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TERAPIA

ESSÊNCIA VIBRACIONAL

FREQUENCIAL

A TERAPIA FREQUENCIAL é o desdobramento da Medicina Vibracional, que considera não 
apenas o corpo físico, mas também, campos energéticos sutis. O ser humano é visto de forma 
integral nos seus aspectos: físico, mental e emocional. Tais aspectos, são interligados e 
interdependentes, funcionando como um sistema onde o desequilíbrio de um, afetará todos 
os outros.

Define-se ESSÊNCIA VIBRACIONAL como um preparador natural, que contém em sua fórmula, 
o padrão vibracional, com a capacidade de entrar em ressonância harmônica do ser. Ao atuar 
como um princípio catalisador, ativa processos de expansão e transformação da consciência, 
despertando a harmonia e o equilíbrio.

Pela sua própria natureza, as Essências Vibracionais não têm impacto direto sobre a bioquímica 
do corpo, como os alimentos, medicamentos farmacêuticos ou drogas psicoativas. Não são 
medicamentos e não interferem na sua ação, pois não possuem princípios ativos. Atuam por 
ressonância vibratória. Tem um efeito de reequilíbrio energético, de tudo aquilo que está 
desestabilizado, desarmonioso e vibrando em baixa frequência

O objetivo das Essências Vibracionais na TerapiaQuântica é regular o terreno biológico, 
promover o estímulo magneto-elétrico, aumentar a bioreceptividade celular do órgão ou 
sistema, além de repor a matriz original. Este produto não tem contraindicações por se tratar 
de FREQUÊNCIA. É um processo BIOFÍSICO (energético) e não BIOQUÍMICO. Lembramos que 
esta é uma terapia alternativa que não substitui medicamentos ou tratamentos convencionais.



Através da Terapia Quântica, conseguimos equilibrar esse sistema. Atuamos neutralizando 
essas toxinas, poupando assim, um organismo já debilitado em destoxificar, e estimulamos 
sua desintoxicação. Sabendo também em qual padrão vibratório nossos órgãos e sistemas 
vibram, podemos levar até eles a informação correta, para que retornem ao seu ponto de 
harmonia. Podemos ainda, modular nosso emocional, pois as emoções, nada mais são, do 
que frequência, gerando reações orgânicas em nosso corpo físico. 

Pela visão quântica, tudo possui um padrão vibratório. Podemos dizer que todos somos 
onda e partícula. Conseguimos nos enxergar, porque vibramos em uma frequência dentro 
do espectro de luz visível ao olho humano. Porém, nossa vibração é única. Nossos órgãos 
também possuem uma frequência única. Eles esquecem essa frequência, quando passam a 
ser agredidos por toxinas, externas ou internas, tais como: metais tóxicos, parasitas, 
radiação eletromagnética, poluição ambiental, alimentação inadequada, pensamentos e 
sentimentos.

COMO ISSO ACONTECE ?

Consulte nossa linha de produtos.
Desenvolvemos um produto personalizado, 

conforme a sua necessidade, informe-se.
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As essências vibracionais não são medicamentos e não possuem princípios 
ativos (MS/SVS/GABIN n°. 479/98). Deste modo, são considerados seguros para 
consumo humano, pois não há registros de contraindicações e/ou reações 
adversas. Contudo, todos os produtos são fabricados dentro de normas de 
controle de qualidade, atestando a segurança dos produtos finais.


