
    



    

Alquimia & Espagíria (259)

|___ Espagíria (255)

       |___ Combinaçãos do Espagíria (74)

       |___ Licores do Espagíria (39)

       |___ Oligoelementos (20)

       |___ Pedras Preciosas (9)

       |___ Primeiro essências (5)

       |___ Quintessência (18)

       |___ Tintura Mãe (45)

       |___ Cosmética Espagírica (45)

              |___ Línea Corporal (11)

              |___ Linha Da Cara (7)

              |___ Linha Do Cabelo (5)

|___ White Gold (4)

Elixires florais (52)

|___ Combinaciones florales (7)

|___ Cremas Rescate (2)

|___ Flores de Bach (40)

|___ Set de esencias (1)

|___ Frascos de conta-gotas (2)

Gematria (43)

|___ Anti envelhecer (4)

|___ Crianças (2)

|___ Fórmulas de humor (3)

|___ Fórmulas novas (7)

|___ Fórmulas para o cérebro (1)

|___ Herbário (6)

|___ Perda de peso (5)

|___ Saúde geral (8)

|___ Tecido conjuntivo (3)

|___ Test Kit (1)

Pedras e minerais (QSS®) (88)

Test ON-LINE (5)

Radionica (24)

Sais de Schüessler (13)

2/302   



    

EternaMag (3)

Silicio orgânico (7)

Oxigênio (3)

3/302   



    

Espagíria - Combinaçãos do Espagíria

Allfor - Plus  (25 grs.)

Model :  E-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato seco de raiz de urtiga, folhas de groselha preta, raiz de alcaçuz, rabanete de

inverno, acidophylus de lactobacilus, fermento de manganês, sílica micronizada.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 tabletes 3 vezes ao dia, engolir com água. Leve 3 tabletes meio uma hora para

vertigem, engolindo com água antes da viagem. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Arancio - Plus  (50 ml.)

Model :  E-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato hidro-alcoólico de folhas e flores de espinheiro, Leonurus

Cardiaca, Fumaria, óleo essencial de laranja essencial, óleo&nbsp;eseencial&nbsp;de limões,&nbsp;minerales de ferro e

ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 gotas 3 vezes por dia, em pouca água e engolir.

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR

5/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1078&language=pt


    

Arpareum  (50 ml.)

Model :  E-34

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato hidro-alcoólico de Garra de Diabo, ulmaria, e

oligoelementos de cobre, ouro e ferro.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:50 gotas 3 vezes ao dia, erngolir em pouca água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Artro - Vitale  (25 grs.)

Model :  E-92

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Methylsulfonylmethane (MSM), celulose, cutina, óleo de linho, a garra de diabo,

goma-árabica.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 2-3 comprimido, 3 vezes ao diaCrianças: 1 tabuleta 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

24.73EUR
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Caisolv  (25 grs.)

Model :  E-90

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Caigua Extrato, celulose, óleo de germe de trigo, vitamina E, acetato, magnésio,

dióxido de silicone.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas ingested com água, 2 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

32.97EUR
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Cardepat (50 ml.)

Model :  E-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, alcochol, Extratos de: Urtiga, folhas de groselha Pretas, extrato hidro-alcoólico

(1:5) de: Cardo de santa maria, folhas de Alcachofra, raiz de Dente-de-leão, Ruibarbo, flores de Crisântemo, óleos essenciais

de:&nbsp;Apimentada e alecrim.&nbsp;Oligoelementos de: Ferro e ouro.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:50 gotas 3&nbsp;veces al&nbsp;dia, antes das comidas e diluiu em um pouco de

água. Se você quer tirar proveito do efeito beneficente na digestão; pode beber depois das comidas. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.14EUR
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Compôs da  Dolomita (25 grs.)

Model :  E-20

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratct e pós de: Dolomita, carbonato de Magnésio, raiz de Valeriana, Agar-Agar,

Condurango, alcaçuz, frutas de Erva-doce, Angelica raiz, frutas de cominho.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 ou 3

pílulas após as refeições principais. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs da  Fuco (25 grs.)

Model :  E-28

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Fuco, Guar, rabo de cavalo, Gugul, Glucomanano, Pislosela,

abacaxi, Aní verde, sílica.Maneira do uso de acordo com o fabricante:3-4 pílulas de 1/2 ou 1 hora antes das refeições, para

engolir com&nbsp;muita água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Compôs da  Hissopo (10 ml.)

Model :  E-35

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato do Enula Campana, flores de Milefólio, flores de Lavanda,

óleo essencial de Hissopo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas, 3 vezes ao dia, na lingüeta. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

21.64EUR
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Compôs da  Junípero (10 ml.)

Model :  E-30

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial de Junípero, elementos Coloidais de Enxofre, Ouro e

Cálcio.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas 3 vezes ao dia diretamente na lingüeta. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Compôs da Aveia (50 ml.)

Model :  E-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool. mel, extrato hidro-alcoólico de quadris de rosa, talos estéreis de rabo de

cavalo, Aveia partes aéreas, flores de pulo, raiz de ginseng siberiana, raíz de Echinacea, frutas de semente de anis, latido

peruano Vermelho, Fermentos de: zinco, manganês e cálcio, óleo essencial de Limão, óleo essencial de Anis, linfa do tronco

de bordo e oligoelementos de ferro, cobre e de ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair em pouca

água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR

14/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1091&language=pt


    

Compôs da Canela (10 ml.)

Model :  E-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial da canela, oligoelemento colloidal da prata.Maneira do

uso de acordo com o fabricante:5 gotas na língua, 3 vezes diariamente, em amenorrhoeas forte e deficiências de

menstruação&nbsp;por falsa menopausa, 8-10 gotas na língua, 3 vezes diariamente. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR

15/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1049&language=pt


    

Compôs da Castanha (50 ml.)

Model :  E-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glicerol,&nbsp;Extratos de: Castanha, Brotos de azeitona, Álamo negro,

mel, microelemento d´ouroManeira do uso de acordo com o fabricante:40 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR

16/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1054&language=pt


    

Compôs da Figo (50 ml.)

Model :  E-26

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Glicerol, mel, Figo de extratos, Espinheiro, groselha Preta, Ouro

coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR

17/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1065&language=pt


    

Compôs da Fumaria (10 ml.)

Model :  E-29

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato de: Fumaria, tártaro de barril alquímico.Maneira do uso de

acordo com o fabricante:5 gotas, 3 vezes ao dia, na lingüeta. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR

18/302   
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Compôs da Groselha (50 ml.)

Model :  E-54

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glicerol, mel, extratos de: Groselha preta, rosa selvagem, bagas de

abeto, ouro Coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água e engolir. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR

19/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1101&language=pt


    

Compôs da Iúca (50 ml.)

Model :  E-68

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Folhas de iúca, cardo de santa maria,

Bérberis.Maneira do uso de acordo com o fabricante:15-20 gotas debaixo da língua&nbsp;, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1128&language=pt


    

Compôs da Limão (10 ml.)

Model :  E-38

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial do Limão, Ferro coloidal.Maneira do uso de acordo com

o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1077&language=pt


    

Compôs da Malva (100 ml.)

Model :  E-76

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel, extratos de água de: Malva floresce e folhas, 20% de pétalas de papoula

vermelhas, Pinho, gengibre; óleo essencial de canela. Preservativo: Ácido cítrico, sorbato de Potássio.Maneira do uso de

acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada3 vezes ao dia.Crianças: 1/2 colherada&nbsp;3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.46EUR
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Compôs da Oliva (50 ml.)

Model :  E-45

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Olive folhas, folhas e flores de espinheiro, Pilosella,

fumaria, ferro e ouro coloidales.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50&nbsp;gotas 3 vezes ao dia, em pouca água

e engolar. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs da Papoula (50 ml.)

Model :  E-57

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, sumário do seaplane-alcoólico de: as pétalas do poppy vermelho,

partes aéreas do culantrillo, plantam inteiro do drosera; microelemento do ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30

gotas 3 vezes diariamente, em pouca água. Durante os ataques, leve diretamente em boca 20-30 gotas do produto. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs da Pilosella (100 ml.)

Model :  E-49

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, Extratos de: Pilosella, Parietária, Aspargo, chá de Java, Fumaria,

Ruibarbo, Gayuba, frutas de rosa Selvagens, groselha Preta.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 gotas&nbsp;3

vezes ao dia, em muita água mineral e beber. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs da Própolis (10 ml.)

Model :  E-50

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, mel, Extratos de: Propolis, flores de Calêndula, cobre coloidal.Maneira

do uso de acordo com o fabricante:Aplicar com um algodão absorto no produto ou fazem gargarejos e/ou lavagens com 10-15

gotas em pouca água, 2-3 vezes diariamente. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.24EUR
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Compôs da Quina (50 ml.)

Model :  E-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de Quina, Echinacea, flores de Pulo, flores de Camomila,

folhas de Vidoeiro, Ulmaria, Frutas de Rosa selvagem, crosta de Carvalho, ferro e ouro coloidal.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs da Saboeira (25 grs.)

Model :  E-80

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Saboeira, feijão-soja, gymnema, talo de abacaxi, raiz de

garra de diabo, canela de Ceilão, resina de gugul..Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas&nbsp;engolir com

pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.97EUR
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Compôs da Sálvia (10 ml.)

Model :  E-59

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleo essencial do salvia, oligoelementos de: cálcio, ouro e prata.Maneira

do uso de acordo com o fabricante:5 gotas diretamente na lingüeta 3 vezes ao dia, longe das refeições. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

26.79EUR
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Compôs da Tamarisco (50 ml.)

Model :  E-61

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, extratos de:&nbsp;cortiça da&nbsp;peruano vermelho, Semeia do

Alforva,&nbsp;Fruitos da&nbsp;Rosa Selvagem, Tamarisco,&nbsp;elementos coloidales&nbsp;de ferro e ouro.Maneira do uso

de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

21.13EUR
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Compôs da Tília (50 ml.)

Model :  E-64

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glicerol, mel, extratos de: Árvore de tília, espinheiro, vidoeiro,

Amieiro,&nbsp;oligoelemento d´ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs da Tomilho (10 ml.)

Model :  E-65

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial de tomilho, oligoelemento do cobre.Maneira do uso de

acordo com o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia. Para os enrugamentos, o mesmos e além para umedecer com o

produto o furrow do enrugamento, na manhã e na noite. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Compôs da Uva-Do-Monte (25 grs.)

Model :  E-44

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Gymnema, fermento de Cromo, Uva-do-monte, fermento de

níquel.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 pílulas&nbsp;engolidas com água, 3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

20.10EUR
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Compôs de  Calendula (50 ml.)

Model :  E-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel,&nbsp; Extrato hidro-alcoólico de Calêndula, folhas de Salva, flor

do&nbsp;pé de&nbsp;leão, frutas de agunus castus,&nbsp;oligoelementos de prata e ouro.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 gotas em pouca água a engolir, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs de Alcachofra (25 grs.)

Model :  E-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pulverizado extratos secos de: Folhas de alcachofra, sementes de Cardo de Leite,

raiz de Dente-de-leão, Boldo, Crisântemo americano, Marroio-branco, acidophillus de Lactobacillus, Ruibarbo, folhas de

Alecrim, Estanho&nbsp;coloidal.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas antes de as refeições ingerissem com água.

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.97EUR
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Compôs de Aniseta (25 grs.)

Model :  E-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Frutas de funcho, folhas de Uva-do-monte, fuco, flores de verbasco, flores de

Camomila, frutas&nbsp;de erva-doce, raiz de Valeriana, carvão vegetal, óleo essencial de alecrim e sílica micronizada.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas 3 vezes ao dia, engolir com pouca água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

14.43EUR
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Compôs de bardana (100 ml.)

Model :  E-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato de raiz de bardana, flores de fumaria, ruibarbo, folhas de

arichoke, pilosella, sementes de funcho.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 deixa cair na água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.97EUR
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Compôs de Camomila (25 grs.)

Model :  E-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de raiz de valeriana, flor de Paixão, flores de Camomila, flores de Pulo, folhas

de Erva-cidreira, flores de Meliloto, flores e talos de limeira, fermento de cálcio, dolomita, flores de papoula Californianas,

pétalas de papoula vermelha.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair em pouca água à andorinha, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs de Carvão (25 grs.)

Model :  E-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Folhas de uva-do-monte, flores de Camomila, lactobacillus acidophylus,&nbsp;Fuco,

sementes de linho, frutas de Funcho, Green frutas de erva-doce, Cardamom semeia, Mirra, carvão vegetal e sementes de

comine.Maneira do uso de acordo com o fabricante:1-2&nbsp;pastilhas 2-3 vezes ao dia, engolidas com pouca água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.97EUR
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Compôs de Coral (25 grs.)

Model :  E-74

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e pó de: Dolomite, fermento de Cálcio, Fósforo, fermento de Silicone, Rabo

de cavalo, Coral, Oleo de Bacalhau (Vitamina D).

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas ingeridas com água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

19.06EUR
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Compôs de Eleuterococo (25 grs.)

Model :  E-22

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Raiz de&nbsp;Echinacea, Ginseng Vermelho e Ginseng

siberiano, Ginkgo, Herba-de-sào-joào, Garra de Gato, Sílica..Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas 2-3 vezes ao

dia, durante as refeições. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Compôs de Faia (50 ml.)

Model :  E-25

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Glicerol, mel, extrato de Faia, Alecrim, Junípero, Uva-do-monte, Ouro

coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água e à andorinha 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs de Ginseng (100 ml.)

Model :  E-31

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de: Ginseng vermelho, Ginseng siberiano, frutas de Rose

selvagem, Echinacea, Fenugreek, Ferro coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 gotas na água, 2-3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs de Guaraná (25 grs.)

Model :  E-33

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos de pó de: Ginseng siberiano, Fenogreco, Rabo de cavalo, noz de cola,

Guaraná, Ginkgo, frutas de rosa selvagem, óleo de Germe de Trigo, fermento de Cálcio.Maneira do uso de acordo com o

fabricante:2 pílulas 2-3 vezes ao dia, ingested com água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs de Malvaísco (25 grs.)

Model :  E-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de folhas de cássia, suco seco de folhas de aloé, frutas de erva-doce verdes,

rizoma de ruibarbo, sementes de funcho, flores de camomila, folhas de bálsamo, folhas de malvaísco.Maneira do uso de

acordo com o fabricante:1-3 pílulas antes de encontrar-se para baixo, a engolir com água morna. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Compôs de rabo de cavalo (10 ml.)

Model :  E-23

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleos essenciais de rabo de cavalo, árvore de limão, cálcio.Maneira do

uso de acordo com o fabricante:5-8 deixa cair 3 vezes ao dia, diretamente na lingüeta. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Compôs de Ruibarbo (50 ml.)

Model :  E-52

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extratos de: Ruibarbo, folhas de Cássia, fumaria,&nbsp;folhas de

Alcachofra, Óleo doce de amêndoas, ouro Coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:20-30 gotas na água, 2-3

vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs de Samambaia (50 ml.)

Model :  E-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Samambaia Extrato, pétalas de Papoula, flores de Prímula, flores

de Verbasco, Líquen de Islândia, óleos essenciais de anseie e hissopo, elemento&nbsp;coloidal de ouro.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair 3 vezes ao dia, em pouca água e engolir. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs do Ajedrea (10 ml.)

Model :  E-60

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleo essencial do ajedrea, oligoelemento colloidal de ouro.Maneira do

uso de acordo com o fabricante:5 gotas 3 vezes ao dia, diretamente na lingüeta. No artrite reumático, 10 gotas 3 vezes ao dia,

diretamente na lingüeta. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Compôs do Alfalfa (25 grs.)

Model :  E-24

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de milhete, fermento de cálcio, sementes de fenugreco, alfafa planta

inteira,&nbsp;fruta do rosa silvestre , óleo de germe de trigo, raiz de dente de leão, fermento de magnésio, fermento de ferro,

fermento de manganês, fermento de cobre, sílica micronizada.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 pílulas ingested com água, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.24EUR
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Compôs do Carvalho (50 ml.)

Model :  E-51

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extratos de:&nbsp;Costra de carvalho, Costra de Condurango,

alcaçuz, pele de Cereja, oliogelementos coloidales de: Potássio, iodo e ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:20-30

gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.24EUR
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Compôs do Erva-Cidreira (50 ml.)

Model :  E-41

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Camomilla, tília, pula flores, meliloto, espinheiro,

erva-cidreira, erva-cidreira óleo&nbsp;essencial, prata coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 deixa cair em

pouca água, 3 tempos&nbsp;ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs do Framboesa (50 ml.)

Model :  E-58

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glycerol, mel, extrato de: Framboesa, groselha Preta, Serveira-braba,

figo, elemento&nbsp;coloidal &nbsp;d´Ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs do Geléia Real (50 ml.)

Model :  E-48

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Ginseng, Ginseng siberiano, Damiana, frutas de rosa

Selvagens, geléia Real,&nbsp;oligoelementos de ferro e ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50&nbsp;gotas 3

vezes ao dia, em pouca água e beber. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs do Levadura (25 grs.)

Model :  E-37

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Polvilhado de: Fermento de cerveja, Frutos do Rose Selvagem, acidophilus&nbsp;e

lactobacillus, celulose, magnésio, fermento de multimineral, mamona, geléia Real.Maneira do uso de acordo com o

fabricante:2-4 pílulas na manhã, ingested com água 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Compôs do Meliloto (50 ml.)

Model :  E-40

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Papoula Californiana, Camomila, flores de Lúpulo,

flores de Milefólio, flores de Meliloto ,&nbsp; Papoula Vermelha, folhas de Erva-cidreira, Espinheiro, Prímula, Verbasco, Prata

coloidalManeira do uso de acordo com o fabricante:60 gotas antes de ir para cama junto com (no caso de insônia) pouca

água.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No resto do casos, tomar,15-30&nbsp;gotas 2-3 vezes por dia de acordo com a

necessidade&nbsp;&nbsp;

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Compôs do Mirra (100 ml.)

Model :  E-43

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, extrato de resina de Mirra, extrato de flor de calêndula, óleos essenciais

de: árvore de chá, Lavanda e Manuka.

Maneira do uso de acordo com o fabricante:25 gotas em um copo de água 3 vezes por dia, fazendo gargarejos e enxagua a

boca. Para lavagens uso vaginal e externo, misture 10 c.c. através de copo de água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Compôs do Verbasco (10 ml.)

Model :  E-66

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, glicerol, extratos de: flores de Verbasco, flores de Calêndula, oligoelemento de

cobre.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 1 para 3 gotas na orelha de acordo com necessidade, (depois de ter

mantido a garrafa alguns minutos na mão e&nbsp;adquirir a temperatura de corpo) e cobrir com um algodão. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

11.85EUR
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Compôs do Videira (50 ml.)

Model :  E-67

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glycerol, extratos de: Groselha preta, anseie, videira, vidoeiro, abeto

branco, mel e oligoelemento de ouro..Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair 3 vezes ao dia, em pouca

água e à andorinha. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Dente de lèao - Plus (100 ml.)

Model :  E-62

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Folhas de alcachofra, Cardo de santa maria, marrubio,

fumaria, frutas de funcho, Ruibarbo, raiz de Dente-de-leão, óleo essencial de Alecrim,&nbsp;oligoelemento

de&nbsp;Férreo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50&nbsp;gotas 2-3 vezes ao dia na água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)

Model :  E-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, extrato de pele Limão (fonte natural de Dimetilglicina), glicerol, sorbato de

potássio, ácido cítrico.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

32.97EUR
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Ekinflu (50 ml.)

Model :  E-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e polvilha de: Echinacea, a Garra de Diabo, Mirra, magnésio, celulose, planta

de óleo de rícino, óleos essenciais de Tomilho, Orégano e Ajedrea.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 30-40

gotas na água 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

24.73EUR
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Ekinflu-T  (25 grs.)

Model :  E-82

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e polvilha de: Echinacea, a Garra de Diabo, Mirra, magnésio, celulose, planta

de óleo de rícino, óleos essenciais de Tomilho, Orégano e Ajedrea.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 3

pílulas 3 vezes ao diaCrianças: 1-2 marca (dividido) 3 vezes ao dia 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.24EUR
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Ekoprop (200 ml.)

Model :  E-71

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel de acácia, extratos aguados de: Propolis, frutas de Rosa selvagem, Acerola fruta,

Echinacea arraigam, sorbato de potássio, ácido cítrico.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada3 vezes

ao dia.Crianças: 1/2 colherada 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

15.97EUR
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Florafit  (25 grs.)

Model :  E-91

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de Probiotic, celulose, magnésio, Clorela, Inulina, goma árabe, cutina.Maneira do

uso de acordo com o fabricante:2 pílulas, 3 vezes ao dia, em&nbsp;jejuar ou antes das refeições. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR
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Fraxifor (25 grs.)

