
Pilulky Šest bylin 
(Liuwei Dihuang Wan) 

 

 

 
Pilulky Remanie s šesti bylinami (Liuwei Dihuang Wan) jsou jedním z nejoblíbenějších přípravků 

používaných v tradiční čínské medicíně skoro tisíc let. Jeho autorem byl velice známý lékař a pediatr 

starověké Číny Qián Yi (cca 1032-1113 n. l.). Ačkoli tento bylinný vzorec je dnes používán s větší 

popularitou u starších osob, původně byl určen pro děti a řeší zdravotní potíže spojené se slabostí 

ledvin. 

Tento produkt je vyroben z přírodních bylinných složek s využitím moderní technologie.  

Podrobně o Pilulkách Remanie s šestí bylinami lze také přečíst v knize: 

Chinese herbal formulas and applications, Pharmacological Effects & Clinical Research by John K. 

Chen and Tina T. Chen, Art of medicine press, 2009. 

 

Složení 

Fu Ling, Mu Dan Pi, Shan Yao (Huai Shan), Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Ze Xie, Feng Mi.  

 

Působení dle TCM 

Vyživuje a tonizuje Yin Ledvin a Jater. 

Vyživuje látku Jing a mozek. 

 

Symptomy 

Slabost a bolest v dolní části zad a kolenou, celková únava, pocit horka v obličeji, závratě, šumění v 

uších, sucho v ústech, pocit horka v druhé půlce dne, noční pocení, nespavost nebo spousta erotických 

snů, pálení v dlaních a ploskách nohou, noční mimovolný výron ejakulátu, předčasná ejakulace, pocit 

neúplného vyprazdňování močového měchýře, noční diuréza, vypadávání vlasů, vypadávání zubů 

nebo zubní kaz, oslabení paměti, zpomalení myšlení u starších osob. Jazyk červený, se slabým, 

nezakořeněným nebo žádným povlakem. Puls slabý a častý. 

 

Klinické indikace 

Diabetes mellitus 

Arteriální hypertenze (včetně ledvinového původu) 

Patologické klimakterium (zvýšení krevního tlaku, pocení, návaly, nespavost atd.) 

Neplodnost 

Chronické choroby ledvin (s proteinurií) 



Enuréza 

Prostatitida, impotence 

Chronická obstrukční bronchitida 

Atrofická faryngitida 

Aftózní stomatitida 

Nazální krvácení 

U dětí: nezarůstání fontanely, opoždění psychického a tělesného vývoje; rachitida, osteochondropatie, 

skolióza, častá nachlazení (slabá imunita) 

Hyperlipidémie a projevy aterosklerózy mozkových cév a srdce, onemocnění srdce 

Nespavost, neurastenie 

Tyreotoxikóza 

Osteochondróza páteře s bolestí 

Vypadávání vlasů, alopecie 

 

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. 

 

Opatření a zvláštní pokyny 
Nepoužívejte během období akutního respiračního onemocnění. Během užívání se nedoporučuje jíst 

kořeněné a tučné potraviny. 
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