
de expandir sua carreira 
com a Fitoterapia

Saiba como a Fitoterapia 
pode fazer parte de sua vida 
e ajudar em sua realização 

pessoal e profissional!



Talvez você esteja se perguntando o 
que de fato a Fitoterapia pode fazer 
por você. De que maneira ela se 
encaixa na sua carreira, de que forma 
fazer uma transição para o mundo das 
terapias naturais, ou simplesmente 
como adquirir novas habilidades para 
desenvolver outras atividades além 
daquelas que você já desempenha — 
seja como uma segunda fonte de 
renda ou como um caminho de vida 
diferente, que pode ser iniciado do 
zero, a partir de agora!

O que a Fitoterapia pode 
trazer para sua vida...

INTRODUÇÃO



Talvez você esteja se perguntando o 
que de fato a Fitoterapia pode fazer 
por você. De que maneira ela se 
encaixa na sua carreira, de que forma 
fazer uma transição para o mundo das 
terapias naturais, ou simplesmente 
como adquirir novas habilidades para 
desenvolver outras atividades além 
daquelas que você já desempenha — 
seja como uma segunda fonte de 
renda ou como um caminho de vida 
diferente, que pode ser iniciado do 
zero, a partir de agora!

Descubra no 
capítulo a seguir!



CAPÍTULO  1

Diversifique
e cresça



Antes de mais nada, vamos começar 
com uma pergunta super importante 
que você deve fazer a si mesmo(a).

“A Fitoterapia 
é para mim?”

A resposta pode ser muito simples, 
mas vamos dividir em etapas, para 
que você possa compreender melhor 
se a Fitoterapia deve estar mais 
próxima do seu dia a dia pessoal e 
profissional e como ela pode ajudar a 
expandir sua atuação. Talvez a 
Fitoterapia já esteja muito mais perto 
de suas necessidades de vida do que 
você imagine! 

Faça o teste abaixo e descubra

1. Diversifique e cresça



1. Diversifique e cresça

TESTE:

DESCUBRA SE A 
FITOTERAPIA É 

PARA VOCÊ

Acredita que sua formação 
profissional deve agregar 

conhecimentos de diferentes áreas?

Acha que sua atuação pode ser mais 
ampla e ir além de uma única 

atividade que exerce?

Entende que pode ser importante ter 
mais de uma opção de renda para se 

manter financeiramente no futuro?



1. Diversifique e cresça

Concorda que a saúde é uma 
prioridade indispensável para 

se viver bem?

Entende que o mercado de saúde é 
um dos que mais cresce no 

momento?

Gostaria de ter mais acesso a 
tratamentos complementares de saúde 

e beleza, sem precisar gastar tanto?

Gostaria de estar mais capacitado(a) 
para lidar com seus desafios pessoais 

e das pessoas com quem convive?



1. Diversifique e cresça

Acredita que pode ajudar as 
pessoas a viverem mais e 
melhor de alguma forma?

Está buscando uma opção de 
atividade com propósito, que te faça 

sentir parte de algo maior?

Tem ligação com a natureza e gostaria 
de viver mais integrado(a) a seus 

processos e conhecimentos?

Acha que faz parte da sua identidade 
a busca por um estilo de vida mais 

natural, saudável e sustentável?

Tem ligação com a natureza e gostaria 
de viver mais integrado(a) a seus 

processos e conhecimentos?



1. Diversifique e cresça

Use a natureza a seu 
favor, faça da Fitoterapia 
uma de suas competências 

a partir de AGORA!

Se você respondeu SIM para a 
maioria dessas perguntas, 
precisamos lhe dizer que sim, a 
Fitoterapia é para você, 
independente do cargo, função ou 
estágio profissional de sua carreira 
ou atividade no momento. Sim, ela 
é para você e para todos que 
enxergam no poder das plantas a 
solução para muitos dos 
problemas com os quais as 
pessoas se deparam no cotidiano. 
Uma demanda crescente e que 
precisa ser atendida.



