
Apresenta



Florais da Califórnia



Essências Florais – Desde 1991

O que são essências florais?

As essências florais são preparados líquidos naturais,

produzidos de forma artesanal, a partir da infusão solar de

flores silvestres. São usadas para tratar de questões ligadas

ao bem-estar e a saúde do corpo emocional, físico e

mental.

Florais da Califórnia

A Essências Florais representa, no Brasil, a linha de produtos

dos Florais da Califórnia. Essências florais, óleos essenciais,

cremes e outros produtos, preparados artesanalmente em

ambientes de natureza preservada na costa oeste dos

Estados Unidos. Os Florais da Califórnia cuidam de uma

série de temas relacionados à vida contemporânea, como a

sensibilidade, os relacionamentos e a vida urbana,

favorecendo o bem–estar de corpo e alma!
Shooting Star

Dodecatheon hendersonii



Kit profissional
103 frascos de 7,5ml

R$ 4.950,00

Kit Range of Light
48 frascos de 7,5ml

R$ 2.313,00

Essências Individuais
Frascos de 30ml - R$ 168,00
Frascos de 7,5ml - R$ 59,30
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Florais da Califórnia
Bleeding Heart
Dicentra formosa



| FLORAIS PARA A AUTOESTIMA |

Buttercup: baixa autoestima; inseguro; incapaz de reconhecer o

brilho de sua singularidade; ótimo para crianças

Larkspur: sobrecarregado de responsabilidades; confiança em

sua liderança carismática e motivadora; entusiasmo contagiante

Pretty Face: sente-se feio; rejeitado; baixa autoestima; aceitação

da aparência; beleza irradiante; adolescência

Sunflower: baixa autoestima ou arrogância; pai ausente; senso

de individualidade equilibrado e irradiante

| FLORAIS PARA ACALMAR A 
ANSIEDADE E O STRESS | 

Aloe Vera: tem força de vontade, mas sente-se desgastado,

negligencia suas necessidades, viciado em trabalho

California Valerian: ansiedade em relação ao futuro; agitação

nervosa ou insônia

Canyon Dudleya: dramático, viciado em adrenalina

Chamomile: acalma estados de ansiedade excessiva; traz

tranquilidade

Corn: incapaz de se manter centrado no corpo, desorientação e

stress em especial nos centros urbanos, ambientes confinados

ou cheios de gente

Lavender: nervoso e agitado; nervos a flor da pele;

sensibilidade espiritual; insônia

Yarrow Environmental Solution (YES): hipersensibilidade ao

ambiente; aumento das forças vitais; proteção

| FLORAIS PARA QUEM SE SENTE CANSADO |

Almond: dificuldade de trazer para a vida sua própria luz

espiritual; incapacidade de lutar; integração entre aspectos

físico, mental e a força espiritual

California Pitcher Plant: digestão e assimilação deficientes;

falta de energia; apatia; anêmico; integração de aspectos

instintivos

Dandelion: tensão, rigidez, excesso de esforço; traz leveza e

apoio.

Filaree: perda de energia; preocupação desproporcional em

relação a pequenos problemas ou detalhes; implicante

Sunflower: baixa autoestima ou arrogância; pai ausente; senso

de individualidade equilibrado e irradiante

Blazing Star: paralisia da vontade; vitalidade radiante e força

de vontade

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



Indian Paintbrush: baixa vitalidade; exaustão; traz disposição

para o trabalho criativo

Iris: para quem se sente desvitalizado; inspira a alma a criar e

cultivar a beleza dentro de si e no mundo

Lady’s Slipper: atividades cotidianas incoerentes com o

propósito de vida; equilíbrio do chakra da raiz com o chakra da

coroa; energia vital

Morning Glory: dificuldade em acordar de manhã; sensação de

ressaca; para sentir-se desperto e revigorado

Peppermint: preguiça; cansaço mental; falta de concentração;

para uma mente desperta e atenta

| FLORAIS PARA QUEM SE SENTE CANSADO |

Redwood: problemas hereditários ou de saúde que minam a

vitalidade; força e luz espiritual que geram vigor físico

Tansy: preguiça; incapaz de agir de modo direto; determinação

e ação direcionada

| FLORAIS PARA CONCENTRAÇÃO E ESTUDOS |

Dill: hipersensibilidade ao ambiente; sobrecarga devido a

excesso de estímulos

Downy Avens: tendência à hiperatividade ou DDA; inteligência

que integra mente e coração; desenvolvimento emocional e

mental

Lemon: fadiga mental; desordens de aprendizado; déficit de

atenção

Indian Pink: excesso de atividade; para permanecer centrado e

focado.

