
Sărurile tisulare, combo-uri și

blenduri florale



Cine suntem?

Viziunea Healthy Life este de a ajuta oamenii să-și redobândească starea de sănătate, echilibru și

putere interioară, precum și conștientizarea potențialului personal de vindecare, redescoperirea vieți
echilibrate, în care alegerea de a fi sănătos este mult mai ușoară.

Printre beneficiile pentru sănătate ale abordării holistice se numără:

● Oferă energie suplimentară pentru persoanele cu energie redusă
● Îmbunătățește frecvența generală a corpului uman

● Îmbunătățește starea de spirit și atitudinea

● Terapia cu biorezonanță este utilă în fizioterapie

● Terapia nu este invazivă. Fără efecte secundare

Istoric săruri tisulare

Sărurile de țesut au fost dezvoltate pentru prima dată de medicul german, Wilhelm Schuessler.

Sărurile de țesut au fost dezvoltate pentru prima dată de medicul german, Wilhelm Schuessler, care a

spus că starea de sănătate a fost cauzată de un dezechilibru în cele douăsprezece săruri vitale ale

celulelor.

Schuessler a crezut că aceste dezechilibre pot fi corectate prin micro-doze ușor de absorbit și preparate

homeopat.

Sărurile de țesuturi ale lui Schuessler (cunoscute și sub denumirea de săruri biochimice sau celulare)

sunt micro-doze potențate din cele 12 minerale esențiale de care corpul are nevoie pentru a se repara și

a se menține în cea mai bună formă.

Schuessler și-a prezentat sărurile de țesut preparate homeopat în urmă cu mai bine de 100 de ani, dar

astăzi, acestea s-au răspândit în majoritatea părților lumii, unde familiile și indivizii se bazează pe ele ca

simple tratamente la domiciliu pentru o gamă largă de probleme. Sărurile de țesut, fie ca remedii

individuale, fie în combinație, sunt o completare ideală pentru toata lumea, fiind ușor de folosit.

unt blânde,se absorb rapid, provin din natura, au un gust plăcut, sunt cu /fără lactoză, ușor de

transporta în bagaje, geantă, non-toxice și non dependente, compatibile cu orice tratament, potrivite

pentru toata lumea, de la mic la mare, gravide, copii, seniori, animale.

Sărurile de țesut sunt utilizate ca săruri potențializate unice sau săruri potențate în diferite potențe.



De ce ar trebui să luăm săruri de țesut / săruri tisulare?

Sărurile tisulare înlocuiesc rapid mineralele pierdute de care are nevoie organismul nostru.

Solurile noastre sunt epuizate de minerale care stimulează sănătatea. Îngrășămintele chimice sunt

folosite pentru susținerea culturilor alimentare, astfel nu mai obținem mineralele necesare din

alimentele noastre. Acesta este principalul motiv pentru care avem nevoie de săruri tisulare. Sărurile

tisulare reduc stresul, panica, frica și excesul de emoție și eliberează tensiunea pe care aceste

sentimente o generează.

Nu mai mâncăm sănătos. Alimentele convenabile, mâncarea rapidă și alimentele procesate generează
poftă în noi și ne îngăduim acele pofte. Rezultatul este sănătatea precară și o nevoie din ce în ce mai

mare de alimente cultivate organic și săruri tisulare.

Când mineralele vitale nu sunt înlocuite, ne slăbește rezistența la boli și afecțiuni.

Din fericire, aceste condiții pot fi ameliorate folosind săruri de țesut.

Sărurile de țesut construiesc sistemele noastre imunitare epuizate și creierul.

Ne cresc rezistența la infecție și ajută la reumplerea mineralelor pierdute și la echilibrarea sistemului.

Sărurile tisulare sunt cei mai incredibili factori anti-imbatranire

Nimeni nu își poate permite să neglijeze acest lucru pe măsură ce îmbătrânim zi de zi, accelerând rapid

pe măsură ce trecem de 50 de ani - și la viteză de vârf după 75 de ani!



Sărurile de țesut revitalizează

Oboseala și epuizarea sunt atât de comune în viața noastră de zi cu zi; cu toate acestea, putem fi

restabiliți și revitalizați direct de sărurile țesuturilor.

Au un efect calmant aproape imediat.

Sărurile de țesut au un efect profund, în mod natural și fără efecte secundare

Acestea sunt absorbite rapid, non-toxice, non-dependente și pot fi luate cu medicamente pe bază de

rețetă.



Nr. 1 - Fluorura de calciu D12
Recomandată pentru: varice, hemoroizi, noduli, carii, dureri gingii sugari, cataractă

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice:

boli osoase
carii
ciocuri
discopatie
dureri de creștere
dureri ale gingiilor la sugari
hemoroizi
gușa
Vergeturi
inflamații ale articulațiilor

întinderi si slăbiri ale tendoanelor
parodontoză
slăbire a mușchilor uterului
varice
crăpături ale pielii
cataracta
unghii crăpate
artereoscleroză
crăpături ale călcâielor

Simptome psihice:

frică
neliniște interioară, nervozitate
somn agitat
rigiditate în gândire
lipsa de concentrare

Acționează împotriva fricii de nereușita, frica
financiara
Contribuie la securitate și siguranța de sine
Revigorează psihicul
Susține mișcarea și schimbarea

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/


Nr. 2 - Fosfat de calciu
Recomandat pentru: indigestie, osteoporoză, artrită, apetit

redus, rahitism, cancer

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice:

recuperare după infecții
intervenții chirurgicale
regenerare a sângelui
în timpul sarcinii și pentru
senzațiile de voma
insomnii
anemie
osteoporoza
crampe musculare, combinat cu
Magnezium Phosphoricum

cancer
coșuri
erupții pe fata
coloana vertebrala
răceli frecvente
migrene
transpirații abundente
tulburări de creștere
evoluție întârziată la copii
lipsa poftei de mâncare

fracturi
pete albe pe dinți și unghii
rahitism
polipi
anemie
deficit de atenție
hiperactivitate
suprasolicitare mentală
stres studii, școală

Simptome psihice:

- întărește încrederea în sine

- nemulțumire

- nervozitate

- oboseala

- ajuta la găsirea echilibrului interior

- aduce claritate și ordine în viață

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/


Nr. 3 - Ferrum Phosphoricum
Recomandat pentru:  tuse, febră, laringită, bufeuri, gastrită,

anemie, diaree

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este sarea minerală de prim ajutor pentru infecții în primul stadiu

acut, fără secreție.

Transporta oxigenul spre celule. Se folosește la infecții acute, tuse seaca, vânătăi, febra care apare brusc,

dureri, răni proaspete, sângerare, menstruație abundentă.

Simptome fizice:

constipație
diaree
dureri acute reumatice
dureri de gat
infecții în primul stadiu
întărirea sistemului imunitar

oboseala datorată lipsei de
oxigen
sângerări nazale
suprasolicitarea mușchilor
predispoziție la sângerare și la
vânătăi

Răgușeala
tuse seaca
sensibilitate la soare
pierderi de urina
amețeli
puseuri reumatice

Simptome psihice:

- probleme de concentrare
- suprasolicitare mentală
- Calmează pe cei nervoși
- Liniștește pe cei sensibili

https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/


Nr. 4 - Clorura de potasiu
Recomandată pentru: nefrită, alergii, congestie nazală, eczemă, bronșită

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă> x4 /zi

*sau conform specialistului

Este remediul principal pentru infecții în al doilea stadiu cu secreții albe,

febra 38,5.

Ajuta corpul sa elimine infecțiile. Pentru toate infecțiile cu secreții groase, albicioase.

Este folosit pentru dezintoxicarea după folosirea medicamentelor, a vaccinurilor, anestezicelor.

Se folosește în primul stadiu la otrăvirea cu substanțe chimice.

Simptome fizice:

arsuri cu secreții
bronșită
cistită
gastrită
gripă
infarct miocardic
inflamații reumatice
inflamații ale intestinului

otită
pancreatită
Pneumonie
candida
sinuzită
tromboflebita
restabilește și reglează

vâscozitatea sângelui
nas înfundat
mucoase
eczeme
mătreață
negi
susține vindecarea pielii

Simptome psihice:

- este un dezintoxicant fizic și psihic

- susține psihic și emoțional

- oferă claritate

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/


Nr. 5 - Fosfat de potasiu
Recomandat pentru: insomnii, vertij, oboseală, palpitații,
suprasolicitare, deprimare

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare de bază potrivită persoanelor suprasolicitate, care au funcții de conducere sau persoane

suprasolicitate care au sindromul Burnout și deprimate.

Simptome fizice

dureri de cap după efort psihic
insomnie
amnezie
dureri inimă pe baza nervoasă
febra peste 39 grade Celsius
deprimare
sindromul Burnout
concentrare scăzută

lipsa puterii
mâncărimi ale pielii pe fond nervos sau alergic
pareză
îmbătrânire prematură
probleme cu stomacul
tensiune scăzută
secreții urât mirositoare

Simptome psihice

- agitat

- claustrofob

- depresiv

- isteric

- letargic

- melancolic

- probleme cu memoria

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/


Nr. 6 - Sulfat de potasiu
Recomandat pentru: infecții cronice (piele, mucoase, plămâni),

dermatită, dureri reumatice

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este sarea principală pentru infecții în stadiul al treilea cu secreție
galbenă purulentă

Simptome fizice

ajută la dezintoxicarea prin piele
plămâni și mucoasa
pneumonie
bronșite
dezintoxicarea ficatului
dureri migratoare ale
încheieturilor
ale articulațiilor

eczeme
febra musculară
infecții cronice: cistită, otită,
sinuzită, conjunctivită
nefrită
negi
neuro-dermatită

infecții purulente
zgomot în plămâni și bronhii
cearcăne maronii
senzație de frig
predispoziție boli ORL
tuse convulsivă noaptea
vitiligo

Simptome psihice

- depresie
- frica
- neliniște interioară
- Tensionare

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum/


Nr. 7 - Fosfat de magneziu
Recomandat pentru: crampe, colici, dureri, nevralgie, constipație,

migrene, PMS

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare de bază, seara când sunteți obosiți și totuși nu puteți dormi, indiferent de stresul psihic sau

oboseala fizică: se dizolvă 10 pastile într-o cană cu apa fierbinte și se bea în înghițituri mici.

Este excelentă pentru relaxare și pentru toate durerile pe fond nervos.

