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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 na área da 
saúde.

TECNOLOGIA

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.

CERTIFICAÇÃO

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.

QUALIDADE

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.

PRODUTOS 

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.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

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. 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 (MS/SVS/GABIN Nº 
479/98), entretanto, este fato não exime a responsabilidade com a produção dentro dos padrões de 
qualidade adequados ao consumo. Sua dispensação e comercialização são permitidas em farmácias e 
drogarias (RDC nº 44/2009).

Suplementos Minerais e Vitamínicos

Os Suplementos Minerais e Vitamínicos são elaborados a partir de nutrientes destinados a complementar 
uma dieta normal, portanto, são utilizados em casos em que sua ingestão a partir da alimentação é 
insuficiente, ou quando se requer a suplementação. São produtos isentos de registro de acordo com a RDC 
27/2010 (ANVISA).

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.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Florais: Atuam por ressonância vibratória, despertando a harmonia e o equilíbrio energético, estando envolvidos assim na manutenção de uma melhor qualidade de vida. Não são medicamentos, 

pois não  possuem princípios ativos. Não substituem o uso de medicação convencional e não possuem finalidade de tratamento ou cura de enfermidade. São produtos isentos de registro 

(MS/SVS/GABIN Nº 479/98), entretanto, são rigorosamente produzidos dentro dos padrões de qualidade adequados ao consumo da população.

Suplementos Alimentares: São elaborados a partir de nutrientes destinados a complementar uma dieta normal, portanto, são utilizados em casos onde sua ingestão a partir da alimentação é 

insuficiente, ou quando se requer a suplementação. São produtos isentos da obrigatoriedade de registro sanitário de acordo com a resolução RDC nº 27/2010 (ANVISA).
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            Os produtos da linha Ionquântic Frequências Florais equivalem a uma modalidade envolvida no  
fornecimento de informações que visa modular energeticamente a recuperação de uma memória 
vibracional.

 

              Uma vez que as essências vibracionais florais entrem em contato com o organismo, ocorre o que 
é chamado de efeito magnetoelétrico. De acordo com a frequência, células de energia idênticas receberão 
a informação vibracional do produto em questão, caracterizando uma ação puramente biofísica.



Afinatum: Floral de largo espectro energético que ajuda 
a equilibrara força da imunidade.

Boream: Melhora a ressonância vibratória nos 
desequilíbrios energéticos oriundos da menopausa, 
como irritabilidade, mau humor, nervosismo e angústia. 

Arenum: Equilibrador da energia da pele.

Corretor Hipostenicum: Potencializa energeticamente o 
metabolismo celular que atinge pessoas metódicas, 
pessimistas, que apresentam astenia progressiva 
durante o dia, com dificuldades de concentração.

Correctduo: Colabora em desequilíbrios de caráter 
energético e emocional no trato gastrointestinal.

Adapt M: Útil em desequilíbrios de energia metabólicos. 
Harmonizador energético do metabolismo da glicose e 
insulina.

Brisium: Harmonizador floral para o reequilíbrio 
energético em desbalanços dos radicais livres.

Corretor Distonicum: Modula a sincronização 
energética em indivíduos melancólicos, com alterações 
de concentração e manifestações emocionais.

Amplivit: Frequencial floral equilibrante do metabolismo 
energético da insulina.

Adapt E: Floral que modula o desequilíbrio energético 
ovariano, harmonizando gônadas e o eixo do hipotálamo.

Alcalyn: Útil em desequilíbrios energéticos de cunho 
ácido-básico. 

Centralis: Reequilibra vibrações energéticas em 
desequilíbrios de ordem emocional, incluindo energias 
excessivamente diminuídas e absorvidas em si mesma.

Copyvital: Para pessoas que apresentam energias 
excessivamente diminuídas e absorvidas em si mesmas.

Corretor Anergicum: Potencializa casos de perdas 
energéticas que envolvem anergia, falta de vitalidade, 
traumatismos psíquicos, obsessões mórbidas e 
pesadelos.

Corretor Estenicum: Reequilibra o fluxo energético em 
indivíduos que são normalmente agitados, otimistas, 
eufóricos, nervosos, emotivos e que não guardam 
rancores, noturnos e com dificuldade para acordar pela 
manhã.

Corretorium: Promove um efeito regulador/corretor do 
fluxo energético do organismo como um todo.

Criativia: Atua promovendo uma ressonância vibratória 
benéfica em intensa debilidade energética. Ajuda a 
romper limitações que envolvem a criatividade.

Dentalis: Suas essências florais ressonam em 
frequência no desequilíbrio energético de caráter 
emocional que acompanha a dentição.

