a) Na povzbuzení organismu a navození psychické pohody
062 Zklidnění zčeřené hladiny
JIA WEI XIAO YAO WAN

152 Tygří pramen
TCM Herbs

BUZ HONG YI QI WAN

pocit vnitřní podrážděnostipocit
„knedlíku v krku“citová nevyrovnanost,
výkyvy nálady, deprese, vnitřní tíseňpocity
večerní horkostipremenstruační syndrom

tablety 100 ks

350 Kč

153 Ebenový větrolam
SHEN QI WAN

malátnost, tělesná únavapocit těžkého
těla či dolních končetinfyzická
nevýkonnostsklon k pocení
nepřiměřenému námaze

tablety 100 ks

NU KE BA ZHEN WAN

častá infekční onemocněníopakované
virózy, angíny, záněty průdušekprevence
alergické rýmyúnavový syndrom s
opakovanými infekcemi

350 Kč

081 Spadnutí kamene ze srdce
BAN XIA HOU PO WAN

TCM Herbs
povšechná únava, zvláště po
poroduchudokrevnostnedostatečnost
tvorby mateřského mlékarekonvalescence
po nemoci, operaci, porodu

tablety 100 ks

350 Kč

068 Rozpletení zamotaného klubíčka
TCM Herbs

YI GUAN JIAN WAN

alergie - chronická, astma
bronchialebolesti v krku, bolesti v
podžebří, bolesti žaludkubušení srdce,
dušnost, kašel chronickýnávaly horka,
neuróza, pálení žáhyprsní nádory,
předmenstruační potížestruma, úzkost,
zahlenění

tablety 100 ks

350 Kč

191 Náramek osmi perel
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
trávicí potížepsychické
problémynervové potížegynekologické
potíže

tablety 100 ks

350 Kč

850 Nápoj pěti hvězd
JIAO GU LAN CHA

TCM Herbs
obezitavysoký krevní tlakzvýšený
cholesterol, krevní tuky a krevní
cukrtrombózy, embolieangina pektoris,
leidenská mutacelehké deprese nebo
naopak podrážděnost a
agitovanostzvýšená krevní srážlivost

dóza 100 g

Produkty TCM

400 Kč

www.tcmcentrum.cz
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b) Na bolestivé obtíže pohybového aparátu
022 Tanečnice z hruškové zahrady

201 Pevnost palácového pilíře

CELULITIS WAN

DU HUO JI SHENG WAN

TCM Herbs
celulitidanadváha

tablety 100 ks

bolesti a pocity tíhy, hlavně v dolní
části zad a v dolních
končetináchchronické bolesti kloubů,
které se zhoršují při změně počasí, zvláště
na chladranní „rozlámanost“ a zhoršující
se bolesti po fyzické námaze

350 Kč

202 Ochlazení žhavé lávy
XUAN BI WAN

TCM Herbs
revmatoidní artritis se zarudlými,
bolestivými kloubydnazvýšený cholesterol

tablety 100 ks

TCM Herbs

tablety 100 ks

350 Kč

205 Houževnatost bambusového
výhonku
JIN GU DIE SHANG WAN

TCM Herbs
bolesti svalů, šlach, kloubů a kostí
revmatického původubolesti zad a krční
páteřekřeče a mravenčení v
končetináchúrazyregenerace pohybového
aparátu

350 Kč
tablety 100 ks

206 Vyhlazení slonové kosti
KANG GU ZENG SHENG WAN

204 Síla opravdového bojovníka
TCM Herbs

SHU JING HUO XUE WAN

kostní výrůstky na páteřibolesti v
zádech při vyhřezlých ploténkáchostruhy
patní kostidlouhodobé bolesti kloubů s
deformacemi při artrozebolesti kostí a
kloubů u rychle rostoucích dětí

tablety 100 ks

350 Kč

700 Šaolinový olej
SHAOLIN OIL

Produkty TCM

TCM Herbs

revmatické bolesti kloubů a
svalůartrotické bolesti kloubůkarpální
tunelyotoky dolních končetinstěhovavé
bolesti horních a dolních končetin

tablety 100 ks

350 Kč

200 Lingzhi kořen života
TCM Herbs

GANODERMA LUCIDUM WAN

poranění svalů, šlach, vazů a
kostíbolesti v bedrech či křížibolesti krční
páteřerevmatické bolestibolesti hlavy při
nachlazení či při migréněrýma alergická,
akutní či celoročníkašel u malých dětí

sprej 25 ml

350 Kč

300 Kč

TCM Herbs

stavy po chemoterapii či
radioterapiipooperační stavyposílení
tělesné konstituceke zlepšení příznaků
závažných nemocí

bylinný prášek
30g

www.tcmcentrum.cz
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Produkty TCM
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c) Na problémy kožní
010 Půvab jasmínové pleti
ZHEN ZHU AN CHUANG WAN

