SEXUALIDADE E SEDUÇÃO: Desenvolve a sexualidade, aquece a mulher para a vida amorosa,
dissolve a frigidez feminina. Torna as emoções mais flexíveis e ajuda a dissolver o rancor, a rigidez
emocional e a desconfiança provocadas por trauma ou abuso passado.
Contém: Wild Rose, Hibiscus, Pomegranate, Dogwood, Evening Primrose

SÍNDROME DO PANICO: Para pessoas que estão apavoradas, que tem medo e tendem a ter
pensamentos repeƟƟvos. Traz confiança, tranquilidade e paz emocional, eliminando as crises de
ansiedade, medo e mal estar.
Contém: Rock Rose, White Chestnut, Plantago, Pink Yarrow, Indian Pink, Panicum.

SÍNDROME DO PÂNICO SOCIAL: Para pessoas que se isolam do contato social por Ɵmidez,
rejeição social, sensação de inferioridade ou medo. Integra a pessoa na sociedade, fazendo com ela
se preocupe menos com a opinião alheia e se sinta mais segura, dissipando o medo de não serem
aceitas como são.
Contém: Mimulus, Rock Rose, Viola, Violet, Corn, Dill, Goldenrod.

STRESS E TENSÃO NERVOSA: Composto formulado para quem chegou ao esgotamento e a
exaustão e se sente hipersensível e irritado. Renova as forças, relaxa e devolve a paz e a tranquilidade.
Contém: Rock Rose, Impa ens, Elm, Sweet Chestnut, Vervain, Aloe, Lavander

TENSÃO PRÉ MENSTRUAL: Ajuda a minimizar os transtornos da tensão pré-menstrual como
irritabilidade, cólicas, dores no corpo, dor de cabeça, tendência à depressão, alteração no humor e
desconfortos de uma forma geral.
Contém: Mustard, Olive, Gen an, Willow, Impa ens, Lavander, Alcahofra.

TRISTEZA, MELANCOLIA E DEPRESSÃO: É indicado para aqueles que estão se senƟdo tristes, depressivos, desiludidos e melancólicos. Visa o despertar da alegria.
Contém: Mustard, Gen an, Star of Bethlehem, Willow, Borage, Yerba Santa, Alcachofra.

TRIUNFO FINANCEIRO: Ajuda a concreƟzar projetos, pois confere confiança, coragem e direção. Traz uma qualidade de conexão com a vida produƟva, de uma maneira única e bem específica,
fazendo senƟr que o trabalho está rendendo.
Contém: Wild Oat, Elm, Mimulus, Larch, Blackberry.

ANSIEDADE: Para pessoas com ansiedade e nervosismo, marcados por sensações corporais desagradáveis como agitação, coração batendo forte e insônia. Equilibra emocionalmente as pessoas
eliminando a ansiedade.
Contém: Mimulus, Aspen, White Chestnut, Impa ens, Chamomille, Garlic, Calmim.
APRENDIZADO: Ensina a escutar com atenção, eliminando os pensamentos improduƟvos, aumenta a concentração e favorece a memória, melhorando o rendimento escolar.
Contém: Hornbeam, Fórmula de Exame, Fórmula de Aprendizado, Calendula, Blackberry, Madia,
Peppermint.

BAIXA AUTO ESTIMA: Desenvolvido para pessoas que se sentem feias ou rejeitadas por causa
da aparência pessoal. Dissolve o senƟmento de rejeição ao próprio corpo trazendo auto aceitação
em relação à aparência pessoal.
Contém: Willow, Crab Apple, Manzanita, Sunﬂower, Alcachofra, Pre y face, Bu ercup.

CONCENTRAÇÃO E RACIOCÍNIO: Para indivíduos que tem a atenção facilmente desviada e
que não tem uma boa memória. Traz um pensamento preciso e faz com que as informações sejam
assimiladas e arquivadas na mente.
Contém: Fórmula de Aprendizado, Madia, Peppermint, Rabbitbrush. Chestnut Bud.
CURA DE VÍCIOS E DEPENDÊNCIAS: Esse composto floral apresenta propriedades depuraƟvas e regeneraƟvas, principalmente após o uso prolongado de drogas, cigarros, anƟbióƟcos e
medicamentos em geral, desprendendo o indivíduo de vícios para aƟngir uma sensação de bem
estar. Promove uma limpeza İsica e psíquica.
Contém: Rock Rose, Cherry Plum, Chestnut Bud, Milefolium, Lavander, Penstemon, Malus.

CURA DO TABAGISMO: Ajuda a romper hábitos roƟneiros, dando discernimento para que o
indivíduo não caia sempre no mesmo erro. Traz confiança e determinação.
Contém: Mimulus, Chestnut Bud, Gorse, Cerato, Milefolium, Penstemon, Malus

DESÂNIMO: Para casos de abaƟmento, desânimo, falta de vontade e coragem. Usado pelos que

MEDOS E FOBIAS: Lida com medos profundos, pesadelos, inseguranças e traumas, libertando

se sentem derrotados e cansados de lutar pela vida. Elimina a falta de vontade e desperta o animo.
Contém: Mustard, Hornbeam, Gorse, Willow, Sempervivum, Borage, Tansy, Alcachofra.

do medo. Torna a pessoa mais segura, confiante e capaz de enfrentar alguém ou alguma situação
diİcil de lidar.
Contém: Mimulus, Rock Rose, Sweet Chestnut, Larch, Plantago, Garlic, Saint Jojn’s Wort

DESPERTAR DAS ARTES: Desperta talentos escondidos, abre os canais da intuição e esƟmula
o potencial criaƟvo. Para os indivíduos indecisos, encaminhando a uma direção que leva a asserƟvidade.
Contém: Wild oat, Centaury, Mugwort, Manzanita e Blackberry.

