O PAPEL DE NOSSAS
ESSÊNCIAS É AJUDAR A
RESGATAR O PODER DE
SUA PRÓPRIA ESSÊNCIA.
A medida que compreendemos a vida, passamos a perceber a real extensão
de nossa saúde. Descobrimos que o bem-estar não começa nem termina em
nosso corpo: ele está em nossa história, no ambiente, nas emoções e na falta
delas. A Flor de Íris foi criada para dar às pessoas o poder de viver plenamente
sua própria natureza, seu original estado saudável.

ESSÊNCIA
COM CIÊNCIA
Para nós, não existe cisão entre o pensamento científico
e holístico, pois a fronteira entre ciência e terapias naturais
pode ser a mesma que separa as pessoas de uma vida plena.
Buscamos novas respostas para antigas perguntas com a
certeza de que essas novas respostas vêm de muitas direções.

Os métodos e tecnologias disponíveis hoje permitem um
estudo profundo dos valiosos conhecimentos acumulados
em milhares de anos. Para potencializá-lo e trazer benefícios
à nossa vida, investimos constantemente em pesquisa de
ponta, sob o olhar atento de uma equipe altamente capacitada.
Nosso trabalho é integrar os conhecimentos científico e
empírico, construindo uma ponte que conecte
as pessoas com a sua essência.

A MICROSEMIÓTICA IRÍDEA
CONTEMPORÂNEA

A Microsemiótica Irídea® é uma ciência baseada no mais complexo e revelador
sistema de nosso corpo: a íris. Um órgão que fornece informações pelas quais é
possível desvendar os traumas e as emoções vividas por uma pessoa. Muitas vezes,
esses acontecimentos são responsáveis pelo desenvolvimento de algumas patologias
humanas de diversos níveis. A Microsemiótica Irídea nos ajuda a superar esses traumas
e assim ter mais qualidade de vida.
O instituto Havid aperfeiçoou os princípios da Iridologia sob a ótica de rigorosos
procedimentos científicos, expandindo e validando seus resultados. Por meio dessa
moderna Iridologia, um leque fantástico de crescimento para o ser humano se abre,
possibilitando conhecer diversas características de uma pessoa, como o hemisfério
dominante do seu cérebro, tendências profissionais, padrão de relacionamento, suas
mais profundas emoções e outros aspectos que constituem sua personalidade.

ECOSSISTEMA
FLOR DE ÍRIS
Os produtos Flor de Íris foram projetados e otimizados
para equipar os profissionais da saúde com recursos que
potencializam seus tratamentos, melhorando seus resultados
e ajudando-os a cuidar bem das pessoas.

Esses recursos, aliados à equipe Flor de Íris, formam um
verdadeiro Ecossistema do Saber e Viver, com fórmulas
certificadas internacionalmente e terapias que trazem rotinas
e estímulos para fornecer ao corpo humano subsídio para ele
próprio se restaurar. Nossas Terapias resgatam o poder de sentir,
pensar e querer, promovendo o equilíbrio físico e emocional.

NOSSAS TERAPIAS RESGATAM O PODER DE
SENTIR, PENSAR E QUERER, PROMOVENDO
O EQUILÍBRIO FÍSICO E EMOCIONAL.

A QUALIDADE
DO EXTRATO
ORIGINAL
Os Extratos Originais Flor de Íris possuem seus benefícios amparados por
décadas de estudos empíricos combinados com validação científica, além
de terem sua qualidade garantida pelo Método Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência e Ensaios de Quantificação, o que revela sua alta eficácia no
tratamento de desequilíbrios físicos e emocionais.
Nossos extratos são todos naturais. As coletas são realizadas apenas nas
épocas de floração de cada espécie, obedecendo a região e horário correto para
extração, garantindo assim, poder de resiliência para a natureza. Essa atitude
sustentável beneficia a fórmula, pois o tempo de colheita é determinante para
as propriedades únicas e exclusivas de nossos extratos.