011 Patero uhašení sopky
TCM Herbs

WU WEI XIAO DU WAN

aknepřírodní antibiotikum

kožní zánětyaknerůžehnisavé
vředypálivý exémhorečka

tablety 100 ks

350 Kč

012 Stín brokátového závoje
HUANG LIAN JIE DU WAN

tablety 100 ks

tablety 100 ks

350 Kč

113 Vánek hedvábného vějíře

CELULITIS WAN

tablety 100 ks

350 Kč

119 Hříva černého vraníka

BU XUE FENG WAN

TCM Herbs
svědění kůžeekzém

tablety 100 ks

350 Kč

013 Vystydnutí horké plotny
TCM Herbs

CHUAN XIN LIAN WAN

padání vlasůpředčasné šedivění
vlasůmastné a nekvalitní vlasy

Produkty TCM

350 Kč

114 Zátiší poustevníka changa
TCM Herbs

tablety 100 ks

tablety 100 ks

TCM Herbs
celulitidanadváha

ekzém suchý i mokvavýlehčí
lupenkasvědění kůže, pálení
pokožkykopřivka alergického původukožní
plíseň na dlaních či nohou s pálením

HE SHOU WU WAN

350 Kč

022 Tanečnice z hruškové zahrady
TCM Herbs

aknehnisavé kožní bolákysucho v hrdle
a krvácení z nosuinfekce s horečkouzáněty
středoušíangíny

XIAO FENG WAN

TCM Herbs

TCM Herbs
epidemická horečnatá
onemocněníveškeré druhy akutních
zánětůbakteriálních a virových infekcí

350 Kč

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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019 Svléknutí hadí kůže
GAN/DAN SHI/RE WAN

021 Vysušení rýžových teras
TCM Herbs

WEI/DA CHANG SHI/RE DU WAN

mokvavé a svědivé ekzémyakutní
záněty kůžebércové vředyrůžepásový
oparlupénkaakné...

tablety 100 ks

350 Kč

akutní a chronická gastritida,
Crohnova chorobaulcerosní kolitis, akutní
a chronické průjmyhemeroidypálení žáhy,
střevní polypy a divertikly,
nadýmánízáněty, akné, lupénka, ekzémy,
seboroická dermatitidaafty, paradentóza

tablety 100 ks

350 Kč

030 Ukotvení horkovzdušného balónu

040 Vytažení zakleslých stavidel

PI PA QING FEI YIN WAN

YU XUE WAN

TCM Herbs

akné u dospívajících, růžovka,
alkoholový červený a nateklý nosčervené
pupínkyzánětlivá zarudnutí kolem nosu,
akné s černou nebo bílou hlavičkouzánět
průdušek, zánět plic, kašel s vykašláváním
žlutého hlenuzánět nosních dutin, nosní
polypy, chronická rýma, oteklé nosní
sliznice, horečka, zácpa

tablety 100 ks

350 Kč

115 Pohlazení medvídka pandy
XIN/XUE RE FENG WAN

TCM Herbs
ekzémy, lupénka, akné s vředy a
abscesy, bércová vředybolestivá
menstruace, ztráta či vynechání
menstruace, předčasná nebo naopak
dlouhotrvající menstruacemyomy, cysty,
fibromyangína pektoris, stavy po srdečním
infarktu a mozkové mrtvici, stavy, kdy je
nutno „ředit krev“akutní i chronické úrazy
a poranění, zlomeniny, výrony,
zhmožděniny, natržení svalů, vykloubení,
otoky, tenisový loketbolesti hlavy nebo
kdekoliv po těle, bolesti při poraněních a
úrazech, revmatická bolesti kloubů, šlach
a vazů, nádory, metastázy

tablety 100 ks

350 Kč

900 Nápoj čínských MUDRců
TCM Herbs

YI YI REN CHA

chronické suché a svědivé ekzémy,
lupénka, atopické dětské svědivé ekzémy

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
bulky v prsoucelulitidakožní výrůstky,
lipomy, mateřská zneménkametabolický
syndrom, obezita, zvýšený cholesterol

dóza 100 g

400 Kč

009 Zrození Fénixe
HUANG QIN WAN

TCM Herbs
vysoký krevní tlakdetoxikace

bylinný prášek
30g

Produkty TCM

350 Kč

www.tcmcentrum.cz
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d) Na stavy nachlazení a alergie
002 Chlad ranní mlhy
YIN QIAO JIE DU WAN

003 Křehkost svinutého lístku
TCM Herbs

SANG JU YIN WAN

horečka s bolestmi v krkuchřipka s
bolestmi v krkuakutní alergické projevy

tablety 100 ks

350 Kč

004 Průsmyk větrné hory
CHUAN XIONG CHA TIAO WAN

počáteční stádia chřipek s
kašlemdětské virózy a nachlazení

tablety 100 ks

350 Kč

012 Stín brokátového závoje
HUANG LIAN JIE DU WAN

BI MIN GAN WAN

tablety 100 ks

QING QI HUA TAN WAN

350 Kč

Produkty TCM

TCM Herbs
kašel s obtížným vykašláváním
nažloutlých hlenůkuřácký kašelzáněty
průdušek

tablety 100 ks

350 Kč

034 Ovoce stromu života
TCM Herbs

SU ZI JIANG QI WAN

akutní a chronický kašelakutní a
chronické astmaakutní a chronická
bronchitidaalergický kašel s pískoty a
sípáním

tablety 100 ks

350 Kč

031 Vůně borovicového háje
TCM Herbs

032 Ozvěny himalájského hromu
DING CHUAN WAN

TCM Herbs
ucpaný nos se ztrátou čichualergická
rýmasinusitidanosní polypyakutní
alergické projevy v pylové sezóně

aknehnisavé kožní bolákysucho v hrdle
a krvácení z nosuinfekce s horečkouzáněty
středoušíangíny

tablety 100 ks

350 Kč

007 Vyvanutí dračí jeskyně
TCM Herbs

bolesti hlavy a těla v počátku
nachlazenípočínající chřipka s celkovými
projevy (směs se užívá jen na počátku
chřipky, prvé 2-3
dny!)zimomřivostztuhlost šíje a ramen

