
Pilulky Bílý fénix 
(Tongren Wuji Baifeng Wan) 

 

 

 
Wuji Baifeng Wan lze přeložit z čínštiny jako Pilulky Bílý fénix s masem černého kuřete. Jejích recept 

byl poprvé uveden v pojednání Shou Shi Bao Yuan (Prodloužení života současníků a zachování 

původního), napsaném v období vlády dynastie Ming (1368-1644) Gongem Yenxianem. Tyto 

jedinečné pilulky jsou jedním z hlavních a nejoblíbenějších terapeutických přípravků v gynekologické 

praxi tradiční čínské medicíny.  

 

Složení 

Wu Ji, Chuan Xiong, Bai Shao Yao (Bai Shao),  Huang Qi, Sheng Di Huang (Shen Di), Dan Shen, 

Dang Gui, Gan Cao, Ren Shen, Shan Yao (Huai Shan), Shu Di Huang, Tian Men Dong, Xiang Fu, 

Qian Shi, Mu Li (Duan), Lu Jiao Jiao, Yin Chai Hu, Lu Jiao Shuang, Sang Piao Xiao, Bie Jia, Feng 

Mi. 

 

Působení dle TCM 

Posiluje Qi a vyživuje krev, 

Reguluje menstruaci a eliminuje bílý výtok, 

Normalizuje funkci meridiánů Chong Mai a Ren Mai, 

Uchovává látku Jing, 

Posiluje Yang Ledvin a Sleziny, vyživuje Yin Ledvin, 

Stahuje Yang Jater dolů (vzniklý kvůli prázdnotě Yin Ledvin) 

 

Symptomy 

Závratě a tinnitus, slabost a únava, špatná chuť k jídlu a slabost, obličej bledý nebo s lehce nažloutlým 

nádechem, úzkost, nespavost, bolest v dolní části zad a kolenou, nadměrné denní a noční pocení, silná 

menstruace a bílý výtok. Jazyk bledý se slabým povlakem. Puls tenký prázdný. 

 

 

Klinické indikace 

Menstruační poruchy (těžká menstruace, bolestivá nebo nepravidelná menstruace, dysfunkční děložní 

krvácení, amenorea, „špinění“ po skončení menstruačního krvácení) 

Neplodnost 



Nadměrné krvácení nebo prodloužené lochie po porodu 

Menopauzální vaginitida 

Silný bílý výtok 

Anémie 

Stav po krvácení 

U mužů – při samovolném výronu semene, polucích, inkontinenci 

 

Forma výroby 
Velké medové pilulky 10 ks po 9 g. Každá pilulka je zabalena zvlášť do bílé umělohmotné kapsle.  

MAXI balení! 

 

Výrobce 
Beijing Tongrentang Pharmaceutical Co., Ltd, Čína. 

 

Způsob podávání a dávkování 

Užívejte 30 minut před nebo 1 hodinu po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika 

TČM, přípravek rozžvýkat a zapít teplou vodou. Je účinnější při podání v období největší aktivity 

meridiánu Ledvin (mezi 17. a 19. hodinou). 

 

Opatření a zvláštní pokyny 
Vyžaduje opatrné užívání u pacientů, kteří trpí hromaděním horké vlhkosti uvnitř. Vylučte použití 

studených, syrových, kořeněných, mastných potravin a amarantu. Nepoužívejte při nachlazení.  

 

Kontraindikace 
Těhotenství a kojení. 
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