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AUSTRALIAN
BUSH FLOWER

ESSENCES



O que são florais?

Os florais são poderosos catalisadores de

nosso desenvolvimento pessoal. Levam a

identificar e transformar emoções e tendências

negativas ou destrutivas, favorecendo o acesso a

novas possibilidades internas que geram saúde,

bem estar e acabam por nos abrir novos

caminhos. Desbloqueiam e fortalecem

qualidades como amor, coragem, alegria,

clareza, etc.

Podem ser usados por qualquer pessoa em

todas as faixas etárias. Não têm contraindicação

e não trazem efeitos colaterais.

ESSÊNCIAS FLORAIS – Desde 1991

GREEN SPIDER ORCHID
Calandenia dilatata



Sobre o Bush Australiano

A Austrália é um país de grandes áreas de

preservação e “bush” significa “mato”. Mesmo

nos arredores dos grandes centros urbanos, há

parques nacionais aonde flores crescem

silvestres e livres da interferência humana

extrativista.

Ian White iniciou a pesquisa dos Florais do

Bush Australiano na década de 1980. Desde

então vem percorrendo todo o território

australiano, com ênfase especial no

impressionante Red Center - o deserto na

Austrália Central, preparando essências florais

com flores nativas daquela região do planeta.

FRINGET VIOLET
Thysanotus tuberosus



KIT ESSÊNCIAS FLORAIS
69 frascos de 15ml + Emergency Essence

R$ 4.907,00 em 5x R$ 981,40
Frasco Individual R$ 75,50

KIT LIGHT FREQUENCY ESSENCES
7 frascos de 10ml

R$ 1.470,60
Frasco Individual R$ 225,90

KIT WHITE LIGHT ESSENCES
7 frascos de 10ml

R$ 1.350,30
Frasco Individual R$ 202,80
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SILVER PRINCESS
Eucalyptus caesia





Alpine Mint Bush: Exaustão mental e emocional; falta de
alegria, peso da responsabilidade. Traz alegria,
revitalização e renovação.

Angelsword: Traz dissernimento; retoma a comunicação
e ligação com o Eu Interior; limpa as energias negativas
e ao mesmo tempo promove proteção psíquica.

Autumn Leaves: Dificuldade na transição do plano físico
para o espiritual. Favorece o desapego; aumenta a
consciência e comunicação com os entes queridos.

Boab: Padrões de pensamento familiares negativos;
repetição de experiências negativas dos antepassados.
Desperta liberação de padrões de emoções e
pensamentos familiares negativos; purificação.

Banksia Robur: Sentindo-se fisicamente sem energia,
desanimado e frustrado. Desperta o entusiasmo pela
vida, alegria e vitalidade.

Bauhinia: Resistente a mudanças; rigidez; relutância.
Desperta flexibilidade para aceitar novos conceitos e
novos pontos de vista.

Billy Goat Plum: Aversão a determinadas partes do seu
próprio corpo; para quem sofreu abuso sexual, ou sente
repulsa por sexo. Traz aceitação do seu corpo físico;
apreciação do prazer sexual.

Black Eyed Susan: Impaciente; ansioso; irritadiço;
estressado; compulsão pelo fazer; Traz calma e paz;
aceitação do próprio ritmo.

Bluebell: Emocionalmente fechado; medo da escassez;
ganância. Traz confiança na abundância; abertura do
coração.

Boronia: Pensamentos repetitivos; mágoas e tristezas
que se estendem por um longo tempo; “dor de
cotovelo”. Traz clareza mental e serenidade interior.

Bottlebrush: Sentindo-se sobrecarregado em um
momento de transição; adolescência; maternidade;
gravidez; proximidade da morte. Desperta calma,
serenidade e vontade de seguir em frente.

Bush Fuchsia: Dislexia; dificuldade de aprendizado;
gagueira e nervosismo em público. Traz coragem para
se expressar verbalmente; clareza de fala; equilíbrio
entre razão e intuição.

Bush Gardenia: Dificuldade nos relacionamentos; brigas
e desentendimentos. Renova a paixão e o interesse no
relacionamento; melhora a comunicação.

Bush Iris: Medo da morte; materialismo. Ajuda no
despertar da espiritualidade; meditação.
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Christmas Bell: Sentimento de escassez; dificuldades na
vida material. Ajuda a manifestar as metas desejadas.
Favorece a competência para lidar com o plano físico.