FALTA DE ALEGRIA: Para os que se sentem tristes, entediados e infelizes e precisam resgatar a
alegria interior. MoƟva e desperta a alegria, fazendo o indivíduo enxergar a beleza da vida.
Contém: Mustard, Water Violet, Star of Bethlehem, Willow, Camelli, Viola, Alcachofra.

HARMONIA ALIMENTAR E CONTROLE DO PESO: Confere autocontrole no consumo de
alimentos e diminui a ansiedade. Faz com que a pessoa acredite em seus próprios recursos internos
e aceite o desafio com força e perseverança.
Contém: Mimulus, Impa ens, Penstemon, Self Heal, Milkweed.

MUDANÇAS NA VIDA: Para os indivíduos que estão atravessando mudanças que lhes podem
ser dolorosas, para que enfrente os obstáculos com coragem, vontade, responsabilidade e perseverança.
Contém: Mimulus, Rock Rose, Honeysuckle, Milefolium, Montain Pride, Penstemon.
PERFECCIONISMO: Para pessoas sistemáƟcas, demasiadamente organizadas, roƟneiras e que
exigem muito de si mesmo. Induz a uma vida mais flexível e menos críƟca, eliminando o detalhismo
excessivo.
Contém: Cherry Plum, Oak, Vervain, Beech, Rock Water, Pre y Face.

PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA: Para os adolescentes que se recusam a abandonar a idenƟda-

HARMONIA DOS CHACKRAS: Reequilibra todos os pontos energéƟcos do corpo, trazendo

de infanƟl e ingressar na vida adulta, rebeldia, mau comportamento e tendências ao desrespeito e
vício. Visa à maturidade e o descobrimento sexual de forma suave.
Contém: Sclerantus, Wild Oat, Walnut, Milefolium, Calêndula, Malus

conexão com a espiritualidade. Traz orientação e resgata o equilíbrio entre o corpo e a alma.
Contém: Wild Oat, Vervain, Rock Water, Buque 9 Flores, Angelica, Mugwort, Echinacea.

PERÍODO DA GESTAÇÃO: Composto floral com o objeƟvo de trazer harmonia entre a mãe o

INSEGURANÇA: Elimina a insegurança e o medo de enfrentar pessoas ou situações. Torna o
indivíduo mais seguro e confiante.
Contém: Rock Rose, Red Chestunt, Sclerantus, Larch, Garlic, Tansy, Saint Jojn’s Wort.

INSÔNIA: Promove relaxamento e facilita o adormecer e o sono profundo. Promove a liberação
de padrões mentais ou emocionais crônicos que causam distúrbios do sono, incluindo stress, ansiedade, questões emocionais ou preocupação com o futuro. Com ele o indivíduo se sente renovado
ao acordar.
Contém: Mimulus, White Chestnut, Lavander, Bipinatus, Chamomille, Calmim.

bebê. Traz paz de espírito, renova as energias causadas pelo cansaço da gestação e diminui a ansiedade da espera.
Contém: Red Chestnut, Olive, Gen an, Fórmula de Exame, Milefolium, White Chestnut.

PERÍODO DA INFÂNCIA: Engloba o tratamento de diversos desvios comportamentais da infância, como por exemplo, indisciplina, desobediência, desleixo, tendências ao desrespeito e vício,
medos, ansiedade pela adolescência e apegos exagerados.
Contém: Mimulus, Sclerantus, Milefolium, Mariposa Lily, Murgwort, Saint Jojn’s Wort.
PERÍODO DA MELHOR IDADE: Traz bem estar, serenidade, paz e alegria, deixando de lado o

INTOLERÂNCIA: Para pessoas críƟcas, intolerantes e impacientes. Ajuda a ampliar a sensibilida-

pensamento de que a vida não tem mais graça.
Contém: Honeysuckle, Mustard, Water Violet, Willow, Sempervivum, Milefolium, Iris.

de e ensina a ouvir o que os outros têm a dizer, devolvendo a paz e a tranquilidade.
Contém: Impa ens, Gen an, Beech, Holly, Lavander, Calêndula.

PERÍODO DA MENOPAUSA: Promove a aceitação das transformações nas mulheres, fazendo

LIDERANÇA: Mantém a compostura, garanƟndo equilíbrio e poder de decisão. Além disso, ajuda
a cuidar dos detalhes sem perder a visão do topo, eliminando a falta de concentração e a dificuldade para coordenar várias tarefas ao mesmo tempo.
Contém: Larch, Vine, Centaury, Tansy, Blackberry, Red Clover, Rabbitbrush.

MÁGOA: Para os que se sentem solitários, ressenƟdos, sofrem em silêncio e armazenam no peito
sua tristeza, melancolia e opressão. Libera os senƟmentos e confere equilíbrio, ajudando a pessoa
a respirar com tranquilidade.
Contém: Water Violet, Gen an, Star of Bethlehem, Willow, Camelli, Yerba Santa, Yarrow.

com que ela conƟnue se senƟndo para cima, com alegria e conforto, além de renovar o desejo
sexual.
Contém: Mustard, Star of Bethlehem, Sempervivum, Milefolium, Lavander, Hibiscus.

RESCUE SOS: Composto indicado em casos de sofrimentos
emergenciais e sofrimentos antecipatórios. Traz coragem, paciência, calma e fluidez. Ideal para quem está passando por uma
situação diİcil, ajudando a superar os problemas e viver com
harmonia e tranquilidade.
Contém: Rescue, Aspen, White Chestnut, Aloe Vera, Lavander.