Simptome fizice

colici
colesterol crescut sau prea
scăzut
constipație
balonări
crampe la bebeluși
angină pectorală
discopatie
dureri menstruale

dureri ale nervului sciatic
migrenă
dureri fulgerătoare
dureri de dinți la copii
dureri de gingii la sugari când le
cresc dinții
reglează pofta de dulce
insomnie
nervozitate

osteoporoză
enurezis (pipi în pat la copii
mici)
probleme de menopauză
supraagitație
tensiune ridicată sau prea
scăzută

Simptome psihice

- frica de nereușită
- frica de examen

- frica de apariție în public

- persoane sensibile

https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/


Nr. 8 - Clorură de sodiu
Recomandată pentru: piele uscată, herpes, ochi uscați, mătreață, regenerare

cartilaje, arsuri

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare vitală pentru întregul organism

Este sarea de masă de bucătărie însă în dozaj homeopatic

Există în oase cartilagii stomac rinichi și în lichidele din afara celulelor

Simptome fizice

activează aciditatea în stomac la
persoanele cu acid gastric redus
anemie
amorțeală și senzații de
furnicături
arsuri
pofta de condimente iuți
constipație
diaree
diaree acida
dureri reumatice
eczeme umede

Herpes
exces sau atrofierea salivei
încheieturi slabe
leagă toxinele chimice
amalgam, plumb, mercur
lipsă de concentrare
lipsa lactației după naștere
mătreață
mâini picioare reci
mucoase uscate
nas uscat

lăcrimare persistentă a ochilor
ochi uscați
poftă de oțet
pierderea mirosului și a gustului
pocnituri ale articulațiilor
pofta de mâncare sărată
reglează lichidele din corp
regenerarea cartilagiilor și
mucoaselor
sete excesivă sau lipsa setei

Simptome psihice

- pesimist

- probleme vechi, dureroase

- lipsa concentrării

- sensibil

https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/


Nr. 9 - Fosfat de sodiu
Recomandat pentru: aciditate gastrică, artroză, gută, paraziți,
obezitate, dureri de stomac

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Utilă în aciditate, indigestie sau arsuri la stomac, reumatism

Simptome fizice

exces de acid uric în sânge
furunculi
arsuri la stomac
artrite
artroză
acnee
gută
infecții și iritații ale pielii
obezitate
pietre la fiere, la rinichi
calculi la vezica biliară

calculi la rinichi
probleme digestive
răni deschise pe picior sau alte membre
stomac sensibil
reumatism
supra-aciditate în general
tendință de îngrășare
ulcer
vomă

Simptome psihice

- apatie

- lipsă a energiei și a puterii

- nemulțumire

- neliniște

https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/


Nr. 10 - Sulfat de sodiu
Recomandat pentru: edeme, boli de ficat, fiere, retenție de apă, diabet,

enurezis

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este sarea de bază a ficatului și a vezicii biliare.

Folosită pentru a putea procesa și elimina toxinele și reziduurile din

corp.

Este vitală pentru dezintoxicarea sistemului limfatic.

Carenta sării duce la intoxicație fizică și organismul retine apă sau grăsime, pentru a dilua și depozita

toxinele care nu pot fi eliminate suficient de repede

Ea ajută plămânii, pielea, sistemul digestiv și sistemul urogenital să se detoxifice.

Simptome fizice

apă în picioare, genunchi, mâini, plămâni
edeme
boli ale ficatului
boli ale vezicii biliare (fiere)
boli ale pancreasului
dureri fulgerătoare de obicei în șoldul stâng
dureri fulgerătoare în călcâie
elimină excesul de apă din țesuturi
herpes
pacientul suferă de frig și sub plapumă

pocnituri ale articulațiilor
probleme respiratorii
tendință spre astm
dezintoxicare
răni deschise în diabet
răni care se vindeca foarte greu
secreții purulente
tendințe de îngrășare
obezitate
nas vânăt
verugi

Simptome psihice

- indiferenta

- negativitate



Nr. 11 - Silicea
Recomandată pentru: riduri, păr, piele îmbătrânită prematur, unghii, furunculi, otită, transpirație

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

● Este un component de bază al celulelor pe lângă calcium phosphoricum.

● Este remediul principal pentru frumusețe, responsabil pentru producerea

colagenului.

● Responsabil pentru elasticitatea celulelor.

● Important pentru refacerea pielii după arsuri, tăieturi, operații, fracturi ale

oaselor, rupturi ale tendoanelor.

● Este foarte bun în timpul sarcinii, luat cu pauze și nu pe toată perioada sarcinii.

● La infecții și chisturi cat și noduli izolați de toxine și grăsime, siliciul este sarea

de baza pentru a deschide calea spre eliminare.

Atentie!

Un exces în administrarea acestei sări poate duce pentru unele persoane la eliminarea implanturilor

metalice din corp (implanturi dentare/stifturi, pierce-uri, șuruburi, placa metalica). În aceste cazuri se

administrează 2 pulverizări zilnic pe o perioada de 10 zile, cu pauza de 3-4 zile. Dacă este nevoie de

Silicea mai multă vreme, se fac cure de câteva zile, apoi pauză și tot așa, până se reface deficitul. Este de

preferat sa se consume alimente bogate în silicea, în aceste cazuri.

Simptome fizice

dizolvă acidul uric din tendoane și încheieturi
artrită
artroză
senzație de frig
gută
îmbătrânire prematură, riduri
piele îmbătrânită
mâncărimi ale pielii
transpirație urât mirositoare

unghii deformate care se rup ușor
păr fin, bolnăvicios
mătreață
infecții cronice
furuncule
organe deplasate
tendoane suprasolicitate
suprimă nevoia de consum prea mare a alcoolului

Simptome psihice

- sensibilitate mare

- deprimare

- Suprasolicitare

https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/


Nr. 12 - Sulfat de calciu
Recomandat pentru:  acnee, conjunctivită, sinuzită, gripă, amigdalită,

cistită, varicelă, prostată

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Sarea este foarte eficientă la bolile purulente și cronice care s-au

stabilit deja in corp (gripa, infecții pulmonare, abces, furunculi etc)

Simptome fizice

abcese, furuncule, fistule
amigdalită
boli cronice ale articulațiilor
bronșită
sinuzită
cataractă
cistită
coșuri
diaree
infecții ale dinților

pneumonie
prostatita
inflamații care recidivează
inflamații și infecții ale ochilor
Lupus
inflamații și infecții ale
stomacului
otita
panarițiu

probleme hepatobiliare
răni care se vindeca greu
reumatism
sifilis
tuberculoza în stadiu avansat
ulcer la stomac
ulcer duodenal
ulcer la ochi
vărsat de vânt (varicelă)

Simptome psihice

- izolare

- persoană închisă
- vede lumea în alb negru

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum-sulfat-de-calciu/


Nr. 13 - Kalium aresenicum D12
Recomandat pentru: stări de slăbiciune, discomfort, boli de piele

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Bătăi intense ale inimii, frici, infecții cronice,

mâncărimi ale pielii, oboseală, eczeme

Nr. 14 - Kalium bromatum D12
Recomandat pentru: insomnie alergii, rău de mișcare, psoriazis

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Antiinflamator, calmează tusea, insomnie, nervi, sistem

nervos, piele, coloana vertebrală

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kalium-aresenicum-d12-nr-13/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kalium-bromatum-d12-nr-14/


Nr. 15 - Kalium jodatum D12
Recomandat pentru: tensiune arterială, deprimare, chelie, pierderea

poftei de mâncare, nervozitate

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Kalium jodatum D12 este recomandat pentru căderea părului, dureri de cap, inimă,

intoxicații cu metale, hiper și hipotiroidie, menopauză, obezitate, dezechilibre hormonale, reglează
tiroida, reumatism, tensiune, sistem nervos.

Nr. 16 - Lithium chloratum D12
Recomandat pentru: Colici abdominali, calculi biliari, cistiă,

iritabilitate, pierdere în greutate, dureri de cap

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Lithium chloratum D12 este recomandat în

depresie, Dureri articulații, dureri reumatice, elimină acidul uric, neuro-dermatite

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kalium-jodatum-d12-nr-15/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/lithium-chloratu-d12-nr-16/


Nr. 17 - Manganum sulfuricum D12
Recomandat pentru: Arterioscleroză, reconstrucția cartilajelor, diabet,

vene varicoase, semne de bătrânețe

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Alergii, anemie cu Ferrum Phosphoricum, depresii, imunitate, probleme cu auzul

Nr. 18 - Calcium sulfidum D12
Recomandat pentru: slăbit, intoxicații cu metale grele, alergii, cruste de

lapte la nou născuți

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Erupții și alergii, elimina metalele grele, infecții
purulente cronice, mătreață (cruste de lapte) nou-născuți, sistem vegetativ, stare de oboseala

https://www.rezonantavietii.ro/produs/manganum-sulfuricum-d12-nr-17/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfidum-d12-nr-18/


Nr. 19 - Cuprum arsenicosum D12
Recomandat pentru: Imunitate, astm, epilepsie, crampe intestinale,

colon iritabil, paraziți, riduri

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice - Cuprum arsenicosum D12 este recomandat pentru anemie, colici, crampe stomacale,

infestări cu viermi intestinali, căderea părului, stabilizează imunitatea, tuse cu spasme.

Nr. 20 - Kalium aluminium sulfuricum D12
Recomandat pentru: Tuse iritativă, mucoase uscate, enurezis nocturn,

colici, constipație, surditate

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Balonări, colici, constipații severe, crampe nervoase

ale stomacului, crește puterea de asimilare psihică a vârstnicilor, incontinent, infecții ale mucoaselor,

piele uscata, enurezis (pipi în pat), sistem vegetativ nervos

https://www.rezonantavietii.ro/produs/cuprum-arsenicosum-d12-nr-19/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kalium-aluminium-sulfuricum-d12-nr-20/


Nr. 21 - Zincum chloratum D12
Recomandat pentru: Imunodeficiență, infertilitate, acnee, chelie, astm

bronșic, crampe, herpes, migrene, micoza unghiilor

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Acnee, creier și nervi, herpes, hiperactivitate, infecții grave, insomnie, pete albe pe

dinți și unghii, căderea părului, picioare neliniștite, imunitate

Nr. 22 - Calcium carbonicum D12
Recomandat pentru: Anti îmbătrânire, obezitate, alergii, dermatită,

unghii fragile, păr fragil, pierderea poftei de mâncare

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Important pentru copii, obezitate, pori deschiși,

susține sistemul limfatic, susține sistemul osos

https://www.rezonantavietii.ro/produs/zincum-chloratum-d12-nr-21/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-carbonicum-d12-nr-22/


Nr. 23 - Natrium bicarbonicum D12
Recomandat pentru: Aciditate, arsuri, diaree, dureri genunchi,

obezitate, transpirație nocturnă, eczeme

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice - Natrium bicarbonicum D12 activează pancreasul, bun pentru digestie, arsuri

stomacale, arsuri trahee/esofag, diabet, gută, important pentru echilibrul acid-bazic, obezitate,

flatulenta (vanturi) urat mirositoare

Nr. 24 - Arsenum jodatum D12
Recomandat pentru: Alergii, acnee, febră, conjunctivită, controlul

greutății

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Apendicită, boli cronice ale pielii și mucoaselor,

bufeuri menopauză, mucoase iritate, sistem limfatic, susține plămânii, transpirație nocturnă

https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrium-bicarbonicum-d12-nr-23/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/arsenum-jodatum-d12-nr-24/


Nr. 25 - Aurum chloratum natronatum D12
Recomandat pentru: insomnii, slăbirea inimii, disconfort menstrual,

diminuarea estrogenului, hipertensiune, chist ovarian

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Boli ale ovarelor și uterului, boli fără febră, erupții și ulcere sifilitice ale pielii, persoane

agresive, persoane melancolice

Nr. 26 - Selenium D12
Recomandat pentru: Ficat, epuizare, abcese

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Antioxidant puternic, gropite în partea interioară a

ochiului, lipsă putere, toxine exterioare

https://www.rezonantavietii.ro/produs/aurum-chloratum-natronatum-d12-nr-25/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/selenium-d12-nr-26/


Nr. 27 - Kalium bichromicum D12
Recomandat pentru: Obezitate, colesterol mărit, crește absorbția
aminoacizilor, sport intensiv

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x 4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Colesterol mărit, crește absorbția aminoacizilor în musculatură, diabet, influențează
factorul de toleranta a glucozei, obezitate, sport intensiv

Recomandări:

În faza acută, se pot lua câte 1-2 pufuri, din 3 în 3 minute, până simptomele scad, apoi se revine la

administrarea inițială (fază cronică de 3-4 ori/zi).

