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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação:  A T N

Parte da Planta: Madeira

Método de Extração:  Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, acolhedor 

Principais Componentes Químicos:  
Methyl thujate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Pode ajudar a promover uma pele com aparência 

limpa e saudável quando aplicado topicamente

• Ajuda a proteger contra ameaças sazonais e 

ambientais

Arborvitae

Arborvitae 5 ml 

COD. 60203804

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Conhecida como a “árvore da vida”, Arborvitae é majestosa 

em seu tamanho e abundante em seus benefícios únicos. 

Nosso óleo essencial de Arborvitae é colhido do miolo da 

árvore Thuja Plicata. Ela também é conhecida como Cedro 

Vermelho e nativa da América do Norte (primariamente 

Canadá e noroeste dos Estados Unidos). Esta fonte única de 

óleo essencial de Arborvitae contém um perfil químico 
distinto e tem uma alta concentração de tuiato de metila. A 

maneira como este óleo é extraído é inovadora e responsável, 

pois materiais residuais da madeira são destilados para 

assegurar que nenhuma árvore seja desnecessariamente 

colhida para produção. Nativas do Canadá, todas as partes 

da árvore Arborvitae eram extensivamente utilizadas pelos 

nativos americanos por seus benefícios de bem-estar e para 

construir embarcações, tótens, cestos e vestimentas.

USOS
• Adicione algumas gotas a um frasco spray com água e 

aplique nas mãos para proteção contra ameaças 

ambientais. 

• Aplique nos punhos e tornozelos quando for fazer trilhas.

• Difunda para ajudar a purificar o ar dentro de casa. 

• Use durante a meditação para sentimentos de paz e 

calma.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 

os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 

com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 

médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Arborvitae
Arborvitae 5 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Cypress Leaf, 
Peppermint Plant, Marjoram Leaf, Basil Leaf, 
Grapefruit Peel, Lavender Flower

Descrição Aromática: Limpo, fresco, mentolado, 
acolhedor

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Confortante e relaxante

• Ajuda a reduzir a tensão

• Promove uma experiência aromática durante a 
massagem

dōTERRA AromaTouch™
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203802

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
dōTERRA AromaTouch™, nosso mix proprietário de óleos 
essenciais, combina os benefícios únicos de óleos 
conhecidos por promover efeitos relaxantes e confortantes. 
dōTERRA AromaTouch™ combina óleos essenciais de 
Cipreste, Hortelã-pimenta, Manjerona e Lavanda em um 
mix perfeito que agrega vários benefícios importantes a 
várias técnicas de massagem. Este mix famoso é parte da 
Técnica dōTERRA AromaTouch™, um método exclusivo de 
aplicação de óleos essenciais que oferece uma experiência 
profunda de bem-estar no corpo inteiro.

USOS
• Aplique nos ombros e pescoço para promover sensação 

de relaxamento e aliviar a tensão, ou use com óleo de 
coco fracionado para uma massagem.

• Ofereça uma massagem nas mãos de alguém querido, 
utilizando a Técnica dōTERRA AromaTouch™ para as 

mãos e o mix dōTERRA AromaTouch™.

• Adicione a seus sais de banho e experimente imergir em 
um banho morno.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA AromaTouch™

©2019 dōTERRA Holdings, LLC AromaTouch     PIP BR 071019



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Spruce Leaf, Ho Wood Leaf, 
Frankincense Resin, Blue Tansy Flower, Blue 
Chamomile Flower, and Osmanthus Flower essential 
oils in a base of Fractionated Coconut Oil

Descrição Aromática: Arejado, fresco, doce, 
amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove uma sensação de relaxamento no corpo 
inteiro

• Pode ajudar a reduzir sentimentos de inquietação

• Evoca sentimentos de tranquilidade e equilíbrio

dōTERRA Balance™
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203389

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O aroma acolhedor e amadeirado do dōTERRA Balance 
promove sentimentos de calma e bem-estar. A mistura 
perfeita de Abeto, Ho Wood, Olíbano, Joina das Searas e 
Camomila Azul com Óleo de Coco Fracionado oferece um 
aroma encantador que promove tranquilidade e 
relaxamento. Abeto, um dos óleos do dōTERRA Balance, 
era usado por índios americanos por motivos espirituais e 
de saúde, e hoje em dia ainda é utilizado para trazer 
harmonia para a mente e para o corpo. Ho Wood, Joina das 
Searas e Camomila Azul podem ajudar a reduzir 
sentimentos de inquietação, enquanto o Olíbano promove 
um efeito equilibrante sobre as emoções. 

USOS
• Comece seu dia aplicando dōTERRA Balance na planta 

dos pés para promover sentimentos de calma e 
tranquilidade ao longo do dia.

• dōTERRA Balance é um ótimo óleo para se usar em uma 
massagem dōTERRA AromaTouch™ para as mãos.

• Aplique nos punhos ou pescoço para aliviar sentimentos 
de inquietação.

• Difunda em seu carro durante viagens para promover 
uma atmosfera calma e tranquila.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

dōTERRA Balance™

Mix de Óleos Essenciais 15 ml

©2018 dōTERRA Holdings, LLC Balance PIP BR 071119



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Basil PIP BR  071119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Manjericão possui um aroma acolhedor e ao mesmo 
tempo herbal que é conhecido por ajudar a reduzir 
sentimentos de inquietação. O Manjericão oferece vários 
benefícios tanto para a mente quanto para o corpo. 
Quando aplicado nas têmporas e na nuca, ele ajuda a 
reduzir os sentimentos de ansiedade. Ele também possui 
um efeito refrescante na pele. O aroma do Manjericão 
ajuda a promover um senso de foco e a aliviar o stress.

USOS
• Difunda para promover um senso de foco enquanto 

estuda ou lê.

• Combine com óleos essenciais de Gerânio e Laranja-lima 
para uma massagem aromática revigorante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
 

Basil
Manjericão 15 ml

Aplicação: A T N

Parte da Planta:  Folha
Método de Extração:  Destilação a vapor
Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

herbal
Principais Componentes Químicos: Linalool, 

1,8-cineole (eucalyptol), bergamotene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a manter a pele com aparência limpa e 
saudável

• Ajuda a promover uma mente alerta e a diminuir 
sentimentos de inquietação quando difundido

Basil

Manjericão 15 ml

COD. 60203876 



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Basil Flavoring PIP BR   071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

herbáceo

Principais Componentes Químicos: Linalool, 

1,8-cineole (eucalyptol), bergamotene

Basil

Aroma Natural de Manjericão 5 ml

COD. 60207033 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. O Manjericão possui um 

aroma acolhedor e ao mesmo tempo herbáceo, e é 

frequentemente utilizado na culinária para adicionar um 

sabor especial a massas, assim como a outros pratos. O 

Aroma Natural de Manjericão é um produto volátil de 

origem vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor 

e possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 

aplicado na sua bebida ou alimento de preferência. 

Experimente adicionar o Aroma Natural de Manjericão a 

pratos italianos.

USOS
• Adicione de uma a duas gotas em seus pratos ou 

bebidas

• Experimente adicionar o Aroma Natural de Manjericão a 

pratos italianos para um toque refrescante

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Basil
Aroma Natural de Manjericão 5 ml



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Bergamot PIP BR  071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC 

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Cítrico, condimentado, com 

um leve toque floral
Principais Componentes Químicos: Limonene,  

linalyl acetate, linalool, terpinene, β-pinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aroma calmante e relaxante

• Promove efeito purificante para a pele

• Frequentemente utilizado em massoterapia por 

suas propriedades calmantes

Bergamot
Bergamota 15 ml 

COD. 60203875

Bergamot

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A Bergamota é a mais delicada das plantas cítricas, e 

requer solo e clima apropriados para prosperar. Os 

italianos usam Bergamota há anos para ajudar a reduzir 

sentimentos de stress e para ajudar a amaciar e revigorar 

a pele. Na Grécia, as frutas verdes são consumidas como 

sobremesa, comidas com colher acompanhando café. 

Bergamota é único entre os óleos essenciais cítricos por 

conta de sua habilidade em ser revigorante e ao mesmo 

tempo calmante, tornando-o ideal para ajudar com 
sentimentos de tristeza e inquietação. Ele também é 

purificante para a pele, e possui propriedades calmantes.

USOS
• Difunda em sala de aula, no trabalho ou em casa 

quando os níveis de stress ou tensão estiverem altos.

• Aplique na pele durante o banho e inale profundamente 

para desfrutar de seu aroma calmante e de seus efeitos 

purificantes na pele.

• Aplique nos pés antes da hora de dormir ou use com 

Óleo de Coco Fracionado dōTERRA para uma massagem 
calmante e relaxante. 

• Adicione de uma a duas gotas ao seu sabonete facial.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA  
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 

os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 

e a raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. 

Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 

vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 

o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 

da luz e do calor.

Bergamota  15 ml



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Black Pepper PIP BR  071019 

Aplicação: A T S

Parte da Planta: Fruto 

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Apimentado, marcante, 

frutado, condimentado 

Principais Componentes Químicos: 
β-caryophyllene, limonene, sabinene, α-pinene, 
ß-Pinene, δ-3-carene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS:

• Ajuda a reduzir sentimentos de inquietação

Black Pepper
Pimenta Preta 5 ml 
COD. 60206619

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Com benefícios notáveis, o óleo essencial de Pimenta Preta 
pode ser utilizado para ajudar a reduzir ameaças sazonais e 

ambientais. A Pimenta Preta é comumente conhecida como 
um tempero que realça o sabor dos alimentos, mas seus 
outros benefícios são igualmente importantes. Este óleo 
essencial contém uma alta quantidade de monoterpenos e 
sesquiterpenos, conhecidos por sua habilidade em ajudar a 
reduzir os efeitos de ameaças sazonais. O óleo essencial de 
Pimenta Preta deve ser usado com cautela quando aplicado 
topicamente, por conta de seu forte efeito aquecedor. Para 
uma massagem confortante e acolhedora, combine de uma 
a duas gotas de óleo de Pimenta Preta com o Óleo de Coco 
Fracionado dōTERRA. Difunda ou inale diretamente para 
ajudar a dispersar sentimentos de inquietação.

USOS
• Aplique de uma a duas gotas de Pimenta Preta diluído 

em Óleo de Coco Fracionado dōTERRA para uma 
massagem confortante.

• Difunda no ar quando precisar aumentar seu senso de 

motivação.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Black Pepper
Pimenta Preta 5 ml



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Black Pepper Food PIP BR  071519 

Aplicação: 

Parte da Planta: Fruto 

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Apimentado, marcante, 

frutado, condimentado 

Principais Componentes Químicos: 
β-caryophyllene, limonene, sabinene, α-pinene, 
ß-Pinene, δ-3-carene

Black Pepper
Aroma Natural de Pimenta Preta 5 ml 

COD. 60207165

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. O óleo essencial de 

Pimenta Preta pode ser utilizado para acentuar o sabor 
dos alimentos. É conhecido por ser um tempero muito 
utilizado na culinária. O Aroma Natural de Pimenta Preta é 
um produto volátil de origem vegetal que é obtido por 
meio de destilação a vapor e possui propriedades 

odoríferas e sápidas. Deve ser adicionado em sua bebida 
ou alimento de preferência.

USOS
• Adicione a carnes, sopas, pratos diversos e saladas para 

realçar seu sabor.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Black Pepper
Aroma Natural de Pimenta Preta 5 ml

 



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Laurel Leaf, 
Eucalyptus Leaf, Peppermint Plant, Melaleuca Leaf, 
Lemon Peel, Cardamom Seed, Ravintsara Leaf, 
Ravensara Leaf

Descrição Aromática: Mentolado, fresco, arejado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove a sensação de vias aéreas livres e facilita 
o respirar

dōTERRA Breathe™ 
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203392

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
dōTERRA Breathe é um mix extraordinário de óleos 
essenciais, incluindo Folha de Louro, Hortelã-pimenta, 
Eucalipto, Tea Tree, Limão Siciliano, Cardamomo, 
Canforeira e Ravensara. dōTERRA Breathe promove a 
sensação de vias aéreas limpas e facilita o respirar, 
enquanto minimiza os efeitos das ameaças sazonais. 
dōTERRA Breathe pode ser aplicado topicamente no peito, 
nas costas, ou na planta dos pés, ou pode ser usado no 
difusor à noite para acalmar os sentidos e promover um 
sono restaurador. 

USOS
• dōTERRA Breathe pode ser aplicado topicamente no 

peito, nas costas, ou na planta dos pés, ou pode ser 
usado no difusor à noite para acalmar os sentidos e 
promover um sono restaurador

• Difunda, inale diretamente na palma da mão, ou 
massageie no peito e na planta dos pés

• Difunda na hora de dormir para um ambiente 
restaurador 

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Breathe PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

dōTERRA Breathe™

Mix de Óleos Essenciais 15 ml 



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Breathe Touch PIP BR 071019 Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

dōTERRA Breathe™ Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Experimente o vapor suave e relaxante do Mix de Óleos 
Essenciais dōTERRA Breathe™, agora na versão Touch para 
uma aplicação conveniente e suave. O dōTERRA Breathe 
Touch combina o Óleo de Coco Fracionado com os óleos 
essenciais de Folha de Louro, Hortelã-pimenta, Eucalipto, 
Tea Tree, Limão Siciliano, Cardamomo, Canforeira e 
Ravensara para ajudar a manter a sensação de vias aéreas 
limpas, além de facilitar o respirar. Aplique topicamente no 
peito, nas costas, ou na planta dos pés para ajudar a 
minimizar os efeitos de ameaças sazonais, ou para ajudar 
a promover um sono relaxante. O dōTERRA Breathe Touch 
pode ser utilizado seguramente por todos os membros da 
família e com seu aplicador roll-on, pode ser utilizado a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

USOS
• Aplique no peito ou na planta dos pés quando as 

ameaças ambientais e sazonais estiverem altas.

• Use quando estiver ao ar livre para ajudar a minimizar os 
efeitos das ameaças sazonais.

• Aplique no pescoço, peito, costas ou na planta dos pés 
para ajudar a promover uma noite de sono tranquila.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso de 
tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os olhos, 
ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a raios UV 
por até 12 horas após aplicação do produto. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure 
um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Laurel Leaf, 
Eucalyptus Leaf, Peppermint Plant, Melaleuca Leaf, 
Lemon Peel, Cardamom Seed, Ravintsara Leaf, 
Ravensara Leaf.

Descrição Aromática: Mentolado, refrescante, 
arejado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Vapor suave e refrescante

• Seu aroma calmante ajuda a promover um 
ambiente relaxante

• Ajuda a minimizar os efeitos das ameaças sazonais

dōTERRA Breathe™ Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

COD. 60206570
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Cardamom

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Um parente próximo do Gengibre, o Cardamomo é 
conhecido por ser um tempero de alto valor. Seu aroma 
distinto ajuda a promover um humor positivo. O óleo 
essencial de Cardamomo dōTERRA é extraído de sementes 
de Cardamomo cultivadas na Guatemala, usando nossos 
rigorosos padrões de teste CPTG®. Por meio de um acordo 
de fornecimento responsável e colaborativo, podemos ter 
um grande impacto nas vidas dos produtores locais, 
assegurando que essas comunidades de fazendeiros 
possam desfrutar de uma vida melhor.

USOS
• Difunda ou inale para um senso de abertura e clareza 

mental.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Cardamomo  5 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Semente
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Condimentado, frutado, 

acolhedor, balsâmico
Principais Componentes Químicos: Terpinyl 

acetate, 1,8-cineole

Cardamom

Cardamomo 5 ml

COD. 60203805
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©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Cassia PIP BR  071019

Aplicação:

Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

canelado
Principais Componentes Químicos: Trans-

cinnamaldehyde, cinnamyl acetate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aroma aconchegante e edificante

Cassia

Canela Cássia 15 ml 

COD. 60203874

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Com um parentesco muito próximo da canela, a Cássia tem 
um aroma forte e condimentado que pode ser utilizado em 
pequenas quantidades para transformar qualquer mistura 
de óleos essenciais. A Cássia tem sido usada por milhares 
de anos por seus muitos benefícios ao bem-estar. É um dos 
poucos óleos essenciais mencionados no Velho Testamento, 
notável por seu aroma inconfundível e propriedades 
aromáticas calmantes. É também um ótimo óleo para difundir 
durante os meses mais frios por conta de suas propriedades 
aquecedoras e aroma condimentado. Por conta de sua 
natureza cáustica, o óleo essencial de Cássia deve ser diluído 
em Óleo de Coco Fracionado quando aplicado na pele e pode 
ser muito forte quando inalado diretamente. Quando diluído e 
aplicado topicamente, Cássia pode ajudar a relaxar o corpo.

USOS
• Adicione uma gota a óleos cítricos ou difunda com Cravo 

e Gengibre durante os meses de inverno.

• Combine uma gota com Óleo de Coco Fracionado 
dōTERRA e massageie na pele para uma sensação 
confortante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Cassia
Canela Cássia 15 ml
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Aplicação: 

Parte da Planta: Madeira

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, doce, acolhedor

Principais Componentes Químicos: α-cedrene, 
cedrol, thujopsene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a relaxar 

• Ajuda a manter a pele saudável

Cedarwood

Juniperus virginiana 15 ml 

COD. 60203416

Cedarwood (Cedro)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Conhecido por seu tom único e seu aroma acolhedor e 
amadeirado, o óleo essencial de Cedro oferece uma gama 
de benefícios. Árvore nativa de climas frios, cresce melhor 
em regiões de altitude elevada e pode atingir até 30 metros 
de altura. O Cedro possui um aroma equilibrante, que nos 
leva de volta a seu tamanho e resiliência, e que promove 
sensações de bem-estar e vitalidade. Quando aplicado 
topicamente, o Cedro tem propriedades purificantes. Além 
disso, o Cedro é frequentemente usado em massoterapia 
para relaxar e acalmar a mente e o corpo.

USOS
• Após um dia difícil, difunda para criar um ambiente 

relaxante.

• Durante sua rotina facial, adicione de uma a duas gotas 
a seu tônico ou hidratante para promover uma pele 
limpa e de aparência saudável.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser usado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico.

Juniperus virginiana 15 ml
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Cilantro PIP BR  071019

Aplicação: A T N

Parte da Planta: Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Fresco, herbal, doce, pungente
Principais Componentes Químicos: Linalool, 

trans-2-Decenal

Cilantro

Coentro 15 ml 

COD. 60203873

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quando aplicado topicamente, o Coentro é muito 
confortante e refrescante para a pele, e adiciona um aroma 
fresco e herbal para qualquer mistura de óleos quando 
difundido.

USOS
• Difunda com óleos essenciais cítricos para um aroma 

fresco e herbal.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Cilantro
Coentro 15 ml
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Aplicação: 

Parte da Planta: Casca 
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Condimentado, amadeirado, 

com um toque doce e picante.
Principais Componentes Químicos:  

Trans-cinnamaldehyde, cinnamyl acetate, eugenol

Cinnamon Bark

Aroma Natural de Casca de 

Canela 5 ml 

COD. 60208219 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. O óleo essencial de 
Casca de Canela é derivado de uma árvore perene e 
tropical que pode alcançar até 13 metros de altura e 
possui uma forte fragrância em sua casca, folhas e flores. 
A Casca de Canela é frequentemente utilizada em goma de 
mascar. A Canela possui um longo histórico de usos 
culinários, ao adicionar um toque condimentado a 
sobremesas, pratos principais e bebidas quentes. O Aroma 
Natural de Casca de Canela é um produto volátil de origem 
vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor e 
possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 
adicionado em sua bebida ou alimento de preferência.

USOS
• Adicione uma gota de Casca de Canela a uma xícara de 

água ou chá quente e beba lentamente. Experimente 
adicionar Casca de Canela a bolos e arroz doce para um 
sabor especial.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido. 

Cinnamon Bark
Aroma Natural de Casca de Canela 5 ml
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Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Wild Orange Peel, 
Lemon Peel, Grapefruit Peel, Mandarin Peel, 
Bergamot Peel, Tangerine Peel, Clementine Peel e 
Absoluto de Vanilla Bean.

Descrição Aromática: Cítrico, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Limpa e purifica o ar

• Ajuda a reduzir o stress e eleva o humor

• Afeta o humor positivamente com propriedades 
energizantes e refrescantes

Citrus Bliss™

Mix de óleos essenciais 15 ml

COD. 60203417

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Citrus Bliss combina os benefícios dos óleos essenciais 
cítricos. Nós juntamos as poderosas essências de Laranja-
lima, Limão Siciliano, Toranja, Mandarina, Bergamota, 
Tangerina e Clementina com um leve toque de Baunilha 
Absoluta para formar este mix único e harmonioso. Citrus 
Bliss possui compostos naturais e potentes que possuem 
propriedades purificantes.

USOS
• Difunda para ajudar a elevar o humor

• Aplique uma gota no punhos e esfregue-os para um 
ótimo perfume para o dia-a-dia.

• Misture com um óleo vegetal para uma massagem 
revigorante nas mãos.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 
e a raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 
o uso e procure um médico.

Citrus Bliss™

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Citrus Bliss PIP BR 071019
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Aplicação: 

Ingredientes: Clary Sage Flower, Lavender Flower, 
FCF Bergamot Peel, Roman Chamomile Flower, Ylang 
Ylang Flower, Cedarwood Wood, Geranium Stem/
Leaf, Fennel Seed, Carrot Seed, Palmarosa Herb, and 
Vitex Leaf/Berry essential oils.

Descrição Aromática: Floral, herbal, conífero

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove um efeito relaxante durante períodos de 
desconforto para as mulheres

• Seu aroma calmante ajuda a dissipar sentimentos 
de tensão

• Ajuda a equilibrar o humor durante o mês

ClaryCalm™

Mix de Óleos Essenciais 10 ml

COD. 60206563

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
ClaryCalm™ é um mix de óleos essenciais que promove 
sensação calmante e relaxante especialmente para as 
mulheres. Um mix tópico de Sálvia Esclareia, Lavanda, 
Bergamota, Camomila Romana, Cedro, Ylang Ylang, Gerânio, 
Erva Doce, Semente de Cenoura, Palmarosa e Vitex, 
ClaryCalm promove um efeito refrescante na pele e ajuda a 
equilibrar as emoções. O Óleo Essencial Bergamota utilizado 
especialmente em Clary Calm não contém furanocumarina, 
substância presente em frutas, especialmente as cítricas, e 
responsável pelo aparecimento de manchas  na pele após 
exposição ao Sol.

USOS
• Aplique no abdomen durante períodos de desconforto 

para uma massagem calmante e relaxante.

• Durante momentos de calor, aplique na pele para um 
efeito refrescante na pele.

• Difunda para um aroma calmante que ajuda a dissipar 
emoções fortes.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Manter em local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Diluir com Óleo de 
Coco Fracionado dōTERRA para minimizar qualquer 
sensibilidade da pele. Em caso de contato com os olhos, 
enxágue com óleo vegetal em abundância. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

ClaryCalm™

Mix de Óleos Essenciais 10 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Sálvia Esclareia  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor/Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, herbal, floral
Principais Componentes Químicos: Linalyl 

acetate, linalool

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover a aparência de cabelos 
saudáveis

• Ajuda a promover uma noite de sono tranquila

• Ajuda a amaciar a pele

Clary Sage
Sálvia Esclareia 15 ml

COD. 60203872

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Sálvia Esclareia é uma erva bienal ou perene que pode 
atingir até quase dois metros. Sálvia Esclareia é conhecida 
por suas propriedades calmantes e benefícios para a pele. 
O principal componente químico da Sálvia Esclareia é o 
acetato de linalil, parte do grupo dos ésteres, o que faz do 
óleo essencial um dos mais relaxantes, equilibrantes e 
calmantes que há. Na Idade Média, a planta da Sálvia 
Esclareia era frequentemente usada para ajudar a amaciar 
a pele. Inalar Sálvia Esclareia promove sentimentos de 
relaxamento, o que ajuda a promover uma noite de sono 
restauradora.

