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 רשימת הפורמולות המפורטות בספר
 בסדר אלפביתי

 
 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

An gong niu huang wan מטהרות חום  -פותחות את פתחי החישהמולות פור

 ופותחות את פתחי החישה

282 

Ba xian chang shou wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 213 

Ba zhen tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 193 ודם 

Ba zhen yi mu wan מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 195 ודם 

Ba zheng san 402 מטהרות חום ומסלקות לחות -ותפורמולות מסלקות לח 

Bai hu tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- qi 66 

Bai tou weng tang 129 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Bai ye tang 345 פורמולות עוצרות דימום 

Ban xia bai zhu tian ma tang  457 חה ומסלקות רוחמתמירות לי -מסלקות ליחהפורמולות 

Ban xia hou po tang  פורמולות מווסתותqi-  מניעותqi 297 

Ban xia xie xin tang מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSt ל- LI 89 

Bao he wan  מפזרות תקיעות מזון  -מפזרות תקיעות מזוןפורמולות
 ומסלקות עודף

466 

Bei mu gua lou san  453 מלחלחות יובש ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Bi xie fen qing yin 423 מחממות ומתמירות נוזלים לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Bu fei tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 179 

Bu gan tang 188 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Bu yang huan wu tang 323 פורמולות מניעות דם 

Bu zhong yi qi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 172 

Cang er zi san 357 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Chai hu gui zhi tang מהרמנות  -פורמולות מהרמנותshao yang 75 

Chai hu jia long gu mu li tang מהרמנות  -פורמולות מהרמנותshao yang 77 

 מסלקות ליחהפורמולות 
Er chen tang  Hai zao yu hu tang 

Di tan tang  Bei mu gua lou san 

Wen dan tang  San zi yang qin tang 

Huang lian wen dan tang  Ban xia bai zhu tian ma tang 

Xiang fu xuan fu hua tang  Ding xian wan 

Qing qi hua tan wan  Zhi sou san 

Xiao xian xiong tang  Gua di san 

Xiao luo wan   

 
 תקיעות מזון מפזרותפורמולות 

Bao he wan  Jian pi wan 

 
 טפיליםמסלקות פורמולות 

Wu mei wan 

 
 פצעיםבמטפלות באבצסים והפורמולות 

Xian fang huo ming yin  Da huang mu dan tang 

Wu wei xiao du yin   

 
     חיצוני ליישוםפורמולות 

Qing dai san  Zi dang gao 
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Er xian tang מחזקות  -פורמולות מחזקותyin ו- yang 232 

Er zhi wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 221 

Fang ji huang qi tang מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות
 לחות

417 

Gan cao gan jiang tang 155 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Gan lu xiao du dan 398 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Gan mai da zao tang 274 מזינות את הלב ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Ge gen huang qin huang lian tang משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון

 עודף פנימי

49 

Ge gen tang 34 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Gu chong tang מפסיקות דימום רחמי  -פורמולות מייצבות וקושרות

 ואגינליות והפרשות

255 

Gu jing wan מפסיקות דימום רחמי  -פורמולות מייצבות וקושרות
 והפרשות ואגינליות

257 

Gua di san 463 מעודדות הקאה -פורמולות מסלקות ליחה 

Gua lou xie bai bai jiu tang  פורמולות מווסתותqi-  מניעותqi 296 

Gui fu li zhong tang 152 חממות מרכז ומפזרות קורמ -פורמולות מחממות פנים 

Gui pi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 200 ודם 

Gui zhi fu ling wan 330 פורמולות מניעות דם 

Gui zhi shao yao zhi mu tang 430 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Gui zhi tang 32 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Hai zao yu hu tang  451 מתמירות ליחה ומפזרות גושים מסלקות ליחהפורמולות 

Hou po san wu tang 59 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Huai hua san 343 פורמולות עוצרות דימום 

Huang lian e jiao tang 272 מזינות את הלב ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Huang lian jie du tang 104 מטהרות חום ומסלקות רעילות -פורמולות מטהרות חום 

Huang lian wen dan tang  443 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Chai hu shu gan san ות מווסתות פורמולqi-  מניעותqi 294 

