
Bem-vindo a
™



Testado e confiável
Vivemos numa época em que é muito fácil ter acesso a opções e ideias para 
melhorar o bem-estar. 

A resposta está na experiência pessoal. Pode estar confiante na sua abordagem, conforme 
vai descobrindo soluções simples, seguras e fortalecedoras. 

À medida que for experimentando pessoalmente os poderosos benefícios dos óleos 
essenciais, irá percebendo porque a do-TERRA™ está a revolucionar a maneira como as 
famílias gerem o seu bem-estar. 



Quando sente o cheiro refrescante e estimulante dos pinheiros, o aroma calmante  
da lavanda ou o cheiro revigorante do limão, está a sentir aromas naturais e poderosos 
de óleos essenciais. 

Na natureza, encontramos óleos essenciais em raízes, caules, folhas, resinas, flores e cascas 
de plantas. Os óleos essenciais ajudam a planta a adaptar-se ao seu ambiente em constante 
mudança — protegendo-a das ameaças e proporcionando-lhe propriedades benéficas. 

Quando os componentes aromáticos da planta são destilados para obter pureza, potência e 
eficácia, transformam-se numa ferramenta poderosa para manter o bem-estar de uma família. 

Óleos essenciais CPTG Certified Pure 
Tested Grade™

 (Certificado Grau Pureza Testado) 



A Visão da doTERRA
™

O nome “do-TERRA” deriva do latim e significa “dádiva da Terra”. 

Na primavera de 2008, um grupo de profissionais de saúde e negócios que partilhavam 
experiências pessoais intensas com os benefícios dos óleos essenciais para a melhoria da 

vida, uniu-se com uma visão comum de criar um novo padrão de óleos essenciais testados. 

Queriam algo diferente que agradasse a todos — dos que não sabiam nada sobre óleos 
essenciais, aos que eram considerados peritos nessa área.

Embora a do-TERRA tenha crescido de uma forma extraordinária, estas mesmas 
pessoas trabalham para manter a cultura de uma pequena empresa onde 

todos têm uma voz e um lugar. 



Como parte da nossa visão para criar um novo padrão de óleos essenciais testados, a do-TERRA está empenhada no 
desenvolvimento da ciência dos óleos essenciais. Isto é conseguido de várias maneiras e gerido por uma forte equipa de 
investigação e desenvolvimento da do-TERRA.

Este departamento é constituído por cientistas doutorados e profissionais experientes que recolhem investigação científica 
e clínica, identificam necessidades de investigação, concebem e realizam estudos e preparam esses estudos para serem 
apresentados a terceiros. Para levar a cabo estes estudos permanentes, a do-TERRA tem e continua a estabelecer relações 
com universidades e com hospitais e outras organizações que se dedicam à investigação. 

O objetivo final é compreender melhor o funcionamento dos óleos essenciais — como interagem os componentes de um 
óleo essencial, como os óleos essenciais interagem com as células, como afetam as pessoas e como podem melhorar o 
nosso ambiente familiar e outros ambientes.

Esses estudos são geralmente apresentados nas nossas convenções anuais Global e Europa e depois disponibilizados por 
outros meios. Ajudam a informar, enriquecer e trazer benefícios aos Consultores de Bem-estar e aos clientes grossistas da 
do-TERRA quanto às formas de utilização que melhor partido tiram dos óleos essenciais.

Factos chave
•  2008 -  CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado de Pureza e Grau Testado) torna-se um símbolo do processo inigualável 

de garantia de qualidade da do-TERRA™.

•  2010 -  É criada a iniciativa do-TERRA Healing Hands - um esforço filantrópico no sentido de trazer cura e esperança  
a todo o mundo.

•  2014 -  Através da Co-Impact Sourcing™, a do-TERRA fornece óleos essenciais da máxima qualidade, dando autonomia  
e poder económicos aos artesãos e comunidades de onde provêm os óleos essenciais.

