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Breathe 
Balas respiratórias 
As maiores aventuras da vida
começam com uma respiração

Inclui óleos essenciais do Mix Respiratório 
Breathe combinados com os óleos essenciais 
de Tomilho e Melissa. O Breathe acalma as 
vias respiratórias, promove uma respiração 
limpa e acalma os seus sentidos a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Breathe Gotas Respiratórias
35460001 30 gotas
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VENCEDORA DO GRANDE
 PRÊMIO SMART & SASSY
SHARMILA LAPANA
 Sharmila Lapana, mãe de cinco filhos, da Nova 
Zelândia, estava cansada dos problemas de saúde 
causados por seu ganho de peso. Inspirada pelo 
exemplo de outros, incluindo vencedores anteriores do 
concurso Smart & Sassy, Sharmila fez grandes 
mudanças em seu estilo de vida e juntou-se à 
competição Smart & Sassy. Durante a competição ela 
perdeu 20 quilos e 104 cm e já perdeu um total de 
23,5 quilos. Hoje Sharmila pode se exercitar por uma 
hora e brincar com seus filhos sem se cansar.

A jornada e as circunstâncias 
de cada um são diferentes. Ao 
invés de perguntar por que 
não fui abençoada com um 
corpo diferente, me concentrei 
no que amo em mim.  

"

 DESCOBRINDO A NECESSIDADE DE MUDANÇA
Antes de ser mãe de cinco filhos, nunca pensei em peso.  Quando 
eu era mais jovem, costumava ter energia ser muito atlética; o peso 
nunca foi um problema porque eu estava realmente em forma. 
Quando me casei e comecei a ter filhos, lentamente comecei a 
engordar. Com cada criança, ganhava cinco quilos. Quando tive meu 
quinto filho, ganhei ainda mais peso e também comecei a 
desenvolver alguns problemas de saúde. Fui ao médico algumas 
vezes, embora eles não conseguissem descobrir o que havia de 
errado comigo. Eu estava ficando deprimida e estressada, pois 
meu corpo não estava funcionando corretamente. Às vezes, eu não 
dormia com medo de morrer. Então ouvi um conhecido falando sobre 
sua perda de peso e fiquei curiosa. Quando eu estava lendo sobre os 
vencedores da Smart & Sassy dōTERRA do ano passado, tive uma 
inspiração: se essas pessoas podem perder peso, por que eu não 
posso?

DEFINA SEUS OBJETIVOS
Em janeiro de 2014, estabeleci uma meta de voltar a um estilo de 
vida e peso saudáveis. A competição Smart & Sassy me ajudou a

"



 

 

perder peso e a voltar ao meu estilo de vida saudável. 
Tive a honra de fazer parte da competição e poder 
ser um bom exemplo para meus filhos, ensinando-os 
a ser e a viver com saúde.

ENFRENTANDO OS DESAFIOS
Houveram alguns desafios que enfrentei. Um foi que 
eu estava comendo doces e porcarias. Adoro comer 
bolos e qualquer tipo de doce. A maneira como 
superei esse desafio foi pensando positivo - 
pensando “Preciso viver muito e ser mais saudável. 
As porcarias me dão satisfação agora, mas irão me 
dar problemas de saúde mais tarde. ”Quando tenho 
vontade de comer doces, sempre faço um TrimShake 
ou tomo um gole de água com óleo essencial Slim & 
Sassy. Eu também me empurrei tendo uma 
mentalidade de nunca desistir. Eventualmente, todo o 
trabalho árduo compensa - assim como diz o velho 
ditado: "Sem dor, não há ganho." Quando não estou 
com vontade de acordar ou malhar, os óleos me dão 
um impulso. Esfrego algumas gotas de orégano sob 
meus pés, hortelã-pimenta no pescoço e adiciono 
limão à água morna antes de malhar. Às vezes ainda 
é difícil; No entanto, sei que nossas mentes são mais 
poderosas do que qualquer coisa que enfrentemos. 
Se eu tiver motivação, continuarei determinado a ver 
o resultado final - que é ser saudável. Como diz Maya
Angelou: “Nada vai funcionar a menos que você faça”.

OS RESULTADOS
Sinto-me feliz e relaxada. Ao me exercitar 
diariamente, perdi peso e agora posso vestir minhas 
roupas menores que antes não conseguia. Além de 
usar os óleos essenciais, apenas participar desta 
competição e fazer pequenas mudanças no meu 
estilo de vida ajudou muito. Agora eu não tenho 
nenhum dos problemas físicos que tinha antes. Eu 
tinha um desequilíbrio hormonal devido ao estresse e 
ao excesso de peso. Perder peso e comer de forma 
mais saudável me ajudaram a superar essa

jornada para o desequilíbrio. Sinto-me mais saudável 
e feliz. Não me canso e posso brincar com meus 
filhos. Também sei o que comer e o que não comer. 
Estou mais flexível agora que posso correr e fazer 
qualquer atividade ao ar livre sem me cansar. A 
competição Slim & Sassy me ajudou a cumprir minha 
meta - eu consegui!

SE VOCÊ ESTÁ APENAS COMEÇANDO SUA 
JORNADA DE PERDA DE PESO ...
Torne-se uma prioridade. Parei de me comparar 
aos outros. Percebi que a jornada de todos e suas 
circunstâncias são diferentes. Em vez de me 
perguntar por que não fui abençoada com um corpo 
diferente, comecei a me concentrar no que amo em 
mim. Sempre tenho que ter certeza de que sou 
incrível do jeito que sou, e manter um peso saudável 
faz parte disso. Fiz uma promessa a mim mesma de 
que nunca desistiria facilmente.
Obtenha seu sono de beleza. Durma pelo menos 
oito a nove horas por noite. Quando estou não durmo 
bem, alimentos ricos em gordura e açucarados 
parecem muito mais atraentes para aumentar a 
energia. Mais sono me ajuda a ser mais positiva e 
menos mal-humorada e me dá energia para me 
exercitar. Não se culpe. Em vez disso, envolva-se em 
ser positivo. A perda de peso não é uma coisa da 
noite para o dia, é uma jornada. Você não precisa ser 
perfeito para perder peso, mas precisa ser 
consistente - o que também é a chave para o sucesso 
na vida.

before after

 REGIME dōTERRA
Vitaminas LifeLong Vitality Pack \
TrimShake 
Smart & Sassy

Oregano 
Peppermint

Lemon 
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1. Beba água antes e depois de cada refeição. A água
ajuda a encher o estômago e deixa pouco espaço para a
comida. Beba pelo menos oito copos por dia.