Model :  E-27

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Grãos de açúcar saturados com: microelementos de Fluor, Magnésio, Manganês,

Zinco, Cobre, Cobalto, Potássio e Cálcio, dissolvido em um extrato de água de folhas de Cinza.Maneira do uso de acordo com

o fabricante:Sete grões dissolvidos sob a lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

14.94EUR
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Javobes (50 ml.)

Model :  E-63

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de: Fuco, Pilosella, Jave chá folhas, folhas de Vidoeiro,

Rabo de cavalo, folhas de Salvia, Aspargo, Salsa, Milefólio, Prata e Ouro coloidal.Maneira do uso de acordo com o

fabricante:50 gotas na água, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

22.16EUR
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Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)

Model :  E-36

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Acidophylus de Lactobacillus (10000 milhão de bactérias vivas&nbsp;para

grama)Maneira do uso de acordo com o fabricante:Média colher da chá&nbsp;em pouca água tíbia, 2 vezes ao dia,

em&nbsp;jejuar ou antes das refeições 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Mamão Plus (25 grs.)

Model :  E-47

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos pulverizados de: frutas de mamão, folhas de boldo, talo de abacaxi, raiz de

genciana, canela..Maneira do uso de acordo com o fabricante:1 ou 2 pílulas após as refeições. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Manugola (10 ml.)

Model :  E-83

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool essencial, água, propóleo, mel, óleos de: Manuka, eucalyptus e mint;

oligoelemento colloidal do cobre.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Se recomenda 2 vaporizações na boca, 3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Óleo de Germe de Trigo (100 ml.)

Model :  E-77

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel de acácia, fermente de cerveja, Extrato d´Óleo de germe deTrigo, Extrato de

Ginseng siberiano e Geléia Real pura.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada 3 vezes ao

dia.Crianças: 1/2 colherada vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

18.03EUR
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Ompôs da Rosa Silvestre (25 grs.)

Model :  E-55

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos secos de: Bioflavonoids, fermento de cerveja; fumaria, frutas de rosa

selvagens, óleo de germe de trigo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-4 pílulas na manhã, para engolir com água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

16.48EUR
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Ompôs do Alecrim (10 ml.)

Model :  E-56

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Óleo essencia do Alecrim, elementos&nbsp;coloidales de: Cobre, ouro e

prata.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Ouro potável (10 ml.)

Model :  E-75

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, Uncaria extrato hidro-alcoólico, óleos essenciais de aniseta verde e

funcho, ouro coloidal e potássio.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 3 a 10 gotas sob a lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

31.94EUR
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Rabarlax (25 grs.)

Model :  E-53

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de: rizoma de: Ruibarbo, Cássia, alcaçuz, Suco do Babosa, sementes de Funcho,

frutas de erva-doce, Camomila, Acácia.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas antes de encontrar-se para baixo

com muita água se não forem suficientes, aumentar o dose até um máximo de 4 pílulas. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

9.79EUR
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Trimagnesio (25 grs.)

Model :  E-88

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de: dolomita, óxido de magnésio, fermento de magnésio, quelato de magnésio,

extrato do rabo de cavalo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 1 a 3 pílulas ao dia&nbsp;e&nbsp;engolir&nbsp;com

água. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

14.94EUR
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Espagíria - Licores do Espagíria

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do abeto. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Alecrim (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Alecrim. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Amieiro (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de amieiro preto. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Amora (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato de Amora.Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Amora Silvestre (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato d´amora silvestre. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Árvore de Amêndoa (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato da árvore de amêndoa. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Árvore de Limão (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Árvore de Limão. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Avelã (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Avelã. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Azevinho (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de azevinho. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Bordo (L.E.S. Hacer Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Bordo. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Carpe (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do carpe. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Carvalho (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do carvalho. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Castanha (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário da árvore da castanha. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Centeio (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do centeio. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR

90/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1209&language=pt


    

Choupo Negro (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário preto do Choupo negro. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Faia (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: A água, o álcool, o glycerin, o mel e o sumário de Faia. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolveram-se na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR

92/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1180&language=pt


    

Figo (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do figo. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR

93/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1182&language=pt


    

Framboesa (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Framboesa. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR

94/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1208&language=pt


    

Freixo (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do&nbsp;Freixo. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Groselha-negra (L.E.S. Ribes Nigrum 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de Groselha-negra. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Junípero (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Junípero. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Lilás (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do&nbsp;Lilás. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Linfa do vidoeiro (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato&nbsp;do Linfa do vidoeiro. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Milho (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Milho. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Mirtilo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de Mirtilo. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Nogueira (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato da Nogueira. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Oliveira (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato d´Oliveira. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Olmo (L.E.S. Ulmus Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glycerin, mel e extrato de Olmo.Maneira do uso de acordo com o

fabricante:30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia.Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Pinho Preto (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Pinho Preto. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Pirliteiro (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Pirliteiro. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Rosal Selvagem (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do rosal selvagem. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Sequóia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do sequoia. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR

108/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1211&language=pt


    

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do tamarisco. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Tília (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: A água, o álcool, o glycerin, o mel e o extrato do&nbsp;tília. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolveram-se na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Tramazeira (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Tramazeira. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do vibumo. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Videira Canadense (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Videira Canadense. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Vidoeiro (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de vidoeiro. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Vinha (L.E.S. Vitis  Vinifera 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Vinha. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

12.37EUR
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Espagíria - Oligoelementos

Cálcio (Ca - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cálcio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobalto. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Cobre  (Cu - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobre. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Cobre - ouro - prata (Cu - Au - Ag  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobre, ouro e prata. Maneira do uso de acordo com o fabricante:

7&nbsp;grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Enxofre (S - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do enxôfre. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Ferro (Fe - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-7

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do ferro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Flúor (F - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do flúor. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Fósforo (P - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-17

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do&nbsp;Fósforo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Iodo (I - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do iodo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Lítio (Li - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do lítio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Magnésio (Mg - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do magnésio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR

126/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1235&language=pt


    

Manganês (Mn - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Manganês - cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-13

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobalt. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Manganês - cobre (Mn - Cu  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobre. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Manganês - cobre - cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobre, gluconato do cobalt. Maneira do uso

de acordo com o fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Níquel - cobalto (Ni - Co  Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do níquel, gluconato do cobalt. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Ouro (Au - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sublinguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Potássio (K - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do potássio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

17.00EUR
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Zinco (Zn - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do zinco. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos

sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Zinco - níquel - cobalto (Zn - Ni - Co  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do zinco, gluconato níquel, gluconato do cobalto. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

6.27EUR
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Espagíria - Pedras Preciosas

Agata

Model :  KI-8

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do agata. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

  

    PEDRA:

    

    PLANETA:  NÓ 

  

  

    

    

  

  

    ÁGATA

     LUNAR NORTE (RAHU)

  

  

    CONCENTRAÇÃO - SEGURANÇA 

  

  

    MYTHOLOGY:  a ágata adquiriu o meaning da pedra protetora e o amulet da sorte nas cidades velhas, including o hindu, o

Nepalese e o Tibetean uns. Amou particularmente eram as ágatas cuja a cavidade estava cheia da água, lá seu nome "águia

apedreja" ou da "ágatas água".

        DISCORDÂNCIA:  Os distrusts da pessoa de seu próprio intuition e continuamente comete tais erros; é um soñador,

sempre com a mente em outra parte. 

        HARMONIA: O tincture de Spagiric da ágata promove a necessidade do introspection; determina um mais uma visão mais

concreta do mundo e do dae (dispositivo automático de entrada) encontrar dentro dhimself a resposta ao para possuir

perguntas. Também facilita a análise crítica do para possuir experiências, promovendo o crescimento espiritual, a estabilidade
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e o realism. 

        Faz o assunto da sensação protegido e certamente e assenta bem nele mais menos tenso e reserva para suportar mais

melhor as influências externas ele. Promove o pensamento lógico racional, empurrando o assunto para aprofundar-se na raiz

do problema. Esta maneira, o tincture ajuda processar as soluções pragmatic, que com calma, mas com decisão, serão

aplicadas à realidade. A ágata favorece a concentração no essencial, evitando a dispersão. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Coral

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do 

corallo. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    CHORALE VERMELHO

     MARTE

  

  

    CONFIANÇA - VITALITY 

  

  

    MITOLOGIA:  A legenda diz que Perseo, para beheaded em seguida ao medusa, suportou o corte da cabeça em uma rocha

para se lavar no mar: o sangue que caiu escureceu ao seaweed, petrifying os e retornando os no chorale. O chorale vermelho,

é um material por que o homem velho sentiu uma atração irresistible: É um mineral, um vegetal ou um animal? 

        Durante o millenia sua natureza sida cercou no mistério. 

        DISCORDÂNCIA:  A pessoa é soñadora; sempre com o pensamento em outra parte, mostra a pouca razão do interesse

porque acontece ao redor a his. Jealous, suspeita tudo e tudo, ela tem o hatred, envies e fatiga. Se preocupa-se sempre

excessivamente e é afligido pelo outro. Um é excitado fàcilmente por um lawsuit bom, e começa enfureceu-se pelos injustices. 

        HARMONIA: O tincture de Vermelho Coral de Spagiric reforça a vontade do assunto e retorna claramente conscious dos

aspirations que esperam ainda ser feitos. Conferencia dinamismo e vitality . Reforça o desejo viver no indivíduo e indu-lo para

melhorar as condições de sua existência, tomando cuidado de seu bem estar físico e animating a ele para obter o que lhe

satisf realmente. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
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recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Crisoberillo

Model :  KI-9

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do 

crisoberillo. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

  

    PEDRA:

    

    PLANETA:  NÓ 

  

  

    

    

  

  

    CRISOBERILO

      LUNAR SUL (KETU) 

  

  

    FORÇA MENTAL - DISCIPLINA 

  

  

    MYTHOLOGY:  No antiquity, o Crisoberilo foi usado pelos comandantes do exército, porque era um símbolo da disciplina e

da raiva. 

      DISCORDÂNCIA:  A pessoa esta ansiosa, submete-se a um anguish extremo, scared para perder o controle governando

judicial e para possuir capacidades básicas. 

      HARMONIA: O tincture de Crisoberilo de Spagiric, gera a força, a autoridade e as aptidões para o controle.  Promove o
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sentido da disciplina, do controle automático,  da ambição e da independência. Dae (dispositivo automático de entrada) à

pessoa a tornar-se para possuir qualidades latentes. É útil lutar o medo, o anguish e os nightmares.  Ele favores que o

indivíduo pode cumprir a eficácia seus deveres, sem ser influenciado pelas trocas do humor. 

      Power as capacidades inerentes do indivíduo. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Diamante

Model :  KI-6

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      água do diamante do Seaplane-alcoólico, álcool, abstrato. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    DIAMANTES

     VENUS

  

  

    AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

  

  

    MYTHOLOGY:  O nome do diamante, deriva-se do grego "que você se torna effeminate = indomitable", provavelmente por

sua dureza elevada, no fato é a mais dura de todas as substâncias naturais. Em muitas culturas o diamante era

freqüentemente associado à imagem de Venus, porque pensou de que poderia se liberar aos povos dos demons. Representa

o rectitud e o virtue. 

        DISCORDÂNCIA:  A pessoa sente impure. É lenta, ela scared para perder a razão, o controle automático e para cometer

loucuras. Pensa somente sobre a falha, ele fé da falta e a confiança nse, sofre de complexos de inferiority. 

        HARMONIA: O tincture de Diamante de Spagiric contribui para desenvolver uma compreensão desobstruída do para

possuir a situação existencial. Dae (dispositivo automático de entrada) à pessoa para confrontar a evidência da vida e a

reforçá-la para possuir o caráter e o self-esteem . Promove o pedido, e conferencia a força a livrar dos comportamentos

prejudiciais  e dos costumes maus. Promove-a o pensamento e livres causas que nós estamos respeitados mais nós ourself.

Reforça o sentido ético e o desejo da justiça. Padrão para dominar as crises nos projetos falhados. Faz tornado ciente dos

lawsuits à raiz dos problemas ou das doenças, alcançando uma análise imparcial da situação. Estimula a aprendizagem e

facilita a capacidade fazer decisões precisas para resolver os problemas.

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
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    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Perla

Model :  KI-2

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico por dela. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

  

  

    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    PERLE

     LUA

  

  

    INTUITION

  

  

    MYTHOLOGY: São considerados entre os buds appraised mais. O homem usa-os como o adornment por 6.000 anos e não

tem sabido nenhuma legenda excelente. 

      DISCORDÂNCIA:  A pessoa tem um mentality rígido, represses suas próprias necessidades e é dura com mesmo ele

mesmo. Mostra uma série dos traumas físicos, emocionais e mentais que podem ser velhos ou recentes. 

      HARMONIA: O tincture de Spagiric do por ele, produz sonhos dos lúcidos. Melhora a capacidade (subconscious) da
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pessoa, fazendo a mais intuitive. Intensifies os sentimentos, facilita a memória dos sonhos e acalma o temperament do

lunático. 

      Permite que a pessoa, integre para possuir mais fàcilmente aspectos irrational. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Rubino

Model :  KI-1

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do rubino. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    RUBY

     SOL

  

  

    

      

      DINAMISMO - ENERGIA 

    

  

  

    MYTHOLOGY:  O nome deriva-se do "rubeus latin" que é vermelho. No antiquity, o flycatcher de Vermilion foi considerado o

símbolo da força vital, do dominion, do amor e da fé. O vermelho gosta do sangue e o incêndio, é a pedra da paixão.

Representa a potência desde que faz no anel que carrega os cardeais. 

        DISCORDÂNCIA:  A pessoa mostra uma vontade fraca, deixa-se condição da vontade de outra; não sabe para dizer o

NO.. Tem uma melancolia profunda, tem o medo de tudo o que lhe cerca. É insatisfecho porque não pode definir para possuir

o vocation. Indifference da amostra, apathy, renúncia. 

        HARMONIA: O tincture de Spagiric do ruby gera o dinamismo, atividade.  O assunto transforma-se impulsive, espontâneo

e passional no amor, mas sem terminar na auto-destruição. Empurra para sair do apathy e do passivity; no contrário balança

os estados do hyperactivity e estimula a atividade sexual. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
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recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Smeraldo

Model :  KI-4

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do 

smeraldo. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

	 

   

 

  

    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    EMERALD

     MERCÚRIO

  

  

    SENSIBILIDADE - PERSEVERANCIA

  

  

    MYTHOLOGY : O nome deriva do grego "os smaragdos", isso é "pedra verde". As culturas velhas de Europa e de India

associaram o emerald ao mercúrio, mensageiro voado divine, deus dos sonhos. Para essa razão ele considereaba, fonte da

inspiração divine. Se diz que era benéfico para a visão. 

        DISCORDÂNCIA: A pessoa não sente à altura das circunstâncias, nem do para possuir responsabilidades. Tem a

nostalgia do passado, foge da realidade atual; fazendo exame do refúgio no passado. É impatient, nulo e voidable,
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hyperactive, ansioso, os períodos das mostras de orgulho reserved, mostram às vezes uma atitude do superiority. 

        HARMONIA: O tincture de Spagiric do emerald estimula o crescimento interno, sensibilidade e o sentido aesthetic, o

vitality e também o desejo da paz e da harmonia. Promove o perseverancia e a alegria para viver. Favorece o friendship, o

amor e a harmonia no par.  O espírito mantem a pessoa nova. 

        Dae (dispositivo automático de entrada) para surpass os momentos difíceis. Empurra a pessoa para viver para possuir

mais intensa a vida. Retorna-lhe extroverted, amável no prazo e com expectativas. Gera a atitude da colaboração no grupo,

facilitando a compreensão. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Topazio

Model :  KI-5

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do 

topazio. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 
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    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    TOPAZ

     JUPITER

  

  

    DEPRESSION - EXHAUSTION 

  

  

    MYTHOLOGY : O Topaz foi considerado na cultura e no India europeus, a pedra de Jupiter, e para essa razão era o

símbolo do dominion na vida, no autorrealización e na sabedoria. Em México é usado estabelecer a verdade caso que das

disputas e das controvérsias. 

        DISCORDÂNCIA:  A pessoa tenta esconder atrás de um facade da alegria, do restlessness interno e dos pensamentos

que lhe torturem. Comete tais erros continuamente porque não processa suas experiências. É um lutador esgotado, começado

comprimido, mas uniforme assim que ela continua lutando e ela nunca as folhas. Fatiga física e mental da amostra extrema. É

convencida de para surpassed o limite de que ser humano, pode suportar. Na outra mão, é possível ser mostrado incerto,

influenceable e o inconstante. 

        HARMONIA: O tincture de Spagiric do Topaz, reforça a capacidade do autorrealización e para fazer exame de uma vida

satisfatória. Faz-nos o contribuinte da sensação de nosso desenvolvimento espiritual, quando parece que nós monopolized.

Dá-nos a sabedoria para confrontar o destiny. Dae (dispositivo automático de entrada) a descobrir para possuir a riqueza

interna. Promove a abertura, o franqueza e a capacidade demonstrar as emoções.  Causas que nós nos tornamos cientes de

nossa própria autoridade e nós reaffirm em nossa própria sabedoria. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
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níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR

Zaffiro

Model :  KI-7

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do 

zaffiro. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

  

    PEDRA:

    

    PLANETA:  

  

  

    

    

  

  

    SAPPHIRE

     SATURNO

  

  

    TOLERÂNCIA - TENACITY 
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    MYTHOLOGY:  "o nome dos sappheiros" deriva do "azul" o termo grego isto é, ou também do "sappir hebrew", deve dizer;

"a coisa a mais bonita". Sobre o antiquity se pensou de que o sapphire era símbolo do goodness, do magnanimity e do fidelity.

Diz-se também que o sapphire é benéfico no nível intestinal, resistir os hemorrhages, as ignições e as puncturas venenosos. 

        DISCORDÂNCIA:  A pessoa é muito crítica, arrogante e intolerante. Julga à outra sem o compassion mínimo. Não

acredita em seu próprio intuition, tem uma personalidade muito possessiva e tende a manipular à outra. O total atrasa o

dedication, é skeptical, duvidoso, pessimistic e é desanimado fàcilmente. Egocéntrica, egoistic, indecisa. Muda fàcilmente do

humor e da opinião. 

        HARMONIA: O tinctureof de Spagiric o sapphire elimina a dispersão, ajudando à pessoa ao concentrado própria em

objetivos concretos e para persecute os sem distracting. Ajuda-nos fazer um trabalho do introspection e modificar os aspectos

nondesirable. Intensifies o desejo da sabedoria e do conhecimento. Tem tranquilizing e efeito tranquilizar. Dae (dispositivo

automático de entrada) nos momentos do depression.  Retorna-nos sober e capazes de discriminar e requisitar nossos

pensamentos. Reforça a determinação e próprios vontade, permitindo que nós alcancem nossos objetivos. 

  

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

23.18EUR
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Espagíria - Primeiro essências

Cajeput (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências&nbsp;de: cajeput, canela, cipreste, tomilho, orégano e&nbsp;ouro

coloidal. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.76EUR
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Cuminho (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: Comine I, hinojo, anis, mint, limão,&nbsp;cravo-da-índia e

oligoelemento colloidal do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.76EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: Lavanda, árvore limão, laranja, melissa,&nbsp;camomilla e

oligoelemento coloidal de ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.76EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: hortelã, alecrim, junípero, erva-doce, melissa, limão e ouro

coloidal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp

;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas

diretamente na lingüeta, 3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.76EUR
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Pinho (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: pinho, orégano, lavanda, hissopo, Segurelha, eucalyptus e

oligoelemento colloidal do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes

ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

25.76EUR
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Espagíria - Quintessência

CYPRESS  - 1 Unidade di 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do cipresso. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Ajedrea - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do santoreggia. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR

156/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1242&language=pt


    

QES Anis - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do anice. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR

157/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1210&language=pt


    

QES Arancio- 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do naranja. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Bergamoto - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do bergamotto. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Camomile - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do camomile. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Canela - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do cannella. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Eucalyptus - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do eucalyptus. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Hinojo - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do finocchio. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Hisopo - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do issopo. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Limão - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do limone. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Melissa - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

 Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do melissa. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Mint - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do mint. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Oregano - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do oregano. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Pinho - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do pinho. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Prego - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do garofano. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Romero - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do rosmarino. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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QES Thyme - 1 Unidade de 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composição de acordo com o fabricante: 

      Álcool, óleo essencial do thymus. 

      Maneira do uso de acordo com o fabricante: 

      2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

	 

   

 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

  

    Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:

    Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário

recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que

vai dos 31 de março aos 27 de outubro.