•  2018 -  Mais de 5.000.000 de Consultores de Bem-estar revolucionam a maneira como as famílias gerem o seu bem-estar, 
através de soluções simples, seguras e fortalecedoras. 



Uma aplicação para cada situação
Quer estejam a ingeri-los, a desfrutar dos seus benefícios aromáticos ou a aplicá-los topicamente, os óleos essenciais 
permitem às pessoas manterem o seu bem-estar e o bem-estar das suas famílias, de forma natural e com toda a confiança.

A do-TERRA™ oferece uma seleção de óleos essenciais únicos e uma variedade de misturas de especialidade. Cada óleo 
essencial tem benefícios únicos, enquanto as misturas de óleos essenciais criam um efeito sinérgico que reforça ainda mais 
os potenciais benefícios. 
 
Para além dos óleos essenciais e das misturas próprias de óleos essenciais, também pode experimentar óleos essenciais em 
muitos produtos comuns. Na realidade, é muito provável que já tenha experimentado alguns óleos essenciais — wintergreen 
em pastilhas elásticas, melaleuca em produtos para o cabelo e hortelã pimenta em pastas dos dentes. 



• Suplementos de bem-estar
• Casa e limpeza 
• Controlo do peso

 • Cuidado da pele
 • Cuidado do cabelo
 • Produtos spa

A do-TERRA™ procura constantemente novas e inovadoras formas de incorporar 
o valor dos óleos essenciais nos produtos utilizados por si e pela sua família. 



Não é apenas a colheita de óleos essenciais que é crucial. Também tem de 
compreender o processo de destilação — o mais pequeno detalhe pode afetar 
a composição de um óleo essencial. É por isso que a d TERRA confia em 
fornecedores que aperfeiçoaram o processo de gerações de artesãos que lhes 
transmitiram os seus conhecimentos e sabedoria.

Quando se trata do seu bem-estar e do bem-estar da sua 

família, quer ter a certeza de que aquilo que lhes dá é seguro 

e  eficaz. No que se refere aos óleos essenciais, isso significa 

uma combinação de abordagens tradicionais e modernas.

A  do-TERRA™ utiliza uma rede mundial de agricultores e produtores para 
obter os seus óleos essenciais. Pondo em prática os conhecimentos de 
várias gerações, esses produtores sabem exatamente quando colher 
as plantas e quais as partes específicas da planta que devem colher, 
para maximizar tanto a pureza como a potência dos óleos essenciais. 

Uma combinação do 
Tradicional com ocom o Moderno



O compromisso da do-TERRA™ quanto à qualidade vai para além da obtenção dos óleos essenciais da forma adequada. 
Também tem em conta práticas modernas de teste para garantir a pureza, a potência e a consistência. Recorrendo a 
tecnologias de ponta e a químicos reconhecidos à escala mundial, especializados na análise e identificação de componentes 
aromáticos, a do-TERRA testa cada lote de óleos essenciais para se certificar de que a si chega sempre o óleo mais puro 
e de máxima qualidade.

A variedade de testes que a do-TERRA utiliza faz parte do protocolo de qualidade CPTG Certified Pure Tested Grade™ 

(Certificado Grau Pureza Testado). Quando um óleo é considerado merecedor do estatuto de CPTG, vai poder ter a certeza de 
que é puro, potente e eficaz.

A do-TERRA tem parcerias com químicos, cientistas biólogos e microbiólogos, botânicos e profissionais de saúde para 
criar um entendimento abrangente necessário para a obtenção, análise e utilização adequadas dos óleos essenciais.

Os testes previstos no protocolo  
CPTG incluem:
        
• Teste organolético
• Espetrometria de massa*
• Cromatografia de gás*
• Teste microbiano
•  Espetroscopia de infravermelhos 

com transformada de Fourier (FTIR)

• Teste de quiralidade
• Análise isotópica
• Teste de metais pesados (conforme necessário)
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Soluções simples, 
seguras e 
fortalecedoras
Cada pessoa desenvolve experiências individuais 
únicas à medida que vai utilizando óleos essenciais. 
Os óleos essenciais tiveram repercussões positivas nas 
vidas de milhares de pessoas, de muitas maneiras. 

