczas lekkich masaży
Tuina lub przy zastosowaniu okładów, gdzie musimy
„ochłodzić” ból spowodowany przez stan zapalny.
Celem nalewki jest między innymi rozbicie Xue Re
Yu (zastój gorąca Krwi) aby Qi i Krew mogły
swobodnie płynąć.
Stosować do ustąpienia bólu. Na zaczerwienienia,
zasinienia lub obrzęki w miejscu kontuzji. Wcierać 2
- 3 razy dziennie lub stosować jako okład raz
dziennie, najlepiej wieczorem po kąpieli.
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ŚWIEŻA
CZERWONY
BRYZA
SINIACZEK
077
082
Zastosowanie:

-

Zastosowana w nalewce Smocza Krew pomaga poruszyć Krew, rozbić blokady Krwi i uśmierzyć ból. Stosuje się
ją przy ostrych i przewlekłych urazach, przy stłuczeniach, urazach ścięgien i złamaniach.
Pozostałe składniki pomagają pozbyć się gorąca ze stanów zapalnych w tkankach, uzupełniają i poruszają Qi
i Krew oraz zmniejszają obrzęk tkanek.
Nalewka ta działa również "antyalergicznie" na skórę, a wraz z ziołami chłodzącymi pomaga zapobiegać
lub redukować ewentualne niepożądane reakcje alergiczne skóry.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Porusza Qi i Krew
Pomaga pozbyć się blokad i zastojów
Pomaga uzupełnić Krew

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

Skład:

San Ke Zhen - berberys Wallicha, kora
Zhi Zi - gardenia jaśminowata
Hong Hua - krokosz barwierski
Huang Bai - korkowiec amurski
Mo Yao - mirra, gumożywice
Ru Xiang - olibanum, gumożywice
Xue Jie - smocza krew
Lu Lu Tong - ambrowiec
Dang Gui Wei - dzięgiel chiński
75

MAŁE RADOŚCI 084
Na bazie receptury: Gan Mai Da Zao Pian

-

Gan Mai Da Zao Pian to jedna z najstarszych
receptur zalecanych do leczenia problemów
związanych ze zdrowiem emocjonalnym.
Pomaga uspokoić Wątrobę i wyciszyć umysł.
Nalewka pomaga lepiej postrzegać rzeczywistość i
pomaga w takich dolegliwościach jak depresja,
niepokój, nadmierne myślenie, troskliwość,
nieuzasadniony płac, gwałtowne wahania nastroju,
trudności ze snem.
Zawarta w recepturze pszenica o działaniu
ściągającym ma największy udział dlatego, pomaga
dbać o aspekt yin i powstrzymać nadmierną
potliwość. Pomaga również uspokoić Ducha i wraz
z innymi ziołami odżywić Qi, yin i ochłodzić puste
Gorąco.
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ŚWIEŻA
CZERWONY
MAŁE
BRYZA
RADOŚCI
SINIACZEK
077 084 082
Zastosowanie:

-

płaczliwość, niezdolność do kontrolowania swoich emocji, niespokojny sen
nocne poty, kołatanie serca
depresja, smutek, brak radości, melancholia
problemy przed menopauzalne
problemy z pamięcią
zmęczenie i częste ziewanie
Skład:
zaburzenia równowagi emocjonalnej przy zespole
Gan Cao - lukrecja, korzeń
napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
Xiao Mai - pszenica, nasiono
nocny płacz dzieci i lękliwość
Da Zao - głożyna pospolita
Yu Jin - kurkuma, kłącze
Działanie według Medycyny Chińskiej:
Yuan Zhi - krzyżownica, korzeń
Shi Chang Pu - tatarak trawiasty
odżywia yin serca
wspiera Qi serca
Kup produkt
uspokaja wątrobę
uspokaja ducha Shen

-

-
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DUDNIĄCY METAL 089
Na bazie receptury: Bai He Gu Jin Tang

-

Jest to mieszanka ukierunkowana na przewlekłe
problemy z płucami, w których dominuje suchy,
drażniący kaszel oraz uczucie bólu i suchości
w gardle.
Pomaga odżywić Yin Płuc w przypadku jego
niedoborów oraz Yin Nerek. Jest to jedna z
najsłynniejszych receptur do wspomagania leczenia
ostrego i przewlekłego suchego kaszlu.
Płuca nie lubią suchości, dlatego aby działały
prawidłowo, musimy je odpowiednio nawilżać.
Tylko w ten sposób błony śluzowe szybko się
zregenerują, przestaną podrażniać i ustąpi
kaszel. Zioła, które przede wszystkim nawilżają i
oczyszczają puste gorąco, to bulwa lilii i Konwalnik
japoński. Trędownik i szachownica żółta również
nawilżają i oczyszczają gorąc a także pomagają
pozbyć się lepkiego śluzu oraz kaszlu.
www.tcmsklep.pl
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Działanie według Medycyny Chińskiej:

DUDNIĄCY METAL 089
Zastosowanie:

-

Wspomaga nawilżenie dróg oddechowych
Wspiera regenerację śluzówki i regulację wydzielania
śluzu nawilżającego drogi oddechowe
Suchy, drażniący, ostry lub przewlekły kaszel
Kaszel po chorobie przebiegające z gorączką
Suchy kaszel bez śluzu lub z przylegającym lepkim
śluzem
Pogorszenie objawów w suchym środowisku
Gorąco na klatce piersiowe, dłoniach, ewentualnie
podeszwach stóp
Nocne pocenie na klatce piersiowej
Kaszel spowodowany paleniem papierosów
Przewlekłe zapalenie oskrzeli i gardła, astma

-

Odżywia Fen Yin (Yin Płuc)
Nawilża Fei Zoo (Suchość Płuc)
Oczyszcza Re (Ciepło)
Pomaga pozbyć się Śluzu

Skład:

-

Bai He - Lilia, cebula
Di Huang - Rehmania kleista,
Mai Men Dong - Konwalnik japoński
Xuan Shen - Trędownik
Chuan Bei Mu - Szachownica żółta
Jie Geng - Rozwar wielkokwiatowy
Dang Gui - Dzięgiel chiński,
Bai Shao - Piwonia biała, korzeń
Gan Cao - Lukrecja, korzeń

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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MUR OBRONNY 95
Na bazie receptury: Yu Ping Feng San

-

Celem receptury jest wzmocnienie odporności na
choroby.
Receptura ta pomaga przy spontanicznym poceniu,
nawracających przeziębieniach i przy niechęci do
wiatru (osłabienia odporności na zewnętrzne
czynniki klimatyczne).
Stosowana jest przy alergiach (zwłaszcza
sezonowych), przy przewlekłym nieżycie nosa z
przezroczystnym lub białym śluzem. Pomaga
poprawić stan układu odpornościowego po
chorobach przewlekłych, także gruźlicy czy
zapaleniu wątroby.
Mieszanka pomaga regulować układ
odpornościowy i hamuje go jeśli niewłaściwie
reaguje na niektóre alergeny np. w okresie pylenia
lub w przypadku alergii pokarmowych.
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DUDNIĄCY
MUR OBRONNY
METAL95
089
Zastosowanie:

-

Skład:

Pomaga wzmocnić odporność
Zamyka pory skóry, w celu zablokowania wniknięcia
choroby
Pomaga usunąć patogen z ciała
Pomaga pozbyć się skłonności do przeziębień
Pomaga powstrzymać nadmierne pocenie
Zapobiega nawracaniu kataru siennego
Wspiera przy zapaleniu zatok

-

Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
Feng Feng - Ledebouriela, korzeń
Huang Qi - Traganek, korzeń
Nu Zhen Zi - Ligustr lśniący
Gui Zhi - Cynamonowiec wonny

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Wei Qi (energię ochronną)
Usuwa Feng Xie (Wiatr) z Biao (z powierzchni)
Zamyka pory
Wzmacnia Qi Płuc

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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PROPOLIS 099
Skład: Propolis

-

Podstawę nalewki "Propolis" stanowi macerowany
w alkoholu kit pszczeli, który służy pszczołom do
uszczelniania gniazda i zalepiania zbędnych
otworów w gnieździe.
Posiada właściwości bakteriobójcze
i bakteriostatyczne, ponieważ naturalnie wspiera
pszczoły w ochronie gniazda przed rozwojem
bakterii, pleśni, wirusów i grzybów.
Podobnie działa na organizm człowieka, wspierając
go w stanach ogólnego osłabienia i nawracających
infekcji.
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DUDNIĄCY
PROPOLIS
METAL
099 089
Zastosowanie:

-

Skład:

-

Wspomaga w stanach ogólnego osłabienia
Wspiera w walce z nawracającymi infekcjami
i powtarzającym się kaszlem
Stymuluje system odpornościowy
Wspomaga gojenie się ran

Propolis - Propolis cera

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Wzmacnia Wei Qi (Energię obronną)
Wzmacnia Qi Płuc
Ochładza i odprowadza z powierzchni skóry toksyczne
Gorąco