Dacă simptomele persistă, vă rugăm să vă adresați medicului dvs.

Vă recomandăm și loțiunile pe bază de săruri cu aplicare locală pentru a grăbi diminuarea simptomelor.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kalium-bichromicum-d12-nr-27/


Loțiuni pe bază de săruri tisulare

Crema nr. 1
Fluorură de calciu
Pentru fermitate și elasticitate

Crema nr. 1 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Cicatrici cu bătături

● Probleme de creștere a unghiilor de

la mâini și picioare

● Riduri și vergeturi

● Bătături la mâini și picioare

● Piele crăpată
● Negi tari

● Vene păianjen

● Ligamente și tendoane slabe

Crema nr. 2
Fosfat de calciu
Pentru ligamente si oase

Crema nr. 2 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Dureri de creștere la copii

● După fracturi de oase (pentru

sprijinirea tratamentului medical)

● Dureri în regiunea fracturilor vechi

● Erupții cutanate cu crustă albă
gălbuie

● Transpirație parțială (de ex. pe gât)



Crema nr. 3
Fosfat de fier
Pentru ulcerații

Crema nr. 3 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Tăieturi

● Contuzii

● Entorse, vânătăi

● Înțepături de insecte

● Arsuri solare

● Buze crăpate și inflamate

Crema nr. 4
Clorura de potasiu
Pentru iritații ale pielii

Crema nr. 4 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Mâini și picioare reci

● Erupții cutanate cu solzi palizi,

albicioși și tari, piele făinoasă
(similar cu pielea descuamată)

● Boli ale pielii cu formarea de

vezicule

● Bătături moi

● Negi moi

● Sinuzită (se aplică pe frunte și

obraji)

● Tendinită



Crema nr. 5
Fosfat de potasiu
Pentru întărirea mușchilor și
nervilor

Crema nr. 5 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Urticarie

● Dureri de mușchi (de ex. după
sport)

● Căderea circulară a părului

● Crampe musculare datorate

slăbiciunii sau urmate de

slăbiciune

● Spasmele scriitorului

● Nevralgie

● Efortul exagerat al mușchilor

gambei

Crema nr. 6
Sulfat de Potasiu
Pentru afectiuni cronice

Crema nr. 6 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Piele rea sau acnee

● Sinuzită cronică
● Boli cronice ale pielii

● Îngrijirea generala a pielii

● Piele uscată sau  strânsa care

ustură
● Piele descuamată cu

mâncărime

● Artrită cronică (în sprijinul

tratamentului medical)



Crema nr. 7
Fosfat de magneziu
Pentru crampe si dureri

Crema nr. 7 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Nevralgie

● Durere  aprinsă, arzătoare,

sâcâitoare,  săgetătoare și

convulsivă
● Dureri în mâini în timpul

nopții cu senzație de

furnicături

● Dureri de față și de cap

(urcând de la gât)

● Tremurare nervoasă a

membrelor

● Dureri musculare datorate

tensiunii

● Prurit

Crema nr. 8
Clorura de sodiu
Pentru reglarea umidității pielii

Crema nr. 8 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Umflături ale pielii

● Piele uscată
● Afecțiuni legate de arsuri

(lăcrimare usturătoare sau

secreție nazală)

● Erupții cutanate cu vezicule

(conținut apos clar)

● Buze crăpate și uscate

● Acnee și puncte negre

persistente

● Erupții cutanate cu secreție
sebacee crescută

● Înțepături  inofensive de

insecte cu umflături și

mâncărime



Crema nr 9
Fosfat de sodiu
Pentru piele uleioasă

Crema nr. 9 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Piele grasă și rea

● Acnee cu pustule galbene ca

mierea

● Bătături

● Probleme de gută
● Eczemă infantilă

Crema nr 10
Sulfat de sodiu
Pentru deshidratare

Crema nr. 10 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Edem (de ex. la picioare)

● Balonare după masă (Se

aplică pe burtă)

● Dureri de stomac însoțite de

gust amar (se aplică
cataplasmă pe partea de jos

și de mijloc a abdomenului)

● Rozacee

● Eczeme care lăcrimează
● Inflamația scalpului

● Vezicule cu conținut apos

galben

● Erupții cutanate cu crustă
(culoare gălbuie, verzuie)



Crema nr 11
Silica
Pentru o piele frumoasă și
încheieturi sănătoase
Crema nr. 11 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Ulcerații mici inofensive cum

ar fi pustulele acneice

● Piele flască, subțire și

zbârcită
● Unghii de la degetele de la

mâini și picioare fragile și

care cresc în mod neregulat

● Bătături persistente

● Paronichie infectată
● Artroză (în sprijinul

tratamentului medical)

Crema nr 12
Sulfat de calciu
Pentru inflamații ulceroase

Crema nr. 12 poate ajuta în cazul
următoarelor afecțiuni:
● Boli reumatice cronice ale

articulațiilor

● Inflamații ulceroase ale

pielii cum are fi acneea

severă
● Sinusuri cu inflamație

cronică
● Bronșită cronică purulentă

(se aplică pe piept)



Săruri tisulare pentru copii

Healty appetite – microminerale tisulare pentru

creșterea poftei de mâncare

Vă puteți susține cu această combinație de micro minerale pentru

stimularea poftei de mâncare și asimilarea nutrientilor.

Recomandat pentru:

● Pierderea apetitului

● Vomitare

● Asimilare scăzută din mâncare

● Reflux

● Construirea de celule sănătoase

● Îmbunătățirea imunității

Pe lângă acest remediu, recomandăm și:

● Tonic general (combinația celor 12 săruri esențiale)

● Purifying – remediu floral pentru purificare emoțională și fizică

Conține: Calc sulph, Silica, Ferrum phos, Kali Phos, Kali sulph, Nat Mur, Nat phos vibraționale, apă
purificată, etanol din cereale.

Dozare:

Adulți: 2 puf x 4 /zi;

Copii sub 12 ani: 1 puf x 4 /zi

Mai des la nevoie!

30 ml (aprox. 200 pulverizări)

https://www.rezonantavietii.ro/produs/tonic-general-combinatia-celor-12-saruri-esentiale-2/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/purifying/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-pofta-buna/


BE CALM – Săruri tisulare pentru copii

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Nervozitate

● Nervi dureroși

● Îngrijorare

● Musculatura și nervi (relaxant)

● Iritabilitate

● Probleme cu somnul

Conține:

– Kali Phos, Mag Phos, Ferr Phos, Silicea vibraţionale

– ethanol din cereale

– apă purificată

– arome naturale din fructe de pădure

Administrare:

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/be-calm-saruri-tisulare-pentru-copii/


COLD & COUGH RELIEF – Săruri tisulare pentru copii

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Amigdale mărite

● Bronșită
● Lipsa gustului și a mirosului

● Iritare și inflamarea gâtului

● Acut, Tuse spasmodică

Conține:

– Kali Mur, Kali Sulph Ferr Phos, Nat Murr vibraţionale

– ethanol din cereale

– apă purificată

– arome naturale din fructe de pădure

Administrare:

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/cold-cough-relief-saruri-tisulare-pentru-copii/


HEALTHY SKIN – Săruri tisulare pentru copii

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Îmbunătățirea condițiilor pielii

● Erupție uscată
● Urticarie

● Mâncărime arzătoare a pielii

● Abcese

● Coșuri

● Furunculi

● Eczemă

Conține:

– Calc Fluo, Nat Mur, Nat Phos, Silicea vibraţionale

– ethanol din cereale

– apă purificată

– arome naturale din fructe de pădure

Administrare:

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/healthy-skin-saruri-tisulare-pentru-copii/


PAIN & FEVER EASE – Săruri tisulare pentru copii

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Congestie

● Febră
● Inflamație
● Dureri, Crampe

● Dureri de nervi

● Puls crescut

Conține:

– Ferr Phos Mag Phos și Nat Mur vibraţionale

– ethanol din cereale

– apă purificată

– arome naturale din fructe de pădure

Administrare:

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/pain-fever-ease-saruri-tisulare-pentru-copii/


Oase Puternice – Săruri tisulare pentru copii

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Oase sănătoase

● Dureri de dinți
● Malnutriția oaselor

● Asistă în construcția dinților puternici

● Dentiție

Conține:

– Calc Phos, Calc Fluor, Mag Phos și Silicea vibraţionale

– ethanol din cereale

– apă purificată

– arome naturale din fructe de pădure

Administrare:

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/strong-bones-teeth-saruri-tisulare-pentru-copii/


Săruri combos

Combo 5 – Tonic Nervos

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Simptomele asociate cu anxietate

● Slăbiciune

● Durere nevralgică

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium phosphoricum vibrational

– ferrum phosphoricum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

– natrium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-5-tonic-nervos/


Combo A – microminerale tisulare pentru nevralgie, insomnie, crampe

Varianta spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Ajută la:

● Insomnie

● Sciatică
● Nevralgie

● Crampe

● Inflamație

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– ferrum phosphoricum, kalium phosphoricum, magnesium phosphoricum vibrationale

Informații:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-a-micro-minerale-tisulare-vibrationale/


Combo B – microminerale tisulare pentru anxietate și epuizare

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Iritabilitate

● Anxietate

● Epuizare nervoasă, burnout

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium phosphoricum vibrational

– ferrum phosphoricum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-b/


Combo C – microminerale tisulare pentru aciditate, arsuri, indigestie

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Aciditate

● Arsuri (reflux)

● Dispepsie

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– magnesium phosphoricum vibrational

– natrium phosphoricum vibrational

– natrium sulphuricum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-c/


Combo D – microminerale tisulare pentru acnee, eczemă, dermatită, cruste

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Acnee

● Eczemă
● Dermatită
● Cruste

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– kalium muriaticum vibrational

– kalium sulphuricum vibrational

– calcium sulphuricum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum-sulfat-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-d/


Combo E – microminerale tisulare pentru balonare, indigestie, colici

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Tulburări digestive precum balonare

● Flatulență
● Colici

● Indigestie

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

– natrium phosphoricum vibrational

– natrium sulphuricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-e/


Combo F – microminerale tisulare pentru dureri de cap pe fond de stres și

oboseală psihică

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

Oboseală psihică sau fizică

Dureri de cap nervoase

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– kalium phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-f/