2. Trabalhe duro. Quanto mais você trabalhar, melhores
resultados obterá.

3. Seja mais ativo. Para começar, use as escadas em vez
do elevador ou ande curtas distâncias em vez de entrar no
carro.

4. Depois de comer, espere de uma a duas horas antes
de ir para a cama. Isso precisa acontecer para que você
tenha tempo para digerir a comida.

5. Tome o café da manhã dentro de uma hora depois de
acordar para acelerar o metabolismo. O café da manhã é
obrigatório; isso o mantém ativo ao longo do dia. Não
precisa ser chique: uma tigela de cereais integrais com alto
teor de fibra com frutas e leite desnatado é ótimo.

6. Não meça seu sucesso pela balança, meça o sucesso
pelos centímetros que você perdeu. Não fique deprimido
ou estressado se você não ver resultados. As mudanças
ficarão visíveis eventualmente.    

  
       
    
 

 

  

7. Escolha grãos integrais. Os vegetais são realmente
bons para o seu corpo - especialmente os de cor escura. As
nozes são melhores do que as chips e as frutas mantêm o
sistema digestivo funcionando. Use leite com baixo teor de
gordura e escolha carne magra em vez de carnes com muita
gordura.

8. Desenvolva um padrão consistente de  alimentação.
Coma freqüentemente todos os dias Experimente fazer seis
pequenas refeições por dia. Comer com mais frequência
ajuda a controlar e controlar o apetite e a acelerar o
metabolismo.

9. Pratique exercícios seis dias por semana. Aumente
gradualmente o quanto você se exercita por dia; isso
aumenta sua freqüência cardíaca um pouco mais a cada
vez. Misture os exercícios para não se cansar de fazer o
mesmo exercício todos os dias.

10. Use óleos essenciais e LifeLong Vitality Pack
diariamente. Eles podem se tornar ferramentas valiosas na
sua perda de peso e mudança de estilo de vida.

®

"A perda de peso não é uma
coisa da noite 
para o dia, é 
uma jornada."

PASSOS DE SHARMILA PARA
ATINGIR O SUCESSO

www.gotasdaterra.com
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É um equívoco geral, pensar que, quando usamos óleos essenciais, 
podemos afetar apenas o corpo ou a mente, mas não ambos. Na 
realidade, quando influenciamos um sistema do corpo, os efeitos se 
estendem sistemicamente. O sistema límbico, também conhecido 
como centro de controle emocional do corpo, é extremamente 
importante quando se trata de aroma porque é facilmente 
influenciado pelo nosso ambiente.
O que provamos, o que vemos, o que ouvimos e, especialmente, o 
que cheiramos influenciam fortemente esse sistema. Parte do 
sistema límbico é o hipotálamo, que além de regular o sistema 
límbico, possui ligações diretas com a estimulação neuroquímica em 
todo o corpo. Portanto, quando inalamos o aroma da lavanda, isso 
não só acalma nosso humor, como também beneficia todo o corpo. 
De longe, a maneira mais rápida de tirar proveito dos efeitos dos 
óleos essenciais é usá-los aromaticamente, mas não importa como 
apliquemos os óleos, os efeitos serão de longo alcance.

 

 

O valor terapêutico de um óleo essencial é derivado de mais do que 
sua química individual. Como essa química se desenvolve e em que 
medida ela se desenvolve dentro da planta são outras considerações 
importantes. Além disso, às vezes, os processos de produção podem 
melhorar ou reduzir os componentes químicos sutis, mas essenciais, 
necessários para o benefício ideal para a saúde. Para a dōTERRA, 
não é um único especialista ou processo único que determina as 
melhores práticas para a qualidade, mas sim um esforço cooperativo 
multifacetado que inclui especialistas colaborando para os melhores 
resultados possíveis. Esta abordagem única e distinta permite que a 
dōTERRA forneça qualidade e benefícios insuperáveis em nossos 
óleos essenciais.

 

Basil
• Acalma músculos e articulações
doloridos
• Auxilia na respiração limpa
• Atua como um agente de
resfriamento na pele

Lemongrass
• Apoia uma digestão saudável
• Alivia os músculos doloridos
• Purifica e tonifica a pele

Peppermint
•Promove uma função respiratória
saudável e uma respiração limpa
• Alivia dores de estômago
• Freqüentemente usado para
saúde oral

 

 

Eucalyptus
• Auxilia na respiração limpa
• Apoia a saúde respiratória
• Acalma músculos cansados e
doloridos

Wild Orange
• Protege contra ameaças
ambientais e sazonais
• Benefícios de reforço
imunológico
• Energiza a mente e o corpo

item# 30170001

Qual é a melhor 
maneira de elevar o 
humor e aumentar a 
energia e motivação 
com óleos essenciais?

Como o uso 
aromático de óleos 
essenciais afeta o 
corpo e a mente?

O que torna um 
óleo essencial 
terapêutico?

P: R:
Assim como podemos classificar os óleos essenciais com base nas 
diferenças químicas, podemos categorizá-los com base em seu 
aroma. Existem três grupos principais de aromas: óleos 
calmantes/suavizantes, óleos edificantes e óleos de base/equilíbrio. O 
que é interessante, entretanto, é que não podemos separar o aroma 
da química. Quando olhamos para os óleos edificantes, observamos a 
interação entre o aroma e a química que permite que esses óleos 
afetem o corpo sistematicamente. Difundir um óleo edificante durante 
os meses de inverno pode elevar o humor e também ser revigorante 
para outros sistemas do corpo como um todo. Os óleos essenciais 
que se enquadram nesta categoria são aqueles com notas de topo 
distintas, como manjericão, capim-limão, hortelã-pimenta, eucalipto e 
todos os óleos cítricos. Um dos meus pares favoritos é Wild Orange 
misturado com Peppermint. Esses óleos são usados de forma mais 
eficaz por difusão ou por aplicação tópica direta.

O Doutor Recomenda

PERGUNTE AO

Um expert da indústria em bem-estar e óleos essenciais, o Dr. Hill é o presidente do Conselho Científico da dōTERRA 
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Veráge™
A Verdadeira Terra 
Cuide de sua pele como a natureza cuidaria 

 Veráge Solução de Limpeza
Remove a sujeira, a maquiagem e as impurezas à medida que 
atinge o fundo dos poros para limpar e purificar.