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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CZERWONY KWIAT 100
Na bazie receptury: Qing Re Zhi Beng Tang

-

Podstawę nalewki "Czerwony kwiat" stanowi
receptura tradycyjnej medycyny chińskiej
Qing Re Zhi Beng Tang.
Mieszanka o działaniu oczyszczającym stosowana
w stanach zwanych Beng Lou, czyli ciężkich
krwawieniach miesiączkowych.
Pomaga także usunąć nadmiar Gorąca we Krwi (Xue
Re), które powoduje przedwczesne wydalanie krwi
menstruacyjnej. Puste Gorąco wysusza płyny ciała,
więc pojawia się suchość w ustach i pragnienie.
Gorąc powoduje również drażliwość, niepokój i
gorszy sen.
Aby zaradzić temu syndromowi należy usunąć
Gorąc, odżywić Yin/Krew i zatrzymać krwawienie.
Receptura ta działa zatem kompleksowo na
wszystkich poziomach.
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DUDNIĄCY
CZERWONY
PROPOLIS
METAL
KWIAT
099 089
100
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera funkcjonowanie układu naczyniowego
Optymalizuje ciśnienie krwi pomaga harmonizować
cykl menstruacyjny
pomaga zatrzymać obﬁte krwawienia miesiączkowe
krwawienia poza cyklem
czerwona lub ﬁoletowa, gęstsza krew
skrócony cykl menstruacyjny
suchość w ustach, pragnienie, wewnętrzny gorąc
drażliwość, niepokój i bezsenność
ciemny mocz, skłonność do zaparć

-

Zhi Zi - Gardenia jaśminowata, owoc
Di Huang - Rehmania kleista,
Mu Dan Pi - Piwonia drzewiasta
Huang Qin - Tarczyca bajkalska
Huang Bai - Korkowiec amurski
Di Yu - Krwiściąg lekarski
Ce Bai Ye - Biota wschodnia
Bai Shao - Piwonia biała, korzeń
Mu Li - Ostrygi, muszle

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Oczyszcza Gorąco Krwi (Xue Re)
Zmniejsza nadmierne krwawienie miesiączkowe
(Zhi Beng)

Kup produkt
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SZYBKA KIJANKA 101
Na bazie receptury: Wu Zi Yan Zhong Wan

-

-

Formuła ta stosowana jest przede wszystkim
w celu poprawy jakości nasienia mężczyzn
oraz jako ogólny tonik wzmacniający ich organizm,
szczególnie w podeszłym wieku.
Stosowana jest na ogólne osłabienie, dysfunkcję
seksualną oraz impotencję. Można ją również
wykorzystywać jako tonik wspomagający siły
życiowe starszych mężczyzn u których pojawia się
niewydolność nerek. Ma również pozytywny wpływ
na wzrok. Wspiera męską siłę i witalność we
wszystkich aspektach.
Przeciwskazanie - przy ostrych infekcjach
(przeziębienie, grypa) oraz przy oznakach
Wilgotnego Gorąca.
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DUDNIĄCY
CZERWONY
SZYBKA
PROPOLIS
KIJANKA
METAL
KWIAT
099 089
101
100
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera w ogólnej słabości ﬁzycznej oraz bólu odcinka lędźwiowego
Wspomaga w impotencji
Działa wspierająco w problemach z przedwczesnym wytryskiem
Działa uzupełniająco podczas terapii niepłodności u mężczyzn
Wspomaga wytwarzanie się plemników
Wspiera przy zbyt częstym oddawaniu moczu
zmęczenie i zaburzenia pamięci, zwłaszcza po wytrysku
obniżona witalność i ogólne osłabienie
przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

-

Gou Qi Zi - Kolcowój, owoc
Tu Si Zi - Kanianka chińska
Fu Pen Zi - Jeżyna, owoc
Wu Wei Zi - Cytryniec chiński
Che Qian Zi - Babka, nasiono

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Tonizuje Nerki
Wzmacnia Yang Nerek oraz Jing
Odżywia Krew i Yin

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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SREBRNY ODDECH 102
Na bazie receptury: Shuang Huang Lian Tang

