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Choroby wirusowe, szczepienia & 
późne skutki uboczne  

Ważne preparaty linii Diolosa: 
Zastosowanie & dawkowanie  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FREEDOM 

FREEDOM to preparat opracowany do leczenia chorób infekcyjnych, wirusowych (WEN 
BING XUE - Choroby z Gorąca ). Preparat ten wyprowadza zewnętrzną i wewnętrzną 
mętną wilgoć, przede wszystkim toksyczną mętną wilgoć z poziomu WEI FEN, QI FEN 
( układ pokarmowy ) i XUE FEN ( poziom Krwi ). Niezwykłość tego preparatu polega na 
tym, że potrafi on wyprowadzić  toksyczną mętną wilgoć z poziomu Krwi XUE FEN, a 
nawet z MO YUAN, oczyszcza gorąco Krwi , usuwa zastój Krwi, wyprowadza toksyny 
przez QI FEN oraz oczyszcza Ducha ( mózg ).

Tym samym działa na wszystkich czterech poziomach. Preparat powinien być zażywany 
przede wszystkim profilaktycznie, tak długo dopóki utrzymuje się niebezpieczeństwo 
zarażenia. 




Dawkowanie 

Profilaktycznie: 1x4 Tabletki przed południem (przy małej ekspozycji na wirusa ) lub 3x4 
tabletki dziennie ( gdy ktoś jest narażony na częste kontakty ), zażywać przed jedzeniem i 
dodatkowo LUMINOUS SHIELD, 3 x 3 tabletki, także przed jedzeniem, aby wzmocnić 
układ odpornościowy.


Covid-19 positiv ( z lub bez objawów ): 3x10 tabletek dziennie, a w przypadku silnych 
objawów dodatkowo 3x150ml FREEDOM w postaci wywaru, przez około 7-10 dni, 
zażywać popijając naparem z aromatycznych ziół, np. z ziarenek kardamonu, zażywać 
dodatkowo BREAKING THROUGH, 3x4 tabletki dziennie po jedzeniu ( aby zapobiegać 
zakrzepicy ). U kobiet w ciąży i dzieci nie stosować preparatu BREAKING THROUGH ,  
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natomiast dawkowanie  FREEDOM powinno zostać dopasowane indywidualnie do 
pacjenta.


Covid-19 po fazie ostrej (gdy test jest już negatywny ): 3x4 tabletki dziennie przez 
kolejne 30 dni, zgodnie z diagnostyką różnicową należy uzupełnić  terapię, gdy występują 
następujące objawy:

• Ociężałość, zmęczenie, bóle głowy typu „hełm” > REMOVING THE CLOUDS

• zastoje krwi, bóle  > BREAKING THROUGH, NIRIPSA

• Depresja > BRIGHT FUTURE, HAPPY DAYS

• Zaburzenia kognitywne: DRAGON BRAIN 

• Bóle stawów  > COLD EASY MOVEMENT, EASY MOVEMENT TEA

• Niepokój  > dolegliwości ze strony serca: LION’S HEART, LION’S ROAR


Dodatkowo profilaktycznie w przypadku podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem 
( np. u personelu medycznego ) : REMOVING THE CLOUDS - 3 x 3 tabletki po jedzeniu, 
a w przypadku gorącej wilgoci w YANG MING - BRIGHT SUMMERTIME 3 x 3 tabletki po 
jedzeniu.


Inhalacje z eukaliptusa (WEN BING XUE - olejek eteryczny), SNOW LION BALM nacierać 
klatkę piersiową i plecy przede wszystkim wieczorem, przed pójściem spać.