USOS
• Aplique de três a cinco gotas em seu abdômen para uma 

massagem relaxante.

• Combine com Camomila Romana e adicione à água de 
sua banheira para um banho relaxante.

• Difunda ou aplique no travesseiro à noite para um sono 
tranquilo.

• Adicione ao shampoo ou condicionador para ajudar a 
promover a aparência de cabelos saudáveis.

• Combine com Óleo de Coco Fracionado dōTERRA para 
massagear e ajudar a amaciar a pele.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Clary Sage 

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Clary Sage PIP BR 071019
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Clary Sage Flavoring PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Flor/Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, herbal, floral
Principais Componentes Químicos: Linalyl 

acetate, linalool

Clary Sage
Aroma Natural de Sálvia Esclareia 5 ml

COD. 60207174

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São consideradas 

a “alma” da planta. A Sálvia Esclareia é uma erva bienal ou 

perene que pode atingir até quase dois metros de altura. O 

Aroma Natural de Sálvia Esclareia é um produto volátil de 

origem vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor 

e possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 

aplicado na sua bebida ou alimento de preferência.

USOS
• Adicione uma gota de Sálvia Esclareia a seu alimento ou 

bebida de preferência.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Clary Sage
Aroma Natural de Sálvia Esclareia 5 ml
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Aplicação: A T D

Parte da Planta: Botão

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Bastante condimentado, 

aconchegante, amadeirado com um toque de couro 

Principais Componentes Químicos: Eugenol

Clove

Cravo 15 ml 

COD. 60203871

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Cravo tem sido usado por muito tempo por conta de seu 

sabor, mas contém uma miríade de benefícios. O seu 

principal componente químico, eugenol, faz com que o 

Cravo seja um óleo essencial muito estimulante e 

energizante que pode ser usado em uma massagem 

confortante.

USOS
• Use como parte de uma massagem confortante

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 

os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 

com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 

médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Cravo  15 ml

Clove
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Aplicação: 

Parte da Planta: Botão

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Bastante condimentado, 

aconchegante, amadeirado com um toque de couro 

Principais Componentes Químicos: Eugenol

Clove

Aroma Natural de Cravo 5 ml 

COD. 60208246

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. O Cravo tem sido 

utilizado por anos em doces e goma de mascar por seu 

sabor. Como tempero culinário, Cravo adiciona um sabor 

picante a qualquer prato ou sobremesa. O Aroma Natural 

de Cravo é um produto volátil de origem vegetal que é 

obtido por meio de destilação a vapor e possui 

propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser adicionado em 

sua bebida ou alimento de preferência.

USOS
• Adicione a sua bebida ou alimento de preferência

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Aroma Natural de Cravo  5 ml

Clove

I



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Copaiba PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Óleo Essencial 15 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Resinas de Copaifera reticulata, 
officinalis, coriacea, and langsdorffii

Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Condimentado, amadeirado
Principais Componentes Químicos: 

β-caryophyllene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove uma pele lisa e macia

Copaiba
Óleo Essencial 15 ml

COD. 60203605

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O óleo essencial de Copaíba é derivado da resina da árvore 
de Copaíba, que pode atingir uma altura de mais de 30 
metros e pode ser encontrada na América do Sul tropical. O 
óleo essencial de Copaíba dōTERRA é extraído de quatro 
espécies de plantas: Copaifera Coriacea, Langsdorffii, 
Officinalis e Reticulata. O óleo de Copaíba é amplamente 
usado em cosméticos, incluindo sabonetes, cremes, loções 
e perfumes. Desde o século XVI, o óleo de Copaíba tem 
sido usado em práticas tradicionais dos nativos do Norte e 
Nordeste do Brasil. Copaíba ajuda a diminuir sentimentos 
de inquietação e pode ser aplicado na pele para deixá-la 
limpa e macia.

USOS 

Para aplicação tópica, misture com óleo de coco fracionado 
ou com um hidratante facial para ajudar a manter a pele 
limpa.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em
caso de tratamento, consulte seu médico. Evite contato 
com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Copaiba
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Copaiba Food PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Resina
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Condimentado, amadeirado
Principais Componentes Químicos: 

β-caryophyllene

Copaiba
Aroma Natural de Copaíba 

5 ml

COD. 60207177

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. O óleo essencial de 
Copaíba é derivado da resina da árvore de Copaíba, que 
pode atingir uma altura de mais de 30 metros e pode ser 
encontrada na América do Sul tropical. O óleo essencial de 
Copaiba dōTERRA é extraído de 4 espécies de plantas: 
Copaifera Coriacea, Langsdorffii, Officinalis e Reticulata. 
Desde o século XVI, o óleo de Copaíba tem sido usado em 
práticas tradicionais dos nativos do Norte e Nordeste do 
Brasil. O Aroma Natural de Copaíba é um produto volátil de 
origem vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor 
e possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 
adicionado em sua bebida ou alimento de preferência. 

USOS 
Adicione de 1 a 2 gotas à sua água, suco ou chá

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Copaiba
Aroma Natural de Copaíba 5 ml
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Aplicação: A T N

Parte da planta: Semente 
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Verde, floral, herbáceo 
Principais Componentes Químicos: Linalool, 

α-pinene, γ-terpinene, camphor  

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Composição química semelhante à lavanda

• Ajuda a manter uma pele limpa

• Cria uma atmosfera relaxante

Coriander

Coentro (Sementes) 15 mL 

COD. 60203870

Coriander

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Coentro é uma erva anual que pode atingir até um metro 
de altura e é muito aromática. A semente de Coentro tem 
um alto conteúdo de linalol, o que ajuda a pele a se manter 
com uma aparência saudável. A Semente de Coentro pode 
ser calmante para o corpo. O seu aroma doce e herbáceo é 
relaxante e estimulante, tornando-o um bom óleo de 
rotação para se usar em mixes, adicionando um toque 
fresco e herbáceo.

USOS
• Aplique na pele oleosa para ajudar a mantê-la com 

aparência limpa.

• Aplique na nuca ou na planta dos pés para promover 
relaxamento.

• Depois de um exercício rápido, aplique nas pernas para 
uma massagem confortante. 

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas. Manter em local fresco. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Coentro (Sementes) 15 mL
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Cipreste  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Cypress PIP BR 071019

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Limpo, fresco, amadeirado, 
herbáceo

Principais Componentes Químicos: Limonene, 
β-pinene, γ-terpinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove vitalidade e energia

• Comumente difundido com óleos cítricos para um 
aroma revigorante

• O aroma fresco e limpo do Cipreste promove 
vitalidade e energia, enquanto sua aplicação 
tópica ajuda a revigorar os sentidos.

Cypress
Cipreste  15 ml

COD. 60203418

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Derivado dos galhos do alto Pinheiro “evergreen”, o óleo 
essencial de Cipreste tem um aroma limpo e fresco que é 
energizante e revitalizante. O Cipreste é frequentemente 
usado em spas e por massoterapeutas. Cipreste contém 
monoterpenos, que são muito benéficos para a pele. 
Possui um efeito equilibrante e estimulante nas emoções, 
o que o torna um óleo popular para difusão durante 
períodos de transição ou perda.

USOS
• Antes de uma longa corrida, aplique nos pés e nas 

pernas para uma dose extra de energia.

• Aplique de duas a três gotas no peito para promover 
energia e vitalidade.

• Difunda com óleo essencial de Limão para um aroma 
revigorante.

• Misture Cipreste, Toranja e Óleo de Coco Fracionado 
dōTERRA para uma massagem revigorante.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Cypress
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Aplicação: T S

Ingredientes: Frankincense Resin, Wild Orange Peel, 
Litsea Fruit, Thyme Leaf, Clove Bud, Summer Savory 
Plant, Niaouli Leaf, and Lemongrass Leaf essential oils. 

Descrição Aromática: Herbáceo, cítrico, doce

DDR Prime™

Mix de Óleos Essenciais 15 mL 

COD. 60209540

DDR Prime™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O DDR Prime™ é um mix exclusivo de óleos essenciais. 
Para ajudar a criar um senso de proteção contra o stress, e 
para evocar uma sensação de tranquilidade, os óleos 
essenciais de Cravo, Mirra, Tomilho, Litsea e Laranja 
Selvagem são componentes de destaque no DDR Prime. 
Esse mix complexo também inclui os óleos essenciais de 
Olíbano, Capim-limão, Segurelha de Verão e Niaouli.

USOS
• Misture com Óleo de Coco Fracionado para uma 

massagem tópica confortante

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas. Manter em local fresco. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Mix de Óleos Essenciais 15 mL
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Aplicação: 

Ingredientes: Wintergreen Leaf, Camphor Bark, 

Peppermint Plant, Ylang Ylang Flower, Helichrysum 

Flower, Blue Tansy Flower, Blue Chamomile Flower e 

Osmanthus Flower. 

Descrição Aromática: Mentolado, canforado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Mix de óleos relaxante e refrescante

dōTERRA Deep Blue™ 
Mix de Óleos Essenciais 5 ml

COD. 60203394

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Deep Blue é perfeito para uma massagem 
relaxante depois de um longo dia de trabalho. Wintergreen, 

Cânfora, Hortelã-pimenta, Ylang-Ylang, Sempre Viva, Joina 

das Searas, Camomila Azul e Osmanthus trabalham juntos 
para relaxar e refrescar. Depois de longas horas no 

computador, experimente massagear Deep Blue nos 

dedos, punhos, ombros e pescoço. Algumas gotas de Deep 
Blue diluídas em óleo vegetal podem fazer parte de uma 
massagem refrescante e confortante.

USOS
• Aplique nos pés e joelhos antes de depois de se exercitar

• Massageie Deep Blue nas costas depois de levantar 

peso no trabalho, ou durante um movimento 

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Deep Blue PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

dōTERRA Deep Blue™

Mix de Óleos Essenciais 5 ml
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BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Oferece alívio para as pernas e pés

• Possui efeitos calmantes e confortantes

• Proporciona uma sensação refrescante e 
hidratante

• Formulado com o mix de óleos essenciais 
dōTERRA Deep Blue™ e outros poderosos 
ingredientes 

• Perfeito para o seu lado atleta, o dōTERRA Deep 
Blue™ Rub possui uma base de ingredientes 
emolientes e hidratantes, que deixam sua pele 
macia e não-oleosa.

dōTERRA Deep Blue™ Rub

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Deep Blue™ Rub é um rico creme de aplicação 
tópica, formulado com o mix de óleos essenciais dōTERRA 
Deep Blue™. Com um composto de extratos botânicos 
naturais e outros poderosos ingredientes, o Deep Blue Rub 
proporciona uma sensação de calor e frio nas áreas 
aplicadas. Feito com um dos mais populares mixes 
dōTERRA® contendo Wintergreen, Cânfora, Hortelã-
pimenta, Sempre Viva, Joina das Searas, Camomila Azul e 
Osmanthus, o dōTERRA Deep Blue Rub é um item 
essencial para se ter em seu banheiro, assim como em sua 
mochila de ginástica. O dōTERRA Deep Blue Rub possui 
uma base de ingredientes emolientes e hidratantes, que 
deixam sua pele macia e não-oleosa. É a escolha de 
massoterapeutas e praticantes de esportes que usam o mix 
de óleos essenciais dōTERRA Deep Blue™ no seu dia a dia. 

MODO DE USAR 
Coloque uma pequena quantidade do creme na palma das 
mãos e aplique suavemente nas áreas afetadas com 
massagens circulares até total absorção. Para um 
tratamento mais intensivo, aplique o Mix de Óleos Essenciais 
dōTERRA Deep Blue™ na pele antes da aplicação do creme.

PRECAUÇÕES 
Exclusivamente para uso externo. Não aplique sobre a pele 
lesionada ou irritada. Caso haja qualquer efeito indesejado 
suspenda o uso. Evitar contato com os olhos. Mantenha fora 
do alcance das crianças. Não use ataduras apertadas após 
a aplicação e não use com adesivo aquecido. Consulte seu 
médico se você sofrer de doença de coagulação sanguínea 
ou se estiver fazendo uso de medicamentos para afinar o 
sangue. Este produto não substitui o tratamento médico. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf 
Oil, Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil, Mentha 
Canadensis Leaf/Stem Oil, Cetearyl Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Stearic Acid, Glyceryl 
Stearate, PEG-100 Stearate, Mentha Piperita (Peppermint) 
Oil, Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil, Butylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Menthol, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceteareth-20, 
Squalane, Dimethicone, Phenoxyethanol, Cananga Odorata 
Flower Oil, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Hexylene 
Glycol, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Polysorbate 60, 
Maltodextrin, Helichrysum Italicum Flower Oil, Osmanthus 
Fragrans Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Oil, Tanacetum Annuum Flower/Leaf/Stem Oil, Sorbitan 
Isostearate, Sodium PCA, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Allantoin, Gardenia Florida Fruit Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Sodium Hydroxide, Chlorella 
Vulgaris Extract

Creme para massagem 120 ml

dōTERRA Deep Blue™ Rub
Creme para massagem 120 ml

COD. 60206121
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Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Wintergreen 
Leaf, Camphor Bark, Peppermint Plant, Ylang Ylang 
Flower, Helichrysum Flower, Blue Tansy Flower, Blue 
Chamomile Flower, and Osmanthus Flower

Descrição Aromática:  Mentolado, canforado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Mix de Óleos Essenciais relaxante e revigorante

• Promove uma massagem confortante

dōTERRA Deep Blue™ Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

COD. 60206574

dōTERRA Deep Blue™ Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Deep Blue™ Touch oferece os efeitos 
relaxantes do Mix de Óleos Essenciais dōTERRA Deep 
Blue™ em uma base de Óleo de Coco Fracionado – perfeito 
para aqueles que têm a pele sensível. Em um conveniente 
frasco roll-on, o dōTERRA Deep Blue™ Touch pode ser 
utilizado em uma massagem relaxante e ajuda a promover 
um efeito calmante quando necessário. Experimente 
aplicar o dōTERRA Deep Blue™ em suas mãos, punhos, 
ombros e pescoço após se exercitar, levantar peso, ou 
trabalhar por um longo período de tempo. Experimente a 
sensação refrescante e relaxante do dōTERRA Deep Blue™ 
Touch.

USOS
• Massageie dōTERRA Deep Blue™ Touch antes de dormir. 

• Aplique nos pés e joelhos antes e depois de se exercitar.

• Aplique dōTERRA Deep Blue™ Touch nas costas depois 
de um longo dia de trabalho, ou após levantar objetos 
pesados.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml
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Aplicação: A T N

Parte da Planta: Galhos/Folhas

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Limpo, Fresco, Amadeirado, 

Arejado

Principais Componentes Químicos: β-pinene, 
α-pinene, δ-3-carene, sabinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove sentimentos de vias aéreas livres e facilita  
o respirar

• Ajuda a limpar e purificar a pele

• Promove o humor positivo e senso de foco

Douglas Fir
Abeto de Douglas 5 ml 

COD. 60203851  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Abeto de Douglas é uma árvore conífera que cresce pela 
América do Norte. Esta árvore alta e perene é frequentemente 
usada na indústria de árvores de Natal e possui um toque 
cítrico que é doce e refrescante. O óleo essencial de Abeto de 
Douglas dōTERRA é extraído sustentavelmente de árvores 
jovens na Nova Zelândia, onde ela é uma espécie altamente 
invasiva que está ameaçando o ecossistema local. Ao colher 
as árvores jovens e ao usá-las para extrair o óleo essencial, a 
dōTERRA está ajudando a combater o impacto ambiental que 
a invasão das árvores causa, enquanto oferece um óleo 
essencial da mais alta qualidade. O Abeto de Douglas possui 
uma composição química singular que é particularmente 
rica em beta-pinene, que contribui para sua habilidade de 
promover sentimentos de vias aéreas livres. O Abeto de 
Douglas também pode ser usado para ajudar a purificar a 
pele e promover um estado de humor positivo. Misturar Abeto 
de Douglas com óleos essenciais cítricos ajuda a criar um 
ambiente edificante enquanto refresca o ar.

USOS
• Misture Abeto de Douglas com Laranja-lima, Limão 

Siciliano ou Bergamota em um difusor para refrescar o 
ar, elevar o humor e promover um senso de foco. 

• Adicione 1 gota a seu limpador facial ou gel de banho 
para uma dose extra de limpeza e para um aroma 
revigorante.

• Difunda de 2-3 gotas de Abeto de Douglas com 2-3 gotas 
de Eucalipto ou esfregue nas mãos e inale 
profundamente para promover sentimentos de vias 
aéreas livres e de um melhor respirar. 

• Combine com 1-2 gotas de Wintergreen para uma 
experiência relaxante de massagem. 

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA  
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Douglas Fir
Abeto de Douglas 5 ml  
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
dōTERRA Elevation™ é o mix perfeito para aqueles 
momentos em que você precisa se revigorar. Este mix 
empolgante promove uma combinação revigorante de 
óleos essenciais que podem elevar seu humor e aumentar 
sua energia. Elevation combina os aromas florais e alegres 
da Lavandina, Lavanda, Melissa, Ylang Ylang e Osmanthus 
com Tangerina, Amyris, Sálvia Esclareia, Sândalo Havaiano, 
Ho Wood e Mirto de Limão para criar um mix peculiar que 
promove um humor positivo e sentimentos de confiança.  

USOS
• Difunda dōTERRA Elevation™ para promover 

sentimentos de auto-valorização enquanto também 
ajuda a diminuir sentimentos de inquietação. 

• Difunda dōTERRA Elevation™ de manhã cedo para criar 
um ambiente positivo e energizante. 

• Aplique dōTERRA Elevation™ sobre o seu coração, 
têmporas ou punhos para elevar o humor e promover 
vitalidade.

• Depois de um dia longo e estressante, tome um banho 
com algumas gotas de dōTERRA Elevation™ para ajudar 
a diminuir sentimentos de stress.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA  
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 
ou a raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 
o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

dōTERRA Elevation™
Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Aplicação: A T N

Ingredientes: Lavandin Flower, Tangerine Peel, 
Lavender Flower, Amyris Bark, Clary Sage Flower/
Leaf, Hawaiian Sandalwood Wood, Ylang Ylang 
Flower, Ho Wood Leaf, Osmanthus Flower, Lemon 
Myrtle Leaf, Melissa Flower/Leaf 

Descrição Aromática: Floral, doce, cítrico

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a elevar o humor e aumenta a vitalidade

• Aroma refrescante e energizante

• Promove um ambiente revigorante

dōTERRA Elevation™
Mix de Óleos Essenciais 15 ml 

COD. 60203789
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC Cheer PIP BR   082619

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Todo mundo sabe que uma disposição brilhante e uma 

atitude alegre podem suavizar muitos dos obstáculos e 

desafios da vida, certo? Mas às vezes, não importa quantas 
afirmações positivas nós fazemos, elas não são o suficiente 
para espantar o desânimo. O Mix de Óleos Essenciais 
cítricos e condimentados dōTERRA Cheer™ promove uma 
dose extra de alegria e positividade quando você estiver se 
sentindo pra baixo. Seu aroma ensolarado, fresco e otimista 
vai abrilhantar qualquer momento do seu dia.

USOS
• Difunda em casa, no trabalho ou na escola para 

promover um ambiente positivo e edificante. 

• Aplique em uma bola de algodão ou em um pedaço de 
argila e coloque no carro para sentir o aroma energizante 

do dōTERRA Cheer enquanto dirige. 

• Quando estiver se sentindo triste, coloque de uma a 
duas gotas nas mãos, esfregue-as e inale 
profundamente ao longo do dia e sempre que 
necessário.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por pelo menos 12 horas após aplicação do 
produto. Em caso de contato com os olhos, enxágue com 
óleo vegetal em abundância. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o 
produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Cheer™

Mix de Óleos Essenciais 5mL 

Aplicação: 

Ingredientes: Wild Orange Peel, Clove Bud, Star 
Anise Fruit/Seed, Lemon Myrtle Leaf, Nutmeg Kernel, 
Vanilla Bean Extract, Ginger Rhizome, Cinnamon 
Bark, Zdravetz Herb 

Descrição Aromática: Fresco, condimentado, 
aconchegante

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma inspira uma atmosfera de otimismo, 
alegria e felicidade 

• Promove sentimentos de otimismo, alegria e 
felicidade

dōTERRA Cheer™
Mix de Óleos Essenciais 5 mL 

COD. 60203806



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Console PIP BR   082219

Aplicação: 

Ingredientes: Frankincense Resin, Patchouli Leaf, 

Ylang Ylang Flower, Labdanum Stem/Twig, 

Amyris Bark, Sandalwood Wood, Rose Flower, 

Osmanthus Flower 

Descrição Aromática: Doce, almiscarado, floral

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove sentimentos de conforto e esperança

• Combate as emoções negativas de tristeza, falta 

de esperança e pesar

dōTERRA Console™
Mix de Óleos Essenciais 5 mL 

COD. 60203807

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Perder algo ou alguém que você ama pode ser muito 

desorientador e doloroso. Palavras não ditas e perguntas 

não respondidas podem deixar você preocupado e 

apreensivo. O mix de óleos essenciais confortante floral e 
de árvores dōTERRA Console™ vai ajudar você a fechar a 

porta da tristeza e a galgar os primeiros passos no 

caminho da cura emocional. Conforte o seu coração 

quebrantado com o dōTERRA Console™.

USOS
• Difunda durante períodos de perda para confortar a 

alma e evocar sentimentos de esperança.

• Aplique sobre o coração pela manhã e à noite como um 

lembrete para ser paciente com o processo de cura e 

para ter pensamentos positivos.

• Aplique de uma a duas gotas no colarinho de uma 

camisa ou em um lenço e cheire durante o dia para 

espantar sentimentos de tristeza e pesar.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas. 

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Console™

Mix de Óleos Essenciais 5mL 
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC Forgive PIP BR   082219

Aplicação: A T NDS

Ingredientes: Spruce Leaf, Bergamot Peel, Juniper 

Berry Fruit, Myrrh Gum Resin, Arborvitae Wood, 

Nootka Tree Wood, Thyme Leaf, Citronella Herb 

Descrição Aromática: Herbáceo, fresco, 

amadeirado 

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma complementa afirmações de 
contentamento, alívio e paciência

• Combate as emoções negativas de raiva e culpa 

dōTERRA Forgive™
Mix de Óleos Essenciais 5 mL 

COD. 60203821

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Você está carregando um fardo que parece ficar mais 
pesado a cada dia que passa? Não seria melhor para você 

deixar esse fardo de lado e enfrentar um futuro onde não 

haja raiva nem culpa? Quando você estiver pronto para 

seguir em frente, o mix de óleos essenciais renovador de 

árvores e ervas dōTERRA Forgive™ vai ajudar você a 

descobrir a atitude libertadora de perdoar, esquecer e 

seguir em frente. Comece cada um dos seus amanhãs 

aliviado(a) e contente com o mix de óleos essenciais 

renovador dōTERRA Forgive™.

USOS
• Difunda quando estiver meditando para ajudar a liberar 

sentimentos guardados de raiva e culpa.

• Aplique nos pontos de pulsação e no coração ao longo 
do dia para sentir-se calmo(a) e contente.