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
astma s bílým a napěněným
hlenemchronická bronchitis a emfyzém s
bílým a napěněným hlenemkašel s bílým a
napěněným hlenem

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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036 Baldachýnová komnata
WEN DAN WAN

131 Hvizd stříbrné píšťalky
TCM Herbs

BAI HE GU JIN WAN

obezitaMeniérova chorobapískání v
ušíchepilepsienuerózy, nespavost, bušení
srdce, bázlivost,
podrážděnostdepreseschizofrenie

tablety 100 ks

350 Kč

153 Ebenový větrolam
SHEN QI WAN

suchý dráždivý až bolestivý
kašeldlouhotrvající chrapotsucho v ústech,
suchá nosní sliznice a kůže

tablety 100 ks

PI PA QING FEI YIN WAN

častá infekční onemocněníopakované
virózy, angíny, záněty průdušekprevence
alergické rýmyúnavový syndrom s
opakovanými infekcemi

350 Kč

033 Svlažení vyprahlé stepi
QING ZAO JIU FEI WAN

akné u dospívajících, růžovka,
alkoholový červený a nateklý nosčervené
pupínkyzánětlivá zarudnutí kolem nosu,
akné s černou nebo bílou hlavičkouzánět
průdušek, zánět plic, kašel s vykašláváním
žlutého hlenuzánět nosních dutin, nosní
polypy, chronická rýma, oteklé nosní
sliznice, horečka, zácpa

tablety 100 ks

350 Kč

060 Krůpěj z lesní studánky

Produkty TCM

TCM Herbs
astma s bílým a napěněným
hlenemchronická bronchitis a emfyzém s
bílým a napěněným hlenemkašel s bílým a
napěněným hlenem

tablety 100 ks

350 Kč

008 Skořicovníková směs
TCM Herbs

GUI ZHI TANG WAN

chřipka, zánět průdušek a plicakutní a
chronické záněty středouší - obzvláště u
dětí (i preventivně)opakované
angínyzáněty příušních žláz, zánět
žlučníku, zánět žaludku z refluxu
žlučimezižeberní neuralgieakutní dětské
průjmy či naopak dlouhodobá chronická
zácpa u dospělýchmalárie, akutní
revmatická horečka

tablety 100 ks

350 Kč

SU ZI JIANG QI WAN

chřipky a virózy se suchým
kašlemalergický kašel, alergické astma,
pylová rýma, pylová astma (sezónní)akutní
a chronický suchý kašel bez hlenů
(sezónní nebo celoroční)akutní
laryngitidy, černý kašelakutní a chronické
bronchitidy, pneumoniekašel u rakoviny
plic

XIAO CHAI HU WAN

TCM Herbs

034 Ovoce stromu života
TCM Herbs

tablety 100 ks

350 Kč

030 Ukotvení horkovzdušného balónu
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Bohemia
počátky
nachlazenízimomřivostpobolívání
tělapocení

kuličky 200 ks

www.tcmcentrum.cz

210 Kč
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142 Odolnost ebenového větrolamu

154 Tok horního pramene

YU PING FENG WAN

SHENG MAI WAN

TCM Bohemia
častá nachlazeníchřipkysnížená
imunitapylové alergiesnížená imunita u
chronického únavového syndromu

kuličky 200 ks

210 Kč

TCM Bohemia
dušnost a pocení při zátěžichronický
suchý kašel

kuličky 200 ks

210 Kč

163 Tajemství havraního copu
SHOU WU WAN

TCM Bohemia
padání či předčasné šedivění vlasů

kuličky 200 ks

Produkty TCM

210 Kč

www.tcmcentrum.cz
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e) Na nespavost a disharmonie organismu
036 Baldachýnová komnata
WEN DAN WAN

062 Zklidnění zčeřené hladiny
TCM Herbs

JIA WEI XIAO YAO WAN

obezitaMeniérova chorobapískání v
ušíchepilepsienuerózy, nespavost, bušení
srdce, bázlivost,
podrážděnostdepreseschizofrenie

tablety 100 ks

350 Kč

066 Vidina pokojného odpočinku
YI GAN WAN

TCM Herbs
pocit vnitřní podrážděnostipocit
„knedlíku v krku“citová nevyrovnanost,
výkyvy nálady, deprese, vnitřní tíseňpocity
večerní horkostipremenstruační syndrom

tablety 100 ks

350 Kč

121 Elixír nebeského císaře
TCM Herbs

TIAN WANG BU XIN WAN

epilepsietiky, noční děsy u
dětíhysterie, vnitřní neklid s třesem

tablety 100 ks

duševní přepracovanost,
podrážděnostnespavost s povrchním
spánkem a častým buzením se v
nocilekavost s bušením srdce