 

 

 

 
 

 

Uma pele saudável e macia começa com o Veráge Cleanser.

Como o primeiro passo em seu regime diário de cuidados com 
a pele, o Veráge Cleanser deixa a pele com uma sensação de 
limpeza e macia, enquanto seu aroma fresco e herbáceo 
energiza os sentidos.

INGREDIENTES CHAVE

• Wild Orange e manjericão são conhecidos por sua
capacidade de limpar e purificar
• Melaleuca é conhecida por seu efeito de limpeza e
rejuvenescimento na pele
• Aminoácidos e lipídios nutrem e hidratam a pele
• O óleo de coco aumenta a eficácia dos surfactantes
naturais
• O azeite de oliva hidrata a pele e reduz a perda de água
trans-epidérmica

  Veráge Tônico
Fortalece, tonifica e suaviza sua pele, 
reduzindo a aparência de poros.

 

 

 

 

  

  

Esta segunda etapa da coleção Veráge Skin Care prepara a 
pele para os ricos emolientes e nutrientes encontrados no 
Veráge Sérum Hidratante Anti-idade. Esta fórmula fresca e 
revigorante pode ser usada como uma névoa refrescante ao 
longo do dia para uma tez 
fresca e úmida.

INGREDIENTES CHAVE

• Ylang Ylang acalma, nutre e protege a pele
• O coentro e o cipreste são conhecidos por seus benefícios
tonificantes, calmantes e rejuvenescedores para a pele
• O mineral de cobre, malaquita, fornece antioxidantes e
promove a elasticidade da pele
• Palmarosa é conhecida por ajudar a revitalizar e equilibrar
a pele; perfeito para um toner do dia a dia
• Witch Hazel oferece muitos benefícios para a pele,
incluindo uma resposta inflamatória saudável
• Aloe tem sido usado por séculos para acalmar e hidratar a
pele

O Veráge é uma solução natural para o cuidado da pele, feita 
exclusivamente com os benefícios naturais e úteis dos extratos de 
plantas. Infundido com o poder de óleos essenciais de grau 
terapêutico certificado, este sistema baseia-se no melhor que a 
natureza tem para oferecer à sua pele. É composto por Veráge 
Cleanser, Toner, Moisturizer e Immortelle Hydrating Serum.

• Óleos essenciais CPTG®
• Extratos vegetais cientificamente comprovados
• Sistema de preservação natural
• Fórmulas altamente eficazes
• Resultados surpreendentes



 

Veráge Creme Hidratante 
Antirrugas
Fornece um equilíbrio de umidade ideal e reduz a aparência de 
linhas finas e rugas, resultando em uma tez lisa e  uniforme.

 

 

 

   

 

  

INGREDIENTES CHAVE

• Os óleos essenciais CPTG de Jasmim, Gerânio, Sândalo e
Juniper Berry ajudam a melhorar a aparência geral e a saúde
da pele
• Juniper Berry demonstrou inibir a elastase, uma enzima
que causa a aparência de pele envelhecida
• Sea Buckthorn Berry fornece um rico suprimento de
ômega 7 que nutrem, amacia e protege a pele, ajudando-a a 
reter a umidade
• Rico em vitamina E e ácidos graxos, o óleo de farelo de
arroz penetra profundamente na pele, atuando como um
hidratante eficaz
• A manteiga de karité contém ácidos graxos, conhecidos
por sua capacidade de ajudar a fortalecer a pele ao mesmo
tempo em que fornece uma hidratação rica
• O extrato de casca de Phellodendrona murense condiciona
a pele e promove uma resposta inflamatória saudável

 
Veráge Sérum Hidratante Anti-idade
Promove uma aparência jovem e brilhante; melhora a função de 
recuperação da barreira da pele

 

Experimente os efeitos anti-envelhecimento do Veráge 
Sérum Hidratante Anti-idade. Este sérum contém nosso 
popular mix de óleos essenciais Immortelle e um complexo 
de ingredientes chamado L22.L22. É uma combinação de 
jojoba, macadâmia e ésteres de oliva que imita os lipídios 
da superfície da pele quando está em ótima saúde e 
juventude, normalmente por volta dos 22 anos.

Este complexo lipídico promove a firmeza e elasticidade da 
pele, especialmente na pele envelhecida, e melhora, 
comprovadamente, a recuperação da função de barreira 
da 
pele. O VerágeSérum Hidratante Anti-idade é uma fórmula 
inovadora e altamente eficaz que produz resultados que 
você pode ver e sentir instantaneamente.

“Quando usei este produto, minha pele ficou muito 
hidratada, o que me fez sentir e ficar bem.”
–Peggy Smith, dōTERRA Blue Diamond

“Os produtos são limpos, puros, bonitos e hidratantes.”
–Hayley Hobson, dōTERRA Presidential Diamond

www.doterra.com / 9
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Em fevereiro de 2014, o compromisso de fornecer óleos
essenciais da mais alta qualidade, pureza e potência levou os
executivos da dōTERRA ao Haiti. Eles chegaram a Portau Prince
e dirigiram cinco horas até a cidade de Les Cayes. Lá eles se
encontraram com parceiros de produção, visitaram a destilaria e
conheceram os produtores de vetiver. Eles encontraram muito
potencial de sucesso, assim como muito trabalho que poderia ser
feito. A CoImpact Sourcing ™ junto com a Healing Hands
forneceram a solução perfeita - as vidas estavam prestes a
mudar.

As pessoas mais pobres do Haiti, um país já considerado o 
mais pobre do Hemisfério Ocidental, vivem nas colinas. O solo 
está tão esgotado nessas áreas que nenhuma safra de 
alimentos pode ser cultivada. Vivendo em uma economia com 
oportunidades muito limitadas e que ainda está se 
recuperando de desastres naturais, muitos fazendeiros 
haitianos lutam para ganhar a vida com algumas parcelas de 
meio acre de raízes de vetiver, que só fornecem uma renda 
escassa durante meses limitados do ano, isso se receberem 
alguma coisa.
A indústria de perfumes introduziu a grama vetiver no Haiti na 
década de 1930. Mesmo que o solo no Haiti não tenha os 
nutrientes necessários para o cultivo de alimentos, o vetiver 
prospera nessas condições adversas.