É possível que já tenha ouvido algumas histórias 
emocionantes de um Consultor de Bem-estar, de  um 
cliente grossista ou de alguém que conhece e utiliza 
óleos essenciais. 



À medida que for tendo as suas próprias experiências com óleos essenciais, irá querer 
saber mais sobre os seus benefícios, sobre como utilizá-los e, possivelmente, até sobre 
como desenvolver o seu próprio negócio. A do-TERRA™ está empenhada em prestar-lhe 
as informações que procura através do nosso site doterra.com. 



Reconhecemos os muitos outros benefícios dos óleos essenciais, bem como a responsabilidade de divulgar 
esses benefícios.

Através de uma estratégia designada “Co-impact Sourcing”, a do-TERRA trabalha para a melhoria da vida e das comunidades 
em todo o mundo. Muitos dos óleos essenciais oferecidos pela do-TERRA são provenientes de países em desenvolvimento, 
onde os produtores e destiladores estão muitas vezes à mercê de terceiros. A Co-Impact Sourcing ajuda a criar associações 
de produtores e destiladores que fazem com que deixe de ser necessário recorrer a esses terceiros. Assim, as comunidades 
locais recebem pagamentos justos e atempados, que suportam não apenas as suas culturas e colheitas, como ainda têm um 
impacto direto e imediato na comunidade. A do-TERRA trabalha com essas associações para fornecer os recursos, ferramentas 
e formação necessários para garantir uma parceria duradoura.

Para além da vertente comercial da Co-Impact Sourcing, a do-TERRA trabalha para melhorar a qualidade de vida das famílias 
que vivem nessas comunidades, através da iniciativa do-TERRA Healing Hands. Como organização internacional sem fins 
lucrativos, a Healing Hands está empenhada em oferecer esperança e melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

A Healing Hands tem estado envolvida em muitos projetos, incluindo os seguintes:

•  Empréstimos de microcréditos providenciando financiamento renovável a empresários  
em comunidades em desenvolvimento

• Poços e programas de água potável
• Construção e dinamização de escolas e clínicas
• Equipamento médico e recursos para hospitais e clínicas
• Educação sobre higiene e saúde



A Healing Hands está envolvida em muitos e diferentes 
projetos de serviço à escala mundial. Foram feitas doações 
de 100.000 $ a Piura, no Peru e a Chiquimula, na Guatemala, 
para criar novos fundos de empréstimos de microcréditos. 
Esses empréstimos disponibilizam um financiamento 
renovável para empresários na comunidade. Outros projetos 
humanitários financiados pela iniciativa Healing Hands 
incluem o donativo de materiais de construção a famílias das 
Filipinas após o furacão Haiyan e a construção de um novo 
sistema de abastecimento de água no Haiti, que fornece 

aos aldeões água potável que não necessitam de ferver. 
Ativamente envolvida na educação e ajuda médica, a Healing 
Hands contribuiu para a redinamização e a construção de 
escolas na Guatemala e no Haiti. No Gana, foram doados 
equipamentos e suprimentos médicos a um centro de saúde 
com grandes carências. Na Bolívia, a Healing Hands deu o 
seu contributo para a construção de uma extensão do centro 
de saúde de Jalsuri para ajudar a fazer face às necessidades 
crescentes da clínica.

As nossas iniciativas Healing Hands procuram trazer cura e esperança 
a todo o mundo, trabalhando em prol de vidas livres de doenças e pobreza, 
ensinando as pessoas a serem autossuficientes.



Assuma o controlo do seu bem-estar
Quando se trata do seu bem-estar e do bem-estar dos seus entes queridos, sabemos que só quer o melhor. 
Com a do-TERRA™, saberá que é exatamente isso que está a receber. 

Fazemos-lhe o convite para que sinta diretamente o que os óleos essenciais e os produtos de óleos essenciais 
do-TERRA podem fazer por si. 
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