• Tenha dōTERRA Forgive à mão durante o dia para 
combater sentimentos negativos que possam surgir 

diante de situações indesejáveis.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 

também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por pelo menos 12 horas após aplicação do 
produto. Em caso de contato com os olhos, enxágue com 
óleo vegetal em abundância. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o 

produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Forgive™

Mix de Óleos Essenciais 5 mL 
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Aplicação: 

Ingredientes: Peppermint Plant, Clementine Peel, 

Coriander Seed, Basil Herb, Yuzu Peel, Melissa Leaf, 

Rosemary Leaf, Vanilla Bean Absolute

Descrição Aromática: Fresco, limpo, mentolado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma promove sentimentos de confiança, 
coragem e crença 

• Ajuda a combater as emoções negativas de dúvida, 
pessimismo e cinismo 

dōTERRA Motivate™
Mix de Óleos Essenciais 5 mL 

COD. 60203796 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Você está frustrado no trabalho? Os obstáculos têm abalado 

sua confiança apesar de seus melhores esforços? Sua 
confiança depositada no lugar errado deixou sua melhor 
versão mais cética do que ela devia ser? Então pare, 

descanse e recomece com o Mix de Óleos Essenciais cítricos 
e mentolados dōTERRA Motivate™. O dōTERRA Motivate vai 
ajudar você a liberar seus poderes criativos e a encontrar a 

coragem que vem ao acreditar em você novamente. Siga em 

frente e eleve seu potencial—você consegue!  

USOS
• Aplique na planta dos pés pela manhã para começar 

bem o seu dia.

• Difunda quando estiver trabalhando em um projeto, ou 

quando estiver na escola para manter-se motivado(a).

• Aplique nos pontos de pulsação antes de participar em 
eventos esportivos ou em outras competições.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 

olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por pelo menos 12 horas após aplicação do 
produto. Em caso de contato com os olhos, enxágue com 
óleo vegetal em abundância. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o 

produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Motivate™

Mix de Óleos Essenciais  5 mL 



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Passion PIP BR 092619Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Cardamom 

Seed, Cinnamon Bark, Ginger Rhizome, Clove Bud, 

Sandalwood Wood, Jasmine Flower Absolute, Vanilla 

Bean Absolute, Damiana Leaf

Descrição Aromática: Condimentado, 

aconchegante, rico

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Cria uma atmosfera alegre e inspiradora

• Ajuda a combater os sentimentos negativos de 

tédio e desinteresse

dōTERRA Passion™ 
Mix de Óleos Essenciais 5 mL

COD. 60203822

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Você perdeu o sentido do seu porquê, seu ânimo, sua 

paixão? Os excessos, mesmo quando são de coisas boas, 

podem tornar-se previsíveis e entediantes ao longo do 

tempo. O mix de óleos essenciais herbais e condimentados 

dōTERRA Passion™ vai ajudar você a recobrar o ânimo que 
faltava em sua vida. Com o dōTERRA Passion, você vai 
encontrar a ousadia de experimentar algo novo, assim 

como descobrir uma alegria renovada para as bênçãos que 

você tem em sua vida atualmente. 

USOS
• Difunda pela manhã para começar o dia sentindo-se 

energizado(a) e entusiasmado(a).

• Aplique nos pontos de pulsação e no coração ao longo 

do dia para sentir-se inspirado(a) e empolgado(a).

• Difunda no trabalho para despertar a criatividade, 

clareza e entusiasmo. 

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Passion™

Mix de Óleos Essenciais 5 mL
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Vetiver Root, Lavender Flower, Ylang 

Ylang Flower, Frankincense Resin, Clary Sage Flower, 

Marjoram Leaf, Labdanum Twig Absolute, Spearmint 

Leaf/Flower

Descrição Aromática: Doce, rico, mentolado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma promove sentimentos de paz, 

segurança e contentamento 

• Ajuda a combater sentimentos de ansiedade e  

de medo

dōTERRA Peace™ 
Mix de Óleos Essenciais 5 ml

COD. 60203823

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os momentos de ansiedade da vida estão deixando você 

sobrecarregado(a) ou apreensivo(a)? O mix de óleos 

essenciais floral dōTERRA Peace™ é um lembrete positivo 

de que você não tem que ser perfeito(a) para encontrar 

paz. Desacelere um pouco, respire fundo, e reconecte-se 

com sua versão calma e equilibrada. Para dar certo, você 
precisa acreditar que vai dar certo, e aí é só adicionar 

algumas gotas de dōTERRA Peace.

USOS
• Difunda à noite para promover um ambiente calmante e 

um sono restaurador. 

• Quando estiver com sentimentos de ansiedade, aplique 

uma gota nas mãos, esfregue-as e e inale 

profundamente.

• Difunda ou inale antes de fazer uma prova, apresentar-

se em público ou em tempos de preocupação e stress. 

• Aplique na planta dos pés para dissipar sentimentos de 

agitação e irritação.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Peace™

Mix de Óleos Essenciais 5 mL



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Eucalipto  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha/Caule

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Canforado, arejado

Principais Componentes Químicos: Eucalyptol,

alpha-terpineol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a liberar a mente

• Promove sensação de relaxamento

• Promove a sensação de um livre respirar

Eucalyptus
Eucalipto 15 ml

COD. 60203326

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os eucaliptos são árvores altas e perenes que podem 
atingir até 15 metros de altura. Os principais componentes 
químicos do Eucalyptus radiata são o eucaliptol e o alfa-
terpineol, que o tornam um óleo ideal para promover a 
sensação de vias aéreas livres e para ser usado em 
massagens. O Eucalipto possui propriedades purificantes 
que podem ser benféficas para a pele e para o ar. Estudos 
mostram que o Eucalipto é eficaz em ajudar a diminuir 
sentimentos de tensão.

USOS
• Adicione uma gota a seu hidratante e aplique na pele 

para benefícios revitalizantes.

• Coloque algumas gotas em suas mãos durante o banho 
e inspire profundamente para uma experiência 
revigorante e para promover vitalidade.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Eucalyptus

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Eucalyptus PIP BR 071019
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T S

Parte da Planta: Semente

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Alcaçuz, doce, melífera 

Principais Componentes Químicos: trans-

Anethole, α-pinene, limonene

Fennel

Erva Doce 15 mL 

COD. 60203788

Fennel

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A Erva-doce pode crescer até seis metros de altura e 

tem folhas delicadas e emplumadas. A história do uso 

de erva-doce remonta aos tempos antigos, quando se 

dizia que os guerreiros romanos usavam a planta para 

torná-los fortes e prontos para a batalha. A erva-doce é 

mais conhecida por seu aroma distinto de alcaçuz.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas. Manter em local fresco.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 

olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 

os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 

caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor

Erva Doce 15 mL



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC Frac Coc PIP BR  071019

Aplicação: NT

Parte da Planta: Fruto
Método de Extração: Fracionamento
Descrição Aromática: Inodoro
Principais Componentes Químicos: Caprylic/

capric triglyceride

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Amacia e suaviza a pele seca 

• Emoliente natural que ajuda com a distribuição de 
óleo essencial na pele

• Inodoro e incolor para mistura fácil com qualquer 
óleo essencial

Óleo de Coco Fracionado
Cocos nucifera 115 ml

COD. 60203328

Óleo de Coco Fracionado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Óleo de Coco Fracionado dōTERRA é um óleo vegetal 
natural de rápida absorção, o que o torna ideal para 
aplicação na pele. Seu efeito emoliente “leve como uma 
pluma” forma uma barreira suavizante sem obstruir os poros 
e é excelente para a pele seca e sensível. Ele deixa a pele 
sedosa e não-oleosa, ao contrário de outros óleos vegetais. 
O Óleo de Coco Fracionado é completamente solúvel com 
todos os óleos essenciais e é incolor, inodoro e não mancha.

USOS
• Aplique na pele para hidratá-la sem interferir com o seu 

perfume ou com seus óleos essenciais 

• Misture com óleos calmantes e massageie o pescoço e 
ombros para relaxar mais profundamente

• Dilua óleos mais fortes com óleo de coco antes da 
aplicação tópica para minimizar qualquer sensibilidade

MODO DE USAR 

Use como um óleo vegetal leve para aplicação de óleos 
essenciais de pureza total garantida. Dilua uma parte de 
óleo essencial para cinco partes ou mais de Óleo de Coco 
Fracionado, dependendo da sensibilidade da pele, ou como 
indicado no rótulo do óleo essencial. Também pode ser 
usado para ajudar a minimizar reações de peles sensíveis. 
a óleos essenciais ao ser aplicado diretamente na área 
afetada. Somente para uso tópico.

PRECAUÇÕES 
Mantenha fora do alcance de crianças. Se estiver grávida, 
amamentando ou em tratamento, consulte o seu médico. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis.

Cocos nucifera  115 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Frankincense
Olíbano  15 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Resinas de Boswellia carterii, 

sacra, papyrifera, e frereana

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

puro

Principais Componentes Químicos: α-pinene, 
limonene, α-thujene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• O seu aroma promove uma sensação de 

relaxamento

Frankincense

Olíbano 15 ml

COD. 60203411

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Conhecido como um dos mais valorizados e preciosos 

óleos essenciais, o Olíbano possui benefícios 

extraordinários. Além de sua notoriedade no Novo 

Testamento, os babilônicos e assírios queimavam o Olíbano 

em cerimônias religiosas e os antigos egípcios usavam a 

resina do Olíbano para tudo, desde perfumes até pomadas 

para acalmar a pele. Suas propriedades relaxantes e 

embelezadoras são usadas para ajudar a manter a pele 
luminosa quando aplicado topicamente. Quando inalado ou 

difundido, o Olíbano promove sentimentos de paz, 

relaxamento, satisfação e bem-estar em geral.

USOS
• Massageie Olíbano em suas mãos depois de um longo 

dia de trabalho para um efeito relaxante

• Massageie na planta dos pés para obter uma sensação 

de relaxamento e para equilibrar o seu humor

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Frankincense 

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Frankincense PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Frankincense Food PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Resina
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Acolhedor e condimentado
Principais Componentes Químicos: α-pinene, 

limonene, α-thujene

Frankincense

Aroma Natural de Olíbano 5 ml

COD. 60207158

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta.  Conhecido como um dos 
óleos essenciais mais valiosos, o Olíbano possui um sabor 
extraordinário. Além de sua notoriedade no Novo 
Testamento, os babilônicos e assírios queimavam Olíbano 
em cerimônias religiosas. O Aroma Natural de Olíbano é um 
produto volátil de origem vegetal que é obtido por meio de 
destilação a vapor e possui propriedades odoríferas e 
sápidas. Deve ser adicionado em sua bebida ou alimento 
de preferência. 

USOS 
Adicione no seu alimento ou bebida de preferência.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Frankincense (Olíbano)
Aroma Natural de Olíbano 5 ml



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  FrankincenseTouch  PIP BR  071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, 

Frankincense Resin

Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

puro

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove sentimentos de relaxamento quando 

aplicado topicamente

• Desfrute de todos os maravilhosos benefícios do 

Olíbano em um conventiente frasco Roll-On.

dōTERRA Frankincense Touch
Boswellia Roll-On 10 ml

COD. 60206649

dōTERRA Frankincense Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Frankincense Touch oferece os conhecidos 
benefícios do óleo essencial de Olíbano em um 

conveniente aplicador roll-on. Em conjunto com o Óleo de 
Coco Fracionado, Frankincense Touch é um óleo 
indispensável para se ter à mão para ajudar a acalmar a 
pele e promover um efeito calmante e equilibrante nas 

emoções ao longo do dia. Além de ser usado 
frequentemente em meditação, o dōTERRA Frankincense 
Touch assegura que a quantidade correta desse precioso 
óleo essencial seja utilizada sem desperdícios, por conta 
de seu aplicador roll-on.

USOS
• Massageie Frankincense em suas mãos, pescoço ou na 

planta dos pés para um efeito relaxante e acolhedor.

• Massageie nas têmporas durante o dia para ajudar a 
equilibrar o humor.

• Aplique nos pontos de pulsação e na testa durante a 

prática de Yoga e meditação.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 

necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Boswellia Roll-On 10 ml
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Geranium PIP BR 071019

Aplicação: A T S

Parte da Planta: Flor/Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Herbáceo, verde, floral, 

doce, seco 
Principais Componentes Químicos: Citronellol, 

citronellyl formate, geraniol, guaiadene, menthone

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove a aparência de pele limpa e saudável

• Deixa os cabelos vibrantes e com um brilho saudável

Geranium

Gerânio 15 ml 

COD. 60203787

Geranium

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Um membro do gênero Perlargonium das espécies florais, 
gerânios são conhecidos por sua beleza e são um marco 
na indústria de perfumes. Apesar de existirem mais de 200 
espécies diferentes de flores Perlargonium, somente 
algumas são utilizadas como óleos essenciais. Usos do óleo 
essencial de Gerânio datam desde o Egito Antigo, quando 
os egípcios usavam o óleo de Gerânio para embelezar a 
pele e por outros benefícios. Na era Vitoriana, flores frescas 
de Gerânio eram utilizadas em mesas de jantar formais 
como peças decorativas. Como óleo essencial, Gerânio tem 
sido usado para provomer a aparência de uma pele 
radiante e de cabelos saudáveis—tornando-o ideal para 
produtos de pele e cabelo. Ele também ajuda a acalmar os 
nervos e diminuir sentimentos de stress.

USOS
• Use em um vapor de aromaterapia para embelezar a pele.
• Adicione uma gota ao seu hidratante para ajudar a 

amaciar a pele.
• Gerânio é ótimo tanto para cabelos oleosos quanto 

secos. Aplique algumas gotas ao seu shampoo ou 
condicionador, ou faça sua própria mascara capilar.

• Difunda aromaticamente para um efeito calmante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA  
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES  

Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Gerânio  15 ml
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Aplicação: 

Parte da Planta: Raiz

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Apimentado, condimentado

Principais Componentes Químicos: 
α-zingiberene, β--sesquiphellandrene

Ginger
Gengibre 15 ml

COD. 60203928

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Ginger PIP US  071019   

Ginger

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Atualmente extraído em Madagascar, o óleo essencial de 
Gengibre é derivado do rizoma fresco da planta de Gengibre 
– o talo subterrâneo da planta que sai a partir da raiz. O óleo 
essencial de Gengibre também pode ser aplicado 
topicamente ou inalado para um aroma confortante.

USOS
• Durante uma viagem longa de carro, difunda ou coloque 

uma gota de Gengibre na palma das mãos e inale.

• Aplique na parte inferior do abdômen para uma 
massagem confortante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com o 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Gengibre 15 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Toranja 15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Grapefruit PIP BR 071019

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Expressão a frio
Descrição Aromática: Cítrico, floral, frutado
Principais Componentes Químicos: d-Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a elevar o humor

Grapefruit
Toranja 15 ml

COD. 60203423

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Conhecida como um “fruto proibido” e uma das “sete 
maravilhas de Barbados”, a Toranja foi primeiramente 
documentada em 1750 pelo reverendo galês Griffith 
Hughes. O nome “Grapefruit” é atribuído aos frutos que 
cresciam em cachos que lembravam os cachos de uvas. 
Conhecida por seu aroma energizante e revigorante, a 
Toranja ajuda a elevar o humor. A Toranja também é 
conhecida por suas propriedades purificantes e é 
frequentemente utilizada em produtos de cuidados para a 
pele por sua habilidade de promover a aparência de uma 
pele saudável. 

USOS
• Adicione à rotina facial de seu adolescente para ajudar a 

melhorar a aparência da pele (evite exposição ao sol).

• Difunda no ambiente para ajudar a aumentar seu senso 
de motivação.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 
por até 12 horas após aplicação do produto. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Grapefruit

*Membros Preferenciais



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2020 dōTERRA Holdings, LLC Green Mandarin Flavoring PIP BR 050420

Aplicação: I

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Prensagem a frio

Descrição Aromática: Cítrico, frutado, levemente 

adocicado e floral
Principais Componentes Químicos: Limonene, 

γ-Terpinene

Green Mandarin

Aroma Natural de Mandarina-verde 5 ml

COD. 60213098

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA® Brasil Green Mandarin (Aroma Natural de 
Mandarina-verde) é extraído a frio a partir do fruto não 
amadurecido da mandarina, enquanto o óleo essencial de 

mandarina-vermelha vem de um fruto mais maduro. Como 
ingrediente culinário, experimente adicionar 1 ou 2 gotas à 
sua água ou salada, ou em qualquer uma de suas receitas 

especiais para apreciar seu sabor refrescante e 
energizante. 

USOS
• Adicione de 1 a 2 gotas à sua salada ou prato favorito. 

MODO DE USAR 
Adicionar de 1 a 3 gotas no seu alimento ou bebida  
prediletos.

Green Mandarin
Aroma Natural de Mandarina-Verde 5 mL



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Rico, melífero, doce, 

amadeirado

Principais Componentes Químicos: α-santalol, 
ß-santalol, cis-lanceol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover uma pele macia e com aparência 
saudável

• Ajuda a reduzir a aparência de imperfeições na pele

• Ajuda a melhorar o humor

Hawaiian Sandalwood

Sândalo Havaiano 5 ml

COD. 60205862

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Originado de uma fonte renovável no Havaí, o maravilhoso 
Óleo Essencial dōTERRA de Sândalo Havaiano oferece uma 
variedade de benefícios tanto para a pele quanto para o 
humor. Com milhares de anos de uso documentado, esse 
óleo tem um alto valor para muitos usuários. O Sândalo 
Havaiano possui um aroma amadeirado, rico e doce que 
promove sentimentos de calma e bem-estar, fazendo dele 
um óleo perfeito para ser incorporado em massagens e 
aromaterapia. O Sândalo pode ser muito benéfico para a 
pele; por isso ele é muito procurado em produtos de 
cuidados pessoais. O Sândalo Havaiano pode ajudar a 
reduzir a aparência de imperfeições na pele, além de 
ajudar a pele a ter uma aparência revigorada. Além de ser 
benéfico para a pele, o Sândalo Havaiano promove os 
mesmos benefícios para o humor, ajudando a reduzir 
sentimentos de tensão e promovendo bem-estar 
emocional.

USOS
• Difunda ou aplique na nuca e nos ombros na hora de 

dormir para uma noite de sono restauradora.

• Adicione de 1 a 2 gotas ao seu hidratante favorito ou creme 
de uso noturno para uma pele com aparência radiante.

• Adicione de 1 a 2 gotas a um banho quente para promover 
relaxamento e ajudar a reduzir sentimentos de tensão.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Hawaiian Sandalwood 
Sândalo Havaiano 5 ml

©2019  dōTERRA Holdings, LLC Hawaiian Sandalwood PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Helichrysum PIP BR  071019

Helichrysum

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Helichrysum italicum é uma pequena erva perene com 
folhas estreitas e prateadas, além de pequenas flores que 
formam um bloco de botões dourados. O nome 
“Helichrysum” é derivado do grego “helios”, que significa 
sol, e “chrysos” que significa ouro, referindo-se à cor das 
flores. A Sempre-viva tem sido usada em práticas de 
bem-estar herbais desde a Grécia Antiga e seu óleo é muito 
valorizado por conta de seus muitos benefícios ao bem-
estar. A Sempre-viva é mais conhecida por suas 
propriedades para a pele. Também conhecida como a Flor 
Imortal, Sempre-viva é usada em produtos de beleza por 
seus benefícios para a pele e pode ajudar a promover uma 
aparência de pele radiante e revigorada. 

USOS
• Aplique na face para ajudar a promover uma aparência 

radiante e revigorada à pele.

• Massageie nas têmporas e na nuca para uma sensação 
confortante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Sempre-viva  5 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Herbáceo, melífero
Principais Componentes Químicos: Neryl 

acetate, alpha pinene, γ-curcumene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a melhorar a aparência da pele

Helichrysum
Sempre-viva 5 ml

COD. 60203810
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Hope Touch PIP BR  072519

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Bergamot 
Fruit*, Ylang Ylang Flower, Frankincense Oil, Vanilla 
Bean Absolute 

*Bergamota FCF não causa sensibilidade ao sol.
Descrição Aromática: Alegre, fresco, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Eleva o humor com um aroma fresco e alegre

• Oferece um perfil aromático para uma fragrância 
personalizada

Hope™ Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml 

COD. 60209372

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Hope™ Touch é um mix de óleos essenciais distinto que 
combina o aroma refrescante da Bergamota com Ylang 
Ylang e Olíbano, e é então levemente adocicado com o 
aroma confortante do Absoluto de Grão de Baunilha. Hope 
Touch pode ser aplicado no pescoço, punhos, e pontos de 
pulsação para que você sinta um aroma refrescante 
durante o dia. Seu aroma convidativo é apenas um dos 
aspectos que torna o Hope Touch verdadeiramente único. 
Com cada aplicação de Hope Touch, inspire seu aroma 
edificante ao saber que sua compra faz parte de uma 
causa maior—ajudar a resgatar preciosas crianças ao redor 
do mundo. Na compra de Hope Touch, o valor integral da 
mesma é doado para a dōTERRA Healing Hands™, que 
apoia os esforços na luta para combater o tráfico sexual ao 
redor do mundo.

USOS
• Aplique nos punhos, pescoço e pontos de pulsação para 

uma fragrância personalizada.

• Leve consigo e aplique durante o dia para ajudar a elevar 
o humor.

• Coloque em um sachê e coloque nas gavetas ou 
armários para deixá-los com um aroma refrescante

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Hope™ Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Zimbro   5 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Fruto

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Balsâmico, limpo, 
amadeirado, condimentado

Principais Componentes Químicos:  
α-pinene, sabinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Age como um tônico natural para a pele

• Possui um efeito calmante e equilibrante

Juniper Berry 

Zimbro 5 ml

COD. 60203921

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Derivado da árvore conífera, o óleo essencial de Zimbro 
possui um rico histórico de usos tradicionais e benefícios. 
O Zimbro age como um tônico natural para a pele. Seu 
aroma amadeirado, condimentado e fresco possui um 
efeito calmante e equilibrante. Quando difundido, o Zimbro 
ajuda a limpar e purificar o ar.

USOS
• Aplique uma gota para ajudar a promover uma aparência 

jovem e limpa à pele.

• Difunda com óleos cítricos para refrescar e purificar o ar 
e ajudar a diminuir o stress.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Juniper Berry 

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Juniper Berry PIP BR 071019
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Juniper Berry Food PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Fruto
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Balsâmico, limpo, 

amadeirado, condimentado
Principais Componentes Químicos: α-pinene, 

sabinene

Juniper Berry
Aroma Natural de Zimbro 5 ml

COD. 60207182

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. Derivado de uma árvore 
conífera, o óleo essencial de Zimbro possui um rico 
histórico de usos tradicionais. O Aroma Natural de Zimbro é 
um produto volátil de origem vegetal que é obtido por meio 
de destilação a vapor e possui propriedades odoríferas e 
sápidas. Deve ser aplicado na sua bebida ou alimento de 
preferência. 

USOS
• Adicione de uma a duas gotas à água ou bebidas cítricas 

para um toque especial de sabor.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Juniper Berry
Aroma Natural de Zimbro 5 ml
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Laranja Selvagem, Amyris, Osmanthus, 
e Casca de Canela em uma base de Óleo de Coco 
Fracionado

Descrição Aromática: Cítrico aconchegante, floral, 
levemente condimentado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Energizante e revigorante para os sentidos

• Benéfico com afirmações positivas em situações 
de stress

• Cria uma atmosfera de confiança e coragem

dōTERRA Brave™ 
Mix Coragem 10 mL Roll-on

COD. 60209560

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Comece o seu dia com confiança e crença ao combinar o 
dōTERRA Brave Mix Coragem com sua prática de afirmações 
positivas. Dê a você mesmo(a) a chance de recomeçar 
quando estiver passando por sentimentos de dúvidas e 
stress ao aplicar dōTERRA Brave em sua nuca e pontos de 
pulsação. Com Laranja Selvagem, Amyris, Osmanthus e 
Casca de Canela combinados na proporção perfeita com 
Óleo de Coco Fracionado, dōTERRA Brave é um reforço 
emocional essencial para o seu dia. Com um aroma alegre e 
aconchegante, dōTERRA Brave é o mix perfeito para 
revigorar e empoderar você quando estiver se sentindo 
desmotivado. Com o óleo essencial único da Madeira de 
Amyris, dōTERRA Brave ajuda a promover um ambiente 
calmo enquanto reduz sentimentos de ansiedade e de 
stress. Antes de encarar os momentos grandes (e pequenos) 
da vida, aplique dōTERRA Brave na planta dos pés e no 
dorso das mãos para inspirar coragem e positividade, com a 
segurança de que você pode conseguir qualquer coisa. 

