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 REFORMA da
Bolsa de  Ginástica

Uma das melhores maneiras de garantir que você chegue à academia antes ou 
depois do trabalho é ter sua mochila pronta. Ter uma mala feita economizará 
seu tempo e o ajudará a estar preparado para as oportunidades de se exercitar. 
Portanto, não deixe que a desculpa de "não ter suas roupas de ginástica" 
o impeça de ir à academia.
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Óleos essenciais

   1 Cypress Aplique nos pés e pernas para se preparar para o 
   treino.

2 Deep Blue® Rub Massage em seus músculos após uma
treino para um alívio calmante.
3 Mistura encorajadora doTERRA Motivate® Aplicar ao pulso
pontos para despertar a motivação para malhar.
4 Slim & Sassy® Metabolic Blend Adicione algumas gotas a
água antes do treino para um aumento de energia revitalizante 
e um metabolismo saudável. *
5 Mito2Max Tome duas cápsulas por dia para apoiar a mente
e energia física. *
6 doTERRA Balance® Use antes de uma aula de Pilates ou 
ioga.
7 gotas doTERRA Breathe® Uma gota antes de uma corrida ou 
qualquer
outro treino ajudará a abrir as vias aéreas para uma respiração 
limpa.
8 doTERRA Breathe® Aplicar no peito para revigorar
seus sentidos.
9 Correct-X® Suaviza e hidrata a pele irritada por

sapatos ou desentendimentos na quadra.

   

   

  

  

 

 

Higiene Pessoal

10 HD Clear® Sabonete de Rosto

11 Tamanho de viagem doTERRA Salon Essentials® Shampoo 

Protetor e Condicionador Suavizante

12 Desodorante natural doTERRA 

13 Faça você mesmo: spray de limpeza para equipamentos ou 

tapete de ioga

Frasco spray de - 60–120 ml

-5 gotas de mix doTERRA On Guard®

- Bicabornato de sódio (¼ do frasco 
de spray)

-Água filtrada
Combine todos os ingredientes na garrafa de vidro. Misture 

bem, borrife e limpe.

Extras

  

 

 

 

 

 

 

•Xampu seco Leve um pequeno recipiente de
xampu seco para refrescar o couro cabeludo e
cabelos oleosos.
•Toalha de ginástica Leve uma toalha para
enxugar o suor do corpo e do tapete de ioga.
• Faixa de cabelo e laços de cabelo Se você tiver
cabelo comprido, esses itens são indispensáveis.
•Fones de ouvido
•Suporte para celular
•Corda de pular Pular corda por 10 minutos é uma
ótima maneira de aquecer o corpo.
•Embale um conjunto extra de roupas e meias.
•Não se esqueça de uma sacola vazia para
guardar suas roupas sujas pós-treino.

13813

11
 * Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este 

produto não destina-se a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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A   
V I T A M I N A 

do Sol

 
 

 

 

A vitamina D também é
conhecida como “vitamina do sol” pelo fato 
de que seu corpo a produz quando sua pele 
é exposta diretamente ao sol. Seu fígado 
produz colesterol que circula pela pele, 
permitindo que a luz ultravioleta do sol 
converta o colesterol em vitamina D. É 
especialmente interessante que você não 
possa obter uma dose tóxica de vitamina D, 
não importa quanto tempo você fique no 
sol. Se muitos raios ultravioleta atingirem o 
limite de vitamina D em sua pele, ela será 
convertida em outro composto que seu 
corpo excreta, deixando você com uma 
quantidade perfeita!

A vitamina D também é adicionada ao suco 
de laranja e aos cereais matinais, e pode 
ser encontrada naturalmente em peixes e 
ovos. Entre o sol e as fontes de alimento 
mencionadas, você pensaria que a maioria 
das pessoas obtém vitamina D suficiente em 
seus sistemas; no entanto, muitas vezes 
não é o caso.

Em todo o mundo, cerca de um bilhão de 
pessoas têm níveis inadequados de 
vitamina D no sangue, e as deficiências 
podem ser encontradas em todas as etnias 
e grupos etários.

A vitamina D foi adicionada ao leite na 
década de 1930 para ajudar com o 
raquitismo, uma doença óssea deformante 
em crianças que era particularmente 
prevalente nas latitudes do norte. No 
inverno, as pessoas que vivem em 
latitudes mais altas não conseguem 
produzir muita vitamina D do sol. Além 
disso, as roupas grossas de inverno 
tornam impossível que a pouca luz solar 
disponível alcance a pele.

Durante a Revolução Industrial, o 
raquitismo era predominante em cidades 
onde edifícios altos e a poluição do ar 
bloqueavam a luz solar necessária para a 
produção de vitamina D no corpo. 
Pensava-se que as propriedades de 
construção óssea no leite fortificado 
resolveriam as deficiências de vitamina D 
da população, mas era apenas uma 
solução parcial para o problema. Obter 
vitamina D através da luz solar natural é 
importante para o corpo de muitas outras 
maneiras.

Em todo o mundo, cerca de um bilhão
de pessoas têm níveis inadequados de vitamina 
D no sangue  e as deficiências podem ser 
encontradas em todas as etnias e grupos etários.

Como transformar um verão D-licioso em um inverno saudável!
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Como professor universitário, ensinei Bioquímica Nutricional por muitos anos. Durante esse tempo, 

aprendi que certos nutrientes - como a vitamina D - podem ser difíceis de obter, mesmo com uma dieta 

completa e saudável. Na verdade, antes de ingressar na doTERRA e tomar o Lifelong Vitality Pack, eu diria 

aos meus alunos que se eles tomassem apenas um suplemento, deveria ser vitamina D.
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Quais são os benefícios da 
vitamina D?
Pesquisas recentes descobriram que a vitamina D adicional 
pode ser boa para doenças autoimunes, sustentando a 
pressão arterial saudável e protegendo contra diferentes tipos 
de doenças. E, como seria de esperar, também ajuda a 
fortalecer os ossos.

Normalmente, a quantidade de vitamina D necessária para ter 
um efeito sobre qualquer condição é maior do que a RDA 
(Recommended Dietary Allowances). As recomendações mais 
recentes do Instituto de Medicina para a vitamina D 
aumentaram de 400 UI para 600 UI por dia para adultos em 
resposta a novos estudos científicos que descobriram que 
benefícios adicionais foram obtidos com níveis mais altos. 
Muitos sentiram que as recomendações não foram 
suficientemente altas com base nas evidências.

