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NOVIDADES Nº 10 

 
Em primeiro lugar queremos agradecer aos nossos pacientes (e, aos que ainda não são), as inúmeras 
ligações, e-mails e consultas realizadas decorrentes da informação enviada em Março de 2007 sobre 
“ULTRAFILTRADOS DE EMBRIONINAS 2007” (Novidades Nº 9).   
Como resultado destas inquietudes, decidimos completar na presente comunicação alguns dos itens mais 
consultados para examinar a fundo os beneficios das novas EMBRIONINAS, que sem dúvida tem 
provocado uma forte aceitação nos pacientes tratados, não somente pela sua ação terapêutica mais 
potente e rápida mas também pela facilidade e conforto que representa sua utilização por via sublingual. 
 
As perguntas mais freqüentes referem-se às INDICAÇÕES GERAIS E RESULTADOS: 
 
1) INDICAÇÕES: 

• Estresse permanente. Cansaço crônico. Falta de energia e vitalidade. 
• Perda da potência física e/ou psíquica. Falta de concentração e memória. 
• Disfunções sexuais. Menopausa. Transtornos hormonais. 
• Prevenção de arteriosclerose e envelhecimento precoce. 
• Prevenção e retardamento evolutivo da artrose, artrite, reumatismos.  

 
Por ser um tratamento de MEDICINA PREVENTIVA, o ideal é realizá-lo imediatamente após o 
aparecimento dos primeiros sintomas, ou melhor, antes  que os mesmos sejam manifestados. 
 
2) RESULTADOS: 

• Energização das funções corporais e equilíbrio dos diferentes órgãos sem dependência de 
drogas químicas. 

• Transportar ao organismo informações biológicas com efeitos estimulantes e 
regeneradores. Revitalização do corpo e mente para evitar o desgaste prematuro. 

• Controle e melhora de enfermidades crônicas e prevenção das mesmas. 
 
Finalmente, queremos lembrar que desde 1980 o CENTRO DE REVITALIZAÇÃO BIOLÓGICA é o 
representante exclusivo para a América Latina de laboratórios europeus para seu produto registrado 
“EMBRIONINAS”.  
Somos líderes em TERAPIAS BIOLÓGICAS e temos nos especializado desde o início exclusivamente 
nestes tratamentos, dedicando-lhes toda nossa energia e profissionalismo para continuar sempre na 
vanguarda, avalizados durante tantos anos pelos laboratórios outorgantes de sua licença exclusiva.                                                               
Site: www.biorevital.com 
Aproveitamos esta oportunidade para lhe enviar nossas cordiais saudações. 
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