Combo G – microminerale tisulare pentru dureri de spate și hemoroizi

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

Simptome asociate cu dureri de spate

Hemoroizi

Dureri reumatice

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium fluoratum vibrational

– calcium phosphoricum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-g/


Combo H – microminerale tisulare pentru alergii respiratorii, sinuzită

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Febra fânului

● Sinuzită
● Alergii respiratorii

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– magnesium phosphoricum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-h/


Combo I – microminerale tisulare pentru dureri musculare, inflamații

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Simptomele asociate cu fibroză
● Dureri musculare, inflamație

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– ferrum phosphoricum vibrational

– kalium sulphuricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-i/


Combo J – microminerale tisulare tuse, răceli, dureri de gât

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

Simptomele asociate cu tuse și răceli

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– ferrum phosphoricum vibrational

– kalium muriaticum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-j/


Combo K – microminerale tisulare pentru unghi fragile, căderea părului,

mătreață

Varianta spray oral fără lactoză (30 ml, 200

pulverizări)

Ajută la:

● Unghii slabe sau fragile

● Păr care cade

● Mătreață

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– kalium muriaticum, natrium muriaticum, silicea

vibrationale

Informații:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-k-micro-minerale-tisulare-vibrationale/


Combo L – microminerale tisulare pentru vene varicoase, picioare reci, tulburări

circulatorii

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Tulburări circulatorii

● Vene varicoase

● Picioare reci

● Inflamație

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium fluoratum vibrational

– ferrum phosphoricum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-l/


Combo M – microminerale tisulare pentru rigiditate articulară, reumatism,

edeme

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Reumatism

● Rigiditate articulară
● Edeme

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium phosphoricum vibrational

– kalium muriaticum vibrational

– natrium phosphoricum vibrational

– natrium sulphuricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-m/


Combo N – microminerale tisulare pentru dureri menstruale, crampe

abdominale

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Durere menstruala

● Crampe abdominale

● Dureri de cap

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium phosphoricum vibrational

– kalium muriaticum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-n/


Combo P – microminerale tisulare pentru dureri de picioare, circulație deficitară,

degerături

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Circulație slabă
● Dureri de picioare

● Degerături

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium fluoratum vibrational

– calcium phosphoricum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-p/


Combo Q – microminerale tisulare pentru sinusuri și guturai

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

Simptome asociate cu probleme ale sinusurilor și

guturai

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– ferrum phosphoricum vibrational

– kalium muriaticum vibrational

– kalium sulphuricum vibrational

– natrium muriaticum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-q/


Combo R – microminerale tisulare pentru dinți, dentiție, gingii inflamate

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Dinți, dentiție
● Inflamație gingii

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium fluoratum vibrational

– calcium phosphoricum vibrational

– ferrum phosphoricum vibrational

– magnesium phosphoricum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-r/


Combo S – microminerale tisulare pentru crize biliare și greață

Varianta spray oral fără lactoză (30 ml, 200

pulverizări)

Ajută la:

● Simptome asociate cu greață stomacală
● Crize biliare

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– kalium muriaticum, natrium phosphoricum,

natrium sulphuricum vibrationale

Informații:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Varianta spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-s-micro-minerale-tisulare-vibrationale/


Combo T - microminerale tisulare pentru dureri de gât, febră, imunitate

Ajută la:

● Prima etapă a inflamației

● Febră redusă sau boală

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– ferrum phosphoricum, kalium muriaticum vibrationale

Informații:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-t-micro-minerale-tisulare-vibrationale/


Combo U – microminerale tisulare pentru absorbția optimă a calciului

spray oral fără lactoză (30ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

Absorbție slabă a calciului

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– calcium fluoratum vibrational

– calcium phosphoricum vibrational

– natrium phosphoricum vibrational

– silicea vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-u/


Combo V – microminerale tisulare pentru stomatită, candidoză bucală, retracții
gingivale

spray oral fără lactoză (30 ml, 200 pulverizări)

Recomandat pentru:

● Stomatită
● Candidoză bucală
● Retracții gingivale

Conține:

– apă distilată (80%)

– alcool etilic din cereale (20%)

– natrium sulphuricum vibrational

– calcium sulphuricum vibrational

– kalium muriaticum vibrational

– kalium phosphoricum vibrational

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum-sulfat-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/combo-v/


Remedii Florale Australiene, Bach, Californiene și Gurudas

Ce sunt remediile florale?

Remediile florale sunt preparate lichide, care transmit corpului energia florilor. Atunci când le folosim,

acestea scot la suprafață emoțiile, traumele, blocajele emoționale și psihice, iar apoi le vindecă. Devii

mai conștient de alegerile pe care le ai de făcut.

Spre exemplu, remediile florale australiene au fost testate clinic, cu rezultate fizice, iar remediile florale

Bach sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății.

Medicina florală a fost descoperită de medicul britanic, Edward Bach. Sunt peste 80 de ani de când se

folosesc aceste remedii, în toată lumea. Terapia florală are ca scop eliberarea de traumele emoționale,

înmagazinate în mintea și corpul tău.

Ce sunt esențele florale australiene?

Esențele de flori au fost descrise ca terapie vibrațională și gama profesională de esențe de flori

australiene Bush, esențe de flori botanice pure, sunt utilizate în întreaga lume pentru a ajuta la

gestionarea cerințelor emoționale din viața de zi cu zi. Esențele de flori pot fi utilizate de întreaga

familie, inclusiv de animalele de companie – sunt pure și naturale.

Ian White, fondatorul Australian Bush Flower Essences, a fost un pionier în cercetarea rarelor calități de

vindecare a florei spontane australian. Istoria esențelor de flori poate fi urmărită de multe mii de ani, cu

multe culturi care folosesc esențele de flori pentru a trata sănătatea emoțională și bunăstarea. Începem

din nou să înțelegem acea bunăstare emoțională este o componentă majoră a sănătății bune a unei

persoane întregi. Formulări unice de picături de esență, ceați, creme și îngrijire a pielii au fost

amestecate folosind esențele de flori australiene; aceste esențe sunt îmbibate cu rarele calități de

vindecare esentelor australiene, adunate ecologic în regiunile nepoluate și naturale din vastul peisaj

australian.

Ca instrument pentru bunăstare, esențele florale australiene sunt catalizatori pentru a-ți debloca întregul

potențial, a rezolva convingerile negative și a crea sănătate emoțională și bunăstare.

Pentru o consultație personalizată cu remedii florale, contactați-ne la numărul de telefon: 0733930702



Harmony Diet – remediu floral care sprijină în atingerea greutății

Combinație de remedii florale australiene și Bach care sprijină în

atingerea greutății. De îndată ce vă decideți să întreprindeți un

plan pentru a atinge greutatea corporală potrivită, vă puteți
susține cu această combinație.

Harmony Diet este recomandat persoanelor care vor să
slăbească, cât și celor care vor să se îngrașe câteva kilograme.

Este indicat pentru o relație defectuoasă cu corpul și cu

mâncarea, când există o gândire fixistă asupra dietelor și

mâncării, lipsa încrederii în sine, rigiditate față de sine,

acumularea de sentimente negative cum ar fi furia, invidia,

sentimentul de vinovăție, indecizia, lipsa controlului, obezitate

moștenită.

Este recomandat persoanelor care trebuie să piardă (dar și să crească, dacă problema este o subțire
excesivă) de câteva kilograme (aproximativ 5 kg). Pentru persoanele care nu au o experiență de lungă
durată legată de dezechilibrul greutății corporale, ar fi recomandată o ședință personalizată cu remedii

florale pentru a găsi cauza care produce creșterea în greutate.

Fapt dovedit, această combinație dacă este administrată înainte de masă scade senzația de foame.

Vă recomandăm și sărurile tisulare pentru sprijinirea refacerii mineralelor din timpul dietei. Unul dintre

acestea ar fi Tonicul general.

Fiind o combinație generală, merge pentru simptome generale. Pentru o combinație individualizată, vă
rugăm să ne contactați.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: remedii florale australiene, remedii florale Bach, apă plată alcalină, coniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/tonic-general-combinatia-celor-12-saruri-esentiale-2/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/harmony-diet-remediu-floral-care-sprijina-in-atingerea-greutatii/


Easy Birth – remediu floral pentru naștere ușoară

Acest blend floral australian și Bach este un remediu foarte

eficient în timpul travaliului, atunci când apare frica, panica,

șocul, sau când graviduța se simte copleșită de gânduri nedorite

și nu mai are răbdare.

Acest remediu se poate lua regulat pe tot parcursul travaliului

pentru a vă aduce putere, calm și susținere emoțională.

Recomandăm și partenerilor sau taților să ia și ei, Emergency

sau Elixirul salvator, precum și Acceptance. Acest blend ajută și

bebelușul să fie mai calm și relaxat.

Remediul se poate lua și după naștere pentru că o ajută pe

viitoare mămică în alăptare, dându-i putere și încredere că
poate face față noii schimbări.

Dozare: 7 pic x de câte ori e nevoie pe parcursul travaliului

Conține: remedii florale australiene, remedii florale Bach, apă purifiată, cognac sau glicerină.

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/emergency/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/rescue-remedy-remediul-de-salvare/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/acceptance/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/easy-birth/


Adaptation – remediu floral pentru adaptare

Blend floral australian și Bach care ușurează adaptarea la schimbări minore și majore. Este recomandat

în următoarele situații:

– Pentru preșcolari și școlari care nu pot să face față schimbărilor din mediu (încep școala, grădinița).

Pentru copiii care merg deja la școală, este recomandat atunci când simt presiunea muncii școlare sau a

temelor și când se îndoiesc de abilitățile lor și încrederea în ei.

– Pentru cei care se mut într-o casă nouă sau când părinții se întorc la locul de muncă.

– Adulții care încep un job nou sau își schimbă job-ul

– Apare un membru nou în familie, fie că este vorba despre un bebeluș sau un animăluț

– Recomandat pentru perioada actuală și schimbările produse de pandemie.

Efectele negative care pot fi echilibrate: îngrijorare, neliniște, frică, furie, descurajare, neîncredere în

propria persoană, lipsa energiei, inflexibilitate.

Dozare: 7 pic x 2 pe zi (dimineața și seara)

Conține: remedii florale australiene, remedii floral Bach, apă purifiată, cognac sau glicerină

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/adaptation/


Easy Speech – remediu floral pentru tulburările de vorbire

Combinație de remedii florale australiene, remedii florale Bach si

californiene care ajută în tulburările de vorbire produse de traume,

șocuri, accidente.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara) Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral australian, apă alcalină, cogniac organic

30 ml

Learning – remediu floral pentru creșterea abilității de învățare

Combinație de remedii florale australiene pentru claritate,

concentrare mentală, îmbunătățirea concentrării (focus).

Crește abilitatea de învățare, atât pentru copii, cât și pentru

adulți.

Această combinație puternică de esențe este de neegalat în a

aduce claritate, concentrare mentală și îmbunătățirea tuturor

talentelor și abilităților de învățare.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara). Mai

des la nevoie!