TCM Mindmapping 
WBL > wirus > gorąca wilgoć i toksyny> Mo Yuan - Yang Ming > Xue Fen > gorąco Krwi> 
zastój Krwi> krwawienia > gęsty śluz w Płucach > zastój Qi i Krwi Płuc> oderwanie się PO


Język 
Szeroki, krótki, wilgotny, z odciskami zębów, z plamkami


Nalot na języku 
Biały - żółtawy i wilgotny


Puls 
ru mai - miękki , huan mai – umiarkowany, spowolniony 


Wskazania: 
Zmęczenie, ociężałość kończyn, bóle głowy typu hełm, dreszcze, ból gardła, gorączka 
przede wszystkim po południu (do 38,5), utrata węchu, utrata smaku, wymioty , biegunka, 
skąpomocz, dezorientacja, wysypki skórne na twarzy i kończynach, niebezpieczeństwo 
wystąpienia  zakrzepicy oraz zatorowości płucnej, duszność 


Przeciwwskazania 
Nie stosować w przypadku chorób zimnego wiatru (Feng Han), gorącego wiatru (Feng Re) 
i chorób z wiatru i suchości  (Feng Zao) .


Ciąża  & karmienie piersią  
Można stosować. 
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Receptury klasyczne  
Hou Po Xia Ling Tang, San Ren Tang, Huo Xiang Zheng Qi San, Da Yuan Yin, Tou Shi 
Zhuan Qi Tang


Możliwe  połączenia z innymi preparatami  
NIRIPSA, BREAKING THROUGH i FREE FLOW TABLETS to bardzo ważne receptury  
awaryjne, wszystkie trzy przeciwdziałają zastojom krwi.  

BREAKING THROUGH: gdy zastój krwi na linii Serce, Płuca, Mózg  

FREE FLOW TABLETS: zastoje krwi w kończynach i całym ciele

NIRIPSA: zastoje krwi i bóle  
 
REMOVING THE CLOUDS (stan ostry - choroby Shi Wen),  BRIGHT SUMMERTIME 
(gastroenterologia), LUMINOUS SHIELD (obniżona odporność), SNOW LION BALM (do 
nacierania)


Zalecenia dietetyczne, czego należy unikać: 
Cukier, nabiał, owoce południowe, sałaty i zimne napoje; unikać mrożonek i podgrzewania 
w kuchence mikrofalowej; wieprzowina, surowe mięso i ryby ( sushi ).


Używać tylko filtrowanej wody, a najlepiej mineralnej. 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DIAMOND S.H.I.E.L.D Tabletki 

DIAMOND S.H.I.E.L.D Tabletki stosuje się, aby zapobiec skutkom ubocznym szczepień. 
Ten preparat dosięga swoim działaniem XUE FEN I YING FEN, oczyszcza gorąco Krwi, 
wyprowadza toksyny, zapobiega zastojom krwi i NEI FENG ( wewnętrzny wiatr, zaburzenia 
ze strony centralnego systemu nerwowego). 
DIAMOND S.H.I.E.L.D należy przyjmować przez 12 dni, zacząć przyjmowanie na 3 dni 
przed szczepieniem, kontynuować w dniu szczepienia i przez kolejne 8 dni. Na podstawie 
ostatnich obserwacji klinicznych zalecam dawkowanie 3x10 tabletek dziennie.  DIAMOND 
S.H.I.E.L.D wyprowadza toksyny przez kanały eliminacji (Yang Ming und Tai Yang), można 
go podawać także dzieciom i osobom starszym.

I jeszcze bardzo ważne zalecenie: należy za wszelką cenę unikać podania szczepionki w 
punkcie JELITO GRUBE 15. Jest to punkt spotkania z kanałem Yang Qiao Mai, a także 
punkt dystalny dla mózgu. Proszę bądźcie ostrożni, aby nie dostać szczepionki ani w 
punkcie Jelito Grube 15 ani 14, bo wtedy ryzyko powikłań neurologicznych jest bardzo 
duże. Te punkty to „ one way to Heaven” ( mózg ). Uważajcie także, aby nie dostać 
zastrzyku czy szczepienia w punkt Pęcherzyk Żółciowy 30 - Huan Tiao, w tym wypadku 
także znacznie zwiększa sie ryzyko powikłań neurologicznych. 


Dawkowanie 
Preparat należy przyjmować przez 12 dni. 3 dni przed  szczepieniem, w dniu szczepienia i 
przez kolejne 8 dni, przy obu dawkach. Zgodnie z ostatnimi obserwacjami klinicznymi 
polecam dawkowanie 3x10 tabletek dziennie. 


