
A força da
dōTERRA para 
você

pursue what's pure



A dōTERRA trabalha
arduamente para
trazer a você os óleos
essenciais mais
efetivos e puros do
mundo, para que
você se sinta
empoderado(a) para
cuidar da sua saúde e
bem-estar.

A força da dōTERRA
para você



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

É preciso ter força para
produzir óleos essenciais
100% puros e inalterados.

Nos óleos essenciais, pureza
significa receber os benefícios
naturais da planta em sua
totalidade. Por isso, é crucial
escolher óleos essenciais criados
com os mais elevados padrões de
qualidade. Nem todas as empresas
estão dispostas a fazer o
necessário para garantir que cada
frasco de óleo essencial seja
suficientemente seguro,
suficientemente natural, ou
suficientemente poderoso para
você e seus entes queridos.



É preciso ter força para se 
comprometer

Desde o início, nossa missão tem sido
compartilhar óleos essenciais puros e
de alta qualidade com o mundo. A
pureza é o comprometimento
inabalável da dōTERRA com você.
Quaisquer atalhos, desde o dia em que
a semente é plantada, até o momento
em que você abre o frasco de óleo
essencial e sente seu aroma,
comprometeriam essa pureza. Nós
não pegamos atalhos, mas muitas
outras empresas, sim.

Na dōTERRA, nós ativamente
buscamos o que é puro ao longo de
todo o caminho, da fonte até você,
para que você possa descansar
facilmente, sabendo que sua vida é
melhor com os nossos produtos.



 

 

Sinta-se
Confiante
Quando seus óleos 
essenciais são puros e 
eficazes, você consegue  
prover para você e sua 
família.



Saiba que seus óleos 
essenciais são 
poderosos e eficazes.
Quando você escolhe os óleos 
essenciais de maior qualidade, 
você consegue proteger e 
fortalecer sua família quando 
eles mais precisarem. Somos 
parceiros de profissionais da 
área médica e instalações de 
pesquisa. Consideramos 
nossa responsabilidade 
garantir que nossos óleos 
ajudem você a manter seus 
entes queridos fortes.



Com tantos produtos no
mercado, queremos que você se
sinta confiante de que possui
óleos essenciais que realmente
funcionam —   soluções naturais
com as quais você pode contar.
Afinal de contas, quando se diz
respeito a cuidar de sua família,
sabemos que você quer o melhor 
apoio possível.

Com produtos eficazes em suas
mãos, você consegue prover por
você e fazer o mesmo pela sua
família.



*Esses argumentos não foram avaliados pela Administração de Drogas
e Alimentos (FDA). Esse produto não tem intenção de diagnosticar,
tratar, curar, ou prevenir nenhuma doença.

 

 
 

dōTERRA On Guard®
Apoie o sistema imunológico.*
• Aplique para benefícios de
uma limpeza potente.
• Esfregue nas solas dos pés.
• Adicione à água quente com
mel.

 
 
 

dōTERRA Breathe®
Promova sentimentos de fácil 
respiração.
• Esfregue no peito ou nas costas.
• Difunda na hora de dormir.
• Inale diretamente das palmas das
mãos.

 
 
 

Copaíba
Acalme desconfortos corporais.*
• Uma gota debaixo da língua.
• Difunda para um ambiente
calmo.
• Esfregue nas áreas de interesse.



Sinta-se
Centrado(a)

Assim como uma planta, 
o seu ambiente importa.
Explore as ferramentas
que ajudam a criar um
ambiente no qual você
prospere.



Saiba que você possui as 
ferramentas que precisa 
para prosperar.
Onde e como uma planta cresce 
influencia os benefícios que você 
recebe dela. Frankincense 
prospera na adversidade, contra 
ventos fortes e em solo seco. 
A lavanda precisa de uma chuva 
gentil e sol quente. Essa é a razão 
pela qual andamos a segunda 
milha para obter óleos essenciais 
de plantas que crescem em 
localizações privilegiadas.



Assim como uma planta, o seu
ambiente importa. A dōTERRA
oferece as ferramentas que
você necessita para criar um
ambiente no qual você pode
prosperar. Óleos essenciais
podem te ajudar a criar um
ambiente de energia, um
espaço de estabilidade, ou um
lugar de paz.

A força, pureza e potência de
cada frasco de óleo essencial
da dōTERRA significa que você
pode descansar sossegado,
sabendo que possui as
soluções mais eficazes e
naturais, se adaptando a
qualquer coisa que a vida jogue 
na sua direção.



  

 

ADAPTIV™
Adapte-se e se estresse menos.
• Difunda para um aroma
calmante e relaxante.
• Aplique nos pontos pulsantes.
• Inale para combater o estresse.

 

 

 

®dōTERRA Serenity
Apoie o sono reparador
• Coloque uma gota em um
travesseiro.
• Adicione a um banho noturno.
• Esfregue no pescoço antes de
dormir.