Madia: atenção dispersa; discernimento do que é importante;

traz foco e disciplina

Nasturtium: esgotamento mental; excesso de atividade

intelectual; vitalidade física e mental; ótima para estudantes

Peppermint: preguiça; letargia mental; falta de concentração;

para uma mente desperta e atenta

Shasta Daisy: tendência a enxergar partes da informação e não

ver o todo; capacidade de síntese; ótima para estudantes

Rabbitbrush: sobrecarregado por detalhes; incapaz de lidar

com acontecimentos simultâneos; flexibilidade mental
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| FLORAIS PARA A COMUNICAÇÃO |

Calendula: discussões, desentendimentos; expressão agressiva;

favorece a escuta equilibrada e o diálogo receptivo

Cosmos: comunicação desorganizada; integração entre ideias e

fala; expressão verbal sobrecarregada pelo excesso de ideias

Deerbrush: pessoa que não quer desagradar, gentil o tempo

todo; traz sinceridade na comunicação

Scarlet Monkey Flower: repressão de emoções; traz

honestidade emocional; comunicação clara e direta dos

sentimentos

Snapdragon: agressividade verbal; libido mal direcionada;

tensão nos maxilares; comunicação equilibrada

Tiger Lily: atitude agressiva e competitiva; interação social

positiva; ótima para mulheres em cargos de autoridade

Trumpet Vine: expressão verbal monótona ou forçada; gago;

timidez; falar claramente e com vigor; expressão em línguas

estrangeiras

Violet: tímido e reservado; parece ser frio e distante dos outros;

sensibilidade e capacidade de interagir

| FLORAIS PARA DESAPEGO |

Bleeding Heart: saudade; tristeza pela perda de um

relacionamento; coração partido; liberdade emocional

Chrysantemum: apego à vida material; traz a consciência da

efemeridade das questões terrenas

Lupine: egoísta; individualista; compreender e atender as

necessidades do grupo ou comunidade

Star Thistle: medo da escassez; incapaz de doar; consciência de

abundância e generosidade

Trillium: ambicioso; dominado pelos desejos materiais;

altruísmo, servir com generosidade

Sagebrush: desapego; soltar o que é não é essencial; manter um

espaço vazio para que o novo possa chegar; permitir a

transformação
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| FLORAIS PARA CRIANÇAS |