Vivemos tempos desafiadores, que 
pedem duas principais atitudes de 
todos nós: a capacidade de resiliência 
e de crescimento! Sem elas, sabemos 
que podemos rapidamente ficar para 
trás ou ter dificuldades em lidar com 
as crescentes questões físicas, 
emocionais e até mesmo 
interpessoais que nos surpreendem a 
cada dia

1. Diversifique e cresça

O momento que vivemos



Nesse cenário, saber utilizar a 
Fitoterapia para diversificar e crescer, 
pode lhe ajudar a atingir um novo 
patamar de vida e atuação, com 
benefícios para você, seu ambiente, 
trabalho, família e comunidade. Você 
está pronto?

1. Diversifique e cresça

“O importante não é onde 
você começa, mas sim as 
decisões que toma sobre o 

lugar a que está determinado
a alcançar.” 

(Tony Robbins)



CAPÍTULO  2

Integre
saberes



Talvez você seja um(a) lojista que 
procura oferecer melhores produtos 
de beleza, saúde ou alimentação que 
tragam benefícios além dos 
convencionais. Pode ser que você 
seja um(a) prestador(a) de serviços 
que está sempre em contato com o 
público e lida continuamente com os 
problemas das pessoas, mas não 
possui nada em seu rol de serviços 
para atendê-las ou que possa 
ajudá-las. Talvez você seja um(a) 
estudante ou uma mãe que busca 
formas de se inserir profissionalmente 
no mercado, mas fora do modelo 
tradicional de jornadas de trabalho. 

2. Integre saberes

Complementar saberes é 
a competência do agora!



Pode ocorrer que você também seja 
um profissional já estabelecido, mas 
que gostaria de atuar de forma mais 
livre ou que está em busca de algo 
que se alinhe mais ao seu propósito 
pessoal. Pode ser que você trabalhe 
com alimentação, crianças, idosos, 
vestuário, gestão de pessoas, vendas 
e marketing, ensino, psicologia ou até 
mesmo em uma função estritamente 
administrativa: isso não é problema!

2. Integre saberes



A Fitoterapia é para todos aqueles 
que entendem que cuidar de si e do 
outro pode ser o primeiro passo 
para uma vida pessoal e profissional 
melhor e mais gratificante. 

Você pode promover a saúde e a 
mudança de estilo de vida em 
qualquer ramo em que atue, levando 
todos a conhecerem alternativas de 
cuidado úteis nas mais diversas 
situações!

2. Integre saberes



● Dormir melhor
● Aliviar problemas digestivos
● Vencer a ansiedade
● Ser mais produtivo
● Superar desafios emocionais
● Amenizar incômodos comuns, 

como mal estares e indisposições
● Promover a beleza, autoestima e 

autoconfiança
● Adquirir equilíbrio
● Redescobrir seu poder pessoal
● Melhorar sua saúde energética
● Se conectar com a natureza de 

forma mais profunda
● Ter mais clareza mental e foco
● Melhorar sua sintonia sutil
● Superar medos e inseguranças
● Recuperar a vitalidade e disposição
● Aliviar sintomas de doenças 

crônicas

2. Integre saberes

O que a Fitoterapia pode 
trazer para sua vida...

Fitoterapia: 
um conhecimento valioso 

para a vida inteira!



Atue de muitas 
formas

CAPÍTULO  3



O primeiro ganho direto que 
você terá ao entrar em contato 
com o mundo da Fitoterapia é 
um melhor conhecimento de si 
e do outro. Conhecimento esse 
extremamente necessário para 
que você possa entender 
melhor a origem dos problemas 
que atingem o ser humano na 
atualidade e compreender quais 
alternativas terapêuticas podem 
colaborar para nos trazer de 
volta para nosso eixo

3. Atue de muitas formas

Como inserir a Fitoterapia 
na minha vida e profissão? 
Quais são os benefícios?