USOS
• Use dōTERRA Brave Mix Coragem confortavelmente ao 

longo do dia para evocar tranquilidade e reduzir 
sentimentos de tensão occasional e ansiedade.

• Use dōTERRA Brave antes de situações novas ou 
diferentes para promover sentimentos de coragem 

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES

Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Manter fora do alcance de crianças. Evite 
contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Dilua com 
dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para minimizar 
qualquer sensibilidade da pele. Em caso de contato com os 
olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância e procure 
um médico. Não use se a pele estiver ferida ou irritada. Em 
caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação 
médica. Conserve o produto fechado, ao abrigo da luz e 
calor excessivo. Uso externo.

dōTERRA Brave™

Mix Coragem 10 ml Roll-on    



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Calmer PIP BR 090519Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Lavanda, 
Cananga, Buddha Wood e Camomila Romana em 
uma base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Doce, floral, levemente 
amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Cria uma atmosfera relaxante na hora de dormir

• Aroma relaxante e positivo

• Promove um ambiente relaxante

dōTERRA Calmer™ 
Mix Calmante 10 mL Roll-on

COD. 60209630

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
dōTERRA Calmer Mix Calmante promove uma atmosfera 
serena, permitindo que a hora de dormir seja uma 
experiência tranquila e aconchegante. Aplicar dōTERRA 
Calmer na planta dos pés e na nuca ajuda a criar um 
ambiente sem stress quando as tensões estiverem 
elevadas. Ao combinar as propriedades calmantes dos óleos 
essenciais de Lavanda, Cananga, Buddha Wood e Camomila 
Romana em um método conveniente de aplicação, junto 
com os benefícios hidratantes do Óleo de Coco Fracionado, 
dōTERRA Calmer pode ser usado como parte de seu ritual 
noturno. Os óleos essenciais de Cananga e Buddha Wood, 
únicos no dōTERRA Calmer, promovem sentimentos de 
relaxamento reduzindo sentimentos ocasionais de stress e 
ansiedade. Quando for hora de restaurar seu corpo e mente, 
aplique dōTERRA Calmer em seus punhos, respire e relaxe. 

USOS
• Aplique na nuca e no peito para ajudar a promover um 

sono calmo e tranquilo.

• Aplique dōTERRA Calmer nos punhos de seus pequenos 
no final do dia para ajudar a diminuir preocupações e 
acalmar a agitação.

• Aplique na planta dos pés na hora de dormir para ajudar 
você a relaxar antes de adormecer. 

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES

Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para 
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e calor excessivo. Uso externo.

dōTERRA Calmer™

Mix Calmante 10 ml Roll-on    



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Rescuer PIP BR  090419Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Copaiba, Lavanda, 
Hortelã verde e Zanthoxylum em uma base de Óleo 
de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Amadeirado, mentolado, 
floral

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Use como parte de uma massagem para aliviar a 
tensão

• Confortante e calmante para a pele

• Cria uma experiência refrescante quando aplicado 
topicamente

dōTERRA Rescuer™
Mix Conforto 10 mL Roll-on

COD. 60209586

dōTERRA Rescuer™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Depois de um dia cheio de atividades, aplique dōTERRA 
Rescuer Mix Conforto para uma sensação relaxante e para 
reduzir sentimentos de tensão para pernas cansadas. 
Copaíba, Lavanda, Hortelã verde e Zanthoxylum foram 
combinadas por experts com Óleo de Coco Fracionado para 
relaxar e promover resistência. Aplique dōTERRA Rescuer 
em suas pernas, mãos ou ombros depois de se exercitar, ou 
de um longo dia de atividade física para promover 
sentimentos de conforto e alívio. Zanthoxylum, um óleo 
essencial único neste mix dōTERRA®, é conhecido por seus 
benefícios calmantes e confortantes. O dōTERRA Rescuer 
possui um aroma fresco e ao mesmo tempo calmante que 
promove conforto para o corpo e para as emoções.

USOS
• Aplique dōTERRA Rescuer em pernas cansadas antes de 

dormir e depois de atividades extenuantes. 

• Aplique nas têmporas e na nuca para ajudar a reduzir 
sentimentos de tensão. 

• Massageie nos ombros, pescoço e costas para uma 
experiência confortante e relaxante.

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região 
desejada.

PRECAUÇÕES 
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para 
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e calor excessivo. Uso externo.

Mix Conforto 10 mL Roll-on



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Steady PIP BR  090419Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Amyris, Bálsamo 
do Canadá, Semente de Coentro e Magnólia em uma 
base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Conífero, frutado, 
suavemente amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Evoca sentimentos calmos e equilibrados

• Promove sentimentos de calma e relaxamento

dōTERRA Steady™
Mix Equilíbrio 10 mL Roll-on

COD. 60209588

dōTERRA Steady™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Perfeito para uso diário ou sempre que necessário, o 
dōTERRA Steady Mix Equilíbrio possui um aroma suave, 
convidativo e levemente frutado que pode ajudar a acalmar 
sentimentos de stress ou ansiedade. O dōTERRA Steady tem 
os efeitos únicos de óleos essenciais tais como Amyris, 
Bálsamo do Canadá, Semente de Coentro e Magnolia 
perfeitamente combinados com Óleo de Coco Fracionado 
para promover um efeito calmante para todos os tipos de 
pele. O Amyris e o Bálsamo do Canadá são óleos amadeirados 
aquecedores que ajudam a controlar sentimentos de stress 
enquanto ajudam a reduzir sentimentos de ansiedade 
ocasionais. Quando estiver se sentindo sobrecarregado, 
aplique dōTERRA Steady no dorso das mãos e nos punhos e 
respire profundamente, permitindo que seu humor encontre 
equilíbrio. Confortante para a pele e tranquilizante para as 
emoções, dōTERRA Steady é um mix perfeito para todos os 
dias.

USOS
• Calmante para as emoções, o dōTERRA Steady pode ser 

utilizado durante períodos de agitação para ajudar a 
acalmar a mente e o corpo 

• Use dōTERRA Steady para ajudar a instilar tranquilidade 
quando estiver com sentimentos de ansiedade ou 
nervosismo. 

• Aplique no dorso das mãos e na planta dos pés após um 
dia de muitos eventos para equilibrar as emoções.

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES 
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para 
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e calor excessivo. Uso externo.

Mix Equilíbrio 10 mL Roll-on



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Stronger PIP BR  090419Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Cedro, Litsea, 
Olíbano e Rosa em uma base de Óleo de Coco 
Fracionado

Descrição Aromática: Alegre, bastante limonado, 
levemente herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Confortante para as emoções durante períodos de 
agitação

• Promove sentimentos de bem-estar e vitalidade

dōTERRA Stronger™
Mix Proteção 10 mL Roll-on

COD. 60209587

dōTERRA Stronger™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Stronger Mix Proteção evoca sentimentos de 
bem-estar e vitalidade quando mais necessário. 
Protagonizando o Cedro, Litsea, OIíbano e Rosa em um 
formato suave e conveniente combinado com Óleo de Coco 
Fracionado, este blend de apoio oferece um senso de 
resistência quando você mais precisar. Litsea, um dos 
principais ingredientes no dōTERRA Stronger, ajuda a manter 
a pele com a aparência saudável enquanto promove 
sentimentos positivos. O aroma alegre e edificante do 
dōTERRA Stronger é renovador para os sentidos e funciona 
como o blend perfeito para a resistência diária ou quando 
você não estiver se sentindo o seu melhor. Com os poderosos 
benefícios dos óleos florais e amadeirados, dōTERRA Stronger 
funciona como o mix de óleos essenciais perfeitos para uma 
pele de aparência saudável.

USOS
• Quando a pele estiver precisando, use dōTERRA Stronger 

para ajudar a confortar e acalmar a pele enquanto 
promove uma aparência saudável. 

• Aplique nas mãos, joelhos e pés depois de um longo dia 
de atividades. 

• dōTERRA Stronger é um mix excelente para se ter à mão 
durante dias de atividades intensas.

• Quando as ameaças ambientais estiverem altas, use 
dōTERRA Stronger para promover sentimentos de 
bem-estar e vitalidade.

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES 
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para 
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e calor excessivo. Uso externo.

Mix Proteção 10 mL Roll-on



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Thinker PIP BR  090519Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Vetiver, Hortelã-
pimenta, Clementina e Alecrim em uma base de Óleo 
de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Terroso, mentolado, herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a prevenir a distração mental

• Instila um senso de alerta e foco

• Ajuda a reduzir sentimentos de stress mental

dōTERRA Thinker™
Mix Atenção 10 mL Roll-on

COD. 60209589

dōTERRA Thinker™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ideal para qualquer pessoa e para o uso diário, o dōTERRA 
Thinker Mix Atenção é o apoio ideal para ser usado quando as 
distrações estiverem altas. Formulado para criar um senso de 
atenção e clareza, dōTERRA Thinker é a solução perfeita 
quando é hora de prestar atenção e se concentrar. Contendo 
Vetiver, Hortelã-pimenta, Clemetina e Alecrim perfeitamente 
combinados com Óleo de Coco Fracionado para peles 
sensíveis, dōTERRA Thinker é uma maneira natural de se 
sentir mais concentrado(a). Aplique dōTERRA Thinker em suas 
têmporas, punhos e na nuca para trazer um senso de clareza 
para o momento necessário. Incorporando os benefícios 
revigorantes da Clementina, dōTERRA Thinker pode ajudar 
com energia mental enquanto promove um senso mais forte 
de concentração. Herbal e levemente doce, o seu aroma 
diferenciado ajuda a instilar sentimentos de clareza durante 
períodos de confusão. Para criar um ambiente positivo e 
favorável ao aumento do foco e da criatividade, incorpore 
dōTERRA Thinker em sua rotina diária de aprendizado.

USOS
• Mantenha dōTERRA Thinker sempre à mão em sua 

mochila ou bolsa e aplique à tarde para se manter 
focado(a). 

• Aplique nos punhos e mãos e inale profundamente para 
promover um senso de clareza e atenção. 

• Por ajudar a elevar o humor, use dōTERRA Thinker 
quando estiver se sentindo triste ou irritado.

• Ajude a promover o aprendizado e a criatividade ao 
aplicar dōTERRA Thinker durante suas horas de estudo.

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES 
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para 
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e calor excessivo. Uso externo.

Mix Atenção 10 mL Roll-on



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor/Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Refrescante, floral, leve
Principais Componentes Químicos: Linalool, 

Linalyl acetate, Ocimene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Características calmantes e relaxantes

Lavender

Lavanda 15 ml

COD. 60203327

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Lavanda tem sido usada e estimada por séculos, por 

conta de seu aroma inconfundível e miríade de benefícios. 

Em tempos antigos, os egípcios e romanos usavam a 

Lavanda para banhos, relaxamento e como perfume; ela é 

amplamente usada por suas propriedades calmantes e 

relaxantes, que continuam a ser as qualidades mais 

notáveis da Lavanda. Adicione à água do banho para aliviar 

o stress, ou aplique nas têmporas e na nuca. Adicione 

algumas gotas de Lavanda em travesseiros, roupa de 

cama, ou na planta dos pés para uma noite de sono 

restauradora. Graças à versatilidade de suas propriedades, 

Lavanda é um óleo indispensável para se ter a qualquer 

hora.

USOS
• Adicione algumas gotas de Lavanda em travesseiros, 

roupa de cama, ou na planta dos pés na hora de dormir

• Refresque seu armário, colchão, carro, ou o ar ao 

combinar Lavanda com água em um pulverizador

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 

olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 

os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 

caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Lavender
Lavanda 15 ml

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Lavender PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

 



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Lavender Food PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Flor

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

herbáceo

Principais Componentes Químicos: Linalool, 

Linalyl acetate, Ocimene

Lavender

Aroma Natural de Lavanda 5 ml

COD. 60207009

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. A Lavanda tem sido 

usada e estimada por séculos, por conta de seu aroma 

inconfundível e miríade de benefícios. Em tempos antigos, 

os egípcios e romanos usavam a Lavanda para banhos, 

relaxamento e como perfume; ela é amplamente usada por 

suas propriedades calmantes e relaxantes, que continuam 

a ser as qualidades mais notáveis da Lavanda. Graças à 

versatilidade de suas propriedades, Lavanda é um óleo 

indispensável para se ter a qualquer hora. O Aroma Natural 

de Lavanda é um produto volátil de origem vegetal que é 

obtido por meio de destilação a vapor e possui 

propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser aplicado na 

sua bebida ou alimento de preferência. Experimente 

adicionar o Aroma Natural de Lavanda a pratos marinados, 

bolos e sobremesas. 

USOS
• Use ao cozinhar para suavizar sabores cítricos e 

adicionar um toque saboroso a marinados, bolos e 

outras sobremesas.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Lavender
Aroma Natural de Lavanda 5 ml



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Lavender Touch PIP BR  071019

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Lavender 
Flower/Leaf

Descrição Aromática: Refrescante, floral, leve

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Oferece um efeito calmante e relaxante

• Calmante para a pele após a exposição ao sol ou 
ao calor

dōTERRA Lavender Touch
Lavanda Roll-On 10 ml 

COD. 60206564

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A Lavanda é muito conhecida por suas propriedades 
calmantes e relaxantes e por sua habilidade de ajudar a 
acalmar a pele. O dōTERRA Lavender Touch combina o óleo 
essencial de Lavanda com o Óleo Fracionado de Coco para 
promover esses mesmos benefícios para pessoas que têm 
a pele delicada ou sensível. Tenha o Lavender Touch 
sempre à mão para ajudar a dimunuir os efeitos de 
pequenas irritações na pele ou para ajudar a acalmar os 
ânimos. O dōTERRA Lavender Touch pode ser aplicado nas 
têmporas, na nuca, na planta dos pés ou nos pontos de 
pulsação para desfrutar de seus efeitos calmantes e 
equilibrantes.

USOS
• Aplique nas têmporas ou na nuca para um efeito 

calmante e relaxante.

• Aplique na planta dos pés antes de dormir para 
promover um sono tranquilo.

• Aplique para ajudar a diminuir os efeitos de pequenas 
irritações na pele.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

dōTERRA Lavender Touch
Lavanda Roll-On 10 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Capim-limão 15 mL

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Lemongrass PIP BR 071119

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Cítrico, herbáceo
Principais Componentes Químicos: Carvone, 

limonene, 1, 8-cineole, β-myrcene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Misture com óleo vegetal para uma massagem 

confortante

• Aplique diluído depois de uma longa corrida para 
uma sensação refrescante

Lemongrass
Capim-limão 15 mL

COD. 60203322

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Planta alta e perene, o Capim-limão possui um leve aroma 
cítrico. O Capim-limão também é purificante e tonificante 
para a pele e é frequentemente usado em produtos de 
beleza por estes benefícios. O óleo essencial de Capim-
limão é ideal para uso em massoterapia. O aroma 
herbáceo e cítrico do Capim-limão ajuda a aumentar a 
percepção e promover uma perspectiva positiva.

USOS
• Misture partes iguais de Óleo de Coco Fracionado e 

Capim-limão para uma massagem após se exercitar

• Combina bem com Manjericão, Cardamomo ou Hortelã

• Dilua o óleo e em seguida massageie ou borrife na pele 
antes da exposição ao ar livre

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Lemongrass



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aroma Natural de Capim-limão 5 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Lemongrass Flavoring PIP BR 071119

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Cítrico, herbáceo, defumado
Principais Componentes Químicos: Geranial, 

Neral, Geraniol

Lemongrass
Aroma Natural de Capim-limão 5 ml

COD. 60207179

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. Planta alta e perene, o 
Capim-limão possui um leve sabor cítrico e é utilizado na 
culinária asiática no preparo de sopas, chás e curries, 
assim como pratos com peixe, aves, carne e frutos do mar. 
O Aroma Natural de Capim-limão é um produto volátil de 
origem vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor 
e possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 
adicionado em sua bebida ou alimento de preferência.

USOS
• Use para adicionar sabor a carnes e outros pratos.

MODO DE USAR
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Lemongrass

I



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Limpo, refrescante, cítrico, 

leve

Principais Componentes Químicos: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Limpa e purifica o ar e promove um humor positivo

Lemon 

Limão Siciliano 15 ml

COD. 60203419

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Como o óleo essencial mais vendido da dōTERRA, o Limão 
Siciliano possui muitos usos e benefícios. Ele é um agente 

de limpeza poderoso que purifica o ar. Quando difundido, o 
Limão Siciliano é muito energizante e edificante, e foi 
mostrado que ele ajuda a melhorar o humor. 

USOS
Difunda o óleo essencial de Limão Siciliano no ambiente 

para promover uma atmosfera positiva

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 

olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 

procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

©2019   dōTERRA Holdings, LLC Lemon PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Lemon 
Limão Siciliano  15 ml



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Lemon Food PIP BR  071019

Aplicação: I

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

herbáceo

Principais Componentes Químicos: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

Lemon

Aroma Natural de Limão Siciliano 5 ml

COD. 60206957

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. Como o óleo essencial 

mais vendido da dōTERRA, o Limão Siciliano possui muitos 
usos e benefícios. Quando adicionado à água, o Limão 

Siciliano promove uma sensação refrescante e saudável 

durante o dia. O Limão Siciliano é frequentemente 

adicionado a alimentos para realçar o sabor de 

sobremesas e de pratos principais.

USOS
• Adicione às suas bebidas para um sabor refrescante ao 

longo do dia, ou a seus pratos principais e sobremesas 

para realçar seu sabor.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Lemon
Aroma Natural de Limão Siciliano 5 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Limão 15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Lime PIP BR 071019

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Expressão a frio
Descrição Aromática: Cítrico, ácido, doce
Principais Componentes Químicos: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Afeta o humor positivamente com propriedades 
revigorantes e refrescantes

• Uso aromático e tópico

• Promove equilíbrio emocional e bem-estar

Lime

Limão 15 ml

COD. 60203420

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Extraído a frio da casca de limões frescos, o óleo essencial 
de Limão dōTERRA é refrescante e energizante. O óleo 
essencial de Limão pode ser difundido para ajudar a 
purificar o ar. O Limão é conhecido por sua habilidade de 
elevar, equilibrar e energizar. O Limão é frequentemente 
usado em sabonetes faciais e corporais por suas 
propriedades purificantes e aroma revigorante.

USOS
Difunda algumas gotas de óleo essencial de Limão para 
ajudar a purificar e refrescar o ar.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Lime



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Lime Food PIP BR  031419A

Aplicação: I

Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Expressão a frio
Descrição Aromática: Cítrico, ácido, doce
Principais Componentes Químicos: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

Lime

Aroma Natural de Limão 5 ml

COD. 60207161

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. Extraído a frio da casca 
de limões frescos, o óleo essencial de Limão dōTERRA é 
refrescante e energizante tanto em seu aroma quanto 
sabor. Limões são frequentemente utilizados em pratos e 
bebidas por seu sabor cítrico e refrescante. O Aroma 
Natural de Limão é um produto volátil de origem vegetal 
que é obtido por meio de expressão a frio e possui 
propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser adicionado em 
sua bebida ou alimento de preferência. 

USOS 
Adicione uma gota de Limão à sua água de beber para dar 
um toque refrescante.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Lime (Limão)
Aroma Natural de Limão 5 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Manjerona 15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Acolhedor, herbáceo, 
amadeirado

Principais Componentes Químicos: Terpinen-4-ol, 
trans-sabinene hydrate, γ-terpinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Pode ser utilizado para ajudar a acalmar os ânimos

Marjoram
Manjerona 15 ml

COD. 60203329

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Também conhecida como “alegria das montanhas” a 
Manjerona era conhecida entre os gregos e romanos como 
um símbolo de felicidade. O óleo essencial de Manjerona 
pode ser utilizado para ajudar a reduzir os sentimentos de 
stress e acalmar os ânimos.

USOS
• Aplique na nuca para diminuir sentimentos de stress.

• Aplique nos músculos antes e depois de se exercitar.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Marjoram

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Marjoram PIP BR 071019



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Melaleuca PIP BR 071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Tea Tree 15 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Herbáceo, verde, 

refrescante
Principais Componentes Químicos:       

Terpinen-4-ol, γ-terpinene, α-terpinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Conhecido por seus efeitos purificantes na pele

Melaleuca

Tea Tree 15 ml

COD: 60203421

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Mais comumente conhecido como “Tea Tree,” o óleo 
essencial de Melaleuca possui mais de 92 compostos 
diferentes e tem aplicações ilimitadas. As folhas da árvore 
de Melaleuca eram usadas pelos aborigines da Austrália 
durante séculos. Eles aplicavam as folhas amassadas 
diretamente na pele para promover um efeito refrescante. 
A Melaleuca é mais conhecida por suas propriedades 
purificantes. Pode ser usada para limpar e purificar a pele e 
unhas e para promover um aspecto saudável à pele. 
Difundir Melaleuca ajuda a purificar e refrescar o ar.

USOS
• Adicione de uma a duas gotas em seu sabonete facial 

para propriedades purificantes adicionais, ou aplique na 
pele após o barbear

• Aplique nas unhas das mãos e dos pés após o banho 
para higienizar e manter suas unhas saudáveis.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Melaleuca



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  MelaleucaTouch PIP US  071019 

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Melaleuca 
Leaf Oil

Descrição Aromática: Herbáceo, verde, 
refrescante

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a limpar e purificar a pele e as unhas

• Ajuda a promover a aparência de uma pele 
saudável

dōTERRA Melaleuca Touch
Tea Tree Roll-On 10 ml

COD. 60206613

dōTERRA Melaleuca Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sinta os efeitos refrescantes do dōTERRA Melaleuca (Tea 
Tree) Touch. Envasado em um frasco conveniente e prático 
de usar com aplicador roll-on, o Melaleuca Touch oferece 
os benefícios purificantes do óleo essencial de Melaleuca 
em uma base de Óleo de Coco Fracionado. O Melaleuca 
Touch pode ser utilizado para ajudar a limpar e purificar a 
pele e as unhas, e para ajudar a promover a aparência de 
uma pele saudável. É ideal para ser usado após o barbear 
ou na planta dos pés para um efeito refrescante.

USOS
• Aplique após o barbear para acalmar e refrescar a pele.

• Espalhe nas unhas após o banho para ajudar a mantê-
las limpas e com aparência saudável.

• Aplique na planta dos pés para aroma e sensação 
refrescantes.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Tea Tree Roll-On 10 ml



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Myrrh PIP BR  071019Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Resina
Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Quente, herbáceo, 
amadeirado, seco

Principais Componentes Químicos: 
Furanoeudesma-1,3-diene, Curzerene, Lindestrene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Poderosas propriedades purificantes

• Ajuda a promover uma aparência de pele saudável 
e macia

• Promove equilíbrio emocional e bem-estar quando 
difundido

Myrrh
Mirra 15 ml 

COD. 60203924

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Registros antigos mostram que a Mirra era tão valiosa que 
em muitas ocasiões seu peso tinha o mesmo valor do ouro. 
O óleo essencial de Mirra é derivado da resina da pequena 
e espinhosa árvore e tem sido utilizado por vários séculos 
por seus benefícios. A Mirra vem sendo utilizada através da 
história como perfume e como incenso. Era também 
empregada em embalsamamentos e cerimônias religiosas. 
A Mirra possui poderosas propriedades purificantes. Possui 
um efeito calmante na pele quando aplicada topicamente, 
ajudando a promover a aparência de uma pele saudável e 
macia, além de promover equilíbrio emocional e bem-estar 
quando utilizada aromaticamente.

USOS
• Adicione 1–2 gotas ao seu creme dental para benefícios 

adicionais de limpeza.

• Adicione à sua loção ou hidratante para ajudar a 
promover uma aparência de pele revigorada.