Angelica: proteção espiritual; bebês recém nascidos; conexão

com o anjo da guarda

Baby Blue Eyes: defensivo; inseguro; desconfiado; falta de

apoio do pai na infância; tendência a praticar bullying; traz

capacidade de confiar na vida e nas pessoas

Buttercup: baixa autoestima; inseguro; incapaz de reconhecer o

brilho de sua singularidade; ótimo para crianças

Chamomile: facilmente perturbável; irritadiço; humores

variáveis; libera a tensão emocional no plexo solar; sono

tranquilo

Downy Avens: tendência à hiperatividade ou DDA; inteligência

que integra mente e coração; desenvolvimento emocional

Dune Primrose: nascimento traumático; gravidez em contextos

difíceis tais como pobreza, violência; sentir-se protegido e

acolhido

Evening Primrose: sentimento de rejeição ou abandono; trauma

no nascimento; sentir-se aceito e querido

Lewisia: crianças índigos; crianças autistas; reconecta ao amor e

à sensibilidade humana

Mariposa Lily: sentimento de abandono; maternidade; mãe

afetiva, nutridora e feminina; fortalece o vínculo entre mãe e

filho

Pink Yarrow: absorve as emoções dos outros; fronteiras

emocionais saudáveis

Rosemary: distração; esquecimento; ajuda a despertar e a estar

presente

Saint John’s Wort: distúrbios do sono; pesadelos; proteção

espiritual; ajuda no tratamento de enurese noturna

Shooting Star: sentimento de não se sentir em casa; trauma ao

nascer; ótimo para crianças; sono tranquilo

Sunflower: baixa autoestima ou arrogância; pai ausente; senso

de individualidade equilibrado e irradiante

Splendid Mariposa Lily: criança órfã ou adotada; abandono

devido a catástrofes; sentir-se parte da família humana

| FLORAIS PARA A CRIATIVIDADE E INSPIRAÇÃO |

Columbine: hesitação na expressão da própria individualidade;

criatividade irradiante; chakra da garganta; carismático

Hound’s Tongue: expande a perspectiva; restaura o senso de

reverência pela vida; traz inspiração

Iris: sente-se oprimido diante a mediocridade do mundo;

inspira a alma a criar e cultivar a beleza dentro de si e no

mundo

Indian Paintbrush: incapacidade de expressar concretamente

suas forças criativas; traz disposição para o trabalho criativo
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| FLORAIS PARA EMERGÊNCIAS 

E CURA DE TRAUMAS |

Arnica: recuperação de choque ou trauma; situações de

emergência ou stress

Echinacea: sistema imunológico enfraquecido; trauma ou

abuso; sentindo-se despedaçado; sustenta um centro de

integridade e imunidade

Glassy Hyacinth: após trauma profundo; traz a luz do

entendimento e as forças de ressureição para a alma

Golden Ear Drops: limpeza de lembranças dolorosas da

infância; estimula as lágrimas para purificar o coração

Fireweed: recuperação da força vital; ajuda a reconstruir a vida

após grande devastação

Yarrow Environmental Solution (YES): distúrbio da energia

vital devido à radiação nociva ou poluição; stress; aumento das

forças vitais; proteção

| FLORAIS PARA QUEM SE SENTE ESTAGNADO |

Blackberry: sem conseguir agir; dificuldade em realizar

objetivos; traz vontade direcionada e energia para a ação

decidida.

Cayenne: estagnado; resistência à mudança ou progresso

Red Larkspur: incapaz de motivar grupo ou comunidade;

liderança de ação forte e vigorosa

Red Penstemon: hesita em assumir riscos; limitações físicas;

senso de aventura com vitalidade; autossuperação

| FLORAIS PARA MEDITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE |

Alpine Aster: pesadelos; medo da morte; apego à dimensão

física; consciência espiritual liberta; estado de meditação

Angelica: sentindo-se desprovido de orientação e proteção

espiritual; nascimento, morte; conexão com os anjos

California Poppy: falta de confiança na sua sabedoria em

relação ao desenvolvimento espiritual; fanatismo religioso

Fiesta Flower: autoritário; dogmático; crenças espirituais

rígidas

Lotus: desequilíbrio do chakra da coroa; orgulho em relação ao

próprio desenvolvimento espiritual; estar a serviço do plano

espiritual

Monkshood: repressão de dons espirituais; clarividência;

liderança espiritual; proteção

Mountain Forget-Me-Not: sentimento de isolamento; conexão

com os mestres espirituais; orientação superior
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Purple Monkeyflower: medo do desenvolvimento da

espiritualidade; confiança e clareza interior em relação aos

fenômenos espirituais

Queen Anne’s Lace: clarividência distorcida; insight espiritual

e visão clara

Star Tulip: incapaz de meditar ou rezar; nega seu lado suave e

receptivo; desenvolve a intuição

| FLORAIS PARA MEDITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE |

Alpine Aster: pesadelos; medo da morte; apego à dimensão

física; consciência espiritual liberta; estado de meditação

Angelica: sentindo-se desprovido de orientação e proteção

espiritual; nascimento, morte; conexão com os anjos

California Poppy: falta de confiança na sua sabedoria em

relação ao desenvolvimento espiritual; fanatismo religioso

Fiesta Flower: autoritário; dogmático; crenças espirituais

rígidas

Lotus: desequilíbrio do chakra da coroa; orgulho em relação ao

próprio desenvolvimento espiritual; estar a serviço do plano

espiritual

Monkshood: repressão de dons espirituais; clarividência;

