
UMA MANEIRA ALTERNATIVA DE CURA

CUIDANDO DE
VOCÊ DE
DENTRO PARA
FORA 

Terapias Integrativas



Equilibre seu
Organismo
SEM SAIR DE CASA

O nosso estado emocional está
intimamente ligado ao nosso
corpo, por isso os sentimentos
negativos podem alterar o fluxo
natural de energia no organismo,
fazendo-o adoecer.

Para cada sentimento negativo há
essências aromáticas e flores,
capazes de devolver a saúde.
O verdadeiro equilíbrio está em
tratar a pessoa e não a doença.



Quem sou Eu?
MEU NOME É RENATA LORETTI

Sou Terapeuta Floral Profissional desde 2000. Master
Aromaterepeuta Integral Sistêmica.  Enfermeira
Formada pela Escola Paulista de Enfermagem –
UNIFESP desde 1987  Especialista em Terapia Floral
pelo Instituto Dr. Edward Bach – Campinas – São
Paulo – Brasil.  Practitioner Registrada no Bach Centre
– Mount Vernon – Wallingford – Reino Unido.  Master
Aromaterapeuta Integral Sistemica - Viver de Aromas. 

Depois de anos de treinamento com outros
especialistas de mentalidade semelhante, aprendi a
compartilhar a minha experiência através de uma
combinação de serviço e educação. Como Praticitioner
Floral   e Aromaterapeuta que ama o que faz, tenho
uma abordagem diferente para ajudar os meus
clientes a passarem por uma ampla gama de
transições físicas, emocionais e espirituais da
maneira mais eficiente e transformadora possível. 
  Acredito que a cura do plano emocional tem efeitos
benéficos e consequência em outros níveis: uma vida
emocional sã e uma personalidade equilibrada
permitirão ao corpo encontrar seu estado de saúde e
bem-estar natural.



Cuidar de você de maneira integral
e não somente da sua doença!

MINHA MISSÃO



Vídeo Chamada
ZOOM OU GOOLGE MEET

Para cada sentimento negativo
há essências aromáticas e
flores, capazes de devolver a
saúde.
O verdadeiro equilíbrio está em
tratar a pessoa e não a doença.
Saiba como equilibrar seu
organismo de uma maneira
simples e direta conversando
comigo.



O PASSO A PASSO

Como Funciona
O ATENDIMENTO



Processo de Atendimento
VÍDEO CHAMADA

WHATSAPP

Entre em contato comigo 
(15) 99825-1525 para agendamento do dia e horário do
atendimento.
Escolhemos a plataforma de acesso (Meet ou Zoom)

LIBERAÇÃO DO LINK DE ACESSO E DO FORMULÁRIO ONLINE

Para a liberação do link de acesso ao Google Meet ou Zoom e do
formulário para preenchimento e envio antes da consulta, o valor
do atendimento deverá ser depositado antes do dia da consulta e
o comprovante enviado via whatsapp.

NO DIA DO ATENDIMENTO

Escolha um lugar calmo,  onde você não possa ser
interrompido (a). Prepare-se uns 10 min antes, faça
anotações para não esquecer  nada importante e deixe uma
garrafa de água próxima. 

ATENDIMENTO

Conversaremos por 1h30.
Fique tranquilo (a) Você terá todo o meu direcionamento e
seguiremos um roteiro pré estabelecido seguindo todos os
itens do formulário que você preencheu anteriormente.

APÓS O ATENDIMENTO

Você receberá um recomendário, que é similar a uma
receita via e-mail -onlinefloraisdebach@gmail.com



Valor do
atendimento

R$ 150,00 



A descrição dos
benefícios de cada floral e
cada óleo essencial
escolhido;
A orientação de como
utilizá-los
adequadamente;
O recomendário via e-mail
(similar a uma receita)
para você mandar
manipular os florais de
Bach na farmácia de sua
confiança e o link do meu
site da doTERRA para
compra dos óleos
essenciais caso
necessário.

O que você receberá



Importante
ASSINATURA DIGITAL

Faremos a assinatura digital de
todos os documentos como
também o termo de adesão ao
tratamento.



Retorno e Feedback
ORIENTAÇÕES 

Você terá direito a um retorno após
45 dias (por vídeo) a partir da
conclusão do atendimento, que será
previamente agendado, onde você
relatará o que melhorou, piorou ou
continua sem alteração para que
possamos ou não mexer na
formulação das essências.

Dois Feedbacks por e-mail ou pelo
whatsapp relatando como está se
saindo com o tratamento.



Como Entrar em Contato

SITE
www.floraisdebachonline.com

E-MAIL
onlinefloraisdebach@gmail.com

WHATSAPP
(15) 99825-1525

ATENDIMENTO E DÚVIDAS

https://www.floraisdebachonline.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5515998251525


Mídias Sociais

YOUTUBE

Apresentações semanais
sobre óleos essenciais

FACEBOOK

Posts do blog semanais

INSTAGRAM

Conteúdos sobre florais de
Bach e Óleos Essenciais

doTERRA

https://youtube.com/channel/UCbFlHz0Skj5mKvlyfPYhrZA
https://www.facebook.com/rlfloraisonline/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/floraisdebachonline/

