A frequência pura da
natureza a serviço da
Humanidade
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NOSSA MISSÃO
A qualidade da saúde da humanidade não acompanhou a evolução
tecnológica criada pelo ser humano moderno. O distanciamento da
natureza, e o foco na evolução a qualquer custo, trouxeram
desigualdade e novos desafios.
"Cura-te a ti mesmo" - o ser humano é um ecosistema complexo e
interdependente, a sua manutenção requer responsabilidade e ação.
A partir do momento que damos atenção ao nosso corpo, à nossa
mente e ao espírito, somos capazes de identificar o que nos faz bem.
As essencias nasceram para suportar o caminho do indivíduo a uma
vida plena e feliz, deixando para o sistema de saúde aqueles casos
que realmente necessitem de intervenção não natural.
Nossa proposta é a prevenção da saúde, de forma eficiente e segura,
com abordagem simples, sustentável e econômica.

POR QUE
QUEREMOS
EXPANDIR ?

Produto faz parte da medicina da nova era, é sustentável, ecológico e
acessível a qualquer um
Possui Resultados efetivos
Estamos em um momento em que o campo favorece o despertar em massa e
estas pessoas vão necessitar de produtos como o EE para auxiliar neste
processo

AS VANTAGENS
DADOS DO MERCADO DE SAÚDE E BEM ESTAR
RELACIONADO COM TERAPIAS ALTERNATIVAS
CRESCEM ANO APÓS ANO
EM UM PERÍODO DE 8 ANOS SÓ NO SUS OS
ATENDIMENTOS COM TERAPIAS
ALTERNATIVAS E COMPLEMENTARES
CRESCEU 670% (2008-2016)
PREVISÃO DE CRESCIMENTO DE 4,4% AO ANO
ATÉ 2021
NO BRASIL O BEM ESTAR MOVIMENTA R$ 370
MILHÕES ANUALMENTE (2018)

ESTE É O MOMENTO, VAMOS ...

"SER A MUDANÇA QUE QUEREMOS VER
NO MUNDO"
- MAHATMA GANDHI

CONHEÇA NOSSOS
PRODUTOS

WWW.ESSENTIALENERGY.COM.BR

PARA SITUAÇÕES DO DIA A DIA

PARA INTEGRAR O TODO

PARA NECESSIDADES ESPECÍFICAS:

Defense Energy

Quantum Energy

Brain Energy

Respiratory Energy

Trio Care

Natural Energy

Cardio Energy

Circulatory Energy

Life Energy

Body Energy

Digest Energy

Dental Energy

Night Energy

Wellness Energy

Urinary Energy

Female Energy

Balance Energy

Renew Energy

Intestinal Energy

Male Energy

Harmony Energy

Imuno Energy

Pancreatic Energy

Micro-clear Energy

Restore Energy
Chakras Energy
Organs Energy

ESSÊNCIA VIBRACIONAL FLORAL
Define-se Essência Vibracional Floral como um composto de
frequências específicas de moléculas e átomos presentes no ser
humano e na natureza.
Pela sua própria natureza imaterial, a ação das Essências
Vibracionais Florais não podem ser explicadas pela farmacologia.
OsFlorais são preparados em solução de água purificada e brandy

USO SEGURO
Não são considerados medicamentos e não possuem princípios
ativos farmacológicos.
Têm boa tolerância e são seguros para o consumo humano e animal.
Não há registros de contraindicações e/ou reações adversas com o
uso destes produtos.

O SISTEMA ESSENTIAL ENERGY NOS CUIDADOS INTEGRATIVOS
Propomos a prevenção eficiente e segura, com abordagem simples e pouco onerosa. Tomando a responsabilidade de
nossas próprias decisões, com educação e acesso à informação, estimulando o “cura-te à ti mesmo”, evitando-se a
vitimização do paciente pelo profissional, pela família e pelo sistema de saúde.
O sistema Essential Energy já tem em sua formulação uma seleção de frequências de moléculas naturais, presentes em nosso
corpo, com funções conhecidas, combinadas de forma a atuar sinergicamente na recuperação da fisiologia e homeostase,
elementos essências para a saúde humana.

No processo de adoecimento, podemos identificar
vários fenômenos ocorrendo simultâneamente.