FLORAIS FLOR
DE ÍRIS
Nossos florais utilizam apenas extratos originais de flores
europeias. Isso significa que nossos produtos preservam o
poder concentrado da flor que os originou, sem qualquer
tipo de diluição. Isso garante a transferência de princípios
ativos da flor para o frasco, além da sua energia.
Através do isolamento desses metabólitos, conferimos
repetibilidade para nossos produtos, algo inovador
dentro da Ciência Floral. Nossas Terapias florais ainda
promovem ações que estimulam diversos receptores em
nosso organismo, nos reconectando com nossa verdadeira
essência. É essa forma de preparo e utilização que
garante resultados rápidos, eficazes e duradouros.

As terapias Flor de Íris
promovem resultados mais
efetivos por meio de uma
experiência integral:
Composição: Essência floral Galanthus
nivalis; essência floral Íris germânica - L;
solução Brandy 40%.

5 gotas sublingual ao acordar
e antes de dormir.

Massagear a região do Timo e região
da garganta ao acordar
e ao dormir.

Ouvir antes de dormir.

Flor de Íris Disponível
em Google Play
e App Store.

TERAPIA
PROTEÇÃO &
EQUILÍBRIO
SEGURANÇA
& CONFIANÇA

VOCÊ TEM O DIREITO DE VIVER
PLENAMENTE ESSE MOMENTO.
Certos ambientes, pessoas e circunstâncias, em que
estamos inseridos ou nos relacionamos, contribuem para o
enfraquecimento da nossa autopercepção, bem como podem ser
tóxicos para nossa essência. Em tais cenários, podemos deixar de
sentir o mundo com clareza ao nosso redor, deteriorando assim
nossa segurança e confiança interna, e começamos a manifestar
a ansiedade. A Terapia Proteção & Equilíbrio restaura sua
confiança, intuição e capacidade de ação. No corpo age através
das amígdalas e timo. Quando estas regiões se encontram em
desarmonia, ocorre uma desaceleração do sistema físico, que se
manifesta com ansiedade, medo, insegurança e insônia.

PRA QUEM
SE SENTE

ANSIOSO

COM DIFICULDADE DE EXPRESSAR O QUE SENTE

COM DIFICULDADE DE DIZER NÃO

FACILMENTE INFLUENCIÁVEL

As terapias Flor de Íris
promovem resultados mais
efetivos por meio de uma
experiência integral:
Composição: Essência floral Íris
germânica - L; essência floral
Ornithogalum umbellatum;
solução Brandy 40%.

5 gotas sublingual ao acordar
e ao fim da tarde.

Massagear a região do Timo e
a região umbilical ao acordar e
no fim da tarde.

Ouvir pela manhã.

Flor de Íris Disponível
em Google Play
e App Store.

TERAPIA
PORTAL
DO TEMPO
FELICIDADE
& LIBERDADE

A SUA FELICIDADE PEDE PERMISSÃO
PARA ACONTECER TODOS OS DIAS.
A medida que crescemos e construímos nossa personalidade, somos
atingidos por eventos que afetam profundamente nossa felicidade.
O poder depressivo de tais influências pode até mesmo remover nossa
capacidade de querer ser feliz.

A Terapia Portal do Tempo foi criada para libertá-lo de crenças negativas
que ancoram sua felicidade no passado, abandonando mágoas,
e reinterpretando traumas para você se conectar com a realidade.
No corpo, age através da região umbilical e timo. Quando estas áreas
estão em desarmonia, ocorre uma desaceleração do corpo físico,
que se manifesta com depressão, tristeza e raiva.

PRA QUEM
SE SENTE

DEPRESSIVO

SEM INTERESSE EM ATIVIDADES

PRESO AO PASSADO

INCAPAZ DE SER FELIZ

As terapias Flor de Íris promovem resultados mais
efetivos por meio de uma experiência integral:
Composição: Essência floral Talassa
krill; essência floral Íris germânica - L;
q.s.p. 50 mL (solução conservante
glicero-aquosa Boro, Fósforo, Vanádio,
Bário, Cálcio, Cobalto, Cobre, Cromo,
Ferro, Lítio, Magnésio, Manganês,
Níquel, Potássio, Prata, Selênio, Sódio,
Zinco, Molibdênio, Iodo, Lantânio, Gálio,
Estrôncio, Estanho, Ítrio, Berilo, ácido
cítrico, ácido ascórbico.)

8 gotas, três vezes ao dia,
diluído em um copo com pouca
água.

Massagear a região do Timo e
região do hipotálamo (entre as
sobrancelhas) ao acordar e ao
dormir.

