Sustentav
(Flexibilidade & Resistência)
Para a harmonização das pessoas que perderam a liberdade interior, que têm os movimentos da alma
prejudicados por conflitos constantes. Para os que sofrem impactos emocionais negativos sobre a
elasticidade e resistência muscular, sobre os ossos, cartilagens, articulações e dentes. Sustentav se ocupa da
proteção e da restauração dos moldes etéricos fundamentais que dão forma, sustentação e mobilidade ao
corpo físico, seus órgãos e membros. Pode ser usado no equilíbrio energético e emocional de pessoas que
se recuperam de ferimentos, fraturas, desgastes nas articulações, perdas minerais e osteoporose.
Composição Floral: (coc.) Arnica-lanceta, Camomila, Cana-do-brejo, Ipê-roxo, Jatobá, Quebra-pedra,
Sassafrás - (ess.) Agave, Arnica Campestre, Matricaria, Millefolium, Phyllanthus, Taraxacum,Verbenacea.

Ventilian
(Oxigenação & Nutrição)
Fórmula floral para harmonizar os ritmos de fluxo e refluxo da energia vital ou prânica no organismo,
o que traz reflexos positivos sobre as formas de pensamento e sobre a respiração, de acordo com a
medicina chinesa. Indicado para crianças e adultos muito sensíveis, que sentem fortemente as tensões e
conflitos nos relacionamentos, muitas vezes mantendo ocultos seus dilemas. Via de regra, eles somatizam
problemas respiratórios, tais como, afecções catarrais, bronquites, tosses, faringites, resfriados, rinites e
outros distúrbios de natureza alérgica. Em virtude de sua ação desintoxicante sobre o corpo etérico-vital,
Ventilian é um depurativo floral no tabagismo.
Composição Floral: (coc.) Eucalipto, Funcho, Guaco, Imbaúba, Jatobá - (ess.) Eucalyptus, Guttagnello, Mirabilis.

Victris-H
(Vitalidade Masculina)
Trata-se de um catalisador da captação de energia vital ou prânica, tonificando a vontade de ação, o ímpeto
de criação, a disposição de espírito e a vitalidade masculina, especialmente em situações de grande demanda
ou estresse. É indicado para homens cujo nível de cansaço ou de insatisfação no relacionamento conjugal
provoca perdas na sensualidade e nos impulsos masculinos, que por vez somatizam problemas como falta de
desejo ou desinteresse sexual, e, decorrentemente, debilidade ou fraqueza durante o ato sexual.
Composição Floral: (coc.) Catuaba, Funcho, Imburana, Jatobá, Marapuama - (ess.) Agave, Aristoloquia,
Basilicum, Foeniculum, Lavandula, Ruta, Sempervivum, Sonchus, Tabebuia.

Victris-M
(Vitalidade Feminina)
Trata-se de um catalisador da captação de energia vital ou prânica, tonificando o ímpeto criativo e a
vitalidade feminina, especialmente em situações de grande demanda ou estresse. Indicado para as mulheres
cujo nível de cansaço ou de insatisfação acaba por prejudicar a sua fonte interna de desejo sexual ou libido,
ocasionando desânimo ou frigidez sexual.
Composição Floral: (coc.) Camomila, Damiana, Hibisco-sabdarifa, Jatobá, Mama-cadela - (ess.) Agave,
Hibiscus, Hymenaea, Lavandula, Lilium, Origanum, Ruta, Thunbergia, Zante.

Sugestão de consumo: 4 a 20 gotas, em meio
copo de água, 4 vezes ao dia.

Catálogo de

Composição Floral: (coc.): essências florais
obtidas exclusivamente pelo método de fervura;
(ess.): essências florais obtidas pelo método
solar, lunar ou fervura.
Frasco de vidro âmbar contendo 60 mL.
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Os Fi-Florais são produtos tradicionais à base de flores 100% naturais, apresentados
sob a forma de soluções em embalagens de 60 mL cada. As plantas empregadas na
preparação dos Fi-Florais são consagradas na Terapia Floral, e têm sido usadas e
pesquisadas amplamente.
Os Florais

de Minas produzem 13 Fi-Florais.