• Difunda para ajudar a promover uma melhor percepção 
e elevar o humor.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Myrrh
Mirra 15 ml



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  On Guard Beadlet PIP BR  071119Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Oferecendo uma maneira conveniente de 
desfrutar dos benefícios do On Guard™, as 
Pastilhas On Guard™ são perfeitas para você  

levar consigo onde for.

On Guard™ Beadlet

Porção: 1 Pastilha  

Porções por Frasco: 125 

COD. 60208777

On Guard™ Beadlet 
Pastilhas de Especiarias

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
As pastilhas On Guard™ são uma maneira fácil e 
conveniente de se desfrutar do mix de óleos essenciais On 
Guard. As pastilhas On Guard promovem uma dose extra 
de sabor com seu mix de Laranja Selvagem, Cravo, Casca 
de Canela, Eucalipto e Alecrim, todos contidos em uma 
minúscula pastilha que dissolve na boca. As pastilhas On 
Guard são perfeitas para se consumir em casa, quando 
estiver trabalhando, em qualquer lugar!

INGREDIENTES
dōTERRA On Guard Blend (Wild Orange, Clove Bud, 
Cinnamon Leaf, Cinnamon Bark, Eucalyptus, Rosemary), 
Coconut Oil, Palm Oil, Agar, Guar Gum, Glycerin, Sodium 
Alginate, Carrageenan, Xylitol.

USOS
• Oferece uma maneira conveniente de se consumir o mix 

de óleos essenciais On Guard
• Pastilhas convenientes para se ter a qualquer hora e em 

qualquer lugar

MODO DE USAR 
Consumir uma pastilha sempre que desejar. 

PRECAUÇÕES 
Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha o 
produto ao abrigo da luz e do calor. 



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  On Gaurd PIP BR  071019

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Wild Orange Peel, 
Clove Bud, Cinnamon Leaf, Cinnamon Bark, 
Eucalyptus Leaf e Rosemary.

Descrição Aromática: Acolhedor, picante, 
canforado, amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aroma energizante e revigorante

On Guard™

Mix de Óleos Essenciais 15 ml 

COD. 60203410

On Guard™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Como um dos mixes dōTERRA mais vendidos, On Guard 
pode ser difundido nos ambientes para ajudar a purificar o 
ar, e pode ser muito energizante e revigorante.

USOS
• Misture algumas gotas de On Guard com óleo vegetal 

para um higienizador de mãos natural

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico.

Mix de Óleos Essenciais 15 ml



Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  On Guard Flavoring PIP BR  071019

On Guard™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. On Guard™ é um dos 
mixes mais vendidos da dōTERRA, e pode ser usado para 
dar um sabor diferenciado às suas bebidas.

USOS 
Adicione de 1-2 gotas a uma tigela com água e maçãs 
fatiadas.

MODO DE USAR:  
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Aroma Natural de Especiarias 5 ml

Application: 

Ingredientes: Wild Orange Peel, Clove Bud, 
Cinnamon Leaf, Cinnamon Bark, Eucalyptus Leaf, 
and Rosemary Leaf/Flower essential oils.

Descrição Aromática: Acolhedor, picante, 
canforado, amadeirado

On Guard™

Aroma Natural de Especiarias 5 ml 

COD. 60207031



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA OG Sanitizing Mist PIP BR  061020Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Infundido com extrato hidratante de maçã 

• O mix de óleos essenciais On Guard promove um 

aroma revigorante cítrico e condimentado 

• Ajuda a limpar as mãos quando não há água e 
sabão disponíveis

• Tamanho conveniente para viagens e para uso em 

qualquer lugar

• Use para limpar as mãos após tocar em 

equipamentos de ginástica, carrinhos de compras, 

ou maçanetas

• O On Guard Spray de Limpeza para as Mãos limpa 

e purifica. Sua fórmula hidratante limpa as mãos 
eficazmente sem ressecar a pele, enquanto o mix 
de óleos essenciais CPTG® On Guard exala um 

aroma revigorante cítrico e condimentado

On Guard®  
Spray de Limpeza para as Mãos
27 mL

COD. 60209371

On Guard® 
Spray de Limpeza para as Mãos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Todos nós conhecemos o poder do mix de óleos essenciais 
On Guard e as maravilhas que ele faz ao ajudar nossas 
famílias e lares. Às vezes estamos correndo e gostaríamos 
que o On Guard estivesse disponível em um formato 
conveniente, portátil e fácil de usar. Em outras palavras, 
gostaríamos que houvesse um agente de limpeza com os 
benefícios adicionais do mix de óleos essenciais On Guard. 
Agora nós temos o On Guard Spray de Limpeza para as 
Mãos. Ele limpa e purifica as mãos por meio de um jato 
extra fino e de secagem rápida. 

Infundida com um extrato natural de maçã, sua fórmula 
hidratante não resseca a pele e deixa as mãos com uma 
sensação de suavidade e maciez. O mix On Guard com os 
óleos essenciais CPTG® de Laranja-Selvagem, Cravo, 
Canela, Eucalipto e Alecrim promove um aroma revigorante, 
cítrico e condimentado. O álcool etílico, ingrediente natural, 
oferece propriedades de limpeza eficazes para as mãos. O 
Spray de Limpeza para as Mãos On Guard limpa as mãos 
convenientemente e é perfeito para viagens, escola, 
trabalho, e para famílias com diversas atividades. 

INGREDIENTES
Ingrediente Ativo: Ethyl Alcohol 64% w/w
Ingredientes Inativos: Water (Aqua), Pyrus malus (Apple), 
Fruit Extract, Glycerin, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Eugenia caryophyllus 
(Clove) Bud Oil, Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil, 
Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Rosmarinus officinalis 
(Rosemary) Leaf Oil

MODO DE USAR 
Agite antes de usar. Molhe as mãos completamente e deixe 
secar sem enxugar. Para crianças menores de 5 anos, use 
sob a supervisão de adultos. Dermatologicamente testado.

PRECAUÇÕES 
Inflamável. Mantenha longe de chamas, faíscas ou 
temperaturas acima de 40°C. Somente para uso externo. 
Durante o uso deste produto evite o contato com os olhos. 
Se ocorrer contato, lave abundantemente com água. Em 
caso de irritação ou vermelhidão na pele, suspenda o uso e 
contate um médico. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Se ingerido, procure ajuda médica ou contate um Centro de 
Controle de Intoxicações imediatamente. Uso externo.
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INGREDIENTES E BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS 

• Formulado com o Mix de Óleos Essenciais On 
Guard™ contendo Laranja-lima, Cravo, Canela, 
Eucalipto e Alecrim, que ajudam a limpar e a 
refrescar o hálito 

• O óleo essencial de Mirra é confortante para a 
boca, gengiva e garganta 

• O óleo essencial de Hortelã-pimenta combinado 
com o mix de óleos essenciais On Guard™ deixa 
seu hálito com um delicioso aroma mentolado de 
canela

• O adoçante natural xylitol tem um gosto excelente 
e ajuda a manter os dentes e gengivas limpos

• A silica hidratada é um agente abrasivo natural 
que ajuda a remover a placa e manchas nos 
dentes, mas é suave o suficiente para não danificar 
o esmalte dos dentes 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Creme Dental Clareador Natural sem fluor On Guard™ 
combina os efeitos protetores do mix de óleos essenciais 
On Guard™ com outros ingredientes naturais que ajudam a 
limpar os dentes, reduzir a placa e clarear os dentes com 
agentes suaves de polimento. O Mix de Óleos Essenciais 
On Guard™ com Laranja-lima, Cravo, Canela, Eucalipto e 
Alecrim promove uma sensação de limpeza extra. A adição 
dos óleos essenciais de Hortelã-pimenta e Wintergreen, 
além do adoçante natural xylitol dá ao Creme Dental 
Clareador On Guard™ um delicioso e refrescante sabor de 
canela mentolada que deixa o seu hálito e sua escova de 
dentes frescos e limpos ao longo do dia.

MODO DE USAR 
Escove bem, de preferência após cada refeição, ou pelo 
menos de manhã e à noite, ou use conforme a orientação 
de um dentista ou médico. Para melhores resultados, faça 
um bochecho com água.

PRECAUÇÕES 
Não ingerir. Manter o produto fora do alcance de crianças.

On Guard™ Creme Dental 
Clareador Natural 125 g 
 
COD. 60203609

Hidroxiapatita de Cálcio ajuda a 
manter os dentes limpos e com 
aparência saudável

On Guard™ 
Creme Dental Clareador Natural 125 g
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Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Wild Orange 
Peel, Clove Bud, Cinnamon Leaf, Cinnamon Bark, 
Eucalyptus Leaf, and Rosemary Leaf essential oils

Descrição Aromática: Acolhedor, picante, 
canforado, amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove um aroma energizante e revigorante

• Ajuda a diminuir os efeitos de ameaças sazonais

On Guard™ Touch

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

COD. 60206568

On Guard™ Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O On Guard™ Touch oferece um método de aplicação fácil e 
conveniente do Mix de Óleos Essenciais On Guard™. O On 
Guard Touch™ pode ser aplicado topicamente no peito e na 
planta dos pés quando as ameaças sazonais estiverem 
elevadas. Laranja-lima, Cravo, Canela, Eucalipto e Alecrim 
– os óleos essenciais que são parte do On Guard™ - são 
conhecidos por suas propriedades purificantes para a pele.

USOS
• Aplique no peito e nas costas quando as ameaças 

sazonais estiverem altas.

• Use na palma das mãos para ajudar a purificar a pele.

• Aplique nos punhos ou pontos de pulsação para uma 
experiência energizante ao longo do dia.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES: 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml
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Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Herbáceo, intenso, verde, 

canforado

Principais Componentes Químicos: Carvacrol, 

thymol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Difunda algumas gotas no ambiente para ajudar a 

purificar o ar

Oregano 
Orégano 15 ml

COD. 60203412

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Orégano é um dos óleos essenciais mais potentes e 

poderosos e tem sido usado por séculos em práticas 

tradicionais. O componente químico principal do Orégano é 

o carvacrol, um fenol que possui propriedades poderosas. 

Por conta de seu alto teor de fenol, deve-se ter cuidado ao 

inalar ou difundir Orégano; somente uma ou duas gotas 

são necessárias. Além disso, o Orégano deve ser diluído 

em óleo vegetal quando aplicado na pele. O aroma do 

Orégano age como um realçador e equalizador quando 

misturado a outros óleos essenciais.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento,consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
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Oregano
Orégano 15 ml
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Aplicação:

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Herbáceo, intenso, verde, 

canforado 

Principais Componentes Químicos: Carvacrol, 

thymol

Oregano
Aroma Natural de Orégano 5 ml

COD. 60206956

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São consideradas 

a “alma” da planta. O Orégano é um óleo essencial de 

sabor forte que tem sido utilizado por séculos em práticas 

tradicionais. O Orégano é um óleo essencial muito popular 

na culinária e seu aroma age como um realçador e 

equalizador quando misturado a outros óleos essenciais. 

Experimente adicionar uma gota de Orégano em molhos 

para massas e pizzas, ou a um assado.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Oregano (Orégano)
Aroma Natural de Orégano 5 ml
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Orégano Roll-On 10 ml

dōTERRA Oregano Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Agora disponível na versão Touch, o óleo essencial de 
Orégano é um dos óleos essenciais mais poderosos e 
potentes que existem. Carvacrol e thymol, os dois principais 
componentes presentes no óleo essencial de Orégano, 
possuem fortes propriedades purificantes. Diluído com 
Óleo de Coco Fracionado, o Oregano Touch é perfeito para 
aqueles que têm a pele sensível. Aplique na planta dos pés 
para desfrutar dos benefícios do óleo essencial de 
Orégano, ou aplique na pele ou nas unhas.  O dōTERRA 
Oregano Touch promove os mesmos benefícios do óleo 
essencial de Orégano em uma fórmula suave e em um 
conveniente frasco com aplicador roll-on.

USOS
• Massageie na planta dos pés para desfrutar dos 

benefícios do óleo essencial de Orégano.

• Use para ajudar a purificar a pele e as unhas quando 
necessário.

• Aplique uma pequena quantidade nas mãos e esfregue-
as para ajudar a higienizá-las.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Oregano Leaf
Descrição Aromática: Herbáceo, intenso, verde, 

canforado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• O Oregano Touch oferece uma opção suave para 
aqueles que têm a pele sensível, para que  
desfrutem dos conhecidos benefícios do óleo 
essencial de Orégano.

dōTERRA Oregano Touch
Orégano Roll-On 10 ml

COD. 60206614
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T N

Ingredientes: Wintergreen Leaf, Lavender Flower, 
Peppermint Plant, Frankincense Resin, Cilantro Herb, 
Marjoram Leaf, Roman Chamomile Flower, Basil Leaf, 
and Rosemary Leaf essential oils.

Descrição Aromática:  

Refrescante, mentolado, herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover sentimentos de calma e equilíbrio

• Ajuda a reduzir sentimentos de stress

• Embalado em um conveniente frasco roll-on para 
aplicação simples e rápida

PastTense™

Mix de Óleos Essenciais 10 ml 

COD. 60206562

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PastTense™ é um mix distinto de óleos essenciais que 
ajuda a equilibrar as emoções. Conhecido por seus efeitos 
relaxantes no corpo e na mente, os óleos essenciais do 
PastTense rapidamente promovem sentimentos de emoções 
calmas e relaxamento. PastTense vem em um conveniente 
roll-on com 10 ml, para fácil aplicação onde quer que você 
esteja. Simplesmente aplique no pescoço, ombros, ou atrás 
das orelhas para ajudar a acalmar as emoções enquanto 
inspira o aroma refrescante e único do PastTense.     

USOS

• Massageie nos ombros, pescoço e costas para uma 
sensação relaxante e refrescante.

• Coloque nas têmporas e na nuca antes de um evento 
importante.

• Aplique nos punhos enquanto viaja para ajudar a 
acalmar as emoções.

MODO DE USAR 

Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Manter em local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 

Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Diluir com Óleo de 
Coco Fracionado dōTERRA para minimizar qualquer 
sensibilidade da pele. Em caso de contato com os olhos, 
enxágue com óleo vegetal em abundância. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
 

PastTense™

Mix de Óleos Essenciais  10 ml



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Patchuli 15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Raízes
Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, condimentado
Principais Componentes Químicos: Patchouli 

alcohol, α-Bulnesene, α-Guaiene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Possui um efeito aromático equilibrante nas 
emoções

• Ajuda a promover a aparência de uma pele macia 
e radiante quando aplicado no rosto

Patchouli

Patchuli 15 ml

COD. 60203923

Patchouli

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Patchouli PIP BR  071119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Patchouli é um arbusto da família da menta, com caules 
que alcançam até um metro de altura, e que carregam 
pequenas flores brancas e cor-de-rosa. Facilmente 
reconhecido por seu aroma doce e almiscarado, o 
Patchouli é frequentemente utilizado na indústria de 
perfumes, assim como em produtos como detergente para 
roupas e aromatizadores de ambiente. O Patchouli possui 
muitos benefícios para a pele. É frequentemente utilizado 
topicamente para ajudar a promover uma aparência de 
pele macia e radiante. O aroma do Patchouli possui um 
efeito equilibrante nas emoções.

USOS
• Combine com Hortelã-pimenta e aplique na testa, nas 

têmporas, ou na nuca depois de um longo dia de 
trabalho.

• Aplique de uma a duas gotas ao seu hidratante favorito.

• Misture com Vetiver e aplique na planta dos pés para 
ajudar a acalmar as emoções.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
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Ingredientes: Peppermint Oil, Coconut Oil, Palm Oil, 
Agar, Guar Gum, Glycerin, Sodium Alginate, 
Carrageenan, Xylitol.

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Experimente a sensação refrescante e revigorante 
da Hortelã-pimenta com a conveniência de uma 
pastilha que dissolve na boca.

Peppermint Beadlet
Porção: 1 Pastilha

Porções por Frasco: 125 
COD. 60208776

Peppermint Beadlet

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Por meio de um processo único e exclusivo, a dōTERRA 
capturou o sabor único do óleo essencial de Hortelã-
pimenta na conveniência de uma pastilha vegetariana 
macia. Cada pequena pastilha promove uma sensação 
refrescante da Hortelã-pimenta ao dissolver-se em sua 
boca, enquanto revigora os sentidos quando você respira  
o aroma refrescante do puro óleo essencial de  
Hortelã-pimenta.

USOS
• Dissolva uma pastilha na boca para ajudar a refrescar 

seu hálito

• Tenha um frasco em mãos quando estiver viajando

• Pastilhas convenientes para levar com você a toda hora

MODO DE USAR 

Consuma uma pastilha sempre que desejar. 

PRECAUÇÕES 
Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha o produto 
ao abrigo da luz e do calor. 

Pastilhas de Hortelã-pimenta
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Aplicação: 

Parte da Planta: Folha/Caule

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Mentolado, refrescante, 

herbáceo

Principais Componentes Químicos: Menthol,

    menthone, eucalyptol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Refrescante, revigorante, tonificante

Peppermint 
Hortelã-pimenta 15 ml

COD. 60203323

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Hortelã-pimenta é um híbrido de menta aquática e de 

hortelã verde, e foi primeiramente descrito por Carl 

Linneaus em 1753. Uma alta concentração de mentol—

como a encontrada no óleo essencial Peppermint 

dōTERRA—diferencia o hortelã-pimenta de melhor 
qualidade de demais produtos. Frequentemente usado em 

cremes dentais e goma de mascar para higiene bucal, o 

Hortelã-pimenta continua sendo um dos mais vendidos, e 

um dos óleos essenciais preferidos da dōTERRA.

USOS
• Use uma gota de Hortelã-pimenta com Limão Siciliano 

em água para um refrescante enxaguante bucal

• Aplique uma gota na palma da mão com uma gota de 
Olíbano e respire para uma experiência revigorante ao 

longo do dia

• Aplique nos músculos antes ou depois do trabalho para 
ajudar a reduzir a tensão

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
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Peppermint 
Hortelã-pimenta 15 ml
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Aplicação: I

Parte da Planta: Folha/Caule

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Mentolado, refrescante, 

herbáceo

Principais Componentes Químicos: Menthol, 

menthone, eucalyptol

Peppermint
Aroma Natural de Hortelã-pimenta 5 ml

COD. 60206958

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. O Hortelã-pimenta é um 

híbrido de menta aquática e de hortelã verde, e foi 

primeiramente descrito por Carl Linneaus em 1753. Uma 

alta concentração de mentol— como a encontrada no óleo 

essencial Peppermint dōTERRA—diferencia o hortelã-
pimenta de melhor qualidade de demais produtos. 

Frequentemente usado em cremes dentais e goma de 

mascar para higiene bucal, o Hortelã-pimenta promove a 

mesma sensação refrescante quando adicionado às suas 

bebidas, e continua sendo um dos mais vendidos, e um 

dos óleos essenciais preferidos da dōTERRA.

USOS
• Use uma gota de Hortelã-pimenta com Limão Siciliano 

em água para uma bebida deliciosa e refrescante

• Adicione uma gota a seu smoothie favorito para 
adicionar um toque refrescante e diferente.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Peppermint 
Aroma Natural de Hortelã-pimenta 5 ml
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Hortelã-pimenta Roll-On 10 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Peppermint Touch contém óleo essencial de 
Hortelã-pimenta e Óleo Fracionado de Coco para promover 
vários benefícios. Seu aroma mentolado e herbáceo pode 
ser utilizado aromatica e topicamente ao longo do dia para 
elevar o humor e promover um senso de foco. O óleo 
essencial de hortelã-pimenta é conhecido por ajudar a 
diminuir sentimentos de tensão quando aplicado nas 
têmporas ou na nuca. O dōTERRA Peppermint Touch pode 
ser aplicado nessas áreas e em todo o corpo para 
promover uma massagem refrescante.

USOS
• Esfregue nas têmporas quando estiver estudando ou ao 

acordar para um reforço de energia durante a manhã. 

• Massageie o óleo na nuca para uma sensação refrescante 
e para ajudar a reduzir sentimentos de tensão.

• Use com Lavanda e Olíbano para uma massagem 
confortante.

• Aplique antes de eventos ao ar livre.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso de 
tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Peppermint 
Plant

Descrição Aromática: Mentolado, fresco, 
herbáceo

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a reduzir sentimentos de tensão

• Eleva o humor e promove uma sensação de foco

dōTERRA Peppermint Touch
Hortelã-pimenta Roll-On 10 ml

COD. 60206569

dōTERRA Peppermint Touch
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Aplicação: 

Parte da Planta: Folha, ramo
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Fresco, floral, levemente 

herbáceo
Principais Componentes Químicos: Linalyl 

acetate, linalool, alpha-terpineol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Petitgrain oferece benefícios calmantes e 
relaxantes para aliviar sentimentos de tensão e 
estresse.

• Historicamente, o óleo essencial Petitgrain tem 
sido usado para fins purificantes. 

Petitgrain
Petitgrain  15 mL 

COD. 60203936

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Existem três óleos essenciais derivados da laranjeira amarga. O 
Petitgrain é destilado das folhas e galhos da árvore, o óleo 
essencial de Neroli é destilado das flores e o óleo de Laranja 
Amarga é produzido por prensagem a frio das cascas dos 
frutos. O Petitgrain é amplamente usado na indústria de 
perfumes, dando aos sprays, fragrâncias, loções e colônias 
corporais uma nota fresca e herbácea que é popular entre 
mulheres e homens. Ao adquirir Petitgrain do Paraguai por meio 
de nossa iniciativa de Fornecimento por Co-Impacto, a 
dōTERRA® é capaz de apoiar projetos de desenvolvimento das 
comunidades rurais necessários e fornecer renda diversificada 
para pequenos agricultores. Essa abordagem fornece uma 
alternativa economicamente viável para o desmatamento, 
ajudando drasticamente a proteger os fragmentos 
remanescentes da Mata Atlântica no leste do Paraguai. 

USOS
• Difunda para um aroma calmante e relaxante. Combina 

bem com outros óleos cítricos, Cássia, Canela, Eucalipto, 
Gerânio e Capim-limão.

• Antes de dormir, adicione algumas gotas de Petitgrain junto 
com Lavanda ou Bergamota em travesseiros e roupas de 
cama, para desfrutar de seus benefícios aromáticos.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas. Manter em local fresco. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora do 
alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso de 
tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os olhos, 
ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com os olhos, 
enxágue com óleo vegetal em abundância. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure um médico. Mantenha 
o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Petitgrain
Petitgrain 15 mL 
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Pink Pepper (food) PIP BR  071119

Aplicação: 

Parte da Planta: Fruto
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Condimentado, frutado, 

levemente amadeirado 
Principais Componentes Químicos: Limonene, 

α-Phellandrene, Myrcene

Pink Pepper
Aroma Natural de Pimenta Rosa 5 ml

COD. 60208247

Pink Pepper

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. A Pimenta Rosa apesar 
de ser similar à Pimenta Preta em aspecto, é um parente 
próximo da castanha. A “molle”, ou árvore de Pimenta 
Rosa era considerada uma árvore sagrada para os antigos 
incas. Populações indígenas usavam todas as partes da 
árvore, incluindo o fruto da Pimenta Rosa. O Aroma Natural 
de Pimenta Rosa é um produto volátil de origem vegetal 
que é obtido por meio de destilação a vapor e possui 
propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser adicionado em 
sua bebida ou alimento de preferência.

USES
• Adicione a seu alimento ou bebida de preferência.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido. 

Aroma Natural de Pimenta Rosa  5 ml
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC Purify PIP BR 071119

Aplicação: A T N

Ingredientes: Lemon Peel, Siberian Fir Needle, 
Citronella Grass, Lime Peel, Melaleuca (Tea Tree) 
Leaf, Cilantro Herb essential oils.