Chuan xiong cha tiao san 355 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Cong chi tang משחררות חיצון בשלב  -פורמולות משחררות חיצון
 הראשוני

27 

Da bu yin wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 217 

Da chai hu tang ות מהרמנ -פורמולות מהרמנותshao yang 79 

Da cheng qi tang 54 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Da huang mu dan tang אבצסים ופצעים  -פורמולות המטפלות באבצסים ובפצעים

 פנימיים

479 

Da qing long tang 30 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Dan shen yin 335 פורמולות מניעות דם 

Dang gui bu xue tang 189 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Dang gui liu huang tang 133 מטהרות חום מחוסר -פורמולות מטהרות חום 

Dang gui shao yao san 332 פורמולות מניעות דם 

Dang gui si ni tang מחממות מרידיאנים ומפזרות  -פורמולות מחממות פנים

 קור

147 

Dao chi san 123 מטהרות חום מהאיברים -ורמולות מטהרות חוםפ 

Di tan tang  440 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Ding chuan tang  פורמולות מווסתותqi-  מורידותqi 306 מורד 

Ding xian wan  459 מתמירות ליחה ומסלקות רוח -מסלקות ליחהפורמולות 

Ding xiang shi di tang  פורמולות מווסתותqi-  מורידותqi 310 מורד 

Ding zhi wan 270 מזינות את הלב ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Du huo ji sheng tang 428 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Du qi wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 207 

Du shen tang לות מקריסת מצי -פורמולות מחממות פניםyang 161 

Er chen tang  438 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Er miao san 404 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Liu yi san  מסלקות חום קיץ ומתמירות  -מסלקות חום קיץפורמולות
 לחות

141 

Long dan xie gan tang 125 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Ma huang tang 28 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Ma xing shi gan tang 112 טהרות חום מהאיבריםמ -פורמולות מטהרות חום 

Ma zi ren wan 65 מלחלחות ומשחררות מעיים -פורמולות מרוקנות מטה 

Mai men dong tang  מזינות  -מטפלות ביובשפורמולותyin 382 ומלחלחות יובש 

Mu li san מייצבות את החיצון ומפסיקות  -פורמולות מייצבות וקושרות

 הזעה

239 

Ping wei san  מתמירות לחות ומהרמנות  -לקות לחותפורמולות מסSt 392 

Pu ji xiao du yin 108 מטהרות חום ומסלקות רעילות -פורמולות מטהרות חום 

Qi bao mei ran dan מחזקות  -פורמולות מחזקותyin ו- yang 234 

Qi ju di huang wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 209 

Qi li san 325 פורמולות מניעות דם 

Qian zheng san 359 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Qiang huo sheng shi tang 424 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Qing dai san 482 פורמולות ליישום חיצוני 

Qing hao bie jia tang 131 מטהרות חום מחוסר -פורמולות מטהרות חום 

Qing qi hua tan wan  445 מטהרות חום ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Qing shu yi qi tang  מסלקות חום קיץ ומחזקות  -מסלקות חום קיץפורמולותqi 143 

Qing wei san 119 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Qing wen bai du yin מטהרות חום מרמות ה -פורמולות מטהרות חום- qi 110 והדם 

Qing ying tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- ying qi 

 ומקררות דם

100 

Qing zao jiu fei tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

378 

Ren shen bai du san משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון 43 

 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Huang qi gui zhi wu wu tang מחממות מרידיאנים ומפזרות  -פורמולות מחממות פנים
 קור

149 

Huang qi xiao jian zhong tang 157 מחממות מרכז ומפזרות קור -רמולות מחממות פניםפו 

Huang tu tang 346 פורמולות עוצרות דימום 

Huo xiang zheng qi san מתמירות לחות ומהרמנות  -פורמולות מסלקות לחותSt 394 

Ji chuan jian 67 מלחלחות ומשחררות מעיים -פורמולות מרוקנות מטה 

Jia jian wei rui tang משחררות חיצון במקרים של  -ות משחררות חיצוןפורמול

 חוסר פנימי

47 

Jia wei xiao yao san מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSp ל- Liv 85 

