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No Vale das 
Rosas
À medida que o sol nasce sobre os campos cobertos de 
orvalho em torno de Kazanlak, na Bulgária, ele revela 
fileiras e fileiras de roseiras florescendo. Entre cada linha, 
as colheitadeiras colhem cuidadosamente as flores. É 5 de 
maio, o primeiro dia da colheita das rosas, e as 
colheitadeiras estão nos campos desde as 4:00 da manhã, 
colhendo as flores enquanto a fragrância é mais potente. 
Cada pessoa tem uma rosa no cabelo - uma tradição 
duradoura é colocar a primeira rosa do dia atrás da orelha.

Por que a Bulgária?

O Vale das Rosas, no centro da Bulgária, fica ao lado 
das montanhas dos Balcãs, uma imponente gama de 
picos que interrompe exércitos invasores e protege o 
tranquilo vale por milênios. Hoje, devido à sua 
localização, poucos automóveis passam pelo vale, 
mantendo o ar e o solo limpos de contaminantes.

Localizado perto do Mar Negro, o vale possui um clima 
ensolarado, juntamente com um solo arenoso e bem 
drenado que trabalha em conjunto para criar condições 
ideais para o cultivo de rosas. Além disso, as rosas 
requerem quantidades significativas de chuva. 
A geografia da área novamente fornece as condições 
corretas, graças à ampla cordilheira dos Balcãs. À 
medida que a umidade evapora do Mar Negro, a brisa 
suave empurra o ar úmido da terra para o norte. Quando 
o ar úmido atinge as montanhas ao redor do Vale das
Rosas, é forçado a subir. À medida que se move, o vapor
d'água esfria e se condensa, formando nuvens. As
nuvens, presas pelos picos das montanhas, aumentam
até que, eventualmente, começa a chover.

Invernos suaves, solo arenoso e fortes chuvas de 
primavera se unem para tornar este vale um dos 
melhores lugares do planeta para cultivar rosas. Não é 
de admirar, então, que a rosa seja a flor nacional da 
Bulgária. Essa também é a razão exata pela qual a 
DōTERRA escolheu sua fonte de óleo essencial de rosa 
no vale das rosas.

 

Colheita de Campos de Rosas

Existem mais de 100 espécies de rosas, mas é a 
Rosa Damasco, ou Rosa Damascena que é 
cultivada e destilada na Bulgária para o óleo 
essencial dōTERRA® Rose. A Rosa Damascena 
foi introduzida pela primeira vez na Bulgária no 
século XVII e é amplamente considerada como o 
óleo de rosa da mais alta qualidade.

A partir do início de maio, a colheita das rosas 
domina o cenário social e econômico do Vale das 
Rosas por semanas. Família e amigos vêm e 
ajudam os plantadores de rosas a trazer sua 
colheita anual. Ao todo, mais de 50.000 
colheitadeiras são contratadas para coletar rosas 
durante a janela de tempo curta, quando o volume 
de óleo essencial é mais alto. Enquanto a 
tecnologia agrícola revolucionou quantas colheitas 
são colhidas, as rosas são colhidas da mesma 
maneira hoje em dia, como centenas de anos atrás 
- à mão, uma flor amorosa de cada vez.
O melhor momento para colher é quando elas
começam a abrir as pétalas. Começando bem
antes do amanhecer, as colheitadeiras trabalham
durante a manhã para colher as delicadas flores,
tomando cuidado para não esmagar nenhuma no
processo. A disponibilidade de óleo é mais alta nas
horas frias da manhã, diminuindo à medida que o
sol nasce. Como as pétalas de rosa são muito
delicadas, elas devem ser destiladas a vapor no
mesmo dia em que são colhidas. Aguarde muito
tempo e óleo essencial valioso é perdido.
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Para coletar o óleo da maneira mais eficiente possível e 
garantir que os agricultores sejam pagos de maneira justa e 
pontual, a dōTERRA construiu recentemente uma destilaria 
de rosas em Kazanlak chamada Terra Roza, como parte da 
operação da dōTERRA Esseterre Bulgaria 
(com sede em Dobrich). Essa instalação iniciou suas 
operações em maio, bem a tempo da colheita das rosas em 
2020.

“A Bulgária tem uma história tão rica na produção de lindos 
óleos de rosa a partir da rosa damasco. É um grande 
privilégio agora ter outra destilaria Esterre, de propriedade e 
operação da DōTERRA, trabalhando com pequenos 
agricultores e produzindo a jóia da coroa dos óleos 
essenciais búlgaros ”, diz Tim Valentiner, vice-presidente de 
fornecimento estratégico global da dōTERRA. O Rose é 
verdadeiramente a rainha dos óleos sendo no mínimo 
adequado que essa flor possua agora sua própria destilaria 
dōTERRA no coração da capital mundial das rosas.

O Festival das Rosas

Talvez nada expresse mais o profundo amor da região por 
rosas do que o Festival Anual das Rosas. Realizado desde 
1903, o festival começa no primeiro domingo de junho. Mais 
de 150.000 visitantes chegam para aprender sobre a rica 
história e tradições do vale e participar da importante 
colheita de rosas.

Dois dos eventos mais emocionantes do festival são o Rose 
Coronation e Rose Festival Parade. A cada ano, uma rosa 
rainha é escolhida da comunidade, que preside muitas das 
festividades.

O ponto culminante de toda a temporada de colheita das 
rosas é o desfile realizado em Kazanlak. O desfile é o maior 
da Bulgária com 3.000 participantes e apresenta dança 
tradicional, música e artes. Trechos e guirlandas de rosas 
cobrem a cidade, e as crianças pequenas passam as flores 
para a multidão como artistas de trajes tradicionais, 
dançando e cantando.

Por Trás do Frasco

Existem mais de 100 espécies de 
rosas. O óleo dōTERRA Rose
vem da Rosa damascena, 
comumente conhecida como rosa 
damasco.

 

 

A próxima colheita

Quando o sol se põe sobre os campos de rosas em junho, 
seus últimos raios iluminam quilômetros e quilômetros de 
roseiras arrumadas. Os arbustos agora estão vazios - todas as 
flores foram destiladas em puro óleo de rosa. Trabalhando 
juntos, os agricultores, colheitadeiras e destiladores do Vale 
das Rosas criaram cerca de duas toneladas métricas de óleo 
de rosas em apenas uma questão de semanas.

Em breve será hora de podar as roseiras e começar a cultivar 
outra colheita das melhores rosas do mundo. Tem sido assim 
há 340 anos, e se as pessoas que vivem no vale tiverem algo 
a dizer sobre isso, será assim pelos próximos séculos.

Rose
 

Método de Destilação: Destilação a Vapor

Descrição Aromática: Floral, doce e terroso

Parte da Planta: Flor

Ela é conhecida como a rainha dos óleos e governa supremamente 
quando se trata de aroma, cuidados com a pele e apoio emocional. 
O Rose é um dos óleos mais procurados do mundo devido ao seu 
aroma luxuoso, de natureza gentil e laços óbvios com amor e 
romance.

O óleo Rose é derivado da rosa damasco - um arbusto originalmente 
originário de Damasco, capital da Síria, embora hoje a dōTERRA use 
a Bulgária como fonte do óleo de rosa. Pétalas delicadas (dezenas 
de milhares delas) dos vasos de rosa damasco são destiladas para 
criar o óleo essencial essencial de rosa. Esse processo intensivo de 
trabalho é verdadeiramente um amor - uma missão para levar a 
rainha dos óleos a todo o mundo.

Rosa Damascena

São necessárias aproximadamente 10.000 flores para 
produzir um frasco de 5 mL de óleo essencial de 
Rosa! *

* Varia por estação, região, ano e outras variáveis.

Como usar o óleo essencial de rosa
Uso tópico
+ Adicione duas gotas a uma
pequena quantidade de creme
hidratante na palma da mão e
aplique suavemente no rosto,
pescoço e decote para ajudar a
embelezar a pele.

 +

+

Ajude as imperfeições da pele 
aplicando uma gota diretamente nas 
áreas afetadas duas vezes ao dia.

Desfrute de um aroma edificante ao 
longo do dia, aplicando Rose nos 
pontos de pulso (pulsos, pescoço ou 
têmporas).

 +

+

Uso Aromático

Comece o seu dia com Rose. Difundir 
durante a manhã para ajudar a promover 
sentimentos de energia e vitalidade. Use 
como uma fragrância pessoal. 

Aplique no pescoço e pulsos para levar 
essa fragrância de luxo com a juventude 
durante o dia.



Ciência

  Buscando a Paz:

Adaptiv™  e a 
Importância da
Atenção 

Buscar a paz e se adaptar para aproveitar ao máximo qualquer 
estação do ano significa ser proativo com seu bem-estar mental, e 
é mais fácil e validado cientificamente do que nunca, 
concentrando-se na atenção plena.

O que é a atenção plena?
Parece simples - e é em teoria -, mas é difícil na 
prática. Estar atento significa estar presente em 
um nível elevado, estar ciente do seu ambiente e 
do que você está fazendo, além de ser capaz de 
responder ao seu entorno. Para alguns, esse 
nível elevado de consciência ocorre naturalmente, 
mas em outros ele precisa ser desenvolvido. 
Existem várias práticas recomendadas para 
cultivar sua capacidade de estar presente.

 1. Respire: Ter atenção começa com a atenção
às atividades mais fundamentais da vida. A
respiração é inata, mas fazê-lo com eficácia não
é. Um dos primeiros passos para melhorar a
atenção plena é identificar quando você inspira e
expira propositadamente. Concentrar toda a sua
atenção na mais básica de todas as funções
humanas, a respiração, pode aumentar sua
consciência do presente.

2. Medite: Existem muitos métodos de
meditação, cada um com o objetivo final de
alcançar um estado mental equilibrado e
composto. A chave é colocar-se em um
ambiente e posição em que concentração,
observação e conscientização são o foco.
Encontre um lugar calmo e tranquilo para se
sentar, defina um limite de tempo, mantenha a
mente concentrada na respiração e atente
para quando e onde sua mente vagueia.