liderança espiritual; proteção

Mountain Forget-Me-Not: sentimento de isolamento; conexão

com os mestres espirituais; orientação superior

Purple Monkeyflower: medo do desenvolvimento da

espiritualidade; confiança e clareza interior em relação aos

fenômenos espirituais

Queen Anne’s Lace: clarividência distorcida; insight espiritual

e visão clara

Star Tulip: incapaz de meditar ou rezar; nega seu lado suave e

receptivo; desenvolve a intuição

| FLORAIS PARA CULTIVAR O FEMININO |

Alpine Lily: resgate das qualidades femininas; falta de

vitalidade ou desarmonia nos órgãos reprodutores; gravidez

Lady’s Mantle: traz nutrição para quando as forças da alma

tornaram-se murchas; fortalece a energia do sistema reprodutor

feminino

Ocotillo: reatividade emocional; agressividade; raiva; TPM;

equilíbrio do elemento fogo

Pomegranate: conflito entre carreira/lar; criatividade feminina;

fertilidade
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Madrone: não aceitação do próprio corpo; problemas com a

mãe; para receber e desfrutar da nutrição física; distúrbios

alimentares

Scarlet Fritillary: exaustão das forças vitais devido a parto e

primeiros cuidados com o bebê; vitalidade e saúde do sistema

reprodutivo

Corn Lily: aceitação do processo de envelhecimento; celebração

da maturidade; menopausa

Redbud: não aceitação do envelhecimento; deseja preservar

aparência do corpo com cirurgias plásticas; aceitação dos ciclos

naturais da vida

Tiger Lily: atitude agressiva e competitiva; interação social

positiva; ótima para mulheres em cargos de autoridade

Shasta Lily: equilíbrio da graça feminina com a força

masculina; expressão dinâmica e criativa das forças femininas

da alma

| FLORAIS PARA IMUNIDADE E

PROCESSOS DE CURA|

Black Eyed Susan: capaz de reconhecer aspectos traumáticos

ou dolorosos da personalidade para poder transformá-los e

curar-se

California Wild Rose: apático; sem vontade; inunda o corpo

físico com as forças do amor e do coração

Echinacea: sistema imunológico enfraquecido; trauma ou

abuso; sentindo-se despedaçado; sustenta um centro de

integridade e imunidade

Explorer’s Gentian: desalento na meia-idade; perda de conexão

com seu propósito de vida; crise de saúde ou perda que mina as

forças da alma

Fuchsia: somatização; hiperemotividade que encobre emoções

mais profundas ou dolorosas.

Garlic: tendência à falta de vitalidade; mediunidade; facilmente

influenciável; baixa resistência imunológica

Manzanita: distúrbios de alimentação; anorexia; bulimia;

identidade espiritual integrada com o corpo físico

Pedicularis: dificuldade de entender a dor e o sofrimento;

tendência à hipocondria; traz insights e ativa a sabedoria

profunda da alma

Penstemon: incapaz de suportar limitações da vida

(principalmente físicas) sente-se vítima; grande força interior

apesar das circunstâncias

Redwood: problemas hereditários ou de saúde que minam a

vitalidade; força e luz espiritual que geram vigor físico
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Rue: problemas do sistema imunológico; enfraquecido;

proteção psíquica e clareza

Sage: permite aprender com as experiências da vida; traz

percepção de propósito maior e significado nos acontecimentos;

desperta a sabedoria interior

Self Heal: incapaz de assumir responsabilidade pela própria

cura; ativa as forças interiores da saúde; motivação para estar

bem

Sierra Primrose: fadiga, tédio ou depressão; rotina sem alegria;

