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CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

CURSO DE FITOTERAPIA - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 30h/A 
12 out | 09 nov | 14 dez
Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso direccionado para aqueles que 
têm interesse e gosto por aprender mais 
sobre chás, tinturas, por plantas no geral; 
para quem tem interesse em saber mais 
sobre Medicina Tradicional Chinesa e para 
os terapeutas que querem aplicar as plantas 
medicinais em suas terapias.

O QUE É FITOTERAPIA?
Fitoterapia é uma técnica caracterizada 
pelo uso de plantas medicinais em 
suas diferentes formas farmacêuticas. 
As matérias-primas dos fitoterápicos 
são plantas, folhas, caules, flores, raízes 
ou frutos com efeitos farmacológicos 
medicinais, alimentícios, coadjuvantes 
técnicos ou cosméticos.

NESSE CURSO VOCÊ IRÁ APRENDER:
Recomendações úteis para aplicação das 
plantas medicinais na saúde
Nomes técnicos de plantas
Preparo de chás e tinturas
Sobre energia vital das plantas e do Universo
Técnicas de Radiestesia e Radiônica para 
trabalho com plantas medicinais
Bases da Medicina Tradicinal Chinesa (MTC)
Teoria dos 5 elementos
Yin e Yang
Técnicas para o equilíbrio dos órgãos

INVESTIMENTO
R$ 834,00 - 5% desconto à vista
Até 5x sem juros no cartão
Até 3x sem juros em cheque

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

“Não existe nenhuma doença, por terrível que seja, pela qual o Criador não fez a previsão no mundo vegetal”
- Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hohenheim Paracelso

A Mãe Natureza proporciona ao homem uma 

infinidade de plantas com valores medicinais. 

O uso das plantas medicinais existe desde o 

início dos tempos. No princípio, existia apenas 

o conhecimento empírico. Hoje, porém, muitas 

pesquisas científicas comprovam as propriedades 

medicinais de várias plantas, comprovando ou 

não, o uso popular das mesmas.

FACILITADOR: Agustinho Silvestre
Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL); Coordenador na empresa Centro de Terapias 
Integradas Flor de Lótus; Mestre em Medicina Tradicional 
Chinesa pelo Centro Mundial de acupuntura de Pequim-China e 
defensor da sadia qualidade de vida.