Efluvium

Hormina

Metabilis

(Limpeza & Purificação)
Produz uma espécie de “lavagem” ou “limpeza” etérica no sistema excretor. Revigora e harmoniza as
contrapartes energéticas do sistema urinário (rins, bexiga e canal urinário). Indicado para aquelas pessoas
com rigidez emocional e psíquica que somatizam excessivamente sujidades, mucosidades e arenosidades
nos rins. Tais personalidades sofrem com cálculos renais, dificuldades urinárias recorrentes e com inchaços
no corpo. Ajuda na “drenagem emocional” e, consequentemente, na eliminação do excesso de líquidos.
Composição Floral: (coc.) Caroba, Cavalinha, Chapéu-de-couro, Douradinha-do-campo, Japecanga,
Quebra-pedra, Sabugueiro - (ess.) Ageratum, Artemisia, Madressilva, Malus, Phyllanthus, Psidium.

(Regulação & Ativação)
Produz uma ressonância vibratória com o sistema dos chacras colaborando para o seu desbloqueio e
sua ativação funcional. Atua sobre os meridianos, catalisando a circulação da energia vital e induzindo a
sincronização de todos os chacras em uma unidade harmoniosa. A modulação dos centros e canais sutis
de comunicação energética produz efeitos positivos na regulação hormonal e nas funções metabólicas
da mulher. Contribui por reflexo para a harmonização das glândulas femininas, sendo um preventivo
contra distúrbios menstruais (TPM, irregularidades no ciclo, etc.) e da menopausa (fogachos, irritabilidade,
nervosismo, insônia, sudorese, etc.).
Composição Floral: (coc.) Alecrim, Alho, Camomila, Cardo-santo, Damiana, Japecanga, Margarida - (ess.)
Ficus, Hibiscus, Lantana, Margarites, Matricaria, Millefolium.

(Assimilação & Integração)
Fórmula floral para potencializar o aprendizado de como “digerir” as experiências da vida cotidiana,
principalmente para aquelas pessoas que lidam de modo muito superficial com os acontecimentos mais
dolorosos e significativos.Tais personalidades via de regra estão habituadas a dietas alimentares erradas ou
agressivas, e ainda somatizam problemas de ordem digestiva ou intestinal, tais como, mau hálito, sensação
de empanzinamento, acúmulo de gases intestinais (flatulência), cólicas digestivas, azia (gastrite), prisão de
ventre e má digestão em geral.
Composição Floral: (coc.) Alecrim, Bardana, Boldo, Caapeba, Carqueja, Espinheira-santa, Ipê-roxo,
Jatobá, Jurubeba - (ess.) Ageratum, Aristoloquia, Foeniculum, Impatiens, Malus, Psidium, Salvia, Taraxacum,
Verbenacea.

Imunis

Movius

(Proteção & Vitalidade)
Tonifica e modula as defesas psíquicas e etéricas trazendo ressonâncias positivas sobre o sistema
imunológico. Elimina “toxinas mentais e emocionais”. Protege contra a absorção involuntária de ideias
e sugestões alheias contrárias à vontade individual. Preserva os níveis internos de vitalidade, além da
ação depurativa. Indicado para pessoas energética e espiritualmente desprotegidas que somatizam baixas
imunológicas. Especial para as crianças ou adultos que sofrem de modo recorrente com as inflamações e
infecções de garganta, gripes, resfriados, rinites, sinusites, alergias, etc.
Composição Floral: (coc.) Alho, Bardana, Caroba, Chapéu-de-couro, Ipê-roxo, Japecanga, Sassafrás,
Sucupira - (ess.) Ageratum, Artemisia, Linum, Malus, Millefolium, Mirabilis, Salvia,Verbenacea.

(Fluidez & Nutrição)
Ação vitalizante e harmonizadora sobre o complexo de comunicação sutil, conhecido na medicina
chinesa por Nadis. Catalisador de movimentos do Eu e de seus substratos básicos em todas as vias de
comunicação do organismo. A dinamização do Eu se reflete sobre o sistema circulatório, favorecendo a
fluidez sanguínea, a oxigenação e a nutrição dos tecidos, e a eliminação de toxinas e corpos estranhos.
Indicado para aquelas pessoas que “circulam mal na vida” e que somatizam problemas circulatórios, tais
como, varizes, hemorroidas, labirintites, falhas da memória, tonteiras, queda de cabelo, etc.
Composição Floral: (coc.) Alecrim, Caapeba, Cavalinha, Funcho, Ipê-roxo, Persicária - (ess.) Anil,
Foeniculum, Lavandula, Rosmarinus, Taraxacum.