DOENÇAS

DISBIOSE
INTESTINAL

ESTRESS
OXIDATIVO

DISFUNÇÃO
ADRENAL

DISFUNÇÃO
TIREÓIDE
PANCREAS

DISTURBIO
CARDIO
INFLAMAÇÃO
DEGENERAÇÃO CIRCULATÓRIO
HIPÓXIA

NEURO
MODULAÇÃO
SONO

DISFUNÇÃO
DIGESTIVA
ACIDOSE

INTOXICAÇÃO

DEFICIÊNCIA
IMUNE

TERAPIA

O sucesso da terapia depende da correção de todas essas ocorrências.
Os Essentials Energys são diferentes entre si e complementares.
Juntos fazem a diferença!

QUANTUM ENERGY

DISBIOSE
INTESTINAL

ESTRESSE
OXIDATIVO

HARMONY ENERGY
INTESTINAL ENERGY
MICRO-CLEAR ENERGY

SUPORTE
ADRENAL

NATURAL ENERGY
PANCREATIC ENERGY

SUPORTE
TIREÓIDE
PANCREAS

BALANCE ENERGY
MALE ENERGY
FEMALE ENERGY

CARDIO ENERGY
CIRCULATORY ENERGY

DISTURBIO
CARDIO
INFLAMAÇÃO
DEGENERAÇÃO CIRCULATÓRIO
HIPÓXIA

BODY ENERGY
RENEW ENERGY

NEURO
MODULAÇÃO
SONO

DIGEST ENERGY

DISFUNÇÃO
DIGESTIVA
ACIDOSE

BRAIN ENERGY
NIGHT ENERGY

TODOS
RESTORE ENERGY / CHAKRAS ENERGY / DEFENSE ENERGY / TRIO NATURAL CARE

IMUNO ENERGY

INTOXICAÇÃO

LIFE ENERGY

DEFICIÊNCIA
IMUNE

TERAPIA

Tudo está interligado e
juntos fazem a diferença!

LIFE ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Controle da intoxicação, inflamação e modulação
da imunidade

Composição:
Blend frequencial de plantas
detoxificadoras e plantas
antimicrobianas, solução de
Lugol 2% e frequencias de
nutracêuticos

Indicações de ajuda:
Detoxifica o corpo, purifica o sangue, protege nosso
campo energético das ameaças ambientais, depura
tóxicos, agentes invasores e perniciosos em geral. É uma
formula básicapara todos que vivem em ambientes
poluídos.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição: Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Para quem vive em grandes
centros

QUANTUM ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula com
antioxidantes

Nutrição celular, controla inflamação e ativa o
metabolismo

nutracêuticos

Indicações de ajuda:
Desperta a vitalidade e reduz a sensação de fadiga.
Auxilia no distúrbio metabólico ativando as vias
anabólicas e catabólicas normais. Regula a fisiologia. É
uma formula com as frequências de nutracêuticos e
antioxidantes que nutrem as células, controlam a
inflamação e combatem os radicais livres.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Bom para utilizar depois de
atividades intensas, tanto
mentais quanto físicas.

BRAIN ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula
com
nutracêuticos
precursores dos neurotranmissores.

Ativa toda a bioquímica neuronal,
Modula a função cerebral , SNA

Dica de uso:
Indicações de ajuda:
Clareia a mente, melhora a atenção, da mais foco e mais
concentração. Acalma a mente agitada, Alivia tristeza,
equilibra as emoções e melhora a ansiedade. Relaxa o
corpo e favorece o sono reparador. Promove a nutrição
energética da mente proporcionando um melhor
desempenho intellectual com um humor maisestável.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Síndrome do impostor, falta de
autovalorização,
ansiedade,
depressão, desânimo, flacidez,
obesidade.
Dificuldade
de
concentração, queda de libido,
necessidade de café, chocolate e
sal. Deficit memória recente.
Não consegue descontrair, sentese pressionado, preocupação
excessiva. Teimosia, esquecimento
de objetos, nomes, etc. Repetitivo,
dificuldade de atenção, ou
entendimento.

