
Pilulky spokojenosti 
(Xiaoyao Wan) 

 

 

 
První zmínky o tomto receptu tradiční čínské medicíny lze najít v lékařském pojednání "Tai Ping Hui 

Min He Ji Ju Fang", které bylo napsáno v letech 1078-1085 n. l., během vlády dynastie Song. Díky 

moderním metodám výzkumu Pilulky Xiaoyao Wan odhalily své nové vlastnosti, které byly úspěšně 

použity v moderní medicíně. 

Tento bylinný vzorec se v Číně nazývá "Nejlepší recept (recept č. 1) na onemocnění jater" nebo také 

"Pilulky blaženosti" a odstraňuje stagnaci energie Qi. V tradiční čínské medicíně Qi je životně 

důležitou energií, jejíž volné proudění v těle zajišťuje harmonické fungování vnitřních orgánů. 

Městnání Qi v meridiánech je hlavní příčinou většiny onemocnění. 

 

Složení 

Bai Shao Yao (Bai Shao), Bai Zhu, Bo He, Chai Hu, Dang Gui, Fu Ling, Gan Cao, Sheng Jiang, Feng 

Mi. 

 

Působení dle TCM 

Zklidňuje Játra a odstraňuje stagnaci Qi, 

Posiluje Slezinu, vyživuje krev, 

Používá se v případech, kdy nedostatek krve Jater vede ke stagnaci jaterní energie Qi, což v průběhu 

času potlačuje Slezinu a ona nemůže vykonávat své funkce. 

 

Symptomy 

Pocit pnutí a bolest v hypochondrii, bolesti hlavy, závratě, mžitky v očích, střídavý pocit chladu a 

horka, sucho v ústech a krku, otoky a bolestivost prsů, menstruační potíže, apatie, deprese, 

nechutenství, těžká únava, kašovitá stolice. 

 

Klinické indikace 

Vegetativní vaskulární dystonie, psychosomatické poruchy, neurastenie, deprese 

Mastopatie, otoky a citlivost prsů, fibroadenomatóza prsů 

Chronické záněty pánevních orgánů, cysty vaječníků 

Menstruační poruchy (bolestivá a nepravidelná menstruace, bolest v bederní oblasti během 

menstruace), premenstruační syndrom 

Patologické klimakterium 



Chronická hepatitida a její následky, cirhóza jater 

Onemocnění žlučníku 

Chronická gastritida, funkční poruchy gastrointestinálního traktu, chronické ulcerózní léze žaludku a 

střev 

Mezižeberní neuralgie a pocit plnosti v hypochondrii 

Trombóza centrálních retinálních žil 

Gynekomastie (zvětšení mléčných žláz u mužů) 

Senilní třes (Parkinsonova choroba) 

Stařecké skvrny, chloasma 

Jako doplněk při léčbě drogové závislosti a alkoholismu 

K odstranění nežádoucích pro játra účinků chemoterapie 

 

Forma výroby 

Velké medové pilulky 10 ks po 9 g v blisteru. 

MAXI balení! 

 

Výrobce 

Shanxi Huakang 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 

Neužívat alkohol, studené, kořeněné a slané pokrmy, nekouřit. Nedoporučuje se společné užívání s 

tonizujícími prostředky TČM. Pokud po podání přípravku vznikne průjem, je nutné dávku snížit. 

 

Kontraindikace 
Období těhotenství a kojení, děti do 12 let, silné krvácení během menstruace. 

 
https://sinara.cz/katalog/pilulky-xiaoyao-wan/ 
https://sinara.cz/produkt/pilulky-xiaoyao-wan/ 
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