Magnificat Liquor

Serenium

(Autocontrole & Satisfação)
Equilíbrio entre nutrição da alma e voracidade do corpo, entre fome e saciedade. Para as pessoas
emocionalmente sensíveis ou frágeis, que padecem no íntimo de uma certa angústia, uma carência ou
ansiedade existencial, e por somatização, perdem os bons hábitos alimentares. Sofrem com o excesso
de apetite, com a obesidade, inchaços e dificuldades de perder peso. Promove a conscientização de que
está havendo abuso e desrespeito contra o próprio corpo físico. Catalisa impulsos na tentativa de mudar
o estilo de vida. Age na limpeza e purificação emocional. Ajuda no autocontrole e na busca de novos
padrões alimentares saudáveis e mais harmoniosos.
Composição Floral: (coc.) Cajueiro, Carqueja, Cavalinha, Chapéu-de-couro, Jambolão, Pata-de-vaca,
Sucupira - (ess.) Calmim, Fórmula Ecológica, Levitate.

(Calma & Bem-estar)
Fórmula floral para trazer calma, serenidade, clareza, paz de espírito e tranquilidade para a mente e as
emoções, principalmente em momentos difíceis da vida ou em situações de estresse. Para a harmonização
e equilíbrio das pessoas de índole nervosa, agitadas, muito preocupadas, que convivem com ansiedade,
tensão, irritabilidade, insônia, enxaquecas, dificuldades digestivas, em razão do desequilíbrio emocional. Útil
também para crianças nervosas, birrentas, pouco sociáveis, choronas, briguentas, histéricas e excessivamente
inquietas. Trata-se de um “pacificador” floral suave e seguro.
Composição Floral: (coc.) Alecrim, Alfavaca, Camomila, Maracujá, Melissa, Mulungu, Sálvia, Valeriana (ess.) Ficus, Fuchsia, Impatiens, Lavandula, Momordica, Psidium, Sambucus,Verbenacea,Vervano.

Exsultat Liquor
(Contato & Proteção)
Atua nas interfaces, fronteiras, superfícies e revestimentos internos e externos do corpo etérico, bem
como em seus apêndices e ornamentos. Protege e fortalece todo o invólucro corporal sutil representado
no plano físico principalmente pela pele e complementado pelos cabelos, pelos e unhas. Indicado para as
pessoas que não separam bem o “Eu” do “não Eu”, e com isto estão predispostas aos problemas de pele
(manchas, dermatoses, coceiras, acnes, espinhas, etc.), queda anormal de cabelo e unhas enfraquecidas.
Composição Floral: (coc.) Alecrim, Caapeba, Chapéu-de-couro, Douradinha-do-campo, Funcho, Jatobá,
Jurubeba, Mama-cadela, Sabugueiro - (ess.) Foeniculum, Linum, Malus, Millefolium, Salvia, Pastoris, Silene.

Homine-H
(Força & Vigor)
Potencialização e modulação dos instintos vitais, trazendo reflexos sensíveis e positivos na conduta ativa e
criadora do homem, especialmente na libido ou desejo sexual. Indicado para harmonizar os desequilíbrios
emocionais do homem que sofre de impotência sexual, principalmente quando há falta de desejo sexual,
flacidez peniana, ereções curtas e fracas, ejaculação precoce. Aumento gradativo na gana de viver, na vontade
de “poder” e no ímpeto de agir. Intensifica a sensualidade e revigora a sexualidade. Equilíbrio e suavização
dos transtornos emocionais da meia-idade do homem. Sugestão de consumo para o HOMINE-H: 20 gotas
em meio copo de água 4 vezes ao dia. Uso exclusivamente para homens adultos. A despeito da segurança
e da ausência de efeitos tóxicos desta combinação floral, no caso de pessoas hipertensas, cardíacas e
diabéticas, a prudência é mais do que aconselhável, em razão da delicadeza do equilíbrio fisiológico ou
cardiorrespiratório, o qual depende quase sempre do uso contínuo de medicamentos alopáticos. Assim,
em todos estes casos, a anuência e o acompanhamento médico são indispensáveis no uso deste produto.
Composição Floral: (coc.) Catuaba, Funcho, Imburana, Jatobá, Marapuama, Agnocasto*, Cicuta* , Golfãoamarelo* e Virginiana* - (ess.) Agave, Aristoloquia, Basilicum, Foeniculum, Lavandula, Ruta, Sempervivum,
Sonchus, Tabebuia.
*Plantas usadas em altíssimas diluições.