 

As raízes de vetiver produzem um óleo essencial caro que é 
frequentemente incorporado em fragrâncias e é considerado 
um dos óleos essenciais mais complexos. É também muito 
trabalhoso para produzir. A vetiver requer de 16 a 18 meses 
para que as raízes amadureçam e, então, não só a planta 
deve ser retirada do solo, como também a sujeira deve ser 
arrancada das raízes. Embora esse processo seja mais fácil 
durante a estação seca, uma necessidade imediata de 
dinheiro muitas vezes leva os agricultores a colher as raízes 
antes que estejam totalmente maduras, o que normalmente 
rende em óleo abaixo da qualidade dos óleos essenciais da 
dōTERRA.

O setor de vetiver haitiano não carece de potencial; o 
problema está na falta de organização e compartilhamento do 
conhecimento entre os produtores. Sem esforços 
coordenados e educação, normalmente não há ninguém para 
aconselhar quando o vetiver deve ser colhido, mas também 
não há ninguém para garantir o pagamento em parcelas 
favoráveis ao comprar raízes dos produtores. A dōTERRA 
está se esforçando para resolver esse problema formando 
cooperativas de produtores. As cooperativas facilitam um nível 
de liderança de organização do qual as famílias podem 
escolher participar. Por fazerem parte da cooperativa, os 
agricultores podem receber treinamento sobre como cultivar 
vetiver de melhor qualidade. A dōTERRA também 
estabeleceu - em conjunto com seu parceiro destilador 
exclusivo - um cronograma de pagamentos favoráveis para os 
produtores, onde eles são pagos no plantio, pré-colheita e na 
colheita. Os produtores que produzem raízes de vetiver com 
óleo essencial de qualidade superior são recompensados por 
meio de um pagamento premium, facilitado por um sistema de 
rastreabilidade que rastreia as raízes de cada produtor em 
cada destilação.

HAITI, VETIVER   e           
™CO-IMPACT SOURCING

Mudando o mundo, uma gota, uma pessoa, uma 
comunidade de cada vez.

 “Existem doadores e existem recebedores. 
Queríamos que doTERRA fosse uma 
doadora.”
–David Stirling

www.doterra.com / 10



Produtores muitas vezes 
desorganizados, com acesso 

limitado a informações e 
camadas de intermediários

 Recursos e capacidade limitados
Colhendo plantas imaturas fora da estação

Pouco incentivo para produzir melhor qualidade

 Variação da qualidade 
da planta e do óleo

Sujeito a preços de 
mercado voláteis

Óleo de qualidade 
superior 

consistente

Os produtores recebem 
preços justos e previsíveis de 

um comprador de longo 
prazo

   

financiando projetos para comunidades de produtores 
para melhorar a subsistência geral

 d
Melhores práticas de cultivo e colheita para 
atingir a produção de óleo ideal e garantir a 

sustentabilidade

 Organizados em cooperativas com 
ensino, treinamento, capacitação e 
serviços coordenados ,

antes depois
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A missão da dōTERRA de fornecer ao mundo os óleos 
essenciais da mais alta qualidade com certificação CPTG Pure 
Therapeutic Grade® está mudando vidas de maneiras antes 
consideradas impossíveis. Agora, graças à Co-Impact 
Sourcing, a dōTERRA também está trazendo esperança às 
pessoas que ajudam a fornecer esses preciosos presentes da 
Terra.

Dezoito dos 26 países dos quais a dōTERRA obtém óleos 
essenciais seriam considerados países em desenvolvimento. 
Muitos desses países enfrentam desafios econômicos e 
ambientais que impedem seus cidadãos de terem uma melhor 
qualidade de vida. A dōTERRA desenvolveu a abordagem de 
terceirização de co-impacto como uma resposta a muitos 
desses desafios.

A Co-Impact Sourcing é há muito tempo uma visão que a 
dōTERRA aspira realizar. Por meio desse programa, a 
dōTERRA pode não apenas garantir um suprimento de longo 
prazo de óleos essenciais de CPTG de parceiros dedicados, 
como também melhorar a subsistência de pequenos 
agricultores familiares que cultivam plantas da melhor 
qualidade para nossos óleos essenciais.

dōTERRA HAS THREE GOALS FOR 

CO-IMPACT SOURCING:

PESSOAS: A dōTERRA trabalha diretamente com os
produtores para formar parcerias de longo prazo e garantir 
pagamentos justos e pontuais. Essas parcerias ajudam a 
melhorar os meios de subsistência, fornecendo 
oportunidades de emprego, treinamento e vários projetos 
financiados pela Healing Hands.

PLANTAS: Os produtores são treinados sobre como
implementar práticas de agricultura sustentável e manejo de 
recursos naturais no plantio e colheita. Os destiladores 
também são incentivados a utilizar energia renovável e 
tecnologias eficientes em energia, sempre que possível.

PRODUTO: Através do desenvolvimento de
relacionamentos de compra de longo prazo com produtores 
e destiladores, a dōTERRA garante parceiros leais da cadeia 
de suprimentos. A dōTERRA fica então em uma posição 
única para garantir com responsabilidade a disponibilidade a 
longo prazo e a qualidade consistente dos óleos essenciais.

 "Nossa abordagem de Co-Impact Sourcing
capacita pequenos agricultores a melhorar

seus meios de subsistência muitas vezes escassos através de
nossa parceria com eles. Somos simplesmente
um catalisador para ajudá-los a se ajudarem ”.

–Tim Valentiner (Diretor, Sourcing Estratégico)

1.

2.

3.
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Cardamomo
Holofote do Óleo Essencial

A semente de cardamomo é um dos principais produtos de exportação da Guatemala e é 
considerada uma das especiarias mais caras do mundo devido ao seu processo de colheita 
difícil e trabalhoso. O cardamomo possui efeitos profundos no sistema respiratório devido ao 
seu alto teor de 1,8 cineol, que promove uma respiração limpa e saúde respiratória. É por 
isso que agora você pode encontrar este óleo essencial exclusivo n Mix Respiratório 
Breathe. Nativo do sudeste da Ásia, o cardamomo é adicionado aos chás e doces indianos 
tradicionais devido ao seu aroma e sabor frios, porém mentolados. É também um óleo 
essencial de Co-Impact Sourcing ™. Ao comprar este óleo essencial, você causa um impacto 
dramático na subsistência dos produtores e destiladores de cardamomo na Guatemala. 
O óleo essencial de cardamomo combina bem com óleos essenciais de cedro, canela, cravo, 
erva-doce, gengibre, patchouli, sândalo, vetiver, ylang ylang e cítricos.