Descrição Aromática: Fresco, arejado, herbal 

Benefícios Primários

• Aroma refrescante 

• Neutraliza odores desagradáveis e purifica o ar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Purify é uma combinação exclusiva de óleos essenciais que 
purifica e neutraliza odores de maneira segura e natural. 
Este mix energizante combina óleos cítricos e de pinheiros 
que deixam um cheiro arejado e refrescante no ar. Um dos 
favoritos entre os usuários dōTERRA, Purify pode 
neutralizar odores desagradáveis rapidamente. Purify 
contém óleos essenciais de Limão e Limão Siciliano, 
conhecidos por suas poderosas propriedades purificantes, 
e óleo essencial de Pinheiro Siberiano para limpar o ar. Os 
óleos de Citronela, Tea Tree e Coentro dão a este mix um 
aroma encantador que é único da dōTERRA e inigualável 
por suas propriedades purificantes. 

USOS
• Difunda para purificar e refrescar o ar 

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em 
caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Purify™

Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Purify 
Mix de Óleos Essenciais 15 ml 

COD. 60203424



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Floral, doce, herbáceo

Principais Componentes Químicos: 4-methyl 

amyl angelate, isobutyl angelate, isoamyl tiglate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Possui um efeito calmante na mente e no corpo.

Roman Chamomile

Camomila Romana 5 ml

COD. 60203920

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Camomila Romana cresce junto ao solo, atingindo 

somente 12 centímetros de altura. Possui folhas verde-

acinzentadas, flores que lembram uma margarida, e tem o 
cheio de maçã. A planta recebeu o apelido de “médico das 

plantas” porque ela tem efeitos positivos nas plantas que 
crescem perto dela. Os antigos romanos utilizavam o óleo 

para coragem durante guerras. Apesar do uso mais comum 

da Camomila ser em chás, a Camomila Romana também 

pode ser encontrada em cremes faciais, bebidas, tinturas 

de cabelo, shampoos e perfumes. A Camomila Romana 

possui um efeito calmante na mente e no corpo.

USOS
• Adicione de 1-2 gotas ao seu hidratante favorito, 

shampoo ou condicionador para ajudar a promover a 

aparência de cabelos e pele revigorados.

• Difunda ou aplique na planta dos pés na hora de dormir.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Roman Chamomile
Camomila Romana 5 ml

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Roman Chamomile PIP BR 071119Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC
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Alecrim  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor/folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Canforado, Herbáceo
Principais Componentes Químicos: 1, 

8-Cineole, α-pinene, camphor

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Alecrim é um arbusto aromático e perene.

Rosemary
Alecrim 15 ml

COD. 60203413

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Alecrim possui muitos benefícios. Há muito tempo 
reverenciado por conhecedores, o Alecrim era considerado 
sagrado pelos antigas culturas grega, romana, egípcia e 
hebraica. O aroma herbáceo e energizante do Alecrim é 
frequentemente utilizado em aromaterapia.

USOS
• Difunda enquanto estuda para ajudar a manter a 

concentração.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Rosemary

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Rosmary PIP BR 071119
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Aroma Natural de Alecrim 5 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor/folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Canforado, Herbáceo
Principais Componentes Químicos: 1, 

8-Cineole, α-pinene, camphor

Rosemary
Aroma Natural de Alecrim 5 ml

COD. 60207125

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. Há muito tempo 
reverenciado por conhecedores, o Alecrim era um óleo 
muito reverenciado pelas antigas culturas grega, romana, 
egípcia e hebraica. O Alecrim é um arbusto aromático e 
verdejante, cujas folhas são frequentemente utilizadas 
para adicionar sabor a alimentos como carne suína, aves, 
cordeiro e outros alimentos.

USOS 
Adicione de 1 a 2 gotas de óleo essencial de Alecrim a 
seus pratos favoritos para dar um sabor especial.

MODO DE USAR
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.         

Rosemary

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Rosmary Flavoring PIP BR 071119
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BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Com hidratantes leves que deixam os cabelos 

macios, sedosos e brilhantes 

• Ajuda a reduzir a força de escovação em cabelos 

secos e úmidos, diminuindo assim os danos aos 

cabelos 

• Ajuda a reduzir o tempo de secagem dos cabelos, 

diminuindo os danos causados pelo calor do secador 

• Promove a limpeza dos cabelos, folículos capilares 

e couro cabeludo, removendo resíduos 

acumulados pelo uso de outros produtos capilares

• O dōTERRA® Salon Essentials Shampoo Suavizante 
limpa os cabelos e couro cabeludo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Shampoo Suavizante dōTERRA Salon Essentials é uma 
formula profissional que contém um complexo revigorante 
de óleos essenciais CPTG®, agentes suaves de limpeza e 

ingredientes botânicos que mantêm os cabelos limpos e 

saudáveis. A combinação única de extratos de plantas com 

óleos essenciais de Laranja-lima e Limão produz uma leve 

espuma que limpa e remove impurezas que se acumulam 

nos fios e no couro cabeludo. Hidratantes leves deixam os 
cabelos macios, brilhantes e maleáveis, assim como no salão.

MODO DE USAR 
Aplique uma pequena quantidade de shampoo nos cabelos 

úmidos. Massageie e enxágue abundantemente. Em 
seguida, aplique o Condicionador dōTERRA Salon Essentials.

PRECAUÇÕES 
Somente para uso externo. Evite contato direto com os 
olhos. Em caso de irritação, descontinue o uso.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium 

C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Methyl Oleoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Betaine, 
Acrylates Copolymer, Avena sativa (Oat) Peptide, Citrus 

Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus aurantifolia 

(Lime) Oil, Silicone Quaternium-3, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Lauryl Lactyl Lactate, PEG-150 Pentaerythrityl 
Tetrastearate, Trideceth-12, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hexylene 
Glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 
Parfum (Fragrance), Mica, CI 77891, CI 77491. 

dōTERRA® Salon Essentials 
Shampoo Suavizante

Shampoo Suavizante
250 ml 

COD. 60203321 
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Com extratos botânicos que ajudam a proporcionar 
a beleza dos cabelos tingidos e lipídios que 
promovem cabelos com aparência saudável

• Complexo de óleos essenciais CPTG® de 
Lavanda, Hortelã-pimenta, Manjerona, Cedro, 
Lavandina, Alecrim, Niaouli e Eucalipto ajuda 
a manter o couro cabeludo limpo e saudável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Condicionador Suavizante dōTERRA® Salon Essentials é 

uma fórmula profissional com emolientes condicionantes, 
extratos botânicos e proteínas naturais que deixam os 

cabelos luminosos e saudáveis. Ele também contém um 

complexo de óleos essenciais CPTG®, selecionado para 

revitalizar os cabelos. O Condicionador Suavizante 

dōTERRA ajuda a amaciar os cabelos e promove um efeito 
anti-estático que mantém as fibras capilares alinhadas 
durante a escova para um acabamento liso e macio.

MODO DE USAR 
Após o shampoo, massageie uniformemente nos cabelos 
úmidos. Deixe agir por um minuto, e enxágue abundantemente. 

PRECAUÇÕES
Somente para uso externo. Evite contato direto com os 

olhos. Em caso de irritação, descontinue o uso.

INGREDIENTES:
Water (Aqua), Stearyl Alcohol, Behentrimonium 
Methosulfate, Cetyl Alcohol, Betaine, Cyclopentasiloxane, 
Stearalkonium Chloride, Dimethicone, Lavandula 

angustifolia (Lavender) Essential Oil, Mentha piperita 

(Peppermint) Essential Oil, Cedrus atlantica (Cedar Wood) 

Essential Oil, Origanum majorana (Marjoram) Essential Oil, 

Melaleuca quinquenervia (Niaouli) Essential Oil , 

Rosmarinus officinalus (Rosemary) Essential Oil, Lavandula 

hybrida (Lavandin) Essential Oil, Eucalyptus globulus 

(Eucalyptus) Essential Oil, Cananga odorata Flower Oil, 

Cinchona succirubra Bark Extract, Citrus aurantifolia (Lime) 

Peel Oil, Citrus limon (Lemon) Peel Oil, Achillea millefolium 

Extract, Tussilago farfara (Coltsfoot) Flower Extract, 

Hordeum distichon (Barley) Extract, Phellodendron 

amurense Bark Extract, Santalum album (Sandalwood) 

Extract, Panthenol, Persea gratissima (Avocado) Oil, 

Triticum vulgare (Wheat) Flour Lipids, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Myristic Acid, Palmitic 
Acid, Stearic Acid, Hydrogenated Soybean Oil, Butylene 
Glycol, Cetearyl Alcohol, Hydroxypropyl Guar, Silicone 
Quaternium-3, Quaternium- 91, Cetrimonium Methosulfate, 
Polyglyceryl-3 Distearate, Polysorbate 60, Trideceth-12, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hexylene Glycol, 

Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol.

dōTERRA®

 Salon Essentials 
Condicionador Suavizante

Condicionador Suavizante

250 ml

COD. 60203475 
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Salubelle PIP BR  071119

Aplicação: 

Ingredientes: Frankincense Resin, Hawaiian 
Sandalwood, Lavender Flower, Myrrh Gum Resin, 
Helichrysum Flower, Rose Flower essential oils. 

Descrição Aromática: Amadeirado, condimentado, 
rico, fresco

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Reduz a aparência de rugas e linhas de expressão

• Ajuda a reduzir os fatores que contribuem 
negativamente para a aparência da pele madura

• Promove uma pele mais macia, radiante e 
rejuvenescida

Salubelle™

Blend Anti-Idade 10 ml 

COD. 60206573

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Um dos blends mais populares da dōTERRA, Salubelle é 
uma seleção específica e poderosa de óleos essenciais. 
Um blend exclusivo de óleos essenciais poderosos e raros 
utilizados ao longo da história por seus benefícios de 
beleza, o Salubelle Blend Anti-idade foi formulado para 
proteger e nutrir a pele enquanto ajuda a reduzir os fatores 
que contribuem negativamente para a aparência da pele. 
Estes potentes óleos essenciais ajudam a manter uma pele 
de aparência macia, radiante e rejuvenescida. Salubelle é 
facilmente absorvido pela pele e pode ser utilizado no 
rosto, no pescoço e no colo.

USOS
• Aplique uma fina camada de Salubelle no rosto, pescoço 

e colo, e repita a aplicação nas áreas de maior 
necessidade. Depois aplique o hidratante dōTERRA de 
sua escolha. Utilize como parte de sua rotina facial 
matinal e noturna.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Inclua na sua rotina diária de uso dos produtos 
para cuidados com a pele. Nenhuma diluição é necessária. 
Manter em local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Salubelle™

Blend Anti-Idade 10 ml 
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Aplicação: 

Ingredientes: Lavender Flower, Cedarwood, Ho Wood 

Leaf, Ylang Ylang Flower, Marjoram Leaf, Roman 

Chamomile Flower, Vetiver Root, Vanilla Bean 

Absolute, Hawaiian Sandalwood Wood

Descrição Aromática: Acolhedor, floral, herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove relaxamento e o ambiente ideal para um 

sono restaurador

• Diminui sentimentos de tensão e ajuda a acalmar 

as emoções

• Relaxa a mente e acalma os sentidos

dōTERRA Serenity™
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203325

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Serenity possui um aroma calmante e relaxante 
que proporciona uma experiência única ao usuário. Os 

efeitos deste mix equilibrante e calmante podem ser 

sentidos imediatamente, transportando o usuário a um 

feliz estado de repouso. O dōTERRA Serenity combina óleos 
essenciais conhecidos por sua habilidade de diminuir 

sentimentos de tensão e de acalmar emoções, e quando 

usado aromaticamente ele promove um sono tranquilo. 

Aplique de uma a duas gotas nas mãos e inale ao longo do 

dia para ajudar a diminuir os sentimentos de preocupação 

provenientes do dia-a-dia.

USOS
• Aplique na planta dos pés na hora de dormir para poder 

relaxar antes de adormecer.

• Inale diretamente das mãos ou difunda ao longo do dia 

para ajudar a reduzir sentimentos de tensão.

• Adicione de 2–3 gotas a uma banheira com água morna 

e sais para criar uma experiência relaxante e renovadora.

• Aplique de 2–3 gotas na nuca ou no peito, para 

sentimentos de calma e paz.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos ou áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

dōTERRA Serenity™



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Pinheiro Siberiano 15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Galho/Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Verde, amadeirado, fresco
Principais Componentes Químicos: Bornyl 

acetate, Camphene, δ-3-Carene, α-Pinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a equilibrar emoções e acalmar sentimentos 
de inquietação

• Difunda para um aroma relaxante

• Promove um efeito confortante quando usado em 
uma massagem

Siberian Fir

Pinheiro Siberiano 15 ml

COD. 60203324

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Pinheiro Siberiano é uma árvore conífera alta e de cor 
clara, nativa da Rússia e do Canadá. O óleo essencial de 
Pinheiro Siberiano tem um aroma refrescante e amadeirado 
que é conhecido por suas propriedades calmantes e 
relaxantes. O Pinheiro Siberiano possui uma composição 
química distinta que é predominantemente de acetato de 
bornilo, responsável pela maioria dos benefícios 
confortantes deste óleo. O Pinheiro Siberiano pode ser muito 
calmante para a pele, o que o torna um óleo essencial ideal 
para se adicionar a uma massagem relaxante. Quando 
difundido, o Pinheiro Siberiano pode ajudar a promover a 
sensação de um melhor respirar, enquanto acalma as 
emoções e oferece um efeito equilibrante.

USOS
• Massageie na pele após atividade extenuante para uma 

sensação de conforto.

• Quando estiver lidando com circunstâncias difíceis em 
casa, no trabalho ou na escola, difunda Pinheiro 
Siberiano para ajudar a reduzir os sentimentos de stress.

• Aplique na pele ajudando-a a acalmar e suavizar.

• Inale profundamente e sinta seu aroma refrescante.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Siberian Fir

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Siberian Fir PIP BR 071119
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Experimente os efeitos positivos do Mix de Óleos 
Essenciais dōTERRA Smart & Sassy™. Este mix único 
promove a aparência de uma pele mais lisa e saudável, 
enquanto exala um aroma revigorante. 

USOS
• Inale para um aroma edificante e revigorante.

• Aplique topicamente para experimentar os efeitos 
motivadores do dōTERRA Smart & Sassy™ antes das 
atividades físicas.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 
e a raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 
o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

dōTERRA Smart & Sassy™

Mix de Óleos Essenciais  15 ml

Aplicação: 

Ingredientes: Grapefruit Peel, Lemon Peel, 
Peppermint Plant, Ginger Root, and Cinnamon Bark 
essential oils.

Descrição Aromática: Mentolado, condimentado, 
herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover uma aparência de pele lisa e 
saudável

• Ajuda a promover um estilo de vida mais saudável 
por meio de seu aroma revigorante

dōTERRA Smart & Sassy™
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203935
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Aplicação: 

Ingredientes: Óleos de Toranja, Limão Siciliano, 
Hortelã-pimenta, Gengibre e Canela.

Descrição Aromática:  
Mentolado, condimentado, herbal

dōTERRA Smart & Sassy®
Aroma Natural Cítrico e Herbáceo 5 mL

COD. 60208240 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 
puras, voláteis e extremamente potentes. São 
consideradas a “alma” da planta. dōTERRA Smart & Sassy 
contém Toranja, Limão Siciliano, Hortelã-pimenta, Gengibre 
e Canela. Pode ser adicionado à sua água ou chá para uma 
bebida refrescante, e pode ser ingerido como parte de um 
programa saudável de controle de peso. O dōTERRA Smart 
& Sassy (Aroma Natural Cítrico e Herbáceo) é um produto 
volátil de origem vegetal que é obtido por meio de 
destilação a vapor e possui propriedades odoríferas e 
sápidas. Deve ser adicionado em sua bebida ou alimento 
de preferência.

USOS
• Adicione à sua água, chá, ou outra bebida.

• Consuma com água antes das refeições.

• Adicione algumas gotas ao seu dōTERRA Smart & 
Sassy® TrimShake.

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido. 

dōTERRA Smart & Sassy®

Aroma Natural Cítrico e Herbáceo 5 ml
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Smart & Sassy™ TrimShake é um shake conveniente e delicioso para o controle de peso que contém 
apenas 353 calorias por porção quando combinado com leite semidesnatado, além de fornecer nutrientes 
importantes em uma refeição. Quando batido com leite semidesnatado, o TrimShake pode ser usado como 
parte de uma estratégia de perda de peso por meio da redução de ingestão calórica diária e aumento da 
prática de exercícios que ajudam na queima de gordura. Disponível nos sabores Chocolate e Baunilha.

CONCEITO
Uma composição corporal mais ideal pode estar frequentemente correlacionada a um estilo de vida saudável, 
que inclui comer corretamente e permanecer fisicamente ativo. Comer corretamente significa ingerir alimentos 
de qualidade e em quantidades adequadas, e que incluam uma proporção saudável de carboidratos, proteínas, 
gorduras, vitaminas e minerais. Uma dieta saudável de frutas e vegetais frescos, grãos integrais e proteínas 
saudáveis fornece ao corpo os recursos necessários para a produção de energia, crescimento, funções 
imunológicas e outras funções metabólicas.
A ingestão de alimentos em excesso pode não ser saudável. As células adiposas funcionam como unidades de 
armazenamento de energia do corpo. O excesso de calorias não convertidas em energia ou usadas como blocos de 
construção para crescimento e reparo pode ser convertido em lipídios e armazenado nas células adiposas. 
Quando o corpo utiliza outras reservas de energia mais prontamente disponíveis, as células adiposas liberam 
lipídios armazenados como combustível para o metabolismo energético. Manter uma composição corporal magra 
requer armazenar menos calorias em excesso nas células adiposas e aumentar a liberação das mesmas para 
serem usadas na produção de energia. Em outras palavras, para nos mantermos em forma e em bom estado, 
precisamos comer menos e nos exercitar mais. Também precisamos comer de maneira mais inteligente.

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• O mix para controle de peso TrimShake é um conveniente e delicioso shake que pode ser consumido várias 

vezes ao dia para substituir refeições, lanches ou sobremesas. No entanto, certifique-se de consumir pelo 
menos uma refeição nutritiva e equilibrada diariamente.

• O TrimShake também pode ser usado para ajudar a manter 
um peso saudável, substituindo uma refeição.

• Fornece uma maneira conveniente de comer menos gordura  
e calorias.

• Uma porção completa para substituição de uma refeição 
ajuda a fornecer os nutrientes necessários e ajuda com os 
níveis de proteínas e carboidratos.

SUGESTÃO DE USO
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 26 g (1 dosador) 
em 300 ml de leite semidesnatado.
PARA PERDA DE PESO: Substitua diariamente duas das três 
refeições principais.
PARA MANTER O PESO: Substitua diariamente apenas uma 
refeição principal.
PARA AUMENTAR O PESO: Acrescente até dois shakes ao 
cardápio diário. 

dōTERRA Smart & Sassy™ TrimShake
Baunilha e Chocolate 
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DŌTERRA SMART & SASSY™  
TRIMSHAKE BAUNILHA
CERCA DE 21 PORÇÕES POR 
EMBALAGEM.

COD. 60208444

DŌTERRA SMART & SASSY™ 
TRIMSHAKE CHOCOLATE
CERCA DE 21 PORÇÕES POR 
EMBALAGEM.

COD. 60208445
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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais de Laranja Selvagem e Toranja 

limpam e purificam a pele.

• O óleo essencial de Gengibre é calmante e aquece 

a pele. 

• O óleo de girassol é rico em ácidos graxos 

essenciais, que suavizam e amaciam a pele. 

• O óleo de amêndoas doces atua como hidratante e 

proporciona um deslizamento suave na pele 

• O óleo de noz Kukui acalma e hidrata a pele, sem 

sensação gordurosa após o uso. 

dōTERRA® SPA 

Esfoliante para o Corpo
226 g

COD. 60205845

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O esfoliante para o Corpo dōTERRA® SPA é um produto 
natural que, com a cana-de-açúcar, ajuda a esfoliar e 
lustrar suavemente a pele, deixando-a com um brilho 
saudável e natural. Infundido com os óleos essenciais 
CPTG® de Laranja Selvagem, Toranja e Gengibre, este 
luxuoso esfoliante fornece, em casa, uma experiência 
personalizada de spa que seduz os sentidos, conforta o 
corpo e aquece a alma. Formulado com uma rica mistura 
de óleos de kukui, macadâmia e coco, o Esfoliante para o 
Corpo dōTERRA® SPA remove não apenas as células 
mortas por meio da esfoliação, mas, também, repõe a 
hidratação vital que ajuda a manter a pele macia e suave.  

MODO DE USAR 
Aplique generosamente no corpo molhado, massageando 
suavemente os pés, cotovelos e qualquer outra área que 
precise ser esfoliada. Enxágue bem. Usar em dias 
intercalados, conforme a necessidade. 

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Evite o contato com os olhos. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. 
Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha o 
produto ao abrigo da luz e do calor. 

INGREDIENTES
Caprylic/ Capric Triglyceride, Sucrose, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet Almond) Oil, Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Silica, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 
ternifolia Seed Oil, Aleurites moluccanus (Kukui) Seed Oil, 
Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, Citrus 
paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Zingiber officinale (Ginger) Oil, 
Tocopherol Acetate, Linoleic Acid, Lecithin, Phytosteryl 
Canola Glycerides, Tocopherol, Oleic Acid, Palmitic Acid, 
Glycine soja (Soybean) Oil, Stearic Acid, Triolein,  
Ascorbyl Palmitate

dōTERRA® SPA  
Esfoliante para o Corpo

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2020 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA®SPA Body Scrub  093019
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• O óleo essencial de bergamota purifica, acalma a 
pele e proporciona, ao mesmo tempo, um aroma 
revigorante e equilibrante.

• Toranja é um agente purificante para a pele com 
aroma energizante que melhora o humor. 

• O óleo essencial de cedro promove relaxamento.

• O taurato de metil-oleil-de-sódio é um surfactante 

leve, livre de sulfato, derivado da natureza e 
facilmente biodegradável. 

dōTERRA® SPA 

Sabonete Hidratante 

250 mL

COD. 60205757

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Sabonete Hidratante dōTERRA SPA é um sabonete 
natural para o corpo infundido com óleos essenciais, que 
proporciona uma rica experiência de spa e limpeza 
aromática, perfeita para ajudar você a começar o dia. Os 
surfactantes naturais derivados do óleo de coco e ácidos 
graxos essenciais proporcionam uma limpeza suave, porém 
completa e sem irritar a pele, como outros sabonetes 
agressivos. Esta solução de limpeza natural em gel fornece 
uma espuma perfeita que desliza na pele sem remover os 
seus óleos naturais. Formulado apenas com os melhores 
ingredientes da natureza, o Sabonete Hidratante dōTERRA 
SPA deixará a sua pele limpa, suave e fresca. 

MODO DE USAR 
Aplique uma pequena quantidade na pele úmida ou use 
uma esponja de banho e massageie suavemente com 
movimentos circulares. Enxágue. 

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Em caso de contato acidental com os olhos, 
enxágue com água abundantemente. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure orientação médica. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Heptyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, Citrus 
paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus aurantium bergamia 
(Bergamot) Peel Oil, Juniperus virginiana (Cedarwood) Oil, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Chloride

dōTERRA® SPA  
Sabonete Hidratante
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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• O aroma refrescante do mix de óleos essenciais 

Citrus Bliss é energizante e revigorante.

• Os óleos de semente de girassol e macadâmia são 

conhecidos por suas excepcionais propriedades 

hidratantes e capacidade de reter a umidade da 

pele. 

• Tamanho conveniente, perfeito para viagens ou 

para uso em casa ou no trabalho. 