17.51EUR
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Espagíria - Tintura Mãe

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Agnocasto. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Alcachofra (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Alcachofra. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Alcacuz (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Alcacuz. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Alchemilla (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do alchemilla. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Angélica (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do angélica. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Anis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de anis. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Aquilégia (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Achillea. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Aspargo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Aspargo. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Bardana (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o

fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de bardana. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao

dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Bôlsa do pastor (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o

fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Bôlsa do pastor. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3

vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Cardo-de-santa-maria (S.Y.S 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Cardo-de-santa-maria. Maneira do uso

de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Carvalho (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do carvalho. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Cimifuga Racemosa. Maneira do uso

de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Coentro (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do coentro. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Drósera (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Drósera. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Eleuterococo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de eleuterococo. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Equinácea (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de equinácea. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Erva-cidreira (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Erva-cidreira. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Espinheiro (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato de hidro-alcoólico de Espinheiro. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Eucalipto (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de eucalipto. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Fucus (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de fuco do fuco. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Funcho (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de funcho. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Garra de diabo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o

fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb

sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Garra de Diabo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3

vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Garra de Gato (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Molhe, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Garra de Gato. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

196/302   
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Genciana (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de genciana. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de ginkgo&nbsp;biloba. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

198/302   
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Ginseng Coreano (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de ginseng coreano. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

26.27EUR

199/302   
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Herba-de-sào-joào (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Sumário da água, do álcool, do mel e do seaplane-alcoólico do iperico do

seaplane-alcoólico. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Inula (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Inula. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

201/302   
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Maravilhas (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do calêndula. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

202/302   
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Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do meliloto. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

203/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1169&language=pt


    

Molarinha (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Molarinha. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR

204/302   
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Oliveira (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico d´oliveira. Maneira do uso de acordo com

o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Papoula (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Papoula Vermelha. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Pilosella das boticas  (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Pilosella das boticas. Maneira do uso

de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Pinho Selvagem (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do pinho selvagem. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Própoli (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:&nbsp;Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do própoli. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

14.94EUR
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Quina (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato de hidro-alcoólico de Quina. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Rosa de cào (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de rosa selvagem. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Ruibarbo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do ruibarbo. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Salva (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do salva. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Sene (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de sene. Maneira do uso de acordo com o

fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Uva ursina (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da uva ursina. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Uva-Do-Monte (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da uva-do-monte. Maneira do uso de

acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de valeriana. Maneira do uso de acordo

com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia. 

&nbsp;

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,

dos minerais, dos metais, etc.

Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia

ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son

quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.

Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências

astral, bem como a afinidades específica de cada substância.

Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando

conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.

Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),

juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os

níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto: 

Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar

que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos

31 de março aos 27 de outubro.

13.91EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Corporal

Creme anticelulite de Ruscus e Hera

Contém Iodo orgânico, Algas marinhas, extratos de Hera, Ruscus, Cola de Cavalo, Café, Aesculus, tintura espagírica de

alecrim, óleos essenciais de Orégano e Hyssop. 

O Iodo orgânico age, enquanto estimulando o metabolismo celular que obtém uma eliminação rápida dos depósitos

gordurosos deste modo. Silício orgânico da Cola de Cavalo possui reafirmando ação, enquanto evitando a formação de pregas

na pele. Os extratos de Hera, Aésculus e os óleos essenciais, possua uma ação antiinflamatória e favorecem a desintegração

do celulites de massas.

Usar a jornal no celulites áreas que medeia massagem para falicitar a seu penetração. 

Pacote: 200 ml.

23.27EUR

Creme de Cipreste para pernas cansadas

Contém extratos de Ruscus, Hamamelis, Meliloto e Aesculus, tintura espagírica de Alecrim, suco de Limão fresco e óleos

essenciais de Hortelã e Cipreste.

De ação adstringente e antiinflamatória, com efeitos relaxantes e anticongestivos, provê uma sensação de frieza e descanso

sobre pés e pernas. Estender para as pernas que fazem uma massagem em senso ascendente.

Pacote: 200 ml.

18.07EUR

Creme de junípero

Contém extrato de Camomila, óleo de Hipérico, óleo de Cade e óleo de essencial de Junípero.De ação protetora na pele

irritada com tendência a seca e o descamación.Pacote: 50 ml.

12.87EUR
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Creme de mãos de Consuelda

Contém extrato de Consuelda, Glicerina, Vitamina F, bálsamo de Peru e óleo de essencial de Lavanda. 

Age, enquanto regenerando a pele, amolecendo isto. Refresca, hidrata e não engraxa. Para o cuidado diário das mãos,

especialmente com pele seque, desidratado e rachou.

Pacote: 75 ml.

12.87EUR

Despeje gel (500 ml.)

Gel macio e hidratante para todo o tipo de peles; com óleos naturais e ph neutro. Contém sabão de coco, óleo de amendoim,

extrato de aveia, extrato de frutas, glicerina, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de limão.

19.40EUR

Leite corporal de Lavanda

Contém extratos de Aveia e Equiseto, óleo de germe de Trigo, óleo de doces Amêndoas, tintura espagírica de Alecrim e óleo

de essencial de Lavanda.

De acalmar e hidratar propriedades, provê um efeito agradável refrescando e relaxa. Para depois do banheiro ou de tomada o

sol. Para a ação muscular relaxante, é muito útil o uso em massagem.

Pacote: 250 ml.

16.57EUR

Óleo de Alecrim

Contém óleo de Amêndoas doces, flores e folhas de Alecrim e óleo de essencial de Alecrim.Usar em massagem, depois da

chuva ou no banheiro, com aquecer e ação tônica. Nutre e vitaliza a pele, aquece os músculos que evitam a tensão.Pacote:

125 ml.

14.10EUR
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Óleo de calêndula

Contém óleo de doces Amêndoas e flores de Calêndula.Amolece e protege a pele. Em peles delicadas, sensíveis ou

irritadas.Ideal para o ao cuidado da pele delicada do bebê e das crianças.Pacote: 125 ml.

14.10EUR

Óleo de lavanda

Contém óleo de Amêndoas doces , flores de Lavanda e óleo de essencial de Lavanda. Relaxa as tensões musculares.Usar em

massagem, depois da chuva ou no banheiro, obter um efeito defatigante agradável. Usado durante a gravidez previne a

formação de entalhes. Pacote: 125 ml.

14.10EUR

Ungüento balsâmico de Alecrim

Contém extratos de Alecrim e Arnica, óleos essenciais de Alecrim, Lavanda, Eucalipto e Tomilho.De açao aquecimento e

relaxando muscular. Eu uso indicado em massagem.Pacote: 50 ml.

12.87EUR

Ungüento de Barro e Hipérico para Bebê

Contém óleo de Hipérico, Barro Blanco, Óxido de Zinco e óleo de essencial de Lavanda. Tranqüiliza e hidrata a pele delicada

do bebê. Evita o escoceduras e o eritema de fralda. Aplicar uma camada grossa depois de cada mudança de fralda. Pacote:

100 ml.

12.87EUR

220/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=664&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=662&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=659&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=660&language=pt


    

Cosmética Espagírica - Linha Da Cara

Contorno de olhos de Centella Asiática.

Contém extratos de Centella asiática, Eufrasia, colágeno vegetal e Vitamina F. 

Para hidratar e criar a pele delicada que cerca aos olhos. Previne a formação de rugas.

Pacote: 15 ml.

19.37EUR

Creme  regeneradora de Consuelda e Equiseto

Contém extratos de Consuelda e Equiseto, óleo de germe de Trigo, colágeno vegetal, óleos essenciais de Rosa e Limão. 

De ação epitelial regeneradora provido por Consuelda. Equiseto contribui Silícico azedo orgânico, necessário para a

estruturação correta do conectivo de tecido. Nutre a pele e previne a formação de rugas. Em peles desnutridas, enrugadas e

desidratadas.

Pacote: 50 ml.

25.87EUR

Creme antiacne de Tomilho

Contém extratos de Bardana e Calêndula, Propóleo e óleo essencial de Tomilho.

De efeito anti-séptico, antiinflamatório e curativo. Indicado em peles acnéicas e com barros.

Pacote: 50 ml.

18.59EUR
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Creme de Aquilea e limão

Contém extratos de Aquilea, Dente de León, óleo essencial de Limão e tela mineral.

Age, enquanto clarificando as manchas da pele acontecidas pelo Sol, a gravidez ou a idade. Hidrata, nutre e protege a pele do

ar e do Sol.

Pacote: 50 ml.

21.84EUR

Creme de corpo de Calêndula e Camomila

Contém extratos de Calêndula e Camomila.

Calma, descongestiona e hidrata a pele.

Como creme hidratando de dia.

Pacote: 50 ml.

19.24EUR

Creme hidratante de Rosas

Contém extratos de Rosa e Camomila, óleo de Rosa Mosqueta, água de Rosas e óleo de essencial de Rosa Gallica.

Hidrata, nutre e regenera a pele. Especialmente satisfatório em peles secas e desvitalizadas. 

Pacote: 50 ml.

20.02EUR

Creme nutritiva a la Malva

Contém extratos de Malva e Calêndula, óleo de germe de Trigo, Vitamina E e óleo de essencial de Lavanda.

De ação emollient e revitalizando , previne a formação de rugas e reduz a velocidade o envelhecimento celular. Em peles

secas e desvitalizadas.

Pacote: 50 ml.

20.15EUR
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Cosmética Espagírica - Linha Do Cabelo

Loção capilar de Agrião, Urtiga e Noz

Contém extratos de Agrião, Urtiga verde e Noz, tintura de Alecrim e óleos de essencial. O Agrião e a Urtiga agem, enquanto

estimulando a circulação no couro cabeludo e nutrendo o bolbo piloso. As folhas de Noz possuem propriedades reguladoras e

queratinizantes no cabelo.Fortalece e remineraliza o cabelo, evitando o outono do cabelo. Previne a formação de

caspa.Pacote: 100 ml.

16.70EUR

Xampu anticaspa de Lavanda

Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Urtiga verde e de agrião, vinagre de Sidra e óleo de essencial de Lavanda.Age,

enquanto regulando as secreções do couro cabeludo e evitando a formação de caspa.Pacote:250 ml.

13.65EUR

Xampu de camomila e aveia

Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Camomila, Aveia e Gordolobo e óleo de essencial de Camomila.A Camomila age

como clarificando do cabelo. Gordolobo acentua o brilho natural do cabelo e a Aveia tem um efeito protetor e tônico, enquanto

dando suavidade ao cabelo. Para cabelo loiro, frágil e delicado.Pacote: 250 ml.

13.65EUR
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Xampu de Sálvia para cabelo oleoso

Contém sabão de óleo de Coco, extrato de Urtiga branca, Hamamelis, óleo de Cade, óleo essencial de Sálvia e fermento de

Cerveja.Ação adstringente e reguladora da secreção de sebaceous. No tratamento do cabelo oleoso.Pacote: 250 ml.

13.65EUR

Xampu reforçando de Alecrim

Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Bardana, Urtiga verde, Cola de Cavalo, tintura espagírica tintura de Alecrim e

óleos de essencial de Anseie e Alecrim. Fortalece o bolbo capilar que provê uma ação estimulante e revitalizadora do couro

cabeludo.Fortalece o cabelo e previne o alopecia.Pacote: 250 ml.

13.65EUR
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White Gold

Black Gold (Pó)

Manufacturer :  Grial

&nbsp;

O QUE É O BLACK GOLD (pó)? 

É um único dom da natureza, não é conhecida uma coisa igual. Este é um sedimento natural do rio nascido nas mais

profundas montanhas do Oregon e é rico em elementos em M-Stato, sílica, eletrólitos e oligoelementos (aproximadamente 70)

de uma grande biodisponibilidade. 

&nbsp;

A forma de sua sílica (SiO4 tetraedro), le conferem propriedades especiais como bom desintoxicador de produtos químicos,

radiação e de metais pesados, devido a que se liga a eles tornando-os descartáveis. Tem grandes propriedades para a

renovação e rejuvenescimento das células, aumentando gradualmente a nossa energia e bem-estar. Na verdade, é

recomendável para melhorar a qualidade do sono e o relaxamento ou meditação práticas: yoga, zen, Chi Gong ... Se você

achar isto interessante, espere para ver o resto da descoberta. 

&nbsp;

CURA E DESENVOLVIMENTO

&nbsp;Esta forma de Ouro en pó, está conectada com o arquétipo da "sombra" que Jung tentou nas suas investigações. Logo,
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se trata do grande integrador do conteúdo da nossa "sombra". Sua cor escura sugere vários dos aspectos e perguntas mais

importantes da nossa consciência: 

&nbsp;

- A morte, a magia, a noite e o mistério. 

- É a cor mais enigmática e é associada ao medo e ao desconhecido. 

- O preto representa também autoridade, força, intransigência e aspectos indesejados. 

&nbsp;

Black Gold (pó) repor completamente nosso corpo energético, equilibrando o sistema hormonal. Uma menção especial deve

ser exercida sobre as acções que exerce na glândula pineal, que produz de maneira natural a melatonina e sobre a hipófise,

que produz o hormônio crescimento (HGH). 

Aceitar e reconhecer a nossa própria sombra é uma missão importante, porque é graças esta ação que se consegue o

desenvolvimento da consciência e o alcance da plenitude. Esta é uma das mais importantes experiências de toda a vida. Para

equilibrar a nossa rígida doutrinação cultural, devemos trabalhar a sombra todos os dias. 

Limpeza Astral 

&nbsp;

Na hora de dormir, são feitos trabalhos e adaptações de energia que não conseguimos integrar na vigília, e é por isso que é

tão importante assim descansar e aproveitar o que o mundo dos sonhos nos dá.

Aquí é onde o Black Gold (pó) joga melhor. Como temos dito, tomando o Black Gold (pó) se promove a saúde da nossa vida

de sonho que é uma parte muito importante para a nossa saúde e desenvolvimento, removendo e limpando o nosso

subconsciente dos conteúdos tóxicos ou congelados, que são prejudiciais para a nossa saúde e bem-estar. 

&nbsp;

Isto pode explicar os sonhos tão vívidos e sono tão profundo que você pode experimentar quando você está tomando o Black

Gold. Algumas pessoas tem vindo a ter sonhos tão lúcidos que tiverem um impacto significativo sobre a qualidade de vida. 

A SOMBRA E O SONO 

&nbsp;

O aspecto "sombra" que trabalha este produto, habita no nosso subconsciente, é a parte rejeitada, a parte ignorada como

aquela que não é aceitável socialmente. Este é um esforço para a adaptação de nós para aceder à nossa evolução, e que

afastam numa sala escura todas as nossas experiências da vida que não podem ser aceitas ou reconhecidas como próprias.

&nbsp;

Jung chamou a "sombra", como: 

&nbsp;

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "O nosso irmão da escuridão que é invisível, mas é parte da

nossa personalidade." 

&nbsp;

Black Gold (pó) nos ajuda a integrar o conteúdo subconsciente de forma adequada, principalmente através do sonso, mas
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também nos períodos de meditação e retiros, podemos encontrar em Black Gold (em pó) um aliado poderoso e amoroso. 

&nbsp;

Após a "sombra" está a nossa alma, quando fomos capazes de integrar a "sombra" estaremos em linha direta com a Alma ou

Anima Mundi dos Alquimistas. 

&nbsp;

EVOLUÇÃO E SALVAÇÃO ATRAVÉS DO ASPECTO DA SOMBRA

&nbsp;

Em termos gerais, a "sombra" é a parte escura da alma de cada ser humano. Expresso de outra maneira, podemos dizer que é

a terra do inconsciente onde são reunidas todas as misérias humanas referentes aos indivíduos e comunidades, experiências,

sentimentos, imagens, símbolos que podem ser pessois e universais

A maldade, o egoísmo, a inveja, a cobiça de domínio, poder, cobiça por dinheiro, inveja, ganância, a preguiça, negligência,

manipulação, covardia, e muitos dos nossos medos são emoções e sentimentos que não são fáceis de reconhecer, como

parte da nossa personalidade.

&nbsp;

Muitas vezes nos damos conta quando elas levam-nos a entrar em conflito com outros, acontecimentos agressivos

inesperados, sentimentos de culpa, mostrar egoísmo e depressão inexplicável que, acima de tudo, não encaixam com a

imagem que temos de nós mesmos . E que também não encaixam na imagem social que queremos dar.

Normalmente, quando o indivíduo não pode assumir estas funções em si, as atribui ao outro, quer dizer que as projecta no

outro. Assim vemos reflectidas as nossas próprias falhas, ou limitações, nas atitudes negativas que adotamos para com

aqueles que nos rodeiam. Quando os preconceitos e as críticas nos impedem interagir com os vizinhos, com os colegas, com

as outras raças, com os estrangeiros, com os outros países, se está executando a sombra individual como uma parte não

integrada da psique. Mais também os grupos, as famílias, as organizações e vários elementos da estrutura social tem a sua

própria sombra. 

&nbsp;

Esta grande carga de negatividade dirige a um a enorme potencial de energía psicológicamente que pode invadir a

consciência produzindo alguns efeitos desagradaveis para as relações humanas. A capacidade destrutiva da sombra é muito

poderosa e é responsabilidade individual a luta para a sua integração na personalidade total para transformar essa mesma

energia em criatividade. 

Quando isto acontece, há uma crescente confiança nas nossas capacidades reais e aceitação das limitações que cada ser

humano tem desenvolvendo o potencial que até ent não corria. Então a criatividade se manifesta em todos os níveis da vida,

não somente no arte. 

Foi dito que a idéia da sombra da teoría de Jung sería equivalente ao conceito do inconsciente de Freud, no entanto, a

concepção energética do psiquismo de Jung implica a possibilidade de transformar o destrutivo em construtivo. Do instintivo

negativo em energía de vida.
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&nbsp;

Fonte: A REUNIÃO COM PRÓPRIA SOMBRA E AUTO-ESTIMA. 

Dra. Rebeca Retamales Rojas.

Black Gold (pó): Sediment de origem natural rico em minerais en M-Stato, silício (SiO4), oligoelementos e eletrólitos. 

Recomendação do uso de Black Gold (em pó): 

¼ colher de chá dissolvido em algum líquido ou directamente debaixo da língua, cerca de 1 hora antes de deitar ou antes de

qualquer relaxamento ou meditação.

39.25EUR

León Rojo (Ouro Bebível Alquímico)

Manufacturer :  Grial

O TESOURO DOS TESOUROS DOS ALQUIMISTAS

A essência do Grande Trabalho alquímico era a união do enxofre e o mercúrio para produzir a pedra filosofal. Mas a

correspondência era sulfura e mercúrio filosófico. A união foi representada como um matrimônio, e o enxofre e o mercúrio que

em se mesmo eles eram símbolos;&nbsp; como o rei e a rainha, o sol e a lua, o ouro e a prata, o leão vermelho e a águia

branca. 

O "León Rojo" também é freqüenta no iconografia alquimista da Meia Idade e o Renascimento que simbolizam a materia

preparada para o Grande Trabalho. A regra que havia atrás da alquimia era que os metais, a psique humana ou qualquer outra

coisa pudessem diminuir ao assunto de primo, um útero subjacente do qual saíram toda vida e todas as formas. O lema dos

alquimistas era Solve et coagula, quer dizer, dissolver até transformar em materia básica e recombinar&nbsp; formam uma

nova substância. Paracelso, o grande alquimista do século de XVI, chamou o materia de prima "O Espírito da Verdade... de

uma natureza misteriosa, força maravilhoso, ser capaz para sem limites... este Espírito move todos os corpos... Muitos para

olhar e poucos acham isto”.

O León Rojo, é o Cristo posterior à ele Morte,&nbsp; é o Cristo ressuscitado, que aquele manifesta os Apóstolos

transfigurados. É o Sol Invictus cujo emblema é o Leo, estrela eterna que lustra nos corações de suas crianças. O cordeiro é a

cor branca dos alquimistas, o leão é o vermelho que selos o Grande Trabalho.

Em alquimia, corresponde ao elemento "fixo", para o enxofre. Cruze a outros três animais, representa para a terra, embora em

outro&nbsp; textos é chamado "fogo filosófico", enquanto para&nbsp; ouro é determinado o nome de "leão dos metais". O

León Rojo é o que mais corretamente responde a este último significado.. 

MAGIA, ALQUIMIA E INICIAÇÃO

Um das características mais interessantes na alquimia, é que os rituais mágicos estão relacionados com o alquímico de

processo. Na realidade, este tipo de informação está muito escasso nos textos alquímicos clássico. Porém, um das instruções

mágicas interessando para a alquimia que eu poderia ser está dentro um muito velho texto titulado: "Testamenti Fraternitatis

Rosae et Aureae Crucis - Liber II: De Magia Divina et Naturali, cum Chymico-Magicae Secretorum". 
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&nbsp; 

O León Rojo, é o Ouro Bebível dos alquimistas, ele prepara à Iniciação e permite o crescimento espiritual a pessoas que estão

preparadas. Supõe um passo além do White Gold (Ormus)

&nbsp;

O processo descrito neste documento é um prático alquímico interno&nbsp; que usa "Ouro Bebível" relacionado com a

evocação da sete Inteligência Planetária e do Anjo da guarda do Criador. Deveria ser se salientado que tudo essas práticas

mágicas, ou bastante teúrgicas, sempre buscou possível a realização da Pedra dos Filósofos que eram usado como um tipo

de "imam astral" comunicar com entidades espirituais.