Crowea: Sensação de que algo pode dar errado;
preocupação contínua. Traz equilíbrio, alívio e bem-
estar; ajuda a centrar-se.

Dagger Hakea: Raiva; amargura com os mais próximos
da família, amigos e amores. Favorece a expressão
franca dos sentimentos; ajuda no processo de perdão.

Dog Rose: Insegurança; medo; timidez. Desperta
coragem e autoconfiança.

Dog Rose of the Wild Forces: Medo da perda de
controle; dor física sem causa aparente. Traz equilíbrio
emocional e calma em momentos de turbilhão.

Five Corners: Baixa auto-estima. Traz o amor e a
aceitação de si mesmo; celebração da própria beleza;
alegria; sentir-se merecedor da abundância.

Flannel Flower: Desconforto no contato físico. Traz
abertura para expressão de sentimentos; suavidade e
sensibilidade ao tocar e alegria na atividade física.

Fringed Violet: Choque ou trauma antigo ou recente;
absorção de desequilíbrios emocionais dos outros.
Restaura a aura e traz proteção.

Freshwater Mangrove: Coração fechado devido a
expectativas ou preconceitos que foram ensinados e
não experimentados pessoalmente. Traz abertura a
novas experiências e mudança na percepção.

Green Spider Orchid: Pesadelos e fobias de experiências
de vidas passadas; reações negativas ao ver sangue.
Traz a habilidade de não revelar informações até que o
momento seja apropriado; comunicação telepática.

Green Essence: Alivia o sofrimento emocional associado
com distúrbios intestinais e de pele; harmoniza
vibração de qualquer fungo para a própria purificação.

Grey Spider Flower: Pânico, muito medo; pesadelos.
Traz fé, coragem, calma.

Gymea Lily: Arrogância; anseio por status;
personalidade dominante e manipuladora que não
permite aos outros se expressarem e oferecerem sua
contribuição. Desperta humildade.

Hibbertia: Fanatismo pelo auto aprimoramento;
sentimento de superioridade mental. Traz aceitação,
domínio e utilização do próprio conhecimento.

Illawarra Flame Tree: Sentimento de rejeição; medo da
responsabilidade. Traz confiança, força e auto
aprovação.
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Isopogon: Tendência a controlar os outros; não
consegue aprender com experiências passadas.
Encoraja aspectos positivos do líder nato; traz
tolerância, flexibilidade, sabedoria e inspiração; melhora
a memória.

Jacaranda: Agitado; apressado; dispersivo. Traz clareza
mental, flexibilidade, estabilidade.

Kangaroo Paw: Insensível, desatento, desajeitado. Traz
sensibilidade, amabilidade e ajuda a apreciar a
companhia dos outros.

Kapok Bush: Resignação, apatia, desânimo. Desperta
persistência e força de vontade.

Lichen: Auxilia a separação entre o corpo físico e
etérico. Facilita a transição para a luz.

Little Flannel Flower: Seriedade excessiva, negação da
criança interior. Traz leveza, despreocupação, felicidade,
alegria de viver; conexão com os anjos.

Macrocarpa: Baixa imunidade física; exaustão após
doença física. Traz energia e vitalidade; persistência no
processo de cura.

Mint Bush: Perturbação, confusão, emergência
espiritual. Traz iniciação espiritual suave; clareza, calma;
habilidade de enfrentar.

Monga Waratah: Carência, co-dependência, tendência à
vícios; fortalecimento da vontade pessoal; força para
romper com hábitos e relacionamentos não saudáveis.

Mountain Devil: Ressentimento, rancor, desconfiança.
Desperta a capacidade de perdoar e o amor
incondicional; favorece a gentileza.

Mulla Mulla: Medo de fogo; trauma associado com
fogo e calor. Traz vitalidade, confiança e libertação de
medos.

Old Man Banksia: Desencorajado, cansado, frustrado,
letargia relacionada ao hipotireoidismo. Traz
entusiasmo, energia e interesse pela vida.

Paw Paw: Preocupado, oprimido por ter que tomar
decisões, incapaz de resolver problemas. Acalma, traz
clareza e permite a integração de novas ideias.

Peach Flowered Tea Tree: Humor variável; falta de
compromisso para terminar projetos. Traz equilíbrio
emocional, persistência, confiança e responsabilidade
em relação à sua saúde.