Muitas pessoas buscam a saúde 
somente quando já se encontram no 
estado da doença. O olhar para a 
saúde integrativa vai muito além 
dessa abordagem e procura olhar o 
ser de forma holística, cíclica e 
regulada. Alguém cujos processos 
interiores também se refletem no 
exterior e vice-versa. Pensando dessa 
forma, vemos a necessidade de 
buscar conhecimentos que nos 
coloquem um passo à frente do 
aparecimento de doenças e males 
comuns que incidem na sociedade, 
mitigando-os quando possível e 
aliviando sintomas quando os 
processos de doença já não puderem 
mais ser revertidos. Promover a 
qualidade de vida! É isso que a 
Fitoterapia faz, ao mesmo tempo que 
expande o saber sobre o mundo que 
nos rodeia e sobre nós mesmos. Tudo 
de forma interconectada!

Muito mais que doenças

Fitoterapia: 
um conhecimento valioso 

para a vida inteira!

3. Atue de muitas formas



Passar a fazer seus próprios 
cosméticos de forma totalmente 

personalizada e de acordo com o que 
seu corpo, pele e cabelos precisam? 

Usando só o que faz bem para você e 
aquilo que você conhece! Agora, 

imagine atender amigos e conhecidos 
da mesma forma? 

Formas de atuar 
com Fitoterapia:

Fitoterapia: 
um conhecimento valioso 

para a vida inteira!

3. Atue de muitas formas

Plantar seu próprio jardim de 
ervas medicinais e aromáticas, 

utilizando-as no preparo de 
refeições, chás, xaropes e 
medicamentos caseiros.

Oferecer soluções naturais 
para o público que você 
atende em seu comércio 

ou serviço ou ainda 
revender produtos para 

seus colegas de trabalho.

Imagine...



Conhecer mais 
profundamente as causas das 
dores e incômodos, sabendo 

identificar melhor como o 
corpo reage a determinadas 

situações de estresse ou 
desafios.

Fitoterapia: 
um conhecimento valioso 

para a vida inteira!

3. Atue de muitas formas

Ter soluções em casa para aliviar 
problemas comuns em crianças, 

como alergias, machucados, 
dores de garganta, irritabilidade, 
cólicas, prisão de ventre, entre 

outros...

Produzir lindos sabonetes 
com funções terapêuticas 
e ingredientes premium 

para venda em mercados 
de nicho e com ótimo 

retorno!

Trabalhar com o reequilíbrio 
energético de pessoas e ambientes 
por meio do uso de defumações e 

práticas holísticas.



Produzir sua própria 
marca e linha de 

cremes com princípios 
ativos funcionais para 
vender pela internet.

3. Atue de muitas formas

Atuar no mercado de 
cosméticos veganos 
e não testados em 

animais, expandindo 
sua visão de mundo 
e estilo de vida para 

mais pessoas!

Ensinar sobre 
saúde natural por 
meio de cursos, 

aulas, consultorias 
ou vídeos pelas 

redes sociais.

Revender produtos 
fitoterápicos, saber como 
recomendá-los para cada 

necessidade e conhecer todas 
as suas aplicações.

Aprender sobre terapias 
naturais de forma mais 

profunda, alargando sua base 
de conhecimentos e criando sua 

própria linha de abordagem 
nesse segmento.



Aprenda 
habilidades para 

equilibrar a saúde

CAPÍTULO  4



“É parte da cura o desejo
de ser curado.” 

(Sêneca)

4. Aprenda habilidades para equilibrar a saúde

Ter a capacidade de auxiliar na saúde 
de alguém é com certeza uma das 
tarefas mais gratificantes que uma 
pessoa pode experimentar ao longo 
de sua vida. Uma forma de auxílio 
que, além dos ganhos materiais, 
desperta em nós um elevado senso 
de gratidão: nos sentimos úteis e 
necessários, contribuindo de forma 
positiva para o Universo por meio de 
nossas ações!

Despertar o potencial de promover a 
saúde que há em cada um de nós é 
possível e realizador, mesmo que 
apenas uma pequena parte das 
pessoas tenha ideia de como fazer 
isso, por onde começar, o que 
estudar, para onde seguir...



