Buquê de Flores Violáceas
Favorece a elevação espiritual, ao mesmo tempo em que fornece
disposição para o enfrentamento dos conflitos mais graves. A
cor violeta é a de maior frequência vibracional no espectro
cromático. Estimula e ancora os processos meditativos. Por
ser a cor da transcendência, é útil para personalidades que se
entregam ao sentimento de menos valia. É indicado quando há
necessidade de catalisar a autotransformação. Tem aplicação
nos processos de emagrecimento, em razão de ser a cor
associada à redução do apetite. Sua ação se liga às funções do
sétimo chacra. É composto pelas essências florais: Mirabilis,
Fuchsia, Solanis, Bougainvillea.

Buquê de Flores Róseas
Colabora no despertar das energias amorosas do coração.
Traz suavidade à natureza instintiva, por ser a cor resultante
da associação do vermelho com o branco. Pode ser
empregado nas situações em que a aridez da mente tende
a dominar o ser. Faz a conexão com os aspectos femininos
e receptivos. Atua energeticamente no sistema reprodutor
feminino. Sua ação se liga às funções do quarto chacra. É
composto pelas essências florais: Rosa Canina, Dianthus,
Mimosa, Nicociana, Orellana, Pervinca, Silene.

Buquê de Flores Marrons
Ajuda no despertar de virtudes internas associadas à
segurança, firmeza, resistência, proteção e apoio, pelo fato
dessa cor revelar a derradeira tentativa das plantas de se
integrarem neste mundo. Reforça a conexão sutil com a terra,
trazendo os elementos de sustentação e enraizamento na vida.
Útil nos momentos de crise e perdas, quando é preciso evocar
segurança, conforto e proteção. É composto pelas essências
florais: Tagetes e Aristoloquia.
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Composição:
Essências florais, álcool de cereais, água mineral.
Advertências:
Manter fora do alcance de crianças.
Consumir com moderação.
Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.
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Os Florais Cromáticos de Minas (Buquês Cromáticos) constituem uma linha terapêutica especial de
florais. Eles empregam as maravilhosas propriedades vibracionais das cores na busca do bem-estar, da
harmonia e da saúde energética do ser humano. Os princípios sagrados da cromoterapia tradicional
e as consagradas virtudes terapêuticas da terapia floral estão associados através de uma junção
complementar, quântica e sinérgica. Existem 9 Buquês Cromáticos, um para cada cor.

Modo de ação:
Os Florais Cromáticos de Minas agem de modo semelhante às tradicionais essências florais. A
diferença está na presença de um padrão arquetípico específico, ligado à cor de cada buquê, e também
no foco das indicações e dos resultados esperados. Enquanto uma essência floral pura realça e torna
explícito todo simbolismo, mito e arquétipo da flor, um buquê cromático coloca em primeiro plano
o arquétipo da cor, permeado pelos simbolismos e mitos específicos das flores que compõem tal
buquê. Pelo fato da cor do buquê floral incluir, mas também ultrapassar o limite físico ou material,
abarcando preponderantemente o sutil e o vibracional, surge uma importante característica diferencial
e ao mesmo tempo complementar dos Florais Cromáticos em relação à cromoterapia tradicional.
Aqui as tintas florais sagradas da natureza vão colorir internamente a alma! E uma multidão de
possibilidades, uma verdadeira paleta de cores curativas, está também à disposição do terapeuta, que
se transforma num verdadeiro artista, escultor ou pintor das paisagens interiores de cada um de nós!
Indicações:
A escolha do Buquê Cromático mais apropriado pode ser feita utilizando-se basicamente a intuição e
a criatividade pessoal do próprio usuário ou do terapeuta. Por outro lado, o simbolismo universal das
cores ou as suas virtudes já consagradas na cromoterapia podem também ser empregados na seleção
do buquê mais adequado em cada situação ou caso particular.
Modo de usar:
Os Florais Cromáticos de Minas já estão preparados para o uso imediato. A posologia padrão é de 4
gotas, sublinguais, 4 a 6 vezes ao dia. A frequência de uso pode ser ampliada para um maior número
de vezes ao dia, dependendo das exigências de cada caso. Os Florais Cromáticos de Minas podem
ser ingeridos concomitantemente com outras formulações florais, bem como junto com quaisquer
outros produtos vibracionais, homeopáticos ou alopáticos.