Zalecam także, aby zażyć preparat przez 3 dni po 90 dniach od drugiej dawki, czyli od 
87go dnia, po 180 dniach, czyli od dnia 177 i po 270 dniach, czyli od dnia 267,
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 3x10 tabletek przez 3 dni. Kontynuowanie zażywania preparatu w kolejnych cyklach 
90dniowych jest ważnym elementem terapii, dlatego że często właśnie wtedy manifestują 
się skutki uboczne szczepienia. W przypadku, gdy otrzymujemy dwie dawki szczepienia 
należy liczyć 90 dni od obu terminów i powtórzyć zażywanie preparatu dwukrotnie przez 
3 dni.


TCM Mindmapping 
WBL > szczepienie > XUE FEN Syndrom > Gorąco Krwi i toksyny> krwawienia i zastój 
krwi > objawy neurologiczne> NEI FENG > Wyczerpanie Yin > Puste gorąco


Język  
Ciemnoczerwony, z plamkami, zależnie od wcześniejszej sytuacji zdrowotnej


Nalot na języku  
Cienki, żółtawy, suchy


Puls 
fu mai - powierzchowny, xian mai - napięty, xi mai - cienki, shuo mai - szybki, xu mai - 
puste, zależnie od wcześniejszych chorób. 


Wskazania 
Skutki uboczne szczepień jak: zakrzepice, udar mózgu, gorączka, bóle głowy, drżenia, 
paraliż twarzy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, wysypki skórne, swędzenie, 
krwawienia ( z gorąca krwi ), zespół niespokojnych nóg,  ADHS, zaburzenia snu, niepokój, 
choroby autoimmunologiczne, choroby neurodegeneracyjne, Wei-Syndrom (Multiple 
Sklerose- stwardnienie rozsiane ), autyzm, bezpłodność , ryzyko poronienia.

Wymienione objawy, choroby pojawiają sie zgodnie z prawem 90 dni ( zgodnie z YI JING ) 
i mogą wystąpić także po 90, 180 i 270 dniach od szczepienia.


Przeciwwskazania  
Ze względu na wyjątkowość sytuacji i na podstawie obserwacji klinicznych zalecam tą 12 
dniową terapię wszystkim, którzy poddają sie szczepieniu.  


Ciąża  & karmienie piersią 
Można stosować.  

Receptury klasyczne  
Pu Ji Xiao Du Yin, Wu Wei Xiao Du Yin, Qing Ying Tang, Xi Jiao Di Huang Tang, Zhen Gan 
Xi Feng Tang, Tian Ma Gou Teng Yin, Zhi Jing San


Możliwe kombinacje z innymi preparatami  
DIAMOND S.H.I.E.L.D BALM (maść - po szczepieniu), FREEDOM (Wirus - toksyczna 
mętna wilgoć ), WBL GREEN PROTECTION SCREEN (Grypa - gorący wiatr i wiatr z 
suchością ), WBL PURPLE PROTECTION SCREEN (Xue Fen Syndrom), WBL BLACK 
PROTECTION SCREEN (Niedobór Yin i puste gorąco), THUNDERSTORM (epilepsja), 
RECOVERING STRENGTH (udar mózgu), RECOVERING SYMMETRY (paraliż twarzy), 
CALMING THE WIND (Parkinson), SUNSET (Neurodermitis), CLEARING THE HEAT 
(niedobór Yin i puste gorąco), YIN ROOT und SAN BAO TEA ( niedobór i wyczerpanie Yin)
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Zalecenia dietetyczne, czego należy unikać: 
Ostre i gorące przyprawy (jak Ras El Hanout, pieprz, Tabasco, Chili, imbir, goździki, pieprz 
syczuański, curry), ocet, alkohol, jagnięcina, drób, owoce morza i ryby.
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DIAMOND S.H.I.E.L.D MAŚĆ 