BALANCE ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Modula cortisol e DHEA, fadiga adrenal, síndrome
“burn out “, alergia

Indicações de ajuda:
Alivia tensões, acalma ânimos exaltados, suaviza as
oscilações de humor provocadas por frustrações e os
acessos de raiva. Melhora a resiliencia. Recupera o
esgotamento mental e físico, tonifica a glandula adrenal.
Suaviza os sintomas da alergia. Protege o corpo contra
fatores estressores. Equilibra as emoções reduzindo
sentimentos de estresse.
É especialmente indicado para períodos de sobregarga
física, emocional e intelectual.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula com nutracêuticos,
homeopáticos e plantasque
tonificam a glândula adrenal

Dica de uso:
Sintomas de Estresse Crônico
- Fadiga, “pavil curto”,
Explosivo,
Litigioso,
Impaciente, Baixa resiliência

HARMONY ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

•Fórmula com nutracêuticos,
enzimas,
lactobacilos,
antiparasitários e antifúngicos

Equilibra a flora intestinal e ajuda no processo de
absolvição adequada de de nutrientes no Intestino

Indicações de ajuda:
Equilibra a flora intestinal normal e nutre as células do
sistema digestivo. Protege de ameaças ambientais.
Empodera a saúde geral, promove sensação de leveza
na cabeça, bem estar e harmonia. Melhora o processo
digestório e a imunidade. Previne alergias. Recomendase usar após cada tomada de antibióticos.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Utilizar em crianças com
cólicas e má digestão.
Ajuda a limpar o campo
energético do corpo, e cria
uma barreira protetora.

NIGHT ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

•Fórmula com nutracêuticos,
plantas e homeopatia

Modula cortisol noturno, as fases do sono, promove
o sono reparador.

Indicações de ajuda:
Acalma a ansiedade, desacelera a mente e relaxa o
corpo de forma fisiológica. Composto de frequências de
nutraceuticos e plantas que ajudam a promover o sono
profundo e reparador. Alivia o cansaço cronico.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Auxilia a pegar no sono,
quando se está muito
agitado. Em momentos de
grandes preocupações ou
mudanças, ex.: noite antes de
viagem, antes de festas.

DIGEST ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula com nutracêuticos e
enzimas digestivas

Auxilia na digestão, promovendo a normocloridria,
previne a dispepsia

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Fórmula com as frequencias de nutraceuticos e enzimas
digestivas que ajudam a regular a acidez do estômago e
agilizam a digestão. Indicado na dispepsia. Alivia a
sensação de distinção e melhora o aproveitamento dos
nutrientes.

Dias
de
excesso
de
alimentação ou refeição com
alimentos de difícil digestão

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

CARDIO ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula com nutracêuticos,
oligoelementos, antixoxidantes,
enzimas e, plantas

Modula a inflamação, a função cardíaca,
vasodilatação, infecção sub-clinica

Indicações de ajuda:
Fórmula com as frequênciasde nutraceuticos e plantas
que ajudam a melhorar a inflamação no sistema
circulatório, relaxam os vasos e favorece a circulação
do sangue. Ajudam nas palpitações e descompassos.
Revigora a função cardíaca.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Pessoas com palpitações por
emoções intensas, atletas que
necessitam de força e
determinação durante os
exercícios. Para quem precisa
de
uma
comunicação
amorosa no dia-a-dia.

NATURAL ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Equilibra o gasto de energia e a temperatura do
corpo, proporcionando um ajuste energético total

Composição:
Fórmula com nutracêuticos e
oligoelementos precursores dos
hormônios tireoidianas.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Agilidade e disposição, melhora a força para o trabalho.
Reduz queda de cabelos e unhas frágeis. Estimula o
metabolismo da queima de gorduras, aquece o corpo. É
uma fórmula com as frequências de nutraceuticos e
oligoelementos que ajudam a equilibrar a função da
glândula tireóide, ideal para usar no início do dia e
antes de atividade física.

Quando sentimos que nossa
energia está baixa. Para auxiliar em
dietas com intenção de emagrecer.
Para deixar o cabelo crescer mais
bonito.
Para quem gosta de unhas fortes.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

PANCREATIC ENERGY
Auxilio mais eficiente:
É um tônico para o pâncreas. Harmoniza o
metabolismo dos carboidratos e a digestão.

Indicações de ajuda:
Auxilia na captação da energia dos alimentos aumenta
nossa capacidade de eliminar preocupações infundadas
e medo de não conseguir. Diminui a sensação de peso
no corpo. Diminui a vontade de doces.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula com frequências de
plantas e nutrientes que ajudam a
equilibrar os níveis de açúcares no
sangue.