Philotheca: Incapacidade de aceitar reconhecimento;
generosidade excessiva. Traz a capacidade de aceitar
amor e reconhecimento; habilidade em receber elogios.
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Pink Flannel Flower: Sentimento de infelicidade,
achando a vida sem graça. Traz a gratidão, percepção
da riqueza da vida; coração aberto e leve.

Pink Mulla Mulla: Mantém as pessoas à distância;
feridas antigas profundas. Traz cura espiritual, confiança
de que as coisas podem ser diferentes e melhores.

Red Grevillea: Preso ao julgamento e opiniões alheias;
sensível a críticas. Traz força para sair de situações
desagradáveis sem tentar atender as expectativas dos
outros.

Red Helmet Orchid: Rebelde; dificuldades com
autoridade; egoísta. Resgata conexão com o pai,
sensibilidade; respeito e consideração pelos outros.

Red Lily: Falta de foco, distraído, indeciso. Permite “viver
o presente” com os “pés no chão”, traz concentração.

Red Suva Frangipani: Dor, tristeza, perturbação devido a
relacionamentos terminados ou morte de um ente
querido. Traz paz interior, calma e aconchego.

Rough Bluebell: Vontade de ferir deliberadamente;
manipulador. Desperta compaixão e sensibilidade à dor
do outro.

She Oak: Desequilíbrio hormonal nas mulheres,
incapacidade de engravidar sem nenhuma razão física.
Traz equilíbrio hormonal; fertilidade.

Silver Princess: Desorientado; sentindo-se vazio, falta de
rumo. Traz motivação, objetivos, propósito de vida.

Slender Rice Flower: Orgulho, mentalidade estreita,
preconceito. Traz humildade, harmonia grupal,
cooperação, percepção da beleza nos outros.

Southern Cross: Mentalidade de vítima, queixoso,
amargo, mania de pobreza. Traz capacidade de assumir
responsabilidade, poder pessoal e positividade.

Spinifex: Indisposições físicas, sentir-se vítima da
doença. Traz fortalecimento após compreensão
emocional, cura física; use quando tiver problemas de
pele.

Sturt Desert Pea: Dor, mágoa profunda, tristeza. Traz
liberação, motivação e energia e alivia recordações
tristes.

Sturt Desert Rose: Culpa, baixa auto estima, facilmente
influenciável. Desperta coragem, convicção, sinceridade
para consigo mesmo, autenticidade, integridade.
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Sundew: Indeciso, falta de concentração, “sonhando
acordado”. Desperta a qualidade de viver no presente,
atenção para detalhes, foco.

Sunshine Wattle: Preso no passado, sem esperança,
expectativa de um futuro sombrio. Traz otimismo,
expectativa alegre, aceitação da beleza e da alegria no
presente.

Sydney Rose: Egoísta, intolerante. Desperta a
compaixão e o senso de amor universal e incondicional.

Tall Mulla Mulla: Medo de se misturar com os outros;
evita os confrontos; isolamento. Encoraja a interação
social; traz relaxamento e segurança quando está com
outras pessoas.

Tall Yellow Top: Depressão; solidão. Traz o sentimento
de pertencer, aceitação de si e dos outros; sensação de
“estar em casa”.

Turkey Bush: Bloqueio da criatividade, descrença em
sua habilidade criativa. Desperta a expressão criativa;
confiança artística renovada.

Waratah: Desespero extremo, angústia; inabilidade para
reagir às crises. Traz coragem, tenacidade, fé,
adaptabilidade.

Wedding Bush: Falta de compromisso nos
relacionamentos e na vida em geral. Favorece a
dedicação a um objetivo e/ou propósito de vida.

Wild Potato Bush: Sentindo-se pesado, fisicamente
restrito. Ajuda a seguir em frente na vida; traz
liberdade, vitalidade.

Wisteria: Frigidez, histeria sexual, machismo. Prazer
sexual, abertura, suavidade.

Yellow Cowslip Orchid: Crítica burocrática, com
tendência a fazer julgamento. Desperta o entendimento
da situação que inclui a percepção do coração.
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WARATAH
Telopea speciosissima



KAGAROO PAW
Anigozanthos Manglesii

FÓRMULAS FLORAIS DO

BUSH AUSTRALIANO



CONHEÇA  AS FÓRMULAS

As fórmulas florais da Austrália foram

criadas por Ian White para tratar de

questões diversas. São dezesseis

combinações derivadas dos sessenta e

nove florais do Bush Australiano.

