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O cone hindu é uma técnica de limpeza 
energética, mental e física, que foca 
especialmente na desobstrução do ouvido, 
nariz e garganta. Também conhecido como 
cone chinês ou vela de ouvido, é utilizado 
há milhares de anos, tendo origem na 
China.  
 
A técnica é realizada com a queima de um 
cone envolto em um tecido com (ou sem) 
óleos essenciais nos ouvidos.  

Assim, o calor gerado pelo cone age como 
um bactericida para os ouvidos e vias 
respiratórias. Portanto, auxilia na limpeza 
do ouvido e excesso de mucosa, aliviando 
os sintomas de problemas como sinusite, 
rinite, dor de ouvido, labirintite, entre 
outros. E no alinhamento dos chackras. 

Marque já sua sessão 

Saiba mais em nosso site 

www.zoeintegrativa.com 
zoeintegrativa@gmail.com 

(81) 9.9271-1198 
Engenho do Meio, Recife-PE 

Entregas para todo o Brasil 

Pontos de Venda 

Formas de Pagamento 

Faça terapia conosco 

Compre seu kit de cone hindu 
Produto natural com matéria prima de  

ótima qualidade e fácil manuseio 

Cone Hindu 

Tradicional 
Cone Hindu 

para alinhamento 
de Cháckras 

Cone Hindu 
Aromático 

Cone Hindu 
Vegano - Hipoalérgico 

Alecrim 

Aromas disponíveis 

Lavanda Hortelã Pimenta Limão Siciliano 

• Excesso de energia em pontos específicos 
• Excesso de mucosidade (ouvido, nariz e garganta) 
• Falta de centralização energética, física e espiritual 
• Insônia 
• Labirintopatia 
• Otalgias 
• Perda de audição por bloqueio de secreções 
• Redução olfativa 
• Síndrome de Meniére 
• Sinusite aguda ou crônica 
• Tensão nervosa 
• Tonturas sem causas definidas 
• Zumbidos e vertigens 
• Alergias respiratórias 
• Alinhamento dos Chakras 
• Ansiedade, estresse, nervosismo 
• Dores de cabeça e enxaquecas 
• Eliminação de energia intrusa 
• Estados de gripais 
• Excesso de cerúmen 

Indicações Benefícios 
• Acalma o sistema nervoso 
• Ativa a circulação nos ouvido 
• Aumento da atenção, da percepção e da intuição 

Auxilia no redirecionamento da vida 
• Cessa os sintomas físicos causados pelos 

desequilíbrios energéticos 
• Desobstrui o ouvido 
• Sistema linfático 
• Eleva o padrão vibratório 
• Estimula o SNC proporcionando clareza na audição e 

na visão, melhorando o paladar e o olfato 
• Facilita o desenvolvimento mediúnico 
• Fortalece o sistema imunológico  
• Realinha os chakras 
• Promove a centralização energética, emocional e 

espiritual 
• Purifica a energia 
• Traz clareza aos pensamentos 
• Elimina as dores musculares 
• Tratamento eficaz das dores da ciática 
• Alivio em dores de o para alergias respiratórias 
• Relaxamento muscular 
• Elimina dores nas costas e coluna 
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