
A Bio Florais é uma empresa
brasileira que atua no mercado

de essências florais desde
2003, no entanto foi no ano
de 2006 que lançou o Kit de

florais prontos para o
consumo (pré manipulados),

revolucionando assim a
terapia floral no Brasil.

Quem somos?



O Sistema Bio Florais foi
desenvolvido pela terapeuta e
pesquisadora Thaís Cilento, da
qual utilizou a metodologia e
filosofia de Edward Bach e de

recursos como a radiestesia e a
radionia na feitura das essências,

que em sua totalidade são
solares, as flores são de floração

na primavera e verão e seu
cultivo se dá a pleno sol na

região de Atibaia, São Paulo.

Quem somos?



Assim como os humanos, os
pets também sofrem com

problemas emocionais como
depressão, carência, ansiedade,

medo, entre outros. 
Os compostos florais atuam no
auxílio do equilíbrio emocional
dos animais, trazendo conforto

e acolhimento.
A linha Pet não possui álcool em

sua composição.

Bio Floral Pet



Composto por 24 versões:
 

Bio Floral Pet

Agressividade
Ansiedade
Adestramento
Adaptação a um novo
lar
Aversão a banho
Aceitando um novo
animal
Aversão a crianças
Carência e Síndrome
do abandono
Coprofagia
Estresse
Fase do Cio

Filhotes
Gravidez psicológica
Hiperatividade
Indisciplina
Lambedura e automutilação 
Latido excessivo
Medo
Medo de Fogos
Marcação de território
O bebê chegou
Reequilíbrio alimentar
SOS
Tristeza e depressão



Bio Pet

Bio Floral Pet

Produto de giro rápido, display extra
compacto
Carro chefe da marca
O Floral Pet mais renomado do Brasil
Até 100% de margem de lucro
Vendas surpreendentes
O único Floral Pet sem álcool

Snack Flower
Snack saudável, sem farinha,
feito com colágeno
Diferencial no mercado 



Eco Beauty Pet
Linha de banho para pets de maior
qualidade do Brasil
Visual Premium e moderno
Perfumes premiados e ultra
duradouro
Ativos naturais

Bio Floral Pet
Bio Floral Pets

 Cosméticos
Para qualquer tipo de pet
Elaborado a base de água termal
Contém essências florais
Diferencial no mercado 



Woof for Dogs
Sem sódio, sem açúcar, sem farinha
Visual Premium e moderno
Rico em vitaminas
Ativos naturais

Bio Floral Pet
Xixi em Pó
Para qualquer tipo de pet
Neutraliza resíduos líquidos de
animais domésticos
Transforma xixi e qualquer líquido
em pó
Contém essências florais
Diferencial no mercado 



Higienizador Pet A Seco para
pelos e patas
Até 100% de margem de lucro
Visual moderno e atrativo
Perfume ultra duradouro e com
um fragrância deliciosa

The Cat & Colty
Banho a seco para a felicidade do seu
gato
Produto da linha Cat com o maior
giro
33% dos donos de Pet possuem gatos

Especial Gatos
Disfarça Francês


