
 

    

O que é a Terapia Quântica?O que é a Terapia Quântica?O que é a Terapia Quântica?O que é a Terapia Quântica?    

 

É uma técnica terapêutica não invasiva, indolor, que examina e harmoniza 

energeticamente os desequilíbrios e stress do corpo, promovendo uma sensação 

de harmonia e bem-estar. 

 

Qual a função do sistema de Quantum Biofeedback INQual a função do sistema de Quantum Biofeedback INQual a função do sistema de Quantum Biofeedback INQual a função do sistema de Quantum Biofeedback INDIGO?DIGO?DIGO?DIGO?    

Tem uma comprovada eficácia na diminuição do stress e ajuda a melhorar a 

qualidade de vida nos pacientes diagnosticados com problemas de saúde tais 

como: 

 

-  Redução de Stress e Ansiedade 

-   Terapias de Reequilíbrio Emocional 

-  Traumas – Psicológicos, Emocionais, Físicos 

-  Depressões 

-  Fobias e medos 

-  Terapia da dor (ossos, cabeça, enxaquecas) 

-  Insónias 

-   Clareza Mental, Memória e Atenção Melhoradas 

-   Alergias e Desintoxicação 

-   Função e Equilíbrio dos Órgãos 

-  Fadiga crónica 

-  Náuseas e vómitos pós-quimioterapia 

-  Dor pós-cirurgia 

-  Doenças degenerativas 

    

Utiliza eléctrodos que se colocam em diferentes partes do corpo, estabelecendo 

uma comunicação contínua e directa em forma de circuito fechado, que detecta 



 

as mínimas diferenças de energia no nosso organismo. Este trabalho é feito ao 

nível celular, ajudando o processo natural de regulação, cicatrização e 

recuperação do nosso corpo. Após esta fase, serão eliminadas por via natural as 

toxinas e as substâncias que atacam e prejudicam o nosso organismo. 

 

Quem pode Quem pode Quem pode Quem pode beneficiarbeneficiarbeneficiarbeneficiar da terapia de Quantum Biofeedback INDIGO? da terapia de Quantum Biofeedback INDIGO? da terapia de Quantum Biofeedback INDIGO? da terapia de Quantum Biofeedback INDIGO? 

Qualquer pessoa, desde crianças a idosos. É indolor, não invasivo e relaxante. 

Totalmente seguro, oferece um pré-diagnóstico rigoroso e fiável. Para além 

disso, possui um programa combinado de medicinas alternativas, incluindo 

homeopatia e acupunctura, reflexologia, entre outros, que ajudam a equilibrar o 

funcionamento natural do nosso corpo. Com o Quantum Biofeedback INDIGO é 

possível eliminar muitas das toxinas provocadas por medicamentos sem 

comprometer qualquer tipo de tratamento. 

 