4. Aprenda habilidades para equilibrar a saúde

A Ekanta acredita que promover a 
saúde integral está ao alcance de 
todos e sabe como oferecer isso de 
forma simples, completa e holística, 
mesmo que você ainda esteja só 
começando!

Se este é seu primeiro contato com o 
mundo da saúde natural, saiba que 
nós do Ekanta possuímos cursos e 
conteúdos que vão te ajudar a 
ingressar no universo terapêutico e 
dos tratamentos naturais, passando 
por conhecimentos sobre nosso 
organismo, plantas e seu cultivo, 
segurança e cuidados para 
manipulação e prescrição de 
substâncias e até mesmo elaboração 
de produtos. Tudo isso de forma 
didática e clara, para te apoiar nesta 
primeira caminhada pela fascinante 
jornada do poder das plantas!

Descubra seu poder 
natural com o 

Ekanta!



Tenha uma 
farmácia natural
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5. Tenha uma farmácia natural

O fitoterapeuta entende que a 
natureza é sua melhor aliada no 
combate aos mais diversos 
problemas e sabe que as plantas, 
muitas vezes, são as melhores opções 
de alívio imediato que ele pode ter ao 
alcance das mãos. Sucos, chás, óleos, 
sementes, especiarias, cascas e 
folhas fazem parte de sua “farmácia 
natural” que pode estar em casa, no 
quintal, na feira, ou ainda em lojas 
especializadas em produtos e 
medicamentos naturais.

Para exemplificar como isso funciona, 
vamos trazer um exemplo prático de 
como a natureza pode substituir, em 
alguns casos, o uso de remédios 
industrializados no combate a 
desconfortos físicos.



5. Tenha uma farmácia natural

A planta popularmente chamada de 
Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia 
Mart.) é conhecida por ser uma 
alternativa natural no tratamento de 
úlceras, gastrites, refluxo e outros 
problemas estomacais, podendo 
reduzir ou até substituir o uso de 
fármacos industrializados comuns 
para esse tipo de disfunção.

Com vocês:
a Espinheira-santa



5. Tenha uma farmácia natural

Isso ocorre porque suas folhas 
possuem substâncias capazes de 
reduzir a secreção de ácido no 
processo digestivo, além de também 
possuírem propriedades 
anti-inflamatórias e analgésicas. Essa 
capacidade leva sua ingestão a 
proteger os tecidos que revestem o 
estômago, auxiliando no tratamento e 
combate a ulcerações e outros 
problemas nessa região.

Consumida na forma de chá, extrato 
seco ou tintura líquida, é reconhecida 
em estudos científicos por poder 
substituir medicamentos com o 
mesmo fim, como é o caso do 
omeprazol.

Sua dosagem e administração 
adequada para cada caso podem ser 
recomendadas por um médico, 
nutricionista ou fitoterapeuta. É 
contraindicada para menores de 12 
anos, gestantes e lactantes.



5. Tenha uma farmácia natural

Isso ocorre porque suas folhas 
possuem substâncias capazes de 
reduzir a secreção de ácido no 
processo digestivo, além de também 
possuírem propriedades 
anti-inflamatórias e analgésicas. Essa 
capacidade leva sua ingestão a 
proteger os tecidos que revestem o 
estômago, auxiliando no tratamento e 
combate a ulcerações e outros 
problemas nessa região.

Consumida na forma de chá, extrato 
seco ou tintura líquida, é reconhecida 
em estudos científicos por poder 
substituir medicamentos com o 
mesmo fim, como é o caso do 
omeprazol.

Sua dosagem e administração 
adequada para cada caso podem ser 
recomendadas por um médico, 
nutricionista ou fitoterapeuta. É 
contraindicada para menores de 12 
anos, gestantes e lactantes.



5. Tenha uma farmácia natural

Os principais benefícios do uso 
de fitoterápicos são: a redução 
de possíveis efeitos colaterais 
negativos no organismo que o 

uso excessivo de remédios 
industrializados ocasiona e 

também a redução de gastos 
elevados com a compra de 

medicamentos.