3. Movimente-se: A atenção plena também
abrange a conexão entre a mente e o corpo.
Combinar a consciência aumentada com a
atividade física é uma das maneiras mais
eficazes de desenvolver um senso de eu mais
distante e promover o bem-estar geral. A yoga é
essencialmente o estado de conexão entre a
mente e o corpo, e a pesquisa clínica mostrou
que a prática regular de yoga pode ajudar a
aumentar a qualidade de vida emocional e
psicossocial1. Concentre-se em sua respiração e
na conexão entre sua mente e seu corpo durante
a transição entre os movimentos. Observe seus
sentimentos e onde sua mente divaga, em vez
de reagir, ao concluir cada pose.
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Ciência

A ciência por trás da atenção plena

A avaliação científica dos benefícios decorrentes da atenção 
plena é uma das áreas mais quentes da ciência moderna. 
Dependendo do banco de dados de pesquisa, havia menos 
de uma dúzia de ensaios clínicos avaliando a mente em 
1997; de acordo com o PubMed, agora existem quase 5002. 
Os efeitos sobre a saúde psicológica são profundos e 
atualmente amplamente pesquisados. Uma revisão de 2019 
mostrou fortes evidências dos benefícios da atenção em 
marcadores de saúde mental e qualidade geral de vida3.
Curiosamente, a evidência de benefícios para a saúde física 
é igualmente forte. Um estudo clínico recente realizado em 
Harvard descobriu que a meditação consciente pode induzir 
a expressão gênica potencial, possivelmente ajudando a 
modular
resposta inflamatória saudável, metabolismo saudável da 
glicose e até ritmos circadianos4. Uma revisão de 2016 e 
uma meta-análise de ensaios clínicos sobre a atenção como 
terapia para a dor encontraram evidências de benefícios 
positivos, com risco muito menor de eventos adversos do 
que tratamentos alternativos5.
A atenção plena é uma busca extremamente individual, mas 
há várias coisas que podem ajudá-lo ao longo do caminho. 
Pesquisas recentes sugerem que cerca de um terço dos 
adultos americanos usaram um aplicativo móvel de 
meditação guiada6. Evidências clínicas mostram que ouvir 
música
pode nos ajudar a mudar para a nossa rede neural padrão e 
ficar mais em sintonia com o presente7. Outras evidências 
clínicas sugerem que a suplementação regular com o 
neurotransmissor GABA, como nas cápsulas Adaptiv ™, pode 
melhorar os biomarcadores de calma8. E, como 
demonstraram resultados clínicos recentes, o complemento 
perfeito para a meditação consciente pode ser o uso 
aromático de óleos essenciais9.

 

Ouvir música pode nos 
ajudar a mudar para a 
nossa rede padrão natural 
e tornar-nos mais íntimos 
do presente.

Como posso incorporar o Adaptiv à minha rotina de 
atenção plena?

O Adaptiv Calming Blend foi especificamente formulado 
para ser seu companheiro aromático nos estressores da 
vida cotidiana. Esta combinação proprietária de óleos 
essenciais conhecidos por suas propriedades calmantes 
fornece o complemento aromático perfeito para ações 
conscientes. Mas o Sistema Adaptiv não se limita ao uso 
aromático de óleos essenciais; O Adaptiv Touch é ideal para 
aplicação tópica, o Adaptiv Capsules fornece suporte 
dietético, e o aplicativo Adaptiv facilita o desenvolvimento de 
sua rotina diária de atenção plena mais do que nunca. O 
aplicativo auto-guiado e intuitivo evita adivinhar sua jornada 
de atenção plena, fornecendo exercícios de meditação, 
sessões guiadas, biofeedback e rastreamento de 
desempenho. O aplicativo foi projetado para ajudá-lo a 
identificar os estressores da sua vida e apoiá-lo ao 
desenvolver as habilidades corretas de atenção plena para 
lidar com eles.

O Sistema Adaptiv foi projetado especificamente para 
ajudá-lo em sua jornada para aumentar a conscientização. 
Respire, medite e siga em direção ao bem-estar físico e 
mental ao longo da vida.

3 práticas recomendadas para cultivar 
sua capacidade de estar presente:

Respire Medite Movimente-se

Referências
1. Bazzano, A., et al. (2018). Effect of mindfulness and yoga on quality of
life for elementary school students and teachers: Results of a randomized
controlled school-based study. Psychology Research and Behavior
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3. Wielgosz, J., et al. (2019). Mindfulness meditation and psychopathology.
Annual Reviews in Clinical Psychology, 15, 285–316.
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7. Sridharan, D., et al. (2008). A critical role for the right fronto-
insular cortex in switching between central-executive and default-
mode networks. Proceedings of the National Academy of Sciences 
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8. Yoto, A., et al. (2012). Oral intake of γ-aminobutyric acid affects 
mood and activities of central nervous system during stressed 
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Defensora de Performance da dōTERRA® :

 
  

Nneka Ogwumike

Buscando 
Equilíbrio
Dentro e fora 
da Quadra
Conheça Nneka, uma nigeriana 
americana e texana de primeira geração. 
Depois de se formar na Universidade de 
Stanford com troféus e elogios, Nneka foi 
escolhida como número um no esboço 
da WNBA de 2012. Desde então, Nneka 
continua a crescer e a ter sucesso. Ela 
ganhou um campeonato da WNBA, 
ganhou o título de MVP da WNBA de 
2016 e tornou-se seis vezes WNBA 
All-Star.

Nneka foi selecionada como a escolha número um do 
rascunho da WNBA de 2012 e de sua jornada, ela diz: “Foi 
interessante. Eu sempre senti que era o tipo de jogadora 
menos importante, mas não havia drama real na minha 
história. ” Seu compromisso incansável com a melhoria 
tornou a jornada de Nneka na WNBA tão bem-sucedida. "
Na quadra, meu jogo cresceu e ainda está crescendo. 
Acredito que você nunca terminou de aprender, não 
importa o quanto você seja um especialista em seu 
campo.”

Nneka compartilha: “Como atleta, especialmente feminina, é 
difícil acompanhar tudo e sempre apresentar o mais alto 
nível. Quando se trata de cuidar de mim e da minha mente, 
tive que descobrir o que funciona melhor para mim. ” Nneka 
sabe a importância da nutrição; concentrando-se em sua 
dieta, ela abriu um mundo de possibilidades que a ajudam a 
manter seu corpo no modo de desempenho máximo. Além 
de nutrição adequada e condicionamento de força, Nneka 
também enfatiza a importância da saúde mental.
“Como atletas”, ela diz, “precisamos nos concentrar o tempo 
todo, mas precisamos encontrar maneiras de equilibrar 
esse foco intenso”. Nneka encontra o equilíbrio em rituais 
diários pequenos, mas significativos, como beber chá de 
manhã e à noite e difundir óleo essencial de eucalipto para 
criar um ambiente relaxante antes de dormir.

Não importa para onde a vida a levou - do basquete a 
Stanford e à WNBA - Nneka aprendeu a equilibrar quem ela 
é e se tornar a pessoa e a jogadora que deseja ser, dentro e 
fora da quadra. Embora muitos aspectos de sua jornada 
tenham sido inesperados, Nneka abraçou tudo o que 
apareceu, dizendo: "Acho que minha carreira criou uma 
jornada pessoal e profissional para mim - me encontrei de 
uma maneira que nunca esperava que fosse".

 +

+   

 +

2016 WNBA MVP

Campeã 2016 
WNBA

Seis vezes 
WNBA All-Star

+

+

Primeira escolha
geral em 2012 no
rascunho da WNBA
Pós Graduada na
Universidade Stanford

 

Conquistas Pessoais

 

Mas esse é apenas o currículo de Nneka. Entre os feitos e 
os troféus, você encontrará uma irmã, uma defensora da 
igualdade e um coração generoso. Atualmente, ela atua 
como presidente do WNBPA e lidera o grupo na 
renegociação do Acordo de Negociação Coletiva da 
organização. Sua missão é mais do que apenas basquete - 
ela quer inspirar os outros a descobrir a grandeza dentro de 
si.
Nneka começou a jogar basquete aos 12 anos de idade. 
Refletindo sobre seus primeiros dias de basquete, Nneka 
diz: "Acho que sou considerada uma pessoa que está 
atrasada, porque sempre ouço outras pessoas falarem 
sobre como jogam desde antes de poderem caminhar'.  
Apesar de um início tardio no esporte, Nneka jogava 
basquete no ensino médio e descobria logo depois que sua 
jornada estava apenas começando.
O próximo passo importante da jornada de Nneka, dentro e 
fora da quadra, ocorreu quando ela estudou na Universidade 
de Stanford. Nneka considera que seu tempo em Stanford 
foi essencial para seu crescimento. Ela compartilha: “Fiquei 
muito grata pela oportunidade de ter uma bolsa integral para 
Stanford, para poder conseguir meu diploma e, além disso, 
ser treinada por uma lenda viva como Tara VanDerveer.” 
Nneka credita a treinadora VanDerveer por lhe ensinar muito 
sobre quem ela é, como jogadora e como pessoa.

  Acredito que você nunca 
terminou de aprender, não 
importa o quanto você seja 
um especialista em seu 
campo.

À medida que o tempo de Nneka em Stanford chegava ao 
fim, sua jornada tomou um rumo inesperado. Ela nunca 
pensou em jogar basquete profissional; na verdade, a 
faculdade de medicina era a próxima no radar de Nneka. Ela 
explica os eventos imprevistos de seu último ano, dizendo: 
“Estávamos tendo uma temporada incrível, e havia todo esse 
burburinho. As pessoas começaram a perguntar se eu estava 
me preparando para o rascunho, e acabei me formando cedo, 
sendo recrutada e, bem, aqui estou agora. ”
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Saúde & Fitness

Viva com uma

Pequena Ajuda 
de Seus 
Amigos

Os ambientes de grupo 
são incrivelmente 
eficazes, especialmente 
quando você se sente 
cansado ou fraco.