&nbsp;Alguns Seguidores enfatizam o fato que ninguém realmente pudesse praticar Magia, sem ter obtido a Pedra dos

Filósofos e&nbsp; antes ter sido regenerado para os poderes. Na realidade, a Pedra dos Filósofos poderia acordar em grande

medida as habilidades de precognição, esses que poderiam ser muito útil para comunicar com seres espirituais durante uma

evocação mágica. 

Deveria ser conhecido que a ingestão da Pedra dos Filósofos ou do León Rojo "Ouro Bebível" pode ser perigoso para non

preparou as pessoas, porque essas substâncias acordam que que os Seguidores velhos Rosacruces chamado "os fogos sutis

do corpo" (o kundalini). Esta é a razão para a qual os Seguidores nunca dão o Elixir, ou Ouro Bebível, a non prepararam os

estudantes e as pessoas jovens, mas só para estudantes experientes, pelo menos 40 anos velho e só depois de anos de

treinar.

Outra estrada de aproximação para o "León Rojo", é a preparação prévia durante 2 meses que levam White Gold (Pó) e nos 2

meses seguintes, somar White Gold (Ormus); só continuando a partir do 4º mês com a tomada de White Gold (Pó) e o "León

Rojo."

León Rojo (30 ml.): Contém Ouro Bebível Alquímico (99%), em monoatómico estado.Recomendações: Para pessoas com

certo treinamento e desenvolvimento de espiritual, geralmente a partir de 40 anos.

Eu uso sugerido: 10-12 gotas 1 ou 2 tempos em dia, diluiu em água ou diretamente baixo do língua.

O León Rojo (30 ml): Cotiene Ouro Bebível Alquímico (99,99%), em monoatómico estado. É um non forma metálica e então,

não tóxico.

Este elixir aumenta a coerência de nosso sistema nervoso poderosamente, o que permite uma integração melhor de nosso

Merkaba (corpo de luz) com nosso corpo físico.

Em Alquimia, o ouro é representativo do Sol que joga um papel muito importante no desenvolvimento do 4º chakra. Nos

fundando neste conceito, não é estranho para observar os bens seguintes, ao ir equilibrar o sistema endócrino:&nbsp; A um

nível físico, o monoatómico de ouro aumenta o estamina e a produção hormonal ao mesmo tempo que equilibra o sistema

endócrino, isto é muito interessante de face para o rejuvenecimiento físico. O ouro bebível, também fortalece o coração e

aumenta a presença de glóbulos vermelhos e a quantidade de sêmen, enquanto tendo uma influência importante no despertar

do Kundalini.

O León Rojo contém 99,99% de ouro monoatómico que é transformado usando um método tradicional praticados o Cátaros. 
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&nbsp;

Quem estavam o Cátaros?

O Perfeito, como eles fossem conhecidos, eles se apareceram dentro o Isto de Europa (a Bulgária), como conseqüência da

degradação e ganância da Igreja católica, já governou então pelo Papa. Qualquer um que não aceitou a autoridade da Igreja e

trabalhou de acordo com os preceitos, era declarou o herege e condena à chama. O provando não só ensinaram as velhas

tradições, mas bastante eles rejeitaram os Sacramentos eclesiásticos, até mesmo o matrimônio. Os Puros, era muito popular

entre a cidade devido ao comportamento imaculado, e a compaixão. O Cátaros foi dividido em 2 categorias:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Os SEGUIDORES, também famoso como cartas Anônimas" Superiores" que foi pensado que eles eram entidades espirituais

vermelhas para uma missão específica naquele momento. Separado da coisa mundana, eles tiveram a fama de curandeiros

poderosos que insuflaban o Espírito Sagrado. Como beneficiários da Grande Tradição, o ensino do Cátaros era estado à frente

a seu tempo.&nbsp; Como viajantes de multidimensional, o propósito era demonstrar o poder do AMOR, o perdão, a

integridade e a tolerância. Os Professores Iniciados dominaram a arte de "ler a luz." Na tradição escondida, ler os meios claros

para dominar a Energia, a capacidade para Ser e Agir fora da ilusão do Tempo, lendo os arquivos Afásicos e então

permanecer em confiança funda e despaego. " Como Cristo, eles curaram o corpo pelo sanación do Alma". 

Os DISCIPULO que desfrutaram todas as facetas do vida humana, incluída a sexualidade e a procriação. Todos o Cátaro eran

vegetariano. 

Enquanto a Europa viveu em um sistema feudal, enquanto sofrendo a imensa maioria de miséria de pessoas e tem fome,

enquanto o Cátaro ensinaram sobre a abolição do puro e seu verdadeiro valor. Os judeus, considerou como párias, era

bem-vindo na Ordem. O provando acreditaram na reencarnação, a Astrologia e eles celebraram os Equinócios. Eles souberam

que o Universo é só Luz e Amor e esta analogia dos rituais de iniciação com os egípcios ou os Maçons;&nbsp; simbolizou a

morte do Ego e o renascimento ao um a caminho da Iniciação. O aluno foi colocado em um quarto e era confrontou com os

próprios demônios subconscientes dele, durante 3 dias. Então, o aluno era inteligente para entrar no um a caminho da

iluminação.

&nbsp;

O provando, atento das leis de Dualidade, eles eram os seguidores na transmutação da Escuridão pelo Amor e a

Pureza.&nbsp; O homem lutou em uma Divine Victoria em face à ignorância (ausência de luz) e o diabo (ausência de amor). 

Eles também eram os maestros de TANTRA, enquanto transmudando a sexualidade pelo Amor e o Espírito, para forma de

ferramenta para a iluminação. O Iniciado ou Puro, era celibatário. O outro poderiam desfrutar a vida e participar na beleza da

procriação. Porém, o Amor deveria ser alto a sacramento estrada nivelada, igual deixar a dualidade para uma viagem de

multidimensional (a prática do verdadeiro TANTRA, permite a experiência em par de estados conscienciosos que são muito

difícil de entrar um mundo de 3ª dimensão).

O provando, eles praticaram a retenção do esperma, associado a uma técnica respiratoria e energética.

Nossos livros e literatura tem Alquimia mais que suficiente, as substâncias misteriosas que eram usado durante as iniciações,

uma máscara que vem do Egito, elas fizeram parte de sua herança. A esmeralda sagrada que foi passada de um irmão a outro

até chegar a um com a aura roxa na Atlântida, este grupo também trouxe algo de ouro, na realidade muito pequeno... 

"Outras 3 pessoas, dois homens e uma mulher, eles foram fora com nosso a maioria valioso tesouro, as relíquias de Cristo,

transmitidas a nós pelo Esenios, nossos irmãos. As relíquias, alguns ossos e cinzento, eles gastaram pelos séculos que

conservam a pura energia divina, e esconde em um castelo durante décadas, então eles viajaram para o grande Oceano para

o Continente Novo. Eles serão descobertos e alguns décadas, lá para os 2000, em um canhão... nos Estados Unidos".

O Gral Sagrado, não é um objeto físico. Cada um de nós pode ver e criar o próprio Gral . Clarovidente falando, se assemelha a

um recipiente na base de nosso espinho dorsal. Este copo, é o copo sagrado onde a Alquimia Sagrada acontecerá quando nós

formos inteligentes. O Tantra como era praticada pelo yoghis ou o Cátaros é a estrada para a elaboração da energia sutil.

Porém, o tempo chegou. O matrimônio sagrado, só busca possível a coalizão e transmutação do Luz e a Escuridão, em sua

forma original, levantadas pelo Amor e a Sabedoria, a verdadeira união. O Alquimista que está preparado, pode facilitar isto
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com o León Rojo, com uma visão para preparar ao corpo para abrir algumas portas na estrutura espiritual. Tudo isso de forma

que o Ser que nós levamos dentro, seja novamente com a fonte de tudo.

&nbsp;

- Diana Poitiers e o segredo dela&nbsp; Mocidade Eterna -

Diana era indubitavelmente o grande amor de Enrique II, e ele acabou perdoando infidelidades menores como quando ela

estava doente e ele estava transtornado com María Fleming, o governanta&nbsp; de María Estuardo. A influência de Diana

abraçou o filhas de seu amante, enquanto intrigando de forma que Claudia se casaram o Duque de Lorena e Elisabeth com II

odioso Felipe&nbsp; de Espanha. 

Muitos o lançam a culpa da morte de Enrique II para Diana de Poitiers, alegando que era ela que lhe falou que não prestaram

atenção à profecia do astrólogo da corte, Nostradamus. O vidente tinha predito o rei que morreria em um torneio nobre,

e&nbsp; ésto foi completado a medidados de 1559 quando a lança da Conta de Montgomery penetrou pelo capacete dourado

do rei para o levar para sair o olho e incrustrarse em seu cérebro. 10 de junho morreu Enrique II enquanto Diana chorou para

esparramar ranho.&nbsp; 

Uma vez morto Enrique II, a Catalina de Médicis foi amarrada a sopros com Diana para exigir retorno das jóias da coroa que o

morto tinha depositado em suas mãos anos atrás, e mais tarde a viúva furiosa confiscou a Diana o castelo de Chenonceaux,

enquanto a forçando a se aposentar a Anet onde ela morreu aos 66 anos de idade com silhueta intata e sem uma ruga na face

25 1566 de abril. 

De acordo com Brantôme, Diana de Poitiers, o favorita de Enrique II, continuou o ser muito bonita para uma idade muito

avançada, graças ao exercício físico regular, para uma dieta muito simples e diferentes&nbsp; cuidados naturais da aparência,

entre eles uma poção de Ouro Bebível: 

&nbsp;

"J'ai vue&nbsp; Madame la Duchesse de Valentinois en l'age de soixante-dix ans, aussi belle de face, aussi fraische et aussi

aimable comme en l'age de trente ans [...] Et sur tout elle avoit une très-grande blancheur, et sans se farder aucunement; mais

on dit bien que tous les matins elle usoit de quelques bouillons composez&nbsp; d'or potable&nbsp; et autres drogues, que je

ne sais pas comme les bons medecins et subtils apohticaires". Brantôme (1991), Recueil des dames, poésies et tombeaux.

París: Gallimard, 604-605

&nbsp;

79.44EUR

White Gold (Ormus)

Manufacturer :  Grial

Este potência do Ouro Branco, é a comida do Deus. Tem bens no despertar do Kundalini e afeta diretamente a nosso ADN,

enquanto restabelecendo isto com um padrão de saúde.

Pelos anos 70 David Hudson descobriu um estado novo da materia. Neste processo de procura da Pedra Filososfal, Hudson

usou fora vários milhares de dólares. Ao término da década pôde precipitar um material que mostrou um comportamento

estranho. Hudson chamou a este material ORMES, como acrônimo para Orbitally Rearranged Monatomic Elements

(Elementos Monoatómicos Reordenaram Orbitalmente). Desde que alguns destes elementos podem ser diatómicos e Hudson
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também patenteou estes materiais, nós recorreremos a eles com o nome de ORMUS ou elementos em M-estado (m-estado:

situado a nível de micro agrupamento). Estes elementos escapam magnetically aos campos de força e levitan.Hudson e outros

isolaram estes elementos no tecido cerebral e em algumas plantas. Nós pensamos que eles modificam uma tubulina e eles

transformam isto em micro tubulinas; criando uma interação fora do espaço-tempo, entre as celas e talvez entre os indivíduos.

Seria uma ponte entre a mente e o assunto. Estes materiais são envolvidos em vários processos biológicos e psíquicos, com

bens no Kundalini. Várias pessoas que levaram isto durante muito tempo, mostra que eles experimentam os bens relacionados

nos textos Védicos, sobre a Ascensão do Kundalini. 

Imagens de micro tubos , nas fases diferentes de mitose celular.

Estes materiais são difíceis de manipular usando a química convencional. Embora eles não reagem da mesma forma que os

colegas metálicos ainda existem uma reação fraca, possivelmente devido à ressonância da conexão que pode criar tipo de

uma sombra química com estes elementos. Parece ser que os alquimistas velhos usaram esta sombra química pelas reações

diferentes que eles causaram, até adquirir o resultado que eles quiseram. Foi observado levitação magnética e anti-gravidade

com estes materiais. Em várias leituras; Hudson diz que se o irídio de ORMUS esquenta a 850º Centígrado; isto desaparecerá

e perderá todo seu peso. Quando a baixa temperatura novamente; reaparece e recupera a maioria do peso prévio. A patente

de Hudson contém um mapa analítico gerado por um aparato termo-gravimetric que ilustra este efeito.Se gosta parece, os

elementos de ORMUS podem desaparecer deste Universo, está claro que vai parar para algum lugar. O mapa analítico de

Hudson indica isso durante a tentativa de elevar a temperatura, o irídio acabou alcançando 300% menos que seu peso

normal.É muito possível aquele ORMUS tem algumas das propriedades da água ou "tubulina" dentro do micro entuba de cada

cela. Hameroff e Penrose pretendem que estes micro tubos são o ponto de um quantum "colapso" no um que a informação de

universos múltiplos você "se colapsa" por meio de uma "seleção consciente" ou decisão. As sucessões destas decisões

constituiriam a consciência da cela, enquanto sendo as interações entre muitas celas esses que estariam formando a

consciência do organismo. Nesta classe de encruzilhada que supõe a consciência de um organismo, seria requerido de muitas

decisões por parte dos átomos deste universo que poderia ser resolvido usando "cálculos" que interagiriam em um número

infinito de outros universos. 

Atravesse entre a energia e o materia. Eu me desmorono quantum da energia do fóton, enquanto conformando a Realidade

Atômica.

Também é acreditado que os elementos de ORMUS geram no tubulinas dentro do micro tubos, uma ressonância que conecta

as celas do corpo. Como aumenta a quantidade de elementos ORMUS no corpo, eles fortalecem as conexões de ressonância.

Um exemplo deste tipo de conexão, acontece quando é consertado de ADN do câncer pela ação dos elementos da platina de

grupo contida nos elementos de ORMUS. É acreditado que isso faz, é restabelecer o arquétipo de saúde e isto provê às outras

celas um padrão diferente para isso do próprio câncer provido pelo ADN das mais próximas celas; como acontece no caso do

cisplatino e outras drogas de quimioterapia. De acordo com David Hudson o ORMES não é um antídoto para qualquer coisa e

eles nem não combatem nem a AIDS o câncer. Prefere dizer que elas são para-vida de substâncias que é bom aperfeiçoar

nossos corpos e lhes devolver a harmonia perfeita com o Espírito.Os estudos "em vitro" que Hudson contribui, demonstre

aquele ORMES não tem bens tóxicos. Há muitas pessoas que ORMES tem ingerido durante estes duram dez anos, e não há

evidência de bens negativos em sua ingestão.Várias pessoas informaram os bens seguintes de ORMUS que deveriam ser

fáceis verificar: Menos necessidade de oxigênio, ou incremento de oxigênio no sangue.-Redução da dor.-Eu aumento da

elasticidade.-Recuperação da insônia. Outras pessoas sentiram experiências semelhantes ao despertar do Kundalini. Estes

bens incluem: Ouvir no silêncio, sensações no coração de chakra e garganta, experiências psíquicas e a secreção de tipo de

um néctar, no véu do paladar.
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Composição de White Gold (Ormus 60 ml.): Solução líquida Rica em elementos em M-estado (Ouro, rhodium, irídio, platina,

rutenio,...)Use recomendações: Tremer antes de usar. Levar 10 ou 12 derruba 1 ou 2 tempos em dia, diluídos em suco natural

ou água mineral, junto com White Gold (Pó) ou só. Também diretamente debaixo do lingüeta.

Armazenar em um lugar livre de radiações eletromagnéticas.

60.37EUR

White Gold (Pó)

Manufacturer :  Grial

White Gold contém padrões de energia extraordinários que levam a cabo tipo de superconductividad no corpo, enquanto

aperfeiçoando deste modo a relaçao corpo-mente. 

White Gold contém 68 minerais e oligoelementos diferente. 

Esta riqueza mineral estimula a resposta fisiológica do corpo para as agressões externas (doença, tensão...) 

Conteúdo em minerais valiosos de Ouro, Rhodium, Platina, Rutenio... 

Estes elementos agem como superconductores , enquanto elevando a conexão nervosa. 

Sua riqueza em oligoelementos o transforma em um biocatalizador , enquanto favorecendo a ação das enzimas. 

O suo comportamento como coenzima, permita ao corpo restabelecer qualquer processo químico que foi bloqueado. 
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O sua grande conteúdo em Sílica, permite o hidrato das proteínas. 

Confere consistência e elasticidade aos tecidos, o que é traduzido em uma pele mais lisa e mais macia. 

O Ouro pulverizado (White Gold) é um pó sagrado que é extraído do Grande Canhão de Colorado (o Arizona), em uma terra

que era vulcânico em outros tempos e área de minar exploração do ouro. Para temperaturas de 700º, debaixo de terra e com o

elemento do fogo exaltado para temperaturas altas, uma alquimia maravilhosa aconteceu em forma de um lodo mais bonito

que o ouro, o Ouro Branco. 

A história é feita eco do uso deste Ouro pulverizado, enquanto começando com o pó que foi obtido das múmias pelos

ensacadores de tumbas no Egito. Este pó ficou popular nos XIII e séculos de XVIII, enquanto sendo usado através de caráter

famosos como Willian Shakespeare ou Rupert Brooke , porque eles eram propriedades terapêuticas associadas e bens

positivos na mente e o corpo. Talvez tudo isso teve que ver com a substância que compôs isto e que foi extraído das lamas do

Nilo. Também era usado pelos padres egípcios nos rituais de Iniciação . 

Este lodo contém vibrações de energia realmente extraordinárias que influenciam nos campos eletromagnéticos do corpo

humano. White Gold produz uma ponte entre a materia e a energia devido aos minerais bonitos que contém: 

ANALISE DE WHITE GOLD PARA A &amp; L Lab. 

Análisis de metales: PH 7´4 (7´5 es perfecto) 

Análise de metais: Partes por milhões 

(Obtido com M.I.T.) 

Ouro

94 ppm 

Platina

78 ppm 

Rhodium

15 ppm 

Irídio

24 ppm 

Prata

178 ppm 

Cromo
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225ppm 

(Até um total de 68 minerais diferentes) 

Grande Canhão de Colorado - Arizona. 

A Terra tem seu próprio acelerador de partícula. 

A nível de campos magnéticos, A Nasa a descoberto que a Terra possui seu próprio acelerador de partícula, representado

pela laranja de anel do quadro. Nos vórtices deste anel onde eles contatam com a Terra, têm alguns grande forças magnético

que confere as qualidades de superconductividad à terra onde eles convergem. White Gold, é extraído de uma área do Grande

Canhão de Colorado (o Arizona), onde eles são linhas de força que estão trabalhando para apressar o processo de ascensão

da própria Terra. 

De acordo com Richard Gerber, doutor e investigador; autor de A cura de energia que teve ocasião de provar o White Gold: 

"A nível físico, o ouro pulverizado parece estimular a conectividade entre o sistema nervoso e a rede enorme de ter tecidos

conectivos tudo o corpo. Aquela característica provavelmente está devido aos elementos que contém (ouro, irídio e rhodium)

isso poderia estar criando uma classe de superconductividad biológico e natural que estimula a comunicação entre o sistema

nervoso e os tecidos do corpo. A nível de corpo sutil, o ouro pulverizado parece estimular a conectividade entre o corpo físico e

o etheric um e entre o etheric, corpos mentais e emocionais. Devido a isto estava conectividade, a manifestação das criações

mentais pode ser mais forte quando uma pessoa ingerir o ouro pulverizado. Tudo estes bens fisiológicos e sutis podem

melhorar a sensação do bem-estar de uma pessoa e a capacidade para administrar a tensão, se está disposto para trabalhar

com esta energia superior." 

Na revista científica The American Scientist de maio dos 1995, é explicado: 

"Os investigadores examinaram as propriedades elétricas de hélices dobro de ADN com uma longitude curta em qual só havia

um átomo de rutenio em cada fim de um dos filamentos. Meade e Kayyem observaram nos primeiros estudos que um único

filamento de ADN poderia conduzir por segundo a 100 elétrons. Imagine a sua surpresa quando eles mediram o fluxo de um

filamento saturado com rutenio e eles viram que isto foi atirado por segundo a 1 milhões de elétrons. Era como se a hélice se

comportasse como um pedaço de cobre molecular." 

Esta qualidade de superconductividad que o White Gold tem, contribui para experimentar benefícios goste: 

• Conexão espiritual. 

• Capacidade maior de intuição. 

• Claridade e concentração mental maior. 

• Eu aumento da saúde e resistência física. 

• Aperfeiçoa o sincronía entre o esquerda-direito de cérebro. 
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Nossos pensamentos ficam mais poderosos e mais coerentes. Como aumenta a vibração eletromagnética do pensamento, isto

une mais com a vibração do objeto de nosso pensamento ou desejo; permitindo que o tempo exigido para sua manifestação

acelera. Dito de outro modo, o tempo entre desejo e manifestação encurta. 