 
 

Parte da Planta: Semente

Método de Extração: Destilação a 
Vapor

Origem da Fonte: Guatemala

Principais benefícios
• Suporta uma digestão saudável
• Promove a respiração limpa e saúde respiratória
• É um tempero saboroso para cozinhar
• Acalma os nervos

COMO USAR

Aromático Use três a quatro gotas no difusor 
de sua escolha para acalmar e 
acalmar a mente, melhorar seu 
humor e aliviar a náusea e o enjôo.

Interno

Tópico
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Aplique uma a duas gotas no peito
ou estômago para promover uma 
respiração limpa e reduzir problemas 
digestivos. Diluir com óleo de coco 
fracionado dōTERRA® para minimizar 
qualquer sensibilidade da pele.

Adicione ao pão, smoothies, carnes,
e saladas para melhorar o sabor 
dos alimentos e ajudar na digestão.
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Quando Vera Taylor e Kathy Brooke acompanhadas por várias 
outras famílias australianas, foram para a Demazong Academy em 
Sikkim, Índia, com mais de 200 kg de computadores, livros e 
material escolar, algumas de suas cargas mais preciosas vieram em 
garrafas de 15 ml e 5 ml. A Demazong Academy está localizada no 
estado indiano de Sikkim e faz fronteira com os Himalaias ao norte, 
o Nepal a leste e o Butão a oeste. Pema Buhtia, a diretora da
Academia Demazong, abriu a escola em sua própria casa há sete
anos com 10 alunos. Esse número agora cresceu para 120 alunos.
Atualmente, 20 alunos são estudantes de albergue que vivem na
escola em tempo integral e cujas mensalidades e custos de vida
são pagos por patrocinadores em outros países. A equipe de Vera
patrocinou 11 dessas crianças. O objetivo da viagem era visitar a
escola e passar algum tempo com as crianças.

Servindo as crianças dos

Vera levou o Kit Médico de Família como presente para a 
escola, que foi imediatamente colocado em uso. Todas as 
manhãs e todas as noites, crianças necessitadas 
inalavam o óleo essencial Breathe e o aplicavam no nariz, 
lenços e travesseiros.

“Também pegamos óleos para nossa própria proteção e 
uso, mas logo estávamos dando tudo o que tínhamos aos 
professores e crianças que precisavam deles mais do que 
nós. Víamos diariamente os benefícios e melhorias que 
os óleos estavam trazendo para as crianças, os 
professores e a comunidade. ”

HIMALAIAs



 

“Os óleos essenciais da dōTERRA tiveram um grande 
impacto nesta pequena escola. Os óleos agora são 
usados religiosamente pela manhã e à noite. As crianças 
da escola os chamam de óleos mágicos! 
Existe essa necessidade - não apenas nesta escola, mas 
na área circundante. ”

Maneiras de ajudar:
Doe óleos essenciais • Voluntário • Patrocine uma 
criança

e-mail: info@2kool4skool.com.au
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Quantas vezes você já se viu 
sentado na beira da cama de um 
ente querido, desejando poder aliviar 
o desconforto e o estresse deles?
Você já fez uma criança doente
dormir enquanto ela lutava para ficar
confortável, mas gostaria que você
pudesse fazer mais? Os óleos
essenciais dōTERRA® podem ser a
sua fonte de referência para uma
abordagem totalmente natural e
segura para ajudar seus entes
queridos que precisam. Cada
óleo essencial oferece uma
variedade de benefícios, então como
você sabe quais devem ser usados?

 

COMECE COM A TÉCNICA DE AROMATOUCH

Desenvolvida pelo Dr. David K. Hill, a Técnica 
AromaTouch  é uma maneira segura e eficaz de alcançar 
resultados ideais e experimentar muitos benefícios dos 
óleos essenciais por meio de aplicação tópica. Todos 
nós encontramos fatores em nossas vidas diárias que 
podem influenciar nossa saúde geral e bem-estar. A 
Técnica AromaTouch  fornece os meios pelos quais 
todos podemos ser mais pró-ativos no cuidado de nossa 
saúde e de nossos entes queridos.

Quer você seja novo em óleos essenciais ou um 
aromaterapeuta experiente, a técnica AromaTouch pode 
fazer parte da sua rotina familiar quando surgem 
desafios.

 

 
 

 

DICAS PARA EXECUTAR A TÉCNICA DE AROMA TOUCH EM CASA

“Adoro o fato de a Técnica AromaTouch me dar 
confiança para compartilhar os óleos com as pessoas 
de uma forma que sei que faz uma diferença imediata, 
mas impacta suas vidas de uma forma mais plena e 
profunda.”

—dōTERRA IPC

1
Encontre uma superfície 
macia e plana sobre a 
qual o receptor possa se 
deitar. Pode ser um 
pufe, uma mesa de 
massagem, uma cama 
ou até mesmo o chão. 
Certifique-se apenas de 
que é confortável e de 
que tem acesso a 
ambos os lados das 
costas.

2
Enrole uma toalha 
ou cobertor para 

fazer um descanso 
de rosto. O 

destinatário precisa 
estar voltado para 

baixo para executar 
a técnica 

corretamente.

3
Coloque um lençol 
ou cobertor sobre 

as pernas do 
destinatário para 

mantê-lo aquecido 
e confortável.

4
Acompanhe o DVD 

ou o Guia de 
referência rápida 
para garantir que 
está fazendo a 

técnica 
corretamente. O 
DVD vem no kit 
AromaTouch e o 

Guia de referência 
rápida pode ser 
encontrado em 

nosso site.

5
Pratique! Embora a 

técnica AromaTouch 
possa levar algum 

tempo para ser 
concluída, quanto 
mais vezes você 

executar, mais fácil 
será fazer essas 

transições suaves 
entre cada etapa da 

técnica.



www.doterra.com / 17

 
 

Onde posso 
aprender a 
técnica 
AromaTouch? 

Passo 1.
Acesse o site 
www.aromatouchtechnique.com.

Passo 2.
Clique na guia AromaTouch Events 
para abrir nosso calendário de 
eventos.

Passo 3.
Encontre um evento em sua área. 
Clique no evento e entre em contato 
com o instrutor.

www.gotasdaterra.com/aromatouch

ACEITE O DESAFIO AROMATOUCH:
Dê a alguém que você conhece uma 
técnica AromaTouch! Por favor, 
compartilhe a experiência conosco 
através do nosso e-mail!
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MANTENHA AS MÃOS E OS PÉS 
SUAVES

Y
D

DIY

 

 

 

Deixe de molho

Mergulhe as mãos em água morna com sal Epsom de lavanda.
• 12 dL de água quente
• 120 mL de sal Epsom
• 5 gotas de óleo essencial de lavanda

Misture o sal de Epsom com o óleo e despeje em água morna.
Deixe de molho por 10-15 minutos ou até que a água esfrie..

esfolie

 

 

Esfolie com um esfoliante de açúcar.