Se você escolhe a esteira ou o parque, os amigos tornam 
a experiência de treino agradável. Aqui estão algumas 
idéias:
Yoga no parque. Quando o tempo estiver bom, pegue o 
seu tapete de ioga e aproveite um pouco de tempo ao ar 
livre com seus amigos. Inscreva-se em uma aula ou, se 
não houver uma por perto, comece a sua.
Comece um grupo de corrida. Se você gosta de correr 
ou pode usar um pouco de motivação extra, iniciar um 
grupo de corrida é uma ótima maneira de se esforçar. 
Pode ser um desafio sair pela porta, mas saber que você 
tem um grupo de amigos esperando por você no ponto de 
partida pode ser o impulso necessário.
Volte à natureza. Independentemente de onde você 
mora, pode ser bom fazer exercícios ao ar livre. Apreciar o 
ar fresco, as belas paisagens e a companhia de seus 
amigos provavelmente farão você esquecer que está se 
exercitando. Para um impulso extra, inscreva-se em
uma caminhada guiada para que você possa aprender 
sobre a vida selvagem e o terreno com um especialista à 
medida que aumenta sua frequência cardíaca.
Traga as crianças. Existem muitas atividades para ajudar 
todos a sair de casa, como passeios pela natureza, 
frisbee, caça ao tesouro ou jogos de futebol. Estas são 
apenas algumas idéias simples para manter toda a família 
ativa. Convide as famílias de sua vizinhança para um 
jantar no parque. Faça amizades e consiga ajuda com o 
custo extra de uma babá.

Há uma razão pela qual você vê essa sugestão em 
todos os artigos sobre conselhos de exercícios: "
Encontre um parceiro de treino". É mais do que apenas 
uma ideia frequentemente repetida - funciona! 
Pesquisas sugerem que aqueles que se exercitam em 
grupo ou com um amigo têm maior probabilidade de 
aumentar a intensidade de seus exercícios, em 
comparação com aqueles que se exercitam por conta 
própria.
Enquanto trabalhar com um amigo pode ajudar a 
aumentar sua motivação e mantê-lo responsável, você 
já pensou nisso como uma maneira de construir 
relacionamentos? Exercitar-se com os outros pode ser 
uma poderosa experiência de vínculo. A configuração 
do grupo permite que você sue, lute e tenha sucesso 
juntos. Dá a você tempo para conversar e conhecer um 
ao outro, além disso, as endorfinas que você obtém do 
exercício ajudam a criar conexões positivas. Alcançar 
objetivos juntos e torcer um pelo outro é a receita 
perfeita para a amizade.

 

o dōTERRA Breathe® para o próximo treino em grupo,
permitindo que as pessoas apliquem a mistura no peito para 
ajudar a abrir as vias aéreas antes do exercício. Jennifer 
também adora usar o Deep Blue® antes e depois do treino. 
Ela diz: "Aplico Deep Blue no pescoço ou em qualquer outra 
área em que o treino seja necessário no dia anterior".

Jennifer adora reunir suas paixões: aptidão, comunidade e 
óleos essenciais. Seja no parque, na academia ou na praia, 
Jennifer incentiva vários a melhorarem seus treinos com 
uma pequena ajuda de amigos.

Como Unir 
Amigos e 
Fitness 

Jennifer Pansa 
Consultora de Bem-Estar e Instrutora de Yoga

Desde praticar Qigong na praia com o marido até praticar 
yoga ao luar com os amigos, a Consultora de Bem-estar e 

entusiasta de exercícios dōTERRA®  Jennifer Pansa sab e o 
impacto de se exercitar em grupo. Jennifer diz: "Os 
ambientes de grupo são incrivelmente eficazes para o 
momento e a energia coletivos que o inspiram e elevam, 
especialmente quando você se sente cansado ou fraco".

Ao morar no Colorado, Jennifer reunia amigos para 
caminhar por uma de suas montanhas favoritas, 
participando da meditação em grupo ao chegar ao topo. O 
conselho de Jennifer: "Seja simples. É menos sobre o que 
você vai fazer e mais sobre como torná-lo especial para 
quem estiver participando. "

Agora que ela mora no sul da Flórida, onde é quente e 
úmido, Jennifer gosta de misturar óleo essencial de 
hortelã-pimenta e água em um frasco de spray para que o 
grupo possa ter uma névoa refrescante de menta para 
esfriar no pós-treino.

Ela também sugere trazer lanches para o grupo aproveitar 
quando o treino terminar. "Recentemente, comecei a 
organizar yoga na praia na lua cheia com meus amigos, o 
que é realmente divertido. Trazemos lanches, saímos na 
praia e ouvimos as ondas depois da prática. ”

Como Consultora de bem-estar do dōTERRA, Jennifer 
adora usar óleos essenciais antes e depois dos treinos e 
compartilhar seus favoritos com os amigos. Ela sugere levar 
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É nessa época do ano que seus filhos estão 
ansiosos para o... verão!
Uma temporada de dias descontraídos, 
noites despreocupadas e (a parte favorita 
deles) nenhuma lição de casa. Embora 
estar fora da escola seja o sonho de toda 
criança, isso pode deixar os pais se 
perguntando como manter essas mãozinhas 
ocupadas. Usando alguns de seus óleos 
essenciais favoritos, você não precisa 
procurar muito para manter seus filhos 
entretidos com esses faça-você-mesmo 
simples.

 

 

Instruções:

1.Combine todos os ingredientes, exceto os óleos
essenciais, em uma panela grande e mexa até
misturar.

2. Uma vez combinados, coloque em fogo médio.
Usando uma espátula, continue mexendo os
ingredientes até formar uma bola. Nota: Não cozinhe
demais, pois isso levará à massa seca.

3. Retire do fogo e deixe esfriar em papel manteiga.

4. Depois de esfriar, adicione cinco gotas do seu óleo
essencial favorito e amasse até ficar bem combinado.

Você Terminou! Fácil. Apenas guarde em um 
recipiente hermético na geladeira por meses de 
diversão.

Massinha de aromaterapia

A massinha pode incentivar a criatividade e 
manter as crianças ocupadas por horas. 
Deixe-os ajudar a criar sua própria a partir do 
básico em sua cozinha. Com a adição de 
óleos essenciais, a massinha se torna mais 
atraente e oferece a oportunidade de 
começar a 

 
ensinar seus filhos sobre seus 

benefícios.

Ingredientes:

2 xícara
 
s de farinha

2 xícaras de água colo
 
rida

1 xícara de sal
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de creme de tártaro
5 gotas de óleo essencial de sua escolha

 Brincar é uma parte 
incrivelmente importante da 
infância ...

Crianças

 Crie a 
Diversão do 
Verão
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Bolhas

As bolhas são outro clássico infantil - uma 
ótima maneira de levar todos para fora e 
aproveitar o clima quente. Com um toque 
do sabonete para mãos dōTERRA On 
Guard® , essas bolhas manterão seus 
filhos entretidos, além de deixar suas mãos 
completamente limpas.

Ingredientes:
1 xícara de água destilada quente
1 colher de sopa de glicerina vegetal
2 colheres de chá de açúcar
3 colheres de sopa do sabonete para mãos 
dōTERRA On Guard 

Instruções:
1. Misture todos os ingredientes e mexa.
2. Faça sua própria varinha ou reutilize
varinhas velhas, depois saia e sopre
bolhas!
Armazene a mistura de bolhas em um
recipiente hermético por até um mês.

 

 

 

Nota: Se a sua bolsa se expandir e parecer que pode 
estourar, deixe o ar sair. Isso é natural, pois o ácido e o 
alcalóide combinados formam dióxido de carbono.

4. Adicione 25 gotas de óleo essencial de sua escolha e
misture novamente.

5. Quando consistência estiver certa, embale nos
moldes selecionados.

Dicas: Se você estiver usando um copo medidor, 
coloque-o no copo e vire as bombas do vaso sanitário 
em uma folha de papel vegetal para secar.

6. Deixe as bombas de toalete secarem por um a dois
dias e depois desenforme. A bomba sanitária será frágil
a princípio, mas continuará a endurecer.

7. Armazene em uma jarra de vidro com uma tampa
bem apertada até estar pronto para uso.

Uso:

Solte uma das bombas no vaso sanitário, os 
ingredientes serão liberados na tigela, tanto de 
desodorização quanto de limpeza. Dê a descarga e 
pronto! (Algumas manchas mais desagradáveis podem 
exigir que você esfregue.)

Aperte Pause

3 gotas Peppermint
3 gotas Wild Orange

Encontrando 
Clareza
5 gotas Rosemary
6 gotas Cypress
5 gotas Basil

Experiências de suporte

Embora o verão seja um ótimo momento para se divertir, 
também é o momento ideal para proporcionar às crianças 
experiências de aprendizado memoráveis. E há muitas 
opções simples e práticas, como completar uma série de 
manuais de verão ou visitar uma biblioteca,  aquário, 
zoológico ou museu. Experiências como essas podem 
ajudar o aprendizado a ser agradável e preparar as 
crianças para o próximo ano letivo.

Se Arrume

4 gotas Frankincense
3 gotas Bergamot
3 gotas Ylang Ylang

E, não surpreendentemente, os óleos essenciais 
podem ajudar! As misturas da coleção Kids, como 
Steady® e Thinker®, foram projetadas especialmente 
para crianças. Eles são ótimos quando aplicados na 
parte de trás do pescoço do seu filho, dando suporte a 
um ambiente para aprender e ajudando-o a se sentir 
centrado - perfeito para quando se enrolam com um 
novo livro.

Além da incrível coleção Kids, tente usar uma dessas 
misturas favoritas:

 

 
 

 
 

 

Bomba de Vaso Sanitário
Este DIY transforma as tarefas em diversão! Enquanto 
as crianças são entretidas pela explosão de bolhas, 
você pode ficar feliz sabendo que seu banheiro 
também está sendo limpo e desodorizado.
Ingredientes:
½ xícara de bicarbonato de sódio
½ xícara de ácido cítrico
½ xícara de bórax ou amido de milho
Frasco de spray, cheio de água
Saco Ziplock de 1 galão
25 gotas de óleos essenciais
Um molde (um copo medidor de plástico ou
muffin de silicone funciona bem)
Instruções:
1. Coloque os ingredientes secos no saco de ziplock,
sele e amasse para combinar os ingredientes.
2. Abra o saco, pulverize duas a três vezes com água
e feche novamente o saco. Amasse os ingredientes no
saco até que toda a umidade seja absorvida.
3. Repita a Etapa 2 até que você possa espremer os
ingredientes na sacola e a mistura permanecer
agrupada quando você soltar. A grosso modo, deve
ser a consistência da massa de torta.