Dica de uso:
Quanto
a
mente
vive
se
preocupando com tudo e todos e
isso passa a incomodar o
quotidiano. Quando existe a
necessidade de comer muito doce.
Quando nossas preocupações
passam a gerar ansiedade fora do
comum.

MICRO-CLEAR ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula com frequências que
atuam diretamente
em
agentes nocivos ao equilibrio

Função anti-séptica contra microrganismos
indesejáveis.

Indicações de ajuda:
Têm função anti-séptica vibracional específica contra
microrganismos indesejáveis. Favorece a mente alerta, o
senso de foco, a perspectiva positiva e a catarse. Cria
um terreno biológico edificante. Equilibra o sistema
nervoso.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Auto-sabotagem,
procrastinação

CHAKRAS ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Ação de Equilibrio para o corpo e a mente. Auxilia na
clareza e na comunicação baseada na consciencia plena

Composição:
Frenquencia
normal dos
principais

vibracional
sete chakras

Dica de uso:
Indicações de ajuda:
Indicado no desequilíbrio energético do corpo. Promove
a nutrição energética dos sete chacras básicos, estimula
os centros vitais do corpo astral. Ajuda no funcionamento
natural de todo o organismo. Produz sensação de força,
alinhamento e harmonização.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Antes de meditar, quanto
existe um sentimento de
solidão e falta de propósito

DENTAL ENERGY

Composição:

Contribui para a saúde bucal

Fórmula com frequencia vibratória
que anula bactérias e toxinas de
dentes.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Contribui para a saúde bucal, fundamental na saúde
global do corpo. Tem efeito anti-séptico e efeito
calmante para as gengivas e dentes sensíveis. Combate
a halitose e as cáries.

Protege a porta de entrada dos
alimentos no nosso corpo, auxilia
criando um ambiente propício de
proteção na região bucal.

Auxilio mais eficiente:

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

RENEW ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula
com
frenquncia
vibratória de plantas e
nutraceuticos que estimula a
formação de células tronco.

Anti-envelhecimento

Indicações de ajuda:
Acelera a regeneração e renovação.
Estimula as células e protege contra o envelhecimento
tecidual. Enaltece a energia vital e as propriedades
preservativas.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Exposição excessiva a ações
do tempo.
Após atividades que exigem
demais do organismo.

INTESTINAL ENERGY

Composição:

Limpa o intestino e tonifica o aparelho digestivo

Fórmula com frequências de
plantas e múltiplas cepas de
lactobacilos.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Limpa o intestino e tonifica o aparelho digestivo. Reforça
a defesa contra a invasão do corpo. Regula e acalma o
movimento intestinal. Alivia o desconforto abdominal.

Recomenda-se usar pelo menos
uma vez por ano.

Auxilio mais eficiente:

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

RESPIRATORY ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Promove a sensação de vias aéreas livres e a
sensação de respirar melhor

Indicações de ajuda:
Reduz o inchaço da membranas mucosas aumentando o
fornecimento de oxigênio às células. Promove a
sensação de vias aéreas livres e a sensação de respirar
melhor. Alivia desconfortos peitorais e minimiza os efeitos
das ameaças sazonais. Pode ser aplicado no peito e/ou
nas costas também. Contém frequências de algas e
plantas anti-sépticas e antinflamatórias que revigoram a
saúde do trato respiratório.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
•Fórmula com frequências de
algas e plantas anti-sépticas
e antinflamatórias.

Dica de uso:
Em estações mais secas como
no inverno da região sudeste
do Brasil para equilibrar
energeticamente o aparelho
respiratório.

FEMALE ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula com ononon

Resgata a força do feminino, flexibilidade e
sensibilidade

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Resgata a força do feminino, flexibilidade e
sensibilidade. Reduz sentimentos de inquietação e
desconforto, favorecendo um estado de humor positivo.
É específico para o gênero feminino.

Especialmente indicado para
mulheres em idade madura e
também para usuárias de
anticoncepcionais hormonais.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

MALE ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

•Fórmula com

Energizante e revigorante

Indicações de ajuda:
Resgata a força do masculino, autonomia, potência e
soberania. É energizante e revigorante. Acresce
vivacidade e confiança no futuro. É específico para o
gênero masculino.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Dica de uso:
Baixa auto-estima, cansaço
extremo, falta de vida

ORGANS ENERGY

Composição:

Auxilio mais eficiente:

Fórmula
com
frequência
vibracional
de
mútiplos
órgãos em estado saudável.