Composição de White Gold (Pó 50 grs.) : Pó natural rico em minerais valiosos (Ouro, Platina, Rhodium, Irídio, Rutenio, Prata...

contém a vibração de Ascensão da Terra).Use recomendações: Uma colherada de café 1 ou 2 tempos em dia, preferivelmente

dissolveu em suco natural e se não em água natural. Eles também podem ser levados fora lucros sub-linguais com ¼ parte da

colherada de café. Manter 4 horas pelo menos da última tomada até a hora de ir para cama.

33.64EUR
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Elixires florais - Combinaciones florales

Apatía/Tristeza

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Frente a

una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un ánimo

equilibrado y la sana alegría de vivir.Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory,

Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr.

Edward Bach.

8.91EUR

Autoestima

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.No deje

sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su

individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury,

Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método

del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

237/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=764&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=646&language=pt


    

Cansancio

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Útil para

recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general en

situaciones de debilidad física o mental.Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury,

Vervain en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Exámenes

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.¿Quién,

no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una gran

claridad mental y en las que te juegas mucho?.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud,

Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el

método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Hiperactividad/Estres

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Está

continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto? ¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa

al hablar.Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en

alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Temores/Miedos

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ayúdese

para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son

determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)Ingredientes: dilución de maceración acuosa de

flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Tensiones

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ante una

presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este remedio nos

ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White

Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el

método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Elixires florais - Cremas Rescate

Crema Rescate (125 grs.)

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

12.89EUR

Crema Rescate (30 grs.)

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.

Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor

importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o

personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo

es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.06EUR
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Elixires florais - Flores de Bach

Acebo

Emociones negativas: ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA. 

Cuando se es contrario al amor. Sentir sufrimiento en el corazón. Dolor, a menudo sin suficiente motivo. Desconfiar y mantener

en el corazón los celos y la rabia. Resentimiento por sentimientos de vejación. Aspectos positivos: Comprensión y afecto.

Citando al Dr. Bach ¡Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal!.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Achicoria

Emociones negativas: SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO. 

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión. Amor condicional. Necesidad de estar muy próximo a las

personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas. Niños que requieren o llaman mucho la atención.

Aspectos positivos: Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.

Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Agrimonia

Emociones negativas: PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación. Buscar actividad y compañía para distraer el

propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la paz y la conciliación. Buscar consuelo del

malestar en la bebida, drogas etc.

Aspectos positivos: Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Agua de Roca

Emociones negativas: RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir ideales altísimos, aunque ello nos

aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles. Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás

e influirles en la elección de los mismos ideales o del mismo camino practicado con dureza por uno mismo. 

Aspectos positivos: Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las

diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Alamo Temblón

Emociones negativas: MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta. Miedo vago, inexplicable. Aprensión o temor a que nos

pueda ocurrir algo y no saber explicar qué. Ansiedades en soledad o en compañía. Miedo a espacios o lugares. 

Aspectos positivos: Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Alerce

Emociones negativas:ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.Sentirse inferior frente a una tarea o

habilidad, llegando al desaliento. Dudar de la propia capacidad. Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción. Tener

sentimiento de inferioridad. Aspectos positivos:Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.

Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR

Aulaga

Emociones negativas:DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.Cuando se ha abandonado toda lucha.Dudar de que nada pueda

dar resultado en un problema o enfermedad. Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de

que pueda tener éxito. Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento. Aspectos positivos:Volver a confiar en la

recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la vida.PROCEDENTE

DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Avena Silvestre

Emociones negativas:INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.Incertidumbre sobre la

vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional. A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas

significativas no saber en que concretarlas. Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de

permanecer en lugares no acordes con uno mismo, sentirse aburrido e insatisfecho.Aspectos positivos:Ambiciones definidas.

Visión clara de la vocación y de las propias raíces.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR
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Brezo

Emociones negativas:HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.Disgusto por la soledad,

necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará centrado exclusivamente en

nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y

por largo tiempo nuestras cosas.Aspectos positivos:Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o

preocupación es una forma de relación afectuosa con las otras personas. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Brote de Castaño

Emociones negativas:REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.Pasar superficialmente por la

vida sin prestar atención a la experiencia. Vivir una y otra vez el mismo error. Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho

interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores. Aspectos positivos:Sutil observación de la realidad.

Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos y aprendiendo de lo vivido hoy. PROCEDENTE

DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Castaño Blanco

Emociones negativas:PENSAMIENTOS RECURRENTES QUE OCUPAN LA MENTE. REPETICIÓN MENTAL.Cuando la

mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos. En noches de insomnio, cuando las

preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la actividad que nos ocupa.Aspectos

positivos:Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Castaño Dulce

Emociones negativas:ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.Cuando hay momentos en que la

angustia y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles. Mas allá solo nos espera la destrucción y terminar con todo.

No poder soportar más ese sufrimiento. ?La noche oscura del alma?.Aspectos positivos:Paz interior. Fe en que, en el límite del

sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el desaliento. .PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Castaño Rojo

Emociones negativas:TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS

QUERIDAS.Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a

otros, al mundo.Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede

presentarse temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros? Aspectos positivos:Preocupación por los demás en

justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están enfermos.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Centaura

Emociones negativas:INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.Ansiedad por complacer los deseos ajenos;

resultando difícil decir ?no?. Docilidad que llega al servilismo.Personalidad débil, necesitada de complacer y someterse a

personas de carácter más fuerte.Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.Aspectos positivos:Estar

disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Cerasifera

Emociones negativas:MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL. La gran presión

mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con

arrepentimiento posterior.Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona. Miedo a

no poder evitar hacer algo terrible. Aspectos positivos:Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva

de la situación vivida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Cerato

Emociones negativas:DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.A pesar de sentir interiormente el

propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el consejo ajeno aleja de la propia

conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición. Seguir siempre consejos de otros en

decisiones como compras, tratamientos, etc.Aspectos positivos:Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias,

sin dudas y con decisión. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Clemátide

Emociones negativas:INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.Disgusto por la vida actual.

Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia fantasía.Proyectarse en el futuro

pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en ocasiones no hacer ningún

esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente. Aspectos positivos:Interés

en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Estrella de Belén

Emociones negativas:SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.En ocasión de: noticias, accidentes, disgustos, traumas,

penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.

Aspectos positivos:Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la

pena. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Genciana

Emociones negativas:DEPRESIÓN. DESANIMO.Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.Depresión por

motivos que conocemos. Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan. Al obtener un mal

resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre. PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Haya

Emociones negativas:CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.La intolerancia y la critica hacia los demás

nos vuelve irritables e inflexibles. Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.

Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro. Aspectos positivos:Poder ver en el prójimo aspectos positivos

que conviven junto con lo que consideramos defectos. Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Heliantemo.)

Emociones negativas:PÁNICO. TERROR.Cuando el miedo es paralizante. El pánico nos invade frente a una situación vivida o

por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños terroríficos. Aspectos positivos:Animo calmado, valor.

Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR
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Hojarazo

Emociones negativas:FATIGA MENTAL.Cuando hay duda de las propias fuerzas para enfrentar las tareas. Dudar de la propia

fortaleza para recuperarnos de una enfermedad. Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal

con pérdida de energía y de interés; y a pesar de todo cumplir con ello. Aspectos positivos:Seguridad en la capacidad y

energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método

del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Impaciencia

Emociones negativas:IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia

de inmediatez en las personas y en las situaciones. Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad

que vemos en los demás.Interrumpir a otras personas terminando sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de

respetar su ritmo.Aspectos positivos:Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo

ajeno. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Madreselva

Emociones negativas:VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA. Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los

éxitos y los fracasos de tiempos pasados. No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado

intensamente. Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.Aspectos positivos:Ser capaces de dar ?carpetazo? a los asuntos

anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como realidad actual. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Manzano Silvestre

Emociones negativas:PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia

mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan

nuestro centro de atención de una forma desproporcionada, sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de

ello.Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.Aspectos positivos:Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan

puro. Aceptación de si mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Mímulo

Recomendaciones:Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la

enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,

ruidos, oscuridad.... Timidez. Posibles síntomas:Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión,

opresión en el pecho, taquicardias, trastornos funcionales (vesícula, riñón...) Símbolo: El miedo primario. Nos reconecta con:

La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el

método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Mostaza

Emociones negativas:TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin

ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa melancolía que desaparecen, también, sin motivo.Ver el Sol

de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.Aspectos positivos:Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la

alegría. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Nogal

Emociones negativas:PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.Hipersensibilidad a ciertos

ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia, embarazo...). Necesidad de

romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en seguir el propio camino si alguna

idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos. Aspectos positivos:Constancia. Determinación

en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias externas. PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Olivo

Emociones negativas:AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. NO HAY FUERZAS. Después de esfuerzos o sufrimientos que nos

han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.Cuando la vida presente no tiene ningún aliciente

ni interés. No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.Aspectos positivos:Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a

nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Olmo

Emociones negativas:ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES. Tener sentimientos temporales de no

estar a la altura de la exigencias.Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.Perder la capacidad

habitual de ser eficaz y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.Aspectos

positivos:Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Pino Silvestre

Emociones negativas:CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.Sentimientos de culpa desproporcionada.Autoreproches por

acciones propias e incluso por errores ajenos. Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca

valía.Disculparse continuamente.Aspectos positivos:Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios

errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del

Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Remedio Rescate

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab

apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Roble

LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.No abandonar, no darse nunca por vencido.A pesar de sentirse

abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando esta tenacidad contra

viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la

tarea impuesta. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Rosa Silvestre

Emociones negativas:RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a

mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener ambición ni interés por cambiar la

circunstancia que nos mantiene allí.Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin

discusión, sencillamente dejar pasar el tiempo.Aspectos positivos:Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio

y anhelo por mejorar y cambiar. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Sauce

Emociones negativas:AMARGURA. RESENTIMIENTO.Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los

demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la

autocompasión y en la amargura. Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente

cualquier mejoría. Aspectos positivos:Optimismo y perdón. Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en

el proyecto de vida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Sclerantus

Emociones negativas:VACILAR ENTRE DOS OPCIONESTener dificultad para tomar decisiones. Encontrar especialmente

difícil optar entre dos posibilidades. Inestabilidad. Cambios bruscos de humor.Personas inestables y cambiantes que resultan

poco fiables. Aspectos positivos:Decisión. Equilibrio sereno. Acción segura. Estabilidad. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Spray Remedio de Urgencia

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación.El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab

apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Verbena

Emociones negativas:SOBREENTUSIASMO. FANATISMO. Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con

vehemencia y exceso.Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.

Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo. Aspectos

positivos:Capacidad para relajarse. Tolerancia y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas

sin necesidad de convencer de la veracidad de las propias. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método

del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Vid

Emociones negativas:DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.Dominar sobre los demás, debido a la

convicción absoluta de la verdad de los propios criterios. La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los

demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también,

puede llegar a un liderazgo a veces cruel.Aspectos positivos:Aportar confianza a los demás. No ser dictadores que limiten la

libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Violeta de Agua

Emociones negativas:RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter

callado, reservado y solitario. No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.

Frialdad. No compartir los sufrimientos y las angustias . Refugiarse en la propia soledad. Aspectos positivos:Mantener el

equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Elixires florais - Set de esencias

Set de Flores de Bach (10ml)

Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

310.00EUR			248.00EUR
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Elixires florais - Frascos de conta-gotas

Frascos de conta-gotas 30 ml.

Model :  90111

Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.

1.75EUR

Frascos de conta-gotas 60 ml.

Model :  90112

Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.

2.50EUR
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Gematria - Anti envelhecer

HeartGems 90 Cápsulas

Model :  05-90

Manufacturer :  Gematria

É a fórmula mais grande de alcance bem saiba, para abaixar os níveis prejudiciais do homocystein, ao mesmo tempo que sobe

altamente os níveis benéficos do mesmo (S-adenosylmethionine), no sangue e nos tecidos. HeartGems, como o descanso dos

produtos, é feito com a tecnologia patenteada da ativação por Laser. Uso sugerido: Tomar 3 cápsulas diárias. Uma cápsula

com cada refeição.Ingredientes: Trimethylglycine, Choline Bitartrate, Inositol, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 (as

cyanocobalamin), Folate (as folic acid), Magnesium (from magnesium chelate), and Zinc (from Zinc chelate), Magnesium

Stearate, Calcium Chloride and Silicon Dioxide.

39.25EUR

Life Gems 180 Cápsulas

Model :  56-300

Manufacturer :  Gematria

LifeGems contem uma mistura diferente de 55 herbs e frutas. Está livre dos pesticides e fornece os alimentos que podem

mesmo faltar nas dietas as mais saudáveis. Ajuda obter os benefícios de 5 partes de fruta enquanto é recomendado pelo

instituto nacional da saúde, do AARP, do instituto americano para a investigação do cancer, da associação americana do

coração, da sociedade americana do cancer e da associação médica americana. Uso sugerido: Três vezes 2 cápsulas com

cada refeição.Ingredientes:Vegetais e Herbs: Cenouras, Spinach, bróculos, tomate, aipo, Spirulina, alcachofra, espargos,

Menta, Salsa, abóbora, Spearmint, castanhas de água, tiros de bambu, beterrabas, couves-de-Bruxelas, couve-flor, Eggplant,

Herb do Eyebright, Kale, Leek, Okra, Pods da ervilha, Chalota, Suco de Butternut, Suco amarelo, grama do trigo, Suco do

abobrinha e salva.Frutas: Limão, laranja, banana, amora, Tangerine, uva-do-monte, toronja, Maçã, alperce, uva-do-monte,

amora, Cantaloupe, cerejas, Guava, quivi, cal, Mango, Papaya, fruta de paixão, pêssego, pera, abacaxi, Frambuesa, fruta da

estrela e MorangoCo-factores adicionados: Thiamin-B1, Riboflavin-B2, Niacin-B3, vitamina B6, Folate (ácido Folic), ácido

Pantothenic (B5), e vitamina C.

34.58EUR
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Methusalife / Cellfood DNA RNA 30 ml.

Model :  84-01

Manufacturer :  Gematria

Este produto revolucionário é um aerossol sublingual, baseado no DNA e a composição de ARN. Seu foi experimentada e

documentada, provando poder dobrar e triplicar mesmo a vida dos mamíferos. Este produto comporta-se como um

rejuvenecedor do DNA, reduzindo os riscos de doenças cardiovascular e neuronales, o cancer e os defeitos do nascimento,

para nomear algum.Uso sugerido:Método do pulverizador: Agitação bem antes de cada uso. Tomar 3 sprays na boca 2 vezes

no dia. Se você faltar uma aplicação, você pode fazê-la acima a próxima vez que você usa o pulverizador. Os sprays podem

ser divididos como é conveniente para você. Você pode fazer exame até 12 sprays por o dia para o efeito

máximo.Ingredientes: Thiamine Mononitrate (B1), Niacin (B3), Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochloride(B6),

Methylcobalamin (B12), Folate (Folic Acid), and a proprietary blend of DNA and RNA bases, ATP, TMG, Glycine, L-Serine,

Immune Boost, L-Glutamine, L-Lysine, L-Proline, L-Aspartic Acid and Splenda® .

48.60EUR

NITROXx 180 Cápsulas

Model :  03-180

Manufacturer :  Gematria

Nitrox™ é um fórmula poderosa da arginina ativada com os cofactors a vitamina e os minerais para estimular o secretion do

hormone do crescimento – para rejuvenescer cada tecido da cela e do corpo. Esta fórmula aumenta também a produção do

óxido nitric que a força a função imune, balançando a pressão arterial, melhorando a memória e impedindo coágulos de

sangue –ele age também, como um poderoso VIAGRA, natural e seguro.Uso sugerido: Duas cápsulas 3 vezes no dia. A toma

pode ser aumentada a 4-6 cápsulas três vezes diárias.Ingredientes: Niacin (B3), Vitamin B6, Magnesium (from magnesium

chelate), Selenium (seleno methionine), Zinc (from Zinc chelate), L-Arginine, Maltodextrin, Gelatine and Magnesium Stearate.

51.40EUR
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Gematria - Crianças

GemAminos Junior 90 Cápsulas

Model :  12-90

Manufacturer :  Gematria

GemAminos Junior, está diseñado para formar y equilibrar el cerebro en crecimiento, siendo muy indicado para los

estudiantes.Uso sugerido: Para povos novos sob 36 quilogramas tomar de 1 a 2 cápsulas durante o dia pelo menos uma hora

antes de comer. Para pessoas sobre 36 quilogramas tomar de 3 cápsulas durante o dia na programação acima. Ingredientes:

Dimethylaminoethanol, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine, L-Glutamine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base,

L-Cystine, L-Methionine, Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine, L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine Base, L-Isoleucine,

L-Alanine, L-Glutathione, Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe Vera.

31.78EUR			25.42EUR

Life Gems Junior 300 Cápsulas

Model :  56-300

Manufacturer :  Gematria

LifeGems contem uma mistura diferente de 55 herbs e frutas. Está livre dos pesticides e fornece os alimentos que podem

mesmo faltar nas dietas as mais saudáveis. Ajuda obter os benefícios de 5 partes de fruta enquanto é recomendado pelo

instituto nacional da saúde, do AARP, do instituto americano para a investigação do cancer, da associação americana do

coração, da sociedade americana do cancer e da associação médica americana. 

Uso sugerido: A criança pode fazer tomas de 4 a 10 cápsulas diariamente com refeições (veja a carta do peso no frasco). As

cápsulas podem ser abertas acima e adicionado às refeições.Ingredientes: Vegetables and Herbs: Carrots, Spinach, Broccoli,

Tomato, Celery, Spirulina, Artichoke, Asparagus, Mint, Parsley, Pumpkin, , Water Chestnuts, Bamboo Shoots, Beets, Brussel

Sprouts, Cauliflower, Eggplant, Eyebright Herb, Kale, Leek, Okra, Pea Pods, Shallots, Butternut Suco, Yellow Suco, Wheat

Grass, Zucchini Suco and Sage.Fruits: Lemon, Orange, Banana, Blackberry, Tangerine, Fig, Bilberry, Grapefruit, Apple,

Apricot, Blueberry, Boysenberry, Cantaloupe, Cherries, Cranberry, Guava, Kiwi, Lime, Mango, Papaya, Passion Fruit, Peach,

Pear, Pineapple, Raspberry, Star Fruit and Strawberry.Co-factors added: Thiamin-B1, Riboflavin-B2, Niacin-B3, Vitamin B6,

Folate (Folic Acid), Pantothenic Acid (B5), and Vitamin C. Vegetais e Herbs: Cenouras, Spinach, bróculos, tomate, aipo,

Spirulina, alcachofra, espargos, Menta, Salsa, abóbora, Hortelã, tiros de castanha de água, de bambu, beterrabas,

couves-de-Bruxelas, couve-flor, Eggplant, Herb do Eyebright, Kale, Leek, Okra, Pods da ervilha, Shallots, Suco de Butternut,

Suco amarelo, grama do trigo, Suco do abobrinha e salva. Frutas: Limão, laranja, banana, amora, Tangerine, uva-do-monte,

Grapefruit, Apple, alperce, uva-do-monte, amora, Cantaloupe, cerejas, Guava, quivi, cal, Mango, Papaya, fruta de paixão,

pêssego, pera, abacaxi, framboesa, fruta da estrela e morango. Co-factors adicionados: Thiamin-B1, Riboflavin-B2, Niacin-B3,

vitamina B6, Folate (ácido Folic), Ácido Pantothenic (B5), e vitamina C.

34.58EUR			27.66EUR
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Gematria - Fórmulas de humor

GemBalance 90 Cápsulas

Model :  30-90

Manufacturer :  Gematria

A fórmula de GemBalance, contem os aminos-ácido que demonstraram um efeito de longo alcance na elevação boa do humor.

O amino-ácido do DL-phenylalanine foi revelado como um reforço poderoso para o humor bom, e em um dosage mais elevado

pode ajudar remover a dor crônica.Uso sugerido: Para povos novos sob 36 quilogramas tomar de 1 a 2 cápsulas durante o dia

pelo menos uma hora antes de comer. Para pessoas sobre 36 quilogramas tomar de 3 cápsulas durante o dia na programação

acima. Ingredientes: Dimethylaminoethanol, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine, L-Glutamine, L-Aspartic

Acid, L-Cysteine Base, L-Cystine, L-Methionine, Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine, L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine

Base, L-Isoleucine, L-Alanine, L-Glutathione, Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe Vera.