Jian pi wan  מפזרות תקיעות מזון  -מפזרות תקיעות מזוןפורמולות

 ומחזקות

468 

Jiao ai tang 348 פורמולות עוצרות דימום 

Jin gui shen qi wan מחזקות  -רמולות מחזקותפוyang 223 

Jin ling zi san  פורמולות מווסתותqi-  מניעותqi 300 

Jin suo gu jing wan שומרות על ה -פורמולות מייצבות וקושרות- jing  ועוצרות

 בריחת שתן

247 

Jing fang bai du san משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון

 חוסר פנימי

45 

Jiu xian san מצילות  -פורמולות מייצבות וקושרותLu 241 ומפסיקות שיעול 

Juan bi tang 426 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Ke xue fang 339 פורמולות עוצרות דימום 

Li zhong wan 151 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Liang fu wan פורמולות מווסתות qi-  מניעותqi 299 

Ling gui zhu gan tang 419 מחממות ומתמירות נוזלים לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Ling jiao gou teng tang 365 משקיטות רוח פנימית -פורמולות מסלקות רוח 

Liu jun zi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 167 

Liu wei di huang wan ותמחזק -פורמולות מחזקותyin  205 
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 הזעה

239 

Ping wei san  מתמירות לחות ומהרמנות  -לקות לחותפורמולות מסSt 392 

Pu ji xiao du yin 108 מטהרות חום ומסלקות רעילות -פורמולות מטהרות חום 

Qi bao mei ran dan מחזקות  -פורמולות מחזקותyin ו- yang 234 

Qi ju di huang wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 209 

Qi li san 325 פורמולות מניעות דם 

Qian zheng san 359 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Qiang huo sheng shi tang 424 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Qing dai san 482 פורמולות ליישום חיצוני 

Qing hao bie jia tang 131 מטהרות חום מחוסר -פורמולות מטהרות חום 

Qing qi hua tan wan  445 מטהרות חום ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Qing shu yi qi tang  מסלקות חום קיץ ומחזקות  -מסלקות חום קיץפורמולותqi 143 

Qing wei san 119 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Qing wen bai du yin מטהרות חום מרמות ה -פורמולות מטהרות חום- qi 110 והדם 

Qing ying tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- ying qi 

 ומקררות דם

100 

Qing zao jiu fei tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

378 

Ren shen bai du san משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון 43 

 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Huang qi gui zhi wu wu tang מחממות מרידיאנים ומפזרות  -פורמולות מחממות פנים
 קור

149 

Huang qi xiao jian zhong tang 157 מחממות מרכז ומפזרות קור -רמולות מחממות פניםפו 

Huang tu tang 346 פורמולות עוצרות דימום 

Huo xiang zheng qi san מתמירות לחות ומהרמנות  -פורמולות מסלקות לחותSt 394 

Ji chuan jian 67 מלחלחות ומשחררות מעיים -פורמולות מרוקנות מטה 

Jia jian wei rui tang משחררות חיצון במקרים של  -ות משחררות חיצוןפורמול

 חוסר פנימי

47 

Jia wei xiao yao san מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSp ל- Liv 85 

Jian pi wan  מפזרות תקיעות מזון  -מפזרות תקיעות מזוןפורמולות

 ומחזקות

468 

Jiao ai tang 348 פורמולות עוצרות דימום 

Jin gui shen qi wan מחזקות  -רמולות מחזקותפוyang 223 

Jin ling zi san  פורמולות מווסתותqi-  מניעותqi 300 

Jin suo gu jing wan שומרות על ה -פורמולות מייצבות וקושרות- jing  ועוצרות

 בריחת שתן

247 

Jing fang bai du san משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון

 חוסר פנימי

45 

Jiu xian san מצילות  -פורמולות מייצבות וקושרותLu 241 ומפסיקות שיעול 

Juan bi tang 426 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Ke xue fang 339 פורמולות עוצרות דימום 

Li zhong wan 151 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Liang fu wan פורמולות מווסתות qi-  מניעותqi 299 

Ling gui zhu gan tang 419 מחממות ומתמירות נוזלים לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Ling jiao gou teng tang 365 משקיטות רוח פנימית -פורמולות מסלקות רוח 