Cianças
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Pipoca dōTERRA On Guard®

  

 

 

 

Instruções:

1. Faça a pipoca e coloque em uma grande
tigela de mistura.

2. Derreta o óleo de coco. Misture o xarope de bordo e
os óleos essenciais.

3. Despeje a mistura sobre a pipoca, fazendo uma
pausa para misturar.

4. Polvilhe com canela em pó e sal.

5. Misture bem e aproveite.

 

 

Ingredientes:
1 xícara de grãos de 
pipoca

¼ xícara de óleo de 
coco não refinado

¼ xícara de maple puro 

 
 

 

5–6 gotas de dōTERRA On
Guard Protective Blend

2–3 gotas de óleo de casca 
de canela

Polvilhe com canela em pó e 
sal a gosto

Se você está procurando o lanche perfeito para uma noite de 
cinema ao ar livre ou a próxima caminhada em família, esta 
receita de pipoca pode ser exatamente o que você deseja.

 

 

 

 

 

 

Sanduíche de Granola e Manteiga de Amendoim com Canela

Como uma alternativa mais saudável ao sanduíche clássico de 
manteiga de amendoim e geléia, este pequeno lanche certamente 
manterá as crianças cheias até o jantar!

Ingredientes:

1-2 maçãs

½ xícara de manteiga de amendoim natural

½ xícara de granola

1 gota de óleo de casca de canela

Instruções:

1. Coloque as maçãs em fatias e corte horizontalmente em
pedaços de sanduíche.

2. Em uma tigela, misture a manteiga de amendoim, a granola e o
óleo essencial.

Coloque a mistura entre duas fatias de maçã ou use-a como 
molho.

Dica: se você não for servir o sanduíche imediatamente, mergulhe 
as fatias de maçã na água, juntamente com algumas gotas de 
óleo de limão, para ajudar a manter as maçãs com aparência 
fresca.

Slushie Cítrico de Morango

Slushies são um certo de verão. Com esta receita, 
você controla a quantidade de açúcar que seus filhos 
bebem.

Faça Este Verão Inesquecível
Quando se trata de manter as crianças 
ocupadas neste verão, não se preocupe. 
Essas idéias podem ajudar a mantê-las 
entretidas usando os produtos dōTERRA 
que você ama e confia.

E com todos os fantásticos óleos 
essenciais disponíveis, essas receitas e 
esses faça-você-mesmo são apenas o 
começo! Um pouco de criatividade e o 
poder natural dos óleos essenciais podem 
tornar este verão inesquecível.

 

 

 

Instruções:
1.Combine todos os ingredientes no liquidificador.
2. Misture até ficar homogêneo ou com a
consistência desejada.
Nota: Para obter uma consistência mais suave,
adicione 2 xícaras de morangos e 2 xícaras de
gelo.
3. Despeje em copos e aproveite.
Dica: para uma versão mais doce do smoothie,
omita o suco de limão fresco ou adicione mais
adoçante.

Ingredientes:
2 xícaras de limonada 

fresca 1 xícara de 

morangos congelados 1 

limão, suco 4 gotas de óleo 

de limão

 

 

 

4 gotas de óleo de 

limão 3 xícaras gelo

3 colheres de sopa de 
açúcar branco
(ou meia colher de chá 
de estévia))

Crianças

Faça Lanches Naturais de Verão
Se seus filhos estão andando de bicicleta ou correndo pelos sprinklers no quintal, toda atividade de verão é melhor com um 
lanche. Essas receitas simples usam deliciosos óleos essenciais que toda a família certamente amará.
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Pets

  
Buscando a
Segurança 
do Óleo 
Essencial 
com Cães 
e Gatos

 
 

Nós amamos nossos cães e gatos. Eles fazem parte da 
família e queremos que eles sejam saudáveis. Usamos 
óleos essenciais como uma maneira natural  de nos 
sustentar todos os dias, então é claro que também 
queremos soluções naturais para nossos bebês com 
pelos!

Lembre-se de que os óleos essenciais dōTERRA® não 
foram especificamente formulados para animais.  Todas 
as recomendações para animais são baseadas  em 
experiências pessoais de nosso painel de veterinários 
licenciados e não foram testadas em ambiente clínico. Por 
favor, consulte o seu veterinário  em relação ao seu 
animal específico.

Segurança

A segurança é importante: ao usar um novo óleo ou mix 
com qualquer um dos seus animais de  estimação, 
comece devagar para avaliar a reação deles. Lembre-se 
de que a maioria dos animais de estimação é menor que 
os humanos; portanto, dilua os óleos quando usados 
topicamente. Se você tiver dúvidas sobre a diluição de 
seus animais de estimação específicos, entre em contato 
com seu veterinário.
Alguns óleos não interagem bem com animais de  
estimação. Aqui está uma lista de óleos que nosso painel 
veterinário recomenda que você evite cães e gatos.

Nosso painel veterinário descobriu que, quando esses 
óleos estão em uma mistura (como o DōTERRA 
Breathe® ou o DigestZen®), eles são seguros para uso 
em seus animais de estimação quando diluídos com o 
óleo de coco fracionado dōTERRA ou difundidos.

Difundindo Óleos
Ao espalhar óleos pela casa, mantenha seu difusor fora do 
alcance de animais de estimação. Nosso painel veterinário 
recomenda sempre o uso de um difusor à base de água 
para evitar sobrecarregar seus animais de estimação. A 
quantidade de óleos apropriada para um difusor variará de 
acordo com os tamanhos de seus animais de estimação, 
seu difusor e a sala. Coloque o difusor em uma área aberta 
e mantenha a porta entreaberta.

Reações em Animais
É incomum, mas pode haver casos em que seus animais de 
estimação não reagem positivamente a um óleo. Observe 
estes sinais ao difundir um novo óleo:
+ Babando

 +

+

 +

+

Ofegante

Estrabismo ocular

Alterações nos padrões respiratórios

Letargia

Tossindo
 +

Se seus animais de estimação começarem a mostrar 
esses sinais, pare de usar, abra as janelas e retire-os da 
sala e os leve para tomar ar fresco. Se você estiver 
aplicando um novo óleo topicamente, fique de olho em: 

+ Vermelhidão

+

+

Coceira
Lamber excessivamente ou mastigar a área

Se os sinais aparecerem, aplique um óleo transportador na 
área para diluir o óleo essencial. Não enxágüe com água ou 
aplique qualquer outro óleo na área.

Aversão Animal

Seu animal de estimação pode ter uma aversão que pode 
incluir espirros, virar a cabeça ou sair da área. Se você não 
notar seu gato ou cachorro mostrando aversão, monitore as 
reações deles quando difundir novos óleos ou misturas.

Usando óleos essenciais com seus cães e gatos

Desde a incorporação de óleos na rotina de cuidados 
diários de seus animais de estimação até o uso para 
problemas ocasionais de saúde, há muitos benefícios em 
óleos essenciais para os animais. Lembre-se de que cada 
animal é diferente e, ao continuar aprendendo e usando 
óleos essenciais com seus animais de estimação, você 
encontrará o que funciona melhor para eles. Lembre-se, se 
você tiver perguntas específicas sobre seus animais de 
estimação, consulte seu veterinário.

 Óleos para evitar 
em cães e gatos:
 Melaleuca

 Birch

 Wintergreen

 Óleos para 
evitar em gatos: 

+ Peppermint

+ Spearmint
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Lar

Busque
Conexão
Ao anoitecer, o sol poente pinta o céu em raios radiantes 
de laranja. Nas proximidades, os grilos cantam o coro da 
noite, enquanto as luzes do quintal brilham ao ritmo da 
música tocando em um pátio cheio de amigos e 
familiares.

O cheiro de churrasco e legumes grelhados é um 
convidado bem-vindo se misturando na multidão, 
atraindo todos a se reunirem em volta da mesa e 
aproveitarem um saboroso verão. À medida que 
conversas em grupo vibrantes são embaladas em 
conversas íntimas, você se lembra do valor precioso de 
buscar conexões mais fortes com as pessoas que ama.

Poucas coisas reúnem as pessoas melhor do que um 
churrasco de verão. Com dias longos, clima quente e 
boa companhia, você certamente fará memórias que 
duram a vida inteira. Experimente estas receitas simples 
e prontas para o verão, que todos adoram. A melhor 
parte? Cada um deles apresenta alguns dos seus óleos 
essenciais favoritos!

Molho de Churrasco Cítrico
Este molho de churrasco picante é um arraso e pode ser preparado 
em apenas alguns minutos! Com óleos essenciais de limão, lima, 
laranja silvestre, casca de canela, coentro e orégano, combina 
perfeitamente com qualquer carne que você estiver jogando na 
grelha.

 

 

 

 

 

Ingredientes:
3 xícaras ketchup

2 xícaras açúcar mascavo

1 xícara de cebola amarela em cubos 

pequenos

3 dentes de alho

2 gotas de óleo de limão

2 gotas de óleo de limão

2 gotas de óleo de laranja selvagem
 

 

 

 

1 gota de óleo de casca de canela

3 gotas de óleo de coentro

1 gota de óleo de orégano

4 colheres de sopa de molho inglês

1 colher de chá de fumaça líquida

½ jalapeño, sementes e caule removidos 
(opcional)

 

Instruções:

1. Misture todos os ingredientes no liquidificador.
2. Misture até ficar homogêneo.
3. Espalhe a carne ou vegetais de sua escolha.
4. Leve à geladeira molho extra para saborear mais
tarde.
(Esta receita faz cerca de cinco xícaras.)
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Ingredientes:

8 espigas de milho grelhadas
4 colheres de sopa de manteiga 
derretida 
1½ colheres de chá de lemon 
pepper
8 gotas de óleo de limão
¼ colher de chá de sal

 

¼ colher de chá de alho em 
pó
⅛ colher de chá de pimenta 
caiena
½  maço coentro
½ xícara queijo Cotija

1 limão

 

 

Instruções:
1. Misture a manteiga, o limão, o limão, o sal, o alho em pó e a
pimenta caiena. Pincele o milho grelhado.
2. Cubra com o coentro picado, queijo Cotija e um pouco de limão
fresco.