Conține: Blend floral Bach, apă plată alcalină, cogniac organic,

blend potent de esențe florale australiene vibraționale.

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/easy-speech/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/learning/


Acceptance – remediu floral pentru acceptarea cu

ușurință a schimbărilor

Combinație de remedii florale australiene pentru claritate,

concentrare mentală, îmbunătățirea concentrării (focus).

Crește abilitatea de învățare, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Această combinație puternică de esențe este de neegalat în a

aduce claritate, concentrare mentală și îmbunătățirea tuturor

talentelor și abilităților de învățare.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral Bach, apă plată alcalină, cogniac organic,

blend potent de esențe florale australiene vibraționale.

30 ml

Somn ușor – remediu floral pentru insomnii

Combinație de remedii florale australiene, Bach și californiene

pentru insomnie, stări de îngrijorare, minte agitată.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara) Mai

des la nevoie!

Conține: Blend floral australian, apă alcalină, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/somn-usor/


Happy Pregnancy – remediu floral pentru sarcină ușoară

Remediile florale sunt indicate în mod obișnuit în timpul sarcinii,

fiind deosebit de benefice în toate situațiile în care ești scoasă
din starea de confort și îți produc neliniște, agitație, anxietate,

ducând la restabilirea echilibrului emoțional și aducerea calmului.

Mai este indicat și atunci când apar sentimente puternice de

teamă, oboseală, îngrijorare, nerăbdare, epuizare, nemulțumiri

față de transformările din timpul sarcinii și gânduri negative.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara). Mai

des la nevoie!

Conține: Remedii florale Bach, blend floral australian, apă
alcalină, cogniac organic

30 ml

Pe lângă remediile florale, vă recomandăm pe timpul sarcinii și următoarele săruri tisulare care fac

parte dintr-un protocol al graviduței:

● Nr.1 Micro Minerale Calcium fluoratum (Fluorura de calciu) – ajută la dezvoltarea sănătoasă a

oaselor bebelușului, precum și elasticitatea țesutului conjunctiv. Prin urmare, ajută și la

prevenirea vergeturilor.

● Ferrum Phosphoricum (Fosfat de fier) Nr. 3 – ajută la oxigenarea sângelui.

● Magnezium phosphoricum (Fosfat de magneziu) Nr. 7 – ajută la dezvoltarea sănătoasă a

nervilor bebelușului. Pentru viitoarea mamă ajută la ameliorarea arsurilor la stomac, un

disconfort frecvent în timpul sarcinii.

● Natrium chloratum (Clorură de sodiu) Nr. 8 – ajută la menținerea echilibrului corect al sării și

fluidelor. Prin urmare, ajută la prevenirea reținerii apei.

● Silicea (Acid silicic) Nr. 11 – ajută la dezvoltarea dinților și oaselor bebelușului. Pentru viitoarea

mamă ajută la menținerea sănătății părului, a dinților și a oaselor. De asemenea, poate ajuta la

prevenirea vergeturilor.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/ferrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/magnesia-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/silicea/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/happy-pregnancy/


Happy Baby – remediu floral pentru bebeluși fericiți

Acest remediu este recomandat dacă bebelușul este agitat,

neliniștit, epuizat, a avut parte de traume la naștere, se sperie

ușor, este nerăbdător, are colici. Remediile florale sunt complet

sigure și eficiente pentru bebeluși și copii.

Acest blend floral australian și Bach poate fi luat de către mama

care alăptează, bebelușul îl va absorbi prin laptele matern. Este

important să ne amintim, că un bebeluș nefericit duce la părinți
stresați de aceea vă recomandăm Elixirul salvator sau

Emergency.

Pentru bebelușii hrăniți cu biberonul, remediul poate fi pus în

ceai sau lapte (câte 7 picături) pe pielea bebelușului (burtică,

încheieturi, tâmple).

Dozare: 7 pic x 2 pe zi (dimineața și seara). *La nevoie mai des!

Conține: remedii florale australiene, remedii floral Bach, apă purifiată, cognac sau glicerină

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/rescue-remedy-remediul-de-salvare/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/emergency/


Fertility – remediu floral pentru fertilitate

Fertility este un blend floral australian pentru echilibrarea

incapacității de a concepe din motive non-fizice, traume emoționale

legate de aparatul reproducător și alte tulburări din sfera

infertilității. Pe langă Fertility recomandăm și Purifing care ajută la

detoxifiere emoțională și terapia cu biorezonanță.

Dozare: 7 pic /2 puf de două ori pe zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

Brain – remediu floral pentru epilepsie

Blend floral australian și Bach pentru diminuare simptomelor

asociate cu epilepsia. Recomandăm și Emergency intern și extern

cât durează criza.

Brain este de ajutor și în cazul animalelor cu simptome asociate

epilepsiei. Pentru animale, remediul se adaugă în mâncare, iar în

cazuri extreme, pe blăniță sau pe pernițele lăbuțelor.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/purifying/
https://www.rezonantavietii.ro/terapii-energetice/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/fertility/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/emergency/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/brain/


Interaction – remediu floral pentru autism

Interaction este o combinație de remedii florale Bach, gurudas și

californiene. Blendul aduce calm, învățarea din greșeli, eliberează
teama, și crește autocontrolul. Ajută copii să se conecteze cu

sinele superior și să se simtă susținuți în schimbările vieții. Oferă
curaj, activează chakra inimii, deblochează chakra gâtului, sprijină
comunicarea și oferă focusare.

Vă recomandăm și sărurile tisulare:

● Kalium phosphoricum (Fosfat de potasiu) Nr. 5

● Natrium sulfuricum (Sulfat de sodiu) Nr. 10

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

Candida Free – remediu floral pentru candida

Am conceput un blend floral australian care face parte dintr-un kit

de săruri tisulare, remedii florale și ovule vaginale pentru

ușurarea și eliminarea simptomelor asociate cu candidoza

vaginală.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/interaction/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/candida-free/


Personal Power – remediu floral pentru stima de

sine și încredere

Această combinație dintre Dog Rose, Five Comers, Southerm

Cross și Sturt Desert Rose scoate în evidență adevăratele noastre

calități pozitive inerente de stimă de sine și încredere. Ne

permite să ne simțim confortabil în preajma celorlalți oameni și

rezolvă convingerile negative ale subconștientului pe care le

putem susține despre noi înșine, precum și orice vinovăție pe

care o putem adăposti din acțiunile din trecut.

Această combinație ne ajută, de asemenea, să ne asumăm

întreaga responsabilitate pentru situațiile și evenimentele care

apar în viața noastră și să ne dăm seama că avem capacitatea și

puterea nu numai de a schimba acele evenimente, ci și de a le

crea pe cele pe care ni le dorim.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

Gură Fericită – remediu floral pentru gingivită,

retracție gingivală și halitoză

Blend floral australian pentru simptome asociate cu probleme ale

gurii: gingii care sângerează, retracție gingivală, halitoză. Pe lângă
acestea, mai recomandăm și sărurile tisulare individualizate +

blend floral pentru măcinarea dinților (Dinți puternici).

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Blend floral australian

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/personal-power/
https://www.rezonantavietii.ro/saruri-tisulare/


Obesity – remediu floral pentru obezitate

Blend floral australian creat pentru a susține, persoanele care vor

să ajungă la curățarea programelor negative legate de obezitate.

Poate fi asociat cu Purifying pentru crearea unei sinergii mult mai

puternice și a conștientizării blocajelor care duc la lipsa motivației

care împiedică persoana să treacă la schimbarea stilului de viață.

Alaturi de blendul floral, vă recomandăm și urmatorele săruri

tisulare, iar pentru o recomandare personalizată vă rugăm să ne

contactați înainte de a plasa comanda.

● Micro Minerale Calcium fluoratum (Fluorura de calciu)

● Calcium phosphoricum (Fosfat de calciu) Nr. 2

● Natrium chloratum (Clorură de sodiu) Nr. 8

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Blend floral australian și remedii florale Bach

30 ml

Body Love – remediu floral pentru a-ti iubi corpul

Aceasta combinatie de remedii florale australiene este

recomandata celor care nu isi iubesc corpul si nu le place textura

pielii si atingerea. Blendul se poate folosi intern sub formă de

picături, iar extern sub formă de loțiune (comandă la cerere).

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține : Billy Goat Plum, Five Corners, Flannel Flower, Little

Flannel Flower și Wisteria vibraționale, apă distilată, cogniac

organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/purifying/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcarea-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/obesity/


Weight Control – remediu floral pentru controlul greutății

Blend floral australian special conceput pentru a te ajuta în

eliberarea bagajelor emoționale care stau în calea corpului dorit.

Pe lângă Weight Contol puteți să adaugați și Purifying precum și

următoarele săruri tisulare pentru un efect complet.

● Tonic general (combinația celor 12 săruri esențiale)

● Micro Minerale Calcium fluoratum (Fluorura de calciu)

● Natrium sulfuricum (Sulfat de sodiu) Nr.10

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara Mai des la nevoie!

Conține: remedii florale australiene vibraționale, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml

Para Free – remediu floral pentru paraziți

Combinație de remedii florale australiene și gurudas pentru o

curățare internă a paraziților. Vă propunem și o combinație de

Purifying + următoarele săruri tisulare.

● Natrium phosphoricum (Fosfat de sodiu) Nr. 9

● Natrium sulfuricum (Sulfat de sodiu) Nr. 10

● Kalium sulfuricum (Sulfat de potasiu) Nr. 6

● Kalium chloratum (Clorură de potasiu) Nr. 4

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la

nevoie!

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/purifying/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/tonic-general-combinatia-celor-12-saruri-esentiale-2/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/tonic-general-combinatia-celor-12-saruri-esentiale-2/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/weight-control/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-phos/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-sulf/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-sulfuricum/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/kali-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/para-free/


Suport Emoțional Cancer

Conține o combinație de remedii florale australiene, gurudas, remedii

florale Bach și Bailey. Este un remediu foarte puternic care ajută
persoanele care suferă de cancer să treacă mai ușor peste fricii și

traume, ajută la detoxifierea de emoțiile negative, să vadă partea

pozitivă a vieții și să-ți facă ordine în suflet. Împreună cu blendul

floral recomandăm și terpiile energetice.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la

nevoie!

30 ml

Eyes – remediu floral pentru ochi

Eyes este un blend floral australian si remedii florale Bach pentru

simptome asociate cu ochi uscați și inflamați. Blendul poate fi

asociat cu următoarele săruri tisulare:

● Nr.1 Micro Minerale Calcium fluoratum (Fluorura de

calciu)

● Natrium chloratum (Clorură de sodiu) Nr. 8

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la

nevoie!