-

Wspiera organizm w walce z wirusami grypy,
opryszczki HSV1 i HSV2, infekcjami układu
oddechowego oraz astmą.
Preparaty oparte na bazie tej mieszanki były
wykorzystywane w Chinach w latach 2002 - 2003
w czasie epidemii SARS.
Nalewka ma silne działanie antywirusowe
i antybakteryjne. Pomaga oczyścić toksyczne
gorąco po zaatakowaniu przez patogen zewnętrzny
(gorący wiatr) z powierzchniowych warstw
obronnych a także z głębszych.
Forsycja zwisła pomaga oczyścić gorąco i usunąć
toksyny gdy patogenne Qi zaatakowało warstwę
powierzchniową.Tarczyca bajkalska pomaga wydalić
z organizmu toksyczną gorąc. Wiciokrzew japoński
pomaga oczyścić gorąco, usuwa toksyny i jest
stosowany w ostrych biegunkach.
www.tcmsklep.pl
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DUDNIĄCY
CZERWONY
SREBRNY
PROPOLIS
ODDECH
METAL
KWIAT
099 089
102
100
Zastosowanie:

-

Skład:

Poprawia funkcjonowanie płuc i układu oddechowego
Pomaga zwiększyć odporność
gorączka, ból gardła, kaszel z żółtą wydzieliną
ostra biegunka zakaźna
zakażenia wirusowe i bakteryjne
ostre zakażenia układu oddechowego
zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli
epidemia wirusa grypy,
zapalenie migdałków, krtani i gardławirus opryszczki

-

Jin Yin Hua - Wiciokrzew japoński
Huang Qin - Tarczyca bajkalska
Lian Qiao - Forsycja zwisła, owoc

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Usuwa Xie (zanieczyszczenia) z Fei (Płuc)
Odprowadza Du (toksyny) z organizmu
Pomaga wzmocnić Wei Qi (energię obronną organizmu)
atak zewnętrznego gorącego Wiatru
Kup produkt
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NAPÓJ ŚLIWKOWY 105
Na bazie receptury: Wu Mei Wan

-

-

Wu Mei Wan to klasyczna receptura stworzona
głównie do leczenia obleńców (obecnie także
innych pasożytów jelitowych, robaków, ale także
biegunek amebowych lub bakteryjnych i infekcji
pierwotniakowych), którym towarzyszą objawy
takie jak ból brzucha i wymioty, skurcze, wymioty
po jedzeniu, a nawet wymioty pasożytów.
Recepturę można stosować również przy
przewlekłych problemach trawiennych
objawiających się biegunką lub miękkim stolcem,
spowodowanych np. Zimnem w jelitach z
towarzyszącym Gorącem w Żołądku – jak to ma
miejsce w przypadku przewlekłych infekcji
pasożytniczych.
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Działanie według Medycyny Chińskiej:

DUDNIĄCY
CZERWONY
SREBRNY
NAPÓJ
PROPOLIS
ŚLIWKOWY
ODDECH
METAL
KWIAT
099 089
105
102
100

-

Zastosowanie:

-

Ogrzewa Środkowy Ogrzewacz i Jelita
Oczyszcza Gorąc, koi Żołądek
Porusza Krew, łagodzi ból
Uzupełnia Qi
Na infekcje charakteryzujące się Gorącem
w Żołądku i Zimnem w Jelitach

Nawracające nudności, mdłości i wymioty
Niestrawność - czasem wymioty z pasożytami
Bóle i skurcze brzucha
Skład:
Przewlekła biegunka lub miękkie stolce
Wu Mei - morela japońska
Kandydoza
Chuan Jiao Glistnica
La Jiao Gen - papryka Cayenna
Miech
Huang Lian - Cynowód, kłącze
Schistosomatoza
Huang Bai - Korkowiec amurski,
Przewlekłe zapalenie żołądka
Gan Jiang - Imbir lekarski
Czerwona bakteryjna
Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty
Wrzodziejące zapalenie okrężnicy
Dang Gui - Dzięgiel chiński
Zespół jelita drażliwego
Lu Ti Gen - Trzcina pospolita
Kamienie żółciowe
Gui Zhi - Cynamonowiec wonny

-

Kup produkt
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MORZE KŁOSÓW 106
Na bazie receptury: Shen Ling Bai Zhu San

-

Receptura ta pomaga wzmocnić śledzionę i
uzupełnić jej Qi - a jednocześnie przekształcić i
usunąć różne formy Wilgoci.
Typowe objawy niedoboru qi śledziony to luźne
stolce lub przewlekła biegunka, utrata apetytu,
zmęczenie lub wyczerpanie i niestrawność.
Innym typowym wskazaniem tej nalewki jest biała
wydzielina ginekologiczna spowodowana
gromadzeniem się wilgoci, miastenia i osłabienie
kończyn.
Jest również stosowana jako tonik Qi w
celu wzmocnienia odporności.
Przeciwwskazanie: uwaga u pacjentów z
niedoborem yin lub pustym gorącem z powodu
niedoboru yin. Nie stosować u pacjentów z ostrym
atakiem zewnętrznym (ostre przeziębienie, infekcja)
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DUDNIĄCY
CZERWONY
SREBRNY
MORZE
PROPOLIS
KŁOSÓW
ODDECH
METAL
KWIAT
099 089
106
102
100
Zastosowanie:

Skład:

Działanie według Medycyny Chińskiej:
-

-

Luźne stolce lub przewlekła biegunka
nudności lub wymioty (cienki śluz)
blada (czasem opuchnięta) twarz
niestrawność, wrzody dwunastnicy
zapalenie odbytnicy
zespół jelita drażliwego - IBS
wydzielina ginekologiczna
osłabienie po chorobach przewlekłych
przewlekły nieżyt nosa
osłabienie kończyn

Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty
Bai Zhu - Atraktylod wielkogłówkowy
Bai Bian Dou - hyacintová fazole
Yi Yi Ren - slzovka obecná
Shan Yao - pochrzyn chinski
Lian Zi - Łzawnica ogrodowa
Sha Ren -amomi, owoc
Fu Ling - pornatka kokosová
Jie Geng -Rozwar wielkokwiatowy
Gan Cao - lukrecja korzeń

Pomaga wzmocnić śledzionę - uzupełnia Qi śledziony
Rozprasza i usuwa wilgoć, przekształca śluz
Pomaga obniżyć Qi żołądka i wznieść Qi śledziony

Kup produkt
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KWITNĄCY OGRÓD 107
Na bazie receptury: Kun Bao Tang

-

Celem nalewki jest wyciszenie narastającego yang,
uspokojenie emocji i psychiki i poprawa snu.
Kun Bao Tang stosuje się w leczeniu zaburzeń
równowagi hormonalnej, które są spowodowane
objawami związanymi z menopauzą, takimi jak: bóle
głowy, uderzenia gorąca, niepokój i bezsenność,
zawroty głowy, szumy uszne, suchość oczu i
suchość skóry, słaba pamięć, drażliwość i nastrój.
Receptura pomaga odżywić nerki i yin wątroby. Jest
również wzbogacona ziołami, które
dodatkowo odżywiają Yin i Krew, oczyszczają
gorąc, a tym samym pomagają pozbyć się zastoju
wątroby, nawilżają błony śluzowe, wyciszają yang
(zatrzymują bóle głowy, szumy uszne i zawroty
głowy) i uspokajają ducha Shen.
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DUDNIĄCY
KWITNĄCY
CZERWONY
SREBRNY
PROPOLIS
ODDECH
METAL
OGRÓD
KWIAT
099 089
102
100
107
Zastosowanie:

-

Objawy związane z menopauzą
Nieprawidłowość cyklu
Uderzenia gorąca z poceniem się, nocne poty
Bóle głowy, zawroty głowy i oszołomienie
Szum w uszach
Suchość w gardle i ustach
Utrata libido
Infekcje dróg moczowych
Problemy ze snem, bezsenność
Drażliwość i wahania nastroju, lęk, depresja

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Odżywia Nerki i Wątrobę
Pomaga pozbyć się zastojów Qi Wątroby
Pomaga uspokoić Yang oraz ducha Shen

Skład:

-

Di Huang - rehmania kleista
Tian Men Dong - szparag, bulwa
Bai Shao - Piwonia biała, korzeń
Nu Zhen Zi - Ligustr lśniący, nasiono
Ju Hua - złocień wielokwiatowy
Huang Qin - Tarczyca bajkalska, korzeń
Suan Zao Ren - głożyna pospolita
Shan Yao - Pochrzyn chiński
Ze Xie - Żabieniec, babka wodna
Mu Dan Pi - Piwonia drzewiasta, kora korzenia
Di Gu Pi - kolcowój chiński,

Kup produkt
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UWOLNIENIE CIEKU 109
Na bazie receptury: Tao Hong Si Wu Tang

-

-

To jedna z najskuteczniejszych receptur
regulujących miesiączkę, zwłaszcza gdy występują
zastoje Krwi spowodowane niedoborem Krwi.
Stosowana na objawy: nieregularne miesiączki, brak
równowagi w jej sile i długości, zakrzepy we krwi
menstruacyjnej, plamienia lub bolesności.
Nasza modyﬁkacja tej słynnej receptury, której
początki sięgają XIII wieku jest najskuteczniejsza w
stanach zwanych Beng Lou - gdzie Beng oznacza,
że miesiączka zaczyna się od cięższych krwawień,
często bolesnych lub z wyprzedzeniem, a Lou
odnosi się do faktu, że miesiączka nadal powoduje
zabrudzenia nawet po „właściwym” czasie.
Oprócz podstawowych sześciu ziół, które
uzupełniają i poruszają krew, nasz wariant zawiera
również zioła, które poruszają zastój Qi (aby
złagodzić ból)
www.tcmsklep.pl
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UWOLNIENIE CIEKU 109