Lar

Milho Grelhado
O verão com espiga de milho fresca.
Essa receita que usa óleo essencial de limão é outro nível

 

 

 

Ingredientes:
1 abacate picado
1 tomate picado
½ cebola roxa picada
½ pepino picado
1 colher de sopa 
azeite de oliva

 

 

 

 

1 colher chá sal
1 colher chá suco 
de limão
1 palito de 
dentes com óleo 
Marjoram

Instruções:
1.  1. Combine o abacate, tomate, cebola e

pepino em uma tigela. Reserve.

 

 

2. Despeje o azeite em uma tigela pequena e
misture o palito embebido em óleo essencial de
manjerona.
3. Misture a mistura de azeite e os legumes.
4. Adicione o suco de limão e mexa.
5. Complete com sal e sirva imediatamente

Salada  Francesa de 
Pepinos
Esta salada de pepino francesa tem uma 
pitada de óleo essencial de manjerona, 
adicionando um toque saboroso que fará com 
que todos queiram para mais.

Limonada de Framboesa

 

 

 

 
  

Instruções:
1. Em uma panela pequena, misture os ingredientes do purê.
2. Cozinhe até o açúcar se dissolver.
3. Deixe esfriar e coe.
4. Para servir, adicione duas colheres de sopa de purê de
framboesa, gelo, suco de uma limão e uma a duas gotas de
óleo essencial de limão em um copo. Cubra com água com
gás.
5. Decore com limas e framboesas.

A bebida perfeita para o clima quente, 
esta limonada de framboesa fará com 
que seus convidados se sintam frescos 
e revigorados.

 
 

 

 

Picolé de Wild Orange e 
Baunilha
Para finalizar o evento com uma nota doce, faça alguns picolés de 
laranja silvestre e baunilha. Com o sabor cítrico doce do óleo 
essencial de laranja selvagem, será um prazer 
que tanto as crianças quanto os adultos adoram!

Ingredientes: Instruções:

2 xícaras suco laranj 1. Adicione ingredientes no liquidificador
2 xícaras leite de coo integral até ficar homogêneo.
2 gotas óleo Wild Orang e 2. Despeje a mistura em formas de picolé
1 colher Vanilla Slim & Sassy® ou copos pequenos com palitos de picolé.

Trim Shake 3. Congele por 5 a 6 horas.

Criando conexão

Então, acenda a grelha. Pegue o liquidificador.
Quando se trata de criar conexões, são os pequenos momentos que 
importam. Um evento não precisa ser complicado ou grandioso. Com 
receitas simples como essas, você pode se concentrar em passar um 
tempo com as pessoas ao seu redor. Neste verão, reserve um tempo para 
buscar conexão e desfrutar de uma comida deliciosa.

 
 

Ingredientes:
Purê de framboesa
Limões
Água com gás
1-2 gotas de óleo de

limão

Gelo, se desejar

Purê de 
Framboesa:
2 xícaras de 
framboesas

½ xícara de açúcar 
ou mel
1 xícara de água
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 Lindamente 
Hidratada
Nada é melhor do que aquecer o rosto em um dia 
ensolarado, pois a primavera floresce totalmente e o 
aumento da temperatura eleva o termômetro - uma 
mudança bem-vinda após o inverno.
O clima mais quente tem seu lado negativo. Seu corpo 
tende a perder muita umidade durante os meses de verão 
e você provavelmente notará algumas alterações 
indesejadas em sua pele. Esta estação despreocupada de 
dias à beira do lago, longas caminhadas pela tarde e 
aventuras emocionantes no parque costumam parecer a 
estação de pele seca e irritada.
Não tema a queda de qualidade da pele no verão - tome 
medidas para manter-se macia, hidratada e saudável. A 
hidratação começa por dentro. Para uma pele macia e 
brilhante do lado de fora, você precisa se concentrar na 
hidratação. A maneira mais fácil de fazer isso é beber 
mais água! Sim, ouvimos isso o tempo todo, mas sempre 
parece mais fácil falar do que fazer, não é?

Se você luta para beber bastante água, comece pequeno. 
Por exemplo, considere trocar refrigerantes ou bebidas 
açucaradas por água. Se você não puder cortá-las 
completamente, faça uma regra de que você sempre bebe 
um copo de água antes de voltar para as coisas doces. Se 
você quiser um pouco de sabor extra na água, tente 
adicionar algumas gotas de óleo essencial de toranja, 
limão ou limão em uma jarra ou garrafa. Outra idéia fácil é 
usar um canudo. Se você está bebendo um canudo, é 
provável que beba mais rápido e acabará bebendo mais 
água ao longo do dia. Ajude o meio ambiente e aumente 
sua hidratação investindo em um canudo de aço 
inoxidável.

 

Beleza

Obter água suficiente ajudará sua pele durante os meses 
quentes de verão, mas você pode precisar de ajuda 
extra. Quando a sua rotina regular de cuidados com a 
pele não estiver dando certo, tente chamar alguns 
reforços. É melhor tratar-se de produtos naturais que não 
irritam mais a pele. Comece o seu dia borrifando a 
dōTERRA®Spa Hidratante com uma bela mistura de pele 
antes de se vestir. Isso ajudará a melhorar a aparência 
geral da sua pele. Ou, se você estiver passando o dia na 
praia ou andando em uma trilha favorita, não se esqueça 
de levar o dōTERRA Spa Lip Balm para manter os lábios 
hidratados e macios.

Melhore seu consumo de água 
neste verão! Aqui estão algumas 
idéias que podem ajudá-lo a 
beber mais água:

Esqueça o 
refrigera
nte

Adicione sabor à 
sua água com

óleos essenciais

Invista em 
canudos 
reutilizáveis

 

 
 
 

 ¼ xícara de óleo de coco
¼ xícara de manteiga de karité
1 colher de chá de óleo de semente de cenoura
2 colheres de sopa de óxido de zinco
2–3 gotas de óleo de sândalo (havaiano)

Instruções:
1. Derreta o óleo de coco e a manteiga de karité em
uma tigela com água morna.
2. Adicione o óleo de semente de cenoura e o óxido
de zinco e misture.
3. Adicione as gotas de óleo essencial de sândalo e
mexa.
4. Coloque em uma jarra para armazenamento.
Deixe esfriar por 30 minutos na geladeira.

  
Protetor Solar
Faça-Você-Mesmo 
Natural

Além disso, não subestime a importância de um chapéu 
de abas largas e protetor solar para salvar sua pele 
durante o verão. Assim como sua mãe costumava dizer, 
não vale a pena! Se você está procurando uma 
alternativa natural ao filtro solar comprado na loja que 
manterá a pele macia e hidratada, tente esta receita 
simples para o filtro solar natural faça-você-mesmo.
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Mist
Mist Corporal Hidratante dōTERRA®

Spa com um Mix Lindo

 
 

Uma abordagem da cabeça aos pés para hidratação

Os olhos são as janelas da alma e a pele é o guardião 
do corpo. Nosso maior órgão, a pele, é a principal 
barreira que protege  nossos corpos contra danos, 
regula a temperatura e atua como um filtro para tudo o 
que encontramos. O Mist Corporal Hidratante 
dōTERRA Spa oferece os mimos que sua pele deseja.

Ingredientes

Os óleos de girassol, abacate e maracujá servem para 
suavizar a pele quando você deseja um brilho saudável 
que parece bom e se sente ainda melhor.

Os óleos essenciais puros dōTERRA, como o 
frankincense, ajudam a rejuvenescer e fortalecer a pele. 
Os óleos essenciais de bergamota e limão acalmam a 
pele e deixam para trás um aroma elegante, encantador 
e edificante que permanecerá com você por muito 
tempo durante o dia agitado.

Como o óleo de rosa, o aroma único do óleo essencial 
de osmanthus adiciona um elemento doce e frutado a 
esta fórmula.

O óleo de coco fracionado é rico em ácidos graxos, que 
ajudam a condicionar e proteger as barreiras naturais da 
pele, para que você possa desfrutar de hidratação 
duradoura e pele radiante.

A fórmula do Mist Corporal Hidratante inclui óleo de 
osmanthus, derivado da flor de osmanthus que é 
nativa da China. O doce aroma da flor de osmanthus 
é uma reminiscência de flores lilás ou damascos 
frescos.

Como usar

+ Depois de um banho, prenda a umidade borrifando
costas, braços, pernas e ombros com o Mist Corporal
Hidratante.
+ Não deixe de usar saias e shorts, basta borrifar o Mist
Corporal Hidratante sobre as pernas e desfrutar de uma
pele macia e sedosa.
+ Precisa de uma atualização após um longo voo? Não
teve tempo suficiente para se preparar para um jantar
chique ou festa de casamento? Refresque-se em
qualquer lugar com algumas bombas do Mist Corporal
Hidratante.
+ Mime-se com uma luxuosa noite no spa com um banho
de óleo essencial. Coloque algumas gotas do(s) seu(s)
óleo(s) favorito(s) em um banho quente e desfrute.

Depois de secar, acalme a pele aplicando o Mist Corporal 
Hidratante sobre você, desfrutando o aroma cativante da 
bela mistura de óleos essenciais.

 A Evolução 
da Paternidade

Men’s Feature

Assim como um menino evolui para um homem, o mesmo pode 
evoluir para um pai, e a transformação pode acontecer mais de 
uma vez. A paternidade - com suas responsabilidades, 
desafios, angústias e alegrias - muda à medida que seu filho 
cresce e se torna adulto. Abraçar e se envolver ativamente 
como pai em todas as fases da vida de seu filho, desde fraldas 
e rodinhas até a faculdade e os avós, torna a jornada e a 
evolução surpreendentes.
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"Eu vim, eu vi, eu amei"

Veni, 
Vidi, 
Amavi

 Mostre seu amor neste dia dos pais com
a nossa

Coleção Amavi™ Release date May 22, 2020

Primeira Infância

Desde a infância até a escola e andar de bicicleta - esse é o 
estágio fundamental do desenvolvimento de uma criança. Os 
especialistas classificam isso como desenvolvimento de 
habilidades. Aqui, você ajuda seu filho a aprender 
vocabulário, leitura, etiqueta adequada e captura de 
beisebol. Você é o modelo, o super herói, transmitindo seus 
conhecimentos e capacidades. É um momento mágico, pois 
você vê claramente o que seu filho está aprendendo com 
você.