Não consigo obter vitamina D 
suficiente do sol?
Muitos fatores afetam a exposição ao sol, incluindo a 
pigmentação da pele, roupas e protetor solar. Indivíduos de 
pele clara precisam de cerca de 5 a 10 minutos de exposição 
ao sol pelo menos três vezes por semana entre 11h e 14h na 
primavera, verão e outono. O objetivo é obter uma exposição 
solar adequada sem se queimar. Infelizmente, muitas pessoas 
têm dificuldade em atender às suas necessidades de luz do 
sol. Pelo lado positivo, se você obtiver a exposição necessária, 
seu corpo deve ser capaz de armazenar o suficiente para uso 
durante os meses de inverno para prevenir raquitismo em 
crianças ou osteomalácia em adultos. Portanto, quanto mais 
vitamina D você conseguir durante os meses mais quentes, 
menos provável será que você tenha deficiência de vitamina D 
no inverno. Lembre-se de que seu corpo não pode produzir 
mais vitamina D com a maior exposição ao sol.

 

 
 
 

E quanto aos alimentos 
fortificados?
Digamos que você seja principalmente vegetariano e sua única 
fonte de vitamina D seja o leite de soja. Em média, você 
consumiria apenas 100 UI de vitamina D por dia se simplesmente 
consumisse uma xícara de leite de soja com seus cereais pela 
manhã. Você poderia obter vitamina D adicional bebendo suco 
de laranja fortificado e comendo cereais fortificados, mas ainda 
estaria muito abaixo do mínimo de 600 UI. Mesmo que você 
adicionasse salmão e dois ovos uma vez por semana, 
ainda teria uma média de apenas 200 UI por dia.

E meus filhos?
A Academia Americana de Pediatria atualmente sugere que todos 
os bebês, crianças e adolescentes recebam 
400 UI de vitamina D suplementar diariamente. As crianças 
geralmente se saem melhor do que os adultos graças às 
brincadeiras ao ar livre, desde que vivam em um local onde a 
exposição ao sol é facilmente obtida. No entanto, as crianças 
certamente passam muito mais tempo dentro de casa hoje do que 
nas gerações anteriores. As crianças podem precisar de um 
suplemento, assim como seus pais, para atender às 
necessidades ideais.

O Dr. Parker recomenda:

 

O Dr. Parker é PhD em Ciência da 
Nutrição pela Universidade de Illinois 
em Urbana – Champaign.

O Dr. Parker possui vasta experiência 
em processamento de alimentos, 
química de alimentos, bioquímica, 
fisiologia e nutrição humana. Ele 
trabalhou na indústria de 
suplementos e na academia, o que o 
tornou excepcionalmente posicionado 
para entender o desenvolvimento de 
produtos, a pesquisa e a fisiologia e 
química por trás da nutrição.

O Dr. Parker tem uma paixão 
contagiante por ensinar as pessoas 
sobre a conexão entre nutrição e 
viver uma vida longa, livre do início 
precoce de condições degenerativas 
associadas a más escolhas de estilo 
de vida.

Lifelong Vitality Pack

a2z Chewables

Bone Nutrient
Lifetime Complex

 

Benefícios da vitamina D
• Contribui para a saúde e bem-estar geral
• Fornece equilíbrio de cálcio no corpo
• Suporta um sistema imunológico saudável
• Ajuda a construir ossos fortes
• Mantém a função cognitiva



Permanecer 
fisicamente ativo 
neste inverno

Como pai, uma de suas responsabilidades mais 
importantes é ser um modelo de estilo de vida para seus 
filhos. Estudos mostram que os hábitos de atividade 
física são desenvolvidos muito cedo na vida, sendo o 
fator principal os hábitos modelados pelos pais (Hinkley 
et al.). Os pais que se exercitam regularmente criam 
filhos que têm mais probabilidade de ter um estilo de 
vida ativo, ter um peso saudável, adoecer menos e até 
ter um desempenho melhor na escola (Jago et al.). 
Praticar exercícios com seus filhos transmite neles a 
ideia de que a atividade física faz parte da vida diária e 
que um estilo de vida sedentário não é normal. A 
estagnação do inverno é a oportunidade perfeita para 
ser criativo, divertir-se, criar vínculos e mostrar aos filhos 
a importância dos exercícios diários.

Torne-se um modelo de estilo 
de vida

Fazendo exercícios em casa
Praticar exercícios em ambientes fechados não requer 
uma sala cheia de equipamentos caros ou muito tempo. 
Mais importante ainda, pode ser eficaz. Ao desenvolver 
qualquer programa de exercícios, existem alguns 
princípios básicos a serem considerados. De acordo 
com a National Academy of Sports Medicine, o primeiro 
princípio do exercício eficaz é a sobrecarga - um 
programa de exercícios eficaz deve impor exigências ao 
sistema de movimento humano que forcem o corpo a se 
adaptar (National Academy of Sports Medicine). A 
menos que você empurre seu corpo com mais força ou 
de uma maneira diferente do que antes, não há razão 
para o progresso. Essa sobrecarga pode ser conseguida 
por meio de um movimento desconhecido (um novo 
exercício), aumento de volume (mais exercícios) ou 
aumento da resistência (uma carga, como seu filho). Por 
fim, todos os exercícios são variações de empurrar, 
puxar, agachar ou estabilidade do core; depois de 
compreender os movimentos básicos, as variações são 
limitadas apenas pela sua imaginação.

 Uma maneira fácil de fazer o coração bater, os músculos 
queimarem e os filhos se envolverem em uma divertida 
rotina de exercícios é por meio de um circuito simples de 
ação cardíaca periférica. A ação do coração periférico usa 
vários movimentos compostos básicos (exercícios que 
envolvem duas ou mais articulações para estimular vários 
músculos) em um circuito alternado para um treino rápido, 
eficaz e funcional para todo o corpo. Com o conhecimento 
dos quatro movimentos básicos, você pode obter um ótimo 
treino de corpo inteiro em ambientes fechados, com pouco 
ou nenhum equipamento, que seja simples o suficiente para 
ensinar uma criança, mas que você pode fazer com um 
bebê amarrado ao peito como resistência adicional. Melhor 
ainda, conforme seu filho cresce, o aumento de peso pode 
ser o fator de sobrecarga de resistência de que seu corpo 
precisa para continuar a progredir.