Ylang Ylang
Crie um ambiente calmo 
• Difunda para um aroma
luxuoso e relaxante.
• Escove uma gota nos
cabelos.
• Aplique como perfume.
•



Sinta-se
Seguro
Descubra porquê milhões 
de clientes da dōTERRA 
usam óleos essenciais 
para limpar e proteger 
seus lares.



Saiba que seu lar está 
limpo e livre de toxinas

Você quer manter seu lar 
limpo e seguro. Algumas 
pessoas pensam que a única 
maneira de fazer isto é com 
produtos de limpeza e 
produtos químicos pesados. 
Mas você sabe o que 
realmente está nessas 
garrafas? Felizmente, existe 
um mundo inteiro de 
alternativas disponíveis.

Milhões de clientes da 
dōTERRA usam o poder dos 
óleos essenciais para limpar e 
proteger seus lares. Quando 
você usa os óleos da 
dōTERRA, você o faz com a 
confiança de saber 
exatamente o que está dentro 
de cada frasco — até um nível 
molecular. 



Porque a dōTERRA está 
envolvida em cada passo do 
processo e nunca pega atalhos, 
nós podemos dizer com 
confiança e de maneira 
definitiva que os óleos 
essenciais da dōTERRA são 
puros. Os testes abrangentes 
realizados em cada lote são os 
passos finais que tomamos para 
assegurar que nossos óleos 
estão livres de quaisquer 
alterações ou contaminações.

Quando você experimenta o 
poder de óleos essenciais 
potentes, poderosos e 
inalterados, você consegue 
sentir a diferença — você 
consegue dizer que pureza 
importa. 



 

 

Purify
Fresco, ventilado e limpo.
• Use como um limpador de
superfícies potente.
• Difunda para substituir odores
desagradáveis e limpar o ar.
• Protege contra ameaças
ambientais.

 

Melaleuca
Limpe, purifique e rejuvenesça.
• Use como um limpador de
superfícies natural.
• Aplique em irritações na pele.
• Aplique nos cabelos e unhas.

 

Lemon
Limpeza, dentro* e fora.
• Use para limpar superfícies.
• Adicione uma gota em um
copo de água.
• Inale para um aroma positivo.

*Esses argumentos não foram avaliados pela Administração de Drogas e
Alimentos (FDA). Esse produto não tem intenção de diagnosticar,tratar,
curar, ou prevenir nenhuma doença.



Sinta-se
Estável

Aproveite o poder de 
aromas puros para mudar 
o seu dia e criar a
atmosfera da qual você
precisa.



Saiba que você está no 
controle da sua vida — 
sempre. 
O aroma pode transportar você 
instantaneamente para memórias, 
lugares e experiências específicas.
Isso é o que o torna tão poderoso 
em criar uma atmosfera em seu lar, 
seja calmante, encorajadora, 
relaxante ou de aterramento.

Como os aromas conseguem
transformar qualquer situação, a 
dōTERRA faz todo o possível para 
criar óleos essenciais que mantêm 
os verdadeiros aromas das plantas  
que os criam. Da fonte e colheita ao 
teste para contaminantes e 
armazenamento seguro,  
capturando a verdadeira essência 
de uma flor de jasmin, casca de 
laranja, cardamomo, folha de 
eucalipto e mais.



É fácil pensar que todos os 
óleos essenciais são criados 
igualmente — que o óleo de 
lavanda de diferentes 
empresas irão possuir o 
mesmo cheiro e fornecer os 
mesmos benefícios. 
Infelizmente, isso não é 
verdade. Você quer o aroma 
mais puro, então importa 
como o óleo foi criado. 

A força da dōTERRA é o nosso 
compromisso em trazer para 
você os óleos essenciais mais 
potentes. Aproveite o poder de 
seus aromas puros, mude o 
seu dia e crie qualquer 
atmosfera que você precise.



 

dōTERRA Balance®

Encontre tranquilidade.
• Inale para experimentar
um aroma calmante.
• Difunda durante a
meditação.
• Aplique aos pulsos para
um aroma tranquilo.

●

 

Citrus Bliss® 

Encoraje um ambiente 
alegre.
• Difunda enquanto se
arruma pela manhã.
• Adicione uma gota às
folhas da secadora.
• Esfregue nas palmas das
mãos e inale lentamente.

 

 

In Tune®

Sintonize-se com o seu 
ambiente.
• Aplique antes de começar o dia.
• Esfregue sobre o coração antes
da meditação.
• Use durante o cansaço da tarde.



Sinta-se
Conectado(a)

Descubra como as práticas 
de suprimento da  
dōTERRA fazem uma 
diferença positiva nas vidas 
de fazendeiros, colhedores, 
destiladores e suas 
comunidades locais. 



Saiba que você está 
ajudando a mudar o 
mundo. 
Com seletividade intransigente e  
dedicação em buscar o que 
é puro, a dōTERRA obtém os 
óleos essenciais da mais alta 
qualidade de todo o mundo, além de 
fazer uma diferença positiva na vida 
de agricultores, colhedores, 
destiladores e suas comunidades 
locais.