38.32EUR

GemBalance 90 cápsulas com 5HTP

Model :  32-90

Manufacturer :  Gematria

O suplemento com 5HTP foi descoberto que melhora o humor, reduz o apetite, a ansiedade pelo açúcar e promove um sonho

reparador. Uso sugerido:2 cápsulas na manhã ou no hora de dormir para ajudar a o humor, energia, e controlar o apetito. Para

efeitos máximos, 2 cápsulas se podem tomar, três vezes diariamente de um meio de hora antes dos tempos da refeição, se

comendo ou não. Sugere-se para começar a tomar do GemBalance com o 5HTP no início nas noites enquanto pode causar

sonolência. Para prover o DL-phenylalanine nos níveis encontrados para aliviar a dor crônica, a toma recomendada é 2

cápsulas 3 vezes/dia antes das refeições.Ingredientes:DL-Phenylalanine, L-Tyrosine, L-Glutamine, L-5 Hydroxytryrtophan

(5HTP), Ascorbic Acid (Vit.C), L-Methionine, Magnesium Chelate (Mg), Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Aloe Vera

200:1, Thiamine Monohydrate (B1).

45.79EUR
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Gematria - Fórmulas novas

Dual Carnitine 60 Capsulas

Model :  07-60

Manufacturer :  Gematria

Os ingredientes que contém (L-Carnitina e Acetil L-Carnitina), foi mostrado muito benéfico para o sistema circulatório e

cerebral, como também para o metabolismo do colesterol. L-Carnitina também protege as celas do envelhecimento. Suggested

Usage:Tomar 2 cápsulas por o dia. Tomar melhor 30 minutos antes de comer ou de 2 horas em seguida.Ingredientes:Acetyl

L-Carnitine and L-Carnitine.

37.38EUR

EPA-DHA (Omega 3) 90 Capsules

Model :  93-90

Manufacturer :  Gematria

Ingredientes:O EPA e o DHA em nosso formulation são purified o mais altamente de alguns que nós examinarmos, da

qualidade controlada para estar livres do mercúrio e de pollutants orgânicos. Ao contrário de outras cápsulas de EPA/DHA que

causam arrotar de um odor forte de peixe, estas cápsulas causam raramente esta reação, e se assim, ele são geralmente

muito suaves na comparação.Suggested Usage:A toma diária recomendada de DHA é 300mg, uma quantidade suficiente para

suportar necessidades gerais da saúde mesmo durante a gravidez e o lactação. Para o soporte o química do cérebro, até 5

vezes esta quantidade foi usada com segurança e eficazmente.

26.17EUR

Genzyme (60 Cápsulas)

Model :  10-60

Manufacturer :  Gematria

46.73EUR

261/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=705&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=706&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1265&language=pt


    

ReCharge (30 ml.)

Model :  175-01

Manufacturer :  Gematria

Incorpore o ReCharge - a culminação desta plataforma da tecnologia avançada combinada com um fórmula nutritivo inovativo

chamado ReCharge fornece-o com os componentes poderosos à reconstrucção e restaura-a cada bateria em seu corpo da

cabeça ao dedo do pé. Mais do que apenas um suplemento básico, ReCharge contem os compôss metabolic que foram

mostrados em estudos da pesquisa para ter efeitos profundos no longevity e no wellness. O ReCharge contem fatores re-para

energizar cada pilha ao restaurar a função “aos mitochondria dos órgãos pequenos” - que são os produtores da energia em

cada pilha. Esta fórmula potent repara a estrutura profunda de cada pilha ao recarregar suas baterias da energia.

As substâncias ativas principais:Acetyl L Carnitin, combustão gorda e fonte de alimentação melhorada das pilhas; L-Carnitin,

amino-ácido, protege de encontro ageconditioned a redução; DIMETHYLAMINOETHANOL (DMAE), inteligência e aumentos

físicos da potência; N-acetyl-Cystein, cellanti-óxido a; L-Taurin, anti-óxido altamente eficaz a; Acerola (33% Vit. C), índice

muito elevado da vitamina C; D-alfa-Tocopheryl, (Vit. E), anti-óxido a, protege de encontro aos radicais livres; Selênio,

anti-óxido a; Vit. B12, (Cobalamin methyl), controles Zellneubildung saudável, protege os nervos; O Biotin, faz saber ao cabelo

saudável, amplificador-fora-muda gorduras, proteínas e hydrates de carvão.Recomendação da renda: A dois mililitros por o dia

(8-16 gotas). Melhor a solução do ReCharge deve ser aplicada sob a lengüeta.

25.00EUR

Total Calm 90 Capsulas

Model :  33-90

Manufacturer :  Gematria

É sobre um suplemento avançado que contém um aminoácido que ajuda reduzir a tensão e a ansiedade, além de oferecer um

humor melhor e um resto bom. É usado goste de ajuda nutritiva em casos de epilepsia e hipertensão induzir à tranqüilidade a

pessoas que têm um grau alto de comportamento maníaco e de agitação acentuada. É sobre um suplemento avançado que

contém um aminoácido que ajuda reduzir a tensão e a ansiedade, além de oferecer um humor melhor e um resto bom. É

usado goste de ajuda nutritiva em casos de epilepsia e hipertensão induzir à tranqüilidade a pessoas que têm um grau alto de

comportamento maníaco e de agitação acentuada. Suggested Usage:Como um suplemento dietético, tomar de 3 cápsulas por

o dia. Recomenda-se para toma deste suplemento na noite antes de ir para a cama. Ingredientes:A proprietary blend of

Gamma-Aminobutyric Acid (GABA), L-Taurine and 5-Hydroxytryptophan (5HTP).

29.91EUR
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VitaSpray 30 ml.

Model :  89-01

Manufacturer :  Gematria

Gematria desenvolveu um formula multivitamínica em spray aumentado com o laser de ressonância, o que permite uma

assimilação maior. Contribui 100% de RDA, das vitaminas principais, com um sabor agradável.Ingredientes: O porção diário do

VitaminSpray de Gematria consiste em 100% dos RDA dos seguintes nutrientes: Vitamin A as Beta Carotene - 5000 IUVitamin

B12 as Methylcobalamin - 6 mcgVitamin C as Ascorbic Acid - 60 mgVitamin D as Cholecalciferol - 400 IUVitamin E as d-Alpha

Tocopherol - 30 IUVitamin B1 as Thiamin monohydrate - 1.5 mgVitamin B2 as Riboflavin - 1.7 mgVitamin B3 as Niacin - 20

mgVitamin B6 as Pyridoxine HCL - 2 mgFolic Acid - 400 mcgBiotin - 300 mcgGlycerineDeionized WaterNatural

FlavoringSodium Benzoate Potassium SorbateGrapefruit Seed ExtractOur Vitamins A, D, E, and B12 are all naturally derived

ingredients.Suggested Usage: Tomar 6 Sprays por o dia.

26.17EUR			20.94EUR
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Gematria - Fórmulas para o cérebro

GemAminos 60 Cápsulas

Model :  10-60

Manufacturer :  Gematria

O mais atrasado no combustível para o cérebro e como antioxidativo, o responsável do GemAminos efetua, é seu índice

excepcional em l glutathione. Uso sugerido: Duas cápsulas na manhã um meio de hora antes ou 2 horas após comer.

Ingredientes: L-Glutathione, L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Histidine Base, L-Ornithine, L-Glutamine, DL-Phenylalanine,

L-Methionine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Tyrosine, Dimeythaminoethanol, L-Cysteine Base, L-Lysine, L-Arginine Base,

Acetyl-L-Carnitine, Magnesium Chelate, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid Base, L-Alanine, L-Glycine, L-Threonine,

Seleno Methionine, L-Isoleucine, Glucosamine Sulfate, Niacin (B3), L-Valine, Manganese Chelate, Zinc Chelate, L-Leucine,

Aloe Vera 200:1, Pyridoxine (B6), Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1)

47.66EUR
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Gematria - Herbário

Colon Cleanse 100 Capsules

Model :  90-120

Manufacturer :  Gematria

Regularizar nosso intestino.

Uso sugerido: Como um suplemento dietético tomar de 1 a 3 cápsulas no jantar ou hora de dormir com um vidro de

água.Ingredientes: Marshmallow, Rhubarb, Vitamin C, Fennel, Buckthorn, Peppermint, Red Raspberry, Ginger, Rhamni

Purshiani Cortex, Capsicum.

36.45EUR

Emperor´s Brew 30 ml.

Model :  87-01

Manufacturer :  Gematria

A erva da tensão, uma erva exótica do Tibete se manifestou para ser um dos remédios mais potentes estudado. Contém

Tibetan Rodhiola, um adaptógeno que permite ao corpo ajustar, adaptar, reequilibrar e continuar o ser forte de face para a

tensão.Uso sugerido: Agitação bem antes de cada uso. Tome 3 sprays de 3 vezes um o dia ou de acordo com seu terapeuta.

Ingredientes: Pure Tibetan Rhodiola Extract

51.40EUR

Kidney Cleanse 120 Caspulas

Model :  92-100

Manufacturer :  Gematria

Esta fórmula estupenda ajuda em casos de ácido úrico, cálculos e areias do rim; como também no ardor e a dor ao urinar.

Kidney&nbsp;Plus é uma mistura sem igual herbário aquele ajuda ao rim para recuperar sua função correta.Uso sugerido:

Tomar 2 cápsulas duas vezes um dia com refeições. Se você for grávido ou nutrindo, o uso de Kidney Plus mais não é

recomendado. Ingredientes: Dandelion, Marshmallow, Golden Rod, Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and

Ginger.

36.45EUR
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Liver Cleanse  100 Capsules

Model :  91-120

Manufacturer :  Gematria

É um apoio de fórmula herbário para nosso sistema hepático.

Uso sugerido: Tomar 2 cápsulas na manhã e de 2 na noite com refeições. Ingredientes:Milk Thistle, Dandelion, Red Beetroot,

Artichoke Root, Agrimony, Parsley, Buckthorn, Gentian, Fennel, Chamomile.

36.45EUR

Parasite Cleanse 100 Capsulas

Model :  94-100

Manufacturer :  Gematria

É importante limpar o corpo, especialmente o intestino.&nbsp; Por isso Gematria criou Parasite Cleanse usando uma

combinação do herbas que é suposto que combate a centenas de variedades de parasitas, e sem efeitos secundários. 

COMPOSITION: Worm wood, Black walnut,&nbsp;Tansy, Garlic, Pumpkin seeds ,Hyssop, Pomegranate, Blue vervain, Senna

leaf, Chaparral, Bayberry bark.&nbsp;

RECOMENDATION:&nbsp;Take two - two hours before each meal for 21 days, then off for 14 days, then repeat for 21 days.

36.45EUR
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Gematria - Perda de peso

L-Ornithine 60 Cápsulas

Model :  02-60

Manufacturer :  Gematria

É o amino-ácido o mais poderoso nunca estudado, para estimular a produção e o secretion pituitary; do hormone do

crescimento. Uso sugerido: Recomenda-se não comer por 3 a 4 horas antes de fazer a toma do L-Ornithine. Fazer assim pode

deslocar seu construção usual do músculo para uma tendência tornar mais pesado. Tomando isto a hora de dormir em um

estômago vazio, o L-Ornithine ajuda ao metabolism gordo através do fígado e ajuda ao corpo converter a gordura de corpo

adicional na energia. Ingredientes: L-Ornithine

24.30EUR

Lipo 120 Cápsulas

Model :  01-120

Manufacturer :  Gematria

Os componentes de Lipo, busca para a gordura no corpo e ajudam-lhe derreter e ao limpiar. Uso sugerido: Tomar 2 cápsulas

com pequeno almoço e de 2 cápsulas com jantar. Ingredientes:L-Methionine, Inositol, Choline Bitartrate, Betaine HCL.

39.25EUR
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Lite Body Gems 120 Cápsulas

Model :  20-120

Manufacturer :  Gematria

Lite Body Gems é a fórmula de estado-de-o-arte na ativação do metabolismo e queima isto das gorduras.Uso sugerido: Se

comendo ou não, tomar de 1 cápsula pelo menos 1/2 - hora antes do refeição da manhã e do meio-dia e das 2 cápsulas pelo

menos 1/2 - horas antes do refeição da noite.Ingredientes: L-Carnitine Micro Encapped, L-Phenylalanine, L-Taurine,

L-Glutamine, L-Lysine Mono HCL, L-Tyrosine, L-Glutamic, Acid Base, L-Glycine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Aspartic Acid,

L-Cystine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Leucine, Magnesium Chelate, Asparagine, Magnesium Stearate, Micro

Crystalline Cellulose, Niacin (B3), Zinc Chelate, L-Methionine, L-Cysteine Base, Pyridoxine (B6), Co-Q10, Glucosamine Sulfate,

Alpha-Ketoglutaric Acid, Manganese Chelate, L-Alanine, Acetyl-L-Carnitine, L-Glutathione, Seleno Methionine, Chromate

CM100M, Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated, Potassium Iodide (KI).

51.40EUR

Muscle Gems 90 Cápsulas

Model :  60-90

Manufacturer :  Gematria

Para os povos que uns desejos mais grandes são melhorar os resultados em seu treinamento, os gems do músculo fornecem

os aminos-ácido ramified e o creatine ativados com o laser, para construir a massa muscular. Uso sugerido: Uma cápsula para

cada 50 libras da massa magra do músculo 1/2 - hora antes de treinar. Para resultados aumentados, uma quantidade

equivalente pode também ser tomada de 1/2 - hora após o exercício.Ingredientes: Creatine Monohydrate, L-Glutamine,

L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Arginine, L-Ornithine, L-Carnitine- Micro Encapped, L-Phenylalanine,

L-Alanine, L-Tyrosine, L-Proline, L-Lysine, Magnesium Chelate, Glucosamine Sulfate, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base,

L-Glutamic Acid Base, Niacin (B3), L-Cystine, L-Methionine, L-Glycine, Acetyl-L-Carnitine, Manganese Chelate, Pyridoxine

(B6), Zinc Chelate, Aloe Vera 200:1 Con., DL-Phenylalanine, L-Threonine, Thiamine Monohydrate (B1), Riboflavin (B2),

Chromate CM100M.

45.79EUR
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Super Power Mix 295 Gr. Pó

Model :  50-500

Manufacturer :  Gematria

Super Power Mix contém uma gama extensiva de fabricantes de tecidos e músculo que aumento a energia que contribui

eletrólitos, aminoácidos, o fabricante de músculo, a creatina, glicoses de assimilação rápida e lenta e vitaminas. Um

contribuição completa&nbsp; que pode substituir uma refeição em dia.

Uso sugerido: Tomar de 1 a 3 porção por o dia ou como desejado. Adicione 2 colher do sopa do Super Power Mix a un copo

da água ou do suco e agite ou misture vigorosa em seu batido favorito.Ingredientes: Maltodextrin (M580), D-Glucose

(Dextrose), All Natural Flavoring,L, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Glutamine, L-Lysine,L-Arginine Base,

L-Leucine, L-Isoleucine,L-Valine ,L-Methionine,L-Serine,L-Carnitine Micro, encapped, Potassium Bicarbonate (K H CO3),

L-Threonine, Sodium Chloride (Na Cl),L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine, Citrulline, L-Taurine,

L-Cysteine Base, Aloe Vera 200:1 Concentrate, L-5-Hydroxytryptophan (5 HTP).

51.40EUR

269/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=713&language=pt


    

Gematria - Saúde geral

ASAP Solution 236 ml.

Model :  79-08

Manufacturer :  Gematria

A prata está sendo usada pela indústria médica lutar e eliminar bactérias, vírus subcelular e cogumelos. As aplicações da prata

na indústria médica são muitos e variado. Esses compôss de prata estão usando em bandagens com uma nova tecnologia

lento-liberte que mata as bactérias das feridas, enquanto o usando como alternativa para os antibióticos. A prata coloidal é

geralmente usada para a audição, cheire, e as infecções da garganta, resfriado e influenza, as infecções para cogumelos,

tribunais, queimaduras claras e abrasões.Uso sugerido: Para povos de 12 anos, tomar pelo menos de 1 colher duas vezes por

dia. As idades de 5 a 11, tomar de 2 teaspoons duas vezes por dia, crianças sob 4 anos tomar 1 colher duas vezes por dia.

Ingredientes:Patented colloidal silver

31.78EUR

Complete Aminos  270 Capsules

Model :  48-500

Manufacturer :  Gematria

É um sinérgica de mistura de 15 aminoácidos libres que&nbsp; provêem ao corpo de tanta proteína com o branco do ovo, mas

muito mais fácil de digerir.

Uso sugerido: Pode tomarse como necessitado para um impulso da energia.Tomada 9 diária para o uso regimental ou como

sugestão.Ingredientes: Glycine, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine,

L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine

Base, L-Proline, L-Ornithine Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.

63.55EUR
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Complete Aminos  335 Gr. Pó

Manufacturer :  Gematria

Uso sugerido: Pode tomarse como necessitado para um impulso da energia.1/2 Colher de chá tomada diretamente sob de la

lingüeta, em um estômago vazio fornecerá os resultados mais imediatos. Para o uso regimental, coloque a 1/2 Colher de chá

do Pó sob a lingüeta ou no suco e misture-o vigorosa. Isto pode ser feito 1 a 3 vezes diariamente antes das refeições ou como

a sugestão.Ingredientes: Glycine, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine,

L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine

Base, L-Proline, L-Ornithine Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.

76.64EUR

Immune Boost 30ml.

Model :  83-01

Manufacturer :  Gematria

É uma forma concentrada dos componentes anabólicos da água (Água Pesada), altamente energizou com minerais e

oligoelementos. Antes de situações mesmo estresantes, Imune Boost pode prover aquela ajuda adicional por nossa saúde e

sua recuperação. Uso sugerido:8 a 10 gotas em um vidro da água ou suco, duas vezes por dia. Ingredientes:A Proprietary

blend of 70 Trace Elements, 34 Enzymes, 17 Amino Acids and Deuterium Sulfate.

37.38EUR

L-Lysine 90 Capsulas

Model :  04-90

Manufacturer :  Gematria

É um amino-ácido essencial para construir as proteínas, e aquele não pode ser produzido pelo corpo que é devido obter de

outros alimentos. Nos ajuda a melhorar a absorção apropriado do cálcio e para a formação de colágeno para os ossos, o

cartilage e o tejido conexivo. O lysine intervém na produção de anticorpos, hormônios e enzímas. Uso sugerido: 1 a 3 cápsulas

por o dia. Tomada com refeições. Ingredientes: L-Lysine.

16.82EUR

271/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=721&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=722&language=pt
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=723&language=pt


    

MagCardio 240 Capsules

Model :  41-180

Manufacturer :  Gematria

Uso sugerido:Tomar 4 Cápsulas duas vezes por dia. Umas quantidades mais elevadas do que estes devem ser usadas

somente sob a orientação de um médico. Ingredientes: Magnesium lysinate glycinate chelate.

37.38EUR

MagSpectrum 120 Capsules

Model :  42-120

Uso sugerido: Tomar 2 Cápsulas duas vezes por dia.Ingredientes: Proprietary fully reacted magnesium blend consisting of

buffered Magnesium glycinate chelate, Magnesium lysinate glycinate chelate, Creatine Magnesium chelate, Magnesium

aspartate chelate and Magnesium

29.91EUR

Ultra Mins  180 Cápsulas

Model :  43-180

Manufacturer :  Gematria

UltraMins é uma fórmula completa de minerais em forma quelada, preparações para uma correta assimilação.Uso sugerido:

Para a manutenção geral da saúde, tomar 3 cápsulas de UltraMins duas vezes por dia. Para povos com deficiência mineral

sabida ou suspeitada do osso, até o dobro a quantidade usual pode seja tomada. Tantos como povos são magnésio deficiente,

é prudent fazer aprote extra do magnésio por 4-6 semanas, 2-3 MagSpectrum ou 4-6 MagCardio. Os povos que fazem toma

de medicamentos diurético podem ter uma necessidade mayor para mais magnésio e outros minerais e deve consultar com

seus terapuetas para um programa personalizado.Ingredientes: Calcium, Magnesium, Zinc, Manganese, Iron, Copper,

Selenium, Chromium, Vanadium, Molybdenum, Boron and Cobalt.

39.25EUR
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Gematria - Tecido conjuntivo

Joint  Gems  120 Capsulas

Model :  44-500

Manufacturer :  Gematria

É uma combinação de MSM e Glicosamina. O MSM contribui enxofre aos aminoácidos. Este enxofre natural, é necessário

restabelecer a saúde e consertando a maioria dos tecidos corporais, particularmente a pele, os vasos sanguíneos, os órgãos e

as cartilagens. O MSM é mais efetivo para a recuperação das cartilagens, quando é combinado com a glicosamina, desde que

é uma substância natural que está em concentrações altas, em nosso corpo. Uso sugerido: Duas cápsulas tomadas duas

vezes por dia. Ingredientes: Methylsulfonylmethane (MSM) and Glucosamine.