Dessensses: Equilibra e restaura as vibrações que o 
organismo não reconhece e que promovem sua 
hipersensibilidade energética.

Diátese I: Influencia beneficamente na harmonização 
energética dos que se apresentam polarizados na 
Diátese I.

Diátese V: Influencia beneficamente na harmonização 
energética dos que se apresentam polarizados na 
Diátese V.

Diátese III: Influencia beneficamente na harmonização 
energética dos que se apresentam polarizados na 
Diátese III.

Glutak: Induz à sincronização em uma unidade 
harmoniosa nos casos de enfraquecimento das 
capacidades sensoriais e intelectuais devido à escassez 
de recursos vitais. 

Fortium: Restaura a energia, reequilibrando o ânimo e 
a disposição.

Diátese IV: Influencia beneficamente na harmonização 
energética dos que se apresentam polarizados na 
Diátese IV.

Halgalis: Floral que restaura as vibrações energéticas 
metabólicas gerais.

Halum Percepthum: Floral frequencial equilibrador da 
mente, promovendo a harmonização da memória e de 
desequilíbrios energéticos.

Diátese II: Influencia beneficamente na harmonização 
energética dos que se apresentam polarizados na 
Diátese II.

Hacnes: Promove vibrações equilibrantes da energia 
que harmoniza a pele.

Hantimunum: Floral essencial na harmonização da 
energia das articulações e respiratórias.

Halum: Promove a harmonização das vibrações em 
desequilíbrios provocados por impurezas que afetam o 
fluxo energético.

Hantiver: Útil em quedas acentuadas de energia 
vibracional relacionadas com a sobrevivência de agentes 
externos no intestino.

Hestelar: Harmoniza energeticamente pessoas que 
apresentam quedas de energia muscular.

Neurovit: Colabora na sincronização do fluxo energético 
em situações oriundas de conflitos nos relacionamentos 
e traumas, relacionados com desequilíbrios de caráter 
energético e emocional.

Hobesis: Frequencial floral de ação quântica em 
pessoas que apresentam desequilíbrio do fluxo de 
energia do peso corporal.

Neutrinicusflower: Harmonizador em desequilíbrios 
energéticos relacionados com mau-humor, compulsões, 
manias, cansaço e desbalanço do vigor físico.
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Gargantil: Apresenta em sua formulação um buquê de 
florais que atua harmonizando o fluxo de energia do 
chacra da laringe. Desta forma, ajuda nos desequilíbrios 
energéticos que envolvem a garganta.

Ni-Percepthum: Restaurador vibracional floral de 
desequilíbrios energéticos digestivos.



Staphilus: Equilibra as vibrações desarmonizadas do 
organismo restaurando o equilíbrio da pele.

Xantax: Impõe vibrações para o equilíbrio energético do 
metabolismo lipídico e promove a harmonia vibratória da 
consciência.

Sustenthum: Harmoniza energeticamente indivíduos em 
fase de crescimento e durante a dentição ou aleitamento.

Traumavit: Colabora no equilíbrio do fluxo energético 
nos casos de traumas e feridas psíquicas, terror, medo 
agudo ou desespero, condições que promovem o 
desequilíbrio vibracional do organismo como um todo.

Vittavida: Múltiplo frequencial para ajuste de vibrações 
em pessoas com desequilíbrio energético envolvendo 
estresse e perda de hábitos alimentares.

Parlathum: Promove a restauração do fluxo energético 
da fala.

Quellanthus: Apresenta a propriedade vibracional para 
o equilíbrio energético circulatório.

Quellos: Promove o reequilíbrio do organismo em geral 
e a harmonização das mucosas.

Positivis: Auxilia no equilíbrio energético do fígado, 
ossos, músculos e orofaringe.

Percepthum: Para harmonização do equilíbrio 
energético e emocional, com consequente relaxamento e 
serenidade.

Segurium: Frequencial floral para harmonizar 
desequilíbrios de energia metabólica e alterações 
energéticas envolvendo o peso.

Redusan: Ajuda a reequilibrar nas devidas proporções o 
fluxo vibracional metabólico.
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Platinaris: Elaborado com um buquê de florais que 
promove uma perspectiva positiva e ajuda a alcançar o 
equilíbrio em intensa desestruturação emocional, 
incluindo: medo extremo, raiva, tristeza, ansiedade, 
desespero, apreensão, desesperança. Esses 
sentimentos podem ser observados em indivíduos com 
debilidades imunológicas relevantes e submetidos a 
tratamentos desgastantes.