Algo para se estar ciente - especialmente no primeiro 
estágio - é que as crianças são como esponjas, absorvendo 
tudo o que você diz e faz. Tenha cuidado e mostre a elas 
consistentemente o melhor de você, pois elas geralmente 
ecoam ao que estão expostas. Faça o que for necessário 
para manter uma aura de calma e clareza. Você pode ir à 
academia, usar Clary Sage ou Bergamota ou marcar um 
encontro - o que for necessário para garantir que você seja 
um pai positivo aos olhos grandes, olhando para você.

Homens

Adolescência

A temida palavra: puberdade. Um tempo de 
imprevisibilidade, carros destruídos e mudanças e 
desenvolvimentos velozes e loucos, tudo isso a serviço 
da formação da identidade. Nesta fase da vida, seu filho 
começa a pensar sobre problemas e idéias de forma 
mais independente e abstrata - às vezes de maneiras 
que você pode discordar. É um momento de mudanças, 
contraditórias e numerosas.

Como pai, você apoia os esforços de seu filho para ser 
independentes e descobrir sua individualidade. O 
sucesso dos pais depende particularmente da 
comunicação e conexão aqui. A paciência é sua amiga 
durante as difíceis mudanças, mas você é 
recompensado ao ensinar seu filho a dirigir, preparar 
refeições e se preparar para a vida, tornando-se cada 
vez mais a sua própria pessoa - desde o diploma do 
ensino médio até a idade adulta.

Metade da Infância

Esse estágio, de oito a doze anos, se baseia no que foi 
estabelecido antes, à medida que a criança cresce e se 
torna um ser mais consciente e social. Às vezes referida 
como a "idade de ouro" da infância, esta etapa se 
concentra na integração. As crianças se envolvem mais 
em jogos e atividades sociais. O crescimento é mais sutil, 
física e mentalmente.
Como pais, vocês se tornam treinadores, líderes de 
torcida e ajudantes das crianças. Seu objetivo é orientar 
seu filho a aprender a brincar e interagir bem com os 
outros. Uma criança nesta fase requer um aprendizado 
prático e concreto. Portanto, esteja presente em, 
digamos, eventos esportivos, mas não se concentre na 
competição pelo prazer do jogo, por mais que você queira 
que seu filho seja bem-sucedido. Anime seu filho - 
aplicando o dōTERRACheer® para um aroma positivo - e 
demonstre com suas ações e atitudes que vencer ou 
perder com graça é o que importa.

Idade Adulta

Seu filho está fora de casa - você terminou, certo? Oh 
não, definitivamente não. Seu filho está na faculdade e 
no trabalho, mas você, como pai, ainda desempenha um 
papel importante como conselheiro e apoiador nesses 
primeiros dias de independência e maturidade em 
desenvolvimento. Sua voz é de tranquilidade e 
familiaridade em um mundo amplo de negócios, 
decisões (boas e más) e tensão.

Quando solicitado, dê conselhos sobre diplomas, 
impostos, namoro, casamento e até netos com o 
máximo de transparência e honestidade possível. Não 
pense que seu filho pode fazer a transição de sua casa 
para a construção da sua própria casa sem o seu apoio. 
Tente abster-se de ser tão arrogante que atrofie o 
crescimento de seu filho na autoconfiança. Este é o 
momento de ser amigo de seu filho e avô mimado de 
uma nova geração - apenas certifique-se de massagear 
em algum Deep Blue®Rub após o último jogo de 
pega-pega ou queda!

Como pai, você apoia os esforços de 
seus filhos para serem independentes 
e descobrir sua individualidade.



Franklin D. Roosevelt

A verdade é encontrada 
quando os homens são 
livres para persegui-la.
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Mixes de Difusor

 Espaço do 
Homem
Mixes de 
Difusor

Vitória!
3 gotas Cedarwood

3 gotas Frankincense
1 gota Peppermint

Dia de Jogo

4 gotas Wild Orange

2 gotas dōTERRA Breathe®

1 gota Arborvitae

Cara Resistente

3 gotas Cedarwood

3 gotas Cypress

1 gota Siberian Fir

Garanhão
2 gotas Vetiver

2 gotas Lime

2 gotas Cypress

2 gotas Wintergreen

1 gota Frankincense

Cavalheiro

4 gotas Citrus Bliss®

2 gotas Cedarwood

3 gotas Siberian Fir

1 gota Lemon

1 gota Wild Orange

Faça do seu espaço masculino o mais 
fresco da cidade, com um punhado de 
óleos essenciais. Não importa se você está 
convocando os caras para assistir ao jogo 
ou desfrutando de uma noite tranquila, aqui 
estão algumas de nossas combinações 
favoritas de usuários que transformarão 
instantaneamente seu espaço.
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Lutando 
por Algo
Evan Esguerra lutou 40 lutas amadoras de Muay Thai 
de kickboxing, 10 lutas amadoras de boxe e 15 lutas 
profissionais de artes marciais mistas, além de ter 
participado de muitas competições de jiu-jitsu. "Eu 
meio que perdi a conta em torno de 40 ou 50", diz 
ele.

Porquê ele fez isso? "Luto por me defender e às 
pessoas que amo", explica ele. Antes de começar 
sua carreira profissional no MMA, Evan era um 
fuzileiro naval. Então, quando ele diz que luta para 
defender as pessoas que ama, ele absolutamente 
não está sendo hipotético.

Uma luta mais cedo

No auge de sua carreira profissional no MMA, Evan 
alcançou um ponto crítico. Ele estava no limite da luta 
nos grandes shows. Se ele continuasse, isso mudaria a 
trajetória de sua vida para sempre. O risco era que isso 
mudaria sua vida de maneira catastrófica. “Comecei a 
ficar mais lento e meus concorrentes estavam ficando 
mais rápidos. Decidi que era mais inteligente 
interromper uma luta mais cedo do que uma tarde e me 
aposentei em 2014. ” Mas isso não o impediu de seguir 
suas paixões.

Perseguindo a paixão

Evan voltou a concentrar toda essa energia e paixão no 
jiu-jitsu brasileiro. Agora, ele tem faixa preta na 
disciplina e adora, porque é um desafio em constante 
mudança. "Eu pratico kickboxing e boxe há anos, mas 
na maioria das vezes chutar ou socar alguém apenas 
começa uma luta", diz ele. “O benefício do jiu-jitsu é 
que, em uma luta real, acaba com a luta.” Evan adora 
uma boa competição. No momento, seu foco está nos 
treinamentos para o Campeonato Pan-Americano.

Defensor do Bem-Estar

 
 

Seja qual for a sua 
paixão, faça você 
mesmo. Não faça isso 
por dinheiro, por 
validação de seus pais 
ou de seus amigos no 
Instagram. Faça o que te 
faz feliz porque você 
ama.
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Óleos Essenciais para Jiu-Jitsu

Antes de suas competições, Evan leva duas gotas de frankincense sob a 
língua para apoiar seu sistema nervoso. Ele usa o dōTERRA Breathe® 
para sentir as vias aéreas abertas e aplica capim-limão topicamente nas 
articulações. O Deep Blue Rub é outro favorito, é claro. E então ele usa o 
Melaleuca sempre que precisa de algo para sua pele. Um aspecto 
importante da competição é a energia. Para Evan, o produto fundamental 
que ajuda com isso, é o dōTERRA Lifelong Vitality Pack®.

.

 
 

Quando ele precisa de energia extra, ele mantém o Mito2Max® à mão. E 
então, ele garante uma boa noite de sono. Os géis dōTERRA Serenity® 
Soft, Copaiba e dōTERRA On Guard® + Soft gel ajudam a se preparar 
para dormir à noite, para que ele possa descansar parao dia seguinte.

Eu Trabalho 
duro Todos os 
Dias.

Filipino orgulhoso

Evan nasceu em San Francisco, Califórnia, mas seus 
pais nasceram nas Filipinas. Sua conexão com sua 
herança filipina é forte. "Quando eu morrer, se serei 
lembrado apenas por uma coisa, espero que seja por 
trazer óleos essenciais para o povo filipino", afirma. 
Evan e sua esposa, Dra. Melissa Esguerra, estavam 
na frente de uma grande sala em Manila, informando 
uma audiência de 300 pessoas sobre óleos 
essenciais. Estar naquele palco, sentindo-se 
conectado um ao outro e ao público, foi um dos 
momentos mais bonitos da vida de Evan. "Ganhei 
grandes lutas que me deixaram orgulhoso. Fiquei 
orgulhoso no dia em que recebi minha faixa preta no 
jiu-jitsu brasileiro após 11 anos de treinamento. Mas 
tenho mais orgulho do meu trabalho com a dōTERRA 
nas Filipinas. ”

Uma Pequena Ajuda da dōTERRA

Evan foi apresentado aos produtos dōTERRA pela 
primeira vez quando treinava para uma luta 
profissional de MMA. "Meu amigo fez uma tesoura 
voadora em mim", lembra ele. “Minha esposa me 
enviou para trabalhar na manhã seguinte com o Deep 
Blue®Rub

Defensor do Bem-Estar

 

e me disse para aplicá-lo a cada 30 minutos. Duas 
horas depois, eu conseguia dobrar meu joelho. Oito 
horas depois, eu conseguia correr. Eu nunca teria 
acreditado se isso não tivesse acontecido comigo. 
"

Correndo para a frente

"Sou apaixonado por aprender coisas novas", diz Evan. 
Por isso, ele recentemente começou a correr. Como ele 
conta, ele foi pressionado a treinar para uma corrida de 
revezamento pelo "tio ultracompetitivo" de sua esposa. 
Uma vez que ele começou, ele foi fisgado. Não há 
quem faça as coisas no meio do caminho, Evan já tem 
cerca de cinco eventos de corrida em trilhos, com muito 
mais planejado para o futuro. “A corrida em trilhas é 
nova para mim”, ele explica quase se desculpando. 
Evan viaja para as Filipinas todos os meses para 
compartilhar os óleos essenciais dōTERRA, por isso é 
difícil imaginar quando ele tem tempo para esse novo 
esporte. Quando ele está em casa, no entanto, você 
pode encontrá-lo correndo nas colinas do Coachella 
Valley. Se você  conseguir alcançá-lo, quer dizer.

 

O Jiu-Jitsu requer um alto nível de atenção, portanto, todas as manhãs, 
Evan leva um trio de óleos em uma cápsula vegetal para ajudar sua 
resistência mental. A receita secreta dele? Frankincense, açafrão e 
copaíba.