Ouvir antes de dormir.

Flor de Íris Disponível
em Google Play
e App Store.

TERAPIA
MASTER

O ÚNICO LIMITE DA MENTE É NOSSA
CAPACIDADE DE GUIA-LÁ.
Assim como as demais partes do nosso corpo, a mente está sujeita

SABEDORIA

ao esgotamento. O excesso de atividades cognitivas pode sobrecarregar

& CONCENTRAÇÃO

o cérebro, afetando negativamente o seu poder de pensar.

A Terapia Master equilibra o sistema glandular, promovendo
a harmonização das atividades neurais, restaurando a nossa criatividade,
concentração e capacidade de planejamento. No corpo, age através das
glândulas hipotálamo e timo. Quando estas áreas estão em desarmonia,
ocorre um desalinhamento do corpo físico, que se manifesta
com estresse, esgotamento mental e falta de concentração.

PRA QUEM
SE SENTE

ESTRESSADO

FACILMENTE IRRITÁVEL

SEM CONCENTRAÇÃO

DIFICULDADE DE PLANEJAR

ESPECIALIDADES
PROFISSIONAIS
A jornada pelo resgate de uma essência pode ser
extremamente desafiante. Por isso a Flor de Íris investe
na troca de conhecimentos e no poder da coletividade.
Ao lado do Centro Havid, buscamos constantemente
desenvolver e compartilhar novos métodos e produtos.
Nossa Linha de Especialidades Profissionais é um
reflexo real dessa postura. Ela oferece soluções de alta
qualidade, apoiadas por metodologias certificadas.
Mais do que produtos, buscamos criar um verdadeiro
Ecossistema do Saber e Viver!

DE ONDE SÃO
EXTRAÍDOS OS
OLIGOMINERAIS
FLOR DE ÍRIS
Com a lavagem dos solos pelas chuvas torrenciais, os mares se tornaram o repositório
dos sais minerais essenciais aos organismos. Uma corrente marítima, chamada corrente
de Humboldt, que percorre o Pacífico, dá origem aos oligominerais Flor de Íris.
Os florais marinhos O.P.I. e Essencial são retirados de algas marinhas dessa região.
Após a retirada dos oligominerais das correntes marinhas, é realizado um processo de
doseamento, adequando, através de uma análise quantitativa, as concentrações dos
complexos O.P.I. e Essencial. Após esse procedimento, acrescentar-se a Íris germânica
– L e um floral de Bach que corresponde a principal característica da diátese.

E S S Ê N C I A
O L I G O F LO R A L
O . P. I . I
Indicação: Para aqueles que se sentem impacientes,

TRAZ SERENIDADE
COMBATE A IMPACIÊNCIA
ELEMENTO MADEIRA

agitados, cansados de manhã e hiperativos à noite.
Costumam apresentar fragilidades no sistema hepático
e doenças alérgicas. Quando alguma doença se torna

44 oligominerais
+ Mangânes
+ Impatiens

repetitiva, indica-se o tratamento com a reposição de
oligominerais.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

E S S Ê N C I A
O L I G O F L O R A L
O . P. I . I I
TRAZ SENSIBILIDADE
COMBATE A RESISTÊNCIA
ELEMENTO METAL
43 oligominerais
+ Mangânes / Cobre
+ Quercus robur

Indicação: Para aqueles que são metódicos, perfeccionistas,
não gostam de mudanças ou imprevistos. Costumam
apresentar fragilidade pulmonar, doenças crônicas e
inflamatórias. Quando alguma doença se torna repetitiva,
indica-se o tratamento com a reposição de oligominerais.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

E S S Ê N C I A
O L I G O F LO R A L
O . P. I . I I I
Indicação: Para aqueles que se sentem angustiados, ansiosos,

TRAZ ESTABILIDADE
COMBATE A ANSIEDADE
ELEMENTO FOGO

emotivos e podem ter pensamentos conflitantes. Costumam
apresentar fragilidade cardíaca, intestinal e hepática. Quando
alguma doença se torna repetitiva, indica-se o tratamento com

43 oligominerais
+ Mangânes / Cobalto
+ Scleranthus annuus

a reposição de oligominerais.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