LINHA BIOFACTOR

INDUTORES FREQUENCIAIS FLORAIS
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Elastis: Induz ao equilíbrio vibracional e energético da 
elastina.

Douvitta: Impõe uma harmonização da energia dos 
ovários.

G-Controller: Atua como coadjuvante promovendo o 
equilíbrio energético do sistema endócrino.

Envolucron: Atua nas intranquilidades vibracionais da 
bainha de mielina, promovendo a melhora da energia 
que a envolve.

Digeris: Promove o reequilíbrio em casos de perdas 
energéticas envolvendo os hábitos alimentares e a 
energia digestiva.

Cartilac: Frequencial floral que auxilia no equilíbrio do 
fluxo energético da cartilagem.

Flower Q10: Promove um equilíbrio energético no início 
da cascata de eventos que culminam na produção de 
energia pelas mitocôndrias.

Cardinalis: Harmoniza os padrões energéticos que 
desequilibram o sistema circulatório ou cardiovascular, 
através da indução do equilíbrio, da estabilidade e do 
aumento de energia.

Filtralis: Ajuda a promover o equilíbrio da energia 
hepática.

Filther: Promove a purificação do corpo e da mente 
quando há a necessidade de eliminação de toxinas 
psíquicas, reequilibrando vibrações energéticas renais.

Anti Age Power Flower: Promove o reequilíbrio 
energético levando ao resgaste estrutural do organismo. 
Aciona a memória energética do ser.

 Alimenvitta: Indutor frequencial floral para harmonizar o 
organismo como um todo, podendo equilibrar situações 
extremas, com baixo rendimento físico e mental.

Anêmona: Indutor floral que harmoniza energeticamente 
o baço e a imunidade.

Animus: Harmoniza os ritmos energéticos do organismo 
nos casos de perda da vontade de viver, desânimo e 
apatia, interrompendo perdas severas de energia.

Aplasium: Incrementa a harmonização frequencial da 
medula óssea.

Aqualiv: Indutor floral para harmonização do tecido 
conjuntivo, reequilibrando a energia do colágeno.

Bilium: Incrementa a harmonização das vibrações da 
vesícula biliar.

Artralis: Harmonizador frequencial floral da energia das 
articulações.

Biomama: Indutor floral que harmoniza as vibrações 
energéticas essenciais para a saúde das mamas.

Biodent: Coadjuvante que induz a energia bucal através 
de sua frequência, promovendo o equilíbrio das 
vibrações que se encontram em desarmonia.

G-Himunus: Harmoniza os ritmos de fluxo e influxo de 
energia no organismo como um todo, trazendo 
reflexos positivos sobre as defesas do organismo. 

Glicolium: Induz a sincronização energética e trás 
resultados positivos no equilíbrio vibracional 
pancreático.

G-Mather: Nutre a energia hipofisária, melhorando os 
desequilíbrios vibracionais envolvendo esta.

Humbilicum: Induz uma harmonização energética 
geral do organismo.

Sinapsium: Induz a um balanceamento energético da 
medula espinhal

G-Hadrena: Promove o equilíbrio energético das 
suprarrenais.

G-Limbicus: Tonifica e modula as manifestações 
relacionadas com alterações energéticas envolvendo o 
comportamento.

Gengívic: Harmoniza a energia da cavidade oral.

Kuthanis: Promove a sincronização energética da 
pele.

Liganum: Fonte de energia indutora relacionada com 
desbalanços envolvendo o tecido colagenoso.

Limphatic: Auxilia na harmonização dos ritmos de 
fluxo e influxo de energia linfática.

Mentalis: Estimula a memória interna para a perfeita 
condição energética do ser.

Movimentum: Auxilia na indução do equilíbrio do fluxo 
energético muscular.

Nefron: Induz a harmonização energética da bexiga, 
do medo e do senso de responsabilidade.

Nervoau: Induz o ritmo energético natural do nervo 
auditivo.

Ouvin: Promove a harmonização energética do 
aparelho auditivo.

Petrosus: Impõe a harmonização frequencial dos 
ossos e tecidos relacionados.

Primavitta: Promove uma estabilização frequencial da 
energia do útero.

Respirium: Promove o equilíbrio e a harmonização do 
fluxo energético respiratório, o que traz reflexos 
positivos e melhora a qualidade de vida.

Solaris: Impõe uma carga vibratória para todo o 
organismo na fadiga, esgotamento e convalescência 
energéticas.

Visualis: Através de seu caráter vibratório induz a 
harmonização do fluxo energético visual.