traz gratidão pelo presente da vida

YES: distúrbio da energia vital devido ao stress; aumento das

forças vitais; proteção

| FLORAIS PARA QUEM SENTE MEDO |

Mountain Pride: recua diante de desafio; assumir suas próprias

convicções; acorda o herói interior

Pink Monkeyflower: medo de se expor; vergonha; coragem

para arriscar-se emocionalmente com os outros

Purple Monkeyflower: medo do desenvolvimento da

espiritualidade; confiança e clareza interior em relação aos

fenômenos espirituais

Oregon Grape: desconfiado; paranóico; defensivo; traz

capacidade de confiar nos outros

Green Rose: medo de se relacionar com a natureza; compaixão

e conexão com todos os seres vivos

Red Clover: influenciado por histeria ou pânico coletivo;

presença calma e estável em situações de emergência

| FLORAIS COMO APOIO PARA A

SUPERAÇÃO DE VÍCIOS  |

Nicotiana: flor do tabaco; entorpecimento das emoções; cura de 

vícios; paz emocional

Milkweed: dependência emocional; excesso de álcool, drogas; 

individualidade sadia; independência; autonomia

Morning Glory: necessidade de usar estimulantes; para cortar 

hábitos viciosos; sentir-se desperto e revigorado; respeito pela 

vida

Mullein: mentiroso; fraco senso interior de valores éticos; 

engana a si mesmo ou aos outros; honestidade

Self Heal: fortalece a confiança nos próprios recursos interiores 

para superar o vício
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| FLORAIS PARA RELACIONAMENTOS |

Black Cohosh: atrai relacionamentos desafiadores; estilo de

vida vicioso; traz coragem para confrontar situações de abuso

Goldenrod: desenvolve a individualidade; pessoa influenciada

pelo grupo ou família; pressão e expectativas sociais, ótimo para

adolescentes

Hawthorn: agressivo, hostil quando suas vontades não são

atendidas; para aprender a arte da assertividade: ser pacífico

sem ser passivo

Hyssop: culpas profundamente enraizadas; capacidade de

perdoar; aceitar o perdão dos outros

Lupine: egoísta; individualista; compreender e atender as

necessidades do grupo ou comunidade

Mallow: desconfiança na aproximação com os outros; cria

barreiras; tornar-se caloroso, acolhedor, afável

Pink Monkeyflower: sentimento de culpa; vergonha; traz

coragem; transparência emocional

Poison Oak: postura defensiva; dificuldade em lidar com

sentimentos delicados; abertura para a intimidade

Pussy Paws: medo de contato físico; receptividade para tocar e

ser tocado; pode ajudar em casos de autismo, síndrome de

Asperger

Quaking Grass: individualista, inflexível; facilita trabalho em

grupo; consciência social; tolerância

Spreading Phlox: dificuldade de conectar-se com grupos

alinhados com seu propósito de vida; ativação do destino mais

elevado através das conexões sociais certas

Sticky Monkeyflower: medo da intimidade e da sexualidade;

amor e conexão especialmente nas relações sexuais

Sweet Pea: incapaz de criar vínculos com o local onde vive ou

com a comunidade; para sentir-se em casa aonde estiver

Violet: tímido e reservado; parece ser frio e distante dos outros;

sensibilidade e capacidade de interagir

Yellow Star Tulip: insensível ao sofrimento alheio; desenvolve

a empatia

| FLORAIS PARA UM SONO TRANQUILO |

Alpine Aster: pesadelos; medo da morte; apego à dimensão

física; consciência espiritual liberta; estado de meditação

California Valerian: ansiedade com relação ao futuro; agitação

nervosa ou insônia; vício em pílulas para dormir e

tranquilizantes

Chaparral: sonhos perturbados; vida interior caótica; vícios;

limpeza da vida interior
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Mugwort: pesadelos; sonhos perturbados; orientação e insights

através dos sonhos

Morning Glory: vícios; troca o dia pela noite; sentir-se desperto

e revigorado; respeito pela vida

| FLORAIS PARA TRISTEZA 
E ESTADOS DEPRESSIVOS | 

Bleeding Heart: saudade; tristeza pela perda de um

relacionamento; coração partido

Borage: triste, desencorajado, deprimido; luto; traz coragem

entusiasmada e otimismo

California Wild Rose: apático; sem vontade; inunda o corpo

físico com as forças do amor e do coração

Cherry: traz alegria e exuberância; traz a cura das experiências

dolorosas da adolescência

Lungwort: triste, exaurido; tendência à problemas respiratórios;