• 120 mL de açúcar branco granulado

• 120 mL de óleo de coco fracionado
dōTERRA®

• 10 gotas do seu óleo / mistura
essencial favorito

Coloque uma colher na mão e esfregue 
as mãos até que o açúcar se dissolva. 
Corra sob água morna e seque.

PASSO 1

PASSO 2

SAL DE EPSOM 

ESFOLIANTE DE AÇÚCAR
CERA CONDICIONADORA
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E SAUDÁVEIS O ANO TODO

PASSOS 
SIMPLES

5

suavize
esfregue

umedeça

Suavize as mãos com cera 
condicionadora. Coloque 5–10 gotas 
do óleo essencial de sua escolha na 
cera derretida e pincele nas mãos. 
Retire quando estiver sólido.

  

 
 

 

Esfregue o creme de cutículas em 
suas cutículas para mantê-las 
macias e saudáveis.PASSO 4

Moisturize with Healing 
Hands Hand Lotion. 

PASSO 3

PASSO 5

LOÇÃO

CREME DE 
CUTÍCULA DIY 

• 2 colheres de sopa de
manteiga de karité
• 1 colher de chá de
cera de abelha
• 1 colher de sopa de
óleo de coco fracionado
dōTERRA®
• 7 gotas de óleos
essenciais de lavanda
ou mirra

www.doterra.com / 19
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Os benefícios potenciais dos óleos 
essenciais são bem compreendidos 
e aceitos por muitos como uma 
abordagem razoável e apropriada 
para o apoio à saúde. A dōTERRA 
estabeleceu práticas normais para 
a ciência exata e bom senso.

A dōTERRA emprega e tem parceria com 
vários cientistas e profissionais médicos. 
O trabalho com químicos, cientistas 
biológicos e microbiológicos, botânicos e 
outros cria um entendimento abrangente 
necessário para

a obtenção, análise e uso adequados de 
óleos essenciais. Esse esforço 
colaborativo representa um consenso de 
opinião e experiência de especialistas. 
Nossa filosofia é simples: é preciso uma 
equipe de especialistas para obter os 
melhores resultados.

Químicos
Parceiros como o Dr. Pappas nos 
ajudam a identificar cada 
componente de um óleo essencial e 
nos ajudam a garantir que os 
constituintes estejam nos níveis 
corretos por meio de fontes e testes 
adequados. Além disso, identificar 
componentes sintéticos ou 
adulterações é uma habilidade 
crítica que ele oferece.

 

Cientistas da Vida

Microbiologistas, fisiologistas e 
nutricionistas ajudam a identificar 
como os constituintes químicos 
interagem fisiológica ou 
biologicamente. Pesquisar funções 
saudáveis, imunológicas ou saúde 
celular, aumenta nosso 
conhecimento dos benefícios e da 
toxicologia dos 
óleos essenciais.

 

Médicos

Os médicos ajudam a educar e 
trabalhar com os indivíduos para 
capacitar a melhor escolha possível 
na área de saúde. Eles são capazes 
de utilizar a experiência e a pesquisa 
para entender melhor como podemos 
usar os óleos essenciais de maneira 
adequada. Nossos parceiros médicos 
ajudam a preencher a lacuna da 
medicina alternativa com a medicina 
tradicional.

 

Colaborações Científicas da 
dōTERRA

Nossa filosofia é simples: é preciso uma equipe de especialistas para obter os melhores 
resultados.
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Dr. Paul Winterton, MD
O Dr Paul é um cirurgião ortopédico 
certificado. Ele se formou em 
medicina na Harvard  Medical 
School e completou cinco anos de 
residência em cirurgia ortopédica  
na Mayo Clinic.

Após a residência, ele completou duas bolsas 
no Instituto de Doenças Ósseas e Articulares 
em cirurgia reconstrutiva de ombro e joelho / 
medicina esportiva, bem como reconstrução de 
pé e tornozelo.
Atualmente, o Dr. Winterton atua no Conselho 
da Academia America de Cirurgiões 
Ortopédicos. Por vários anos, ele defendeu a 
integração e o uso prático de óleos essenciais 
em sua prática. Como membro do Conselho 
Consultivo Científico da dōTERRA, ele está 
atualmente pesquisando ciência básica, 
biologia celular e aplicação clínica de óleos 
essenciais.
Ele é um forte defensor do uso prático de óleos 
essenciais e suplementos dietéticos em casa, 
bem como na clínica médica ocidental 
tradicional, particularmente no que diz respeito 
ao bem-estar ósseo e articular.

Dr. David Steuer, 
DMD,MS, MMsC

O Dr. David Steuer formou-se com louvor em 
estudos latinos e química pela BYU e Magna 
Cum Laude pela University of Louisville Dental 
School. Ele então estudou na Harvard Medical 
/ Dental School e no MIT para seu treinamento 
em Cirurgia Oral e Endodontia, onde se formou 
em três anos com honras.
O Dr. Steuer é o fundador e sócio-gerente da 
Steuer Management, LLC e Luminescent 
CapitalPartners, LLC. O Dr. Steuer atuou no 
Conselho de Administração da Hemametrics 
Corporation, uma empresa de pesquisas e 
produtos médicos, adquirida pela Fresenious 
Medical Care. O Dr. Steuer está ativamente 
envolvido na pesquisa de novas maneiras de 
incorporar óleos essenciais em sua prática.

Dr. James Geiger, MD

O Dr. Geiger é um experiente anestesiologista e aromaterapeuta 
certificado. Muito do tempo do Dr. Geiger é gasto com anestesia, 
servindo em comitês e dando palestras e webinars sobre o uso 
seguro de óleos essenciais em hospitais e centros cirúrgicos para 
melhorar o atendimento ao paciente. Atualmente, ele está 
trabalhando em vários centros médicos, hospitais ortopédicos e 
centros cirúrgicos, onde introduziu a terapia com óleos essenciais 
nas salas de cirurgia e de recuperação.

