
Originais Florais deBach®

O DR. EDWARD BACH DIVIDIU OS 38 FLORAIS
EM SETE GRUPOS QUE REPRESENTAM OS CONFLITOS

FUNDAMENTAIS DO SER HUMANO.

“SEJA DETERMINADO PENSE POR SI”

Apresentação
Frasco conta-gotas de 20 ml.

Ingredientes
Centaury – Solução aquosa de Centaurium umbellatum, conservado em álcool a 27º GL.
Walnut – Solução aquosa de Juglans regia, conservado em álcool a 27º GL.
Holly – Solução aquosa de Ilex aquifolium, conservado em álcool a 27º GL.
Agrimony – Solução aquosa de Agrimonia eupatoria, conservado em álcool a 27º GL.

Caracterís�cas
Os Originais florais de Bach são essências naturais preparadas a par�r de flores,
árvores silvestres e água da nascente, que ajudam a recuperar e a restabelecer o
equilíbrio emocional. A cada essência está associado uma emoção e o seu respec�vo efeito posi�vo.

Indicações

Os Florais são apropriados, seguros e naturais podendo ser u�lizados por todos.

Toma diária recomendada (TDR)
Remédio Individual: Juntar 2 gotas em água e tomar várias vezes ao dia, ou aplicar 2 gotas directamente na língua.
Combinação de vários Florais: Juntar 2 gotas de cada essência escolhida num frasco de 30 ml e tomar 4 gotas, pelo menos 4
vezes por dia (pode combinar o máximo de 7 remédios). No caso de escolher o Rescue Remedy® deverá aplicar 4 gotas.

Não deve ser excedida a toma diária recomendada.

Os suplementos alimentares não devem ser u�lizados como subs�tutos de um regime
alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
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Não sabe dizer NÃO, vontade fraca e servil.
Vontade e personalidade forte. Ajuda a libertar de certas dominações e vícios.

Hipersensibilidade às mudanças e influências externas.
Floral da individualidade, facilita a adaptação às mudanças que por vezes acontece na nossa vida.

Ciúme, inveja e ódio, pessoa revoltada.
Revela a pessoa bondosa, e ponderada nas suas a�tudes.
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Esconde os problemas atrás de uma cara alegre, tormento interior, angús�a.
Ajuda-o a falar dos seus problemas sem os esconder, torna-o mais comunica�vo e alegre.