350 Kč

tablety 100 ks

350 Kč

127 Radost přicházejícího spánku

186 Hbitost lučního štírka

SUAN ZAO REN WAN

MAI WEI DI HUANG WAN

TCM Herbs
nespavost s nemožností
usnoutpodrážděnost, nervozitapsychická
labilita

tablety 100 ks

350 Kč

191 Náramek osmi perel
NU KE BA ZHEN WAN

Produkty TCM

TCM Herbs

dětská podrážděnost a
nesoustředěnostporuchy spánku u dětí
opožděný tělesný či duševní vývoj v
dětském věkuzhoršení imunity s časnými
infekcemi dýchacích nebo močových
cestprevence alergických a kožních
nemocí

tablety 100 ks

350 Kč

192 Harmonie z broskvového háje
TCM Herbs

GUI PI WAN

povšechná únava, zvláště po
poroduchudokrevnostnedostatečnost
tvorby mateřského mlékarekonvalescence
po nemoci, operaci, porodu

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
duševní přepracovanostzhoršení
intelektuální výkonnostizapomnětlivost,
snížená paměťnadměrné přemítání
(hlavně večer) s nemožností usnout

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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036 Baldachýnová komnata
WEN DAN WAN MOD.

068 Rozpletení zamotaného klubíčka
TCM Herbs

YI GUAN JIAN WAN

aknéastma bronchiale, astma kardiale,
bolesti na hrudi, angína pectorisbolesti v
podžebří, emfyzem plicníepilepsie,
hypertenzecholesterol, ischemická
choroba srdečníobezita, pálení žáhyprsní
nádory, rakovinastavy po mozkové
mrtvici, stavy po operaci žlučníkušumění v
uších, zahleněnízánět jater, zánět
žlučníkuzávratě, ztráta sluchu, zvonění v
ušíchzvýšený cholesterol, žlučníkové
kamenypískání v uších, dna, ledvinové a
močové kameny

tablety 100 ks

350 Kč

TCM Herbs
trávicí potížepsychické
problémynervové potížegynekologické
potíže

tablety 100 ks

350 Kč

122 úlitba mocnému vládci
BAI ZI YANG XIN WAN

TCM Bohemia
nespavost s podrážděností a stupňující
se únavou

kuličky 200 ks

Produkty TCM

210 Kč

www.tcmcentrum.cz
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f) Na trávicí obtíže
014 Pilulka hořce
LONG DAN XIE GAN WAN

015 Obnova spálené země
TCM Herbs

ZUO JIN WAN

migrénaopary (na rtech, pásové,
genitální)záněty jater, žloutenka

tablety 100 ks

pálení žáhykyselé říhánízánět
žaludeční sliznicežaludeční vředy

350 Kč

016 Zdolání ohnivé soutěsky
DAO CHI WAN

tablety 100 ks

BAI TOU WEN WAN

afty v ústechzáněty dásní s
otokybolesti zubů

020 Kameny z údolí šaolin

tablety 100 ks

WEN DAN WAN

žlučníkové kamenyledvinové a močové
kamenyzáněty žlučníku

350 Kč

037 Hebkost labutí šíje
NEI XIAO LUO LI WAN

Produkty TCM

TCM Herbs
obezitaMeniérova chorobapískání v
ušíchepilepsienuerózy, nespavost, bušení
srdce, bázlivost,
podrážděnostdepreseschizofrenie

tablety 100 ks

350 Kč

063 Souznění kouzelné proměny
TCM Herbs

CHAI HU SHU GAN WAN

zvětšené lymfatické krční
uzlinyzvětšená štítnice (struma)zvětšená
nosní mandle u dětí

tablety 100 ks

350 Kč

036 Baldachýnová komnata
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs
chronické a akutní průjmy
(salmonelózy)crohnova chorobaulcerozní
kolitidaakutní záněty spojivek

350 Kč

LI DAN WAN

350 Kč

017 Trůn císařské milosti
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs

premenstruační
syndrompremenstruační syndrombolestivá
či nepravidelná menstruacecysty a
fibromy v prsouzánět prsouzánět
žaludkužaludeční vředyzánět
jaterchladová alergie

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz
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064 Utišení větrné bouře
SHU GAN WAN

073 Úklid obilné sýpky
TCM Herbs

XIANG SHA LIUJUN ZI WAN

nadýmání a bolesti břicha po
jídlekašovitá nebo průjmovitá
stolicenechutenství, trávicí
obtížepřetrvávající bolesti po operaci
žlučníkuchronické záněty slinivky

tablety 100 ks

350 Kč

079 Posílení říše středu
JIE BAI WAN

nechutenstvízvýšená únavnost, zvláště
po jídlepřetrvávající tlak v žaludku po
jídlekašovitá či průjmovitá stolice

tablety 100 ks

NA ZI REN WAN

žaludeční a duodenální vředyakutní
nebo chronický zánět žaludku a
dvanácterníkuodbourává alkohol z
organismu

101 šavle malého samuraje

tablety 100 ks

350 Kč

190 Sladké plody z yunnanu
YU QUAN WAN

SHEN LING BAO HE WAN

Produkty TCM

TCM Herbs

obezitazvýšený cholesterol a tuky v
krvi

tablety 100 ks

350 Kč

019 Svléknutí hadí kůže
TCM Herbs

GAN/DAN SHI/RE WAN

diabetes mellitus i. a ii. typu
(cukrovka)

tablety 100 ks

350 Kč

105 Hostina 5 chutí
TCM Herbs

nevolnost a zvracení v
těhotenstvístřevní chřipkycestovatelské
průjmy

tablety 100 ks

TCM Herbs
zácpa se suchou stolicí

350 Kč

HUO XIANG ZHENG QI WAN

350 Kč

091 Naplnění vyschlého řečiště
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs

TCM Herbs
mokvavé a svědivé ekzémyakutní
záněty kůžebércové vředyrůžepásový
oparlupénkaakné...