• Sua fórmula não oleosa é absorvida rapidamente, 

deixando a pele com aparência saudável, macia e 

suave. 

dōTERRA® SPA 
Loção para as Mãos
75 mL

COD. 60205839

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A loção para as mãos dōTERRA SPA Citrus Bliss é uma 
loção leve e sedosa que deixa as mãos macias e suaves, 
enquanto desperta os sentidos com o aroma estimulante 
do mix de óleos essenciais Citrus Bliss. Infundida com 
óleos de sementes e vegetais hidratantes e nutritivos, esta 
fórmula não oleosa é absorvida rapidamente e ainda 
fornece a quantidade ideal de hidratação para mãos com 
aparência saudável. Conhecido por seu aroma energizante, 
o mix de óleos essenciais Citrus Bliss transforma essa 
fórmula em uma loção aromática que pode ser 
massageada nas mãos e desfrutada ao longo do dia. Em 
um conveniente tubo de 75 ml, a Loção Para as Mãos 
Citrus Bliss é perfeita para se levar na bolsa ou para uso 
em casa ou no trabalho. 

MODO DE USAR 
Aplicar quantidades generosas nas mãos para aliviar o 
ressecamento e apreciar o aroma de Citrus Bliss.

PRECAUÇÕES
Somente para uso externo. Manter o produto fora do 
alcance de crianças. Não aplicar sobre a pele irritada ou 
ferida. Havendo irritações, suspenda o uso e procure 
orientação médica. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor. 

INGREDIENTES
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Pentylene 
Glycol, Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate, 
Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, 
Behenyl Alcohol, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 
ternifolia (Macadamia) Seed Oil, Olea europaea (Olive) Fruit 
Oil, Astrocaryum murumuru Seed Butter, Theobroma 
grandiflorum Seed Butter, Aleurites moluccana (Kukui) 
Seed Oil, Plukenetia volubilis (Inca Inchi)Seed Oil, Citrus 
sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, Citrus limon 
(Lemon) Peel Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus 
nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citrus aurantium bergamia 
(Bergamot) Peel Oil, Citrus reticulata (Tangerine) Peel Oil, 
Citrus clementina (Clementine) Peel Oil, Vanilla planifolia 
(Vanilla) Bean Extract, Olea europaea (Olive) Fruit 
Unsaponifiables, Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, 
Squalene, Tocopherol, Solanum lycopersicum (Tomato) 
Fruit Extract, Argania spinosa Leaf Extract, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Leaf Extract, Phytosteryl Macadamiate, 
Phytosterols, Sodium Phytate, Bellis perennis (Daisy) Flower 
Extract, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Cellulose 
Gum, Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer

dōTERRA® SPA  
Citrus Bliss® Loção para as Mãos
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Entregue sua pele aos benefícios da Loção para Mãos e 

Corpo dōTERRA Spa, uma fórmula leve e não oleosa que 
contém óleo de jojoba e de semente de macadâmia, 
manteiga de murumuru e de cacau, além de extratos 
botânicos nutritivos. Esta loção possui uma textura leve, 
que é facilmente absorvida pela pele, deixando-a macia e 
sedosa. Ideal tanto para o corpo quanto para as mãos, a 
Loção para Mãos e Corpo dōTERRA Spa combina 
perfeitamente com óleos essenciais, permitindo que você, 
da cabeça aos pés, usufrua de uma experiência aromática 
personalizada.  

MODO DE USAR 
Misture, na palma das mãos, a loção com o óleo essencial 
dōTERRA® de sua escolha e aplique sobre as áreas 
desejadas. A infusão do óleo com a loção resulta em uma 
espalhabilidade e absorção mais fácil e homogênea, 
proporcionando uma secagem mais rápida. Use conforme 
necessário.

PRECAUÇÕES
Somente para uso externo. Evite o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Este produto não foi testado 
em gestantes ou lactantes. Consulte o seu médico antes de 
utilizá-lo. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

INGREDIENTES
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Pentylene 
Glycol, Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate, 
Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, 
Behenyl Alcohol, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 

ternifolia (Macadamia) Seed Oil, Olea europaea (Olive) Fruit 
Oil, Astrocaryum murumuru Seed Butter, Theobroma 

grandiflorum Seed Butter, Aleurites moluccana (Kukui) 
Seed Oil, Plukenetia volubilis (Inca Inchi) Seed Oil, Olea 

europaea (Olive) Fruit Unsaponifiables, Jojoba Oil/ 
Macadamia Seed Oil Esters, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Squalane, Squalene, Tocopherol, Solanum 

lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Argania spinosa 

(Argan) Leaf Extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) Leaf 
Extract, Phytosteryl Macadamiate, Phytosterols, Sodium 
Phytate, Bellis perennis (Daisy) Flower Extract, 
Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Cellulose Gum, 
Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, 

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Muito fácil de ser misturada com seu óleo 
essencial favorito para usufruir de uma experiência 
aromática personalizada. 

• Contém óleo de Semente de Girassol e de 
Macadâmia, que são conhecidos por suas 
excepcionais propriedades hidratantes e por sua 
habilidade em reter a hidratação da pele. 

• Sua fórmula não oleosa é rapidamente absorvida 
na pele, deixando-a com aparência macia e 
saudável. 

dōTERRA® Spa  
Hand & Body Lotion
200 ml

COD. 60205838

dōTERRA® Spa Hand & Body Lotion
Loção para Mãos e Corpo
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Hortelã verde 15 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Planta

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Doce, mentolado, fresco

Principais Componentes Químicos:  
Carvone, limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove um senso de foco e eleva o humor 

quando difundido

Spearmint
Hortelã verde 15 ml

COD. 60206600

Spearmint

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A Hortelã verde é uma planta perene que pode atingir uma 

altura de até um metro e floresce em climas temperados. É 
largamente utilizada em goma de mascar, doces e 

produtos dentais por conta de seu sabor mentolado, e para 

ajudar a promover um hálito fresco. O seu aroma doce e 

refrescante é purificante e edificante, tornando-a ideal para 
evocar um senso de foco e um humor positivo. A Hortelã 

verde é bem diferente da Hortelã-pimenta, por ser mais 
suave quando utilizada topicamente.

USOS
• Difunda para elevar o humor

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com o 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nardo 5 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Raízes
Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Amadeirado, condimentado
Principais Componentes Químicos: 

Jatamansone

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aroma estimulante

• Promove sensações de calma e relaxamento

• Usado frequentemente em aromaterapia e 
meditação por suas propriedades equilibrantes

• Purificante para a pele

Spikenard
Nardo 5 ml

COD. 60205841

Spikenard

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Spikenard PIP BR 071119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Nardo, uma planta florida da família Valeriana, é nativa das 
altas regiões alpinas e sub-alpinas nas montanhas do 
Himalaia. O óleo essencial de Nardo é destilado a partir 
das raízes da planta e tem sido valorizado por séculos, 
tradicionalmente utilizado para ungir pessoas de alto 
reconhecimento e em práticas Ayurvérdicas da Índia. 
Historicamente, Nardo tem sido utilizado para elevar o 
humor e promover relaxamento. Nardo promove uma pele 
limpa e saudável. Hoje em dia, o óleo é comumente usado 
em perfumes e em óleos de massagem relaxantes por seu 
aroma amadeirado e condimentado. Ao adquirir o óleo de 
Nardo do Nepal, a dōTERRA pode apoiar os tão necessários 
fluxos de receitas para colhedores e parceiros destiladores, 
particularmente nas áreas remotas onde ele é colhido, e 
também pode apoiar o desenvolvimento de projetos nas 
comunidades rurais através de nossas iniciativas “Cō-
Impact Sourcing®”.

USOS
• Difunda ou aplique de uma a duas gotas na nuca ou nas 

têmporas para promover sentimentos de calma e 
relaxamento.

• Crie uma fragrância personalizada ao combinar Nardo 
com Cravo, Cipreste, Olíbano, Gerânio, Baga de Zimbro, 
Lavanda, Mirra, Laranja-lima, Rosa e Vetiver.

• Adicione a um creme hidratante para amaciar e suavizar 
a pele. Adicione de uma a duas gotas ao seu sabonete 
favorito ou produto anti-idade para promover uma pele 
saudável e radiante.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de  contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Picante, doce, fresco

Principais Componentes Químicos: Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Limpa e purifica

• Seu aroma eleva o humor

Tangerine 
Tangerina 15 ml

COD. 60203606

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Conhecida por suas propriedades purificantes e aroma 
revigorante, a Tangerina tem um longo histórico de uso na 

cultura chinesa e práticas de saúde herbais. A Tangerina 

tem um aroma doce e levemente picante, similar a outros 

óleos cítricos que são revigorantes.

USOS
• O óleo essencial de Tangerina pode ser usado para 

ajudar a acalmar sentimentos de inquietação e a 

gerenciar o stress

• Para energizar e elevar o humor, aplique de uma a duas 

gotas na palma das mãos, esfregue levemente e leve-as 

ao rosto em forma de concha por 30 segundos, ou 

difunda o óleo no ambiente

• Aplique em pontos estratégicos ou no abdômen para 

promover sentimentos de alegria. Dilua em óleo vegetal 

para minimizar qualquer sensibilidade se necessário

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 

em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 

olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 

raios UV por até 12 horas após aplicação do produto.

Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 

vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 

o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 

da luz e do calor.

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Tangerine PIP BR 071119Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Tangerine
Tangerina 15 ml
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TerraShield™

Mix de Óleos Essenciais 15 ml & 30 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quando se trata de proteção em ambientes externos, não 
há defesa melhor do que o que a Mãe Natureza tem a nos 
oferecer. Os óleos essenciais são parte dessas defesas e 
formam uma barreira de vapor para as plantas, 
protegendo-as de potenciais ameaças em seu ambiente. 
TerraShield contém óleos essenciais poderosos e outros 
óleos de plantas conhecidos por ajudar promover proteção 
contra elementos do ar livre de uma maneira natural e 
segura. A fórmula contém um mix selecionado de óleos 
essenciais que incluem Ylang Ylang, Cedro, Erva de Gato, 
Eucalipto-limão, Litsea, Arborvitae, Nootka e Absoluto de 
Grão de Baunilha, e todos eles possuem componentes 
químicos específicos conhecidos por proteger contra os 
aborrecimentos que o ar livre pode causar. Além disso, o 
óleo de Tamanu age como um reforço adicional e através 
do Fornecimento Coimpacto dōTERRA, a colheita do óleo 
de Tamanu tem afetado positivamente a vida de seus 
produtores em Madagascar. O TerraShield está disponível 
em 15 ml e 30 ml, esse último em um conveniente spray. 
TerraShield é uma fórmula poderosa, porém segura que 
pode ser usada por todos os membros da família, tanto ao 
ar livre como no lar.

USOS
• Aplique TerraShield nas pernas, braços e pescoço antes 

de se expor ao ar livre, ou difunda em seu pátio.

• Leve TerraShield com você quando for acampar ou 
durante eventos ao ar livre.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 3-4 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
poderá ser utilizado em aromatizador elétrico adicionando 
de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Aplicação: I

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Ylang Ylang 
Flower, Tamanu Seed, Nootka Wood, Cedarwood 
Wood, Catnip Plant, Lemon Eucalyptus Leaf, Litsea 
Fruit, Vanilla Bean Absolute, Arborvitae Wood

Descrição Aromática: Herbáceo, amadeirado, 
pungente

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Pode ser usado com segurança por todos os 
membros da família.

TerraShield™

Mix de Óleos Essenciais 

15 ml

COD. 60203934

30 ml
COD. 60204521
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Aplicação: A T D

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Aquecedor, herbáceo, floral, 
pulveroso

Principais Componentes Químicos: Thymol, 

para-cymene

Thyme
Tomilho 15 mL 

COD. 60203933

Thyme

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Considerado como uma fonte de coragem ao seu portador, 

o Tomilho era dado por damas a cavaleiros e guerreiros 

antes que eles entrassem em combate durante a Idade 

Média. Durante esse mesmo período, o tomilho era 

frequentemente colocado debaixo de travesseiros para 

ajudar a promover um sono tranquilo e afastar os 

pesadelos. Os gregos antigos usavam tomilho em seus 

banhos e o queimavam como incenso em seus templos, 

enquanto os egípcios o usavam em suas cerimônias 

tradicionais. Hoje, o tomilho é comumente usado como 

tempero, mas também produz um óleo essencial potente 

que tem efeitos de limpeza e purificação para a pele; no 
entanto, devido ao seu alto teor de timol, o tomilho deve 

ser diluído com um óleo-base antes da aplicação.

USOS
• Dilua com um óleo-base e aplique em áreas específicas 

da pele para purificar e ajudar a promover uma pele com 
aparência saudável.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo 1 gota de 

óleo em 10 gotas de óleo de coco fracionado. O óleo 

essencial dōTERRA® também poderá ser utilizado em 
aromatizador elétrico colocando de 3-4 gotas. Manter em 

local fresco. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 

Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Tomilho  15 mL
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A raiz e o óleo essencial de cúrcuma são duas das principais 
espécies botânicas utilizadas nas práticas tradicionais de 
saúde ayurvédica da Índia e, nos dias atuais, suas modernas 
formas de uso e aplicação são inspiradas em sua longa 
história.  O óleo essencial dōTERRA® Brasil Turmeric (Aroma 
Natural de Cúrcuma) é destilado a vapor da raiz da cúrcuma e 
possui dois componentes químicos exclusivos, o Turmerone e o 
ar-Turmerone. Esses componentes fazem do uso por ingestão 
do óleo essencial de cúrcuma um elemento excelente para sua 
rotina diária de bem-estar, e proporciona uma grande explosão 
de sabor nas suas refeições salgadas favoritas. 

USOS
• Tome diariamente, adicionando de 1 a 2 gotas à sua água 

ou suco.

• Também pode ser usado para dar um sabor único às suas 
saladas e pratos.

MODO DE USAR
Adicionar de 1 a 3 gotas ao seu alimento ou bebida prediletos.

Aplicação: 
Parte da Planta: Raiz
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Terroso, fresco, verde
Principais Componentes Químicos:  

ar-Turmerone e Turmerone

Turmeric

Aroma Natural de Cúrcuma 15 mL
COD. 60213132

Turmeric
Aroma Natural de Cúrcuma 15 mL
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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Laranja Selvagem e Manjericão são conhecidos 
por sua habilidade de limpar e purificar 

• Melaleuca (Tea Tree) é conhecida por seus efeitos 
purificantes e renovadores na pele  

• Aminoácidos e lipídios nutrem e hidratam a pele   

• O Óleo de Coco reforça os efeitos dos tensoativos 
naturais 

• O Óleo de Oliva hidrata e mantém a pele com uma 
aparência saudável e jovem 

Veráge™ Solução de Limpeza Facial
60 mL

COD. 60203474

Veráge™ Solução de Limpeza Facial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Uma pele saudável e macia começa com a Solução de 
Limpeza Veráge. Infundida com óleos essenciais CPTG® de 
Laranja Selvagem, Melaleuca (Tea Tree) e Manjericão, esta 
fórmula natural em gel limpa e revigora a pele enquanto 
emolientes a nutrem e hidratam, promovendo uma pele de 
aparência jovem e radiante. A Solução de Limpeza Veráge 
limpa suavemente a sujeira e a maquiagem, e alcança 
fundo nos poros para purificar a pele. Macromoléculas 
vitais de aminoácidos, lipídios e frutose oferecem 
nutrientes que ajudam a manter a pele com aparência 
hidratada e saudável. Como o primeiro passo de sua rotina 
de cuidados diários, a Solução de Limpeza Veráge deixa a 
pele com uma sensação de limpeza e maciez enquanto 
seu aroma herbáceo e refrescante energiza os sentidos.   

MODO DE USAR 
Aplique uma pequena quantidade sobre o rosto e pescoço 
úmidos e massageie com movimentos circulares para 
cima. Enxágue abundantemente com água e seque com 
uma toalha. Use pela manhã e à noite. Para melhores 
resultados aplique em seguida o Tônico Veráge. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Em caso de contato acidental com os olhos, 
enxágue com água abundantemente. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure orientação médica. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycerin, 
Xanthan Gum, Polyglyceryl-4 Caprate, Citrus sinensis (Wild 
Orange) Peel Oil Expressed, Ocimum basilicum (Basil) Herb 
Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Sodium Cocoyl 
Amino Acids, Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino Acids, 
Fructose, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Ascorbic Acid, 
Tocopherol, Sodium Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, 
Citrus aurantium amara (Bitter Orange) Fruit Extract, Citrus 

reticulata (Tangerine) Fruit Extract, Citrus sinensis (Orange) 
Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, Sodium Phytate
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Veráge Moisturizer PIP US  092619

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais CPTG® de Jasmim, Gerânio, 
Espinheiro Marítimo e Zimbro ajudam a melhorar a 
aparência geral da pele

• Zimbro é usado para ajudar a melhorar a 
aparência da pele em amadurecimento

• Espinheiro Marinho nutre e suaviza a pele

• Rico em vitamina E e ácidos graxos, o óleo de 
Farelo de Arroz penetra profundamente na pele, 
atuando como um hidratante eficaz

• Manteiga de Karité contém ácidos graxos que 
ajudam a manter a pele com aparência saudável

• O extrato da casca de Amur Corktree condiciona e 
acalma a pele

Veráge™ Hidratante
30 mL

COD. 60203401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Perfeito para todos os tipos de pele, o Hidratante Veráge 
combina os óleos essenciais CPTG® de Jasmim, Gerânio, 
Espinheiro Marítimo e Zimbro com extratos vegetais para 
hidratação profunda e nutrição da pele. Usando tecnologia 
avançada de plantas, este hidratante leve e não oleoso 
absorve rapidamente, mas hidrata profundamente com 
manteiga de karité e ricos emolientes. O Hidratante Veráge 
promove um equilíbrio de umidade ideal na pele e ajuda a 
reduzir a aparência de linhas finas e rugas, resultando em 
uma pele suave e uniforme. 

MODO DE USAR 
Aplique pela manhã e pela noite sobre o rosto e pescoço 
limpos com movimentos para cima até obter total absorção. 
Para melhores resultados utilize a linha completa da 
coleção de Tratamentos para Pele Veráge™.  

PRECAUÇÕES 
Somente para uso externo. Evite o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance das crianças. Este produto não foi testado 
em gestantes e lactantes. Consulte seu médico antes de 
utilizá-lo. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 
Dermatologicamente testado

INGREDIENTES
Aqua (Water), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, 
Propanediol, Coconut Alkanes, Glycerin, Glycine soja 

(Soybean) Oil, Polyglyceryl-10 Distearate, Cetearyl Alcohol, 
Tapioca Starch Polymethylsilsesquioxane, Hordeum 
distichon (Barley) Extract, Oryza sativa (Rice) Bran Oil, 
Glyceryl Stearate Citrate, Juniperus communis (Juniper 
Berry) Fruit Oil, Hippophae rhamnoides (Sea Buckthorn 
Berry) Oil, Jasminum grandiflorum (Jasmine Absolute) 
Flower Extract, Pelargonium graveolens (Geranium) Oil, 
Phytic Acid, Potassium Sorbate, Betaine, Tremella 
fuciformis Sporocarp Extract, Xanthan Gum, Coco-
Caprylate/Caprate, Santalum album (Sandalwood) Wood 
Extract, Phellodendron amurense (Amur Corktree) Bark 
Extract, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl Undecylenate

Veráge™ Hidratante
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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais CPTG® de Olíbano, Sândalo 
Havaiano, Lavanda, Mirra, Sempre Viva e Rosa 
desempenham um importante papel em promover 
uma pele de aspecto saudável 

• O complexo lipídico vai muito além de um hidratante 
típico, ao usar lipídios similares àqueles encontrados 
naturalmente na pele em seu melhor estado 

• Hidrata profundamente para reduzir a aparência 
de linhas finas e rugas

• Fórmula avançada combina os lipídios dos óleos 
de oliva, jojoba e macadâmia para promover uma 
pele maravilhosamente macia e suave 

Veráge™ Salubelle™ 
Sérum Hidratante
15 mL

COD. 60203482

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Experimente os efeitos que desafiam o envelhecimento do 
Sérum Hidratante Veráge™ Salubelle™. Esta poderosa 
fórmula combina os óleos essenciais CPTG® com uma 
tecnologia botânica especializada para promover o 
equilíbrio lipídico ideal para uma pele mais suave e com 
aparência mais jovem. Aproveitando uma abordagem 
natural, porém científica, da hidratação da pele, o 
complexo lipídico usado no Sérum Hidratante Veráge 
Salubelle vai além de um sérum hidratante típico, usando 
lipídios semelhantes aos encontrados na pele quando ela 
está no seu melhor estado. O Sérum Hidratante Veráge 
Salubelle é uma fórmula inovadora e altamente eficaz que 
produz resultados que você pode ver e sentir 
instantaneamente.

MODO DE USAR 
Aplique pela manhã e à noite sobre o rosto e pescoço 
limpos com movimentos para cima. Para melhores 
resultados aplique em seguida o Creme Hidratante 
Antirrugas Veráge™. Dermatologicamente testado.

PRECAUÇÕES 
Somente para uso externo. Evite o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance das crianças. Este produto não foi testado 
em gestantes e lactantes. Consulte seu médico antes de 
utilizá-lo. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

INGREDIENTES
Jojoba/Macadamia Seed Oil Esters, Boswellia carterii 
(Frankincense) Oil, Squalene, Santalum paniculatum (Hawaiian 
Sandalwood) Wood Oil, Lavandula angustifolia (Lavender) 
Oil, Commiphora myrrha (Myrrh) Oil, Phytosteryl Macadamiate, 
Helichrysum italicum (Helichrysum) Flower Oil, Rosa 
damascena (Rose) Flower Oil, Phyosterols, Tocopherol

Veráge™ Salubelle™ 

Sérum Hidratante
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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Ylang Ylang conforta a pele

• Semente de Coentro e Cipreste são conhecidos por 
seus benefícios tonificantes, confortantes e 
revigorantes para a pele

• Palmarosa é conhecida por ajudar a avivar e 
equilibrar a pele; perfeita para uma tônico de uso 
diário

• Hamamélis promove muitos benefícios para a pele, 
e é especialmente calmante para a mesma

• Aloe tem sido usada por séculos para acalmar e 
hidratar a pele

Veráge™ Tônico
50 mL

COD. 60203472

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Tônico Veráge combina óleos essenciais CPTG® com 
extratos botânicos nutritivos para firmar, tonificar e suavizar 
a pele a qualquer hora, em qualquer lugar. Este tônico 
hidratante fortifica e refresca a pele enquanto revigora os 
sentidos para uma dose extra de energia e uma pele 
radiante. Este segundo passo na Coleção de Cuidados para 
a Pele Veráge a prepara para os ricos emolientes e 
nutrientes encontrados no Sérum Hidratante Veráge 
Salubelle™ e no Hidratante Veráge™. Incorporando 
Hamamélis, Aloe e outros ingredientes benéficos para os 
cuidados com a pele, o Tônico Veráge refina e firma os 
poros e melhora a textura e clareza da pele quando 
utilizado diariamente. Esta fórmula fresca e revigorante 
pode ser usada como uma bruma refrescante durante o 
dia para uma pele fresca e radiante.  

MODO DE USAR 
Aplicar pela manhã e pela noite ou durante o dia conforme 
desejado. Para melhores resultados aplique em seguida o 
Sérum Hidratante Anti-Idade Veráge Salubelle™.  

PRECAUÇÕES 
Apenas para uso externo. Evitar o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance das crianças. Mantenha o produto ao 
abrigo da luz e do calor.