29.91EUR

MSM  120 Cápsulas

Model :  46-120

Manufacturer :  Gematria

MSM provê uma fonte de sulfeto orgânico a nosso corpo. Uma contribuição boa de enxofre, permite regenerar as articulações

e é crucial para eliminar os produtos de ter desfeito. MSM aumenta a capacidade de nosso corpo para tentar com sucesso os

casos de dor ou inflamação nas articulações. Uso sugerido: 1-3 tampões duas vezes por dia ou 3 x 1 colheres diárias na água

ou no suco.Ingredientes: MSM (Methylsulfonylmethane)

29.91EUR

MSM (Pó) 335 gr.

Model :  45-500

Manufacturer :  Gematria

MSM provê uma fonte de sulfeto orgânico a nosso corpo. Uma contribuição boa de enxofre, permite regenerar as articulações

e é crucial para eliminar os produtos de ter desfeito. MSM aumenta a capacidade de nosso corpo para tentar com sucesso os

casos de dor ou inflamação nas articulações. Uso sugerido:1-3 tampões duas vezes por dia ou 3 x 1 colheres diárias na água

ou no suco.Ingredientes: MSM (Methylsulfonylmethane)

39.25EUR
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Gematria - Test Kit

Test Kit

Model :  11 22

Manufacturer :  Gematria

Apresentação dos produtos principais de Gematria. Ideal para levar a cabo qualquer tipo de teste.

23.36EUR
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Pedras e minerais (QSS®)

Drusa de Amatista

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

Formato/característica: Parte selecionada. Peso entre 350 e 600 gramas. aproximado. O amethyst transmite o espírito e a

importância. É o cristal da entrega da alma a um sentimento mais grande, da aceitação incondicional de o que a vida nos

oferece. O amethyst elimina os medos, elevates as esperanças, levanta-as ao espírito de combate e acalma-as as

tempestades emocionais.

20.00EUR

Espiral grande para segurar os minerais

Manufacturer :  Grial

3.35EUR

Espiral pequena para segurar os minerais

Manufacturer :  Grial

2.76EUR
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Pedra de Ágata Lila Cor Variou (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de água-marinha (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm. O aquamarine reforça nosso campo

magnético e atrai a sorte, a felicidade e o bem estar bons a quem faz exame d. Symbolizes a esperança, favorece o encontro

com os caros seres e o dae (dispositivo automático de entrada) àqueles que sente no solitude, é o símbolo da felicidade

conjugal. Está relaxando e tranquilizer, é assim uma pedra ideal nas situações do stress favorecendo o sistema nervoso

central.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Amazonita (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/medidas características: De 2 a 3 cm.   Indicado para desequilíbrios nervosos.

Amulet dos condutores no general. Útil tratar o rheumatism, a ansiedade, insecurity, medo no general. Em India foi usado

demonstrar a afeição. Fazendas pequenas: O terceiro olho, coroas, bazo e garganta.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Ametista (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.  Poders: Proteção de encontro aos

ladrões, paz, sonhos, superar do alcoholism, tratamento, caráter psychic, amor, raiva, felicidade.   Energia: Receptivo.  

Elemento: Água.   Usos mágicos: O amethyst, é um roxo de quartzo, é uma pedra embebida da mágica velha.  É uma pedra

espiritual com nenhum efeito collateral. É uma pedra da paz. Quando as tensões da vida diária transbordam em seu interior,

mantem um amethyst em sua mão esquerda (ou na direita se for canhoto).  Deixar seus tranquilizing, distensionantes,

vibrações dos relajantes e Pacífico eles invandan ele.  Ou melhorar ainda, usa um amethyst do pendant e do podra evitar

assim estes estados emocionais dos pertubadores assim. Também é uma pedra da sabedoria, concede que a informação

recebida com a mente psychic está usada apropriadamente&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Aventurina (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Calcedônia (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Cornalina (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Hematite (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Jade (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Jaspe Sardo (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Jaspe vermelho (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Malaquita (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

31.32EUR

Pedra de Obsidiana nevada (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: de 2 a 3 cm.   Ideal para os massages do spa. Contribui

a proteção aos chakras. É um protetor grande de encontro ao blockade mental porque ajuda àqueles que têm a dificuldade

para pensar, criar ou dar forma ao pensamento, as well as para aqueles povos com um sensation grande do emptiness mental.

 Causa que nós ganhamos a liberdade interna e ampla as percepções que esclarecem a realidade. A chamada neve-cobriu o

obsidian, de preto e a cor branca, diz que synthesizes opostos: dia e noite; luz e máscara; poço e mal; feminine e masculine;

ying e yang… De acordo com o occultist uns, o preto absorvem as energias negativas e os flocos do branco projetam os

potenciais positivos. De muito velho, os mágicos, têm recomendar vindo fazer exame de uma pedra do obsidian em um saco

pendurado ou da garganta, atrair a sorte boa e afastar-se para os vampires psychic, que são aqueles povos que suposta vivo

na energia que suga à outra.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Olho de tigre(Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Ônix (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Quartzo Citrino (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/medidas características: De 2 a 3 cm. aproximados  Os físico-chemistries das

características   seu nome vêm de seu coloration similar ao citrino, sabem também como Topaz Brasil, Topaz de Spain ou de

Topacio ele de Madagascar, desde que são os países onde está em uma quantidade mais grande. Também sabe-se lhe como

Topaz dourado, porque sua cor oscila da limão amarela ao gilding avermelhado profundo, devido à presença em sua

composição dos hidróxidos do ferro e do cromo.   As propriedades físicas, psychic e emocionais therapeutic   o quartzo do

citrino, procurado muito no cristaloterapia, contribuem o stimulaton, a esperança e a alegria viver, porque sua energia é similar

à energia solar. Reduz as tendências self-destructing e elevates o nível do self-esteem.  Parallelly, harmonizes o corpo mental

com emocional, fazendo exame do primeiro a um estado superior. No aspecto físico, recomenda-se para os exemplos de

afeições crônicas do fígado, do bazo, dos páncreas e do vesicle biliary, aplicados no terceiro chakra.  O quartzo do citrino

reactivates a atividade intelectual esgotada por problemas ou os esforços continuados e são ideais para os estudantes às

vezes das examinações ou para os povos que devem contemplam tarefas intelectuais em determinados termos.  Submerso na

água para beber, combinado com a cor-de-rosa ou o quartzo e, ou o amethyst e o rodocrosita, ele do prasio dá forma a uma

trilogia perfeita para experimentar a paz e a serenidade, eliminando os ghosts do wrath, envies e o jealousy.&nbsp;Radio de

influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Quartzo róseo (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Quartzo transparente (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/medidas características: De 2 a 3 cm. Aproximado.  O quartzo é um cristal com

energias purifying e de equilibrantes. Usando quartzes você pode recarregar e alinhar todos os corpos.&nbsp;Radio de

influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Quartzo Verde (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo &nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra de Sodalita (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR
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Pedra de Turquenita (Bolsa de 5 unidades)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo Formato/característica: Medidas: De 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influência QSS:2 - 3 mts.

aproximadamente&nbsp;

12.18EUR

Pedra pequena de Turmalina Negra (Bolsa de 100 grs.)

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais  Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo &nbsp;Radio de influência QSS:1 mts. aproximadamente&nbsp;

18.80EUR

Pingente de prata espiral com Ametista

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

&nbsp;

Radio de influência QSS:

2 - 3 mts. aproximadamente

&nbsp;

10.79EUR
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Pingente de prata espiral com Quartzo Citrino

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

&nbsp;

Radio de influência QSS:

2 - 3 mts. aproximadamente

&nbsp;

10.79EUR

Pingente de prata espiral com Quartzo róseo

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

&nbsp;

Radio de influência QSS:

2 - 3 mts. aproximadamente

&nbsp;

10.79EUR
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Pingente de prata espiral com Quartzo transparente

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

&nbsp;

Radio de influência QSS:

2 - 3 mts. aproximadamente

&nbsp;

10.79EUR

Ponta de Ametista com base refinada

Model :  55082

Manufacturer :  Grial

CristaisA Importância dos Cristais Quantum Safe System (QSS) Usos e aplicaçôes de Cristais QSS Cristais encontro ao

Electrosmog Limpeza e Manutençâo 

Formato/característica: Medidas: 400 - 500 grs. 

Radio de influência QSS:

   20 - 25 mts. aproximadamente

120.00EUR			96.00EUR
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Test ON-LINE

Test Radiônico

Manufacturer :  Grial

Através de uma máquina moderna baseada em postulados do quantum (® de Quantec), nós podemos analisar os campos

humanos da energia e DETETAR os possíveis desequilíbrios, relacionando os às propriedades de cada um de nossos

produtos e dos objetivos que guiam o consultante. Com este moderno serviço, você têm a possibilidade agora de adquirir a

INFORMAÇÃO DIRETA de seu campo da energia sem nenhumas filtro ou idéias preconcebidas, a máquina faz de interface

entre sua energia e os produtos que são mais concordante para seu objetivo ou situação.COMO LEVAR A CABO A

CONSULTA 1º - Leve a cabo a compra de Teste, como se fosse um produto. Então você receberá um e-mail de confirmação

com uma ligação que o guiará até uma página onde você Você somente terá que prender alguma fotografia de você no

formato .jpg. Não uma definição fotográfica grande é necessária, nem qualquer uma que será muito real, seja mesmo direito

uma foto de sua infância. O que se recomenda, é que será um primeiro plano e principalmente, essa sua imagem ocupa o

mais grande superfície possível da fotografia.2º - Você escreve os objetivos que ele pursu ou algum outro commentary que

você considera opportuna.

A coisa aconselhável, é escolher um único objetivo que é prioritário para nós.Por exemplo: 

- Que os produtos são apropriados para reducir meu peso?- O qual são as flores de Bach as que eu preciso para...?- Que

produtos eu necessitaria melhorar meu insomnia?- Eu gostaria de ter uma confiança mais grande em mim.- Eu gostaria de

melhorar meus problemas da pele.- Que eu necessito ingerir para melhorar minhas digestões?RESULTADOS Em próximas 48

horas você receberá os resultados por e-mail, com os produtos mais concordantes. Também também haverá referências as

condições do tratamento e as doses recomendadas. PREÇO DE CONSULTA O preço de cada consulta é de 15 Eurus (os

impostos não são incluídos). 

Este serviço será pagado por cartão de crédito, PayPal ou Transferência de crédito.

ADVERTINDO Esta consulta só busca ser uma orientação a pessoas que querem levar suplementos dietéticos e nunca terá

caráter de diagnose ou prescrição médica. Se você estiver doente, consulte a um profissional.

15.00EUR
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Radionica

DS-2 Máquina dos desejos

DS2 / Máquina dos desejos,Toda a rede elétrica uma antena gigante

Este complemento inovador para a R21, incorpora um acumulador de orgon lineal em seu interior e uma inrteface que

transforma a rede elétrica inteira da sua área ou país em uma super-antena.

Aumenta drasticamente a capacidade da máquina radiónica R21. Conectado ao R21 que presta como inrterface como

super-antena, mais ao mesmo tempo leva a função de duplicador e acumulador de orgon para aumentar o poder da máquina

de radiónica.&nbsp; 

Depois explicaremos as conexões da R21, mas agora explicaremos a funçao da máquina dos desejos. 

&nbsp;

Na parte superior, nós vemos um quadrado largo, porque lá tem que depositar o pedaço de papel com o desejo e depois

conecta na rede elétrica. O CONSUMO é NULO, porque a máquina não precisa de eletricidade, até mesmo sem o fluído

elétrico porque trabalharia igualmente,

O que aproveita esta conexão, é exclusivamente o estendido elétrico como Super-antena, sem qualquer tipo de consumo.

Você não levará só vantagem do tendido elétrico da sua casa mas também; o tendido elétrico externo da sua casa, até chegar

à mesma central elétrica, creando um efeito potenciado exponencialmente. Este efeito é seguro e não afeta para nada à rede

elétrica e nao há risco de descarga elétrica. 

QUANTOS DESEJOS POSSO PEDIR?Pode pôr vários ao mesmo tempo, mais e melhor centrarse em poucos desejos e

melhor si é um só, pode deixar uma noite a máquina&nbsp; para um desejo, outra noite para outro, se põe vários é preferível

que deixe a máquina fixada, de vez em quando passe e leia os desejos, abra as mãos e as ponha estendidas nos desejos na

máquina&nbsp;e tente memorizar os desejos, não se preocupe si vierem dúvidas, si surgiram, pense que todo isto esta em

processo. 

Mais nós não demos o uso apropriado para que&nbsp; nos tiremos a loteria ou coisas assim, há clientes que comentarom o

que eles tinham&nbsp; adquirido, mas eles não especificarom a posição e o desejo escrito tinham usado. Nossa experiência

teve resultados melhores para tópicos como achar trabalho, superar uma doença, etc. 

O desejo debe ser breve e claro. Por exemplo:&nbsp; 

-&nbsp;QUITAR A&nbsp; DOR E CURAR 

Observará que tem 2 petiçoes juntas, uma vai direto au tema &nbsp;(TIRAR A DOR) e o outro para o quadro geral (CURAR).

Esta construção vai depois de uma sucessão que é aconselhável para adotar qualquer outro desejo, desde uma condena

que&nbsp; reforça a outra.&nbsp; 

Como indicamos previamente, o DS2 não só é bom para adquirir desejos, pode ser usado para curar a distância, para isto é

importante pôr a testemunha da pessoa (foto, unha, torcida de cabelo.) na parte certa do retângulo e na esquerda a nota do

que deseja adquirir.&nbsp; 
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O tempo do tratamento pode ser de 30 minutos ao dia,&nbsp; e podemos pôr vários desejos; mas e aconselhável pôr todos os

desejos que estão relacionados juntos, também para&nbsp; pessoas diferentes que tem o mismo objetivo, por exemplo:

CURAÇAO.

Conetar DS2 a R21

O DS2 pode trabalhar só, o uso combinado com a R21 confere um potencial extenso a milhares de tempos.Se nós usássemos

as 2 máquinas juntamente, nós deveríamos começar a sintonizar com os diais da R21 e depois deixar as testemunhas do DS2

por exemplo durante meia hora.

A conexão entre as duas máquinas estaria conectando à saída da R21 com suas 3 conexões (M, FORMIGA (ANT) e C), os

cabos correspondentes e que no outro estremo tiveram conexoes com a entrada do DS2 (M, FORMIGA (ANT) e C). É preciso

lembrar do DS2, também deve ser ligado na&nbsp; rede elétrica da casa.

Prove e ensaie os próprios experimentos, será a experiência o que indica as possibilidades infinitas que tem o DS2.

¡Tenha o prazer e desfrute

240.50EUR

Lakrima Vita

Manufacturer :  Lakrima Vita

A Jóia MísticaA energia que esta Jóia pode capturar e decodificar energia do universo, enquanto movendo nossas forças

naturais para combater a doença e a intranqüilidade. 

Partindo da convicção que a medicina está dentro do companheiro, e que só é necessário, ativar, estimular, e desbloquear a

capacidade de autocuración oculto em cada corpo; o criador desta Jóia, inventou uma tecnologia baseado no campo do

microvibratoria físico. Lakrima Vita usa ondas e vibrações por meio de um fenômeno de ressonância e interferência, contribuir

à operação fisiológica normal do corpo humano. 

O criador é inventor e investigador que provou durante vários anos e um dispositivo inovador e revolucionário que permitiu

encanar a energia que nos cerca por Lakrima Vita melhorados Esta jóia trabalha do modo seguinte: 

Equilibrando la Energía Electromagnética y Bioplasmática del Ser Humano. : Por meio de sua liga (sem indução magnética ou

ionic) fornece-nos uma multi vibração da freqüência, que possa interagir com o sistema nervoso, reservando assim obtêm e

elevate seu nível da coordenação, este transformam-se as bases fundamentais às correções do dysfunction. 

Por meio da emissão de Ondas de Forma. :As formas geométricas que contém (triângulo, mola...) eles geram uma faixa de

ressonâncias sobre determinadas freqüências que permitem refletir e emitir umas séries de ondas relacionadas com estas

formas geométricas. 

Os resultados adquiridos, eles podem ser feitos nos quadros seguintes da aura de uma pessoa com uma dor de cabeça

aborrecedora e fadiga.

287/302   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=744&language=pt


    

 

 

No princípio, ela estava cansada e com dor de cabeça. 

Depois de 10 minutos, de ser pendurou a Jóia. Desapareceu ele a dor e foi descansada.

Outras aplicações

O uso normal da Jóia, está ajustando o pendurando à altura do plexo (chakra de coração), e levar isto em contínua de modo;

ao mesmo tempo que nós nos ungimos 1 ou 2 tempos em dia com uma gota de Óleo Cerimonial na coroa de nossa cabeça

(chakra coroa) e a sobrancelha. Quando nós usarmos a Jóia, nós sofremos uma grande sensação de bem-estar, paz,

felicidade... A energia que leva esta jóia, pode desbloquear nossa energia encana, enquanto acordando nossa criatividade e

desejos novamente de viver. Algumas pessoas, sofre um titilando leve ou uma sensação de calor que indica nossa reação de

energia, no princípio para os curandeiros de freqüências que leva a Jóia. Se a sua experiência era muito intensa, pode

começar a usar isto durante 1 ou 2 horas em dia, a primeira semana.A Jóia Mística, também pode paliar ou resolver outras

patologias, embora nem não é um medicamento que age como tal (Se você sofre uma doença séria que é aconselhável que

visita o suo especialista) nós poderemos tirar proveito dos pontos e áreas refletivas de nossas mãos ou pés, enquanto também

sendo possível aplicar isto nos meridianos de acupuntura; nós equilibramos estes que energia centra deste modo, e nós

adquiriremos um lembrete e solução mais durável a nossas amolaçõesIgualmente, depois de está usando a Jóia durante um

tempo (a partir de 10 dias), é sido capaz para energetizar, ÁQUA, COMIDA... etc. adquirir isto, só para de jogar com a mão

durante 5 ou 6 segundos o recipiente que contém as mesadas. Foram adquiridos benefícios espetaculares em casos goste: 

Dolores na parte de trás e no cervical. 

Dores de cabeça 

Dolores nas articulações. 

Tensão e fadiga. 

Nervos. 

Depressões. 

Insônia. 

Casos nesses que o uso de LAKRIMA VITA não é recomendadoPrecaução deveria ser tida com o uso da Jóia nos casos

seguintes:

Eu gravidez, nos primeiros três meses. 
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Prótesis metálico de quadril ou joelho. 

Marcapassos 

Processos infecciosos agudos. 

O uso de Lakrima Vita, não pressuponha o abandono de seu medicamento habitual, mas um complemento, sendo podido usar

juntamente

LAKRIMA VITA = 60€ + Óleo cerimonial (30 ml.) = 12 € Livre.

Com a compra de Lákrima Vita, você receberá um Óleo de Cerimonial GRATUITAMENTE (30 ml.) que contém diferentes

gramas radiónicamente tratadas, aliviar e melhorar sintomas diferentes. É externamente aplicado e de um modo local, nas

áreas afetadas. Evitar o contato com os olhos, feridas abertas e áreas sensíveis da pele. É aconselhável um uso combinado

do Óleo e a Jóia; você tem que ungir com 1 gota de óleo o plexo solar e a coroa, 1 ou 2 tempos em dia, na ocasião que a Jóia

é levada.

51.72EUR

Óleo Cerimonial (30 ml.)

Manufacturer :  Eterna Mag

Contém diferentes gramas radiónicamente tratadas, aliviar e melhorar sintomas diferentes. É externamente aplicado e de um

modo local, nas áreas afetadas.Evitar o contato com os olhos, feridas abertas e áreas sensíveis da pele.É aconselhável um

uso combinado do Óleo e a Jóia; você tem que ungir com 1 gota de óleo o plexo solar e a coroa, 1 ou 2 tempos em dia, na

ocasião que a Jóia é levada.

10.35EUR

R21

Nova Versão R21:- Um tamanho mais reduzido- Grande Recipiente - Pouco peso- Possível de levar em um bolso.

A Radiónica é um corpo de idéias relativas aos conceitos e manipulações da sutil como também da sua transmissão a partir de

uma pessoa para outra (ou para qualquer ser vivo, incluindo também&nbsp; a agricultura e a horticultura) com propósitos

curativos. As ideas sobre a Radiónica se originaron a principios do ano 1900 com Albert Abrams (1864-1924).

Aplicações nova do R21:

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tratamentos a longe distancia

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tratamento de si mesmo

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ajuda a conseguir objetivos que se desejam

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para modificar comportamentos

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Crescimento pessoal

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para trabalhar a nossa prosperidade nos negócios

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para melhorar nossas relações com os outros

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maior resistência e vigor para as plantas, animais domésticos, pessoas.
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·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para melhorar tratamentos e remedios terapeúticos

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pra fazer cópias de energia de remédios para a saúde (a nível de energia) 

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pra Levar a cabo preparado&nbsp; vibracionais

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E outros usos que podem surpreender ao anhadir o módulo opcional DS-2

(máquina dos desejos)

Os conceitos de estos campos nao sao infrecuentes na medicina alternativa, e tambem estao según os médicos sócios para

a&nbsp; percepçao extrasensorial (ESP).