350 Kč

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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021 Vysušení rýžových teras

025 Ladnost štíhlé gazely

WEI/DA CHANG SHI/RE DU WAN

TCM Herbs

JI SHI WAN

akutní a chronická gastritida,
Crohnova chorobaulcerosní kolitis, akutní
a chronické průjmyhemeroidypálení žáhy,
střevní polypy a divertikly,
nadýmánízáněty, akné, lupénka, ekzémy,
seboroická dermatitidaafty, paradentóza

tablety 100 ks

350 Kč

036 Baldachýnová komnata

nadměrný hlad či nadměrná chuť na
sladkéobezita či rychlé přibývání na
vázezvýšený cholesterol a krevní
tukyotoky po těle ze zadržování
vodytrávicí dyskomfort - pocit tíže pojidle,
nadýmání, nafouknutí, měkčí stolice

tablety 100 ks

TCM Herbs

XIAO CHAI HU WAN

aknéastma bronchiale, astma kardiale,
bolesti na hrudi, angína pectorisbolesti v
podžebří, emfyzem plicníepilepsie,
hypertenzecholesterol, ischemická
choroba srdečníobezita, pálení žáhyprsní
nádory, rakovinastavy po mozkové
mrtvici, stavy po operaci žlučníkušumění v
uších, zahleněnízánět jater, zánět
žlučníkuzávratě, ztráta sluchu, zvonění v
ušíchzvýšený cholesterol, žlučníkové
kamenypískání v uších, dna, ledvinové a
močové kameny

tablety 100 ks

350 Kč

081 Spadnutí kamene ze srdce

chřipka, zánět průdušek a plicakutní a
chronické záněty středouší - obzvláště u
dětí (i preventivně)opakované
angínyzáněty příušních žláz, zánět
žlučníku, zánět žaludku z refluxu
žlučimezižeberní neuralgieakutní dětské
průjmy či naopak dlouhodobá chronická
zácpa u dospělýchmalárie, akutní
revmatická horečka

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

YI GUAN JIAN WAN

alergie - chronická, astma
bronchialebolesti v krku, bolesti v
podžebří, bolesti žaludkubušení srdce,
dušnost, kašel chronickýnávaly horka,
neuróza, pálení žáhyprsní nádory,
předmenstruační potížestruma, úzkost,
zahlenění

tablety 100 ks

350 Kč

104 Vichřice z nomádských stepí
TCM Bohemia
pocit chladubolesti
břichaprůjemotokypocit těžkého těla

TCM Herbs
trávicí potížepsychické
problémynervové potížegynekologické
potíže

tablety 100 ks

350 Kč

910 Slzovka obecná - Bílá perla
Východu
YI YI REN

TCM Herbs
obezitaveškeré trávicí
obtížeekzémyalergieceliakiezvýšený
cholesterol a tuky

210 Kč
sáčky

Produkty TCM

TCM Herbs

068 Rozpletení zamotaného klubíčka

BAN XIA HOU PO WAN

kuličky 200 ks

350 Kč

060 Krůpěj z lesní studánky

WEN DAN WAN MOD.

ZHEN WU WAN

TCM Herbs

www.tcmcentrum.cz

70 Kč
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900 Nápoj čínských MUDRců
YI YI REN CHA

TCM Herbs
bulky v prsoucelulitidakožní výrůstky,
lipomy, mateřská zneménkametabolický
syndrom, obezita, zvýšený cholesterol

dóza 100 g

Produkty TCM

400 Kč

www.tcmcentrum.cz
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g) Na ženské obtíže
014 Pilulka hořce
LONG DAN XIE GAN WAN

051 Uvolnění karmínové řeky
TCM Herbs

TONG JING WAN

migrénaopary (na rtech, pásové,
genitální)záněty jater, žloutenka

tablety 100 ks

bolesti na počátku menstruace nebo
před menstruací

350 Kč

052 Jemnost nebeské víly
TAO HONG SI WU WAN

tablety 100 ks

GUI ZHI FU LING WAN

upravuje menstruacišpinění po
menstruaci, opakovaná menstruace

tablety 100 ks

055 Zvelebení rumělkového pole

tablety 100 ks

DANG GUI SHAO YAO WAN

350 Kč

tablety 100 ks

350 Kč

061 Volnost svobodného poutníka
TCM Herbs

XIAO YAO WAN

gynekologické výtoky, jež jsou bílé až
nahnědlé a svědivégynekologické záněty,
způsobené Candidami, Trichomonádami či
Gardnériemi

