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No mercado desde 2001, o Grupo Fisioquântic destaca-se pela 
fabricação de Frequenciais Florais e Suplementos elaborados à base de 
Vitaminas, Minerais na forma de Oligoelementos e Colágeno, obtidos a 
partir de uma tecnologia inovadora, que tem por objetivo dar suporte a 
variados segmentos de profissionais na área da saúde.

GRUPO FISIOQUÂNTIC

Por meio do desenvolvimento de práticas inovadoras, e sempre 
preocupado com a dimensão do bem-estar social, o Grupo Fisioquântic 
desenvolveu a tecnologia Quantum Health®. Utilizada como ferramenta 
para obtenção de um elevado padrão de qualidade, esta tecnologia é fruto 
de investimentos. 

O Grupo Fisioquântic conta hoje com dezesseis linhas de produtos de uso 
humano (treze de Florais Frequenciais e três de Suplementos 
Alimentares), além da mais nova linha de florais de uso veterinário 
(Zooquantic).  Ao todo, soma mais de 200 diferentes produtos.

Florais
Atuam por ressonância vibratória, despertando a harmonia e o equilíbrio 
energético, estando envolvidos assim na manutenção do bem-estar e 
melhor qualidade de vida animal. Não são medicamentos, pois não 
possuem princípios ativos, e sim energia que foi extraída das flores. Não 
substituem o uso de medicação convencional, sendo isentos de ação 
terapêutica. 
São produtos isentos de registro no MAPA (Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), conforme art. 44 do Decreto 5053/04 e Of. 
Circ. 04/2013/DFIP/DAS. Este fato não exime a responsabilidade com a 
produção dentro dos padrões de qualidade adequados. 

TECNOLOGIA

PRODUTOS

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS 



O Sistema de Gestão da Qualidade do Grupo Fisioquântic é certificado 
desde 2017 pela ISO 9001:2015, através do British Standards Institute 
(BSI), com sede em Londres (Reino Unido), um dos mais importantes 
certificadores mundiais que oferece serviços relacionados com a 
padronização e a certificação de processos e produtos.
A ISO 9001 é uma norma que atende práticas internacionalmente aceitas 
e reconhecidas para a gestão da qualidade. O Grupo, através desta 
certificação, mostra sua preocupação constante em buscar melhorias na 
qualidade de seus produtos, processos e serviços, tornando-se assim 
modelo de excelência para consumidores e clientes.
A Fisioquântic apresenta ainda o Sistema de Gestão Ambiental, 
certificado pela ISO 14001:2015, através do BSI. Essa nova certificação 
obtida pelo Grupo em 2021, demonstra a importância conferida pela 
empresa à manutenção das responsabilidades ambientais, além de 
garantir uma maior eficácia no alcance do desenvolvimento sustentável.

CERTIFICAÇÃO

Os produtos são fabricados com um elevado rigor de qualidade em todas 
as etapas de produção, desde o controle dos insumos, selecionados e de 
altíssima qualidade; materiais de embalagem e produtos acabados; além 
da validação dos processos de fabricação; instalações e equipamentos 
adequados, bem como o treinamento do pessoal, seguindo as normas 
técnicas e padrões sanitários ditados pela  ANVISA.

QUALIDADE

ISO14001ISO9001



Os produtos Florais de Uso Veterinário da linha Zooquantic 
equivalem a uma modalidade terapêutica que melhora o bem-
estar dos animais sem apresentar riscos relevantes à saúde dos 
mesmos. Podem incluir outras terapias integrativas em situações 
comuns, como na adaptação, por exemplo.
Florais Frequenciais beneficiam energeticamente os animais que 
apresentam algum desequilíbrio comportamental, seja ele 
emocional ou da própria personalidade do animal, trazendo 
conforto, bem-estar e equilíbrio.
 

ESSÊNCIAS VIBRACIONAIS FLORAIS: PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO 
NO MAPA DE ACORDO COM ART. 44 DO DECRETO Nº 5053/04 e OF. CIRC. 
04/2013/DFIP/DAS
Estes produtos não são medicamentos e não substituem o uso de medicação 
convencional. Não possuem finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

LINHA ZOOQUANTIC



A dificuldade em aceitar um novo 
animal ou um novo membro na 

família, gera desconforto emocional. 
“Aceitando um Novo Animal” é um 
floral que trabalha a aceitação e a 

segurança, melhorando sentimentos 
de inferioridade.

ANSIEDADE

Para animais ansiosos, nervosos, 
impacientes, desatentos, 

angustiados e com tendências a 
manifestações alérgicas. 

“Ansiedade” é um Floral que 
equilibra as emoções e promove o 
reequilíbrio da hipersensibilidade 

energética.

ACEITANDO UM NOVO ANIMAL

Frasco
50ml

Frasco
50ml

APATIA E CANSAÇO

Em situações de sensação de apatia, 
cansaço e desânimo, que antecedem 
desequilíbrios envolvendo a energia 

respiratória. Equilibra a fraqueza e traz 
vitalidade, energia.