VOCÊ SABIA?



Saiba cuidar de 
você e de todos
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6. Saiba cuidar de você e de todos

“Cuidar de você!” — quantas vezes 
você já não ouviu essa expressão, 
normalmente associada a cuidados 
estéticos e de beleza?!

Com certeza esse tipo de cuidado é 
super importante, e faz parte do 
universo do autocuidado, mas ele 
também vai muito além!

Você sabe de fato cuidar de si 
mesmo(a) para equilibrar a saúde 
quando algo não vai bem? Sabe 
identificar as causas de males 
comuns no dia a dia e encontrar 
soluções naturais e menos agressivas 
para tratá-las, muitas vezes sem 
precisar sair de casa?

Não podemos esquecer que as 
práticas da medicina convencional e o 
uso de fármacos são importantes e 
reconhecidamente indicados para o 
tratamento de males e doenças, 
cabendo a cada um consultar e 
avaliar profissionais de saúde e 
tratamentos mais adequados nesse 
sentido.



6. Saiba cuidar de você e de todos

A medicina natural, no entanto, surge 
como uma alternativa complementar 
para amenizar a dependência por 
medicamentos industrializados, 
sendo de grande ajuda no apoio ao 
combate de doenças, sem 
desconsiderar a prescrição usual de 
médicos e profissionais de saúde.

Dito isso, é importante você saber que 
usar conhecimentos da Fitoterapia 
não substitui a ida ao médico e a 
serviços convencionais de saúde em 
casos de enfermidades, mas lhe 
capacita a encontrar soluções simples 
e mais naturais para o cuidado com 
você e todos ao seu redor!

Cuidar é também 
uma forma de 

amar...



Princípios 
básicos da saúde 

integrativa
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7. Princípios básicos da saúde integrativa

Agora que você já conhece muitos 
dos principais ganhos que o estudo 
da Fitoterapia pode agregar em sua 
vida e atuação profissional, é 
importante saber que, com os cursos 
e materiais do Ekanta, você pode ter 
acesso a todas as informações 
necessárias para sair do zero para o 
atendimento de clientes como 
Terapeuta Fitoterápico!

Entendendo um pouco sobre a 
história da Fitoterapia e sobre como 
hoje ela é utilizada na área de saúde e 
compreendendo como funciona o 
trabalho de um fitoterapeuta, quais os 
cuidados, regulamentações e 
orientações você deve seguir para ter 
uma atuação segura e reconhecida, 
ficará muito mais fácil trilhar o 
caminho da Fitoterapia de forma 
profissional.



Como funciona nosso 
sistema digestório, 

respiratório, nervoso 
e outros...

3. Atue de muitas formas

Quais equipamentos 
são necessários para 
exercer sua função e 

onde encontrá-los

Qual a maneira mais 
eficaz de utilizar e 

preparar uma planta 
para extrair suas 

propriedades

Exemplos de 
conhecimentos 
sobre saúde que 
você irá adquirir 
ao se tornar um 
fitoterapeuta:



3. Atue de muitas formas

Como utilizar 
plantas e 

medicamentos 
juntos e de forma 

segura

De que forma utilizar 
práticas caseiras, como 

banhos de assento e 
inalações, para 

contornar problemas 
simples e comuns

Como começar a 
atender seus 

clientes como 
fitoterapeuta



Descubra 
terapias 

milenares
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mergulho no conhecimento de 
práticas da medicina tradicional ajuda 
a entender a origem da própria 
medicina, tratamentos e substâncias 
que muitas vezes ainda são utilizados 
nos dias atuais.

Muitas dessas correntes incluem uma 
diversa gama de práticas, como 
ocorre na medicina chinesa, hindu e 
indígena, que nos levam a conhecer a 
cultura de muitos povos e suas 
tradições, possibilitando uma melhor 
compreensão sobre como a saúde foi 
e é praticada de diferentes formas ao 
redor do mundo.

