
É sabido que a acumulação de toxinas, 
não só pela via alimentar, acaba por gerar 
distúrbios de saúde por o corpo ter perdi-
do a capacidade de as eliminar.

Portanto, esta terapia é fundamental para 
quem está em processo “detox” físico, 
mental e emocional: desintoxicação, pa-
cificação interna, desinflamação, purifica-
ção das condições de vida, emagrecimen-
to, mudança de hábitos alimentares, etc.

É, evidentemente, um complemento ex-
celente se esse processo estiver a ser 

acompanhado por um terapeuta credencia-
do de Florais de Anura, pois potencializa os 
resultados a obter.

É uma mais-valia, também, para as situa-
ções em que a profissão favorece a absor-
ção de toxinas específicas, como é o caso 
da actividade terapêutica vibracional/holís-
tica. 

A aplicação tópica destes Florais de Anura 
deve ocorrer:

• Antes do treino, no caso de praticar 
algum desporto ou atividade física 
regular.

• Ao fim do dia, no caso de a terapia  
decorrer em repouso. 
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Desintoxicação e  
Desinflamação Corporal

Conselhos Fundamentais

• Durante o período de prática desta terapia, 
evite ambientes poluídos, física e energeti-
camente. 

• Rejeite refeições pesadas e copiosas. Recu-
se as carnes vermelhas (de preferência não 
coma carne de qualquer tipo). Beba, pelo me-
nos, 2 litros de água por dia. 

• Preste muita atenção ao que pensa e sen-
te, em relação a si e à vida. Lembre-se: uma 
parte considerável da toxicidade a eliminar, 
provém dos seus pensamentos/emoções ao 
defrontar-se com os desafios, atritos e con-
trariedades da vida quotidiana.



Método de Aplicação

Duas pulverizações dos florais aplica-
das sobre a pele (nos pontos do corpo  
indicados), esfregando suavemente, du-
rante um dos dois minutos ou até sentir 
que o líquido foi absorvido.

Durante esta operação, a sua atenção 
deve estar focada na libertação das 
toxinas físicas, mentais e emocionais, 
bem como no processo de rejuvenesci-
mento.

• Floral 72 - Baço  
Zona do baço (lado esquerdo do abdómen)

• Floral 74 - Coração 
Zona do coração

• Floral 76 - Fígado 
Zona do fígado (lado direito do abdómen)

• Floral 77 - Intestinos  
De cada lado do baixo-ventre

• Floral 78 - Pulmões  
Zona pulmonar

• Floral 79 - Rins 
Zona dos rins

• Floral 80 - Vesícula 
Zona da vesícula (lado direito do abdómen)

• Floral 40 - Rejuvenescimento 
Na base do crânio

Para eficácia total, recomendamos que 
repita a aplicação diariamente (no má-
ximo em dias alternados) até esgotar o 
conteúdo dos frascos.

Embora esta terapia possa ser feita 
em repouso, é recomendável que, após 
a aplicação tópica dos florais, dê pelo 
menos um passeio de 20 a 30 minutos.

Esta terapia pode ser feita em simultâ-
neo com qualquer outro tipo de trata-
mento.
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