renova as esperanças e traz energia vital

Love-Lies-Bleeding: melancolia; dor emocional; para a

compreensão da razão do sofrimento; traz compaixão e

aceitação da dor

Scotch Broom: pessimista, deprimido; influenciado por

informações sobre tragédias e acontecimentos do mundo; traz

otimismo

Sierra Primrose: fadiga, tédio ou depressão; rotina sem alegria;

traz gratidão pelo presente da vida

Yerba Santa: melancolia e tristeza; emoções reprimidas;

tendência a problemas respiratórios; para a emoção fluir

livremente

criança interior; traz leveza e entusiasmo

Lembre-se: as qualidades de cada

essência floral, neste folheto, estão

muito resumidas. Para aprofundar-se

sobre a Terapia Floral, você pode

adquirir os livros Repertório das

Essências Florais (Patrícia Kaminski e

Richard Katz) e Flores que Curam –

Como usar essências florais (Patrícia

Kaminski).
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“Eu uso a força da minha individualidade 
para o bem de todos. (...)
Eu quero trabalhar para a 
Evolução do mundo.”

P. Kaminski

Tiger Lily
Lilium humboldtii



MIND-FULL 30ml
Para a recuperação do bem-estar
do corpo; revigora e traz vitalidade
R$ 90,00

MAGENTA SELF-HEALER 
Recuperação do bem-estar; 
Potencial de autocura e vitalidade 
R$ 90,00

KINDER GARDEN 30ml
Fórmula para crianças; harmoniza
os sentimentos e os pensamentos
R$ 90,00

ILLUMINE 30ml
Coadjuvante no tratamento para 
quem sofre de tendência à 
depressão
R$ 90,00

GRIEF RELIEF 30ml
Traz conforto e compreensão
para momentos de perdas, luto, 
divórcio, separações, etc.
R$ 90,00

GROUNDING GREEN 30ml
Vitalidade, motivação, conexão 
e alinhamento com as forças 
vitais da Terra
R$ 90,00

Flourish Formulas
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FLORA-SLEEP 30ml
Proporciona relaxamento profundo;
favorece  um sono tranquilo
R$ 90,00

POST-TRAUMA STABILIZER 30ml
Recuperação de traumas ou choques
Trata de perdas, dor, impactos do corpo
R$ 90,00

SACRED HEART 30ml
Fórmula dos relacionamentos
Expressão a partir do coração  
R$ 90,00

ACTIV-8 30ml
Início de novos projetos; para assumir 
a função de liderança; capacidade 
de manifestação; prosperidade
R$ 90,00

GRACE 30ml
Restaura a graça e a autoestima; 
questões  que envolvem a alma 
feminina; relação com a mãe
R$ 90,00

FEAR-LESS 30ml
Para situações que provocam
medo ou ansiedade; ajuda a lidar 
com o stress
R$ 90,00

Flourish Formulas
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PEACE-FULL 30ml
Promove a paz profunda para aqueles que 
vivem com doenças que limitam a vida, seja 
em casa ou em um hospital
R$ 90,00

COMPASSIONATE CARE GIVER 30ml
Encoraja a presença pacífica para cuidadores, 
entes queridos e familiares daqueles que 
vivem com doenças que limitam a vida
R$ 90,00
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Hospice Formulas



Cuidados  com a Pele

CREME SELF HEAL 

Para uma pele hidratada, 
nutrida e rejuvenescida

118ml R$ 180,00
Bisnaga de 60ml R$ 99,00

KIT FLORA FUSIONS

Óleos de Massagem e 
banho
Frascos de 60ml R$ 576,00

ÓLEOS ESSENCIAIS 

Puros e naturais, óleos essenciais
podem ser usados de diferentes 
maneiras. Solicite a apostila 
completa por e-mail
Frascos de 3,7 ou 30ml

