
 

 תפקוד ופעולה –רשימת מרקחות 

 מינון תפקוד ופעולה שם המרקחת
BOTANIC YIN  ,תמיכה בתמצית הכליות ובהזנת דם. במצבי אי פריון, אמינוריאה

בשיער, אוסטאופורוזיס, ירידה בשמיעה,  \אנדומטריוזיס, אנמיה, יובש בעור 
 זיכרון, תפקוד מנטאלי.

קפ' פעמיים  2
 ביום

BOTANIC YANG  תמיכה בתמצית ואש הכליות והזנת צ'י. במצבי אי פריון גבר ואישה )על רקע
הפלות חוזרות, אמינוריאה, שחלות  זרע חלש / פגום, חוסר חשק מיני, קור(,

בירכיים, אוסטאופורוזיס, ירידה בשמיעה, זיכרון,  \פוליצסטיות, כאבי גב תחתון 
 תפקוד מנטאלי.

קפ' פעמיים  2
 ביום

BOTANIC GUM יקוי חום מהקיבה והזנת תמצית הכליות. לטיפול ומניעת דלקות חניכיים וחיזוק נ
בקיבה,  –אקנה, פסוריאזיס, אקזמה, דלקותת כרוניות  –, מחלות עור עצם

 הליקובקטור, כליות.

קפ' פעמיים  2
 ביום

CURCUMORE  קרוהן, קוליטיס, מעי רגיז, שילשול –חיזוק המרכז והנעת צ'י ודם. מע. העיכול .
 דלקות מפרקים, כאב פרקים, חולשת מערכת חיסון ונטיה להתקררות.

קפ' אחת 
 פעמיים ביום

LICORISE  .טיפול ומניעת סכרת ושמירה על כלי הדם והלבC1A קפ' אחת  , כולסטרול גבוהגבוה
 פעמיים ביום

SUPPORT THE CENTER מניעת  יסון,חיזוק הצ'י והמרכז, חימום הערוצים, ניקוז לחות. חיזוק מערכת ח
קושי  –התקררות, נזלת, נוזלים באזניים, ריור, שיעול עם ליחה. מע' עיכול 

בעיכול, נפיחות בטנית אחרי האוכל, שילשול, מעי רגיז. רגישות לקור, כאבי 
 פרקים, בצקות.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

WIND SHIELD  ם, גרון, חום גבוה, התקררות, שפעת, שיעול, כאבי ראש, אזניי –פתוגן חיצוני
 צמרמורות, נזלת.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

XUE TONIC   הזנת דם, אנמיה, מחזור לא סדיר, מיעוט דם וסתי, עייפות וחולשה, כאבי ראש
 עמומים, ירידה בראיה, יובש בעור, קשיי הירדמות.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

QI & XUE ELEXIR  ,אנמיה, חולשת מע' חיסון, כאבים עמומים, חולשה חיזוק צ'י והזנת דם
 ועייפות, אי שקט ועצבנות, הפרעות שינה

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

TONIFY YIN  חיזוק הכליות והזנתYIN תסמונת גיל המעבר, גלי חום, יובש וגינלי, הזעות ,

יעה, ריריות. ירידה בשמ \עיניים  \לילה, חוסר חשק מיני )אישה(. יובש בעור 
 טינטון.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

CLEAR GAN  ,ניקוי חום ולחות מהכבד וכיס המרה, דלקות חוזרות, עיניים, אזניים, עור
וגינליות, שתן. אי שקט ועצבנות, חלומות מטרידים, מיגרנות, טעם מר בפה, 

 קשקשת, פצעים כרונים.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

HUANG LIAN TANG ז אש ותמיכה במע' חיסון. הרפס, אפטות בפה, תמיכה בחולי סרטן, טיפול ניקו
 ומניעת דלקות כרוניות, סכרת, שומנים בדם.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

JIE YU TANG  הנעת צ'י ודם ופתיחת הערוצים. כאבי פרקים, גב, נקעים וחבלות. כאבי ראש
  עצבנות.ומיגרנות, כאבי מחזור, גושים בווסת, אי שקט ו

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

XIAO YAO SAN  ,ניקוי הכבד ותמיכה בטחול ובהזנת דם. תסמונת קדם ויסתית, מחזור לא סדיר
 ציסטות בחזה וברחם, אנמיה, חולשה ועייפות, נפיחות בטנית וצואה רכה

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

CALM SHEN  חרדה ומצב רוח,  הפרעות שינה, השקטת הלב והנשמה, אי שקט, הפרעות
 הפרעות קשב וריכוז.

חצי מזלף,     
 פעמים ביום 3

 

 

 



 

 שמנים, סירופים ומשחות:

 מינון תפקוד ופעולה שם
SOU SYRUP  ותומך בצ'י  יבש. מנקה רעילות \סירופ לשיעול לח

 הריאות
 פע' ביום 5כפית, 

CLEAR OIL לטיפול בדלקות אזניים, הפרשות מהאוזן, נוזלים,  מןש

 טינטון

 לפי הוראת המטפלטיפות לאוזן,  2

OPEN AIR OIL עורף וחזה טיפות, לעסות לתוך הנחיריים. לעסות  2 התקררות אסטמה, ן לטיפול בנזלת, אף סתום,מש
 בהתקררות.

HAIR TONIC רת שיער, הזנת הקרקפת ומניעת עיסוי למניעת נשי מןש

 קשקשת וגרד

 לעסות מס' טיפות לתוך הקרקפת לאחר מקלחת.

 PASTESE  ,למרוח על הנגעים לפי הצורך פריחות "רטובות"קרם טיפולי לאקנה, עור מגורה 

HEMO BALM מקלחת \למרוח אחרי יציאה  קרם טיפולי לטחורים 

COOL GEL מריחה לפי צורך ג'ל לטיפול בעקיצות, כוויות שמש, עור מגורה 

DESERT BALM מריחה לפי צורך ם לטיפול בעור יבש, מגרד, אקזמהרק 

HEAT CREAM נקעים, פציעות ספורט, כאב, לטיפול ב מחמם םרק

 לאחר אימון

 מריחה לפי צורך

 