Produkty TCM

TCM Herbs

posílení ženského organismu a plodu v
těhotenstvíprevence těhotenských
komplikací (krvácení, předčasné stahy
dělohy...)těhotenské křečebolesti bederní
páteře v těhotenstvíprevence těhotenské
chudokrevnosti

057 údolí oblaků a deště

tablety 100 ks

350 Kč

056 Růst hory tchaj
TCM Herbs

nedostatečná a nepravidelná
menstruacehormonální poruchy a
neplodnostbílý svědivý výtok

YU DAI WAN

TCM Herbs
děložní myomycysty
vaječníkůendometriozychronické záněty
dělohy a malé pánveeroze děložního čípku

350 Kč

tablety 100 ks

350 Kč

054 Zeď devíti draků
TCM Herbs

FU KE ZHONG ZI WAN

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
emoční nestabilita (neklid,
podrážděnost, plačtivost, deprese,
tíseň...)premenstruační syndrom, bolesti
při menstruacitrávicí obtíže v podžebří či
kolem žaludku, zhoršující se stresempocit
knedlíku v krku

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč

15

063 Souznění kouzelné proměny
CHAI HU SHU GAN WAN

111 Zastavení toku žluté řeky
TCM Herbs

BEI XIE SHEN SHI WAN

premenstruační
syndrompremenstruační syndrombolestivá
či nepravidelná menstruacecysty a
fibromy v prsouzánět prsouzánět
žaludkužaludeční vředyzánět
jaterchladová alergie

tablety 100 ks

350 Kč

172 Slast uprostřed noci
YOU GUI WAN

gynekologický výtok, který je žlutý,
pálivý či svědivý

tablety 100 ks

ZHI BAI DI HUANG WAN

impotence, ztráta libidasnížená
sexuální aktivitanedostatečná
erekceúnava, vyčerpanost

053 Závěje plné naděje

tablety 100 ks

GAN/DAN SHI/RE WAN

nepravidelná, slabá menstruace s
prodlouženým krvácenímkvácení
uprostřed menstruačního cyklu
(špinění)bolestivá menstruacechronické
záněty v podbřiškuchronická
endometriozapolycystické vaječníkypotíže
v přechoduneplodnost (jak ženy, tak muži)

350 Kč

040 Vytažení zakleslých stavidel
YU XUE WAN

Produkty TCM

TCM Herbs
mokvavé a svědivé ekzémyakutní
záněty kůžebércové vředyrůžepásový
oparlupénkaakné...

tablety 100 ks

350 Kč

053 Závěje plné naděje
TCM Herbs

WEN JING WAN MOD.

ekzémy, lupénka, akné s vředy a
abscesy, bércová vředybolestivá
menstruace, ztráta či vynechání
menstruace, předčasná nebo naopak
dlouhotrvající menstruacemyomy, cysty,
fibromyangína pektoris, stavy po srdečním
infarktu a mozkové mrtvici, stavy, kdy je
nutno „ředit krev“akutní i chronické úrazy
a poranění, zlomeniny, výrony,
zhmožděniny, natržení svalů, vykloubení,
otoky, tenisový loketbolesti hlavy nebo
kdekoliv po těle, bolesti při poraněních a
úrazech, revmatická bolesti kloubů, šlach
a vazů, nádory, metastázy
tablety 100 ks

350 Kč

019 Svléknutí hadí kůže
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs
klimakterické obtíženávaly, noční
pocení a pocity vnitřního horkaemoční
nestabilita a sklon k podrážděnosti,
nesnášenlivost teplasuchost sliznic a
pletiřídnutí kostí

350 Kč

WEN JING WAN

350 Kč

185 Svěžest podvečerní pagody
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
děložní
cystyendometriozaneplodnostpředmenstru
ační potížešpinění
menstruačnívaječníkové cysty

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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060 Krůpěj z lesní studánky
XIAO CHAI HU WAN

038 Klenba malebného chrámu
TCM Herbs

HAI ZAO YU HU WAN

chřipka, zánět průdušek a plicakutní a
chronické záněty středouší - obzvláště u
dětí (i preventivně)opakované
angínyzáněty příušních žláz, zánět
žlučníku, zánět žaludku z refluxu
žlučimezižeberní neuralgieakutní dětské
průjmy či naopak dlouhodobá chronická
zácpa u dospělýchmalárie, akutní
revmatická horečka

tablety 100 ks

350 Kč

TCM Herbs
zvětšená štítná žláza (struma)cysty
nebo nezhoubné nádory štítné žlázy
(fibromy)zvýšená funkce štítné žlázy
(hyperthyreosa)zduření mléčných žláz (při
kojení či u dětí)protisrážlivý efekt (tj. ředí
krev - antikoagulans)zvýšený cholesterol
(antisklerotikum)

tablety 100 ks

350 Kč

068 Rozpletení zamotaného klubíčka

009 Zrození Fénixe

YI GUAN JIAN WAN

HUANG QIN WAN

TCM Herbs
trávicí potížepsychické
problémynervové potížegynekologické
potíže

tablety 100 ks

350 Kč

TCM Herbs
vysoký krevní tlakdetoxikace

bylinný prášek
30g

350 Kč

050 Probuzení šípkové princezny
SUI HUA MU JING WAN

TCM Herbs
Hormonální nerovnováha žen
Veškeré menstruační potíže (bolestivá,
nepravidelná, slabá, vynechávající
menstruace, špinění)
Stabilizace menstruace po vysazení
hormonální antikoncepce
Premenstruační syndrom, napětí a bolesti
prsou
Akné zhoršené před menstruací

bylinný prášek
30g

Produkty TCM

350 Kč

www.tcmcentrum.cz
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h) Na problémy mužů
108 Vodopád z modré laguny
QUAN LIE SHU LE WAN