8. Descubra terapias milenares



8. Descubra terapias milenares

Com essas informações, é possível 
compreender que muitas práticas 
medicinais podem ir além do corpo: 
também incluem a alma e a forma 
como as pessoas se relacionam com 
todo um universo sutil de crenças e fé 
que as envolve. Um conhecimento 
essencial no consultório de todo 
fitoterapeuta que queira investigar as 
origens mais profundas dos males e 
enfermidades, com base nos hábitos, 
emoções, personalidade e estados 
interiores de seus pacientes!

Muito 
interessante, 

não é?



Atue com 
propósito
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Encontrar o seu propósito ou 
trabalhar com propósito é um tema 
que está em alta nos dias atuais! 
Nunca se falou tanto sobre esse 
assunto e vemos como muitas 
pessoas manifestam hoje um grande 
desejo de alinharem o trabalho ao 
senso de realização pessoal.

9. Atue com propósito



Sabemos que o tema do propósito é 
bastante profundo e pode estar 
presente em diversas áreas de nossa 
vida: há diferentes fontes de 
contentamento e realização na 
história de cada um de nós. O 
propósito e a realização também 
estão ligados a forma como vemos e 
vivemos a vida como um todo. A 
realização parte do ser humano, de 
suas intenções e visão de mundo, se 
refletindo em nossas ações nos mais 
diversos campos.

Nesse sentido, há mais de uma 
maneira pela qual a Fitoterapia pode 
expandir sua carreira, atuação e 
trajetória pessoal e profissional rumo 
a um maior senso de propósito. 
Muitas estão ligadas ao próprio 
desenvolvimento do ser humano que 
essa prática incentiva e outras podem 
ser encontradas no próprio exercício 
de atuação do fitoterapeuta.

9. Atue com propósito



9. Atue com propósito

Ajudar a ativar seu propósito na 
atividade que já faz hoje por 

meio do conhecimento holístico 

Auxiliar em processos 
de autoconhecimento 

que lhe apoiem na 
busca de seu 

propósito de vida
Ajudar os outros a 

viverem suas 
atividades com 

mais propósito e 
saúdeAtender sua 

necessidade de 
realização com algo 

significativo, por meio 
de uma atividade 

paralela ou uma nova 
atividade principal

Ajudar a recuperar a vitalidade, 
equilíbrio e energia para o 

trabalho por meio do uso de 
plantas medicinais

FITOTERAPIA & PROPÓSITO 
Vamos dar uma olhada em algumas delas?

A Fitoterapia pode…



Viva em 
harmonia
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Para você que já vive conectado ao 
ritmo e à inspiração da natureza, com 
certeza só terá a ganhar ao colocar 
mais vida e equilíbrio na sua rotina 
com a Fitoterapia.

Corpo, emoções, hábitos, respiração, 
atividade, sono, alimentação, cura, 
tudo isso tem estreita ligação com o 
universo da natureza e o que ela nos 
dá. Por isso, não é possível ser 
fitoterapeuta sem estreitar os laços 
com a natureza e o que ela nos 
proporciona. 

Além do conhecimento, observação e 
percepção que o estudo dos 
medicamentos fitoterápicos exige, 
você provavelmente poderá 
experimentar mudanças no seu estilo 
de vida ao observar melhor como seu 
corpo, mente e alma funcionam 
quando utiliza os fitoterápicos e está 
em sintonia com a natureza.

10.Viva em harmonia



10.Viva em harmonia

O estudo da Fitoterapia é um caminho 
para a compreensão mais profunda 
de quem somos e como podemos 
viver em harmonia com todos os 
seres. Seus processos nos ensinam 
como é possível tratar bem de si com 
a cooperação do reino vegetal e 
como podemos voltar a modos de 
vida mais simples e saudáveis, que 
promovam a saúde, ao invés de 
destruí-la!

Passando pelo conhecimento das 
terapias naturais você também 
poderá entender de que forma 
diferentes povos vivenciavam essa 
relação com o universo natural e seus 
elementos e se inspirar na maneira 
como eles se sentiam integrados à 
grande Mãe Terra.