Vithalium: Vibrações equilibradas para indução das 
energias envolvendo os testículos.

INDUTORES FREQUENCIAIS FLORAIS
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LINHA FITOQUÂNTIC

Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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               Os produtos atuam por ação biofísica, através da estimulação do campo magnetoelétrico. Assim, 

são fornecidas informações que através de ressonância vibratória vão promover o reequilíbrio energético 

do que está desestabilizado.

                A linha Fitoquântic foi desenvolvida pelo Grupo Fisioquântic através de uma técnica que combina 

buquês de florais para produzir moduladores frequenciais.



Calenflower: Frequencial Floral que alivia estados 
emocionais. Envolvido na melhora da tolerância, 
agressividade, comunicação e receptividade.

Agnusflower: Harmoniza vibrações equilibradoras 
envolvendo a energia da hipófise e das gônadas 
femininas e masculinas.

Analgesium: Modula e sincroniza impulsos vibracionais 
exagerados, relacionados à hipersensibilidade e 
exaltação sensorial.

Estruturallis: Harmoniza as vibrações estruturais do 
organismo, reequilibrando a energia dos ossos e tecido 
conjuntivo.

Flamomillis: Coadjuvante em desequilíbrios 
psicossomáticos (superproteção, nervosismo e tensão) 
provenientes de situações onde as energias necessitam 
ser moduladas ou equilibradas.

Flavonallis: Equilibra as vibrações nos desbalanços 
energéticos envolvendo a menopausa e a TPM.

Capsiflower: Corrige as deformações e modula energias 
negativas e degenerativas.

Flowernigra: Solicita um equilíbrio vibratório por 
harmonizar o sono e desequilíbrios energéticos 
envolvendo o climatério.

HHFlower: Vibrações específicas para harmonizar o 
fluxo de energia do sistema imunológico.

Calmallis: Coadjuvante frequencial para promover o 
desenvolvimento do equilíbrio energético e emocional e 
consequentemente o relaxamento, a calma e a 
serenidade.

Angelicallis: Auxilia na modulação vibracional da 
imunidade.

Himunallis: Coadjuvante nos mecanismos de defesa do 
organismo, ou seja, age como tônico energético do 
sistema imunológico. 

Hormus: Auxilia em vários desequilíbrios energéticos 
que comprometem constantemente a qualidade de vida 
das mulheres em geral, incluindo nas fases mais 
delicadas, como a menopausa.

Licorikus: Leva à harmonização da energia imunológica 
e da adrenal.

Mexicallis: Sistema harmonizador da energia 
envolvendo o humor.

Psori: Floral auxiliar na harmonização frequencial em 
casos de desequilíbrios acentuados de energia 
envolvendo psicoses ligadas à pele. Harmoniza o 
estado emocional desencadeante da psoríase.

Somathus: Modula o reequilíbrio vibracional do 
organismo e a energia da juventude, causando 
reflexos positivos na longevidade.

Reactflower: Buquê de florais harmonizadores 
energéticos dos sistemas nervoso e imunológico.

Venosis: Através da vitalidade natural de suas 
essências frequenciais, harmoniza a energia das 
veias.

Tônico Flower: Através do reequilíbrio vibracional 
melhora os sinais característicos da perda de vitalidade 
energética.

Purpurallis: Frequencial floral harmonizador do 
equilíbrio vibracional no climatério e do sistema 
respiratório.

Sulfanikus: Modulador contendo frequências 
essenciais para o equilíbrio do fluxo energético de 
unhas, cabelos, pele e circulação.

Multiflower: Combinação floral que harmoniza as 
energias hepáticas e promove o reequilíbrio energético 
dos antioxidantes.

Mydrix: Útil nos casos de extrema debilidade 
energética do organismo, leva ao equilíbrio da energia 
imunológica.

Oxyflower: Elaborado por essências florais que 
produzem uma ressonância vibratória que colabora 
energeticamente para a atuação do oxigênio celular.

Passiflower: Atua no resgate do equilíbrio da energia 
de caráter emocional relacionado com o afloramento 
de emoções e de quadros de agitação, angústia e 
medo. 
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Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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LINHA OXYDERME

FLORAIS FREQUENCIAIS

 

            Todos os dias enfrentamos problemas que aumentam o nível de estresse e o desequilíbrio do 

organismo e a pele é o nosso melhor espelho, pois revela nossos hábitos alimentares, o tempo de 

descanso (que está cada vez mais curto) e como estamos respeitando nosso corpo.