Recomenda-se tomar 7 gotas do floral ao acordar e 7 

gotas do floral antes de dormir por 15 dias pelo menos.



ABUND ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Abundância

Ajuda na liberação de sentimentos negativos,
padrões familiares, autossabotagem e medos
que limitam nossa capacidade de atrair
abundância.
Composição: Bluebell, Five Corners, Boab, Philoteca,
Southern Cross, Sunshine Wattle, Christmas Bell e Pink
Flannel Flower.

ADOL ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para a Adolescência

Lida com as principais questões que afetam os
adolescentes. Melhora a aceitação de si, a
comunicação, a harmonia nos relacionamentos, a
maturidade, a estabilidade emocional e o
otimismo.
Composição: Billy Goat Plum, Boab, Botlebrush,
Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo
Paw, Red Helmet Orchid, Southern Cross, Sunshine
Wattle e Tall Yellow Top.

CREATIVE ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Criatividade

Solta a voz e abre o coração. Inspira a
expressão emocional e criativa de uma forma
suave e calma, trazendo coragem e clareza
para falar em público ou cantar.
Composição: Bush Fuchsia, Crowea, Flannel Flower,
Five Corners, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush e Red
Grevillea.

COGNIS ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para o Aprendizado e 
Autoexpressão

Traz clareza e concentração quando
precisamos falar, cantar, ler ou ensinar. Equilibra
o processo intuitivo e cognitivo e ajuda na
integração de ideias e informações.
Composição: Bush Fuchsia, Isopogon, Paw Paw,
Sundew e Jacaranda.
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CONFID ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Autoconfiança e Poder 
Pessoal

Traz para fora as qualidades positivas da
autoestima e confiança. Nos permite estar à
vontade com os outros sem deixarmos de ser fiéis
a nós mesmos.
Composição: Five Corners, Dog Rose, Sturt Desert
Rose, Southern Cross e Boab.

CALM &  CLEAR ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Calma e Clareza

Ajuda a pessoa a achar tempo para ela mesma,
relaxar livre das pressões e cobranças externas,
descontraindo-se e aproveitando coisas da vida
que lhe distraem e renovam.
Composição: Black Eyed Susan, Boronia, Crowea, Bush
Fuchsia, Jacaranda, Little Flannel Flower, Paw Paw e
Bottlebrush.

DYNAMIS ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para Entusiasmo e Dinamismo

Renova o entusiasmo e a alegria de viver. É
indicada àqueles que percebam que „não estão
muito bem‟, sentindo-se sem energia, caídos,
desanimados ou pesados. Ajuda também
àqueles que se sentem fisicamente restritos ou
limitados.
Composição: Yellow Cowslip Orchid, Old Man
Banksia, Macrocarpa, Illawara Flame Tree, Crowea e
Banksia Robur.

ELECTRO ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para Proteção contra Radiação

Aconselhada para diminuir os efeitos de
radiação tanto da Terra, como eletromagnética,
gerada por equipamentos, sistemas
eletromagnéticos, computadores, telefones
celulares, terapias com radiação, etc. Ajuda a
fortalecer a resistência das células saudáveis.
Composição: Mulla Mulla, Bush Fuchsia, Crowea,
Paw Paw, Fringet Violet e Waratah.
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MEDITATION ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Meditação

Desperta nossa espiritualidade. Traz impulso para
irmos mais fundo na dedicação a uma prática
espiritual ou religiosa. Muito recomendada
àqueles que estão começando ou já praticam a
meditação.
Composição: Fringet Violet, Bush Fuchsia, Bush Iris,
Angelsword, Red Lily, Boronia e Green Spider Orchid.

RELATIONSHIP ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para os Relacionamentos

Melhora a qualidade de nossos
relacionamentos. Limpa ressentimentos,
confusão e dor, amenizando os períodos de
intensidade em relacionamentos difíceis. Ajuda
a romper condicionamentos e padrões
familiares arraigados da infância, que afetam
nossas relações quando adultos.
Composição: Bluebell, Bush Gardenia, Dagger
Hakea, Mint Bush, Red Suva Frangipani, Boab,
Flannel Flower, Wedding Bush, Red Helmet Orchid e
Bottlebrush.