“O homem não teceu a teia da vida, ele 
é dela apenas um fio. O que ele fizer 

para a teia estará fazendo a si mesmo.” 
(Ted Perry)



Desenvolva
seu produto!

CAPÍTULO 11



Para te convidar a seguir pelo 
caminho da Fitoterapia com 
criatividade e gerando frutos 
rentáveis, vamos te mostrar um 
exemplo de como você pode 
aprender a fazer seus próprios 
cosméticos naturais, neste caso 
com a Formação Fito em 
Fitoterapia do Instituto Ekanta!

11. Desenvolva seu produto!

Felicidade em um potinho...



CONHECER O UNIVERSO
DAS PLANTAS 

 
DIFERENCIAR SEUS
PRINCÍPIOS ATIVOS

ESCOLHER MÉTODOS
DE PREPARO DE SUBSTÂNCIAS

DESCOBRIR QUAIS PRODUTOS 
PODEM SER DESENVOLVIDOS 

 
CRIAR SEUS PRODUTOS 

E DEFINIR EMBALAGENS 
 

REGULAMENTAR SUA 
ATUAÇÃO

 
FAZER O MARKETING

DA SUA LINHA

VENDER!

11. Desenvolva seu produto!

O curso, dividido em 10 MÓDULOS + 
CONTEÚDO BÔNUS irá te ensinar, 

entre outras coisas, a:



Expanda e 
multiplique!

CAPÍTULO  12



São muitos os ramos de atuação para 
quem tem uma formação em 
Fitoterapia!

Você pode se dedicar 
simultaneamente a diversas frentes 
de trabalho, ou se concentrar 
especificamente em algumas já 
citadas aqui, como a produção de 
medicamentos, chás, alimentos, 
ingredientes e cosméticos; 
atendimento fitoterápico; ou ainda a 
formação e facilitação de processos 
envolvendo o conhecimento nessa 
área, como cursos e oficinas. Pode 
também seguir pelo caminho da 
venda e comercialização de produtos 
naturais; prestar consultorias para 
marcas e para o desenvolvimento de 
produtos ou se tornar afiliado e 
parceiro na revenda desses itens!

12. Expanda e multiplique!



Caso você ainda não saiba qual ramo 
de atividade mais te atrai, não se 
preocupe! O curso de formação em 
Fitoterapia é a melhor oportunidade 
para descobrir na prática o que tem 
mais a ver com você! Nele você 
poderá fazer exercícios práticos e 
experimentar como é realmente o 
trabalho de um fitoterapeuta.

Uma outra opção para quem é 
formado em Fitoterapia é produzir 
novos conteúdos sobre esse assunto, 
aconselhar pessoas e dar dicas sobre 
saúde e estilo de vida em redes 
sociais, sites e blogs, usando seus 
novos conhecimentos! 

12. Expanda e multiplique!



É possível que, depois de fazer uma 
formação nesse tema, como é o caso 
da Formação Fito do Instituto Ekanta, 
você tenha conhecimentos básicos 
para planejar seu negócio completo 
na área ou até abrir sua própria 
empresa no ramo.

12. Expanda e multiplique!

Com tudo que você vai aprender com a 
Fitoterapia, não faltarão oportunidades 

para você expandir e multiplicar!



Conheça a vida 
de terapeuta

CAPÍTULO  13



Bom, depois de tantas ideias, é 
possível que você já tenha em 
mente um quadro mais claro 
sobre o que significa estudar e 
trabalhar com Fitoterapia e como 
ela pode te ajudar a expandir 
seus horizontes pessoais e 
profissionais, não é mesmo?

13. Conheça a vida de terapeuta

Agora vamos te 
contar um pouquinho 

mais sobre alguns 
pontos que você deve 

ter em mente antes 
de se tornar um 

fitoterapeuta!



13. Conheça a vida de terapeuta

Se interessa por 
plantas e sabe 

identificá-las pela sua 
aparência e 

características

O fitoterapeuta é aquele que:
Na prática...