Envolvendo Seus Filhos

Quando se trata de aptidão física, o inverno é a estação das desculpas. Está muito frio 
para fazer exercícios ao ar livre. Quem vai cuidar dos meus filhos para que eu possa ir 
para a academia? Não tenho espaço, equipamento ou tempo para malhar em casa. O 
condicionamento físico não é sazonal, é um estilo de vida e sua cintura  não entra em 
hibernação porque o tempo lá fora é terrível. Este ano, não deixe o casaco de inverno se 
expandir com promessas vazias de que você vai retomar os exercícios em 1º de janeiro; 
use o frio como inspiração para mudar sua rotina e envolver toda a sua família.

Pode ser 

feito 
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O que você precisará

O plano

Seu pré-treino Mito2Max® e uma 
rápida inalação de seu óleo essencial 
CPTG® edificante favorito.

Motivação
Um (pequeno) parceiro (s) de treino
Cronômetro (opcional)

1. Complete 10-15 repetições de cada movimento
2. Passe para o próximo movimento com o mínimo de descanso possível
3. Complete todos os quatro movimentos do ciclo e descanse 30-60 segundos
antes de repetir
4. Conclua tantos ciclos quanto possível em 30 minutos

A aptidão física não para quando o tempo 
esfria e é retomada com outra resolução de 
Ano Novo. Use o tempo frio como uma 
oportunidade de trazer sua rotina de 
exercícios para casa, onde você pode 
experimentar algo novo, se revigorar com os 
exercícios e envolver seus filhos.

O Dr. Damian Rodriguez é membro do departamento de 
educação da dōTERRA. Antes de ingressar na 
dōTERRA, ele trabalhou com saúde pública e como 
treinador de força e nutricionista para atletas 
profissionais e universitários. Ele possui um doutorado 
em Ciências da Saúde com ênfase em obesidade e um 
M.S. em Movimento Humano da Universidade A.T. Still,
bem como inúmeras certificações profissionais em
exercícios e nutrição. O Dr. Rodriguez é um atleta de
longa data que competiu em tudo, desde levantamento
de peso a triatlos e é muito apaixonado por educar o
público sobre hábitos de vida saudáveis. Ele é pai de
dois filhos lindos.

Referências
Hinkley T, Crawford D,  Salmon J, Okely A, &
Hesketh K. Preschool children and physical
activity: a review of correlates. American
Journal of Preventive Medicine. 2008;34(5):
435–441.

Jago R, Fox K, Page AS, Brockman R, 
Thompson JL. Parents and child physical ac-
tivity and sedentary time: Do active parents 
foster active children? BMC Public Health. 
2010;10(1):194.

National Academy of Sports Medicine.  
Integrated Resistance Training. 2008.

      Agachamento Livre (Agachamento)            Ponte de mesa (estabilidade)

Linha vertical (puxar)Flexões (Empurrar)

 
Variações: altere as posições das mãos ou dos 
pés para variar a dificuldade ou enfatizar grupos 
musculares específicos, aumentar a carga por 
meio de um colete de peso ou uma criança nas 
costas.

 Variações: flexões, linhas dobradas usando 
uma faixa ou outras ferramentas de resistência, 
altere a pegada para enfatizar grupos 
musculares específicos.

 Variações: prancha, ponte lateral, aumento de 
carga por meio de um colete de peso ou uma 
criança nas costas (ou peito).

 Variações: altere as posições dos pés para variar a 
dificuldade ou enfatizar grupos musculares específicos, 
aumentar a carga por meio de um colete de peso ou 
uma criança em suas costas (ou tórax).
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RECUPERAÇÃO
 DOS EXERCÍCIOS

O início retardado da dor muscular devido ao exercício, mais conhecido 
como DMIT, é uma coisa real e um conceito muito importante para entender 
se você tem alguma intenção de alcançar esses objetivos físicos.Embora 
muitas pessoas usem a DMIT como um distintivo de honra ou vejam sua 
ausência como evidência de que não se exercitaram com força suficiente, a 
realidade é que a dor é um indicador muito pobre de adaptação muscular e 
pode resultar em uma condição simplesmente referida como 
supertreinamento. O exercício destrói o tecido muscular; ao contrário da 
crença popular, a dorque você sente não é realmente uma fraqueza que sai 
de seu corpo, mas microrrupturas no tecido afetado. Por meio do repouso e 
da nutrição adequada, essas fibras musculares rompidas e o tecido 
conjuntivo que asacompanha se reparam, tornando-se maiores, mais fortes 
e mais resistentes por meio de um processo conhecido como hipertrofia. A 
adaptação muscular não ocorre enquanto você está levantando pesos ou 
registrando aqueles quilômetros na esteira; isso acontece quando você está 
descansando. Conhecer o seu corpo, entender quando é o suficiente e 
tomar medidas para se recuperar adequadamente é uma das chaves para o 
progresso contínuo.

Se exercitar muito ou quando você não se recuperou totalmente pode aumentar 
a resposta do seu corpo ao estresse, com resultados possivelmente 
desastrosos. O excesso de treinamento não só pode prejudicar o desempenho 
e resultar em um estado catabólico, (onde seu corpo está realmente quebrando 
tecido muscular na tentativa de se autorregenerar), mas há respostas 
hormonais, imunológicas e músculo esqueléticas negativas imediatas. O 
supertreinamento resulta no aumento da secreção de cortisol, o
“hormônio do estresse” que está fortemente relacionado ao ganho de peso, 
entre muitas outras consequências negativas para a saúde. O treinamento 
excessivo pode suprimir o sistema imunológico, pois a energia necessária para
o funcionamento adequado é redirecionada para ajudar na recuperação
muscular; você não só está fisicamente dolorido, mas também aumentou o risco
de adoecer. Além disso, o supertreinamento pode resultar em um estado
muscular cronicamente enfraquecido, resultando em entorses e rupturas.

DESCANSAR OU NÃO DESCANSAR

O verão está próximo, é hora de aumentar um pouco a rotina de 
exercícios e entrar em forma para a temporada de maiôs. Você tem 
o melhor treino da sua vida, apenas para acordar no dia seguinte
com a sensação de que sua sessão de treinamento aconteceu em
um octógono do UFC, e não na academia local. "Sem dor, sem
ganho, certo?

