CATÁLOGO
DE
PRODUTOS

Bastões de
Plasma
Bastão Baby

R$264,00

11cm

Disponível na cor dourada e prata
O Bastão Baby ; Foi desenvolvido pensando em ser o
mais acessível e é o mais indicado para aplicações em
crianças e animais, o que não impede seu bom
funcionamento em adultos.

Bastão de Estudo

R$435,00 15cm
Disponível na cor dourada e prata
O Bastão de Estudo ; Desenvolvido inicialmente para
alunos dos cursos , ele é o segundo em termos de força
e com execelentes resultados no atendomento de
pessoas .

Bastão Quantum
Staff Profissional

R$869,00
Disponível na cor dourada e prata
O Bastão Profissional Quantum Staff ; Imaginando que
um profissional atenderá várias pessoas ao dia.
Foi desenvolvido esse Bastão, que é o terceiro em nivel
de força, ele conta com elementos extras que além de
aumentar sua força é mais reforçado e tem também um
planejamento para reenergizar o aplicador.

Bastão
Quantum 5D

R$1089,00
Disponível na cor cinza e preto
O Bastão Quantum 5D ; A evolução do Bastão
Profissional acrescido das propriedades do Grafeno
possui a tecnologia do Grafeno , ele é um dos bastões
mais fortes em todos os sentidos e as sensações das
aplicações são diferentes dos outros.

Bastão Cromo
Quantum

R$1.738,00
O Bastão Cromo Quantum;Transporta energia de forma
muito rápita e alguns casos mais profundo, porém exige que
o aplicador tenha um conhecimento sobre cromoterapia ,
muito utilizado por fisioterapeutas, médicos , e profissionais
na área da saúde pois ele pode ser utilizado no SUS pelo
fato da cromoterapia ser reconhecida como uma das
práticas integrativas complementares de saúde.

Patchs
Patch - 1ml R$20,00

Patch - 3 ml R$40,00

Patch Infinity Alivium R$65,00

Pulseira R$35,00
Tornozeleira R$50,00

Tubete de Gans
15 ml R$115,00

Kit's
Kit plasmático com Bastão de
Estudo R$622,00
Contém:1 Bastão Estudo,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
8 patch 1ml,
2 patch 3 ml e 2 pulseiras.

Kit Turbinado com Bastão de Estudo
R$754,00
Contém:1 Bastão Estudo,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
12 patch 1ml,
3 patch 3 ml e
6 pulseiras.

Kit Plasmático com Bastão
Profissional R$1.172,00
Contém:1 Bastão Profissional,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
8 patch 1ml,
2 patch 3 ml e 2 pulseiras.

Kit's
Kit Turbinado com Bastão de
Profissional R$1.292,00
Contém:1 Bastão Profissional,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
12 patch 1ml,
2 patch 3ml e 6 pulseiras.

Kit com Bastão Cromo R$2.043,00
Contém:1 Bastão Cromo,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
8 patch 1ml,
2 patch 3 ml e
2 pulseiras.

Kit Turbinado com Bastão Cromo
R$2.195,00
Contém:1 Bastão Cromo,
1 tubete Gans ZnO+CO2,
12 patch 1ml,
3 patch 3 ml e 6 pulseiras.

Kit's
Kit Plasmático sem bastão de
Estudos R$415,00
Contém:1 tubete Gans
ZnO+CO2,
15 patch 1ml,
3 patch 3ml e 6 pulseiras.

Mini kit Plasmático sem bastão
R$110,00
Contém:1 tubete de Gans
(5ml) ZnO+CO2,
4 patch 1ml,
1 patch 3 ml e
1 pulseira.

Adicione um bastão de sua preferência e
monte seu kit personalizado

O que é um Patch?
Patch é um emplasto com nanogás seguro para
uso humano.
Ele serve para alívio das dores, e é um excelente
complemento nos tratamentos com bastão de
plasma, pois mantém e até melhora os ganhos
obtidos na aplicação do bastão.
Sozinho também funciona bem em diversos casos.
Formas de uso : É só utilizar sobre o local da dor ,
até que sinta o alívio,ou até que ele avise que já deu
tempo de uso naquele dia.
(O AVISO do patch ou da pulseira podem variar de
pessoa por pessoa, geralmente pode apresentar
uma tontura leve ou mal estar como AVISO e ao
reitrar o mal estar passa.)

Utilização da Pulseira/Tornozeleira?
A Pulseira ou tornozeleira é um aulixar o
tratamento na pessoa ,o contato com a pulseira
de plasma tende a equilibrar as emoções da
pessoa que faz o uso .
Alivia as dores relacionada a causas emocionais.

Os Valores desse catálogo já
possuem um desconto de 10% em
todos os produtos.
Portanto esses são os valores a
vísta , não cobrimos taxas referente
ao cartão de crédito
O valor de frete é referente a cada
região e são cobrados a parte.
Todos os produtos são feitos
manualmente com
dedicação e amor .

Envio:
Os pedidos são emviados toda
semana e podem levar alguns dias
até que sejam postados.
Solicite o seu rastreio após a compra e os
guias de utilização do Bastão de plasma .

@terapiaplasmatica

GARANTIA
Oferecemos garantia de 1 ano sobre
o bastão , referente a defeitos de
fabricação .

Contando que o lacre não seja
violado , que o produto não seja
aberto , desmontado ou com peças
faltando.
Coserto ou Reparo e prazo;
De acordo com o artigo 18 do CDC,
o fornecedor e o fabricante têm 30
dias, a partir da reclamação, para
sanar o problema do produto.
o reparo tem garantia legal de três
meses.
cristallabs.paz@gmail.com