Conține: Blend floral australian, remedii florale Bach, ser fiziologic, argint coloidal

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/terapii-energetice/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/suport-emotional-cancer/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/calcium-fluoratum-fluorura-de-calciu/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/natrum-mur/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/eyes/


Men’s – remediu floral pentru bărbați

Blend floral australian recomandat pentru:

● Probleme cu tatăl

● Tristețe și durere profundă
● Critic, îngrijorat

● Tot timpul grăbit

● Pesimist

● Interiorizat

Aduce umorul, buna dispoziție și deschide chakra inimii. În cazul

persoanelor în vârstă, acest blend ajută la eliberarea

stereotipurilor.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Black-eyed Susan, Bluebell, Boab, Flannel Flower, Little Flannel Flower, Red Helmet Orchid, Sturt

Desert Pea and Yellow Cowslip Orchid vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

Sensuality – remediu floral pentru pasiune și senzualitate

Remediul floral Sensuality vă încurajează abilitatea de a vă bucura

de împlinire emoțională, senzuală și pasiune. Relațiile pot fi

adesea zdruncinate sau restricționate de lipsa intimității
emoționale sau fizice. Acest remediu special pentru flori poate fi

util pentru a ajuta pe cei care au o teamă sau o experiență
negativă de intimitate să depășească această problemă.

Aduce: Pasiune în intimitate, împlinire și bucurie

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la

nevoie!

Conține: Billy Goat Plum, Bush Gardenia , Flannel Flower, Little

Flannel Flower, Macrocarpa, Wisteria vibraționale, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml



Stop Constipație

Recomandat pentru eliberarea emoțiilor și blocajelor emoționale

care sunt legate de constipație. Vă recomandăm remediul floral

împreună cu sărurile tisulare, în funcție de caracteristicile

constipației.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la

nevoie!

Conține: Blend floral australian și esențe gurudas pentru eliberarea

emoțiilor care stagnează în corp și nu se drenează, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml

Vitality – remediu floral pentru vitalitate

Blend floral australian pentru rechilibrarea vitalității
emoționale. Pe lângă acest remediu floral, vă mai recomandăm

și tonicul general pentru a vă ajuta în recuperarea mult mai

rapidă după stările de convalescență, oboseală, „ceață
mentală”, epuizare.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai

des la nevoie!

Conține: remedii florale vibraționale, apă demineralizată,

cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/saruri-tisulare/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/stop-constipatie/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/tonic-general-combinatia-celor-12-saruri-esentiale-2/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/vitality-vitalitate/


Purifying – remediu floral pentru purificare emoțională și fizică

Adesea denumit „Remediul de detoxifiere”, aceste picături

purificatoare vă pot ajuta eliminați deșeurile emoționale care s-au

acumulat în viață.

Posibile dezechilibre cauzate de influențe străine, conflicte sau

tulburări interne sau externe, acumulare negativă în corp, sensul

greutății, intoxicare sau paraziți.

Rezultate pozitive: curățare și armonie eliberarea de energiile

vechi sau negative îndepărtarea deșeurilor corporale sau

emoționale echilibru în toate aspectele vieții. Purifying poate fi

folosit pentru a vă pregăti sinele pentru vindecare, meditație,

motivație în urmarea unei diete. Există, de asemenea, succes în problemen feminine, mai ales în timpul

menopauzei pentru a regla estrogenul. Vă recomandăm remediul floral și în combinație cu Woman. În

acest timp, îl puteți adăuga și în problemele cu glanda tiroidă.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose, Hibberia, Wild Potato Bush

vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/woman/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/purifying/


Electro – remediu floral pentru reducerea poluării

electrice

Electro ameliorează foarte mult frica și suferința asociate cu

pământul, radiațiile electrice și electromagnetice, ameliorează
senzația de scurgere, ajută la echilibrarea cu ritmurile naturale ale

pământului.

De asemenea, reduce efectele emoționale ale radiațiilor, poate fi

folosit de către persoanele care fac radioterapie sau de persoanele

care stau foarte mult în fața calculatorului.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw Paw and Waratah vibraționale, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/electro/


Travel – remediu floral pentru călătorii

Abordează problema fricii întâmpinate în călătoriile cu avionul, dar

este benefică și pentru toate formele de călătorie.

Vă permite să ajungeți la destinație simțindu-vă echilibrat și gata de

plecare.

Acest remediu este benefic și în reducerea efectelor negative ale

călătoriei: stări de greață, reducerea efectelor diferenței de fus orar,

picioare umflate.

Contorizează stările negative, cum ar fi dezorientarea, senzația de epuizare și epuizare și afectarea

emoțională a călătoriilor.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi senzația de reîmprospătare, centrare și menținerea unui

sentiment de spațiu personal.

Remediul floral poate fi folosit și în combinație cu Emergency care este un bun aliat în toate situațiile
neprevăzute (șocuri, traume, sperieturi).

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla

Mulla, Paw Paw, Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew, Tall Mulla Mulla vibraționale, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/emergency/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/travel/


Boost – remediu floral pentru adaptare la

schimbări

Această esență a fost creată special pentru a vă sprijini și stimula

în aceste vremuri schimbătoare și provocatoare în abordarea

crizei globale de pandemie.

Stare negativă: copleșit de schimbare, tristețe profundă și

îngrijorare. Excesiv de sensibil la ceilalți sau la energiile negative ale situațiilor sau mediilor din jur.

Rezultate pozitive: reziliență, calm, echilibru, siguranță, liniște în fața schimbărilor, curaj, împământare.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Bottlebrush, Bush Iris, Crowea, Dog Rose, Fringed Violet, Illawarra Flame Tree, Sturt Desert Pea,

Sundew vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/boost/


Carers – remediu floral pentru îngrijitori

Remediu floral care îi sprijină pe îngrijitori (persoane care au

grijă de un membru al familiei) să-și simtă forța interioară și

rezistența atunci când se simt copleșiți sau împovărați de

responsabilitatea de a avea grijă de ceilalți. Carers Essence îi

ajută să se simtă calmi, optimiști, capabili să facă față și să
acorde atenție și grijă propriilor nevoi.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Alpine Mint Bush, Crowea, Fringed Violet, Green Spider

Orchid, Macrocarpa, Paw Paw and Sunshine Wattle vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

Abund – remediu floral pentru abundență

Abund ajută la eliberarea convingerilor negative, a modelelor

familiale, a sabotajului și a fricii de lipsă. Procedând astfel, vă
permite să fiți deschiși să primiți pe deplin bogății extraordinare

la toate nivelurile, nu doar financiare.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philotheca,

Pink Flannel Flower, Southern Cross and Sunshine Wattle

vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/abund/


Adol – remediu floral pentru adolescenți

Acest remediu floral abordează problemele majore pe care

adolescenții le întâmpină în mod obișnuit.

Îmbunătățește acceptarea sinelui, comunicarea, abilitățile
sociale, armonia în relații, maturitatea, stabilitatea emoțională și

optimismul.

Contrazice stările negative, cum ar fi sentimentul de lipsă de

speranță, insensibilitate, lipsa de apartenență, atitudine „nu este

corect”, rebeliune și furie.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi gestionarea

schimbărilor, respectarea celorlalți, o mai bună comunicare și

stimă de sine.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des la nevoie!

Conține: Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw,

Red Helmet Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle si Tall Yellow Top vibraționale, apă demineralizată,

cognac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/adol/


Calm & Clear – Remediu floral pentru calm și curățare emoțională

Acest remediu floral abordează stresul cotidian al vieții moderne.

Vă ajută să găsiți timp pentru dvs., să vă relaxați fără presiuni

și cerințe externe, să vă deconectați și să vă bucurați de

activități relaxante.

Contorizează stările negative, cum ar fi excesul de angajament,

lipsa timpului pentru sine, nerăbdare, grăbire, îngrijorare,

discuții mintale, insomnie și iritabilitate.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi ajutorul în a-ți găsi

timpul de care ai nevoie pentru tine, pentru relaxare și

distracție, claritate, calm și pace.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai

des la nevoie!

Conține: Black-eyed Susan, Boronia, Bottlebrush, Bush Fuchsia,

Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower and Paw Paw

vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/calm-clear/


Cognis – remediu floral pentru concentrare

Acest remediu floral este util pentru studiu sau activități care

necesită o concentrare profundă, oferind claritate și focus

atunci când lucrați, vorbiți sau citiți.

Ajută la rezolvarea problemelor prin îmbunătățirea accesului

la Sinele Superior care stochează toate cunoștințele și

experiențele din trecut.

Contorizează stările negative, cum ar fi visarea cu ochii

deschiși, confuzia și senzația de copleșire.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi integrarea de idei și

informații, concentrare clară și abilități de învățare

îmbunătățite.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai

des la nevoie!

Conține: Bush Flower Essences: Bush Fuchsia, Isopogon, Jacaranda, Paw Paw, Sundew vibraționale, apă
demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/cognis/


Confid – remediu floral pentru încredere în sine

Acest remediu floral potențiază stima de sine și încrederea în propria persoană, permițându-ne să ne

simțim confortabil în preajma celorlalți.

Rezolvă convingerile negative despre noi înșine și despre orice

vinovăție pe care o putem adăposti, ajutându-ne să ne dăm

seama că avem puterea de a schimba cursul evenimentelor.

Contorizează stările negative precum stima de sine scăzută,

vinovăția, timiditatea, lipsa convingerii și mentalitatea victimei.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi asumarea

responsabilității pentru propria viață, integritate, încredere,

putere personală și fidelitatea.

Dozare: 7 picături sub limbă, x 2/zi (dimineața și seara). Mai des

la nevoie!

Conține: Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Sturt

Desert Rose vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/confid/


Relationship – remediu floral pentru îmbunătățirea relațiilor

Acest remediu floral îmbunătățește calitatea tuturor relațiilor,

în special a celor intime, clarificând și eliberând resentimente,

emoții blocate și confuzie.

Întrerupe condițiile familiale negative timpurii care afectează
relațiile noastre adulte, ajutându-ne să ne exprimăm

sentimentele și să comunicăm mai bine.

Contorizează stările negative, cum ar fi durerea și tulburările

emoționale, resentimentele, blocarea emoțiilor reținute și

incapacitatea de a relaționa.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi exprimarea

sentimentelor, iertarea, interesul reînnoit și consolidarea

legăturii părinte-copil.

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara Mai des la nevoie!

Conține: Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red

Helmet Orchid, Red Suva Frangipani, Wedding Bush vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/relationship/


Sexuality – remediu floral pentru sexualitate

Acest remediu floral australian este util pentru eliberarea

traumelor asociate cu sexualitatea sau a abuzurilor,

permițându-vă să vă simțiți confortabil și să vă acceptați pe

deplin corpul, oferindu-i plăcere. De asemenea, vă permite să
fiți mai deschiși spre atingeri, senzualitate, să vă bucurați de

intimitate fizică, emoțională și să reînoiți atracția dintre voi.

Contorizează stările negative, cum ar fi traumele emoționale

asociate cu sexualitatea, rușinea, stăpânirea sexualității și

teama de intimitate.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi pasiunea reînnoită,

senzualitatea, bucuria de atingere și intimitate, ludicitatea și

împlinirea.

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara Mai des la

nevoie!

Conține: Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt

Desert Rose, Wisteria vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/sexuality/


Transition – remediu floral pentru tranziție

Transition ne ajută să facem față și să trecem prin orice

schimbare majoră din viață, aducând o conștientizare a

direcției noastre mai ales atunci când suntem la o răscruce de

drumuri.