ESSENCIAIS PRÉ AND PÓS EXERCÍCIOS 
• Deep Blue Polyphenol Complex™     • Deep Blue®
Rub • Lemongrass   • Cypress     • Cinnamon Bark
• Marjoram • Wintergreen   • AromaTouch®     •
dōTERRA Balance®
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Dicas Básicas para 

Evitar o 

Excesso de Treino.
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DOIS

TRÊS

QUATRO

UM
Empurre seus limites, não pule para trás e continue 
correndo em direção ao supertreinamento. Sim, a base da 
adaptação é expor seu corpo a um estresse que ele nunca 
experimentou antes, mas essas etapas devem ser graduais. 
Comece devagar e avance um pouco mais a cada dia.

Aquecimento pré-exercício, alongamento pós-exercício. 
O alongamento é um dos componentes do exercício mais 
incompreendidos. Embora as pesquisas mais recentes 
tenham deixado claro que o alongamento 
pré-exercício é proibido, pois pode prejudicar o 
desempenho do treino e até aumentar o risco de lesões, um 
aquecimento adequado prepara você para um treino mais 
eficaz e uma recuperação mais rápida. O alongamento 
pós-treino é uma das melhores maneiras de aliviar a tensão 
muscular. Manter a flexibilidade, mobilidade e flexibilidade 
muscular são importantes para a recuperação e para 
manter baixo o risco de lesões. Planeje e aceite que seu 
treino irá durar 10 minutos a mais, porque você precisa se 
aquecer e esfriar - seu corpo vai agradecer no dia seguinte.

 

Leve a nutrição a sério. A resposta para praticamente todas 
as perguntas relacionadas à saúde é a nutrição adequada. A 
recuperação do exercício não é diferente. Shakes de 
proteína e bebidas de recuperação pós-exercício estão na 
moda na suplementação esportiva, mas você não precisa de 
uma bebida composta por um monte de ingredientes caros 
dos quais você nunca ouviu falar. Uma combinação de 
proteínas e carboidratos de digestão rápida ajudará a repor o 
glicogênio e os nutrientes vitais e a regular os níveis de 
insulina na faixa normal. Não se esqueça de cálcio, potássio 
e sódio - eletrólitos esgotados durante o exercício intenso. O 
leite com chocolate é a moda atual, pois fornece quantidades 
adequadas de proteínas de digestão rápida e lenta (soro de 
leite e caseína), carboidratos simples do chocolate e cálcio, 
mas um Slim & Sassy® TrimShake misturado com algumas 
frutas também pode resolver o problema .

Recuperação ativa. Embora “descanso” seja a 
palavra-chave, para obter melhores resultados, você
precisa ser pró-ativo em relação à recuperação. Você não 
quer trabalhar com a dor, mas movimentos leves e outras 
técnicas de recuperação ativa podem ajudar a acelerar o 
processo. Uma caminhada leve ou um passeio de bicicleta, 
liberação automiofacial (o termo científico para como você
usa aqueles rolos de espuma), ioga ou mesmo uma 
massagem podem estimular o fluxo sanguíneo e melhorar a 
circulação para o tecido muscular quebrado. Além disso, não 
se esqueça do Deep Blue®, a mistura calmante perfeita após 
o exercício, e algumas gotas de lavanda em seu travesseiro
para se preparar para um sono reparador.

PRE AND POST WORKOUT ESSENTIALS 
• Deep Blue Polyphenol Complex™     • Deep Blue® Rub
• Lemongrass   • Cypress     • Cinnamon Bark     • Marjoram
• Wintergreen   • AromaTouch®     • dōTERRA Balance®  

doterra.com / 11www.gotasdaterra.com
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IMPACTO DA ATIVIDADE 
FÍSICA NO BEM-ESTAR
A saúde mental e o "bem-estar" são talvez o resultado 
mais almejado pelo entusiasta de exercícios. A estrutura 
e a bioquímica humana são projetadas para a atividade. 
Nosso sistema nervoso central possui receptores de 
opiáceos que não são especialmente projetados para a 
ingestão de opiáceos e narcóticos externos. Em vez 
disso, esses receptores existem para reagir aos 
opiáceos naturais, também conhecidos como endorfinas, 
que nosso corpo produz com o aumento da atividade 
física. A interação desses receptores e substâncias 
químicas do prazer induzido pelo exercício resulta em 
uma profunda sensação de bem-estar.

                               

CRIANDO UMA ROTINA DE 
EXERCÍCIOS BALANCEADA
Uma abordagem bem equilibrada de "treinamento 
cruzado" para exercícios ajudará a evitar lesões nos 
tendões, articulações ou lombares associadas a 
exercícios cardiovasculares ou de resistência repetitivos. 
As almofadas de cartilagem que revestem nossas 
articulações não têm suprimento de sangue; portanto, o 
movimento com exercícios auxilia no fornecimento de 
nutrientes de suporte e oxigênio para as células da 
cartilagem, semelhante a uma esponja que move a água 
quando comprimida. Para aqueles indivíduos com 
histórico familiar de problemas nas articulações, 
exercícios em ambientes de baixa gravidade, como 
natação, ciclismo e cross trainers elípticos, são 
recomendados. Essas formas de exercício ajudam a evitar 
o desgaste da cartilagem menos durável que pode ter sido
herdada. Quando as articulações se desgastam, a cirurgia
de substituição total da articulação pode transformar
positivamente a vida do paciente. No entanto, os
componentes de metal e plástico sofrem desgaste e
afrouxamento, muitas vezes a uma taxa proporcional ao
peso e nível de atividade do receptor. A cirurgia de
substituição da articulação deve ser realizada apenas em
pacientes devidamente selecionados, cujos sintomas
justifiquem tal cirurgia invasiva. O candidato ideal é um
paciente cujos sintomas limitam a capacidade de andar
não mais do que três a quatro quarteirões. O peso
excessivo causará desgaste precoce e afrouxamento da
articulação artificial; portanto, um regime agressivo de
perda de peso deve ser considerado, se necessário, antes
da substituição da articulação.

Uma dieta saudável com um regime de exercícios regulares equilibrado tornou-se uma prioridade para 
aqueles que desejam um estilo de vida ativo com maior mobilidade e uma sensação de bem-estar. 
Estamos testemunhando um interesse sem precedentes em associações a academias e participação 
em eventos comunitários de corrida, natação e ciclismo. Alguns podem perguntar se há um potencial 
para aumento da incidência de lesões ou riscos potenciais para a saúde que acompanham esses 
estilos de vida ativos. Antes de iniciar um regime regular de exercícios rigorosos, consulte seu médico 
ou cardiologista, especialmente se houver histórico de doenças cardíacas ou outros problemas de 
saúde.