152 Tygří pramen
TCM Herbs

BUZ HONG YI QI WAN

zvětšená prostata, adenom
prostatyakutní a chronický zánět prostaty

tablety 100 ks

350 Kč

171 Tajemství zlaté skříňky
JIN GUI SHEN QI WAN

malátnost, tělesná únavapocit těžkého
těla či dolních končetinfyzická
nevýkonnostsklon k pocení
nepřiměřenému námaze

tablety 100 ks

Produkty TCM

350 Kč

172 Slast uprostřed noci
TCM Herbs

YOU GUI WAN

snížená sexuální výkonnost,
nedostatečná erekcenadměrná únava po
pohlavním styku se závratěmitupá a stálá
bolest v bederní oblasti spojená s pocitem
chladučasté močení, zvláště v
nocizimomřivost

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs
impotence, ztráta libidasnížená
sexuální aktivitanedostatečná
erekceúnava, vyčerpanost

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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i) Na srdce a cévy
036 Baldachýnová komnata
WEN DAN WAN

042 Ušlechtilost lotosového květu
TCM Herbs

DAN SHEN YIN WAN

obezitaMeniérova chorobapískání v
ušíchepilepsienuerózy, nespavost, bušení
srdce, bázlivost,
podrážděnostdepreseschizofrenie

tablety 100 ks

350 Kč

112 Uvolnění napjaté tětivy
TIAN MA GOU TENG WAN

bolesti na hrudníkubušení srdce,
podrážděnostzvýšená hladina cholesterolu
v krvi

tablety 100 ks

WEN DAN WAN MOD.

040 Vytažení zakleslých stavidel

tablety 100 ks

XUE FU ZHU YU WAN

ekzémy, lupénka, akné s vředy a
abscesy, bércová vředybolestivá
menstruace, ztráta či vynechání
menstruace, předčasná nebo naopak
dlouhotrvající menstruacemyomy, cysty,
fibromyangína pektoris, stavy po srdečním
infarktu a mozkové mrtvici, stavy, kdy je
nutno „ředit krev“akutní i chronické úrazy
a poranění, zlomeniny, výrony,
zhmožděniny, natržení svalů, vykloubení,
otoky, tenisový loketbolesti hlavy nebo
kdekoliv po těle, bolesti při poraněních a
úrazech, revmatická bolesti kloubů, šlach
a vazů, nádory, metastázy
350 Kč

038 Klenba malebného chrámu
HAI ZAO YU HU WAN

Produkty TCM

TCM Herbs
bolesti hlavy (chronické, po úraze, po
otřesu mozku, postkontusní syndrom),
neuralgie trigeminubolesti na hrudi,
mezižeberní neuralgie, koronární srdeční
nemoci, angína pectoris, cor
pulmonaletrombotický zánět žil,
ateroskleróza, hypertenzeglaukom (zelený
oční zákal), psychózy, schizofrenie,
nespavost

tablety 100 ks

350 Kč

039 Druhý dech sokola
TCM Herbs

BAN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN

zvětšená štítná žláza (struma)cysty
nebo nezhoubné nádory štítné žlázy
(fibromy)zvýšená funkce štítné žlázy
(hyperthyreosa)zduření mléčných žláz (při
kojení či u dětí)protisrážlivý efekt (tj. ředí
krev - antikoagulans)zvýšený cholesterol
(antisklerotikum)

tablety 100 ks

350 Kč

041 Zpevnění podemletého břehu
TCM Herbs

tablety 100 ks

TCM Herbs
aknéastma bronchiale, astma kardiale,
bolesti na hrudi, angína pectorisbolesti v
podžebří, emfyzem plicníepilepsie,
hypertenzecholesterol, ischemická
choroba srdečníobezita, pálení žáhyprsní
nádory, rakovinastavy po mozkové
mrtvici, stavy po operaci žlučníkušumění v
uších, zahleněnízánět jater, zánět
žlučníkuzávratě, ztráta sluchu, zvonění v
ušíchzvýšený cholesterol, žlučníkové
kamenypískání v uších, dna, ledvinové a
močové kameny

350 Kč

YU XUE WAN

350 Kč

036 Baldachýnová komnata
TCM Herbs

vysoký krevní tlakstavy po mozkové
příhoděbolesti hlavysvalové třesy, a
záškuby, oční tiky

tablety 100 ks

TCM Herbs

350 Kč

TCM Herbs

Alzheimerova chorobaParkinsonova
chorobabolesti hlavyšedý zákal

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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850 Nápoj pěti hvězd
JIAO GU LAN CHA