E S S Ê N C I A
O L I G O F LO R A L
O . P. I . I V
TRAZ ENERGIA
COMBATE O CANSAÇO
ELEMENTO ÁGUA
42 oligominerais
+ Cobre / Ouro / Prata
+ Olea europaea

Indicação: Para aqueles que se sentem desanimados,
fadigados, apáticos, depressivos e melancólicos. Costumam
apresentar falta de vitalidade, fragilidade renal e urinária.
Quando alguma doença se torna repetitiva, indica-se o
tratamento com a reposição de oligominerais.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

E S S Ê N C I A
O L I G O F LO R A L
O . P. I . V

TRAZ HARMONIA
COMBATE A DISSONÂNCIA
ELEMENTO TERRA

Indicação: Para aqueles que se sentem confusos, desfocados e
desadaptados. Costumam apresentar fragilidade pancreática,

45 oligominerais
+ Rescue

digestiva e hormonal. Quando alguma doença se torna
repetitiva, indica-se o tratamento com a reposição de
oligominerais.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

E S S Ê N C I A
O L I G O F LO R A L
E S S E N C I A L
TRAZ PLENITUDE
COMBATE A ESCASSEZ
ELEMENTO AR
45 oligominerais
concentrados

Indicação: Para aqueles que sentem que perderam a Energia
Vital e Concentração. Indicado principalmente como
regenerador do sistema cardiovascular e fortalecimento do
sistema ósseo, auxilia na elevação do sistema imunológico e
combate o envelhecimento precoce.
Posologia: 15 gotas duas vezes ao dia em um copo
com pouca água.

CORPO LIMPO
OXIGENAÇÃO
CELULAR
OXIGEN-PLUS É A BASE
DA NATUROPATIA.

A medida que envelhecemos, o corpo tende a acumular impurezas.
A cada doença, cada infecção, inflamação e pela má alimentação, o
organismo mantém substâncias que não conseguem ser eliminadas.
Oxigen-Plus

O acúmulo de impurezas impede o fluxo correto de oxigênio no

Indicação: desintoxicação do organismo, desiquilíbrios estomacais,
intestinais e digestivos, envelhecimento precoce, artrose, gota,
problemas cardiovasculares e adjuvante no emagrecimento.

organismo e, dessa forma, nosso corpo tende a adoecer.

Posologia: 10 gotas, três vezes ao dia, em um copo cheio de água.
Utilizar no intervalo das refeições.
Composição: Ácido fosfórico, extratos tânicos de vegetais e
acetalomida, solução de vanádio (traços), dióxido de hidrogênio 10 V,
essência floral Íris germânica – L.

Oxigen-Plus é a base da naturopatia. Proporciona oxigenação celular e
alcaliniza o sangue, função fundamental para restaurar o equilíbrio do
organismo.

S O N O N AT U R A L
CONQUISTE O
VERDADEIRO
DESCANSO

Essa Essência é indicada principalmente para
os transtornos de insônia e distúrbios do sono,
proporcionando uma noite de sono tranquila e reparadora.
Ela foi planejada para atuar principalmente na glândula
pineal, regulando e trazendo estabilidade para o ciclo do
Sono Natural

sono. Além disso, possui constituintes que acalmam a

Modo de usar: utilizar de 6 a 12 gotas antes de dormir. Usar
sublingual ou dissolver em pouca água e ingerir de imediato.

mente, desaceleram o corpo e relaxam o organismo.

Composição: Passiflora incarnata L; Valeriana officinalis;
Galantus nivalis; Melatonina.

SISTEMA
IMUNOLÓGICO
E L E VA D O
NÃO FIQUE DOENTE
Manter nosso sistema imunológico é ter certeza
de proteção contra diversos agentes patológicos,
internos e externos.

Quando o sistema imune não consegue combater os agentes
invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças,
infecções ou alergias. Alimentação saudável, exercícios
físicos e evitar estresse é uma forma natural de manter
nosso sistema imunológico elevado, garantindo assim nossa
saúde. Uma opção segura e eficaz, quando não seguimos
os passos acima, é realizar suplementação com o Cogumelo
Real Flor de Íris e a Seiva do Amazonas Flor de Íris.

