
III 

Stiper na Terapia Ortomolecular.

Aplicação dos oligoelementos
com Microporo, que permite a penetração dos oligoelementos em determinados 
pontos de acupuntura.  
 
Para exemplo utilizaremos aqui, além do ponto VG 17 (Timo), mais quatro
estão relacionados a cada uma das diáteses. 
 
 

 

 

Funções energéticas do Timo:
Ponto de cruzamento de vários meridianos (Rim, Baço, Intestino Delgado e 
Triplo Aquecedor). 
Ponto mestre da energia vital. 
Acalma o Coração. 
Centro de energia do amor e da compaixão.
 

Funções Fisiológicas do Timo:
É um dos pilares do sistema imunológico, junto com as glândulas adrenais e a 
espinha dorsal. Está diretamente ligado aos sentidos, à 
linguagem. 
É produtor de células de defesa. É
pensamentos, luzes, toques e palavras.
Quando estamos felizes ele cresce e quando estamos infelizes ele diminui.
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Stiper na Terapia Ortomolecular. 

Aplicação dos oligoelementos através das pastilhas flexíveis Stiper, 
com Microporo, que permite a penetração dos oligoelementos em determinados 

utilizaremos aqui, além do ponto VG 17 (Timo), mais quatro
cada uma das diáteses.  

Funções energéticas do Timo: 
Ponto de cruzamento de vários meridianos (Rim, Baço, Intestino Delgado e 

Ponto mestre da energia vital.  

Centro de energia do amor e da compaixão. 

Funções Fisiológicas do Timo: 
É um dos pilares do sistema imunológico, junto com as glândulas adrenais e a 
espinha dorsal. Está diretamente ligado aos sentidos, à consciência e à 

produtor de células de defesa. É sensível às imagens, cheiros, sabores, 
pensamentos, luzes, toques e palavras. 
Quando estamos felizes ele cresce e quando estamos infelizes ele diminui.

 

 

através das pastilhas flexíveis Stiper, fixada na pele 
com Microporo, que permite a penetração dos oligoelementos em determinados 

utilizaremos aqui, além do ponto VG 17 (Timo), mais quatro pontos que 

 

Ponto de cruzamento de vários meridianos (Rim, Baço, Intestino Delgado e 

É um dos pilares do sistema imunológico, junto com as glândulas adrenais e a 
consciência e à 

sensível às imagens, cheiros, sabores, 

Quando estamos felizes ele cresce e quando estamos infelizes ele diminui. 
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