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 :טיפול משלים 

 

תמיכה , רמות האנרגיהיתמקד הטיפול בחיזוק לרוב . הקונבנציונליטיפול אשר יינתן במקביל לטיפול    
 .היעילות של הטיפול הקונבנציונלי ומיתון תופעות הלוואי שלוהגברת , בספירות הדם השונות

 

 



 תופעות הלוואי של הכימותרפיה

תשישות ועייפות 

ירידה בערכי ספירת הדם 

בחילות והקאות 

שינויים בתיאבון 

שלשול או עצירות 

(מוקוזיטיס)פגיעה בריריות הפה והלוע 

יובש בפה ובגרון 

נשירת שיער 

פגיעה בעור ובציפורניים 

(נוירופתיה)השפעה על מערכת העצבים 

בלב ובכבד, פגיעה בכליות 

 



(רדיותרפיה)תופעות הלוואי של טיפול בקרינה 

עייפות ותשישות 

רגישות וגרד בעור 

כוויות צריבה וכאב 



 

 מינונים ואופני נטילה

 

מרוכזים מרתחים 

יתרונות: 

ל  "מ 10-20. מה שמאפשר למטופל נטילה פחותה של מנות מההרכב, 1:1לרוב , ריכוז גבוהה
 .פעמיים ביום

עבודה עם הרכבים מסורתיים אשר יעילותם הקלינית ידועה שנים רבות . 

בישול של הפורמולה השלמה ב-RAW    של הצמחים" סינרגיזם"המבטיח. 

טעם סביר יחסית לטינקטורות. 

עד אפסי( 25%)ריכוז אלכוהול נמוך . 

 

 

 

 



 

חסרונות: 

 

(.ניתן לעשות מודיפיקציות עם טינקטורות)על המטפל להתפשר על עבודה עם הרכבים קיימים 

 

 (.נובע בעיקר עקב זמן עבודה)בהכנה אישית למרתחעלות יחסית גבוהה 



BU ZHONG YI QI TANG 

 "י'פורמולה לחיזוק המרכז והגברת הצ"

   1:1בריכוז  מרתח

Astragalus-30% 

Atractylodes-15% 

Panax ginseng-15% 

Glycyrrhiza(Zhi gan cao)-7.5% 

Angelica sin.-12.5% 

Citrus reticulate-7.5% 

Cimicifuga(Sheng ma)-5% 

Bupleurium-7.5% 

 פעמיים ביום, ל"מ 10-20: מינון

 



 

 :השפעות ההרכב

 .תשישות ועייפות, לטיפול בחוסר אנרגיה-

 .שלשולים, בחילות והקאות, שינויים בתיאבון -

 : תמיכה בספירות הדם-

 (.Gan Maoבשילוב עם )ירידה בספירות הדם הלבנות : לויקופניה

 .ירידה בספירות הדם האדומות: אנמיה

 .ירידה בטסיות הדם: תרומבוציטופניה

 .פעילות אנטי סרטנית-

 (.שיער, ציפורניים, עור, כליות, כבד, לב)הגנה על איברי הגוף-

 (.נוירופתיה)מחזקת את מערכת העצבים -

 .יש להימנע משימוש בהרכב במידה וישנה עצירות. אסורה לשימוש ביתר לחץ דם-

 

  



GAN MAO RAN 

External wind decoction 

1:1בריכוז  מרתח 

Lonicera japonica-20% 

Andrographis paniculata-20% 

Isatis (folia)-15% 

Isatis (root)-15% 

Bupleurium-10% 

Mentha(Bo he)-10% 

Zingiber off.-10% 

פעמיים ביום, ל"מ 5-10: מינון. 

 

 בלויקופניהלטיפול 



BA ZHEN TANG 

"שמונת האוצרות" 

ללא אלכוהול 1:1בריכוז  מרתח 

Panax ginseng-14% 

Atractylodes-14% 

Poria cocos-14% 

Glycyrrhiza(Zhi gan cao)-7% 

Rehamania(Shu di)-14% 

Paeonia(Bai shao)-14% 

Angelica sin.-14% 

Ligusticum(Chuan xiong)-9% 

פעמיים ביום, ל"מ 10-20: מינון 



 :השפעות ההרכב

 .תשישות ועייפות, לטיפול בחוסר אנרגיה-

 .והקאותבחילות , שינויים בתיאבון -

 : תמיכה בספירות הדם-

 .ירידה בספירות הדם האדומות: אנמיה

 .ירידה בטסיות הדם: תרומבוציטופניה

 (.  Gan Maoבשילוב עם )ירידה בספירות הדם הלבנות: לויקופניה

 (.שיער, ציפורניים, עור, כליות, כבד, לב)הגנה על איברי הגוף-

 (.נוירופתיה)מחזקת את מערכת העצבים -

 .אסורה לשימוש ביתר לחץ דם-

 

 



MUSHROOMS 

 סיניתמרקחת פטריות 

1:1בריכוז  מרתח 

Ganoderma-30% 

Cordyceps-30% 

Poriacocos-25% 

Polyporus(Zhu ling)-20% 

Zingiber-5% 

פעמיים ביום, ל"מ 10-20:מינון 



 :השפעות ההרכב

 .תשישות ועייפות, לטיפול בחוסר אנרגיה-

 : תמיכה בספירות הדם-

 (.Si Wu Tang בשילוב עם )האדומותירידה בספירות הדם : אנמיה

 (.Si Wu Tang בשילוב עם )האדומות הדםירידה בטסיות : תרומבוציטופניה

 (.Gan maoבשילוב עם )ירידה בספירות הדם הלבנות: לויקופניה

 .  פעילות אנטי סרטנית-

 (.שיער, ציפורניים, עור, כליות, כבד, לב)הגנה על איברי הגוף-

 (.נוירופתיה)מחזקת את מערכת העצבים -

 .ניתן להשתמש במצבים של יתר לחץ דם-

 



ST COOL 

STOMACH COOLING DECOCTION 

 ללא אלכוהול 1:1הרכב בריכוז 

Althea off. 

Ulmus rubra 

Chamomilla recutita 

Glycyrrhiza(D.G.L) 

 

 לפי הצורך, ברבע כוס מים, ל"מ 10: מינון

 



השפעות ההרכב: 

(מוקוזיטיס)פגיעה בריריות הפה והלוע 

 ובגרוןיובש בפה 

עצירות 

 

 



( 2:1בריכוז  ממרתח 30%) קרם בריכוז גבוה , לשימוש חיצוני 

HNS6 

Rehmania (Sheng di) 

Rheum (Da huang) 

Lonicera (Jin yin hua) 

הצורךפעמים ביום או לפי  1-2, למריחה מקומית: אופן שימוש 

 

 של טיפולי קרינה ל"לתמתאים ביותר. 



 

 

 

 תודה רבה


