
Terapia Floral Frequencial 

Tratamento com frequências florais 
 



Introdução 

TERAPIA FLORAL FREQUENCIAL 

A Terapia Floral Frequencial pode ser definida como a aplicação de frequências harmônicas 
que levam informação para as células ou sistemas, através de energia eletromagnética, 
ativando funções celulares. 

 

Seu principio é baseado na energia vibracional, que por meio de ressonância, permite 
estimular uma resposta celular positiva, de auto cura, para o sistema  ou célula que estiver 
disfuncional. 

 

É uma terapia complementar e integrativa, sem princípios ativos e sem efeito colateral para o 
paciente. 

 

De fácil acesso, fácil aplicabilidade, e que aumenta a resolutividade de qualquer tratamento! 
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Florais quânticos 
Os indutores frequenciais florais não são medicamentos, pois não possuem 
princípios ativos, tão pouco fitoterápicos, nem nutracêuticos. 

 

Eles contêm apenas uma combinação de florais e energia. 

 

Essa tecnologia chamada de Quantum Health, baseada nos princípios da física 
quântica, é capaz de induzir uma resposta celular no mesmo padrão de ressonância 
que foi emitido pelo floral, quando ele entra em contato com o corpo humano. 

 

Podem ser usados em quaisquer situações clínicas, pois eles enviam mensagens, via 
onda de informação, para cada célula, ou sistema que não estiver em plena 
funcionabilidade. 
 

Como funcionam? 
 

Atuam por ressonância vibratória, despertando a harmonia e o equilíbrio energético, 
se envolvendo na manutenção de uma melhor qualidade de vida. Não substituem o 
uso de medicação convencional e não possuem finalidade de tratamento ou cura de 
enfermidades, mas podem ser excelentes opções complementares e integrativas. 
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INDUTORES  
FREQUENCIAIS  

FLORAIS  
DA FISIOQUÂNTIC 

EM GEL E  
EM GOTAS 

E SUAS  
DIFERENTES LINHAS 

 



Possibilidades  terapêuticas 
Compartilho 4 resultados positivos e expressivos do uso dos florais quânticos: 

 

- Pé que descamava: 1 semana com uso dos florais – pé sem descamação; 

- Esteatose hepática não alcoólica: 1 mês de floral – melhora de todos os sintomas, inclusive 
sono e enxaqueca, e emagrecimento expressivo, sem dieta; 

- Endometriose:  4 meses com uso de 1 floral - redução do endometrioma; 

- Paresia do VI nervo ocular:  3 meses de uso dos florais - olho quase dentro da normalidade e se 
movimentando antes do tempo mínimo estimado de 6 meses para uma possível melhora. 
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Todas as situações clínicas mencionadas 
acima são verdadeiras, testemunhadas e 
registradas. 

 



Linhas de Atuação 
 

Ionquântic Floral 

Biofactor 

Fitoquântic 

Oxyderme 

Fisiotox 

Plus 

Bioquântic 

Harmonizadores 

Genquântic 

Fisioquântic Man 

Fisioquântic Woman 

Receptquântic 

Quantflan 

Kollageno Quântico 

Ionquântic Oligoelemento 

Vitquântic 
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Cada uma dessas linhas apresenta uma série de 
florais desenvolvidos especialmente para cada 
situação a que se pretende tratar, tais  como: pele, 
eixo hormonal, inflamação, alergias, doenças 
crônicas, corretores de diátese, harmonizadores, anti 
homotóxicos, oligoterápicos, biofatores respectivos 
de cada orgão, detoxificação do corpo, entre outros. 

 



Sâmia Keller Luccas 

Terapeuta Floral Quântica 
 

Como terapeuta floral, meu desejo, é trazer 
ainda mais equilíbrio, entre você e suas células! 

 

 

 

CONTATO 

19 98104-2212 

samialuccas@gmail.com 

 