Seiva do Amazonas
O poder da natureza. Seiva do Amazonas é uma
poderosa essência anti-inflamatória e cicatrizante.
Importante no combate às bactérias e inflamações.
Indicação: aumento e fortalecimento do sistema
imunológico, gripes e resfriados,
inflamações, diverticulites.
Posologia: 8 gotas, três vezes ao dia.
E, de preferência, diluídas em mel.
Composição: Croton lechleri, Íris germânica – L.

Cogumelo Real Nutracêutico
Cogumelo Real Flor de Íris é um nutracêutico
alimentar nutritivo e natural, essencial à
manutenção diária da saúde, cuja ação principal é
atuar no sistema imunológico.
Indicação: aumento e fortalecimento do
sistema imunológico, alergias, reumatismo,
envelhecimento precoce.
Posologia: 2 cápsulas, três vezes ao dia.
Composição: Cogumelo Agaricus blazei, ácido
fólico, Lapachol, Uncaria tomentosa, Talassa krill,
Íris germânica – L.

LACTOBACILLUS
PLUS
SAÚDE PARA SEU
INTESTINO

Probióticos são microrganismos vivos que,
administrados em quantidades adequadas, conferem
benefício a sua saúde. Nosso mix contém as 5 principais
espécies de microrganismos, além de vitaminas
e minerais, que irão atuar favorecendo o melhor
funcionamento da sua flora intestinal.
Lactobacillus Plus
Ingredientes: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Casei,
Lactococcus Lactis, Bifidobacterium Lactis, Bifidobacterium
bifidum, Cálcio, Magnésio, Vitamina C, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Goma Acácia (emulsificante),
Frutooligosacarídeos, Dióxido de Silício (antiumectante).

Indicação: contribui para o equilíbrio da microbiota
intestinal, favorece o trânsito intestinal, diminui os
níveis de colesterol, aumenta a absorção de vitaminas
do complexo B, evita candidíase de repetição.

Modo de usar: consumir um sachê, uma vez ao
dia, dissolvido em água após o café da manhã ou
conforme orientação do profissional da saúde.

ENZY PLUS

CHÁ DO AMOR
KANNJIN

Enzimas Digestivas

Estimulante Sexual Natural

Indicação: mix premium de enzimas que reduz desconfortos abdominais
causados por digestões mal sucedidas, favorece a absorção de nutrientes
e ameniza intolerâncias alimentares.

Indicação: estimulante sexual natural indicado para os casos
de impotência sexual e ejaculação precoce.

Modo de usar: tomar um sachê ao dia. Podendo ser utilizado antes,
durante, após a refeição ou quando sentir desconforto digestivo.
Composição: Bromelina, Amilase, Protease, Lactase, Lipase,
Frutooligosacarídeos. Não contém glúten.

Modo de usar: dissolver o conteúdo do sachê em água
e ingerir 40 minutos antes da relação sexual.
Composição: Paullinea cupana kunth, Cinnanomum
Zeylanicum.

CHÁ AMARGO
V I TA L

R E V I VA

C L I N I C S P R AY

Clinic Spray
Chá Amargo Vital
Indicação: estimula a digestão e litíase biliar, diminui
o inchaço abdominal, reduz os níveis de colesterol,
promove a diurese.
Modo de usar: 1 medida 3 vezes ao dia, com água,
antes das refeições.
Composição: Carqueja, Camomila, Alcachofra, Salsa
Parrilha, Jurubeba, Quina-quina e Chapéu de Couro.

Reviva
Indicação: desnutrição grave, doenças degenerativas.
Modo de usar: 15 gotas duas vezes ao dia diluído em
um copo com pouca água.
Composição: Concentrado mineral natural de micro
e macronutrientes essenciais a vida.

Indicação: O único aromatizador do mundo que
contém a essência Proteção e Equilíbrio. Deixará
seu consultório com um aroma encantador, além de
proteger seu ambiente da dinâmica movimentação
de energia dos pacientes. Ainda pode ser associado
ao Sono Natural, borrifando-o pelo quarto antes de
dormir, garantindo uma noite de sono reparadora.
Modo de usar: Borrifar pleo ambiente no início
e fim do dia.
Composição: Aqua, Alcohol Denat., Galanthus
nivalis, Íris germânica - l, Limonene, Linalool, Citral,
Citronellol e Courmarin.