Dependendo da hora do dia, Evan usa diferentes óleos essenciais para se 
sentir revigorado ou calmo. Ele usa o Elevation e o CitrusBliss® por seus 
aromas vibrantes. Ele também toma laranja selvagem, limão ou toranja 
internamente com a água durante os treinos. À noite, Evan ingere lavanda 
ou Petitgrain com um copo de água quente e difunde dōTERRA 
Balance®,Adaptiv™, ou dōTERRA Serenity.
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Fundação dōTERRA Healing Hands®

 Operação
Black Mamba

Aos domingos, em um bairro nos arredores de Nairóbi, no 
Quênia, as meninas traficadas são alinhadas e vendidas 
pela melhor oferta. Por mais horrível que seja, você pode 
pensar que essas transações ilícitas ocorrem em segredo. 
Mas essas cenas se desenrolaram semana após semana no 
meio de um parque público, em plena luz do dia - para todos 
verem. O problema é que ninguém queria reconhecer que 
isso estava acontecendo. Ninguém está disposto a agir. 
Tudo mudou no domingo, 12 de janeiro de 2020, quando 
uma força combinada de quase 100 policiais de dois países 
cercou o parque e se moveu para resgatar as meninas.

Oito Meses Antes

Oito meses antes da operação, a organização anti-tráfico 
Freedom Now Africa (FNA) identificou esse círculo de tráfico 
quando investigavam suspeitos procurados em conexão 
com o tráfico de crianças na fronteira com a Uganda. Em 
maio de 2019, com o apoio financeiro da dōTERRA Healing 
Hands Foundation, a investigação levou ao resgate de 14 
meninas e à prisão de seis traficantes.

Quando a FNA olhou mais de perto, eles começaram a 
suspeitar que isso era apenas a ponta do iceberg. Todas as 
14 meninas eram da tribo Karamojong em Uganda. Quando 
questionadas, muitas deles compartilharam detalhes que 
pintaram uma imagem perturbadora. Parece que meninas de 
uma comunidade específica estavam sendo 
deliberadamente e sistematicamente exploradas por uma 
grande rede criminosa. A FNA havia descoberto uma 
operação de tráfico de pessoas muito maior e mais 
complexa do que se pensava anteriormente.

Eles decidiram seguir as orientações e ver o que podiam 
encontrar. Se eles realmente estavam lidando com uma rede 
de transporte altamente organizada, a FNA precisava de 
evidências sólidas para envolver a aplicação do governo e 
da lei.

 Uma investigação cuidadosa e de longo prazo nessa rede 
de tráfico precisava acontecer, e isso exigia suporte. 
Então a FNA procurou a Fundação DōTERRA Healing 
Hands.

Apoio da Fundação DōTERRA Healing Hands

Sempre que a dōTERRA obtém um óleo essencial, a 
saúde e a vitalidade da comunidade parceira são de 
extrema importância. Como vários óleos são adquiridos 
no Quênia, a dōTERRA queria fazer parceria com uma 
organização para prevenir e combater ativamente o tráfico 
nessa área. Trabalhar com a FNA foi o ajuste ideal, pois 
as duas organizações se alinharam em um compromisso 
de proteger populações vulneráveis dos horrores do 
tráfico de pessoas. “A Fundação DōTERRA Healing Hands 
está feliz em fazer parceria com a Freedom Now Africa 
porque ajuda a proteger as crianças”, explicou Mark 
Wolfert, Executivo Fundador da dōTERRA. “Quando as 
famílias são estabilizadas, as crianças ficam menos 
vulneráveis. A Fundação DōTERRA Healing Hands 
solicitou que a FNA se concentrasse no Quênia, onde 
temos preocupações em torno da extrema pobreza no 
Condado de Kwale e onde fornecemos óleos, além de 
Nairóbi, onde traficantes transportam vítimas para fora da 
África e para o Oriente Médio. ”

Com financiamento da dōTERRA Healing Hands 
Foundation, a FNA pôde observar de perto a organização 
da rede de tráfico de cima para baixo ao longo de oito 
meses. Para descobrir tanto quanto possível, a FNA 
colaborou com alguém por dentro. Trabalhando com 
cuidado, eles fizeram contato com oito das vítimas. Essas 
mulheres forneceram informações detalhadas sobre a 
organização, ajudando os investigadores a entender a 
dinâmica e os principais atores da rede. Com a ajuda 
dessas mulheres corajosas, os pesquisadores reuniram 
evidências concretas em uma rede criminosa 
multinacional. O que eles descobriram foi realmente 
terrível.

Invisível e Vulnerável

Essas meninas e mulheres traficadas de Karamojong 
foram criadas acreditando que as mulheres são menos 
importantes que os homens. A eles foi negada educação e 
oportunidades de emprego. Devido à falta de 
oportunidades econômicas na região, elas não poderiam 
criar uma vida melhor para si mesmas se ficassem. Mas se 
eles fossem embora, arriscariam sua própria 
segurança.
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Fora da comunidade, seu grupo étnico era altamente 
discriminado pelo resto do país. Para muitas, essas 
mulheres eram praticamente invisíveis. Isso as tornou 
vulneráveis e abertos à exploração. Parecia que ninguém 
percebia ou se importava que as meninas Karamojong 
estavam desaparecendo às dezenas.

O funcionamento interno

Totalmente cientes dessas vulnerabilidades, os traficantes 
direcionavam essas mulheres especificamente. Sua 
estratégia era abordar futuras vítimas com a promessa de 
um emprego fora do país, organizando um encontro em um 
determinado momento e local. Nesse momento, as vítimas 
eram transportadas através da fronteira e para o Quênia, um 
local ideal para o tráfico internacional devido aos seus 
movimentados aeroportos. Essa rede de tráfico de seres 
humanos era sofisticada, completa e organizada, como 
evidenciado por seus pagamentos a funcionários corruptos, 
garantindo fácil acesso ao Quênia. Um bairro fora de Nairóbi 
era sua base de operações. Atividades ilegais floresceram 
na área porque sua reputação violenta mantinha a polícia de 
fora. As meninas traficadas eram trancadas em casas até 
serem vendidas e até ocasionalmente deixadas para dormir 
nas ruas.
Nenhuma papelada de imigração foi registrada quando as 
meninas entraram no país, o que significava que, 
tecnicamente, elas estavam ilegalmente no Quênia. Mesmo 
que conversassem com a polícia sobre sua situação, elas 
poderiam ser tratadas como criminosas. Como elas não 
tinham para onde ir e tinham medo de conversar com as 
autoridades, era fácil para os traficantes controlar suas 
vítimas. Mais importante, talvez, elas ainda se apegassem à 
esperança do começou - a promessa de um bom emprego, 
uma vida melhor.
Mas não havia emprego. Depois de vendidas, a maioria das 
vítimas se tornavam escravas domésticas ou profissionais 
do sexo no Quênia e no Oriente Médio. Algumas das 
meninas foram enviadas para a Somália, onde foram 
recrutadas para grupos terroristas.

Apresentando a evidência

Armada com esta informação importante e tendo feito o 
trabalho de base necessário, a FNA organizou uma reunião 
com os órgãos governamentais e policiais. "Este foi um 
momento crítico para a operação", diz Chris Gay, presidente 
da Freedom Now Africa. "Eles não pensaram que esse tipo 
de coisa havia acontecido na cidade deles. Mas não só isso 
estava acontecendo, como estava acontecendo 
praticamente no quintal deles. Foi uma situação seriamente 
reveladora. Trouxemos a evidência para eles e eles 
conseguiram ver tudo com seus próprios olhos. ”

 

Era impossível alguém ignorar a situação agora. As 14 
meninas resgatadas na primeira operação eram apenas 
uma fração das vítimas dessa organização criminosa. Mais 
tinha que ser feito. Quando chegou a hora de planejar a 
operação de resgate, a FNA precisava de veículos, 
combustível, mão de obra, segurança, alimentos, 
suprimentos e muito mais. Mais uma vez, as doações da 
dōTERRA Healing Hands Foundation® foram bem 
utilizadas. "O financiamento tornou possível que tudo 
acontecesse", relata Chris. “Foi preciso muita colaboração 
e preparação porque a operação era muito grande em 
escala, incluindo vários países e populações. 
Além disso, envolveu pessoas vulneráveis com as quais 
precisávamos tomar cuidado extra. ”

Operação Black Mamba

Finalmente, depois de meses de trabalho e colaboração, 
tudo estava pronto. O único desafio sério nesta fase foi que 
o orçamento operacional era para 50 vítimas, embora
acabasse sendo muito mais. No entanto, o tempo estava
se esgotando - eles não podiam tentar obter financiamento
adicional com segurança. Novas informações haviam sido
descobertas e a equipe precisava agir rapidamente.
Assim, em 12 de janeiro de 2020, a Equipe de Libertação
da FNA - juntamente com a polícia de dois países, a
INTERPOL, as forças policiais, as agências de segurança
e as unidades de tráfico de seres humanos e proteção à
criança - lançou a Operação Black Mamba. Eles tomaram
a decisão, sob grande risco e sacrifício, de resgatar o
maior número possível de vítimas, independentemente do
número.

As equipes estavam estacionadas fora da vista, cercando o 
parque. Uma vez que a polícia se mudou, eles precisavam 
ser rápidos. O sinal foi dado, e a equipe de polícia e 
libertação correu para o parque. Os traficantes se 
dispersaram, fugindo em todas as direções enquanto parte 
da equipe de resgate cercava as meninas, garantindo que 
os oito que ajudaram na investigação estivessem seguras.
Com a investigação, a FNA sabia que um líder da rede de 
tráfico estaria presente. Prendê-la era de vital importância 
e a polícia a prendeu com sucesso antes que ela pudesse 
escapar.
Quando a poeira baixou, a equipe de polícia e libertação 
ficou espantada. Eles sabiam que era uma operação de 
resgate em larga escala, mas ficaram surpresos ao 
descobrir que haviam acabado de resgatar 96 pessoas do 
tráfico de pessoas, quase metade delas crianças.

