VÍTÁNÍ VŮNĚ (WELCOME FRAGRANCE, T23)
bohe Herba Menthae
shichangpu Rhizoma Acori tatarinowii
xinyihua Flos Magnoliae
baizhi Radix Angelicae dahuricae
jiegeng Radix Platycodi
huangqin Radix Scutellariae
jinyinhua Flos Lonicerae japonicae

yuxingcao Herba Houttuyniae
huoxiang Herba Pogostemonis
pugongying Herba Taraxaci
baizhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
huangqi Radix Astragali
gancao Radix Glycyrrhizae

Model: chronická vlhká horkost a ohnivá jedovatost blokující nos a dutiny na pozadí prázdnoty čchi
Účinky: vyhnat vítr, pročistit horkost, rozpustit ohnivou jedovatost, odvést vlhkost, zprůchodnit nosní
dutiny a doplňovat čchi
Indikace: sinusitida, bolesti obličeje, žlutý hustý výtok z nosu, který může být i hnisavý, ucpaný nos,
ztráta čichu, bolesti v čelní oblasti, únava
Jazyk: lepivý žlutý povlak
Puls: hladký
Rozbor
Jedná se o nový přípravek určený na chronické sinusitidy, které se na Západě vyskytují velmi hojně.
Přípravek odvádí vlhkou horkost a ohnivou jedovatost, vyhání vítr z nosu a z dutin a též doplňuje čchi
(huangqi, baizhu). Je třeba rozlišovat mezi tímto přípravkem a NEFRITOVÝM PARAVÁNEM (Jade Screen
– T10).
VÍTÁNÍ VŮNĚ je určeno zejména na sinusitidu, která se projevuje hustým žlutým nosním sekretem,
zatímco NEFRITOVÝ PARAVÁN je určen na pomoc u alergických rinitid, které se projevují bílým
vodnatým nosním sekretem. Oba přípravky postihují spíše projevy obtíží, nepůsobí na „kořen“ - zdroj
nastalého stavu. VÍTÁNÍ VŮNĚ není určeno na alergickou rinitidu charakterizovanou bílým vodnatým
nosním sekretem a kýcháním; základním signálem pro jeho použití je hustý žlutý nosní sekret.
U alergických rinitid by se použil NEFRITOVÝ PARAVÁN, který se může pro posílení doplňujícího účinku
a ošetření kořene obtíží dále kombinovat s přípravky BYLINNÝCH STRÁŽCŮ (T03 – JANG, nebo T04 JIN). Pro ošetření kořene se i u sinusitid může použít jeden ze dvou přípravků BYLINNÝCH STRÁŽCŮ,
v tom případě se však používají až následně po použití VÍTÁNÍ VŮNĚ.
Bohe a xinyihua vyhánějí vítr z nosu. Shichangpu a baizhi otevírají otvory nosu. Jiegeng směřuje účinek
přípravku do hlavy. Huangqin pročišťuje vlhkou horkost. Jinyinhua, yuxingcao a pugongying pročišťují
ohnivou jedovatost. Huoxiang vyhání vítr a přeměňuje vlhkost. Baizhu a huangqi doplňují čchi.

V kostce: akutní nebo chronická sinusitida, nebo ucpání dutin.
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Duševní a emoční model
Klíčové slovo: souvisení
Přípravek pomáhá člověku jasně rozlišovat mezi jednotlivými otázkami a vytvořit si jasný úsudek.
Syndromový model, který je s přípravkem spojen, může být vyvolán dlouhodobou záští, zádumčivostí
nebo chorobným myšlením.
Osoba cítí zmatek a úzkost ve spojitosti s životními záležitostmi a mají potíže s komunikací s ostatními
lidmi.

Upozornění a kontraindikace
Přípravek obsahuje několik hořce chladných produktů na pročištění ohnivé jedovatosti, které mají při
dlouhodobém užívání tendence oslabovat slezinu. Proto by se neměl bez přestávky užívat déle než 3 - 4
měsíce. Pokud se kombinuje s akupunkturou, je možno vybírat body doplňování plic a sleziny, aby byl
ošetřen kořen obtíží.