De asemenea, ușurează frica de moarte și de a se împăca cu

ea, permițându-i să treacă ușor, cu calm, demnitate și

seninătate.

Contorizează stările negative, cum ar fi senzația de blocare,

lipsa de direcție, teama de moarte și necunoscut și

neacceptarea.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi acceptarea schimbării, liniște, scăderea fricii de moarte și

trecerea în pace.

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara Mai des la nevoie!

Conține: Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea si Silver

Princess vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/transition/


Solaris – remediu floral pentru traume asociate cu

căldura

Remediul floral solaris ameliorează foarte mult frica emoțională și

stresul asociat cu căldura, focul și soarele.

Este un remediu excelent pentru a fi la îndemână în timpul lunilor

de vară și ori de câte ori aveți o expunere îndelungată la soare.

Contează stările negative, cum ar fi supărarea emoțională care

implică o întâlnire cu căldură, foc și soare.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi echilibrarea emoțională
de efectele căldurii din orice sursă.

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara Mai des la nevoie!

Conține: Mulla Mulla, She Oak, Spinifex vibrationale vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/solaris/


Emergency – remediu floral pentru situații de

urgență

Este un remediu excelent pentru orice supărare emoțională și are

un efect calmant în timpul unei situații de criză.

Dacă o persoană are nevoie de asistență medicală, acest „Prim

Ajutor emoțional într-o sticluță” va oferi confort până când

tratamentul este disponibil.

Combate stările negative, cum ar fi panica, stresul și frica.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi capacitatea de a face față, confortul, asigurarea și curajul.

Dozare: 7 picături sub limbă, dimineața și seara. În situații de urgență la fiecare oră sau mai des, cât este

necesar.

Conține: Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew

and Waratah vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/emergency/


Creative – remediu floral pentru creativitate

Inspiră expresia creativă și emoțională într-un mod blând și calm

și oferă curaj și claritate în vorbirea în public și cântat.

Vă eliberează vocea și vă deschide inima, ajutând la eliminarea

blocajelor creative și la găsirea de soluții creative în toate

activitățile vieții.

Contorizează stări negative, cum ar fi blocaje și inhibiții creative

și dificultăți în exprimarea sentimentelor.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi îmbunătățirea cântatului

și a vorbirii în public, exprimarea creativă și claritatea vocii.

Dozare : 7 picături sub limbă, dimineața și seara. În situații de urgență la fiecare oră sau mai des, cât

este necesar.

Conține: Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush

vibraționale, apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/creative/


Dynamis – remediu floral pentru entuziasm

Dynamis îți reînnoiește entuziasmul și bucuria pentru viață.

Este conceput pentru cei dintre noi care se simt „nu tocmai bine”,

epuizați, obosiți, descurajați sau care nu sunt pe deplin recuperați.

Contorizează stările negative, cum ar fi pierderea temporară a

direcției, entuziasmul, exaltarea și sentimentul de împovărare.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi pasiunea reaprinsă și

entuziasmul pentru viață și centrarea și armonizarea forțelor

vitale.

Recomandare: Pierderea temporară a impulsului, entuziasmului și bucuriei.

Dozare : 7 picături sub limbă, dimineața și seara. În situații de urgență la fiecare oră sau mai des, cât

este necesar.

Conține: Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame Tree, Macrocarpa, Old Man Banksia, Yellow Cowslip

Orchid vibrationale , apă demineralizată, cogniac organic

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/dynamis/


Aura Balance (varianta Pocket)

Curățare, Purificare, Eliberare

O aplicație la încheieturi, frunte, gât și palme.

La nevoie mai des!

Varianta roll-on

Conține: apa plata, apa florala din Peru, blend esențe florale

Bach

10 ml

Aura Balance este un blend floral Bach cu apa florala pentru

curățare energetică, spațiu, aura, chakre, echilibrare și

protecție. Te ajuta sa te reconectezi cu tine mult mai ușor.

Aduce liniște, pace, eliberează frica, dă o stare de pace și calm

în diferitele situații cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.

Bun pentru durerile de cap și de mușchi cauzate de stres (se pulverizează câteva pufuri pe cap și pe

mușchii încordați,  detensionează mușchii încordați și durerea trece în câteva minute)

Bun pentru arsuri ușoare (casnice sau cauzate de soare, vânătăi )

Pulverizat pe abdomen ușurează durerile menstruale și reduce hemoragia menstruală.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/aura-balance-varianta-pocket/


Aura Balance

Aura Balance este un blend floral Bach cu apa florala pentru curățare

energetică, spațiu, aura, chakre, echilibrare și protecție. Te ajută să te

reconectezi cu tine mult mai ușor.

Aduce liniște, pace, eliberează frica, dă o stare de pace și calm în diferitele

situații cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.

Bun pentru durerile de cap și de mușchi cauzate de stres (se pulverizează
câteva pufuri pe cap și pe mușchii încordați,  detensionează mușchii

încordați și durerea trece în câteva minute)

Bun pentru arsuri ușoare (casnice sau cauzate de soare, vânătăi )

Pulverizat pe abdomen ușurează durerile menstruale și reduce hemoragia

menstruala.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/aura-balance/


Meditation – remediu floral pentru meditație

Acest remediu floral vă trezește spiritualitatea și vă permite să
mergeți mai adânc în orice practică religioasă sau spirituală. Este

recomandat atunci când practicați meditația.

Îmbunătățește accesul la Sinele Superior oferind în același timp

protecție psihică și vindecarea aura.

Contorizează stările negative, cum ar fi meditația de calitate

slabă, atacul psihic, aura deteriorată și când te simți drenat

psihic.

Promovează rezultate pozitive, cum ar fi spiritualitatea trezită, meditația mai profundă, intuiția
îmbunătățită, îndrumarea interioară și telepatia.

Îmbunătățește accesul la Sinele Superior oferind în același timp protecție psihică și vindecarea aurei.

Foarte recomandat pentru oricine practică meditația.

Conține: Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed Violet , Green Spider Orchid, Red Lily

vibraționale, apă plată alcalină, cogniac organic

Ușor de utilizat : Doar 7 picături sub limbă, dimineața și noaptea.

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/meditation/


Remediu salvator Animale stresate

Picăturile „Remediu salvator Animale stresate” este o

formulă fără alcool, potrivită în special pentru animale de

companie: în special câini, cai, pisici, chiar dacă sunt mai

puțin „sensibile” la stres.

De exemplu, înainte de o vizită la veterinar, din cauza stresului cauzat de zgomot, petarde, artificii, dar și

în caz de lătrat excesiv.

„Remediul salvator Animale stresate” este sub formă de picături și ajută animalele să gestioneze stresul

și emoțiile puternice în viața de zi cu zi sau când animalul este în stare de șoc: frica de a merge la

medicul veterinar sau la îngrijitor, schimbarea stăpânului, convulsii, naștere, durere , accident vascular

cerebral, leșin, accident vascular cerebral.

RESCUE este compus din 5 esențe originale de flori Bach dezvoltate de doctorul Bach în anii 1930.

Remediul RESCUE este o soluție de urgență pentru a ne ajuta prietenii cu animale în toate

circumstanțele.

INGREDIENTE: Glicerină, apă, diluare apoasă a Helianthemum nummularium (L.) Mill, Clematis vitalba

L., Impatiens glandulifera Royle, Prunus cerasifera Ehrh, Ornithogalum umbellatum L.,

Utilizare: Poate fi administrat intern 1 până la 4 picături, în funcție de dimensiunea animalului, pe

mâncarea preferată, direct în gură sau în recipientul de apă al animalului dvs., ocazional, sau în decurs

de câteva zile. Mai poate fi administrat și extern (pe strat, penaj sau piele).

Punctul forte al medicinei holistice sau așa-numita medicină naturală este tratarea animalutului în

întregime, subliniind anumite legături dintre simptomele fizice și stările emoționale. Un animalut

echilibrat, fericit și nestresat progresează întotdeauna mai repede către o stare de sănătate mai bună
decât un alt animal rău în păr, stresat, comprimat și nefericit.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/remediu-salvator-animale-stresate/


Remediu Salvator pentru situații de urgență

Este blend foarte puternic și eficient pentru perioadele de crize.

Elixirul Salvator este o combinație de esențe florale originale Dr. Bach la

care am adăugat încă trei esențe suplimentare care-i ajută pe copii și

adulți să treacă mult mai ușor peste perioadele de criză, restabilind

calmul și prevenind stresul.

Poate fi utilizat în următoarele situații de urgență sau neprevăzute:

– vizite la dentist

– zboruri cu avionul (câteva picături ajuta la desfundarea urechilor)

– șocuri

– arsuri combinat cu crema Remediul Salvator

– operații chirurgicale ajuta la oprirea hemoragiei și la vindecare mult mai rapidă

– tantrum copii

– traume, accidente

https://www.rezonantavietii.ro/produs/rescue-remedy-remediul-de-salvare/


Calm & încredere

La ce ajută?

Să te liniștești

Să te eliberezi de temerile inconștiente

Să nu disperi

Să eliberezi tensiunile interioare extreme

Să ai încredere în intuiția ta și să nu cazi în depresia îndoielii

Să ai răbdare

Să eliberezi grijile

Să fii deschis la toate schimbările care apar în viața ta cu ușurință

Să poți opri gândurile negative și dialogurile toxice

30 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/remedii-florale-bach-calm/


Blenduri personalizate făcute de voi

Facem blenduri florale Bach la cererea clientului fără consult 75

lei blendul.

Ne puteți trimite detalii în nota de comandă.

Pentru întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactați:

– prin butonul de Whatsapp

– telefonic numărul de telefon de mai jos:

Telefon:  0733-930.702

https://www.rezonantavietii.ro/produs/blenduri-personalizate-facute-de-voi/


Loțiuni și jeleuri pe bază de esențe florale

Masca gomaj Seeds of Life

Masca gomaj Seeds of Life

– reduce inflamația

– sprijină funcția celulară

– conține antioxidanți naturali, acizi grași Omega 3, 6 și 9 de origine

vegetală(din plante), și are un efect antiinflamator ce se datorează
semințelor de chimion negru

– este o sursă eficientă de vitamine și minerale

Apa florala organică Melisa este cu efect calmant asupra pielii iritate sau inflamate, ajută la cicatrizarea

și repararea pielii, folosit în aplicații anti-aging și de tonifiere a tenului, de îngrijire a pielii sensibile, de

atenuare a roșeții și mâncărimilor.

Apă de Trandafiri de Damasc Bio are un parfum armonios atât de îndrăgit, apa de trandafiri este

apreciată pentru efectul astringent și revigorant asupra tenului, ameliorează semnele îmbătrânirii

cutanate, conferă finețe pielii și reduce roșeața.

Bază loțiune bio plus semințele de chimion negru, semințele de zmeură neagră, semințele de struguri

Chardonnay, D-riboză (ajută la îmbunătățirea alimentării cu energie a celulelor), ape florale și ulei

parfum natural

30 ml

Pe fața și gâtul demachiante și curățate se aplică o cantitate minima de loțiune gomaj, cu mișcări

circulare fine se întinde pe toată zona dorită. Se lasă să acționeze 20 minute și se spală cu apa călduță.