Para conseguir isso, a estratégia de 
suprimentos da dōTERRA — 
conhecida como Co-Impact
Sourcing®— concentra-se em 
parcerias de longo prazo e 
mutuamente benéficas para 
fornecedores, bem como na criação 
de empregos, fornecendo 
pagamentos justos e pontuais, 
garantindo condições de trabalho e 
facilitando o desenvolvimento da 
comunidade.



A fonte de co-impacto permite 
que a dōTERRA obtenha o 
melhor e ajude mais.

Na dōTERRA, também 
acreditamos que somos 
responsáveis por cuidar de 
nossa Mãe Natureza. Essa 
responsabilidade significa que 
fazemos tudo o que podemos 
para priorizar a 
sustentabilidade a longo prazo 
de nossas cadeias de 
suprimentos e a saúde das 
espécies de plantas que 
colhemos.

Orgulhamo-nos de obter os 
óleos essenciais mais puros, 
potentes e eficazes, de 
maneira responsável, 
ambiental e social. Aprenda 
mais em sourcetoyou.com/pt/

https://sourcetoyou.com/pt/


É preciso ter força para 
mudar o mundo.
A dōTERRA obtém óleos de mais 
de 45 países — mais da metade 
dos quais poderiam ser 
considerados países em 
desenvolvimento. Muitos desses 
cultivadores e destiladores vivem 
em comunidades carentes.



Muitas vezes, eles não têm 
acesso a recursos básicos, como 
educação, assistência médica ou 
até água potável. Então, desde o 
início, a dōTERRA fez retribuir 
parte da nossa missão.

A Fundação dōTERRA Healing 
Hands foi criada em 2012 e é 
uma organização sem fins 
lucrativos que ajuda a apoiar 
projetos de desenvolvimento 
comunitário de comunidades de 
suprimento. 

Esses tipos de projetos incluem 
financiamento e construção de 
escolas, clínicas de saúde, 
instalações de treinamento e 
sistemas de limpeza de água.

A Fundação dōTERRA Healing 
Hands também se associa a uma 
variedade de outras organizações 
para apoiar o alívio de desastres; 
prevenção, resgate e reabilitação 
de tráfico de seres humanos;



programas de microcrédito; e 
educação em higiene feminina. A 
dōTERRA International cobre 
todos os custos administrativos da 
fundação, de modo que 100% de 
todas as doações vão diretamente 
para ajudar.

Toda vez que você usa os 
produtos dōTERRA, não está 
apenas se beneficiando de óleos 
essenciais puros, mas também 
está apoiando importantes 
trabalhos humanitários em todo o 
mundo. Você pode aprender mais 
sobre os projetos, comunidades e 
iniciativas de capacitação em 
doterra.com/BR/pt_BR/healing-
hands-anniversary

https://www.doterra.com/BR/pt_BR/healing-hands-anniversary


O preço total de compra 
desses produtos é doado 
à Fundação DōTERRA 
Healing Hands para 
ajudar comunidades em 
todo o mundo.



Força e Apoio 
com a 
dōTERRA
É preciso ter força para ser 
diferente. Descubra a diferença 
por si mesmo(a).



 
 

É preciso força para nunca 
vacilar na busca pela pureza. 
É preciso força para oferecer 
eficácia que você pode contar. 
É preciso força para capacitar 
comunidades inteiras de 
pessoas ao redor do mundo a 
descobrir sua própria força.

Experimente você mesmo(a) a 
força da dōTERRA e veja 
como os óleos essenciais 
puros, eficazes e de origem 
responsável podem fazer toda 
a diferença.



A força da
dōTERRA

Somos mais do que apenas 
uma empresa de óleos 
essenciais. Somos uma família 
global de produtores, 
colhedores, destiladores, 
cientistas, profissionais, 
defensores da mudança e 
você. A força da dōTERRA é mais 
do que nosso compromisso de 
buscar os óleos mais puros do 
mundo. Nossa força é nosso 
compromisso com você e com 
todos os outros indivíduos de 
nossa família global, porque todos 
nós merecemos nos sentir 
capacitados e fortes.

Esse e-book chegou até você por: 
www.gotasdaterra.com
Site de educação continuada de 
Consultores de bem-estar dōTERRA

www.gotasdaterra.com


Somos 
uma 

família

Somos
Produtores

Somos 
Clientes

Somos 
Consultores

Somos 
Destiladores

Somos
Cientistas

Somos 
Praticantes

Experimente os produtos dōTERRA 
em seu lar e experimente a força da 
dōTERRA por si mesmo(a).

• Converse com a pessoa que lhe 
deu esse e-book para obter mais 
informações.
• Encontre um consultor  de
bem-estar para ajudá-lo(a) a adquirir 
seus óleos essenciais dōTERRA.
• Visite doterra.com.br para saber 
mais sobre a empresa.

www.doterra.com.br