Um regime de levantamento de peso comumente 
citado inclui três séries de 10 contrações de grupos 
musculares ativos. O treinador deve usar resistência 
suficiente para que o grupo de músculos fique 
cansado na décima repetição. Cada grupo de 
músculos deve ser trabalhado no máximo duas a três 
vezes por semana para evitar lesões. Os treinadores 
atléticos podem ser muito úteis na criação de 
protocolos específicos para suas necessidades e 
capacidades individuais.

ESTILO DE VIDA ATIVO

 

O DR. RECOMENDA:

• Lifelong Vitality (Item No. 34210001)

• DDR Prime Cellular Complex Softgels
(Item No. 41740001)

• Slim & Sassy TrimShake (Item No. 35180001)

E PREVENÇÃO AOS FERIMENTOS

DICA
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1. Adote a abordagem de treinamento cruzado para
exercícios para ajudar a evitar lesões nos tendões,
articulações ou lombar
2. Evite repetição e peso excessivos
3. Desenvolva um plano de dieta saudável com
controle de porções
4. Tome suplementos da dōTERRA diariamente para
um aumento nutricional e de energia adicional
5. Aplique Deep Blue Rub para acalmar músculos
sobrecarregados

PARA PREVENIR 
FERIMENTOS 
RELACIONADOS AO 
TREINO

 O DR. PAUL WINTERTON recebeu seu 
diploma de medicina pela Harvard 
Medical School em 1993, após o qual 
completou cinco anos de residência 
em cirurgia ortopédica na Mayo Clinic. 
Ele atualmente atua no Conselho da 
American Academy of Orthopedic 
Surgeons.

www.youtube.com/gotasdaterraoficial

Nossos dados ortopédicos sugerem o contrário. O 
receptor da substituição da articulação ganhará em média 
23 kg após o procedimento; portanto, o paciente deve se 
preparar para a cirurgia com exercícios.
Qualquer regime de exercícios equilibrado deve incluir 
treinamento de resistência e levantamento de peso. Essa 
abordagem vai construir massa muscular, o que evita 
lesões, melhorando a estabilidade das articulações. Da 
mesma forma, o aumento do volume muscular melhora a 
capacidade de queimar calorias. Para evitar lesões, a 
repetição e o peso excessivo devem ser evitados.

DESENVOLVENDO UM PLANO 
DE DIETA SAUDÁVEL
Qualquer regime de exercícios deve ser acompanhado por 
uma dieta saudável e suplementos. Nosso corpo humano 
foi projetado para consumir alimentos integrais, frutas e 
raízes, vegetais e legumes, com pequenas porções de 
carnes para o sabor. Porções razoáveis são a chave. 
Considerando que 75% do peso corporal é composto por 
água, manter uma hidratação adequada também é 
fundamental para a saúde celular e a distribuição de 
oxigênio e nutrientes a todas as partes do corpo. 
Finalmente, a "Dieta Ocidental", rica em gorduras 
saturadas e alimentos refinados e produzidos em massa, 
é notória por seus efeitos colaterais de obesidade, 
resultando em diabetes, hipertensão, doenças 
degenerativas da coluna e articulações induzidas pela 
gravidade e morte precoce. 75  a 80 por cento das 
doenças humanas são evitáveis. "Uma grama de 
prevenção vale um quilo de cura." Um estilo de vida de 
atividade e dieta saudável é a chave.

Suplementos como o Lifelong Vitality, o DDRPrime Cellular 
Complex e o Slim & Sassy Trim Shakes da dōTERRA são 
excelentes. Como um entusiasta de exercícios de "meia-idade", 
uso esses suplementos diariamente para ajudar a apoiar meu 
sistema cardiovascular, manter uma resposta inflamatória saudável 
e ajudar a controlar minhas porções na hora das refeições.

DICAS

www.gotasdaterra.com

https://www.youtube.com/GotasdaTerraOficial/playlists
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       Mantendo uma nutrição saudável
Durante os Meses de Inverno
por Dra. Tory Parker — Especialista em Nutrição da dōTERRA

Com a aproximação do inverno, a temperatura externa começa a 
mudar e com as próximas férias, mudam também nossas dietas e 
níveis de atividade.

Uma refeição comum de feriados conterá pelo menos 3.000 
calorias, muito mais do que o necessário em um dia inteiro. Qual 
é o efeito dessa alimentação adicional? A pesquisa mostra que o 
ganho de peso líquido na primavera é geralmente de cerca de 
meio quilo, o que a maioria de nós nunca perde. Esse quilo extra 
por ano aumenta lentamente com o passar dos anos - 5 kg após 
10 anos, 10 kg após 20 anos, etc. O objetivo é aproveitar as 
férias, mas não acabar com aquele quilo extra na primavera.

 

  

Pode não parecer divertido referir-se aos alimentos deliciosos e 
muitas vezes tradicionais nesta época do ano apenas como 
gorduras e carboidratos. No entanto, ter essa visão particular dos 
alimentos pode ser benéfico para manter uma nutrição e peso 
saudáveis.

Comendo com
Moderação
Durante as férias, como há mais alimentos preparados, tente 
diminuir conscientemente a quantidade de cada alimento em seu 
prato para evitar excessos. Você pode sempre voltar algumas 
horas mais tarde para comer mais, sabendo que está excedendo 
apenas um pouco as suas necessidades calóricas! Isso permite 
que seu corpo tenha tempo para dizer que está cheio, mantendo 
você mais em sintonia com as necessidades de seu corpo. Melhor 
ainda, você não sentirá que perdeu nada se comer com 
moderação. Não há nada de errado em comer coisas que você 
normalmente não come em ocasiões especiais. No entanto, a 
comida certamente não é escassa, então você não precisa comer 
demais. Lembre-se de que mais tarde haverá muito o que comer. 
Tente moderar sua ingestão ao longo do dia. Com isso dito, comer 
frutas e vegetais frescos, beber muita água e tomar suplementos 
nutricionais diários continua sendo importante e não deve ser 
negligenciado, especialmente durante os meses de inverno.