Aromaterapia
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BENEDICTION 60ml
Acalma o sentimento de ansiedade; para
vivência do amor centrado no coração
R$ 144,00

CALENDULA CARESS 60ml
Peles sensíveis e delicadas; drenagem 
linfática; bálsamo para gestantes 
R$ 135,00

SAINT JOHN’S SHIELD 60ml
Insônia; depressão; aplicar na área
do coração ou do plexo solar
R$ 99,00

ARNICA ALLAY 60ml
Para a recuperação do bem-estar
do corpo; revigora e traz vitalidade
R$ 126,00

MUGWORT MOON MAGIC 60ml
Melhora o fluxo de energia 
nos meridianos; cólicas menstruais
R$ 99,00

DANDELION 60ml
Tônico para a saúde; aplicar nos
casos de tensão muscular
R$ 135,00

Óleos de Massagem e Banho
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Chamo-Mild Calm R$ 126,00
Uma Canção de Ninar líquida que traz serenidade 

e conforto

•Agitação e ansiedade
•Bálsamo para o banho antes de dormir
•Calma para crianças irritadas
•Estômago tranquilo
•Menstruação cuidada
•Acalma as inflamações
•Massagem relaxante

“O Chamo-Mild Calm foi como um mar de
calmaria que silenciou a confusão que havia em
minha mente e me lavou da cabeça aos pés,
despertando em mim a sensação de saber que tudo
vai ficar bem e que agora posso me entregar ao
sono e descansar.” – Adriana Najera, Grass Valley,
CA





Benediction Forte R$ 144,00
Para proteger e nutrir a Luz interior da 

Alma

Pode ser facilmente utilizado em viagens, no 
trabalho, em primeiros socorros ou em 

outras situações com altos níveis de estresse, 
e também para proporcionar a 

centralização imediata no coração
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ROLL-ON
Kit TerrAnoint R$ 756,00
Frasco 9 ml R$ 126,00

Be-Bright: Desperta o potencial para mudanças que existe na alma

Connect: Cultiva a capacidade de sermos curiosos, flexíveis e abertos às possibilidades

Protect: Ajuda a iniciar e manter o processo vital de discernimento

Roots: Ajuda a aprender a identificar nossa base do estarmos-vivos como fundação da saúde e da felicidade

Stress-Less: Equilibra tanto os canais receptivos e ativos do corpo humano como os da Alma

Wings: Estimula uma conexão maior com a atividade espiritual



Literatura

Repertório das Essências Florais R$ 81,00

Escrito pelos produtores das essências florais da Califórnia, Richard Katz e
Patricia Kaminski, o Repertório das Essências Florais contém um breve
panorama sobre a teoria e prática das essências florais, categorizadas pelas
questões emocionais e uma seleção de essências, além das descrições das 103
essências florais norte-americanas e das 39 essências florais inglesas, do Dr.
Bach.

Flores que Curam R$ 70,10

Um guia prático e inspirador sobre as qualidades de cura das
essências florais, escrito pela pesquisadora e produtora dos florais da
Califórnia, Patricia Kaminski.
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KIT de cartões  
RANGE OF LIGHT
48 fotos / em português
R$ 180,00

KIT de cartões  
FLORAIS DE BACH
38 fotos / em português
R$ 153,00

KIT de cartões  
Kit profissional da Califórnia
103 fotos / em português
R$ 360,00

KIT de cartões  
Dream Deep (Sonhos)
12 fotos/ em português
R$ 126,00

Manzanita
Arctostaphylos viscida
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Kit de cartões



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 2 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 2 gotas de cada floral.

Tome  4 gotas, 4 vezes ao dia.

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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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.

Atenção:  Essências florais não são medicamentos. Sua utilização não dispensa cuidados médicos.

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

Como Usar os Florais
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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 Bush Australiano
Essências do Alaska
Essências do Pacífico
Essências do Hawaii
Essências Florais Living Essences
Essências da Holanda
Essências Florais Filhas de Gaia
Essências Araretama da Mata Atlântica
Essências Florais de Minas