PURIFYING ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Purificação e Desintoxicação

Ajuda na liberação de resíduos emocionais,
limpando a bagagem emocional que se acumulou
ao longo do tempo. Também auxilia o processo
de limpeza de toxinas armazenadas, facilitando a
liberação de resíduos de metais pesados e
venenos químicos que se sedimentam em nosso
corpo.
Composição: Dagger Hakea, Bottlebrush, Bush Iris,
Dog Rose, Bauhinia e Wild Potato Bush.

SEXUALITY ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para a Sexualidade

Ajuda na liberação da vergonha e dos efeitos
do abuso sexual. Ajuda a pessoa a sentir-se à
vontade e de bem com o próprio corpo,
abrindo-se para a sensualidade e para o toque,
sendo capaz de desfrutar intimidade física e
emocional. Renova a paixão e o interesse nos
relacionamentos.
Composição: Billy Goat Plum, Bush Gardenia,
Flannel Flower, Fringet Violet, Wisteria, Little Flannel
Flower e Sturt Desert Rose.
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SOLARIS ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Recuperação do Excesso de 
Calor

Alivia o medo e a perturbação associados ao
fogo, ao calor e ao excesso de sol.
Composição: Mulla Mulla, She Oak e Spinifex.

TRAVEL ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para Equilíbrio nas Viagens

Ajuda aliviar a perturbação associada a
qualquer tipo de viagem, embora seja de
especial ajuda nas viagens de avião. Ajuda a
pessoa a chegar ao seu destino sentindo-se
equilibrada e disposta.
Composição: Banksia Robur, Bush Iris, Bush Fuchsia,
She Oak, Mulla Mulla, Crowea, Fringet Violet,
Macrocarpa, Sundew, Paw Paw, Bottlebrush, Tall
Mulla Mulla, Red Lily e Silver Princess.

TRANSITION ESSENCE R$ 86,00
Fórmula para Transições

Alivia o medo da morte e também ajuda quem
precisa lidar com a morte com maior aceitação. É
uma combinação que facilita uma transição
tranquila, com calma, dignidade e serenidade.
Composição: Lichen, Bottlebrush, Bush Iris, Autumn
Leaves, Bauhinia, Mint Bush, Red Grevillea e Silver
Princess.

WOMAN ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula para as Questões Femininas

Harmoniza os diversos desequilíbrios
relacionados à menstruação e à menopausa.
Ajuda a mulher a descobrir-se e sentir-se bem
em relação ao seu corpo e à sua beleza.
Composição: Billy Goat Plum, Bottlebrush, Crowea,
Mulla Mulla, Five Corners, Old Man Banksia, Peach
Florewed Tea Tree, She Oak, Bush Fuchsia e Pink
Flannel Flower.
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EMERGENCY ESSENCE R$ 86,00 
Fórmula de Emergência

Ajuda aliviar o stress, medo, pânico, etc. Quando a pessoa
necessita buscar ajuda de um especialista, essa essência
pode trazer alívio até que o tratamento necessário esteja
disponível.
Ela pode ser usada diretamente na pele ou misturada a um
creme.
Composição: Waratah, Fringet Violet, Crowea, Sundew, Grey
Spider Flower, Angelsword e Dog Rose Of The Wild Forces.



LOVE SYSTEM
Cosméticos

“Love Your Body. Love Your Soul. Love Who You Are”

“Ame Seu Corpo. Ame Sua Alma. Ame Quem Você É”

WARATAH
Telopea speciosissima



LOVE SYSTEM

Love System foi desenvolvido para ser mais do que

apenas produtos orgânicos de higiene corporal, a Love

System ensina você amar, respeitar e conectar seu

corpo físico ao Eu Superior.

Uma combinação única de Florais Australianos,

óleos essenciais puros, extratos vegetais e ervas

medicinais.
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CALM & CLEAR MOISTURISER R$ 101,20

Indicações: Hidratante de fórmula orgânica que acalma, equilibra e nutre
profundamente a pele, criada especialmente para aqueles que estão
constantemente sob pressão. Ótimos resultados quando combinado com
Soothing Firming Eye Neck Face Gel.

