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Os animais de esƟmação são tão sensíveis quanto os seres humanos. Quem tem um amigo especial,
seja um cão, gato, pássaro, coelho ou outro qualquer, sabe que algumas situações podem afetar o humor e o bem-estar do animal, levando-o a adotar comportamentos anormais.
A Nova Florais PET é uma linha de compostos florais desenvolvida exclusivamente para esses animais.
Como não possui contraindicação, o floral é uma opção segura e eficiente para amenizar o sofrimento
dos bichinhos. Sua administração é simples, basta pingar quatro gotas do floral diretamente na língua
do animal, três vezes ao dia, ou misturar na água ou comida a mesma quanƟdade. Em animais de porte
maior, a dosagem deve ser aumentada em proporção ao peso.
STRESS, NERVOSISMO E AGRESSIVIDADE: Indicado para os animais agressivos, que tendem a atacar pessoas
e outros animais. Também é indicado em casos de stress e nervosismo, que podem levar a comportamentos
como laƟdo excessivo, lambedura e automuƟlação e marcação de território.
Essências: Holly, Buque Nove Flores, Dill, Lavander, Manzanita, Elm
ANSIEDADE: Indicado para os animais que se tornam inconvenientes devido à ansiedade, muito comum na fase
do cio, em visitas ao veterinário, ansiedade de separação, entre outros.
Essências: Chamomille, Aspen, Calmim, White Chestnut, Mimulus
FOBIA E CIÚMES DE CRIANÇAS: Indicado para os animais que tendem a rejeitar as crianças, por se senƟrem
inseguros ou enciumados, devolvendo a aceitação e tratando o ciúme de posse.
Essências: Holly, Chicory, Corn, Mimulus, Plantago

HIPERATIVIDADE: Para os animais extremamente agitados, inquietos, que destroem a casa e andam de um
lado para o outro.
Essências: Impa ens, Mugwort, Lavander, Chamomile
INDISCIPLINA: Para os animais com comportamento inadequado e que não respeitam as ordens e regras determinadas por seu dono.
Essências: Impa ens, Calendula, Malus, Sclerantus
MEDO: Para os animais que demonstram medos excessivos, neutralizando o terror pelo banho, trovões, pessoas, outros animais, entre outras fobias caracterísƟcas dos animais.
Essências: Mimulus, Garlic, Dogwood, Saint Jojn’s Wort
RESCUE SOS: É o floral do resgate, por ser considerado um apaziguador das emoções em situações de emergência ou estresse. Ajuda a enfrentar momentos diİceis e a serem mais tolerantes com os outros animais.
Essências: Rescue, Alcachofra, Aloe Vera, Lavander, White Chestnut
CARÊNCIA, TRISTEZA, E DEPRESSÃO: Para os animais que se sentem carentes e abandonados. O uso desse
floral permiƟrá que o senƟmento de tristeza profunda dê lugar à alegria.
Essências: Mustard, Walnut, Star of Bethlehem, Borage, Yerba Santa
MUDANÇAS NA VIDA: Inclui aceitação a um novo animal em seu ambiente, adaptação a um novo lar e a chegada de um bebê. Também ajuda na fase de adestramento e trabalha o desapego do animal ao dono.
Essências: Walnut, Chicory, Milefolium, Montain Pride
HAMONIA ALIMENTAR E CONTROLE DE PESO: Confere ao animal autocontrole no consumo de alimentos,
através da redução da ansiedade.
Essências: Penstemon, Self Heal, Milkweed, Aspen, Mimulus
COPROFAGIA: Indicado quando o animal come a suas próprias fezes ou de outros animais, seja por problemas
no aparelho digesƟvo, dieta inadequada, proteção dos filhotes, entre outros.
Essências: Rescue, Gen an, Willow, Rock Rose, Aloe, Lavander
GRAVIDEZ PSICOLÓGICA: Indicado quando as alterações hormonais provocadas pelo cio induzem a uma falsa
gravidez, em que o corpo do animal se prepara para abrigar os filhotes e o comportamento muda de uma forma
radical.
Essências: Leuchanta, Chestnud bud, Gen an, Gorse, White Chestnud, Vine

• Conservar em temperatura ambiente em local seco e arejado, protegido de luz, calor e umidade.
• Este produto não é um medicamento! Procure o médico veterinário em casos de problemas de saúde.
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