
Bem-Vindo ao
eBook do Lar Saudável

preparar, apontar, fogo!

Receitas. Recursos. Links.



Por que Difun  dir? Os aromas de óleos essenciais estimulam respostas 
positivas de sensores químicos no cérebro.

Receitas Lar Saudável

Instruções: Remova a tampa do difusor, ad  icione água até a linha, 
adicione óleos, coloque a tampa, ligue na tomada, aperte o botão.

Energia: Cozinha Limpa de Verão:

3 gotas Lemon
2 gotas Peppermint

 

 

2 gotas Lavanda
2 gotas Lemon
2 gotas Peppermint

Foco:Limpe o Ar:

3 gotas Breathe       
2 gotas OnGuard®

 3 gotas Wild Orange
2 gotas 
Frankincense
2 gotas Peppermint

Luzes Apagadas:

3 gotas OnGuard® 
3 gotas Wild Orange

 
3 gotas Serenity®
2 gotas Frankincense
2 gotas Wild Orange

Colheita de Outono:



Protocolos Saudáveis
Experimente essas receitas 
aprovadas! Permaneça saudável.

Saúde:

1-2 gotas On Guard®

1 colher de chá Mel

Use Mist Sanitário 
OnGuard. 

Banheiros públicos 
Aeroportos
Eventos Esportivos

INSTRUÇÕES: 
Adicione OnGuard® ao mel. Tome quando 
se sentir esgotado ou quando surgirem 
ameaças sazonais.

Dica: para uma solução rápida, lamba uma gota de
OnGuard® nas costas da mão.

INSTRUÇÕES: 
Pulverize nos assentos, maçanetas e pias 
antes de usar.
Dica: Lave as mãos e use o Mist Sanitário         
OnGuard®  em vez de secadores de mãos, 
pois eles podem espalhar bactérias.

Potencialize sua escovação:

1-2 gotas
Frankincense

1-2 gotas OnGuard®

1-2 gotas Breathe®

 INSTRUÇÕES:
Adicione uma camada de cada óleo ao
longo da coluna vertebral e na sola dos pés.
Utilize o óleo de coco fracionado para
massagear os óleos na pele. Cubra com
uma toalha úmida e quente para maior
benefício e conforto.
Dica: Dilua com Óleo de Coco Fracionado para
peles sensíveis ou idosas, com crianças ou bebês e
em áreas de sensibilidade.

 INSTRUÇÕES:
Adicione 1 gota de On Guard® à escova 
de dentes para limpar e proteger os 
dentes e gengivas.

Dica: Adicione 1 gota de On Guard® após a 
escovação para manter sua escova de dentes 
limpa!

1 gota OnGuard®

  Está se sentindo mal? Encha uma caneca com água quente, adicione 2 gotas de On Guard®, Breathe, 
Lemon e Frankincense, respire o vapor (olhos fechados) para abrir as vias respiratórias e promover uma 
respiração limpa.

Impulsionador do Sistema: 

Alívio na Garganta:



Lar Saudável
Receitas de Limpeza.

Quer mais receitas?     Confira o Blog de Produtos da dōTERRA para mais receitas e 
ideias de DIY! doterra.com/BR/pt_BR/blog

Spray de Ambiente:
30 gotas Lemon

2 xícaras Bicarbonato 
de Sódio

1 xícara Sal

1/2 xícara Água

1/3 xícara Sabonete 
Vegetal (Castile)

20 gotas Lemon

20 gotas Wild Orange

Água Destilada

500 ml Garrafa Spray
de Vidro

INSTRUÇÕES
:Combine o bicarbonato de sódio e o sal em
uma tigela. Adicione o sabonete e a água,
1 colher de sopa de cada vez, até que a 
textura seja de areia úmida. Molde em 
tabletes usando um medidor e coloque 
sobre um papel à noite. Armazene em um 
frasco de vidro e use 1-3 para um novo e 
limpo descarte.

INSTRUÇÕES:
Em um borrifador de vidro, adicione os 
óleos essenciais e cubra com água até 
encher.

Para refrescar um ambiente, agite e 
borrife generosamente.

Dica: mude! Use seus óleos essenciais favoritos!

Bombas de Banho de Equilíbrio: Produto de Limpeza Geral:
15-20 gotas Balance®

1 1/2 xícaras 
Bicarbonato de Sódio

1/2 xícara Água 

Moldes de Silicone
INSTRUÇÕES: 
Combine o bicarbonato de sódio e a água. 
Adicione Balance® e misture. Coloque nos 
moldes de silicone e deixe descansar 
durante a noite. Coloque 1-2 no chuveiro 
longe do fluxo direto de água.