 

        Consequentemente, o sedentarismo, a sobrecarga de trabalho e todas estas barreiras que 

enfrentamos vão se acumulando sobre nós e prejudicando nossa saúde. Deixamos de lado nosso

bem-estar e assim acabamos nos esquecendo de cuidar de nós mesmos.

            Dessa forma, o Grupo Fisioquântic elaborou os frequenciais da Linha Oxyderme, produzidos a 

partir de essências vibracionais florais, que atuam em perfeita ressonância por processos biofísicos.



Consciencius: Promove o equilíbrio energético da 
mente, facilitando o autocontrole e uma vida mais 
equilibrada.

Clarinyl: Implementa uma harmonização vibracional 
essencial nos desbalanços energéticos.

Aplayner: Vibrações essenciais para a energia da pele.

Escoare: Harmonizador vibracional da circulação.

Alisyen: Harmonizador vibracional da energia das 
glândulas sebáceas, promovendo o equilíbrio da cútis.

Clymare: Harmonizador frequencial do fluxo energético 
da pele na pós-menopausa.

Drenyl: Frequencial harmonizador do fluxo energético do 
sistema linfático.

Digeryl: Harmoniza as frequências e vibrações do 
sistema digestório, reequilibrando este energeticamente.

Ashanty: Potencializa as energias vibracionais do 
organismo como um todo.

Esculture: Modula os ritmos energéticos 
desbalanceados envolvendo pessoas com hábitos de 
vida e alimentares desequilibrados.

Firmare: Tonifica as frequências promovendo o 
reequilíbrio energético dos tecidos de sustentação.

Magryl: Promove o equilíbrio vibracional, induzindo 
uma unidade harmoniosa em indivíduos que 
apresentam desarmonias energéticas envolvendo a 
nutrição, além de ritmos acelerados de vida atual.

Negryn: Harmoniza as frequências e reequilibra as 
vibrações de energia dos fios de cabelo.

Flower Age: O floral Flower Age pode beneficiar as 
pessoas que querem manter o autocuidado para a 
pele com a energia moduladora do organismo 
saudável como um todo. 

Fluxyon:Fórmula floral para harmonizar a energia dos 
vasos.

Oxxyl: Floral para o reequilíbrio da energia envolvida 
com a oxigenação no organismo.

FLORAIS FREQUENCIAIS
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Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.
Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

15

LINHA FISIOTOX



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA LINHA FISIOTOX
Os 23 produtos que compõem a linha FISIOTOX foram desenvolvidos baseados em 3 etapas:

           Os produtos FISIOTOX irão atuar de maneira 
natural e saudável através de frequências vibracionais, 
que irão promover a harmonização do que se encontra 
em desarmonia, o que trará reflexos positivos para o 
organismo como um todo, sem o risco de reações 
indesejáveis. O desenvolvimento desta linha de 
produtos pelo Grupo Fisioquântic é um diferencial no 
mercado, pois alia a ciência da Terapia Frequencial, 
aplicada com o uso de Florais Vibracionais, aos 
mecanismos de eliminação do organismo vistos sob 
uma visão quântica energética. 

 

 

             ETAPA 1: Estudos avançados em harmonizar 
o sistema natural de eliminação do organismo.

            Florais foram identificados e selecionados como 
matérias-primas para o desenvolvimento de produtos 
frequenciais que irão atuar como moduladores sobre o 
desequilíbrio energético oriundo do acúmulo de toxinas, 

impondo ao organismo mecanismos naturais de 
eliminação das mesmas, e levando-o ao equilíbrio. 

            Para aplicar a Terapia Frequencial utilizando os 
produtos da linha FISIOTOX, inicialmente é necessário 
realizar uma leitura da energia do organismo e identificar 
os desequilíbrios relacionados com o processo natural de 
eliminação.

 
        A poluição ambiental, a ingestão de alimentos 
contaminados com agrotóxicos, alimentos químicos e 
escassez de minerais e nutrientes do nosso próprio solo, 
além do sedentarismo e do estresse, são fatores que 
contribuem cada vez mais para o acúmulo de toxinas e 
impurezas na população. Preocupado em desenvolver 
recursos para auxiliar no reequilíbrio da homeostase 
energética e harmonizar a capacidade de eliminação do  
organismo, o corpo científico do Grupo Fisioquântic, 
formado por profissionais altamente qualificados e 
experientes, desenvolveu estudos baseados no equilíbrio 
deste sistema.
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Os produtos FISIOTOX atuam por meio biofísico, estimulando o campo magnetoelétrico, de modo a interromper as 
perdas energéticas, harmonizando os ritmos de fluxo e influxo de energia, liberando reflexos positivos para o 
organismo como um todo.