GENTLE PURIFYING EXFOLIATING CREAM R$ 117,70

Indicações: Esfoliante facial e corporal de formulação orgânica que
promove uma limpeza da pele. Remove gentilmente as impurezas e
células mortas sem eliminar a barreira de proteção natural da pele. Deixa
sua pele com aspecto saudável, nutrida e hidratada.
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EMERGENCY ESSENCE MOISTURISER R$ 101,20

Indicações: Hidratante formulado como creme orgânico nutridor, que
equilibra e hidrata profundamente a pele que precisa de cuidado
intensivo. Recomendado para tempos de turbulência emocional, quando
sua pele e aspecto geral não aparentam o melhor.

GENTLE FACE WASH SERUM R$ 101,20

MORNING CITRUS DYNAMIS

Indicações: Loção refrescante para lavar o rosto em todas as manhãs. Sua
fórmula orgânica, com essências florais do Bush Australiano, oferece uma
limpeza delicada para todos os tipos de pele.
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GENTLE FACE WASH SERUM R$ 101,20

MORNING CITRUS DYNAMIS

Indicações: Loção para lavar o rosto em todas as noites antes de dormir.
Uma fórmula orgânica, com essências florais do Bush Australiano, que
purifica, acalma, tonifica e hidrata a pele antes de dormir.

INTENSIVE EYE SERUM R$ 117,70

Indicações: Tratamento suave e ao mesmo tempo intensivo para a área
dos olhos. Sua fórmula orgânica nutre e reduz a aparência de linhas finas,
rugas e olheiras, acalmando a região dos olhos, deixando a zona dos
olhos macia e radiante.
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INTENSIVE HAND CREAM – BEAUTIFUL HANDS R$ 101,20

Indicações: Creme hidratante orgânico para as mãos, composto por
florais do Bush Australiano, óleos essenciais e células tronco de rosas.
Acalma e revitaliza a aparência da pele ressecada, deixando uma
sensação macia e aveludada.

PURIFYING CREAM CLEASER R$ 117,70

Indicações: Creme de limpeza facial, composta por florais do Bush
Australiano, óleos essenciais e extratos vegetais. Remove impurezas e
limpa suavemente a pele do rosto, deixando uma sensação de pele lisa e
revitalizada.



Loja Virtual: www.eflorais.com.br  |  www.essenciasflorais.com.br  |  info@essenciasflorais.com.br

REPLENISHING NIGHT CREAM R$ 117,70

Indicações: Creme de tratamento intensivo de beleza durante a noite.
Uma combinação de florais do Bush Australiano, óleos essenciais e
extratos naturais orgânicos e células tronco de rosas. Rico em
antioxidantes naturais que combatem os radicais e promovem a
elasticidade da pele, ajudando-a a se manter macia e suave e renovada
para o dia.

SOOTHING BODY LOTION – EVENING ROSE R$ 117,70

Indicações: Loção corporal combinada com Florais do Bush Australiano e
óleos essenciais. Purifica e acalma o corpo e a alma antes de dormir.
Deixa a sua pele tonificada, hidratada e nutrida.
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SOOTHING FIRMING EYE NECK FACE GEL R$ 117,70

Indicações: Gel que firma e suaviza a área do olhos e pescoço, composto
por componentes orgânicos, florias do Bush Australiano e células tronco
de rosas para acalmar e firmar a pele. Melhora a aparência de rugas e
linhas.

SPACE CLEARING SPRAY – SKIN & SPACE MIST R$ 87,00

Indicações: Spray de purificação com óleos essenciais, essências florais e
ervas do Bush Australiano. Space Clearing limpa as energias negativas e
deixa o sentimento de que você está em um ambiente sagrado e
harmonioso. Pode ser usado tanto em ambientes quanto sobre a pele.
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UPLIFTING BODY LOTION R$ 117,70

MORNING CITRUS DYNAMIS

Indicações: Loção corporal contendo os florais do Bush Australiano e
óleos essenciais para revigorar a pele. Excelente para a pele ressecada
dos cotovelos, joelhos e dos pés. Deixa a pele macia, hidratada e fresca.
Pode ser usado no corpo todo.

WOMAN ESSENCE MOISTURISER R$ 101,20

Indicações: Hidratante da fórmula Woman Essence. Nutre profundamente
e reequilibra a pele, melhora a aparência de linhas finas, traz harmonia
emocional para a mulher durante os ciclos femininos. Encoraja a beleza e
a força inata da mulher para enfrentar os ciclos emocionais e as
mudanças de estações.