Skład:

Zastosowanie:

-

Nieregularne miesiączki
Beng Lou (mocny start, zatrzymanie i plamienie po
menstruacji)
Bolesne miesiączki (przed i na początku)
Skrzepy krwi i ciemna krew
Wzdęcia brzucha
Wsparcie w procesie leczenia niepłodności
Atroﬁa z powodu zastoju krwi

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Pomaga uzupełnić krew
Porusza krew i pomaga odblokować zastój krwi
Pomaga zatrzymać krwawienie i plamienie
Pomaga regulować miesiączki

-

Tao Ren - Brzoskwinia zwyczajna
Hong Hua - Krokosz barwierski
Dang Gui - Dzięgiel chiński,
Bai Shao - Piwonia biała
Chuan Xiong - Ligus]ci wallichii, kłącze
Di Huang - Rehmania kleista
San Qi - Żeń-szeń fałszywy
Yi Mu Cao - Serdecznik
Qian Cao Gen - rudobýl
Xiang Fu - cibora orzechowa
Mu Dan Pi - Piwonia drzewiasta
Chi Shao - Piwonia czerwona
Di Yu - Krwiściąg lekarski,

Kup produkt
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KOPIEC CUKRU 111
Na bazie receptury: Jian Tang Wan

-

Z punktu widzenia TCM większość przypadków
cukrzycy objawia się brakiem energii Qi i yin. Na
przykład pragnienie jest wynikiem tego, że yin nie
równoważy wystarczająco energii yang, ponieważ
gdy nie ma wystarczającej ilości wody do
schłodzenia ognia, pojawia się nadmierne gorąco.
Objawia się to pragnieniem (w górnym
ogrzewaczu), ciągłym odczuciem głodu (w
środkowym ogrzewaczu) i zwiększonym
oddawaniem moczu (w ogrzewaczu dolnym).
Receptura Jiang Tang Wan to mieszanka, która
pomaga radzić sobie z tym stanem: odżywia yin i
Qi, pobudza tworzenie płynów ustrojowych i
pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru.
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DUDNIĄCY
CZERWONY
SREBRNY
KOPIEC
PROPOLIS
ODDECH
CUKRU
METAL
KWIAT
099111
089
102
100

Skład:

Zastosowanie:

Działanie według Medycyny Chińskiej:
-

Nadmierne pragnienie picia dużej ilości wody
Suchość w ustach
Wielomocz - częste i obﬁte oddawanie moczu
Ciągłe odczucie głodu i zmiany masy ciała
Skłonność do zaparć
Zmęczenie, wyczerpanie
Popołudniowe, nocne lub spontaniczne pocenie się
Sucha skóra, swędząca skóra
Zaburzona tolerancja glukozy
Cukrzyca typu II

Odżywia Yin i Qi
Odżywia płyny ustrojowe (Jin Ye)
Oczyszcza puste gorąco
Harmonizuje poziom glukozy i zmniejsza
prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy

-

Huang Qi - Traganek, korzeń
Xi Yang Shen - Rad. panacius quinquefolii
Di Huang - Rehmania kleista
Ge Gen - kudzu, korzeń
Xuan Shen - trędownik, korzeń
Mai Men Dong - konwalnik japoński
Fu Ling - pornatka kokosowa
Huang Jing - kokoryczka,
Huang Lian - cynowód, kłącze,
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
San Ke Zhe - Rad. berberidis
Wu Wei Zi - Cytryniec chiński,
Ren Shen - żeń-szeń właściwy
Gan Cao - lukrecja

Kup produkt
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PRZERWANIE CIEKU 112
Na bazie receptury: Gu Ben Zhi Beng Tang

-

Receptura ta pomaga odżywić Krew, zatrzymuje
również krwawienie ginekologiczne z powodu
niewydolności śledziony
Zawarte w recepturze traganek, dzwonkowiec
kosmaty i Atraktylod wielkogłówkowy to
regeneratory Qi.
Rehmania kleista i Dzięgiel chiński odżywiają krew,
a imbir pomaga zatrzymać krwawienie i
rozgrzewa - wzmacnia ośrodek yang Qi.
W naszym wariancie dodaliśmy Serdecznik,
który harmonizuje miesiączkę, a także owoc
gorzkiej pomarańczy i kłącze pluskwicy,
które podnoszą Qi i pomagają również zatrzymać
krwawienie.
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PRZERWANIE CIEKU 112
Zastosowanie:

-

Nasilone krwawienie miesiączkowe
Nagłe, silne krwawienie poza miesiączką
„Bladsza” , wodnista krew
Wyraźna bladość na twarzy
Zawroty głowy, zmęczenie
Zimne kończyny
Nieprawidłowości cyklu
Krwotok maciczny

Skład:

-

Di Huang - Rehmania kleista
Bai Zhu - Atraktylod wielkogłówkowy
Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty
Dang Gui - Dzięgiel chiński
Huang Qi - Traganek, korzeń
Gan Jiang - imbir lekarski
Yi Mu Cao - Serdecznik
Zhi Ke - pomarańcza gorzka,
Sheng Ma - Pluskwica, korzeń,

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uzupełnia i unosi Qi
Tonizuje Qi i yang
Odżywia krew
Zatrzymuje krwawienie ginekologiczne
z powodu niewydolności śledziony

Kup produkt
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CZTERY CUDA 113
Na bazie receptury: Si Miao San

-

-

Receptura ta pomaga oczyścić objawy wilgotnego
gorąca, zwłaszcza w dolnej części ciała.
Chyba najbardziej znanym jest zastosowanie
Si Miao Wan w leczeniu bolesnych schorzeń
stawów, na które ma wpływ wilgotne gorąco.
Inne dolegliwości na które stosuje się recepturę
to: osłabienie kończyn dolnych, silne mrowienie i
drętwienie, ciężkość i obrzęki. Stosuje się go zatem
w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów,
choroby stawów, dny moczanowej czy
łuszczycy (gdy zapalenie stawów ma charakter
„gorący”).
Wykorzystywana jest również w leczeniu zapaleń
ginekologicznych z żółtą wydzieliną i przy zapaleniu
gruczołu krokowego.
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CZTERY CUDA 113

Skład:

Zastosowanie:

-

Gorące, opuchnięte i bolesne stawy kończyn dolnych
Silne mrowienie do drętwienia kończyn dolnych
Upławy ginekologiczne (grube, żółte i o
nieprzyjemnym zapachu)
Mała ilość żółtego moczu
Reumatoidalne zapalenie stawów
Dna moczanowa i łuszczycowe zapalenie stawów
Zapalenie gruczołu krokowego
Ból i ciężkość kończyn dolnych

-

Huang Bai - Korkowiec amurski
Cang Zhu - Atraktylód, kłącze
Niu Xi - Grzebyk, korzeń
Yi Yi Ren - Łzawnica ogrodowa

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Rozprasza wilgoć, oczyszcza gorąco
Zatrzymuje ból
Oczyszcza z wilgotnego gorąca i toksyn

Kup produkt
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ROZRUSZANIE ŚRODKA 114
Na bazie receptury: Ge Xia Zhu Yu Tang

-

Receptura Ge Xia Zhu Yu Tang jest przeznaczona do
wspomagania leczenia bolesnych miesiączek,
których przyczyną może być np. Zastój Krwi
Receptura może być stosowana również na „masy
pod przeponą”, nieregularne miesiączki oraz jako
pomoc w usuwaniu skrzepów.
Podstawowym objawem do zastosowania tej
nalewki jest również rozszerzający się lub
wyczuwalny ból w okolicy brzucha, np. w
hepatomegalii i splenomegalii (nadmierne
powiększenie wątroby i śledziony). Z zachodnich
diagnoz odpowiada to ostremu i przewlekłemu
zapaleniu wątroby (zapaleniu wątroby), marskości
wątroby, zapaleniu trzustki lub powiększeniu
śledziony.

www.tcmsklep.pl

104

DUDNIĄCY
ROZRUSZANIE
METAL
ŚRODKA
089 114
Skład:

Zastosowanie:

-

stały, ostry, przeszywający ból, nasilający się pod uciskiem
nieregularne miesiączki lub ich brak
bolesne miesiączki (pomaga łagodzić ból)
wyczuwalne masy w podbrzuszu, brzuchu
zaburzenia trawienia
zaparcia lub przewlekła biegunka
wymiotu krwią lub krew w stolcu
ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby
marskość wątroby
zapalenie pęcherzyka żółciowego
endometrioza