Nesta linha, 23 produtos são apresentados sob a forma de soluções de uso sublingual, pois a mucosa oral permite 
uma rápida absorção dos frequenciais florais.

Desta maneira, profissionais das diversas áreas da saúde podem contar, com uma ferramenta diferenciada e poderosa 
para auxiliar no restabelecimento do bem-estar dos seus pacientes.

Os acordes frequenciais e as essências florais que compõem os produtos da linha FISIOTOX, foram rigorosamente 
selecionados e processados com moderna tecnologia e controle de qualidade, sempre tendo como objetivo principal, a 
qualidade de vida e a restauração das condições de equilíbrio e saúde do ser humano.

          ETAPA 2: Desenvolver um Novo Sistema de 
Modulação Frequencial Floral.

          ETAPA 3: Harmonizar o Organismo de Forma 
Natural e Saudável através de Frequenciais Florais 



PRODUTOS FISIOTOX

Informações Técnicas

- Frequenciais Florais atuam por ressonância vibratória, despertando a harmonia e o equilíbrio energé�o, estando envolvidas assim na manutenção de uma melhorqualidade de vida. Não 
são medicamentos e não interferem na sua ação, pois não possuem princípios a�vos. São produtos isentos de registro (MS/SVS/GABIN Nº479/98), entretanto, são rigorosamente fabricados 
dentro dos padrões de qualidade adequados ao consumo da população.

Artox: Fórmula floral para harmonizar os ritmos de fluxo 
e influxo de energia reumática.

Dessentox: Equilibra os ritmos de fluxo e influxo de 
energia das reações do organismo que se encontram em 
desarmonia.

Desobesim: Tonifica o fluxo energético do metabolismo, 
equilibrando o campo vibracional de indivíduos com 
baixa energia.

Espondilys: Promove o equilíbrio da energia das 
articulações.

Hepatodetox: Floral que harmoniza a energia hepática.

Climatox: Induz a sincronização energética do ciclo 
reprodutor feminino em uma unidade harmoniosa, 
aliviando o desequilíbrio característico das fases mais 
delicadas da vida da mulher, incluindo melancolia e 
irritabilidade.

Histamytox: Colabora para o reequilíbrio das 
hipersensiblidades energéticas.

Dermatox: Harmoniza a energia e promove o 
reequilíbrio vibracional em condições persistentes que 
desequilibram a pele.

Coenzitox: Interrompe perdas energéticas relacionadas 
com sistemas enzimáticos bloqueados.

Capilare: Modula por ressonância vibratória a energia da 
circulação.

Cor Command: Modula as perdas energéticas em casos 
de estresse ocasionados por um estilo de vida 
desequilibrado, sofrimento emocional e desequilíbrio 
nervoso.

Hormotox: Modula a energia envolvendo o ciclo 
menstrual e as gônadas femininas.

Imunotox: Modula os mecanismos de defesa do 
organismo, agindo como tônico energético do sistema 
imunológico.

Luftox: Equilibra nas devidas proporções as 
manifestações de energia respiratórias.

Neurotox: Modula energias excessivamente diminuídas  
e absorvidas em si mesmas, em vista de sofrimento 
emocional, pensamentos obsessivos, humor reprimido, 
raiva, irritabilidade.

Renaldetox:  Tonifica e modula os ritmos energéticos da 
matriz extracelular no organismo.

Tonicotox: Promove o equilíbrio energético em 
indivíduos que com a correria da vida moderna e o 
estresse apresentam diminuição do ânimo e da força de 
vontade.

Linfodetox: Induz a sincronização energética em uma 
unidade harmoniosa do sistema linfático.

Krebs: Estimula o campo magnetoelétrico e reequilibra 
os fluxos energéticos celulares do organismo.

Psicodren: Potencializa os casos de perda energética 
relacionados com fadiga mental, esquecimento, falta de 
concentração.

Psoratox: Induz a sincronização em casos de perdas 
naturais de defesa, reequilibrando energeticamente o 
organismo como um todo.

Traumatox: Modula e sincroniza impulsos vibracionais 
exagerados, relacionados à hipersensibilidade e 
exaltação sensorial, e, expressos na forma de traumas.

Viscutox: Útil nos casos de extrema debilidade 
energética do organismo. Geralmente são indíviduos 
com tamanha ruptura do fluxo energético que 
apresentam sinais emocionais muito intensos.

