Lékárnička dle TČM
Zažívací problémy — 075, 015
BAO HE WAN

při požití něčeho zkaženého, pocit přejedení, stagnace
jídla, nadýmání

ZUO JIN WAN

pálení žáhy, bolesti žaludku, afty

Kašel a zahlenění — 035
ER CHEN WAN

v případě kašle, bílé hleny, po prodělaném kašly, kdy
zahleněnost neustupuje, časté zahlenění, zejména u dětí

Mišpulníkový sirup

škrábání v krku, chrapot, zánět průdušek se zahleněním a
nemožností odkašlat, chronický kašel s obtížným vykašláním

Cestovatelský průjem a nevolnost — 101
HUO XIANG ZHENG QI
WAN

bolesti hlavy, bolesti svalů, třesavka, průjem, zvracení,
cestovatelský průjem

Prochladnutí — 008, 001
GUI ZHI TANG WAN

počátky nachlazení, zimomřivost, pobolívání těla, pocení

XIAO QING LONG WAN

nachlazení se zimomřivostí, kašlem a velkým zahleněním,
dušnost při infekci

Problémy močových cest — 102
BA ZHENG WAN

záněty močových cest, pálení při močení, akutní záněty
prostaty

Příznaky chřipky v teplých destinacích (26°C+) — 002, 003
YIN QIAO JIE DU WAN

pálivé bolesti v krku se zarudnutím a otokem, horečnatost

SANG JU YIN WAN

akutní infekce s kašlem, zvýšená teplota, lehké pocení,
zánět nosohltanu, nažloutlá rýma, záněty spojivek s pálením
či svěděním očí

Silné angýny, záněty dutin & středouší — 209
PU JI XIAO DU YIN

akutní bolesti v krku, angíny, počínající záněty středouší

Alergie & rýma — 007, 142
BI MIN GAN WAN

zvětšená nosní mandle, alergická rýma se svěděním
či pálením kýchání

YU PING FEN WAN

prevence alergií, hlavně alergické rýmy

Ofouknutí a s ním spojené problémy — 004
CHUAN XIONG CHA TIAO WAN

bolesti hlavy a šíje, zablokování šíje až do bolesti, nastydnutí (např. při větru na lodi)

Pohmoždění & hojení zlomenin — 205, 208P
JIN GU DIE SHANG
WAN

bolesti po úrazech, pohmožděniny, podvrknutí kloubů, pooperační stavy, podpora hojení

SAN QI

samotný Pavšehoj čínský, staví krvácení, hojení po úrazech
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