WHITE LIGHT ESSENCES

As White Light Essences, segundo Ian White, nos foram trazidas pelo Propósito

Divino para ajudar a invocar e acessar os reinos da natureza e do espírito dentro de nós

mesmos, para que possamos explorar plenamente e compreender a nossa

espiritualidade, trazendo para expressão nosso potencial mais elevado.
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AIR ESSENCE R$ 202,80

A Air Essence (Essência do Ar) leva a pessoa para uma jornada através dos reinos
do plano espiritual. Ela produz a sensação de leveza, liberdade e tranquilidade.
Essa é a Essência para invocar paz e harmonia para deixá-las reinar dentro de você.
Nos ajuda a ver a vida simples, entregando todos os problemas à Deus,
independente das circunstâncias. Para expressar sua espiritualidade mais elevada
com integridade e paixão.

ANGELIC ESSENCE R$ 202,80

A Angelic Essence (Essência Angélica) nos ajuda a estarmos mais abertos para
receber do mais alto as tonalidades angélicas de inspiração, amor, consciência,
comunicação, orientação e instrução, que podem nos levar a uma infinita cadeia
de possibilidades potenciais nas nossas vidas mortais. Traz a energia dos Céus
diretamente para a Terra, unindo as duas. Essa essência nos ajuda em todas as
nossas atividades e nos capacita a aspirar além do plano físico enquanto que nos
mantém ligados ao plano físico também.
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DEVIC ESSENCE R$ 202,80

A Devic Essence (Essência Dévica), preparada no solstício, ajuda a estabelecer
fortes ligações com o reino dévico, enquanto que suas qualidades de cura
conduzem a pessoa de volta ao seu lugar de simplicidade, de uma paz vibrante.

EARTH ESSENCE R$ 202,80

A Earth Essence (Essência da Terra) é uma essência para ancorar e também para
nos ensinar a paciência. Os aspectos espirituais dessa essência incluem nos
tornarmos capazes de entrar em sintonia com os reinos sutis e suas vibrações.
Ela promove uma forte conexão, respeito e reverência pela natureza, pelos
espíritos da natureza, pela Terra, pela força da vida, pela vida ela mesma e suas
origens.
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FIRE ESSENCE R$ 202,80

A Fire Essence (Essência do Fogo) tem uma forte conexão com a era primordial no
começo da inteligência na Terra. Essa Essência pode abrir as pessoas para suas
fontes ancestrais; voltando ao momento em que a alma originalmente escolheu o
propósito de vida para suas encarnações na Terra. Revela um apurado senso de
propósito e direção, inspirando e motivando a seguir seu caminho e a cumprir seu
destino superior. Antes de trabalhar com essa essência você deve ter clareza se
realmente deseja mudanças irreversíveis em sua vida. Antes de tomar a Fire
Essence você deve tomar a Water Essence.

HIGHER SELF ESSENCE R$ 202,80

A Higher Self Essence (Essência do Eu Superior) canaliza a energia da mais alta
ordem para dentro do seu centro, de onde ela passa a irradiar e expandir
dramaticamente. Aqueles que têm equilíbrio no desenvolvimento de sua
espiritualidade, terão a possibilidade de uma expansão total. Essa essência nos
torna “aware” (conscientes) daquilo que existe além da experiência física, nos
ajudando a adentrar as fontes interiores de sabedoria ancestral. Nos ajuda a
conectar com as nossas primeiras encarnações, portanto é aconselhável tomar essa
Essência quando você estiver bastante ancorado e em equilíbrio.
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WATER ESSENCE R$ 202,80

A Water Essence (Essência da Água) permite a você vivenciar intensamente
qualquer desarmonia emocional interior de tal maneira que ela seja
purificada e liberada; ajuda a soltar apegos a aspectos do passado, assim
como ajuda a pessoa a se abrir emocionalmente novamente depois de uma
experiência negativa ou traumática. Essa essência também vai ajudar você a
integrar o elemento Água e afinar a sua sintonia com o Espírito da Água. Ela
cria a certeza de que seja qual for o desafio, você vai ficar bem; ajuda a
liberar o stress emocional provocado pelas situações turbulentas da vida,
para que você possa ser capaz de lidar e fazer as escolhas necessárias,
mantendo um estado interior de serenidade e paz; ela é para aqueles
momentos em que estamos quase a ponto de fazer escolhas que nos
deixarão em situação difícil e tomar essa essência pode mudar totalmente a
perspectiva a respeito da direção a escolher, nos levando a fazer a escolha
que esteja alinhada com o nosso bem maior para o perfeito desenrolar do
Plano Divino.
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OUTROS PRODUTOS