Dr. Jessica Herzog, MD, 
FAAP

A Dr. Herzog é uma pediatra certificada e 
dedicada ao verdadeiro bem-estar. Ela concluiu 
sua graduação, doutorado em medicina e 
residência em pediatria na University of 
Maryland. Ela estava envolvida em pesquisas 
no NIH

e na Universidade de Maryland e, embora 
adorasse a ciência básica, encontrou sua 
verdadeira vocação ao lado da cama de 
recém-nascidos e crianças doentes. Ela está 
estudando medicina funcional e óleos 
essenciais.

Dr. Joshua Yorgason, MD
O Dr. Yorgason, natural de Salt 
Lake City, Utah, é cirurgião de 
ouvido, nariz e garganta. Ele 
obteve seu diploma de médico na 
Universidade Columbia

 

e fez residência na Universidade de Utah. Ele esteve 
envolvido na pesquisa de toxicidade de drogas e 
restauração auditiva em LosAngeles, no prestigioso 
House Ear Institute e na Universidade de Utah. 
Atualmente, ele está cursando uma bolsa de estudos 
em cirurgia de ouvido no Paparella Ear, Head and 
Neck Institute em Minneapolis, para aprofundar seus 
conhecimentos sobre o tratamento de distúrbios 
auditivos e de equilíbrio. Dr. Yorgason tem interesse 
em estudar a segurança dos óleos essenciais no 
ouvido. Ele fundou Health & Healing Professionals, e 
seu site protocolled.com, para promover produtos 
naturais e protocolos de tratamento com óleos 
essenciais baseados em pesquisas científicas e 
clínicas.

Dr. Brannick Riggs, MD
O Dr. Brannick Riggs pratica 
medicina há 13 anos. Em 2001, 
ele se formou na University of 
Arizona College

Of Medicine enquanto recebia um pouco de seu 
treinamento em medicina complementar e alternativa. 
Ele é especialista em medicina familiar e é membro 
da Academia America de Médicos da Família. Ele 
gosta de usar os óleos em sua casa e integrá-los à 
sua prática para abençoar a vida de seus pacientes. 
O Dr. Riggs está atualmente em parceria com a 
dōTERRA em um esforço para fornecer serviços 
voluntários com óleos essenciais e cuidados finais.

Dr. Daniel Leverenz, DO
O Dr. Leverenz estudou Biologia na 
Baylor University e recebeu seu diploma 
de médico da University of North Texas, 
participando

 de muitas expedições de serviço a nações do 
mundo em desenvolvimento ao longo do caminho. 
Recentemente, ele concluiu o treinamento de 
residência em Medicina de Emergência, atuando 
como Residente Acadêmico Chefe pelo último ano, e 
agora atua em tempo integral como médico de 
emergência em um grande centro médico 
acadêmico. Ele desenvolveu um grande interesse 
por óleos essenciais e se dedicou a trazer à luz as 
bases de evidências para seu uso e promover seu 
papel em uma abordagem moderna para saúde e 
bem-estar.

Nicole Stevens, MsC
Nicole Stevens é uma entusiasta de 
óleos essenciais com um desejo 
profissional de aumentar a 
credibilidade e o conhecimento 
científico por trás dos produtos 
naturais. Ela tem pesquisado

 as várias propriedades dos óleos essenciais durante 
grande parte de sua carreira. Nicole obteve seu 
diploma de graduação e mestrado na Universidade 
Brigham Young. Ela também trabalhou no UNLV 
Cancer Research Center e concluiu um projeto 
olhando para a possibilidade de usar óleos essenciais 
em um processo chamado terapia fotodinâmica.

Dr. Carsten Smidt, PhD, 
FACN
O Dr. Carsten Smidt supervisiona as atividades 
científicas, a pesquisa e o desenvolvimento de 
produtos de doTERRA. Dr. Smidt ocupou

cargos executivos de pesquisa e desenvolvimento 
por quase 20 anos, trabalhando para empresas 
líderes globais nas indústrias de suplementos 
dietéticos, nutracêuticos e alimentos médicos. O 
Dr.Smidt possui doutorado em Ciência da Nutrição e 
Química Fisiológica pela University of California em 
Davis, e completa sua experiência impressionante 
com excelentes credenciais acadêmicas, muitas 
publicações científicas e patentes. O Dr. Smidt é 
membro do American College of Nutrition (FACN) e 
é membro de uma variedade de associações 
profissionais, incluindo a American Society for 
Nutrition (ASN) e a German Society for Nutrition 
(DGE).

Dr. Tory Parker, PhD
O Dr. Parker é PhD em Ciências 
da Nutrição pela University of 
Illinois at 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 e a fisiologia e química por trás 
da nutrição.
O Dr. Parker tem uma paixão contagiante por ensinar às 
pessoas a relação entre nutrição e viver uma vida longa, 
livre do início precoce de doenças degenerativas associadas 
a escolhas inadequadas de estilo de vida.

Dr. Robert Pappas, PhD
O Dr. Pappas é um químico PhD  reconhecido 
como uma autoridade líder na área de óleos 
essenciais.

 

Ele é considerado um analista independente de 
óleos essenciais por uma longa lista de clientes nas 
indústrias de óleos essenciais, fragrâncias e sabores. O 
Dr.Pappas está pessoalmente envolvido em testes 
analíticos, se especializando em análises de GC / MS e 
relatando quebras químicas de literalmente centenas 
de diferentes óleos essenciais, CO2s e absolutos. O Dr. 
Pappas fundou a Essential Oil University (EOU) - um 
laboratório de testes analíticos para óleos essenciais 
que também é especializado na educação de óleos 
essenciais.

Conheça o Time
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ABRINDO ESPAÇO PARA OS 

Óleos Essenciais
Dr. Brannick Riggs, MD, Médico de família certificado

 Que época emocionante para se envolver com óleos essenciais e medicina moderna!
A cultura da medicina está mudando. Tradicionalmente, essa tem sido uma cultura 
paternalista, em que o paciente vai ao médico e esse diz o que fazer. Este modelo é 
episódico e reativo. É chamada de "abordagem do herói, onde o médico é a única 
fonte de conhecimento, educação e tomada de decisão e todos os outros estão lá 
para apoiá-lo". ("Building a Team Based Medical Practice", Medical Economics, 10 de 
setembro de 2013). A cultura está agora se movendo em direção a uma abordagem 
de equipe centrada no paciente e focada em sua saúde.