Apresentação:
Frascos de vidro âmbar contendo 30 mL. Fórmula Floral Solução-de-Uso (SU).

Buquês Cromáticos

Buquê de Flores Alaranjadas
Traz a energia do espírito guerreiro, e por isto estimula a
persistência, a determinação e o otimismo, associando-se a
estas características de prudência e de tolerância. Indicado para
personalidades que tendem a fugir da luta, da confrontação ou
do enfrentamento necessário e saudável. Confere conforto e
equilíbrio nos momentos de perdas. Por ser a cor resultante da
associação do vermelho com o amarelo, este buquê tem ação
sobre o físico e sobre o intelecto. Favorece a capacidade de
expressão e de comunicação. Atua energeticamente no sistema
respiratório. Sua ação se liga às funções do segundo chacra. É
composto pelas essências florais: Bipinatus, Ignea, Leonotis.

Buquê de Flores Brancas
Ideal para processos ou situações que demandam o despertar
da criatividade. Atua como tônico em processos de limpeza
e purificação. Devido à natureza da cor branca, este buquê
tem a capacidade de penetrar em nosso corpo e de se
transformar na cor necessária ao processo de cura, afastando
os corpos das vibrações negativas e sem luminosidade que
o órgão doente tende a emanar. É composto pelas essências
florais: Camelli, Coffea, Fortificata, Jasminum, Lacrima, Lilium,
Millefolium, Origanum, Zante.

Buquê de Flores Vermelhas

Buquê de Flores Verdes
Traz equilíbrio, esperança, segurança e aglutina as energias
internas de cura. Indicado para situações em que é preciso
resgatar o sentido de prosseguimento. Como resulta da
associação do azul (perspicácia) com o amarelo (clareza),
este buquê pode ser associado ao estímulo da memória. Sua
ação se liga às funções do quarto chacra. É composto pelas
essências florais: Agave, Amaranthus, Eucalyptus, Melindre,
Phyllanthus, Pinus.

Estimula a ação, a iniciativa, o entusiasmo. Útil em situações
que exigem iniciativa, movimento, dinamismo e aceleração.
É indicado para pessoas apáticas, medrosas ou tímidas. Por
ser a primeira cor captada pela percepção visual, este buquê
deve ser usado para despertar a consciência. Sua ação se liga
às funções do primeiro chacra. É composto pelas essências
florais: Althaea, Ficus Krakatoa, Hibiscus, Splendens.

Buquê de Flores Amarelas
Útil na modulação da atividade mental, no despertar da clareza
e do discernimento. Tem o poder de revitalizar o indivíduo.
Aciona o ímpeto investigativo, a fluência das ideias, além de
intensificar a concentração mental. É recomendado nos casos
em que as emoções ofuscam a razão, o entendimento e a clareza.
Sua ação se liga às funções do terceiro chacra. É composto pelas
essências florais: Aleluia, Calendula Silvestre, Cassia, Helianthus,
Ruta,Tabebuia, Sinapsis,Taraxacum, Sonchus.

Buquê de Flores Azuis
Confere tranquilidade e se liga aos conceitos de regeneração,
cicatrização, restauração, purificação e lubrificação. Ajuda
a equilibrar o sistema nervoso e também age no sistema
circulatório. Pela ação lubrificante desta cor, o efeito deste
buquê auxilia no equilíbrio das funções do sistema estrutural e
locomotor (ossos e músculos). Por ser a cor predominante do
nosso planeta, é o buquê que representa a âncora dos Florais
Cromáticos. Sua ação se liga às funções do quinto chacra. É
composto pelas essências florais: Chicorium, Linum,Viola.