009 Zrození Fénixe
TCM Herbs

HUANG QIN WAN

obezitavysoký krevní tlakzvýšený
cholesterol, krevní tuky a krevní
cukrtrombózy, embolieangina pektoris,
leidenská mutacelehké deprese nebo
naopak podrážděnost a
agitovanostzvýšená krevní srážlivost

dóza 100 g

Produkty TCM

400 Kč

TCM Herbs
vysoký krevní tlakdetoxikace

bylinný prášek
30g

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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j) Na potíže očí a uší
182 Lesk nefritového šperku
QI JU DI HUANG WAN

184 Tišení mingských zvonů
TCM Herbs

ER LONG ZUO CI WAN

suché oči, bolesti za očimazhoršení
zraku po únavě a dlouhém
čteníšeroslepost, světloplachost

tablety 100 ks

TCM Herbs
hučení, pískání, zaléhání a zvonění v
ušíchzhoršení sluchu

350 Kč

tablety 100 ks

350 Kč

041 Zpevnění podemletého břehu

039 Druhý dech sokola

XUE FU ZHU YU WAN

BAN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN

TCM Herbs
bolesti hlavy (chronické, po úraze, po
otřesu mozku, postkontusní syndrom),
neuralgie trigeminubolesti na hrudi,
mezižeberní neuralgie, koronární srdeční
nemoci, angína pectoris, cor
pulmonaletrombotický zánět žil,
ateroskleróza, hypertenzeglaukom (zelený
oční zákal), psychózy, schizofrenie,
nespavost

tablety 100 ks

Produkty TCM

350 Kč

TCM Herbs

Alzheimerova chorobaParkinsonova
chorobabolesti hlavyšedý zákal

tablety 100 ks

www.tcmcentrum.cz

350 Kč
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k) Na močové problémy
020 Kameny z údolí šaolin
LI DAN WAN

102 Projasnění temné tůňky
TCM Herbs

BA ZHENG WAN

žlučníkové kamenyledvinové a močové
kamenyzáněty žlučníku

tablety 100 ks

350 Kč

TCM Herbs
infekce močového měchýře a
močových cestledvinové kameny

tablety 100 ks

350 Kč

060 Krůpěj z lesní studánky
XIAO CHAI HU WAN

TCM Herbs
chřipka, zánět průdušek a plicakutní a
chronické záněty středouší - obzvláště u
dětí (i preventivně)opakované
angínyzáněty příušních žláz, zánět
žlučníku, zánět žaludku z refluxu
žlučimezižeberní neuralgieakutní dětské
průjmy či naopak dlouhodobá chronická
zácpa u dospělýchmalárie, akutní
revmatická horečka

tablety 100 ks

Produkty TCM

350 Kč

www.tcmcentrum.cz
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l) Na podporu imunity
153 Ebenový větrolam
SHEN QI WAN

060 Krůpěj z lesní studánky
TCM Herbs

XIAO CHAI HU WAN

častá infekční onemocněníopakované
virózy, angíny, záněty průdušekprevence
alergické rýmyúnavový syndrom s
opakovanými infekcemi

tablety 100 ks

350 Kč

195 Deset opěrných sloupů
SHI QUAN DA BU WAN

chřipka, zánět průdušek a plicakutní a
chronické záněty středouší - obzvláště u
dětí (i preventivně)opakované
angínyzáněty příušních žláz, zánět
žlučníku, zánět žaludku z refluxu
žlučimezižeberní neuralgieakutní dětské
průjmy či naopak dlouhodobá chronická
zácpa u dospělýchmalárie, akutní
revmatická horečka

tablety 100 ks

Produkty TCM

350 Kč

198 Tibetský klenot cordyceps
TCM Bohemia

DONG CHONG XIA CAO WAN

celková
únavabledostzimomřivostoslabená imunita

kuličky 200 ks

TCM Herbs

210 Kč

TCM Herbs

alergická onemocnění (alergické rýmy,
astma apod.)ekzémysnížená
obranyschopnost s častými infekcemi či
zánětyautoimunní
onemocněníimpotencenádorová
onemocnění, stavy po chemoterapii a
radioterapii

bylinný prášek
30g

www.tcmcentrum.cz

500 Kč
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m) Odborná literatura
333 Na frekvenci čínské medicíny

777 Od pramene čínské medicíny

PETR HOFFMANN

PETR HOFFMANN

TCM Herbs
autor: MUDr. Petr Hoffmann

kniha

TCM Herbs
autor: MUDr. Petr Hoffmannvčetně CD
& 2007

270 Kč

kniha

330 Kč

Produkty tradiční čínské medicíny
běžná dávka je 3× denně 8 kuliček nebo 4 tablety
délka používání bývá 1-3 měsíce
děti od 3 do 12 let poloviční dávka
směsi se užívají 1/4 hodiny před jídlem nebo 1/2 hodiny po jídle a zapít aspoň 1/3 litru tekutin (čaj, minerálka)
Informace o použití uvedených směsí je orientační, přesná indikace musí vycházet z přesné
syndromologické diagnostiky, kterou provede lékař TCM a určí i dávkování, možné kombinace, délku užívání.
Dodává a doporučuje MUDr. Michal Strnad - ordinace TCM
Poliklinika 3, E. Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 266 779
e-mail: info@tcmcentrum.cz

Produkty TCM

www.tcmcentrum.cz
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