INGREDIENTES: 
Aqua (Water), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, 
Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Water, Propanediol, 
Heptyl Glucoside, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, 
Cymbopogon martini (Palmarosa) Oil, Cupressus sempervirens 
(Cypress) Oil, Coriandrum sativum (Coriander) Seed Oil, 
Copper PCA, Gluconic Acid, Sodium Benzoate,Malachite 

Veráge™
 Tônico
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Aplicação: A T N

Parte da Planta: Raiz

Método de Extração: Hidro Difusão

Descrição Aromática: Doce, amadeirado, 

caramelado

Principais Componentes Químicos: 

Isovalencenol, Khusimol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Efeito calmante e equilibrante nas emoções

Vetiver

Vetiver 15 ml 

COD. 60203422

Vetiver

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Vetiver, um membro da família das gramíneas, é cultivado 

por muitos motivos. Diferentemente de outras gramíneas, a 

raiz desta planta cresce para baixo, o que a torna ideal 

para prevenção de erosões, e para promover um solo 

estável. O Vetiver possui um aroma exótico e complexo que 

é extensivamente utilizado em perfumes. Por conta de 

suas propriedades equilibrantes nas emoções, o Vetiver é 

um óleo ideal para se usar em massoterapia. Ele também 

pode ser aplicado nos pés antes de dormir para promover 

uma noite de sono tranquila. 

USOS
• Use como óleo de massagem para acalmar as emoções. 

• Tome um banho de banheira morno com algumas gotas de 

óleo essencial de Vetiver para um relaxamento profundo.

• Difunda com Lavanda, dōTERRA Serenity™ ou dōTERRA 
Balance™ para acalmar as emoções e diminuir o stress. 

• Use um palito de dentes para ajudá-lo a pegar a quantidade 

correta de óleo se o Vetiver for muito grosso para sair do 

frasco. Ele é um óleo extremamente concentrado. 

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 

adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 

do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 

de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 

os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 

com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 

médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Vetiver  15 ml
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Complexo de Nutrientes Alimentares dōTERRA® VM Complex é uma fórmula nutritiva composta por 
vitaminas e minerais biodisponíveis que, atualmente, são deficitários nas dietas modernas. A fórmula inclui 
uma mistura equilibrada de vitaminas essenciais A, C e E, e um complexo de vitaminas do complexo B. O VM 
Complex® vem em cápsulas vegetais livres de lauril sulfato de sódio e contém minerais quelatados 
necessários para a manutenção dos ossos e que incluem o cálcio, o magnésio e o zinco.    

CONCEITO
Embora seja bastante claro que as dietas em muitos países desenvolvidos incluem uma quantidade de 
calorias adequada mas, às vezes, excessiva, um crescente volume de evidências mostra que, à medida 
que comemos mais, obtemos menos nutrientes essenciais vitais para uma saúde ideal. As escolhas de 
alimentos muito processados, ricos em calorias e pobres em nutrientes podem ser prejudiciais à saúde, 
pois nosso corpo é privado de vitaminas e minerais, dentre outros nutrientes essenciais. A American 
Medical Association reconhece a prudência de ingestão de suplementos nutricionais, admitindo que, 
embora “as síndromes clínicas das deficiências vitamínicas sejam 
incomuns nas sociedades ocidentais, o status subótimo das 
vitaminas não o é” (Journal of the American Medical Association, 
19 de junho de 2002).   

O VM Complex® é um conjunto abrangente de vitaminas e 
minerais apresentados em um complexo de nutrientes 
alimentares essenciais.  

A maioria das vitaminas e minerais absorvidos pelo corpo vem 
dos alimentos que ingerimos. Contudo, e às vezes, vitaminas e 
minerais que são isolados ou produzidos sinteticamente podem 
se tornar mais difíceis de serem reconhecidos e absorvidos como 
nutrientes alimentares pelo nosso corpo. O VM 
Complex®representa o padrão ouro na suplementação de 
vitaminas e minerais. O VM Complex® é formulado para ser 
usado no dia a dia, juntamente com o xEO Mega®, para fornecer 
uma base abrangente de suplementos alimentares.  

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Fornece 22 vitaminas e minerais essenciais 
• Oferece uma combinação equilibrada de vitaminas essenciais, 

incluindo as vitaminas A, C e E, e fornece, ainda, um complexo 
de vitaminas do complexo B  

• Inclui uma mistura equilibrada de minerais quelatados, incluindo 
cálcio, magnésio, zinco, cobre e manganês

• Contém um espectro completo de formas de vitamina E   
• Especialmente formulado para ser usado no dia a dia, 

juntamente com o xEO Mega®, para fornecer uma base 
abrangente de suplementos alimentares   

VM Complex®

Suplemento Alimentar de Vitaminas 
e Minerais em Cápsulas
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RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO
Adultos (> 19 anos), consumir 4 (quatro) cápsulas 
ao dia, ou conforme orientação médica e/ou de 
nutricionista.

VM COMPLEX® 
SUPLEMENTO 
ALIMENTAR DE 
VITAMINAS E MINERAIS
120 CÁPSULAS

COD. 60205740
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O xEO Mega® é uma fórmula exclusiva composta por óleos essenciais CPTG® e uma mistura patenteada de 

ácidos graxos ômega de origens marinha e terrestre. Uma porção de xEO Mega fornece 900 miligramas de 

lipídios marinhos (contendo 300 mg de EPA, 300 mg de DHA e 70 mg de outros ômega-3), além de uma mistura 

de 250 mg de ácidos graxos de origem vegetal. Sua formulação também inclui 800 UI de vitamina D natural, 60 

UI de vitamina E natural e 1 mg de astaxantina, colhida de microalgas.  

CONCEITO
Embora alguns ácidos graxos possam ser produzidos pelo corpo, com outros não ocorre o mesmo, como, por 

exemplo, os ácidos graxos “essenciais”. Assim, e para nos fornecer esses importantes nutrientes, temos de 

contar com os alimentos que ingerimos. 

Os ácidos graxos essenciais mais comuns são os ácidos graxos conhecidos como ômega-6 e ômega-3. A ciência 

moderna sugere que, para uma saúde ideal, os seres humanos devem consumir uma proporção de 1 ácido 

graxo ômega-6 para 1 ácido graxo ômega-3. Infelizmente, e devido à abundância de ácidos graxos ômega-6 em 

óleos vegetais e ao nosso crescente consumo de alimentos fritos e gordurosos, uma típica dieta ocidental inclui 

ácidos graxos ômega-6 em uma proporção de 20 para 1! Embora nossa dieta deva incluir alguns ácidos graxos 

ômega-6 como nutrientes essenciais para a vida, o seu consumo 

desproporcional, assim como o de outras gorduras hidrogenadas ou 

trans não saudáveis, tem sido associado a problemas de saúde.  

Por outro lado, há um enorme volume de evidências científicas que 
apoiam, como benéfico para a saúde, uma maior ingestão 
alimentar de ácidos graxos ômega-3. 

Restaurar o equilíbrio entre os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 é 

um passo importante para manter o corpo saudável. Isso pode ser 

feito diminuindo-se a ingestão de alimentos não saudáveis e ricos 

em ácidos graxos ômega-6, bem como aumentando-se a ingestão 

de alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3. Na dieta, o peixe é 

uma excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, mas eles também 

podem ser encontrados no óleo de canola e no óleo de algumas 

nozes e sementes. Devido à crescente preocupação sobre os níveis 

de toxinas e metais pesados presentes nos oceanos do mundo, o 

consumo diário de peixes como fonte de ácidos graxos ômega-3 

tornou-se inaceitável para alguns consumidores. Uma porção de 

xEO Mega® fornece 900 miligramas de lipídios marinhos puros e 

microfiltrados com 300 mg de EPA, 300 mg de DHA e 70 mg de 
outros ômega-3. 

Óleos de Origem Marinha
A dōTERRA® utiliza os óleos ômega-3 marinhos da melhor qualidade 
do mundo. Ambos os óleos de peixe são testados para verificação 
quanto à eventual ocorrência de mais de 250 contaminantes, além 

xEO Mega®

Suplemento Alimentar em Cápsulas
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de serem certificados como sustentáveis pela 
prestigiada organização Friend of the Sea na 

Europa. 

Astaxantina and Vitamina E
A astaxantina usada no xEO Mega® é um extrato 

padronizado de microalgas cultivadas em um 

sistema de água pura e também ativadas pela 

luz. Em resposta à exposição à luz, a microalga 

produz astaxantina como mecanismo de defesa 

contra a oxidação e, assim, ela muda da cor 

verde claro para vermelho escuro. Nesse 

momento, ela é, então, extraída das microalgas, 

microfiltrada e padronizada quanto à potência. A 
astaxantina é combinada à vitamina E natural.  

Vitamina D
O xEO Mega® também inclui 800 UI de vitamina 

D natural, que é uma vitamina lipossolúvel, 

presente em um número limitado de alimentos, 

como peixe, fígado bovino, queijo, gema de ovo e 

laticínios fortificados. Ela também pode ser 
sintetizada pelo corpo quando ativada pela 

exposição à luz solar e desempenha um papel 

essencial na saúde e no crescimento ósseo.   

xEO Mega® 
O xEO Mega® é uma abordagem revolucionária 

para suplementar a dieta com ácidos graxos 

ômega-3 e outros nutrientes lipossolúveis. Essa 

fórmula exclusiva de nutrientes é embalada em 

pequenas cápsulas vegetais e, no dia a dia, pode 

ser usada em conjunto com o VM Complex® 

como uma base abrangente de suplementos 

alimentares.  

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Fornece óleo de peixe puro, concentrado e 

filtrado molecularmente com 300 mg de EPA e 
300 mg de DHA por porção diária e 70 mg de 

outros ômega-3.

• Fornece uma ampla gama de ácidos graxos 

ômega-3, incluindo EPA, DHA, ALA e SDA de 

fontes marinhas e vegetais, para ajudar a 

manter um equilíbrio saudável desses 

nutrientes vitais. 

• Aromatizado com uma mistura patenteada de 

óleos essenciais CPTG® dōTERRA de cravo, 
olíbano, tomilho, cominho, laranja-selvagem, 

hortelã-pimenta, gengibre, alcaravia e 

camomila-alemã. 

• Inclui 800 UI de vitamina D natural e 60 UI de 

vitamina E natural.

•  Não contém leite ou produtos de trigo.

•  Especialmente formulado para ser usado 

diariamente com o VM Complex® como uma 

base abrangente de suplementos alimentares.

•  A vitamina A auxilia na visão.

•  A vitamina A auxilia no funcionamento do 

sistema imune.

•  A vitamina A auxilia no metabolismo do ferro.

•  A vitamina A contribui para a manutenção da 

pele.

•  A vitamina A auxilia na manutenção de 

mucosas.

•  A vitamina A auxilia no processo de 

diferenciação celular.

•  Fonte de vitamina A.

• Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de vitamina A.

• A vitamina D auxilia na formação dos ossos e 

dentes.

• A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e 

fósforo.

• A vitamina D auxilia no funcionamento do 

sistema imune.

•  A vitamina D auxilia no funcionamento 

muscular.

•  A vitamina D auxilia na manutenção dos níveis 

de cálcio no sangue. 

• A vitamina D auxilia no processo de divisão 

celular.

• A vitamina E é um antioxidante que auxilia na 

proteção dos danos causados pelos radicais 

livres.

• Fonte de Vitamina E.

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO:
Adultos (> 19 anos), consumir 4 (quatro) 

cápsulas ao dia, ou conforme

orientação médica e/ou de nutricionista.
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Whisper™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Mix de Óleos Essenciais Whisper™ é um mix complexo e 
diverso que combina com a química individual de cada 
pessoa para criar uma fragrância pessoal e individual. 
Cada um dos óleos essenciais do mix oferece um aroma 
distinto que encanta os sentidos tanto de quem está 
usando a fragrância, quanto de quem está passando por 
perto. Os aromas eufóricos do Jasmim e Ylang Ylang, 
conhecidas como as flores mais preciosas na indústria de 
perfumes e aromaterapia, misturam-se com os aromas 
aconchegantes do Patchouli, Baunilha, Canela e Cacau 
para formar este mix inigualável em complexidade e 
influência aromática. 

USOS
• Aplique nos punhos, nuca e pontos de pulsação para 

uma fragrância individualizada e distinta.

• Difunda ou aplique em pingentes de argila para uma 
experiência aromática diferenciada.

• Coloque de uma a duas gotas na palma das mãos e 
esfregue em roupas, lenços e casacos para desfrutar de 
emoções tranquilas ao longo do dia.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol 
e a raios UV por até 12 horas após aplicação do produto. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 
o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

Mix de Óleos Essenciais  5 ml

Aplicação: 

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Patchouli 
Leaf, Bergamot Peel, Hawaiian Sandalwood Wood, 
Rose Flower, Vanilla Bean Absolute, Jasmine Flower, 
Cinnamon Bark, Vetiver Root, Labdanum Leaf/Stem, 
Cocoa Seed, Ylang Ylang Flower

Descrição Aromática: Almiscarado, aconhegante, 
condimentado, suave, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Combina com a química de cada indivíduo para 
criar uma fragrância linda, única e pessoal

• Promove um aroma aconchegante e almiscarado

• Encanta e desperta os sentidos 

Whisper™

Mix de Óleos Essenciais 5 ml

COD. 60203877



PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Laranja-lima  15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Doce, fresco, cítrico

Principais Componentes Químicos: Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Óleo poderoso para ajudar a purificar o ar

• Energizante para a mente e corpo

Wild Orange
Laranja-lima 15 ml

COD. 60203415

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Extraído a frio das cascas da Laranja, o Laranja-lima é um 
dos óleos essenciais dōTERRA mais vendidos por conta de 
seu aroma energizante. Com teor alto de monoterpenos, 
Laranja-lima possui qualidades purificantes e energizantes. 
Difundir Laranja-lima ajuda a energizar e elevar a mente e 
o corpo e a purificar o ar. Laranja-lima realça qualquer óleo 
essencial com seu aroma doce e refrescante. 

USOS
• Difunda para elevar o humor e os níveis de energia e 

para purificar o ar.

• Para uma dose extra de energia, coloque de uma a duas 
gotas na palma da mão com partes iguais de Hortelã-
pimenta e Olíbano. Massageie as mãos e respire 
profundamente, e depois passe as mãos na nuca.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição a raios 
UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em caso 
de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.

Wild Orange

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Wild Orange PIP BR 071119
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Aplicação: I

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Expressão a frio

Descrição Aromática: Doce, fresco, cítrico

Principais Componentes Químicos: Limonene

Wild Orange
Aroma Natural de Laranja Selvagem 5 ml

COD. 60207160

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São consideradas 

a “alma” da planta. Extraído a frio das cascas do fruto, o 

Laranja Selvagem é um dos óleos mais vendidos da 

dōTERRA®. Ele pode ser tomado diariamente e adiciona um 

toque cítrico de sabor a bebidas e pratos. O Aroma Natural 
de Laranja Selvagem  é um produto volátil de origem 

vegetal que é obtido por meio de destilação a vapor e 

possui propriedades odoríferas e sápidas. Deve ser 

adicionado em sua bebida ou alimento de preferência.

USOS 
Adicione uma gota a sua água todos os dias para um toque 
cítrico de sabor

MODO DE USAR 
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Wild Orange
Aroma Natural de Laranja Selvagem 5 mL
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Aplicação: 

Parte da Planta: Folha

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Doce, mentolado, 
refrescante

Principais Componentes Químicos: Methyl 
salicylate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ótimo para uma massagem confortante e 
aquecedora depois dos exercícios 

• Possui um aroma refrescante que é edificante e 
estimulante

Wintergreen
Wintergreen 15 ml

COD. 60203932

Wintergreen

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O óleo essencial de Wintergreen é derivado das folhas de 
um arbusto rasteiro encontrado em áreas de coníferas. O 
principal componente químico no Wintergreen, o salicilato 
de metila, é utilizado em cremes e mixes para massagem 
por conta de suas propriedades confortantes. Aliás, 
Wintergreen e Bétula são as únicas plantas no mundo que 
possuem salicilato de metila naturalmente. Quando 
difundido, o Wintergreen possui um aroma refrescante que 
é edificante e estimulante. Por meio da iniciativa de 
Fornecimento Co-Impacto dōTERRA, nossa nova fonte de 
Wintergreen vem do Nepal, onde a planta silvestre é 
extraída por habitantes dos vilarejos rurais, e então 
destilada em destilarias de propriedade da comunidade. 
Este processo cria um aumento nas oportunidades 
econômicas para as regiões mais remotas do Nepal.

USOS
• Wintergreen possui um efeito aquecedor quando 

aplicado na pele e é excelente para ser usado em uma 
massagem confortante. Somente uma pequena 
quantidade é necessária, portanto use pouco e dilua 
com Óleo de Coco Fracionado.

• Para um banho relaxante, adicione de 1-2 gotas de óleo 
essencial de Wintergreen a uma banheira com água 
morna.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
adicionando de 3-4 gotas. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Wintergreen   15 ml
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Aplicação: A T S

Ingredientes: Pomegranate Seed Oil, Yarrow 
Essential Oil 

Descrição Aromática: Herbáceo, frutado, 
condimentado

Principais Componentes Químicos: Punicic 
acid, β-caryophyllene, chamazulene 

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Yarrow|Pom é um mix único de óleo essencial de 
aquiléia com óleo essencial de romã, extraído por 
expressão a frio, e oferece benefícios poderosos 
para a pele

• Confortante para a pele

Yarrow|Pom
Mix de Óleos Essenciais 15 mL
COD. 60209636

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Yarrow|Pom é um mix único de óleo essencial de aquiléia 
com óleo essencial de romã, extraído por expressão a frio e 
formulado para ser o seu aliado principal em uma 
abordagem de dentro para fora em termos de idade, 
vitalidade, bem-estar em geral e o melhor de tudo, para 
aquele brilho especial. Este ativo botânico poderoso pode 
ser aplicado topicamente para ajudar a revitalizar a pele em 
processo de amadurecimento.

USOS
• Como parte de sua rotina de cuidados para a pele, 

aplique Yarrow|Pom para ajudar a promover a aparência 
de uma pele jovem e saudável.

• Crie uma experiência confortante de massagem com 
algumas gotas de Yarrow|Pom para ajudar a dissipar a 
tensão.

MODO DE USAR 
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA® 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Yarrow|Pom
Mix de Óleos Essenciais 15 mL



©2019 dōTERRA Holdings, LLC Ylang Ylang PIP BR 071119Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Ylang Ylang  15 ml

Aplicação: 

Parte da Planta: Flor

Método de Extração: Destilação a vapor

Descrição Aromática: Doce, apimentado, rico

Principais Componentes Químicos: 

Germacrene D, β-Caryophyllene, Farnesene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover a aparência de pele e cabelos 
saudáveis quando aplicado topicamente

• Eleva o humor e possui efeito relaxante quando 
difundido

Ylang Ylang
Ylang Ylang 15 ml

COD. 60203414

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O óleo essencial Ylang Ylang é derivado das flores 
estreladas da árvore tropical de Ylang Ylang, e é 
extensivamente utilizado na indústria de perfumes e em 
aromaterapia. Semelhante ao Jasmim, Ylang Ylang tem 
sido utilizado por séculos em cerimônias de casamento, 
assim como religiosas. Em aromaterapia, Ylang Ylang é 
utilizado para reduzir a tensão e o stress e para promover 
uma perspectiva positiva. Ele é também largamente 
utilizado em produtos para cabelo e pele, por suas 
propriedades nutritivas e de proteção. Ylang Ylang vai bem 
com Bergamota, Gerânio e Toranja.

USOS
• Adicione Ylang Ylang a sais de banho para uma 

experiência relaxante.

• Refresque a pele de seu rosto com vapor de 
aromaterapia utilizando óleo essencial de Ylang Ylang.

• Aplique nos punhos para um perfume doce e floral.

• Adicione Ylang Ylang a um óleo vegetal para hidratação 
capilar.

MODO DE USAR
Aplicar sobre a pele na área desejada diluindo de 1-3 gotas 
em óleo de coco fracionado. O óleo essencial dōTERRA 
também poderá ser utilizado em aromatizador elétrico 
colocando de 3-4 gotas.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Ylang Ylang
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Névoa poderosa ajuda a purificar e umedecer o ar 

• Configurações de tempo de 1, 2 e 4 horas 

• Luz de LED opcional 

• Névoa ultra-fina alcança até 30 metros quadrados 

• Difusor simples, fácil e conveniente de usar 

• Leve e estável para os muitos espaços em sua vida

Difusor Petal

COD. 60204593 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O difusor Petal dōTERRA é um difusor compacto e fácil de 
usar e que promove benefícios para você e sua família. Ele 
possui uma névoa relaxante e uma suave luz ambiente, 
tornando-o ideal para difusão noturna e possui uma área 
de cobertura de até 30 metros quadrados. O difusor Petal 
possui três configurações de tempo—1, 2, e 4 horas—
permitindo controlar a difusão de óleos essenciais no ar. 
Esse conveniente difusor é estável, leve e fácil de usar—
perfeito para uso no lar ou no trabalho. O difusor Petal 
espalha uma névoa ultra fina, mas ao mesmo tempo 
poderosa no ar, liberando os efeitos aromáticos dos óleos 
CPTG® dōTERRA rápida e seguramente. Esse difusor 
acessível e de alta qualidade é perfeito tanto para os 
novatos quanto para os usuários mais experientes dos 
óleos essenciais que desejem um difusor de óleos 
essenciais confiável, conveniente e fácil de usar.

Difusor Petal
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 

Ingredientes: Óleos essenciais de Anise Seed, 
Peppermint Plant, Ginger Root, Caraway Seed, 
Coriander Seed, Tarragon Plant e Fennel

Descrição Aromática: Cítrico, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Este mix único contém Gengibre, Erva Doce e 
sementes de Coentro junto com Hortelã-pimenta, 
Estragão, Anis e sementes de Cominho.  

• Aplique no abdomen antes de viajar de carro ou 
avião para um aroma calmante.

ZenGest™ 

Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203393

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Este mix único contém Gengibre, Erva Doce e sementes de 
Coentro junto com Hortelã-pimenta, Estragão, Anis e 
sementes de Cominho.

MODO DE USAR
Aplique no abdomen antes de viajar de carro ou avião para 
um aroma calmante.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte o seu médico. Evite contato com 
os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um 
médico.

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

ZenGest™

Mix de Óleos Essenciais 15 ml
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação:

Ingredientes: Anise Seed, Peppermint Plant, Ginger 

Rhizome/Root, Caraway Seed, Coriander Seed, 

Tarragon Plant, and Fennel Seed essential oils

Descrição Aromática: Cítrico, doce

ZenGest™ 

Aroma Natural de Condimentos 5 ml 

COD. 60206955

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os óleos essenciais são substâncias químicas naturais, 

puras, voláteis e extremamente potentes. São 

consideradas a “alma” da planta. Este mix único contém 

Gengibre, Erva Doce e sementes de Coentro junto com 

Hortelã-pimenta, Estragão, Anis e sementes de Cominho. 

Adicione algumas gotas à sua água ou chá.

MODO DE USAR
Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido.

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

ZenGest™

Aroma Natural de Condimentos 5 ml
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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Anise Seed, 

Peppermint Plant, Ginger Root, Caraway Seed, 
Coriander Seed, Tarragon Plant, and Fennel Seed 
essential oils.

Descrição Aromática: Condimentado, doce, 
mentolado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Perfeito para se usar em uma relaxante massagem 
abdominal 

ZenGest™ Touch

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

COD. 60206572

ZenGest™ Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O mix de óleos essenciais ZenGest™ Touch é perfeito para 
se ter à mão em casa, no escritório ou durante suas 
viagens. O aroma confortante do mix de óleos essenciais 
ZenGest™ se une ao Óleo de Coco Fracionado no ZenGest 
Touch em uma forma suave de aplicação tópica. Os óleos 
essenciais de Anis, Hortelã-pimenta, Gengibre, Semente 
de Cominho, Erva Doce, Sementes de Coentro e Estragão 
são conhecidos por suas habilidades em promover uma 
sensação confortante durante uma viagem de carro 
quando inalados ou aplicados topicamente. O ZenGest 
Touch é ideal para aqueles que querem desfrutar dos 
efeitos do ZenGest em uma versão diluída para pele 
sensível.

USOS
• Tenha sempre à mão para uma viagem de carro ou de avião.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis.  Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em 
caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml
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