Liu jun zi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 167 

Liu wei di huang wan ותמחזק -פורמולות מחזקותyin  205 

רשימת הפורמולות המפורטות בספר בסדר אלפביתי
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

 חוסר פנימי

Ren shen ge jie san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 181 

Ren shen yang rong tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 198 ודם 

Run chang wan 64 מלחלחות ומשחררות מעיים -פורמולות מרוקנות מטה 

San miao wan 406 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 

San ren tang 396 מטהרות חום ומסלקות לחות -ת לחותפורמולות מסלקו 

San zi yang qin tang  455 קור-מחממות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Sang ju yin 38 חום-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Sang piao xiao san שומרות על ה -פורמולות מייצבות וקושרות- jing  ועוצרות

 בריחת שתן

249 

Sang xing tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

375 

Sha shen mai men dong tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

380 

Shao fu zhu yu tang 319 פורמולות מניעות דם 

Shao yao gan cao tang 191 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Shen fu tang מצילות מקריסת  -פורמולות מחממות פניםyang 160 

Shen ling bai zhu san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 170 

Shen qi wan מחזקות  -פורמולות מחזקותyang 223 

Shen tong zhu yu tang 321 פורמולות מניעות דם 

Sheng ma ge gen tang 42 חום-גפ"ח רוח משחררות -פורמולות משחררות חיצון 

Sheng mai san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 177 

Sheng yu tang 187 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Shi hui san 337 פורמולות עוצרות דימום 

Shi quan da bu tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 196 ודם 

Shi xiao san 334 פורמולות מניעות דם 

Shi zao tang 69 מרוקנות הצטברות נוזלים -ורמולות מרוקנות מטהפ 

רשימת הפורמולות המפורטות בספר בסדר אלפביתי
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Shou tai wan שומרות על ה -פורמולות מייצבות וקושרות- jing  ועוצרות
 בריחת שתן

253 

Si jun zi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 165 

Si miao wan 408 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Si mo tang ת מווסתות פורמולוqi-  מניעותqi 302 

Si ni san מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSp ל- Liv 81 

Si ni tang מצילות מקריסת  -פורמולות מחממות פניםyang 158 

Si shen wan קושרות את המעיים  -פורמולות מייצבות וקושרות
 ומאבטחות מצבי נטישה

245 

Si wu tang 183 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Su he xiang wan  מחממות ופותחות  -פותחות את פתחי החישהפורמולות
 את פתחי החישה

288 

Su zi jiang qi tang  פורמולות מווסתותqi-  מורידותqi 304 מורד 

Suan zao ren tang 268 מזינות את הלב ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Suo quan wan שומרות על ה -ותפורמולות מייצבות וקושר- jing  ועוצרות
 בריחת שתן

251 

Tao he cheng qi tang 313 פורמולות מניעות דם 

Tao hong si wu tang 185 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Tian ma gou teng yin 370 משקיטות רוח פנימית -פורמולות מסלקות רוח 

Tian wang bu xin dan 265 ת את הלב ומרגיעות נפשמזינו -פורמולות מרגיעות נפש 

Tiao wei cheng qi tang 57 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Ting li da zao xie fei tang 116 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Tong qiao huo xue tang 318 פורמולות מניעות דם 

Tong xie yao fang מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSp ל- Liv 87 

Tu si zi wan מחזקות  -פורמולות מחזקותyang 230 

Wan dai tang מפסיקות דימום רחמי  -פורמולות מייצבות וקושרות
 והפרשות ואגינליות

259 

Wen dan tang  442 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

 חוסר פנימי

Ren shen ge jie san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 181 

Ren shen yang rong tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 198 ודם 

Run chang wan 64 מלחלחות ומשחררות מעיים -פורמולות מרוקנות מטה 

San miao wan 406 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 

San ren tang 396 מטהרות חום ומסלקות לחות -ת לחותפורמולות מסלקו 

San zi yang qin tang  455 קור-מחממות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Sang ju yin 38 חום-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Sang piao xiao san שומרות על ה -פורמולות מייצבות וקושרות- jing  ועוצרות

 בריחת שתן

249 

Sang xing tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

375 

Sha shen mai men dong tang  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