Dica: Permita que os quadradros se dissolvam 
gradualmente e liberem o aroma calmante do 
Balance®.

Pastilhas para Triturador de Lixo:

INSTRUÇÕES: 
Combine os ingredientes na garrafa de 
vidro. Pulverize nas superfícies desejadas e 
limpe com um pano. Desfrute de um produto 
de limpeza não tóxico que é seguro para 
toda a família.

Dica: Em um vidro maior, acrescente 5-10 gotas de 
On Guard®, Wild Orange, Lemon ou Tea Tree para 
adicionar benefícios e aroma.

2-3 gotas O n Guard®

2-3 gotas Lemon

30ml Água

30 ml Garrafa de Spray de 
Vidro

https://www.doterra.com/BR/pt_BR/blog


Rosto Saudável 
DIY para Ele e Ela.
.

Cuide de sua pele. Confira nosso ebook de cuidados: gotasdaterra.com/ebooks

20 drops Lemon

20 drops Wild Orange

Distilled Water

16oz Glass Spray Bottle

Creme de Barbear: Pomada para Barba:
1/3 xícara Manteiga de Karité
1/3 xícara Óleo de Coco
1/4 xícara Óleo de Coco 
Fracionado
5 gotas Peppermint
5 gotas Tea Tree

 

2 colheres de chá Cera de Abelha
1 colher de chá Manteiga de 
Karité 
3 colher de chá Óleo de Coco 
Fracionado
1/2 colher de chá Óleo de 
Vitamina E
2 gotas Tea Tree

 INSTRUÇÕES:
Coloque todos os ingredientes, exceto óleos
essenciais, em banho-maria. Depois de derreter,
retire do fogo e deixe esfriar por três minutos.
Adicione os óleos essenciais e mexa até a 
mistura ficar homogênea. Deixe descansar até 
ficar firme.Usando a batedeira, bata levemente o 
creme de barbear.Coloque em um recipiente de 
escolha e desfrute de um barbear refrescante.
Dica: Coloque de volta na batedeira se o creme
começar a endurecer e precisar ser enxaguado.

 

 

INSTRUÇÕES:
Coloque todos os ingredientes, exceto óleos 
essenciais, em banho-maria. Depois de derreter, retire 
do fogo e deixe esfriar por três minutos. Adicione os 
óleos essenciais, mexa e despeje em uma lata vazia 
ou frasco de vidro hermético. Deixe descansar uma a 
duas horas antes de usar.

Dica: mude! Use seus óleos essenciais favoritos! Os 
favoritos de alguns homens são Frankincense, 
Siberian Fir e Arborvitae.

Máscara de Argila: Esfoliante Rejuvenescedor de Café:
2 colheres de chá    
Argila Bentonita
2 colheres de chá 
Vinagre de Maçã
1 gota Frankincense
1 gota Lavanda
1 gota Tea Tree

INSTRUÇÕES:
Combine a argila e o vinagre em uma tigela e mexa
até incorporar bem. Adicione os óleos essenciais.
Aplicar na pele limpa, evitando as áreas ao redor dos
olhos e da boca. Deixe secar por 5 a 15 minutos.
Enxaguar com água morna e termine com um 
hidratante.

Dica: para uma máscara mais espessa, adicione
mais meia colher de chá de argila.

INSTRUÇÕES:
Combine os ingredientes em uma tigela
pequena. Aplique na pele molhada e
esfregue suavemente em círculos para
ajudar a remover a pele seca. Evite os 
olhos. Armazenar em recipiente hermético.

Dica: use à noite. Evite luz solar direta por 12 horas
após o uso tópico de óleos cítricos.

1 xícara Café Moído
1/2 xícara Açúcar Mascavo
3/4 xícara Óleo Fracionado 
de Coco

1/4 xícara Óleo de Vitamina E 
3 gotas Wild Orange



 

Pets Saudáveis
Escolhas Perfeitas
Mantenha-os limpos e felizes.

Os óleos  essenciais podem ajudar a acalmar as emoções e os músculos,
facilitar  a digestão e ajudar no bem-estar geral de seus companheiros de quatro patas.