Apoi aplicați Elixirul Amazing. Recomandăm aceasta masca gomaj Seads of life sa se facă de 2 ori pe

săptămână sau în funcție de cât de încărcat cu celule moarte este tenul dvs.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/elixir-anti-aging/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/masca-gomaj-seads-of-life/


Elixir Amazing pentru toate tipurile de ten

Elixir Anti-aging, atingerea divină a blendurilor florale australiene și

Bach, cu sărurile vieții, uleiuri organice și ape florale organice, în

combinație cu vitamina A și vitamina E.

Amplifica frumusețea feminina cu Elixirul Anti aging. Este eficient și în

cazul cuperozei.

Florile furnizează energie Vibrationala de înaltă frecvență și aceasta le

face foarte eficiente în tratamentele de înfrumusețare.

Terapia florală vindecă emoțiile, mintea, corpul, dar are un efect

armonios și asupra frumuseții pielii, făcând-o să radieze. În ceea ce

privește emoțiile, remediile florale echilibrează rigiditatea, acceptarea,

rezistența la schimbare; creează o stare de serenitate și calm și ne

ajută să ne exprimăm sentimentele față de ceilalți, dar și față de noi

înșine.

Elixirul Amazing

Efect calmant asupra pielii iritate sau inflamate, ajută la cicatrizarea și repararea pielii, Anti-aging de

excepție, tonifiere a tenului, îngrijirea pielii sensibile, atenuarea roșeții și mâncărimilor.

Astringent și revigorant asupra tenului, ameliorează semnele îmbătrânirii cutanate, conferă finețe pielii.

Loțiunea este potrivită în general pentru toate tipurile de ten, are textură lejeră, non-grasă.

Recomandată pentru categoria de vârstă 20+.

Înainte de aplicarea elixirului, recomandăm și curățarea feței cu Masca gomaj Seeds of Life.

Ingrediente : Aqua (Water), Caprylic / capric triglyceride (Light coconut) oil, Vitis vinifera (Grapeseed)

seed oil, Glyceryl stearate, Peg 100 stearate, Glyceryl stearate S/E, Glycerine (Veg), Stearic acid, Cetyl

alcohol , Tocopheryl acetate (Vitamin E) , Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin1, Centella asiatica oil,

Evening primrose oil, Rosa mosqueta oil, Brocoli oil, ulei organic de macadamia, ulei organic Camelia, ulei

de argan organic, ulei organic de jojoba, vit A și E, apa florala organica de trandafir, apa florala organica

de melisa, blend floral Bach, blend floral Australian, micro minerale tisulare vibrationale.

Toate ingredientele atent selecționate sunt bio.

https://www.rezonantavietii.ro/produs/masca-gomaj-seads-of-life/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/elixir-anti-aging/


Rezultate remarcabile obținut recent cu loțiunea Elixir Amazing plus masca gomaj Seeds of Life extern,

iar intern cu săruri tisulare și remedii florale australiene.

Mai multe detalii poți vedea și pe pagina noastră de Facebook:

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4093069130716027

Un alt rezultat minunat obținut prin combinația elixirului Amazing și masca gomaj Seeds of Life

Mai multe detalii poți vedea și pe pagina noastră de Facebook:

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4072816522741288

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4093069130716027
https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4072816522741288


Și încă un rezultat obținut prin folosirea loțiunii Anti-Aging

Mai multe detalii poți vedea și pe pagina noastră de Facebook:

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/3991148980908043

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/3991148980908043
https://www.rezonantavietii.ro/produs/elixir-anti-aging/


Crema Remediu Salvator

Este benefică în special pentru traumele și afecțiunile externe

cum ar fi: lovituri, erupții cutanate, arsuri, arsuri chimice, vânătăi,

tăieturi, piele uscată erupție de la scutec.

Se poate combina împreună cu elixirul Salvatorul picături.

Conține

● Crab Apple

● Star of Bethlehem Clematis

● Cherry Plum

● Impatiens

● Rock Rose într o baza de loțiune naturală

Loțiunea Combo Prim Ajutor

Recomandat pentru: arsuri, tăieturi, înțepături insecte, răni,

mușchi încordați, ulcere, dureri, inflamații

Conține: baza naturala crema bio, toate cele 12 microminerale

vibraționale dr Schuessler plus blend floral dr Bach

Loțiunea Combo Prim Ajutor este o combinație din toate cele 12

săruri tisulare și remedii florale pe o loțiune naturala bio, pentru

a vă ajuta în caz că: v-ați rănit sau ars, aveți vreo inflamație sau

durere.

40-80ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/lotiune-elixir-salvator/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/lotiunea-combo-prim-ajutor/


Rezultate ale folosirii loțiunii de prim-ajutor + teraprie prin biorezonanță

Ulcerație spate (zona Zoster)

Vezi mai multe detalii pe pagina noastra de Facebook la:

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4107088039314136

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4107088039314136


Taietură cu cutter și rezultatele după 2 zile de la folosire

Mai multe detalii poți vedea și pe pagina noastră de Facebook:

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4002963219726619

https://www.facebook.com/Centrulhealthylife/posts/4002963219726619
https://www.rezonantavietii.ro/produs/lotiunea-combo-prim-ajutor/


Tratament cu Silicea și rezultatele după o ora de la folosire



BREAST CARE

Loțiune îngrijire sâni pentru fermitate si tonifiere.

Conține bază cremă organică,microminerale tisulare dr.Schuessler,uleiuri și ape florale organice,parfum

natural

Aplicare :2-3 ori pe zi 80 ml

https://www.rezonantavietii.ro/produs/breast-care/


BEAUTIFUL BREASTS

Loțiune pentru creșterea sânilor

Conține microminerale tisulare dr.Schuessler,uleiuri organice și parfum natural

Pentru amplificarea rezultatelor se recomandă în paralel administrarea internă a micromineralelor

tisulare dr.Schuessler

Aplicare :3 ori pe zi

Jeleuri JELYFLOWER BOM BOM

Jeleuri gumate și marshmallow Jelyflower bom bom este un dulce antistres

care conține un blend de remedii florale Bach pentru a vă ajuta să vă relaxați în
zilele agitate. Poate fi consumat de către întreaga familie.

A se consuma cu prudență. Conține zahăr.

Conțin: zahăr, apa, gelatină, coloranți, conservanți plus remedii florale antistres

Cantitate: 100 gr

https://www.rezonantavietii.ro/produs/beautiful-breasts/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/jeleuri-gumate-si-marshmallow-stare-de-bine/


Descoperă toate serviciile cabinetului Healthy Life:

1. Săruri tisulare

2. Remedii florale

3. Biorezonanță
4. Terapii energetice

a. Access Bars

b. Facelift energetic

c. Access Consciousness

d. Procese de corp

e. Terapia biodinamică cranio-sacrală
f. Abuse Hold

g. Body Acoustic

h. Sound healing cu boluri de cristal

i. Terapia ESSE (Energetic Synthesis of Structural Embodiment)

j. Terapia prin regresie într-o viață anterioară
k. Simfonia posibilităților

l. Recuperare de suflet

m. Echilibrarea chakrelor cu biorezonanța și Healy

n. Terapii fertilitate

5. Aparate pentru terapii

a. Healy

b. Masaj cu role de jad

c. Masajul la picioare și tălpi, reflexoterapie cu aparatul de masaj reflexogen

d. Detoxifiere ionică
e. DIADENS DT

6. Stare de bine

a. HF-RAYEX

b. CAR-RAYEX

c. ELO-RAYEX

d. Mini Rayonex

e. Rayopure – detoxifiant deșeuri metabolice, toxine și metale grele

f. Rayobase Vet – Hrana minerală pentru pisici, câini și cai

g. Rayobase – alcalinizant puternic

h. Rayoflora – probiotic și prebiotic

https://www.rezonantavietii.ro/saruri-tisulare/
https://www.rezonantavietii.ro/categorie-produs/remedii-florale/
https://www.rezonantavietii.ro/aparat-medical-biorezonanta/
https://www.rezonantavietii.ro/terapii-energetice/
https://www.rezonantavietii.ro/access-bars/
https://www.rezonantavietii.ro/facelift-energetic/
https://www.rezonantavietii.ro/access-consciousness/
https://www.rezonantavietii.ro/procese-de-corp/
https://www.rezonantavietii.ro/terapia-biodinamica-cranio-sacrala/
https://www.rezonantavietii.ro/sesiuni-de-abuz-hold-o-sesiune-care-curata-toate-tipurile-de-abuz/
https://www.rezonantavietii.ro/body-acoustic/
https://www.rezonantavietii.ro/terapia-cu-boluri-de-cristal/
https://www.rezonantavietii.ro/esse/
https://www.rezonantavietii.ro/regresia-in-vieti-anterioare/
https://www.rezonantavietii.ro/simfonia-posibilitatilor/
https://www.rezonantavietii.ro/recuperare-de-suflet/
https://www.rezonantavietii.ro/echilibrarea-chakrelor-cu-biorezonanta-si-healy/
https://www.rezonantavietii.ro/tulburarile-de-erectie-si-terapia-cu-biorezonanta/
https://www.rezonantavietii.ro/aparate/
https://www.rezonantavietii.ro/healy/
https://www.rezonantavietii.ro/masaj-role-de-jad/
https://www.rezonantavietii.ro/aparat-de-masaj-al-picioarelor-si-al-talpilor/
https://www.rezonantavietii.ro/detoxifierea-organismului/
https://www.rezonantavietii.ro/diadens-dt-electroreflexoterapie/
https://www.rezonantavietii.ro/categorie-produs/stare-de-bine/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/hf-rayex/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/car-rayex/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/elo-rayex/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/mini-rayonex/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/rayopure/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/rayobase-vet/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/rayobase/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/rayoflora/


i. Rayovita – Oligoelementele și vitaminele esențiale

j. Card valoric 200 lei

k. Card valoric 100 lei

l. Card valoric 50 lei

m. Bucuria afacerilor. Și dacă afacerile sunt aventura vieții?
n. Fii tu, schimbă lumea! (E acum momentul?)

o. Card încărcat prin biorezonanță

Pentru comenzii, consultații, intrebări ne poți contacta la:

Psih. Mirela Vicovan - terapeut terapii holistice, specialist diagnosticare facială, săruri tisulare dr

Schuessler, trainer

Telefon: 0733-930.702

Email: contact@rezonantavietii.ro

Website: www.rezonantavietii.ro

Facebook: www.facebook.com/Centrulhealthylife/

https://www.rezonantavietii.ro/produs/rayovita/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/card-valoric-200-lei/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/card-valoric-100-lei/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/card-valoric-50-lei/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/bucuria-afacerilor-si-daca-afacerile-sunt-aventura-vietii/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/fii-tu-schimba-lumea-e-acum-momentul/
https://www.rezonantavietii.ro/produs/card-incarcat-prin-biorezonanta-cu-frecvente-terapeutice-pentru-imunitate-si-covid-19/
mailto:contact@rezonantavietii.ro
http://www.rezonantavietii.ro
http://www.facebook.com/Centrulhealthylife/