Depois de exposição prolongada a agentes nocivos,
quando o corpo físico passou por um estresse muito grande.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Tonifica a função normal dos órgãos. Previne o
envelhecimento. Melhora a vitalidade geral. Podem ser
usados tanto na prevenção como na convalescência.

Pós operatório
convalescência.

Reequilibra todo o corpo, auxiliando a cooperação
energética entre os diversos sistemas.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

ou

na

BODY ENERGY

Composição:

Ajuda na manutenção do tônus muscular e ósseo
para meia idade.

Fórmula
frequencial
com
nutracêuticos e oligoelementos
que fortalecem os músculos e os
ossos.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Fórmula frequencial com nutracêuticos e oligoelementos
importantes na síntese de proteínas constitucionais,
enzimas e tecido ósseo. Tonifica o aparelho locomotor
assim como dá suporte nutricional proteico e enzimático.
É especialmente indicado para a meia idade e os
idosos.

Para ajudar na prevenção
da
osteoporose
e
a
diminuição
de
massa
muscular.
Para mulheres no climatério.

Auxilio mais eficiente:

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

WELLNESS ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Ajuda o sistema energético a modular a imunidade, a
infecção pelo EBV

Indicações de ajuda:
Alivia o cansaço, revigora, refresca e tonifica. É
composto por uma fórmula de frequênciasde
nuêuticotracs, oligoelementos e plantas que protegem
contra vírus e bactérias. Conduz o corpo e a menta para
níveis elevados de saúde.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula
frequencial
com
nutracêuticos, oligoelementos,
plantas.

Dica de uso:
Quando se sentir com a
imunidade baixa, cansado e
com dor no corpo.

URINARY ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Ajuda a aliviar sintomas de infecção urinária de repetição.

Composição:
Fórmula
frequencial
com
nutracêuticos,
organoterápico,
plantas
antimicrobianas.

Indicações de ajuda:

Dica de uso:

Fórmula com as frequencias de nutraceuticos,
organoterápicos e plantas antimicrobianas que
ajudamno fortalecimento da imunidade e da função das
vias urinárias. Em associação com o IMUNO ENERGY
aumenta o intervalo entre as micções e alivia o
desconforto da bexiga.

Para quem tem dores na
altura dos rins, ou infecções
urinarias em períodos curtos
de tempo.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

IMUNO ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Modula a Imunidade

Indicações de ajuda:
Protege e harmoniza nosso terreno biológico
aumantando nossa resistência aos diversos fatores
agravantes à nossa saúde. É um blend frequencial de
plantas usadas por civilizações tradicionais antigas,
associadas à nutracêuticos espetaculares. Fortalece o
sistema imunológico.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula frequencial com
nutracêuticos,
enzimas,
lactobacilos e plantas.

Dica de uso:
Para quem vive em contato
com muitas pessoas, em
ambientes fechados e em
época de epidemias.
Pode ser utilizado no
ambiente.

RESTORE ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Depura o corpo e melhora a energia vital, estimula a
correção dos processos biológicos.

Indicações de ajuda:
Promove animo, vigor e disposição. Depura o corpo e
melhora a energia vital. Promove melhor o desempenho
de todas as funções, equilibra o processo oxidativo, a
inflamação e a imunidade. Acalma as emoções, tem
efeito equilibrante e homeopático. É extremamente
versátil e completo, estimula a correção dos processos
biológicos.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula
frequencial
com
nutracêuticos, antioxidantes,
antinflamatórios,
imuno
moduladores e plantas.

Dica de uso:
Para auxiliar na diminuição
dos sintomas da depressão, e
dependência química.
Para
casos
de
uso
prolongado de substâncias
tóxicas.

DEFENSE ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Útil em situações agudas, especialmente epidemias.

Indicações de ajuda:
Formulação frequencial completa de moléculas e átomos
importantes de nosso metabolismo, podendo ser usada
em situações emergenciais onde a resposta funcional
como um todo é requerida rapidamente.
Recomenda-se o uso contínuo com aumento da dose em
situações agudas.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula com frequências de
moléculas
e
átomos
importantes
para
o
metabolismo.

Dica de uso:
Especialmente indicado para
aliviar os sintomas da
SARSCoV-2 e de epidemias
de gripes sazonais.