Desodorizador:Spray Calmante:
1 gota Serenity

1 gota Balance

1/2 colheres de sopa 
Óleo Fracionado de Coco

10 gotas Lemon

10 gotas Lavender

10 gotas Wild Orange
Água
Hamamelis

 INSTRUÇÕES:
Misture o óleo de coco fracionado e os óleos 
nas palmas das mãos e aplique no peito, nas 
pontas das orelhas e nas almofadas das patas 
dos animais conforme necessário.

Dica: Adicione 20 gotas de cada Serenity® e Balance® 
a um frasco spray de 15 mL, preencha o restante com 
óleo de coco fracionado, agite e guarde para quando 
seus amigos de patas ficarem muito agitados durante 
tempestades e celebrações.

 
500 ml Garrafa Spray

INSTRUÇÕES:
Encha ¾ do frasco de spray com água.
Encha o ¼ restante com hamamelis e óleos
adicionais. Borrife em móveis, carpetes e
no ar. Agite antes de cada uso.

Dica: Adicione mais gotas de óleos essenciais para
um aroma mais forte para combater os odores
difíceis. Tenha em mente a sensibilidade dos
animais aos aromas.

Xampu Calmante para pets: Spray de Pele:
90 ml Sabonete Vegetal 
(Castile)
90 ml Água (ou mais)
30 ml Suco de Aloe Vera 
30 ml Glicerina Vegetal
3 gotas Lavanda

 INSTRUÇÕES:
Misture os ingredientes e o xampu 
normalmente. Evite olhos e nariz. Enxágue 
bem após a lavagem.

Dica: Adicione 30 ml de vinagre de maçã orgânico 
para facilitar a lavagem. Adicione ¼ colher de chá 
de óleo de coco fracionado se for necessária 
umidade. Adicione ¼ xícara de farinha de aveia 
para engrossar.

 INSTRUÇÕES:
Misture os ingredientes e agite antes de 
cada uso. Pulverize a área conforme 
necessário, 2-3 vezes por dia.

Dica: Se o animal quiser lamber a área, cubra 
levemente com uma faixa, camiseta, ou use um 
cone para prevenir. (O spray é seguro para 
lamber, mas isso prolonga o processo de 
cicatrização.)

30 ml Garrafa de Spray
10 gotas Lavanda
10 gotas Frankincense
1 colher de sopa Prata 
Coloidal



Recursos

10 drops Lemon

10 drops Lavender

10 drops Wild Orange

Water
Witchhazel
16oz Glass Spray Bottle

 Dica: pergunte à pessoa que lhe deu esse folheto para conhecer mais sobre óleos essenciais

Onde Comprar Acessórios.

gotasdaterra.com/post/acessorios

Vidrinhos, bolsas, capsulas veganas, 
livros em português? 

Existe um mundo de acessórios por 
trás do universo dos óleos essenciais 
aqui no Brasil. 

Saiba onde encontrar as principais 
ferramentas para facilitar o seu dia a 
dia e fazer você se apaixonar ainda 
mais pelo incrível mundo da 
aromaterapia.

https://www.gotasdaterra.com/post/acessorios


Links Úteis
Educação. 

Traduzido por Consultores de Bem-estar Gotas dāTERRA 
www.gotasdaterra.com

Porque a doTERRA: gotasdaterra.com/diferencial

CPTG Sourcing de Qualidade|Processo de teste
gotasdaterra.com/certificado

Fonte até Você: Informação de Sourcing + Produtores + ID de 
Qualidade: sourcetoyou.com/pt

Como Usar Óleos Essenciais: gotasdaterra.com/iniciando

Healing Hands - O impacto da doTERRA é mundial: 
doterra.com/BR/pt_BR/healing-hands-foundation-about

Tópicos de Bem-Estar: gotasdaterra.com/documentos 

Educação Online: youtube.com/GotasdaTerraOficial/playlists 

A Ciência: gotasdaterra.com/ciencia

O Blog: gotasdaterra.com/blog

Soluções de óleos essenciais:

https://www.gotasdaterra.com/diferencial
https://www.gotasdaterra.com/certificado
https://sourcetoyou.com/pt
https://www.gotasdaterra.com/iniciando
https://www.doterra.com/BR/pt_BR/healing-hands-foundation-about
https://www.gotasdaterra.com/documentos
https://www.youtube.com/GotasdaTerraOficial/playlists
https://www.gotasdaterra.com/ciencia
https://www.gotasdaterra.com/blog
https://www.gotasdaterra.com/