Forma de Apresentação: Solução de uso sublingual (Frasco de 50 ml)
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LINHA PLUS

Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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LINHA BIOQUÂNTIC

NEUTRALIZADOR FLORAL QUÂNTICO



              Harmonizador II: O Harmonizador II imprime uma energia ressonante mais 
forte. Trabalha crenças limitantes e antigos condicionamentos. Ajuda o indivíduo a se 
conectar com o universo de possibilidades infinitas (disponível para todos) e colapsar o 
melhor da vida.

                   Harmonizador I:  O Harmonizador I prepara a base energética corporal para o 
“salto quântico” que o Harmonizador II trará.

Essências Vibracionais Florais: Produtos Isentos de Registro de Acordo com MS/SVS/GABIN Nº 479/98

Estes produtos não são medicamentos e não substituem o uso de medicação convencional. Não possuem finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

HARMONIZADORES FLORAIS QUÂNTICOS

LINHA HARMONIZADORES

                     O campo quântico é a matriz criadora de toda forma de vida. Dele advém o padrão de forma e de organização dos 
seres vivos: nossa identidade energética fundamental, passível de se desequilibrar e de se auto-organizar. A linha de 
Harmonizadores Florais Quânticos foi criada em cima desse conceito de biocampo.

 

 
            Harmonizadores são "um código quântico holográfico que gera um estado informacional altamente ordenado 
unificado no biocampo, o que possibilita a reabertura de padrões de memórias intrínsecas promovendo o realinhamento ou 
ressonância entre essa matriz biológica e a natureza quântica informacional holográfica do universo". Eles agem equilibrando 
os sete chakras.

                 A Fisioquântic, através de sua incansável busca em promover qualidade de vida e bem-estar aos seres deste planeta, 
apresenta sua linha de harmonizadores: um padrão frequencial sofisticado e sutil que traduz a linguagem do nível mais profundo 
da vida.
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Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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LINHA GENQUÂNTIC

FLORAIS FREQUENCIAIS

        Antilec: Harmoniza o fluxo energético digestivo e favorece o equilíbrio em desbalanços energéticos do 
metabolismo.

           Pensando na saúde e no bem-estar, o Grupo Fisioquântic, com vasta experiência no estudo e otimização de 
produtos florais, lançou no mercado a linha Genquântic, voltada principalmente para harmonização dos desequilíbrios 
vibracionais que atingem o metabolismo. Os produtos desta nova linha atuam por ressonância vibratória, através das 
essências florais que o constituem, caracterizando uma ação puramente biofísica.

                Teloquântic: Eleva as vibrações que envolvem o organismo, alcançando a virtude específica para assim atingir a 
harmonia perfeita, devolvendo ao mesmo a paz e aliviando os sofrimentos, traumas e fatores emocionais que impedem o 
equilíbrio.



LINHA FISIOQUÂNTIC MAN

Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.
Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

FLORAIS FREQUENCIAIS
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                Pensando no bem-estar masculino o Grupo Fisioquantic apresenta os produtos da linha Man, que colaboram na 
busca de um novo equilíbrio vibratório em desbalanços característicos apresentados pelos homens em momentos 
especiais e frente aos desafios normais da vida

         Voltados para a reconstrução energética, os florais da linha Man atuam elevando o padrão vibratório em 
desequilíbrios masculinos envolvendo baixa autoestima, oscilações de humor, problemas sociais, infertilidade, negativismo 
e estudos de indecisão.



LINHA FISIOQUÂNTIC WOMAN

Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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FLORAIS FREQUENCIAIS

                Pensamento no bem-estar feminino, o Grupo Fisioquantic apresenta os produtos da linha Woman, que 
colaboram na busca de um novo equilíbrio vibratório em desbalanços característicos apresentados pelas mulheres em 
momentos especiais.

         Voltamos para a reconstrução energética, os florais da linha Woman atuam elevando o padrão vibratório em 
desequilíbrio femininos envolvendo baixa autoestima , oscilações de humor, problemas sociais, infelicidade, negativismo, 
estados de indecisão e impulsividade.



LINHA RECEPTQUÂNTIC

Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.
Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

FLORAIS FREQUENCIAIS
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            RECEPTQUANTIC é uma linha de gerenciamento vibracional, composta por sete frequências florais 
que promovem o equilíbrio energético através da harmonização das frequências receptoras.