380 

Shao fu zhu yu tang 319 פורמולות מניעות דם 

Shao yao gan cao tang 191 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Shen fu tang מצילות מקריסת  -פורמולות מחממות פניםyang 160 

Shen ling bai zhu san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 170 

Shen qi wan מחזקות  -פורמולות מחזקותyang 223 

Shen tong zhu yu tang 321 פורמולות מניעות דם 

Sheng ma ge gen tang 42 חום-גפ"ח רוח משחררות -פורמולות משחררות חיצון 

Sheng mai san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 177 

Sheng yu tang 187 מחזקות דם -פורמולות מחזקות 

Shi hui san 337 פורמולות עוצרות דימום 

Shi quan da bu tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 196 ודם 

Shi xiao san 334 פורמולות מניעות דם 

Shi zao tang 69 מרוקנות הצטברות נוזלים -ורמולות מרוקנות מטהפ 

רשימת הפורמולות המפורטות בספר בסדר אלפביתי
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Wen jing tang 327 פורמולות מניעות דם 

Wen pi tang  60 מחממות ומרוקנות -פורמולות מרוקנות מטה 

Wu ling san מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות
 לחות

410 

Wu mei wan  471 מסלקות טפיליםפורמולות 

Wu pi san מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות

 לחות

415 

Wu ren wan 62 ות ומשחררות מעייםמלחלח -פורמולות מרוקנות מטה 

Wu wei xiao du yin אבצסים ופצעים  -פורמולות המטפלות באבצסים ובפצעים
 חיצוניים

477 

Wu zhu yu tang 153 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Xi jiao di huang tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- ying qi 

 ומקררות דם

102 

Xian fang huo ming yin אבצסים ופצעים  -פורמולות המטפלות באבצסים ובפצעים

 חיצוניים

475 

Xiang fu xuan fu hua tang  444 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Xiang ru san  מסלקות חום קיץ ומשחררות  -מסלקות חום קיץפורמולות

 חיצון

137 

Xiang sha liu jun zi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 169 

Xiao chai hu tang מהרמנות  -פורמולות מהרמנותshao yang 73 

Xiao cheng qi tang 56 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Xiao feng san 363 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Xiao ji yin zi 341 פורמולות עוצרות דימום 

Xiao jian zhong tang 156 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Xiao luo wan  449 מתמירות ליחה ומפזרות גושים -מסלקות ליחהפורמולות 

Xiao qing long tang 36 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Xiao xian xiong tang  447 חום ומתמירות ליחה מטהרות -מסלקות ליחהפורמולות 

רשימת הפורמולות המפורטות בספר בסדר אלפביתי
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Xiao xu ming tang 353 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Xiao yao san מאזנות בין  -פורמולות מהרמנותSp ל- Liv 83 

Xie Bai San 114 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Xie huang san 117 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Xie xin tang 106 מטהרות חום ומסלקות רעילות -פורמולות מטהרות חום 

Xin jia xiang ru yin  מסלקות חום קיץ ומשחררות  -מסלקות חום קיץפורמולות
 חיצון

139 

Xing su san  מפזרות בעדינות ומלחלחות  -מטפלות ביובשפורמולות

 יובש

374 

Xuan bi tang 432 לחות-מסלקות רוח -פורמולות מסלקות לחות 

Xuan fu dai zhe tang  פורמולות מווסתותqi-  מורידותqi 308 מורד 

Xue fu zhu yu tang 315 פורמולות מניעות דם 

Yi guan jian מחזקות -פורמולות מחזקותyin  219 

Yi huang san מפסיקות דימום רחמי  -פורמולות מייצבות וקושרות
 והפרשות ואגינליות

261 

Yin chen hao tang 400 מטהרות חום ומסלקות לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Yin qiao bai du san משחררות חיצון במקרים של  -פורמולות משחררות חיצון