Desenvolvendo um
Hábito de Exercícios
Outra grande mudança à medida que o inverno chega é a 
diminuição da atividade física. Em média, 60% da população dos 
Estados Unidos não pratica exercícios regularmente. Durante as 
férias, a porcentagem de pessoas que se exercitam cai cerca de 
8 por cento, desde seu pico no verão até o ponto mais baixo em 
dezembro. Durante o verão e o outono, é mais fácil sair para 
fazer algo fisicamente ativo.

Isso é um pouco mais difícil de fazer no 
inverno (exceto talvez depois de uma 
tempestade de neve ou se você vive em um 
clima mais quente). É muito importante 
reconhecer que você está perdendo um bom 
hábito com a mudança de estação.
Você pode substituir hábitos anteriores por 
novos. Isso pode significar uma esteira e
outras aulas ou exercícios internos.

 Mesmo flexões, abdominais e alongamentos feitos regularmente 
podem fazer uma grande diferença e nenhum equipamento é 
necessário.

Seu plano pode ser diferente, pois suas circunstâncias são 
diferentes, mas os princípios ainda se aplicam. O primeiro passo é 
perceber que sua ingestão de alimentos aumentou (geralmente 
com alimentos menos saudáveis) e sua atividade diminuiu. Essa é 
uma combinação perigosa para sua saúde e seu peso. 
Certifique-se de que seu plano de exercícios esteja de acordo com 
sua dieta diária. Só porque é inverno, não significa que não 
podemos nos manter saudáveis e ativos.

20
ANOS DE 
IDADE

20 30 40 50

 50
ANOS DE 
IDADE0,5 kg/ano 

O Dr. Parker é PhD em Ciência da Nutrição pela 
Universidade de Illinois em Urbana – Champaign. 
Ele possui vasta experiência em processamento de 
alimentos, química de alimentos, bioquímica, 
fisiologia e nutrição humana. Ele trabalhou na 
indústria de suplementos e na academia, o que o 
tornou excepcionalmente posicionado para 
entender o desenvolvimento de produtos, a 
pesquisa, a fisiologia e a química por trás da 
nutrição.

O Dr. Parker possui uma paixão contagiante por 
ensinar as pessoas sobre a conexão entre nutrição 
e viver uma vida longa livre desde o início de um 
conjunto de condições degenerativas associadas a 
escolhas inadequadas de estilo de vida.

 

Os hábitos alimentares 
saudáveis e a
ingestão de suplementos 
nutricionais diários 
continuam a ser 
importantes, 
especialmente durante 
os meses de inverno.
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O Dr. Parker

Recomenda:

 
 

Slim & Sassy® Metabolic Blend adicionado à água 
ajuda a controlar o apetite durante as férias. Isso pode 
ser uma grande ajuda quando há tanta comida 
adicional disponível, ajudando você a deixar de lado 
os desejos e ouvir melhor as reais necessidades de 
calorias do seu corpo.

  
 

 

TerraZyme® ajuda a digerir os alimentos e 
prevenir a indigestão.

PB Assist+ deve ser tomado com todas as 
refeições. Fornece bactérias saudáveis que 
ajudam a regular a função intestinal.

 Lifelong Vitality protege contra oxidação e 
inflamação excessiva. Ambos são aumentados com 
dietas ricas em açúcar e gordura. Ele também 
garante que você tenha todos os cofatores e proteção 
necessários para um metabolismo e atividade ideais. 

 

 

 

 

 

5 Dicas para uma Saudável
Nutrição no Inverno

1. Esteja ciente de que sua ingestão de alimentos vai aumentar.
Use porções menores espalhadas ao longo do tempo para permitir
que seu corpo avise quando estiver cheio. Você ainda ficará
satisfeito e terá energia para se levantar e brincar.
2. Lembre-se de que só porque a comida está lá não significa que
você precisa comê-la naquele momento. As sobras de férias fazem
refeições deliciosas por muitos dias.
3. Sempre participe de quaisquer atividades físicas que estejam
acontecendo. Mesmo que você seja apenas um espectador em pé
e torcendo, você está queimando mais calorias e está longe da
comida!
4. Não deixe que os bons hábitos de nutrição escapem. Sempre
inclua frutas e vegetais em seu prato, juntamente com pratos de
proteína e carboidratos. Isso o ajudará a se sentir fortalecido,
mesmo quando consumir alimentos com alto teor de açúcar e
gordura.
5. Continue usando seus suplementos e óleos essenciais para
apoiar o metabolismo, ajudar na digestão e reduzir o apetite.

www.gotasdaterra.com



8 / SPRING 2014 LIVING MAGAZINE

Com

Por que comer um arco-íris?

“Coma frutas e vegetais.” Você provavelmente 
já ouviu essa frase muitas vezes em sua vida. 
A Pirâmide Alimentar - e mais recentemente o 
MyPlate - têm reforçado ativamente a ideia de 
que devemos comer uma quantidade 
substancial de frutas e vegetais todos os dias. 
Infelizmente, 38 por cento dos adolescentes e 
36 por cento dos adultos relatam consumir 
frutas menos de uma vez por dia.1 Sempre 
parece haver uma razão para não receber sua 
dose diária de frutas e vegetais frescos, seja 
tempo, dinheiro, conveniência, sabor ou 
textura. Uma das principais razões pelas quais 
as pessoas não comem suas frutas e vegetais 
é que a publicidade dessas iniciativas nos 
disse o que comer, sem explicar por que 
devemos comer. Como resultado, o suco de 
laranja se tornou a principal fruta e as batatas 
fritas o principal vegetal para a maioria das 
pessoas nos EUA!2

Esquina da Nutrição com Tory Parker, Ph.D.

