
                    מרקחות צמחי מרפא אינדקס הטיפול ב

 ברפואה הסינית המסורתיתתבניות חולי הבסיסיות  לפי

 במרקחותהטיפול  יםייניתסמינים אופ תבניות חולי
Liv Qi stagnation  אי שקט ועצבנות, מצבי רוח משתנים, כאבים

עמומים, התכווצויות שרירים, תחושת מחנק 
 בחזה וכאב טרום ווסתי, עייפות.בגרון, גודש 

Xiao Yao San 

Liv Blood deficiency  ,יובש בעיניים, בשיער ובעור, סחרחורות, חולשה
קשיי הירדמות, אנמיה, זיכרון לקוי, חוסר 

מוטיבציה, דיכאון, מחזור מאחר, דם ווסת חיוור, 
 ציפורניים דקות ושבירות.

Xue Tonic 
 

Liv Blood deficiency 
& Blood stagnation 

תסמונת קדם ווסתית, כאבי מחזור, מחזור לא 
סדיר, כאבי ראש, מיגרנות, כאבים בעיניים, 
חלומות מטרידים, חרדות, הפרעות בשינה, 

מניעת חולי לבבי, חסימות בכלי דם, איזון לחץ 
 דם.

Qi & Blood Elixir 
 

Curcumore 

Damp heat in 
the Liv & Gb 

פריחה אדומה בעור, גרד, הפרשות מוגלתיות, 
אוזניים, דלקות באיברים,  \דלקות עיניים 

מיגרנות, לחץ דם גבוה, עצבנות, אגרסיביות, 
 שתן צהוב ומועט, טינטון.

Clear Liver 
 

Ht Qi deficiency  ,חולשה וחוסר מוטיבציה לעשייה, פלפיטציות
חרדה, הזעות ספונטניות,  תאבון ירוד, חוסר 

 בטחון עצמי.

Calm Shen 

Ht Blood deficiency   ,פלפיטציות במאמץ, סחרחורות, תשישות
דיכאון, יובש בעיניים, הזעות במנוחה, הימנעות 

מיצירת קשר, מחזור מאחר, דם ווסת חיוור, 
 פנים חיוורות, חוסר עניין במין, קושי בהירדמות.

Xue Tonic 

Ht Yin deficiency ות לילה, חום בחמשת פלפיטציות בליל, הזע
הכפות, פנים סמוקות, דלקות כרוניות, הפרעות 
חרדה, דיבור מבולבל, יובש ווגינאלי. שינה קלה, 

 אי שקט, היסטריה.

Tonify Yin 

Ht Shen not harmonized  ,הסתגרות, מחשבות רעות, הפרעות שינה
זיכרון חלש, תשישות נפשית, התנהגות היפו 

דיבור מבולבל, הזעות מאנית, הפרעות אכילה, 
 ספונטניות.

Calm Shen 
 

Support the center 

Sp Qi deficiency  חולשה, לאות, עצלות, נפיחות בטנית אחרי
האוכל, יציאות רכות, פנים חיוורות, צניחת 

 איברים, תאווה למתוק.

Support the center 
 
Licorise 
 

Sp not control  Blood  ,טחורים מדממים, דימומים כרונים, חולשה
 סימנים כחולים )המטומות(, בצקות.

Qi & Blood Elixir 

Sp Damp  השמנה, הפרשות ווגינאליות, כולסטרול
ושומנים בדם, שלשול כרוני, נפיחות וצבירת 

, 2נוזלים, חילוף חומרים לקוי, סכרת מסוג 
 דאגות מרובות.

Support the center 
 

Curcumore 

St fire + Kid Yin deficiency בעצם פגיעה ,חניכיים נסיגת, חניכים דלקות ,
, הפה בחלל ופצעים אפטות, , אקזמה, אקנה

 קיבה כיב, פילורי הליקובקטור, צרבות

Botanigum 
 
Curcumore 
 
 



Kid Yin deficiency ות לילה, חום בחמשת הכפות,גלי חום,  הזע
ירידה בשמיעה, זיכרון חלש, דמנציה, סכרת 

, אי שקט, יתר לחץ דם, נשירת שיער, אי 2מסוג 
 פריון, חרדה.

Botanic Yin 
 

Tonify Yin 
 

Kid Yang deficiency  ,כאבי גב תחתון, כאבי בירכיים, אימפוטנציה
חלש, אוסטיאופורוזיס, חולשה, עייפות,זיכרון 

דמנציה, אסטמה, בצקת ריאות, אי פריון, זרע 
 חלש, פחד וחרדה.

Botanic Yang 
 

Support  the center 

Kid Jing deficiency  ,הפרעות תפקוד מיני, האפרת שיער, דמנציה
חולשה ועייפות, חולשת עצמות ושיניים, 

 טיניטוס, מחלות אוטו אימיוניות.

Botanic Yang 

Botanic Yin 

Licorise 

Lu Qi deficiency  
Wei Qi deficiency 

קול חלש,שיעול כרוני, בצקת ריאות, חולשת 
מערכת חיסון והתקררויות חוזרות, קוצר 

נשימה, עייפות וחולשה, הזעות ספונטניות, 
 קדחת השחת.

Support  the center 

Lu Yin deficiency  קול חלש, שיעול יבש, מחלה חסימתית של
חום בחמשת הכפות, עור יבש, הריאות, צרידות, 

אלרגיות, דלקות גרון כרוניות, קוצר נשימה, 
 גודש סינוסים.

Botanic Yin 

 
Tonify Yin 
 

Pathogenic wind 
attack the Lung 

חום גבוה, נזלת אקוטית, כאב גרון, שיעול עם 
ליחה, פרונקלים, אלרגיה עורית או נשימתית, 

בשקדים, גרד בעיניים, קוצר נשימה, דלקת 
צמרמורות, כאבי צוואר ועורף תוצאת 

 התקררות.

Windshield 
 
Clear Oil 
 
Sou Syrup 
 

 


