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 A cliente ITB, mulher, 54 anos – A queda de cabelo começou há 20 
anos e foi aumentando ao longo do tempo. A falha no topo da cabeça surgiu há 
5 anos. O tratamento envolveu melhora da respiração, ou seja, harmonizando 
da articulação esfenobasilar e os pulmões. Melhorando e equilibrando o 
coração => fígado => rins, melhorando circulação sanguínea, melhor 
aproveitamento dos nutrientes e eliminação de toxinas pelos rins.  
 
 Tinha também um quadro clínico de fadiga crônica. Uma virose crônica 
(vírus Epstein-Barr) afetando seu timo. Feita as devidas correção, queda de 
cabelo cessou em 3-4 dias, no fim de 3 meses e 20 dias recuperou muito bem 
(vide fotos) 
 

CABELOS 
 A cabeleira e a face criam a nossa identidade visual. As expressões da 
face e nossos cabelos definem a beleza do seu rosto.  
 A saúde dos nossos cabelos é governada por diferentes órgãos. O brilho 
é controlado pelos pulmões, por isto é importante respirar bem e 
corretamente. A quantidade de cabelos é determinada pelo bom 
funcionamento dos rins e a qualidade do fio de cabelo é governada pelo cólon 
e fígado. Uma boa nutrição e a eliminação diárias de dejetos intestinais. 
 

EMOÇÕES 
 Quem não se lembra de uma pessoa bem-comportada, mal-humorada e 
de uma pessoa que usava coque. Os tipos de cortes de cabelos de fazemos 
durante a vida são parecidos com as musicas que marcaram as nossas vidas, 
as épocas ruins e as boas. 
 O cabelo também tem muitas ligações emocionais. Muitas pessoas 
podem relacionar o corte de seus cabelos ao seu estado emocional e muitas 
recordações. Aquele namorado que implicava com seu cabelo ou o comentário 
maldoso de alguém sobre como esta seus cabelos. 
                

 O tratamento foi feito com técnicas de Body Talk (BT) Systems, sem uso 
de medicamentos. 

Londrina (PR), 06/05/2010 
 

   
IMPORTANTE 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
 

As informações disponíveis no site www.pnl-uptime.med.br possui caráter informativo e educativo. 
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