FITOQUÍMICO

Lycopene

Anthocyanins
& Polyphenols

a-Carotene
& ß-Carotene

ß-Cryptozanthin 
& Flavonoids

Lutein & 
Zeaxanthin

Glucosinolates 
& Indoles

COR

1 Vermelho

2 Vermelho-Roxo

3 Laranja

4
Laranja-Amarelo

5
Amarelo-Verde

6 Verde

Branco-Verde Allyl Sulfides

FRUTAS & VEGETAIS

Tomates & produtos de tomate: 
sucos, sopas, molhos

Mirtilos, framboesas, uvas

Cenouras, mangas, abóboras

Melão, pêssegos, mamão, 
tangerinas, laranjas

Espinafre, abacate, melada

Brócolis, bok choi, couve

Alho-poró, alho, cebola, cebolinha

1

3

2

4

5

6

7

Coma o 

ARCO- ÍRIS

6

7

www.gotasdaterra.com



www.doterra.com / 9

 

Por que todas as cores são importantes
Você provavelmente já ouviu falar que deveria comer 
muitas cores, mas por quê? São os fitoquímicos! Fito 
significa planta, portanto, um fitoquímico é 
simplesmente um produto químico único que apenas 
certas cores das plantas produzem. Mais importante 
ainda, cada uma dessas classes de cores de 
fitoquímicos possui efeitos benéficos diferentes no 
corpo. Alguns nos protegem do envelhecimento, 
enquanto outros melhoram nossa resistência e 
protegem nossas células contra danos. Esse 
conhecimento por si só deve ser suficiente para você 
começar. Um único tipo de fruta, não importa o quão 
grande seja ou quanto você coma, não pode substituir 
os fitoquímicos encontrados em outra fruta. Você não 
pode obter as mesmas vitaminas e minerais das frutas 
laranja que você pode obter dos vegetais vermelhos. 
As pessoas mais saudáveis em todos os dados da 
pesquisa nutricional disponíveis não são aquelas que 
comem mais frutas e vegetais, mas aquelas que 
comem a maior variedade de frutas e vegetais. (ver 
gráfico na página oposta)

 

Um pedaço de fruta com açúcar ainda é melhor do que 
escolher um bolo, biscoitos ou outro alimento sem nenhum 
fitonutriente!

Se você misturar alimentos frescos, congelados e 
enlatados, obterá o arco-íris de cores de que precisa e seu 
corpo terá o poder fitonutriente para neutralizar outras 
escolhas alimentares menos densas em fitonutrientes que 
você fizer em sua vida.

 As crianças não comem? Continue tentando!

Aqui estão os melhores métodos para ajudar as 
crianças a comer mais frutas e vegetais:

1. Dê o exemplo! Coma frutas e vegetais na frente
de seus filhos.
2. Continue. Pesquisas sugerem que uma criança
precisa de pelo menos 20 exposições a um novo
alimento antes de aceitá-lo.
3. Deixe seus filhos decidirem o que comerão em
uma refeição por dia, como o almoço, mas exija
que comam o que será servido no jantar. Você pode
até deixá-los escolher as cebolas, já que alguns dos
sulfurosos alílicos saudáveis mencionados na tabela
terão deixado a cebola e entrado na refeição durante
o cozimento!

 

 

Da próxima vez que você for ao supermercado ou decidir 
preparar uma refeição, não se esqueça do "arco-íris". O 
arco-íris de alimentos não apenas explode com cores e 
sabores, mas também fornece os benefícios necessários 
para sua saúde geral.
.............................................................................................................................
1State Indicator Report on Fruits and Vegetables (2013), published by the CDC.

2Kimmons J, Gillespie C, Seymour J, et al. Fruit and Vegetable Intake Among
Adolescents and Adults in the United States: Percentage Meeting Individualized
Recommendations. Medscape J Med. 2009; 11(1): 26.

  

38% dos adolescentes e 
36% dos adultos relatam 
consumir frutas
menos de uma vez por dia
Como Gostar de Comer Frutas e Legumes

Se você não gosta, adicione a algo. Adicione o espinafre à 
sopa ou adicione frutas aos seus smoothies. Se você não 
gosta do sabor, faça um purê. Refogue a cebola, o alho, o 
tomate ou outros vegetais. Jogue-os no liquidificador, bata e 
adicione-os de volta à receita. Isso é muito eficaz se você 
tiver crianças em sua casa que gostam de escolher coisas da 
comida ou não as comem por causa da textura ou dos 
sabores fortes de ingredientes individuais.

Se continuar apodrecendo na geladeira, compre congelado. 
Frutas e vegetais congelados comercialmente têm o mesmo 
valor fitonutricional que frutas e vegetais frescos. Compre um 
saco de brócolis, ervilha ou feijão congelado. Assim, você 
sempre terá um legume para servir na refeição. Se demorar 
muito para preparar, compre em lata. Embora algum valor de 
fitonutrientes seja perdido durante o processo de 
processamento, muito dele ainda permanece. Vegetais e 
feijões enlatados são de preparo rápido, e frutas enlatadas 
podem ser pré-adoçadas, o que pode aumentar a 
probabilidade de serem consumidas.

 O Dr. Parker é PhD em Ciência da Nutrição 
pelaUniversidade de Illinois em Urbana – 
Champaign.Ele possui vasta experiência em 
processamento dealimentos, química de 
alimentos, bioquímica,fisiologia e nutrição 
humana. Ele trabalhou naindústria de 
suplementos e na academia, o que otornou 
excepcionalmente posicionado 
paraentender o desenvolvimento de 
produtos, apesquisa, a fisiologia e a química 
por trás danutrição.
O Dr. Parker possui uma paixão contagiante 
porensinar as pessoas sobre a conexão entre 
nutriçãoe viver uma vida longa livre desde o 
início de umconjunto de condições degenerativas 
associadas aescolhas inadequadas de estilo de 
vida.

www.gotasdaterra.com
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Como a dieta comum é pobre em 
nutrientes, é importante tomar um 
suplemento diário, como o 
dōTERRA Daily NutrientPack ™ ou 
Mito2Max®.

Tome
SUPLEMENTOS

DE QUALIDADE

A maioria das pessoas está 
ciente de que malhar ajuda 
a aliviar o estresse e a 
ansiedade. No entanto, em 
vez de treinar mais cedo ou 
mais tarde, tente treinar no 
meio da tarde. Estudos 
sugerem que treinar nessa 
hora pode aumentar sua 
produtividade - fazendo 
com que o tempo longe do 
escritório valha a pena.

TREINO

10
Simplesmente respirar ar 
fresco por 20 minutos pode 
mudar seus níveis de energia 
e humor para melhor. 
Também significa que você 
obtém aquela quantidade 
crucial de exposição ao sol 
para manter seus níveis de 
vitamina D elevados.

Vá
PARA FORAMEIO DO DIA

É importante manter a água 
em seu sistema, mesmo 
quando o clima está 
esfriando e você sente que 
não precisa de tanta água. 
Fique longe de bebidas 
açucaradas que podem 
realmente desidratar você.