Descrição da Radiónica

Radiónica é um método ou uma técnica de terapia alternativa que pressupõe a existência de um campo sutil de energia que

cerca a cada ser vivo, que esta em conexão e unido em uma consciência imaterial (chamada às vezes “mente universal") que

junta todos os seres vivos sobre qualquer distância física que existe entre eles. A Radiónica sustenta&nbsp; o que é este

campo:

".sosten e vitaliza [a vida]. Si debilitase o campo, por exemplo por a tensão ou a contaminação, depois o corpo físico também

se debilita, deixando isto suscetível para todos os tipos de sintomas e doenças. O sucesso da Radiónica é identificar as

fraquezas neste campo e&nbsp; corrigirlas, de tal modo que alivia ou previne a desarmoniía física ou emocional. Este campo

sutil não pode alcançar com nossos sensos convencionais." 

&nbsp;

Os terapeutas que usam as técnicas semelhantes aos radiestesistas para focalizar os próprios sensos e identificar as

fraquezas no " campo da energia” do paciente&nbsp; ou do objetivo e&nbsp; procedem na seleção dos remédios, e das

freqüências para a difusão da "energia curativa." Éstos poden incluir ambos instrumentos físicos, dos quais Abrams diseñó

trece, así como ele uso das mostras “pesonais” por exemplo o pelo ou sua firma, como ajuda na concentraçao para conseguir

um melhor efeto de afinamento e efeto terapeútico sobre a propia energía sutil do terapeuta.

A descrição destes campos e conexões relacionadas com o Universo nao físico, de acordo com os terapeutas, a Radiónica

tem&nbsp; capacidade para ser usada no peronal de uso direito ou longo, com propósitos terapéuticos.

Precedentes conceituais

Os campos são postulados sutis da energia e da conexão entre pessoas em outras tradiçoes chamánicas e espirituais. Por

exemplo, as auras sao uma descriçao común dos campos personais da energía,&nbsp; a curaçaoespiritual e as energías

cuartivas sao outras tradiçoes e práticas nao-científicas e terapeúticas por o medio da energía e dos conceitos modernos

da&nbsp; percepçao extrasensorial e outros conceitos místicos&nbsp; antiguos que ajudan a idea de uma coneçao nao física

universal do que e o mesmo; do que “todos os seres vivos somos um”.

A idea da energía sutil tambem transcurre paralela aos outros términos em outros campos, incluindo o orgon, e a força odica e

o Qi. 

&nbsp;

A Radiónica e a Terapia

A Radiónica como conceito terapêutico está fundado na idéia que toda a vida e o assunto contém vibrações e eles são

harmônicos o que Radiónica tenta manipular: "todos os medicamentos que são específicos no tratamento da doença, tenha

uma gama definida de vibraçoes."

De acordo com esta idéia, uma pessoa saudável terá certa "freqüência de energia" que definem a saúde com o mover do

corpo, enguanto que uma pessoa insalubre exibirá outras "freqüências" definem seus desordens de saúde. Os dispositivos de

prova dos Radiónicos intentan descobrir e restabelecer o padrão de saúde em pessoas, aplicando freqüências energeticas

saudáveis para compensar as freqüências "desarmónicas" da doença. A Radiónica pedira emprestado a palavra freqüência

para descrever uma "entrada" de certa energia que sai dos significados habituais, que não corresponde com qualquer forma de

energia famosa. 

Albert Abrams desenvolveu treze dispositivos para descobrir tais freqüências e restabelecer o protetor frecuencial da saúde

das pessoas, correspondendo as suas freqüências. Mais Abrams fez um pouco de dinheiro com seus dispositivos, ele já tinha

dinheiro devido a uma herança. Ele viveu uma vida muito simples, usando a maioria do seu dinheiro para a investigação. A
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American Medical Association tambem o consideraba a ele como o “decano dos curandeiros.”

O primeiro informe completo em Radiónica foi copilado por Edward Wriothesley Russell em seu livro “Informe sobre a

Radiónica” (1973).

O uso dos tests&nbsp; radiónicos 

Para trabailhar um dispositivo radiónico típico, é necessário uma mostra&nbsp; por exemplo o cabelo, a sangue, a saliva ou

a&nbsp; urina. As manivelas agem como contador e são usadas para calcular a freqüência na qual a mostra provavelmente

está vibrando. O placa é utilisada pelo analista que arrasta seu dedo pelo mesmo ajustando as manivelas.

Quando as manivelas estão ajustadas, há um ponto onde o dedo se&nbsp; adere mais firmemente ao distintivo da placa mais

que em qualquer outro ponto. Isto se chama "sintonizar a placa." Este ponto de adesão mais forte, é o ajuste para aquela

manivela. O analista vai ajustar a manivela seguinte na placa maior, e assim sucessivamente, até que todas as manivelas

foram ajustadas. A leitura final todas as manivelas sao transformadas na&nbsp; freqüência que corresponde ao material da

mostra.

Este método de operação não deixa de ser subjetivo, porque depende das sensações que&nbsp; experimenta o terapeuta, no

movimento do dedo na placa.

&nbsp;

&nbsp;

A MÁQUINA DOS DESEJOS (DS-2)

Esta amplificação, aumenta o potencial drásticamente do R21 

Transforma todo o circuito elétrico da nossa casa em uma antena e também tem acumuladores de orgon.

O disenho dela permite trabalhar vários desejos simultaneamente.

&nbsp;

577.24EUR
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Sais de Schüessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100

10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100

10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100

10.51EUR

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100

10.51EUR
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Fórmula con las 12 Sales x 100

Cada comprimido contiene: - Calcarea Fluorica 12x - Calcarea Phosphorica 6x - Calcarea Sulfurica 6x - Ferrum Phosphoricum

12x - Kalium Muriaticum 6x - Kalium Phosphoricum 6x - Kalium Sulphuricum 6x - Magnesia Phosphorica 6x - Natrum

Muriaticum 6x - Natrum Phosphoricum 6x - Natrum Sulfuricum 6x - Silicea 12x

12.51EUR

Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100

10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100

10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100

10.51EUR

Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100

10.51EUR
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Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100

10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100

10.51EUR

Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100

10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100

10.51EUR
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EternaMag

Anéis clássicos (E-Mags ™)

Manufacturer :  Eterna Mag

2 Anéis (1000 Gauss/Potência)Recomendações de Uso: Simplesmente leve os anéis no dedo mindinho de cada mão, em

qualquer momento que vòce pode, até 8-10 horas diariamente. E-Mags™ e NeoMags™, eles estimulam o fluxo do Chi

(força-vital) no corpo, aumentando a capacidade de recuperação e rejuvenecimiento. Também é satisfatório para os levar,

quando nós levarmos a cabo algum tipo de meditação ou técnica de relaxamento, desde então ajude chegar a estados mais

fundos.E recomendado para levar E-Mags™ e NeoMags™ em qualquer momento que nós temos de relaxamento (a coisa

ideal é os levar dormir), desde que o corpo leva a cabo as funções de restauração então nesses momentos. Nota: A polaridade

"+" deve ser para cima na mão direita, e debaixo de na mão esquerda (Governa o mesmo princípio nas pulseiras para os pés).

Você pode investir este princípio, se vôce quer mas têm que levar a cabo isto igualmente nas pulseiras dos pés, se usa isto ao

mesmo tempo.Os anéis são ajustáveis e as pulseiras podem ser levadas junto com algumas meias que os seguram, para um

conforto melhor. Para um tratamento mais completo e mais rápido, nós o recomendamos que usa os anéis e as pulseiras para

os pés, ao mesmo tempo.Precauções: Não usar no caso de problemas de coração (marcapassos) ou durante a gravidez.

21.55EUR

Neodymium Rings (NeoMags ™)

2 Anéis ( 3000 Gauss/ Potência) Recomendações de Uso: Simplesmente leve os anéis no dedo mindinho de cada mão, em

qualquer momento que vòce pode, até 8-10 horas diariamente. E-Mags™ e NeoMags™, eles estimulam o fluxo do Chi

(força-vital) no corpo, aumentando a capacidade de recuperação e rejuvenecimiento. Também é satisfatório para os levar,

quando nós levarmos a cabo algum tipo de meditação ou técnica de relaxamento, desde então ajude chegar a estados mais

fundos.E recomendado para levar E-Mags™ e NeoMags™ em qualquer momento que nós temos de relaxamento (a coisa

ideal é os levar dormir), desde que o corpo leva a cabo as funções de restauração então nesses momentos. Nota: A polaridade

"+" deve ser para cima na mão direita, e debaixo de na mão esquerda (Governa o mesmo princípio nas pulseiras para os pés).

Você pode investir este princípio, se vôce quer mas têm que levar a cabo isto igualmente nas pulseiras dos pés, se usa isto ao

mesmo tempo.Os anéis são ajustáveis e as pulseiras podem ser levadas junto com algumas meias que os seguram, para um

conforto melhor. Para um tratamento mais completo e mais rápido, nós o recomendamos que usa os anéis e as pulseiras para

os pés, ao mesmo tempo.Precauções: Não usar no caso de problemas de coração (marcapassos) ou durante a gravidez.

38.79EUR
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Pulseiras para os pés  E-Mag ™

Manufacturer :  Eterna Mag

2 Pulseiras para os pés (2000 Gauss/ Potência) Recomendações de Uso: Simplesmente leve os anéis no dedo mindinho de

cada mão, em qualquer momento que vòce pode, até 8-10 horas diariamente. E-Mags™ e NeoMags™, eles estimulam o fluxo

do Chi (força-vital) no corpo, aumentando a capacidade de recuperação e rejuvenecimiento. Também é satisfatório para os

levar, quando nós levarmos a cabo algum tipo de meditação ou técnica de relaxamento, desde então ajude chegar a estados

mais fundos.E recomendado para levar E-Mags™ e NeoMags™ em qualquer momento que nós temos de relaxamento (a

coisa ideal é os levar dormir), desde que o corpo leva a cabo as funções de restauração então nesses momentos. Nota: A

polaridade \"+\" deve ser para cima na mão direita, e debaixo de na mão esquerda (Governa o mesmo princípio nas pulseiras

para os pés). Você pode investir este princípio, se vôce quer mas têm que levar a cabo isto igualmente nas pulseiras dos pés,

se usa isto ao mesmo tempo.Os anéis são ajustáveis e as pulseiras podem ser levadas junto com algumas meias que os

seguram, para um conforto melhor. Para um tratamento mais completo e mais rápido, nós o recomendamos que usa os anéis

e as pulseiras para os pés, ao mesmo tempo.Precauções: Não usar no caso de problemas de coração (marcapassos) ou

durante a gravidez.

116.38EUR
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Silicio orgânico

Crema Fluida Rosa Mosqueta 50 ml

Crema Fluida

Nutrición celular. Hidratación y luminosidad. Nutre intensivamente la piel. Mejora la firmeza en la piel de la cara y cuello. Contra

los signos del cansancio: piel luminosa, satinada.

Después de una sola aplicación, apreciará una mejoría de la apariencia de su piel porque Silicium Rosa Mosqueta minimiza las

líneas de expresión y da a la piel un tacto ultra-liso y ultra-suave.

Ingredientes: Silicio orgánico de quinta generación, aceite de rosa mosqueta de chile, cera de abeja, manteca de cacao, aceite

de germen de trigo, aceites esenciales de lavanda y de naranja.

Utilización:Aplicar mañana y noche, en pequeños movimientos circulares, con la piel previamente limpia.

28.45EUR

Hemosil 100 ml

Modo de Empleo: aplicar Hemosil en la zona anal tantas veces como sea necesario.

Hemosil es un gel de uso externo que en caso de hemorroides, malestar, fisuras o prurito mantiene limpia, hidratada y aliviada

la zona anal. Previene el escozor y la irritación, mejora el confort anal en caso de molestia local o irritaciones localizadas.

Efecto inmediato refrescante y duradero. Evite las molestias definitivamente. Hemosil es adecuado tanto para un uso ocasional

como para una utilización regular. Hemosil asocia Hamamelis y silicio orgánico de quinta generación, en forma de un gel no

graso en tubo de 100 ml.

18.11EUR
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Silicio orgânico (Gel 150 gr.)

Espectro de uso amplo. Especialmente estudado para a aplicação nas articulações: cervical, lombar, joelhos, etc. Também

você pode aplicar eficazmente em problemas de pele para os quais uma regeneração do derme é requerida, enquanto

estimulando o formadoras de celas da estrutura cutânea (fibroblastos).Hipoalergénico de gel muito usado por fisioterapeutas.

Também aplicado em osteopatia, kinesiología e dermatologia estética. Você pode usar com aparatos de hipertermia,

electroforesis ou IonocinesisMuito efetivo melhorar a flexibilidade, o bem-estar para articular e certos problemas desportivos e

também em celulite e varizes.Modo de emprego: aplicar Gel de Silicium nas áreas afetaram entre 3-4 vezes por dia ou mais se

é necessário, em massagem leve ou permitindo agir o produto depois de aplicação de uma camada boa. Ingredientes: Dilui,

celulose de Hydroxyethyl, Methylsilanol ou silicone orgânico, grandis cítrico, glicerina, SílicaPara aplicações tópicas. Para

efetividade adicional em tratamentos locais, combinar com o silice orgânico líquido. Aplicar na área afetaram 2 tempos em

dia.AVISO:Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) ou outros elementos de traço que limitam seu

absorption. A seuconcentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente assimilated, os

produtos que afirmam para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone assimilable. É o que no

químico é solubility ou concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita faz esse o silantriol, e

cai ao fundo ou em todo o casocristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando sua passagem às

células.

21.04EUR

Silicio orgânico (Gel 500 ml.)

Espectro de uso amplo. Especialmente estudado para a aplicação nas articulações: cervical, lombar, joelhos, etc. Também

você pode aplicar eficazmente em problemas de pele para os quais uma regeneração do derme é requerida, enquanto

estimulando o formadoras de celas da estrutura cutânea (fibroblastos).Hipoalergénico de gel muito usado por fisioterapeutas.

Também aplicado em osteopatia, kinesiología e dermatologia estética. Você pode usar com aparatos de hipertermia,

electroforesis ou IonocinesisMuito efetivo melhorar a flexibilidade, o bem-estar para articular e certos problemas desportivos e

também em celulite e varizes.Modo de emprego: aplicar Gel de Silicium nas áreas afetaram entre 3-4 vezes por dia ou mais se

é necessário, em massagem leve ou permitindo agir o produto depois de aplicação de uma camada boa. Ingredientes: Agua,

celulose de Hydroxyethyl, Methylsilanol ou silicone orgânico, grandis cítrico, glicerina, Sílica. Para aplicações tópicas. Para

efetividade adicional em tratamentos locais, combinar com o silice orgânico líquido. Aplicar na área afetaram 2 tempos em

dia.AVISO:Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) ou outros elementos de traço que limitam seu

absorption. A seuconcentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente assimilated, os

produtos que afirmam para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone assimilable. É o que no

químico é solubility ou concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita faz esse o silantriol, e

cai ao fundo ou em todo o casocristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando sua passagem às

células.

50.56EUR
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Silício orgânico G5 (1 litro)

Silicone orgânico por oral. Eu completo dietético. Sabor líquido, neutro bebível. Meio duração da garrafa: 5

semanas.Completamente assimilável para o organismo e biodisponible imediatamente para as celas, solução perfeita, não

coloidal, sem presença de cristalizações.Este produto é a 5º geração de silicone oral orgânico. É muito mais assimilável e mais

efetivo a nível de contribuição de silicone que qualquer silicone coloidal, azedo ou extrato de planta rica em silicone.Por causa

das faltas neste elemento de muitas pessoas (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) é muito conveniente esta contribuição em adultos,

fraco, convalescente, cansado, e também para os desportistas desde ajuda para a forma e o bem-estar geral. Silicium G5

liquida se conselha para:Manter algumas articulações flexíveis, preservação da cartilagem, desenvolvimento ósseo e

assimilação do cálcio, manter mais jovem os tecidos, conservação de pêlos e unhas saudáveis, contra o desmineralización,

favorece a mocidade e flexibilidade da peleModo de emprego: Levar 10 ml.. 3 vezes por dia 5-10 minutos antes das comidas.

É compatível com a tomada de qualquer medicamento ou complemento, enquanto aconselhando porém para uma efetividade

maior para não os levar ao mesmo tempo.Silicio orgânico líquido da quinta geração, de acordo com Le Ribault. Para um

tratamento intensivo de 25 a 35 dias (uma aplicação local mais três colherada diariamente) ou 4 a 5 meses um colherada se

for feita uma manutenção diária.AVISO:Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) nem outros elementos de

traço que limitam seu absorption. A seuconcentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente

assimilated, os produtos que afirmam para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone

assimilable. É o que no químico é solubility ou concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita

faz esse o silantriol, e cai ao fundo ou em todo o casocristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando

sua passagem às células.

45.80EUR

Silicium Serum y Elixir 50 + 15 ml

Anti-edad, reafirmante y anti-arrugas. Efecto lifting. Activa la renovación celular, estimula la producción de colágeno por las

células, reestructura la elastina, reduciendo la profundidad de las arrugas.Silicium Serum + Elixir esencial contiene silicio

orgánico de quinta generación y extractos y aceites naturales, asegurando una regeneración de la piel en profundidad.

Resultados positivos inmediatos y a medio plazo.Ingredientes:Serum: Silicio orgánico de quinta generación, extractos naturales

de Tepezcohuite y aceite esencial de Rosa Damascena. Elixir esencial: Todo el poder de los aceites esenciales de rosa

mosqueta, nuez de albaricoque, germen de trigo, naranja, palmarosa y lavanda. Es el complemento ideal del Serum aportando

a la piel nutrición y elasticidad.Modo de empleo:Aplicar el Serum sobre el rostro y el cuello, y a continuación 4-5 gotas del

aceite en suave masaje. Usar mañana y noche sobre la piel bien limpia.

47.41EUR
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Soriasil 150 ml

Cuidado diario de la piel.

Modo de empleo:

Vaporizar sobre la piel de 3 a 4 veces al día.

Pieles con tendencia a la descamación con picor e irritación.

Recientes estudios científicos muestran la importante acción del silicio  en la síntesis del colágeno y elastina de la piel y su

papel estructural en los glicosaminglicanos, lo que resulta en una gran capacidad de regeneración cutánea.

Utilice el tapón a modo de bomba para generar presión en el interior del recipiente.

Realice este movimiento 3 o 4 veces hasta que el liquido se vaporice correctamente.

16.81EUR
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Oxigênio

OxCgen™ (60 x 600 mg.)

Manufacturer :  Grial

OxCgen™ é um produto original é uma versão&nbsp;atualizada da fórmula original de Homozon de Nikola Tezla e libera o

oxigênio ativado - uma mistura original e poderosa do oxigênio e do ozônio - inicialmente no intervalo digestivo. As alegrias de

experimentar o ambiente rico do oxigênio de uns dois pontos que experimentem OxCgen™ fazem a este produto nosso

bestseller da posição a mais longa. Cada cápsula contem: Óxido do magnésio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. -

Bioflavonoids: 25 mg. USO SUGERIDO: De 3-5 cápsulas diárias em um estômago vazio com o 8.oz da água pura. Melhore na

tomada rápida da circunstância e do don´t após qualquer coisa até 1 hora. É tomada recommendable com refeições, algumas

de umas fórmulas antioxidant e prebiotic.

20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)

Manufacturer :  Grial

OxBlast™ é um produto original é uma versão atualizada da fórmula original de Homozon de Nikola Tezla e libera o oxigênio

ativado - uma mistura original e poderosa do oxigênio e do ozônio - inicialmente no intervalo digestivo. As alegrias de

experimentar o ambiente rico do oxigênio de uns dois pontos que experimentem OxBlast™ fazem a este produto nosso

bestseller da posição a mais longa. COMPOSIÇÃO: 56 grs. Óxido do magnésio com um tratamento ionic especial. USO

SUGERIDO: Do teaspoon 1-2 diário em um estômago vazio com o 4.oz da água pura e após você deve beber 4.oz mais do

suco da limão. Melhore na tomada rápida da circunstância e do don´t após qualquer coisa até 1 hora. É tomada

recommendable com refeições, algumas de umas fórmulas antioxidant e prebiotico.

20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)

Manufacturer :  Grial

Este produto emocionante do suplemento do oxigênio inclui os minerais 78+ e elementos de traço naturais, 7 enzymes, e 21

aminos-ácido as well as sua abilidade original de liberar o oxigênio do componente interno da água do corpo por doze horas

após beber. 

Instrução: Para adultos, você pode misturar 7-9 gotas em 8 onças. (um vidro) do suco purified 2-3 da água o cronometra o

diário. As crianças podem usar 1/4 a 1/2 da quantidade do adulto. É tomada recommendable com refeições, algumas de umas

fórmulas antioxidantes e prebioticas.

25.79EUR
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