EXTREME ENERGY
Auxilio mais eficiente:
Útil em situações agudas, especialmente epidemias.

Indicações de ajuda:
Formulação frequencial completa de moléculas e átomos
importantes de nosso metabolismo, podendo ser usada
em situações emergenciais onde a resposta funcional
como um todo é requerida rapidamente.
Recomenda-se o uso contínuo com aumento da dose em
situações agudas.

Modo de usar:
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

Composição:
Fórmula com frequências de
moléculas
e
átomos
importantes
para
o
metabolismo.

Dica de uso:
Especialmente indicado para
aliviar os sintomas da
SARSCoV-2 e de epidemias
de gripes sazonais.

Trio NATURAL CARE
Auxilio mais eficiente:
Melhora a qualidade de vida, auxilia no combate a
infecções para viroses epidêmicas.

Composição:
Fórmula com suplementação
frequencial
ampla
de
micronutrientes
essenciais
para a vida .

Indicações de ajuda:
Formulação frequencial completa de moléculas e átomos importantes de nosso metabolismo,
podendo ser usada em situações emergenciais onde a resposta funcional como um todo é
requerida rapidamente.
Recomenda-se o uso contínuo com aumento da dose em situações agudas.

Modo de usar:
Tomar:
o Natural Care 1 na primeira semana,
o Natural Care 2 na segunda semana e
o Natural Care 3 na última semana.
Dose: 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo
d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias
Repetição:Quando necessário, a cada 2-4 meses

O uso sequencial de todas as essências vibracionais promovem uma cobertura ampla das necessidades
do corpo, favorecendo o desempenho das funções, todas indispensáveis à saúde integral.

3 essências por semana, por 8 semanas.
O ciclo pode ser repetido.
Posologia: Borrifar 3 vezes, 4 vezes ao dia, por 7 dias

KIT COMPLETO COM 24 ESSÊNCIAS VIBRACIONAIS.

KIT COMPLETO COM 24 ESSÊNCIAS

PREVENÇÃO

Acima de 60 anos : Tomar o kit completo 5 vezes ao ano, intervalos de 1 semana.
Entre 50 e 60 anos : Tomar o kit completo 4 vezes ao ano, intervalos de 1 mês.
Entre 30 e 50 anos : Tomar o kit completo 3 vezes ao ano, intervalos de 2 meses.
Entre 20 e 30 anos : Tomar o Life Energy por 7 dias, a cada 2 meses.
Entre 0 e 20 anos : Tomar o Life Energy por 7 dias, a cada 3 meses.

CUIDADOS COM EXPOSIÇÃO À CEM
Campos Eletro-Magnéticos: computadores, ondas
de radiofrequência, torres e aparelhos de telefonia,
micro-ondas, Wi-Fi, aparelhos eletro-eletrônicos, fios
elétricos, antenas, lâmpadas, magnetos, etc.
Manter sempre emembalagem protetora de CEM

*imagens ilustrativas

POSOLOGIA
Dose:
3 borrifadas via oral direto na boca ou no
copo d’água, 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias.

Repetição:
Quando necessário,
a cada 2-4 meses

USO EM CRIANÇAS
Podem ser usadas em crianças, semelhantemente às indicações para o adulto.
Elas poderão ser administradas na água, direto na boca, ou mesmo sobre a pele.
Sugere-se doses de 1 a 2 borrifadas, 3 vezes ao dia por 5 dias. Para reduzir os
efeitos do álcool contido no brandy, pode-se colocar as essências na água
quente e aguardar sua evaporação, ou passar na pele.

USO EM ANIMAIS
Podem ser usadas em animais, semelhantemente às indicações humanas.
Elas poderão ser administradas na água de consumo, direto na boca, ou mesmo
sobre a pele com menos pelos (abdômen).
Sugere-se doses de 1 a 2 borrifadas, 3 vezes ao dia por 5 dias.
Alguns animais são intolerantes ao álcool!

MELHORA DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO

Reduz a
quantidade de
medicamentos
prescritos

Reduz
custos,
tempo de
tratamento

Reduz as
doses
praticadas

RESULTADOS MELHORES E MAIS RÁPIDOS

Reduz
efeitos
colaterais

Reduz
retornos

Lutar contra a realidade existente não
faz o mundo mudar.
Crie um modelo novo que torne o
antigo obsoleto.

BUCKMINSTER FULLER