Consegue prescrever 
medicamentos naturais 

e suas dosagens de 
acordo com o estado 
de saúde do cliente/ 
paciente/interagente

Conhece o efeito 
de certas plantas e 

fitoterápicos em 
seu corpo

Busca estar em 
conexão com a 
natureza, seus 

ritmos e saberes

Está disposto a trilhar 
o caminho do 

autodesenvolvimento 
e autoconhecimento

Quer ajudar o 
próximo a superar 
males, doenças e 

dificuldades 
pessoais 



Adquira a 
Formação Fito

CAPÍTULO  14



A Formação Fito é para você que se 
identificou com tudo aquilo que 
falamos por aqui! Desde os exemplos 
de como incluir essa competência em 
sua trajetória, até as mais diversas 
formas como um fitoterapeuta pode 
atuar, seu olhar sobre a vida e o mais 
importante…

11. Desenvolva seu produto!

Por que fazer a 
Formação Fito?

O amor por cuidar de si e dos 

outros com a ajuda da natureza!



13. Conheça a vida de terapeuta

Não espere mais para 
mudar de vida.

Atuar como FITOTERAPEUTA, 
com emissão de certificado 

pelo Instituto Ekanta, selo da 
ABRATH e registro na 

Biblioteca Nacional RDA.



Não espere mais 
para mudar de vida.

RESERVE 
MINHA VAGA!

Clique agora mesmo para 
saber mais e reservar sua vaga 

na próxima turma do curso!

Já reservou?



Se você ainda está em 
dúvida se a FORMAÇÃO 
FITO é para você, nós 
deixamos o melhor para 
o final! Vamos te contar 
agora o que o Instituto 
Ekanta faz por você para 
te ajudar na sua trajetória 
como fitoterapeuta. 
Confira a seguir!



Conte com o 
Ekanta!

CAPÍTULO  15



15. Conte com o Ekanta!

Caso você esteja começando 
sua caminhada pela trilha da 
Fitoterapia, saiba que pode 

contar com o Instituto Ekanta 
para te auxiliar nesse 

empreendimento!

Além de nossas aulas te darem 
todo o suporte para que você 

saiba como começar a atuar na 
área, sendo nosso aluno você 
ainda terá muitos benefícios!



Fitoterapeuta iniciante, saiba o 
que o Ekanta faz por você:

15. Conte com o Ekanta!

Ensinamos quais 
ferramentas de 

avaliação podem ser 
utilizadas por você no 
atendimento a seus 

interagentes.

Esclarecemos sobre 
como criar seus 

próprios programas 
personalizados de 

tratamento

Te explicamos 
como funciona o 

registro de 
atendimento do 

fitoterapeuta.

Demonstramos como você 
pode realizar atendimentos 

presenciais ou on-line.

Vamos te mostrar como é o 
Marketing para Terapeutas. 



15. Conte com o Ekanta!

Disponibilizaremos a 
apostila digital completa 

da sua Formação Fito, para 
você consultar sempre 

que quiser!

Mantemos um canal aberto por 
chat em nosso site para 

esclarecimento de dúvidas 
sobre uso dos produtos e 

similares.

Concedemos um desconto 
VITALÍCIO para você em nossa 

loja virtual para facilitar seu 
acesso a produtos naturais, 

fitoterápicos e aromaterápicos 
sempre que precisar.

Caso queira, facilitamos sua entrada 
no mercado de revenda de produtos 

voltados para Fitoterapia e 
Aromaterapia por meio de nosso 

programa de afiliados.

Estaremos sempre com você, 
pode ter certeza!



15. Conte com o Ekanta!

CONHECER 
CURSO ONLINE

Conheça o Curso Online de Formação 
de Fitoterapeutas Certificados

Faça parte da nova geração de 
terapeutas de saúde 

integrativa.

100% Online e Completo
Teórico, Prático e Interativo.
Saia do Zero ao Avançado.

https://ekanta.net/formacao-fito
https://ekanta.net/formacao-fito