A Matemática do Resgate
A Operação Black Mamba é a maior e mais 
bem-sucedida operação de resgate anti-tráfico já 
realizada pela FNA e seus parceiros na África 
Oriental. O sucesso do resgate superou as 
expectativas de todos.
Anne Wairepo, diretora executiva da Fundação 
DōTERRA Healing Hands, expressa sua 
gratidão pelo sucesso da operação: “Nossa 
parceria com a Freedom Now Africa em esforços 
de combate ao tráfico retornou muito além de 
nossas expectativas. Somos incrivelmente 
gratos à equipe inteira, que se esforçou ao 
máximo para fazer trabalhos árduos e 
perturbadores no terreno para libertar mais de 
cem meninas da escravidão. Nos meus sonhos 
mais loucos, eu não achava que isso passaria 
de 14 meninas resgatadas no Quênia para 
outras 96 ",

diz Chris. “O apoio da dōTERRA nos permitiu 
descobrir essa rede de tráfico criminoso que estava 
acontecendo sem que ninguém soubesse. Agora, 
podemos fazer coisas para proteger pessoas 
vulneráveis, responsabilizar outras pessoas e criar 
justiça nos tribunais. ”

Cuidando dos sobreviventes

Incrivelmente, todos os sobreviventes da operação 
receberam cuidados após o resgate - parte 
integrante do processo de cicatrização. A Fundação 
DōTERRA Healing Hands ajudou a financiar 
cuidados abrangentes para os sobreviventes 
resgatados. "Usamos essa doação ao máximo ao 
longo do caminho", afirma Chris. "Não poderíamos 
fazer isso sem o apoio da dōTERRA. Obviamente, 
estamos em êxtase com isso. "

Fundação dōTERRA Healing Hands®

Ainda estamos seguindo indicações desta operação. Causou uma ruptura maciça na rede de 
tráfico de seres humanos. Os criminosos não estavam esperando. Eles não achavam que 
alguém poderia desligá-los.

Chris Gay  |  Presidente da Freedom Now Africa
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Sua compra do dōTERRA Hope®  
Touch continua a fazer a diferença:

$4.3 million
doados à Fundação 

dōTERRA Healing Hands®

4 
organizações 

parceiras
apoiadas

 7,033 bottles
doadas à Operação

Underground Railroad

Scan Me

Fundação dōTERRA Healing Hands®

Muitas vezes, é difícil encontrar cuidados posteriores para 
os sobreviventes do tráfico. Sem ele, os sobreviventes 
permanecem vulneráveis à exploração novamente. Este é 
um problema especialmente com crianças. A maioria dos 
abrigos - em todo o Quênia, existem apenas quatro - têm 
capacidade máxima. O fato de todos os 96 indivíduos 
resgatados desta operação receberem atendimento é quase 
inédito. Com a ajuda de cuidados posteriores eficazes, as 
crianças resgatadas estão se recuperando. "Quando os 
visitei, não os reconheci", diz Chris. "Eles estão felizes. Eles 
estão sorrindo novamente. Essas crianças fortes e 
resistentes terão uma vida maravilhosa. ”

Avançando

Um dos aspectos mais importantes da Operação Black 
Mamba não é a operação em si - tudo está acontecendo 
como resultado do sucesso. Agora, ninguém pode ignorar o 
que está acontecendo. A estratégia dos traficantes é 
conhecida. Isso significa que um trabalho crítico pode ser 
feito para estabelecer programas de prevenção para ajudar 
a impedir que as meninas se tornem vítimas em primeiro 
lugar. Atualmente, a FNA está trabalhando para estabelecer 
um comitê de tráfico de seres humanos que irá trabalhar 
com as pessoas de Karamojong para educar as 
comunidades em regiões vulneráveis e impedir o tráfico 
transfronteiriço.

Após a operação de resgate, a FNA tem ajudado a polícia a 
investigar, localizar e prender traficantes conectados às 96 
vítimas. Processar criminosos pode ser difícil, mas com as 
informações coletadas, a FNA pode ajudar os promotores 
públicos em todos os casos contra esses traficantes.

Com a comprovada conexão da rede de tráfico com grupos 
terroristas, as evidências coletadas pela FNA serão usadas 
para apoiar as agências anti-terrorismo na África Oriental.

Com tantas pessoas e agências trabalhando juntas, a luta 
contra o tráfico é forte - e continua a se fortalecer. Foram 
estabelecidos relacionamentos, juntamente com um certo 
nível de confiança entre governo, órgãos policiais e agências 
como a FNA. Agora, os programas e operações anti-tráfico 
podem se mover mais rapidamente. Aqueles que lutam 
contra o tráfico de seres humanos estão se sentindo 
capacitados e apoiados de maneiras que nunca haviam feito 
antes.

Prevenção da tragédia do tráfico de seres humanos

Segundo Chris, o futuro da luta contra o tráfico de pessoas 
está na prevenção. A prioridade deve ser abordar as coisas 
que levam as pessoas a sair de suas comunidades e a 
escravizar-se em primeiro lugar.

Uma das maneiras mais poderosas de combater o tráfico é criar 
oportunidades econômicas em comunidades vulneráveis. E é 
exatamente aí que a dōTERRA investiu muito do seu esforço. 
“Quando a dōTERRA paga salários justos e dentro do prazo, ou 
quando a Fundação DōTERRA Healing Hands traz parceiros 
econômicos como a Mentors International®, isso significa que 
existem mais maneiras econômicas para uma família 
desfavorecida prosperar. 

Reduzir esse desespero realmente ajuda as comunidades a 
aumentar a segurança de suas populações mais vulneráveis”, 
explica Missy Larsen, vice-presidente de filantropia e impacto na 
comunidade da dōTERRA. “Nós lutamos para erradicar o tráfico 
humano por meio de operações comerciais, práticas e iniciativas 
filantrópicas diárias”, diz Missy Larsen. Isso é particularmente 
importante porque muitas vezes as empresas inadvertidamente 
permitem que o tráfico de pessoas ocorra ao longo de suas 
cadeias de suprimentos. 

Prestando atenção e assumindo a responsabilidade pelo que 
acontece diariamente, as empresas podem realmente fazer 
diferença na luta contra o tráfico. A dōTERRA vai mais longe. Por 
meio da iniciativa Cō-Impact Sourcing®, a dōTERRA investe no 
bem-estar social, econômico e ambiental das comunidades onde 
os óleos essenciais são adquiridos. Ao criar e sustentar empregos 
em áreas rurais e subdesenvolvidas, a dōTERRA apoia 
trabalhadores marginalizados e pequenos produtores nos países 
em desenvolvimento, permitindo que eles passem da pobreza 
para a auto-suficiência.

Essa abordagem de longo prazo pode não ser a ferramenta mais 
chamativa na luta contra o tráfico de pessoas, mas a realidade é 
que comunidades saudáveis, com educação e oportunidades 
econômicas, são menos vulneráveis ao tráfico e tratamento 
injusto. Ao gerar empregos em áreas subdesenvolvidas, a 
dōTERRA oferece aos trabalhadores uma opção de sobrevivência 
e crescimento, uma oportunidade de gerar uma renda justa sem 
serem forçados a trabalhar.

"A dōTERRA tem interesse não apenas nos negócios, mas 
também em capacitar as pessoas que vivem nessas 
comunidades", diz Chris. “Um negócio que faz isso é poderoso. 
Eles colocam recursos no tráfego de combate. Na África, posso 
dizer, esse tipo de apoio é precioso e raro. ”

Mentors International é uma marca registrada da 
Mentors International.



David Stirling
Executivo Fundador, CEO da 
dōTERRA®  

Nosso objetivo é tornar 
todos um ser humano 
melhor. Com isso, eles 
começam a sonhar 
novamente. Eles saem pelo 
mundo; eles fazem grandes 
coisas. Logo, o impacto 
está acontecendo com 
milhões de vidas.
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Breathe®

Mix Respiratório

  
 

Como usar o Mix Respiratório dōTERRA 
Breathe 

Uso tópico

+ Sinta os efeitos diretos do DōTERRA Breathe
esfregando-o no peito e inspirando profundamente,
experimentando um vapor refrescante e revigorante. Esta
aplicação também irá ajudá-lo a manter a sensação de vias
aéreas limpas.

+ Aproveite a mudança de estação mais do que nunca

com dōTERRA Breathe. Se você é um alpinista, campista, 
mochileiro ou entusiasta geral de atividades ao ar livre, não 
deixe que as mudanças sazonais diminuam seu tempo na 
natureza; em vez disso, aplique essa mistura eficaz 
topicamente antes de se aventurar.

Uso Aromático

+ O dōTERRA Breathe fornece uma solução natural para
ajudar a minimizar os efeitos de ameaças sazonais. Use-o
em sua casa ou espaço de trabalho para diminuir os efeitos
indesejáveis das mudanças das estações.

+ DōTERRA difunda Breathe para acalmar seu ambiente.
Aproveite a noite enquanto seu quarto é preenchido com um
aroma fresco de menta.

Óleos essenciais nesta mistura: Laurel Leaf,
Eucalipto, Hortelã, Árvore do Chá, Limão,
Ravintsara, Ravensara, Cardamomo

Graças aos seus poderosos benefícios e variedade de 
usos, o dōTERRA Breathe é um dos mix de óleos 
essenciais mais populares. Com sua combinação de 
óleos essenciais refrescantes e revigorantes, o dōTERRA 
Breathe é conhecido por sua capacidade de manter a 
sensação de limpeza das vias aéreas. Essa mistura 
fresca de menta pode ser usada tanto aromaticamente 
quanto tópica para ajudar a minimizar os efeitos das 
ameaças sazonais.

O dōTERRA Breathe inclui óleo essencial de Ravintsara. 
Feito de uma árvore nativa de Madagascar, o nome 
Ravintsara se traduz em "a árvore com boas folhas". 
Essas folhas boas são usadas há muito tempo nas terras 
altas do centro de Madagascar como remédio popular. 

As folhas podem ser esfregadas no peito, cozidas no 
vapor para criar um vapor calmante ou transformadas em 
chá. DōTERRA Breathe deve sensação de resfriamento 
ao mentol constituinte químico, encontrado no óleo 
essencial de hortelã-pimenta.

Mudando o mundo
uma gota, uma pessoa
e uma comunidade
por vez.
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Quando a pura dádiva da terra 
encontra o nosso amor uns pelos 
outros, podemos conquistar o 
impossível.
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