Livro A Cura Através das Essências 
Florais do Bush Australiano 

R$ 96,00

Livro Essências Florais Australianas 
R$ 72,00

Kit de Cartões com 69 fotos 
R$ 239,80
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OUTROS PRODUTOS

Crianças Felizes e Saudáveis R$ 77,00

Acessível, inovador e repleto de conselhos

práticos, Crianças Felizes e Saudáveis traça o

desenvolvimento físico e emocional de uma

criança da concepção, passando pela gestação e

nascimento até os sete anos de idade. Esse livro

também aborda como lidar com diversos

desafios emocionais como timidez, falta de

autoconfiança e agressão.



IAN WHITE
Criador e produtor das Bush Essences

Ian White é a quinta geração de uma família de curadores
especialistas em ervas, e vem atuando como Naturopata há
quase 40 anos.

Desde o início dos anos 1980 tem se dedicado a viajar por
toda a Austrália, pesquisando e desenvolvendo as 69 Bush Flower
Essences.

É também professor carismático. Desenvolveu ao longo dos
anos excelente didática com suas aulas dinâmicas e cheias de
conteúdo.

Autor de 5 livros de sucesso e leva seus cursos de formação e
workshops sobre as Bush Essences por mais de 30 diferentes
países através do mundo.

“Eu preparo as Essências Florais do Bush Australiano usando a mesma técnica que Edward Bach desenvolveu – o
método solar. E isso me leva de volta para minha conexão com o Dr. Bach e para essa origem moderna das Essências
Florais. É uma forma de honrar Dr. Bach e essa nossa maravilhosa modalidade de cura. “

Ian White



COMO USAR OS FLORAIS
A PARTIR DE UMA ESSÊNCIA CONCENTRADA

Para Uso em Crises ou Emergências 
Selecione os florais, coloque em um copo d’água 7 gotas de cada e tome aos poucos

Para Uso Prolongado
Selecione os florais, preencha um frasco de 30ml (conta gotas) com 70% de água mineral e 

30% de conservante (conhaque/brandy) e adicione 7 gotas de cada floral.

Tome  7 gotas, ao acordar e 7 gotas  antes de dormir.

Em Ambientes
Em um vidro de spray de até 120 ml adicione 7 gotas de cada floral. Borrife em seu ambiente 

ou ao redor de seu corpo 2 vezes ao dia. Você pode adicionar uma ou duas gotas de óleos 

essenciais puros ao seu spray de floral de ambiente.
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Ian White recomenda tomar os florais 7 gotas  ao acordar, 7 gotas antes de dormir. 

COMO USAR OS FLORAIS

Em uma Fórmula Manipulada
Caso você mesmo estiver escolhendo os florais, selecione de 1 a 3 florais para cada assunto 

ou questão que gostaria de trabalhar. Tente focar em poucos assuntos de maior relevância, 

assim você conseguirá observar os resultados com maior clareza.
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Atenção:  Essências florais não são medicamentos. Sua utilização não dispensa cuidados médicos.

Não há contraindicações ou efeitos colaterais para o uso dos florais. 



Adquira sua fórmula manipulada:
Florais em Casa: 
contato@floraisemcasa.com.br
Telefone: (12) 3958-4543
Whatsapp: +55 11 98286-2814

Siga a Essências Florais
www.essenciasflorais.com.br
www.eflorais.com.br
Telefone: (11) 5531-7518
Whatsapp: +55 11 98627-0409
info@essenciasflorais.com.br

OUTRAS LINHAS DE PRODUTOS

Essências Florais da Califórnia
Essências Florais do Alaska
Essências Florais do Pacífico
Essências do Hawaii
Essências Florais Living Essences
Essências Florais da Holanda
Essências Florais Filhas de Gaia
Essências Florais da Mata Atlântica
Essências Florais de Minas

CRÉDITO DAS IMAGENS : IAN WHITE


