
 

 

FLOS MAGNOLIAE  

 

Nome científico: Flos magnoliae; Magnolia denudata 

Sinonímia cientifica: N/A 

Nome popular: Xin Yi Hua (Medicina Chinesa). 

Família: Magnoliaceae 

Parte Utilizada: Flores 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

Formula molecular: N/A    Peso molecular: N/A 

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 
Indicações e Ação Farmacológica 

 

As flores de Magnolia denudata são conhecidas na Medicina Tradicional Chinesa 

como Xin Yi (Hua). São distribuídas por todo leste e sudeste asiático, sudeste da 

América do Norte, pela América Central e América do Sul. Suas flores podem ser 

brancas ou violetas. É tradicionalmente usada para o tratamento da dor da cabeça 

causada por congestão nasal, sinusite e renite alérgica. Segundo a Medicina 

Tradicional Chinesa essas flores se encaixam na categoria de substancias que 

liberam a superfície, e subcategoria de substâncias que aliviam a superfície. Suas 

propriedades são: pungente e morna. Os meridianos alvos são o pulmão e o 

estômago.   

Seu extrato concentrado apresenta função de dispersar vento-frio e desobstruir as 

narinas.  

Na Medicina Tradicional Chinesa é indicada para aliviar a congestão nasal, a coriza, 

perda de olfato, sinusite ou a cefaleia por invasão de vento frio.  



 

 

A Magnolia denudata é uma rica fonte de lignanas e neolignanas, responsáveis por 

atividades anti-inflamatórias que combatem doenças alérgicas. Além disso, é 

considerada uma fonte natural de antioxidantes, capaz de eliminar radicais livres e de 

inibir a tirosinase.  

Toxicidade/Contraindicações 

Seu uso é contraindicado em casos de calor por deficiência. A superdose pode causar 

tontura e rubor ocular.  

Dosagem e Modo de usar: 

- Extrato concentrado (10:1): 300 a 900 mg ao dia. 
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