LINHA QUANTFLAN
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Essência Vibracional Floral. Produto Isento de Registro MS/SVS/GABIN nº479/98.
Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

FLORAIS FREQUENCIAIS



LINHA KOLLAGENO QUÂNTICO

SUPLEMENTO ALIMENTAR: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO DE ACORDO COM A RDC 27/2010
Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

SUPLEMENTO À BASE DE COLÁGENO, VITAMINAS E MINERAIS
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LINHA IONQUÂNTIC OLIGOELEMENTOS

Oligoelementos

SUPLEMENTOS ALIMENTARES: PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO DE ACORDO COM A RDC RDC 27/2010
Estes produtos não são medicamentos e não substituem o uso de medicação convencional. Não possuem finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.
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SUPLEMENTOS MINERAIS



Magnésio: Mineral de maior importância para o 
funcionamento adequado do organismo. O suplemento 
mineral é utilizado como um complemento da dieta 
diária, em casos em que a mesma é insuficiente ou no 
requerimento de uma suplementação do Magnésio.

Cromo: A importância do cromo no organismo está 
relacionada ao controle da glicose sanguínea e dos 
lipídios. O suplemento mineral é utilizado como um 
complemento da dieta diária, em casos em que a mesma 
é insuficiente ou no requerimento de uma suplementação 
do Cromo.

Manganês: Poucos elementos exercem tantas funções 
metabólicas como o manganês. O suplemento mineral é

Ferro: Mineral encontrado fundamentalmente no sangue. 
O suplemento mineral é utilizado como um complemento 
da dieta diária, em casos em que a mesma é insuficiente 
ou no requerimento de uma suplementação do Ferro. 

Iodo: Micronutriente essencial para o organismo. O 
suplemento mineral é utilizado como um complemento 
da dieta diária, em casos em que a mesma é insuficiente 
ou no requerimento de uma suplementação do Iodo.

Cálcio: É um dos elementos mais abundantes do 
organismo. O suplemento mineral elaborado a partir 
deste é utilizado como um complemento da dieta diária 
em casos de insuficiência ou no requerimento de uma 
suplementação do Cálcio.

Cobre: Desempenha um papel primordial na saúde e no 
funcionamento adequado do organismo. Este 
suplemento mineral é utilizado como um complemento 
da dieta diária, em casos em que a mesma é insuficiente 
ou no requerimento de uma suplementação do Cobre.

Zinco: Componente de inúmeras enzimas que atuam 
na digestão e no metabolismo. O suplemento mineral é 
utilizado como um complemento da dieta diária, em 
casos em que a mesma é insuficiente ou no 
requerimento de uma suplementação do Zinco.

Molibdênio: Faz parte de enzimas importantes, como 
xantina oxidase hepática, aldeído oxidase e sulfito 
oxidase. O suplemento mineral é utilizado como um 
complemento da dieta diária, em casos em que a 
mesma é insuficiente ou no requerimento de uma 
suplementação do Molibdênio.

Zinco Cobre: Minerais que atuam sinergicamente 
sobre as glândulas e os estímulos hipófiso-genital que 
as regulam. O suplemento mineral elaborado a partir 
do Zinco e do Cobre é utilizado como um complemento 
da dieta diária, em casos em que a mesma é 
insuficiente ou no requerimento de uma 
suplementação de ambos.

Manganês Cobre: Atuam conjuntamente no 
desenvolvimento dos tecidos, ossos e cartilagens. O 
suplemento mineral elaborado a partir do Manganês e 
do Cobre é utilizado como um complemento da dieta 
diária, em casos em que a mesma é insuficiente ou no 
requerimento de uma suplementação de ambos.

Selênio: Está presente em quase todos os tecidos, 
porém o seu teor é mais elevado nos rins, fígado, baço 
e pâncreas. O suplemento mineral é utilizado como um 
complemento da dieta diária, em casos em que a 
mesma é insuficiente ou no requerimento de uma 
suplementação do Selênio.
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Oligoelementos

SUPLEMENTOS MINERAIS

utilizado como um complemento da dieta diária, em 
casos em que a mesma é insuficiente ou no 
requerimento de uma suplementação do Manganês.



LINHA VITQUÂNTIC

VITQUÂNTIC

SUPLEMENTO ALIMENTAR: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO DE ACORDO COM A RDC RDC 27/2010

Este produto não é um medicamento e não substitui o uso de medicação convencional. Não possui finalidade de tratamento ou cura de enfermidade.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO
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                O produto Multivit é o primeiro vitamínico pertencente à linha vitQuântic. A união de diferentes 
vitaminas em um único suplemento torna-se ainda mais importante, como é o caso do Multivit, composto 
pelas principais vitaminas do complexo B (vitaminas B1 ou tiamina, B2 ou riboflavina, B3 ou a niacina, B6 ou a 
piridoxina e B12 ou cobalamina) e pela vitamina A. Assim, o Multivit alia em sua composição as referidas 
vitaminas na forma de um suprimento.
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