Fique
HIDRATADO

Seu corpo faz muito 
durante o sono, incluindo 
cura e rejuvenescimento. 
Certifique-se de descansar 
bastante - para adultos, 
sete a nove horas é a 
quantidade recomendada.

TENHA

REVIGORE-SE

A difusão de qualquer óleo 
essencial de frutas cítricas ajuda a 
elevar e melhorar o seu humor, 
enquanto olíbano, hortelã-pimenta 
e alecrim são benéficos para 
revigorar os sentidos.

Os efeitos revigorantes da 
aplicação do óleo essencial 
AromaTouch Technique 
podem ajudá-lo a centralizar 
e reduzir o tamanho. 
Certifique-se de se manter 
hidratado antes e depois.

APLIQUE
A R O M A T O U C H ®

Tirar uma longa soneca 
pode parecer a resposta, 
mas realmente pode 
atrasá-lo pelo resto do dia e 
impedi-lo de dormir durante 
a noite. Em vez disso, tire 
um cochilo rápido do 
meio-dia de cerca de 10 a 20 
minutos.

 

À medida que os dias ficam mais curtos e frios, mesmo o melhor de 
nós pode sentir que estamos perdendo o ânimo. Continue lendo para 
descobrir algumas maneiras simples de vencer a névoa do meio do 
dia e recuperar a energia perdida.

Peppermint, Wild Orange, Rosemary, InTune®, Cedarwood, Frankincense, 
Citrus Bliss®, Elevation  

Óleos Essenciais para Energia

A respiração profunda com 
o diafragma pode ajudar a
fazer o sangue fluir e o
alongamento ajuda a
reenergizar os músculos e a
mente para combater
qualquer ansiedade que
possa estar surgindo.

Alongue-se
A comida é o combustível 
mais importante do nosso 
corpo e, quando você
começa a ficar com fome, 
seu humor e nível de 
atividade podem diminuir 
rapidamente. Para evitar a 
fome, faça refeições 
menores e mais saudáveis 
com mais 
frequência.

COMA

ZTIRE UMA

   DICAS  PARA     AUMENTAR   A      SUA 

Energia
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E RESPIRE
REFEIÇÕES

MENORES FREQUENTEMENTE UMA BOA NOITE DE
DE SONO

COM ÓLEOS
ESSENCIAIS

SONECA



1

Não consegue resistir aos petiscos nomeio do dia? O Mix Metabólico Slim & Sassy dōTERRA® foi projetado 
para ajudar a controlar o apetite entre as refeições. Basta adicionar 4 gotas a 120 ml de água e bebida entre as 
refeições saudáveis ao longo do dia para ajudar a controlar a fome, aumentar o metabolismo e melhorar o seu 
humor. *

Principais Benefícios:
• Promove o metabolismo saudável *

• Ajuda a controlar os desejos de fome *

• Acalma o estômago e melhora o humor *

• Diurético, estimulante e sem calorias

Como usar:

•  Coloque 4–5 gotas debaixo da língua e beba  água.
• Encha uma cápsula vegetariana com o Mix Metabólico 

Slim & Sassy ou coloque na água antes do treino.
•  Aplicar topicamente na área desejada; 

se você t em pele sensível, dilua com óleo de coco fracionado.

• Cápsula: Tome 1 Cápsula 3-5 vezes ao dia.

• Adicione ao TrimShake.

• Difunda para um aumento de energia.

• Adicione aos pratos principais.

• Mastigue o chiclete Slim & Sassy

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food
and Drug Administration. Este produto não se destina
para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer 

doença.

MIX METABÓLICO E CÁPSULAS
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Holofote do Óleo 
Essencial

Lemon
O aroma revigorante do óleo essencial de um 
verdadeiro limão siciliano revitaliza sua mente e 
levanta seu humor. O óleo essencial de limão 
siciliano contém vários benefícios para a saúde e 
pode ser utilizado para uma variedade de propósitos 
diariamente, e é por isso que é um dos óleos 
essenciais mais populares da dōTERRA.
O alto teor de limoneno encontrado neste óleo 
essencial o torna um poderoso antioxidante e um 
agente de limpeza. Na Antiguidade, os egípcios 
usavam óleo de limão siciliano para limpar seus 
corpos de toxinas. Ele também ajuda na digestão, 
apoia a função respiratória saudável e fornece 
suporte ao sistema imunológico, especialmente 
durante as mudanças sazonais.

 

                  

Parte da Pl anta: CASCA DO LIMÃO
Método de Destilação: 
PRENSAGEM A FRIO
Ao contrário da maioria dos outros óleos essenciais, os 
óleos essenciais cítricos passam pelo processo de 
destilação de expressão, muitas vezes referido como " 
prensagem a frio". Este método usa alta pressão 
mecânica em vez de calor para espremer o óleo da 
casca da planta.

Origem: SICÍLIA, Itália

COMO USAR

Aromátic o     • Adicione 2–4 gotas ao difusor de sua
para ajudar a melhorar o seu humor e

melhorar o cheiro da sala.
• Esfregue 1-2 gotas nas palmas das

mãos e inspire para revigorar sua mente 
e corpo.

• Despeje algumas gotas nas aberturas
de ar para encher sua casa ou carro com 

um sabor cítrico aroma.

Interno
• Adicione 1–2 gotas a produtos assados,

bebidas ou sua entrada favorita para 
criar um sabor picante.

• Misture algumas gotas com mel para
benefícios de reforço imunológico.

• Adicione algumas gotas à água morna
com mel para ajudar a aliviar a irritação da 

garganta e estimular o sistema 
imunológico.

• Coloque uma gota em sua escova de
dentes ou língua para um hálito mais

fresco e uma boca mais limpa.

Tópico    •Esfregue uma gota em suas mãos depois
de usar um local público, como um 

banheiro público ou antes de empurrar 
carrinhos de compras.

• Aplique  para limpar áreas específicas na
pele.

• Massageie 2–4 gotas em sua pele para
melhorar a circulação.

Outro • Esfregue 1–2 gotas para remover chicletes,
óleos, graxas e giz de cera.

• Combine com água em uma garrafa de spray
para limpar superfícies.

• Use para limpar talheres e assar pratos.

Fato Interessante
Um limoeiro pode produzir entre 227 e 272 quilogramas 
de limões por ano. São necessários cerca de 45 limões 
para encher uma garrafa de 15ml.

Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.
Essas declarações não foram avaliadas pela Federal Drug Administration.

www.gotasdaterra.com