-

Tao Ren - Brzoskwinia zwyczajna
Hong Hua - Krokosz barwierski
Chuan Xiong - Ligus]ci wallichii
Dang Gui - Dzięgiel chiński
Chi Shao - Piwonia czerwona
Mu Dan Pi -Piwonia drzewiasta
Zhi Ke - pomarańcza gorzka
Wu Yao - Rad. linderae
Xiang Fu - cibora orzechowa
Hu Sui Ben - koriandr setý
Gan Cao - Lukrecja

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Porusza Qi i Krew, przełamuje zastoje Krwi
Beng Lou (obﬁte krwawienia, plamienia)
Rozluźnia zastój Qi Wątroby

Kup produkt
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UKOJENIE OSIKI 115
Na bazie receptury: Sheng Ming Xi Feng Tang

-

Według TCM główną przyczyną choroby
Parkinsona jest zmniejszenie ilości Krwi w Wątrobie
i Yin Nerek. Zaburza to w dalszej kolejności
wzmacnianie ścięgien i powoduje drżenie, skurcze
oraz sztywność.
Sheng Ming Xi Feng Tang to receptura, która
pomaga uzupełnić Qi i Krew, w celu pozbycia się
zastoju, a tym samym odblokowania meridianów.
Dzięki niej Wątroba „mięknie” poprzez odżywienie,
Wiatr wewnętrzny uspokaja się, drżenie i
mimowolne ruchy ustają, poprawia się mobilność i
ruchomość całego ciała.
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DUDNIĄCY
ROZRUSZANIE
UKOJENIE
METAL
OSIKI
ŚRODKA
089
115114
Skład:

Zastosowanie:

-

Skurcze i przykurcze
Drżenie ciała i nasilenie objawów pod wpływem emocji
Sztywność ciała i twarzy
Problemy z poruszaniem się
Zmęczenie i osłabienie
Choroba Parkinsona
Zawroty głowy i oszołomienie
Spontaniczne pocenie się

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

-

Huang Qi - Traganek, korzeń
Dang Shen - dzwonkowiec kosmaty
Dang Gui - Dzięgiel chiński
Bai Shao - Piwonia biała
Ji Xue Teng - korzeń, łodyga
Tian Ma - Gastrodia
Gou Teng - końcowe gałązki
Zhen Zhu Mu - perlorodka
Dan Shen - Szałwia czerwona
Chuan Xiong - koperníček

Uzupełnia Qi
Odżywia Krew i rozluźnia Qi Wątroby
Uspokaja wewnętrzny Wiatr

Kup produkt
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OGRÓD Z PIWONIAMI 116
Na bazie receptury: Dan Gui Shao Yao Tang

-

Receptura ta pomaga uzupełnić Krew, wspomaga jej
produkcję i jest stosowana w ramach przygotowań do
ciąży.
Zawarte w recepturze Pornatka i Atraktylod
poprawiają trawienie poprzez wzmocnienie Śledziony,
która jest wtedy w stanie lepiej wytwarzać z
pożywienia substancje niezbędne do życia - Qi i krew.
Żabieniec pomaga usunąć nadmiar Wilgoci wraz z
moczem i w połączeniu z korzeniem
marchwicy poprawia ukrwienie, łagodząc w ten
sposób ból i napięcie w podbrzuszu.
Innym ciekawym zastosowaniem jest pomoc w
leczeniu celiakii, zwłaszcza gdy nie towarzyszą jej
wyraźniejsze objawy dysharmonii między Wątrobą a
Śledzioną lub wilgotne gorąco Jelita Grubego.
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OGRÓD Z PIWONIAMI 116
Skład:

Zastosowanie:

-

ból brzucha i skurcze podbrzusza
ból, który nie ustępuje pod wpływem ucisku
zmęczenie, senność
bolesne miesiączkowanie, nieregularne miesiączki,
zaburzenia owulacji
Zmęczenie i osłabienie
Problemy z zajściem w ciążę
nietolerancja glutenu (Celiakia)

-

Dang Gui - Dzięgiel chiński
Bai Shao - Piwonia biała
Bai Zhu - Atraktylod wielkogłówkowy
Fu Ling - Pornata kokosowa
Ze Xie - Żabieniec
Chuan Xiong - koperníček

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Usuwa Wilgoć
Odżywia Krew i rozluźnia Qi Wątroby
Wzmacnia śledzionę i Nerki

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą

Michał Fugiel
Telefon: 515 318 883
Mail: hurt@mycomedica.pl
Zobacz wszystkie produkty YaoMedica
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