DIAMOND S.H.I.E.L.D MAŚĆ należy stosować lokalnie w miejscu podania szczepionki, 
także po ukąszeniu przez owady oraz w przypadku stanów zapalnych skóry z gorącej 
wilgoci. Maść wnika do głębokich warstw i do LUO MAI, neutralizuje i wyprowadza 
gorące toksyny, które wniknęły, oczyszcza gorąco krwi, zapobiega zastojowi krwi, 
zmniejsza przekrwienie i  regeneruje tkanki. DIAMOND S.H.I.E.L.D MAŚĆ można 
stosować także w przypadku ropni, czyraków, półpaśca i opryszczki -  Herpes Zoster, 
Herpes Labialis, Herpes Genitalis, po ukąszeniu przez pszczoły, osy, pająki, kleszcze. 
Maść należy wcierać kilka razy dziennie i wmasowywać w chore miejsce. Najlepiej byłoby 
nałożyć grubszą warstwę i przykleić plaster. Lokalne, zewnętrzne działanie jest w 

przypadku szczepienia niewystarczające i pacjenci powinni zażywać równocześnie 
tabletki DIAMOND S.H.I.E.L.D i zależnie od objawów uzupełnić leczenie dodatkowymi 
preparatami. 


Dawkowanie 
Maść należy wcierać kilka razy dziennie i długo wmasowywać w chore miejsce. Po 
szczepieniu warto od razu nanieść maść na miejsce, w którym podano szczepionkę. Na 
noc warto zrobić opatrunek z maścią.  


TCM Mindmapping 
WBX > toksyczna mętna wilgoć /toksyny ognia> wnikają wprost na poziom krwi XUE 
FEN> atakują system nerwowy i mózg


Język 
Ciemnoczerwony, w plamki, zależnie od wcześniejszej sytuacji
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Nalot 
Cienki, żółtawy, suchy


Puls 
fu mai - powierzchowny, xian mai - napięty, xi mai - cienki, shuo mai - szybki, xu mai - 
pusty, zależnie od wcześniejszej sytuacji zdrowotnej


Wskazania 
Lokalne i uogólnione skutki uboczne szczepień, ukąszenie kleszcza, ukąszenie osy, 
pszczoły, ropnie, czyraki, ropne i zapalne miejsca z obrzękiem, zaczerwienienia i bóle


Przeciwwskazania 
Brak


Ciąża & karmienie 
Można stosować.


Receptury klasyczne 
Wu Wei Xiao Du Yin

 
Możliwe kombinacje z innymi preparatami

DIAMOND S.H.I.E.L.D BALM (Maść - szczepienie), FREEDOM (wirus - mętna wilgoć, 
gorąco i toksyny), WBL GREEN PROTECTION SCREEN (grypa - gorący wiatr oraz wiatr i 
suchość ), WBL PURPLE PROTECTION SCREEN (Xue Fen Syndrom), WBL BLACK 
PROTECTION SCREEN (niedobór Yin i puste gorąco), THUNDERSTORM (epilepsja), 
RECOVERING STRENGTH (udar mózgu), RECOVERING SYMMETRY (paraliż twarzy), 
CALMING THE WIND (Parkinson), SUNSET (Neurodermitis), CLEARING THE HEAT 
( niedobor Yin impuste gorąco), YIN ROOT und SAN BAO TEA ( niedobór i wyczerpanie 
yin)


Zalecenia dietetyczne, czego unikać:  
Ostre i gorące przyprawy, pieprz, chili, musztarda, alkohol, ocet, szczypiorek, koperek, 
czosnek, por , cebula, jagnięcina, owoce morza.
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RESURRECTION 

RESURRECTION to preparat przeznaczony do leczenia syndromów pocovidowych 
POST-COVID-SYNDROMS. Ta receptura usuwa mętną wilgoć i śluz z kanałów Luo Mai i 
Jing Bie. RESURRECTION oczyszcza subtelne kanały Serca i działa ożywczo, 
odśluzowuje centralny system nerwowy, pobudza cyrkulację Krwi i przywraca funkcje 
narządów zmysłów.  

RESURRECTION odciąża kończyny i zapobiega bólom, uczuciu ciężkości, drętwieniom i 
chronicznemu zmęczeniu. Ta receptura wzmacnia Qi i Krew nie wytwarzając wilgoci i 
zapobiega zakrzepicy. Preparat należy zażywać nieprzerwanie przez 30 do 90 dni razem z  
BREAKING THROUGH.

Tą recepturę należy stosować tylko u pacjentów postcovidowych. W przypadku 
wystąpienia objawów po szczepieniu zalecane jest leczenie preparatami  FREEDOM  i 
DIAMOND S.H.I.E.L.D.