Frasco
50ml



Frasco
50ml

Para animais com humor reprimido, 
sofrimento emocional e irritabilidade, 
apresentados sob a forma de ações 

repetitivas e constantes, sem 
propósito aparente. Este 

comportamento traz estresse, 
ansiedade e frustração. O Floral 

“Comportamento Compulsivo” busca 
promover o equilíbrio mental e 

energético.

COMPORTAMENTO
COMPULSIVO Em animais com debilidades 

energéticas, são necessários o 
resgate e a promoção do conforto e 
do bem-estar, pois as boas energias 

harmonizam os mecanismos de 
defesa.

CONFORTO E BEM-ESTAR

COPROFAGIA
Para animais com hábito de ingerir fezes. Um 

dos motivos comportamentais por trás deste fato 
pode ser o desejo de chamar a atenção do tutor. 

“Coprofagia” trabalha as causas emocionais 
deste hábito e traz equilíbrio e paz, promovendo 

o bem-estar.

Frasco
50ml

Frasco
50ml



Frasco
50ml

Frasco
50ml

Frasco
50ml

Quando cronicamente 
estressados, os animais 

podem se sentir nervosos, 
deprimidos ou com medo, não 

manifestam curiosidade e 
reagem com exagero ao toque 
e ruídos. O Floral “Estresse”  

reajusta e equilibra 
energeticamente estas 

condições e a disposição 
física.

ESTRESSE

FALTA DE APETITE
Floral Frequencial que equilibra 
perdas energéticas envolvendo 
hábitos alimentares e a energia 

digestiva, em situações de 
mudança de rotina ou por o animal 
passar muito tempo sozinho, por 

exemplo.

HIPERATIVIDADE

Animais hiperativos e com 
excesso de energia são 

impacientes e impulsivos, 
apresentam comportamento 

destrutivo e podem ser 
agressivos, mesmo sem 

estímulos. “Hiperatividade” é um 
Floral que equilibra a energia 

excessiva dos animais, 
devolvendo a quietude.

Frasco
50ml

Frasco
50ml

Frasco
50ml



Estimula a calma e estabilidade 
emocional em animais com 

comportamento destruidor, barulho 
excessivo, com desejo de atenção 

e imaturidade. “Indisciplina” 
promove a harmonia e o equilíbrio, 

estimulando o bom 
comportamento.

INDISCIPLINA

INDISPOSIÇÃO
PARA BRINCAR

Animais com indisposição, 
sofrimento emocional e 

desequilíbrio nervoso podem 
apresentar manifestações 

cardíacas. Floral que auxilia no 
resgate do interesse em 

brincar e interagir.

LAMBEDURA

Normalmente animais com o 
hábito de lamber excessivamente 
as patas e outras partes do corpo 

apresentam coceira, tiques 
nervosos e podem desenvolver 

desequilíbrios cutâneos. 
“Lambedura”: floral que promove 
a sincronização energética deste 

comportamento e da pele.

Frasco
50ml

Frasco
50ml

Frasco
50ml



Para animais com medo incontrolável, 
terror ou trauma de barulhos altos, 

que resultam em estresse, 
insegurança, agressividade e 

desespero em procurar abrigo. 
Promove coragem, autoconfiança, 

calma e tranquilidade.

MEDO DE FOGOS

Frasco
50ml

Para cães que latem excessivamente 
e apresentam ansiedade, excitação e 
insegurança. Traz confiança, conforto 
e tolerância. Estimula o controle de 
manifestações que visam chamar a 

atenção dos donos.

LATIDO EXCESSIVO

AU-AU
MIAU

AU-AU
MIAU

AU-AU
MIAU

AU-AU
MIAU

AU-AU
MIAU

AU-AU
MIAU

MEDO DE TEMPESTADE
Em situações de medo 

desgastante por chuva, vento e 
trovões. Este sentimento gera 

estresse e problemas 
comportamentais, incluindo 

hipervigilância, agressividade, 
desconfiança e dificuldade de 
entrosamento. O Floral “Medo 

de Tempestade” restaura o 
equilíbrio e a harmonia, 
trazendo serenidade.

Frasco
50ml

Frasco
50ml

Frasco
50ml



Frasco
50ml

Animais apáticos e sedentários, com 
desequilíbrio do humor e peso 

corporal apresentam autoestima e 
bem-estar comprometidos. “Preguiça 

e Desânimo” ameniza 
energeticamente estas emoções e 
comportamentos que envolvem o 

desequilíbrio alimentar.

PREGUIÇA E 
DESÂNIMO Para situações pós-traumáticas ou 

que provocam desequilíbrio 
emocional e animais com síndrome 

do abandono. Floral Frequencial que 
busca regular energeticamente 

traumas e feridas psíquicas.  

TRAUMAS

TRISTEZA
Em situações de animais tristes, 
apáticos, desanimados e que se 

isolam. Deixam de brincar e de se 
alimentar, ficando pouco receptivos. 

O Floral “Tristeza” estimula o 
controle de emoções negativas e 

ajuda a devolver vitalidade, alegria 
e motivação.  

Frasco
50ml

Frasco
50ml
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