 חוסר פנימי

44 

Yin qiao san 40 חום-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

You gui wan מחזקות  -פורמולות מחזקותyang 226 

You gui yin מחזקות  -פורמולות מחזקותyang 228 

Yu nu jian 121 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 

Yu ping feng san מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 175 

Yu ye tang  מזינות  -מטפלות ביובשפורמולותyin 384 ומלחלחות יובש 

Yue ju wan  פורמולות מווסתותqi- מניעות qi 292 

Zeng ye cheng qi tang 58 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Zeng ye tang  מזינות  -מטפלות ביובשפורמולותyin 386 ומלחלחות יובש 

 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Wen jing tang 327 פורמולות מניעות דם 

Wen pi tang  60 מחממות ומרוקנות -פורמולות מרוקנות מטה 

Wu ling san מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות
 לחות

410 

Wu mei wan  471 מסלקות טפיליםפורמולות 

Wu pi san מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות

 לחות

415 

Wu ren wan 62 ות ומשחררות מעייםמלחלח -פורמולות מרוקנות מטה 

Wu wei xiao du yin אבצסים ופצעים  -פורמולות המטפלות באבצסים ובפצעים
 חיצוניים

477 

Wu zhu yu tang 153 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Xi jiao di huang tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- ying qi 

 ומקררות דם

102 

Xian fang huo ming yin אבצסים ופצעים  -פורמולות המטפלות באבצסים ובפצעים

 חיצוניים

475 

Xiang fu xuan fu hua tang  444 מייבשות לחות ומתמירות ליחה -מסלקות ליחהפורמולות 

Xiang ru san  מסלקות חום קיץ ומשחררות  -מסלקות חום קיץפורמולות

 חיצון

137 

Xiang sha liu jun zi tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 169 

Xiao chai hu tang מהרמנות  -פורמולות מהרמנותshao yang 73 

Xiao cheng qi tang 56 מנקזות חום -פורמולות מרוקנות מטה 

Xiao feng san 363 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Xiao ji yin zi 341 פורמולות עוצרות דימום 

Xiao jian zhong tang 156 מחממות מרכז ומפזרות קור -פורמולות מחממות פנים 

Xiao luo wan  449 מתמירות ליחה ומפזרות גושים -מסלקות ליחהפורמולות 

Xiao qing long tang 36 קור-משחררות גפ"ח רוח -פורמולות משחררות חיצון 

Xiao xian xiong tang  447 חום ומתמירות ליחה מטהרות -מסלקות ליחהפורמולות 

רשימת הפורמולות המפורטות בספר בסדר אלפביתי
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 עמוד ותת קטגוריה קטגוריה שם הפורמולה

Zhen gan xi feng tang 367 משקיטות רוח פנימית -פורמולות מסלקות רוח 

Zhen ren yang zang tang ת את המעיים קושרו -פורמולות מייצבות וקושרות

 ומאבטחות מצבי נטישה

243 

Zhen wu tang 421 מחממות ומתמירות נוזלים לחות -פורמולות מסלקות לחות 

Zhen zhu mu wan 278 מעגנות ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Zhi bai di huang wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 211 

Zhi bao dan  מטהרות חום  -י החישהפותחות את פתחפורמולות

 ופותחות את פתחי החישה

286 

Zhi gan cao tang מחזקות  -פורמולות מחזקותqi 203 ודם 

Zhi jing san 361 משחררות רוח חיצונית -פורמולות מסלקות רוח 

Zhi sou san  461 מתמירות ליחה ומסלקות רוח -מסלקות ליחהפורמולות 

Zhu jing wan קותמחז -פורמולות מחזקות yin 222 

Zhu ling tang מעודדות מתן שתן ומסלקות  -פורמולות מסלקות לחות

 לחות

413 

Zhu sha an shen wan 276 מעגנות ומרגיעות נפש -פורמולות מרגיעות נפש 

Zhu ye shi gao tang מטהרות חום מרמת ה -פורמולות מטהרות חום- qi 98 

Zi dang gao 483 פורמולות ליישום חיצוני 

Zi xue dan  מטהרות חום  -פותחות את פתחי החישהפורמולות
 ופותחות את פתחי החישה

284 

Zuo gui wan מחזקות -פורמולות מחזקות yin 214 

Zuo gui yin מחזקות -פורמולות מחזקותyin  216 

Zuo jin wan 127 מטהרות חום מהאיברים -פורמולות מטהרות חום 
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