Dawkowanie  
3 x 4 do  10 tabletek dziennie - zawsze przed jedzeniem, razem z BREAKING THROUGH 
3 x 4 tabletki po jedzeniu. Czas trwania terapii to 30 do 90 dni.


TCM Mindmapping 
Wen Bing Xue > późne skutki Covid-19 > Mętna wilgoć i śluz  > zastój krwi > blokuje 
naczynia krwionośne, kanały Luo Mai i Jing Bie  > zastój Qi i Krwi Serca, Płuc i mózgu


Język  
Szeroki, obrzęknięty, wilgotny ( wilgoć ) ), z plamkami ( zastój Krwi )
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Nalot na języku 
Biały, gruby i lepki


Puls 
huan mai - umiarkowany, xi mai - cienki, se mai - szorstki


Wskazania  
Post-Covid-Syndrom (tzw. długi Covid) obejmuje szereg utrzymujących się objawów po 
przebytej infekcji Covid - 19. Tacy pacjenci wyzdrowieli z infekcji covid -19, jednak nie są 
zdrowi. Cierpią na późne skutki tej choroby jak chroniczne zmęczenie w połączeniu z 
dużym spadkiem wydolności, paraliżujące wyczerpanie, trudności z oddychaniem, kaszel 
lub duszności, utratę węchu i smaku ( anosmia ) bóle głowy, mięśni i stawów, kłopoty z 
koncentracją i pamięcią, zaburzenia systemu nerwowego ( neuropatie ), depresje i 
zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, syndrom Guillain-Barre: zaburzenia czucia w dłoniach 
i stopach, a także słabość mięśni, paraliże, Syndrom Kawasakiego - zapalna choroba 
małych i średnich naczyń krwionośnych o ostrym przebiegu, zaburzenia psychiczne jak 
depresja, zaburzenia lękowe, syndrom stresu pourazowego ( PTSD ), zaburzenia 
kognitywne jak problemy z koncentracją, zapominanie, trudności z wypowiadaniem się, 
problemy ze zrozumieniem treści czytanego tekstu. 


Przeciwwskazania  
Niedobór Yin, puste gorąco i gorąco krwi, gorączka związana z Qi Fen und Yang Ming z 
zaparciem


Ciąża  & karmienie piersią 
Można stosować.


Receptury klasyczne  
Du Huo Ji Sheng Tang, Yi Yi Ren Tang, Shen Ling Bai Zhu San, Wen Dan Tang, Er Chen 
Tang, Dao Dan Tang


Kombinacje z innymi preparatami  
FREEDOM (Virus), REMOVING THE CLOUDS (Shi Wen), BRIGHT SUMMERTIME (Gastro-
Enteritis), FREE EASY MOVEMENT (Bi-Syndrom), EASY MOVEMENT COLD (Shi Han Bi-
Syndrom), HAPPY DAYS (Deprimiertheit), BRIGHT FUTURE (Depression), BREAKING 
THROUGH (Thrombose) 

Zalecenia dietetyczne, czego unikać:  
jogurty, zimne napoje, cukier, pszenica, kawa, kawa zbożowa, mleko sojowe, mleko 
ryżowe, sok z aloesu, owoce i owoce południowe ( banany, gruszki, jabłka, mandarynki ), 
pomidory, zielona sałata, ogórki, szpinak, bakłażany i lody. 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Preparaty można zamawiać online:  
Online Shop: https://shop.diolosa.com (dla Szwajcarii: https://ch.shop.diolosa.com), 
 
Dystrybutor w Polsce: 
https://www.cmcpolska.net/category/produkty-diolosa-produkty-ziolowe-diolosa-diolosa-line 
 
a także przez aplikację APP „Diolosa Linie“ (na iOS i Android, extra APP dla Szwajcarii) lub 
bezpośrednio w aptece w Innsburcku: Bozner Apotheke Innsbruck

Apotheke Bozner Platz

Bozner Platz 7

6020 Innsbruck

Austria

0043 512 58 58 17 16

tcm@apo-boznerplatz.at 
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Zamówienia  
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