 

TA equipe pode consistir de um 
conselheiro, um acupunturista, um 
quiroprático, um médico, um técnico 
de saúde, um defensor do bem-estar, 
etc., todos ao redor do paciente. Essa 
estrutura coloca o paciente como líder 
de uma equipe de pessoas 
interessadas em manter e cuidar de 
sua saúde. A responsabilidade agora 
recai sobre o paciente - seu lugar de 
direito. Por décadas, os médicos 
assumiram a maior parte da 
responsabilidade pela saúde de seus 
pacientes com sucesso limitado. Mas 
pacientes e médicos estão 
descobrindo uma maneira melhor.

Opções para escolher
Então, por que isso é emocionante? 
Como pacientes e consumidores de 
serviços de saúde, podemos decidir 
por nós mesmos que conselhos 
seguiremos e de quem. Podemos 
decidir quais prescrições vamos 
preencher em nosso consultório 
médico e quais alternativas 
gostaríamos de explorar. À medida 
que seguimos os conselhos de cada 
membro de nossa equipe, podemos 
assimilar essas informações e decidir 
o que faremos e o que não faremos.
Isso não significa que nos tornamos
como

crianças irresponsáveis e passemos a 
pensar que alguns membros de nossa 
equipe não têm valor. Em vez disso, 
significa que pesamos opções de 
aconselhamento e pesquisa, 
levando-nos a tomar decisões 
criteriosas sobre nossa própria saúde.
Os óleos essenciais são uma parte 
óbvia dessas escolhas. Minha própria 
experiência com óleos essenciais 
começou como muitas das suas. 
Minha esposa e eu gostamos de 
assistir filmes com nossos cinco filhos. 
Uma noite, ela estava com a cabeça 
no meu peito e podia ouvir meu 
coração batendo em um ritmo 
irregular. Isso a preocupou muito. 
Prometi que pediria a um de meus 
colegas que investigasse 
cuidadosamente esse sintoma e se 
certificasse de que isso não seria um 
problema para mim. Depois de passar 
por vários episódios de testes, fui 
diagnosticado com uma irregularidade 
comum que, felizmente, não encurtaria 
minha vida. Minha esposa estava 
fazendo sua própria pesquisa e uma 
noite sugeriu que eu aplicasse óleo de 
Ylang Ylang no peito e nos 
pés antes de assistirmos a um filme 
juntos. Fiquei surpreso com a rapidez 
com que senti meu coração assumir 
um ritmo normal

 e mantê-lo por 6–8 horas. Eu soube 
então que esses óleos têm o poder de 
alterar a fisiologia do corpo. Há 
momentos em que consultar um 
médico é a escolha apropriada, mas 
muitas vezes podemos manter nossa 
saúde com aplicação, inalação ou 
consumo educado desses incríveis 
dons da Terra. A educação sobre 
nossos corpos e óleos essenciais 
pode nos ajudar a determinar qual 
escolha é a certa em qual 
circunstância. Também acredito 
firmemente que todos nós temos o 
dom da intuição quando se trata de 
nosso corpo.

O Papel dos Óleos Essenciais
Como médico de família, sou grato 
por ter mais a oferecer aos meus 
pacientes do que apenas produtos 
farmacêuticos. Descobri que os óleos 
essenciais são eficazes para sua 
saúde e bem-estar. A educação em 
óleos essenciais me levou a 
recomendá-los a pacientes com uma 
frequência cada vez maior. À medida 
que estudo óleos essenciais e 
misturas da dōTERRA e aproveito o 
volume cada vez maior de literatura 
sobre eles, fico continuamente 



O Dr. Brannick Riggs pratica medicina há 13 anos. Em 2001, ele se formou na University of Arizona College of Medicine 
em Tucson, enquanto recebia parte de seu treinamento em medicina complementar e alternativa. Ele é especialista em 
medicina familiar e é membro da American Academy of Family Physicians. Ele atualmente pratica em Utah e gosta de 
usar os óleos em sua casa e integrá-los à sua prática para abençoar a vida de seus pacientes. O Dr. Riggs está em 
parceria com a dōTERRA em um esforço para fornecer serviços voluntários com óleos essenciais em cuidados finais.
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surpreso com as propriedades que 
essas plantas possuem. A 
profundidade e a amplitude da 
química dentro de um único óleo são 
alucinantes! Acabamos de descobrir a 
ponta do iceberg para entender o que 
esses óleos têm a capacidade de nos 
dar.
Meus colegas de medicina 
frequentemente me perguntam por 
que me sinto confortável em 
recomendar terapias que vêm de 
plantas. Quando comecei a estudar

a saúde natural, descobri muitos 
medicamentos derivados de plantas 
que são comumente usados. A 
maioria dos médicos prescreve 
medicamentos como Colchicina para 
gota, Digoxina para insuficiência 
cardíaca congestiva e adesivos de 
Escopolamina para enjoo. Todos 
estes são compostos derivados de 
plantas. A lista de medicamentos 
prescritos que vêm de plantas é 
longa e variada. Portanto, a maioria 
dos praticantes da medicina ocidente 
tradicional

já estão prescrevendo medicamentos 
derivados de plantas diariamente.
A lacuna não é tão grande quanto 
imaginamos e, como médicos, 
precisamos dar aquele pequeno 
passo de utilizar todos os recursos 
disponíveis para nós, incluindo óleos 
essenciais. Estou confiante nos 
padrões que a dōTERRA estabeleceu 
e estou ansioso para aprender mais 
sobre a pesquisa e aplicação de óleos 
essenciais.

Abordagem de equipe centrada no paciente com foco em sua saúde.

Treinador de Bem-Estar 

Quiroprático

Conselheiro

Médico

PACIENTE

Acupunturista

Consultor 
de Bem-Estar 



24 / 2015 LIVING MAGAZINE

N
u

tr
it

io
n

 C
o

rn
er

 w
it

h
 D

r. 
To

ry
 P

ar
ke

r, 
P

h
.D

.

 

O que são probióticos?

Seu sistema digestivo está cheio de bactérias. Bactérias ajudam seu 
sistema imunológico, fornecem suporte digestivo e beneficiam sua 
saúde geral. A palavra probiótico significa "para a vida". Um produto com 
probióticos deve fornecer culturas vivas e ativas. Os probióticos são 
benéficos para a saúde do seu sistema digestivo e serão capazes de se 
replicar e prosperar no seu intestino. Sabemos que existe uma grande 
diversidade de bactérias que crescem e convivem; essa complexidade é 
um contribuinte importante para os efeitos da bactéria na saúde.

Pesquisas identificaram dezenas de gêneros diferentes de bactérias no 
intestino, presumivelmente com centenas de espécies. A variedade 
parece ser importante para a saúde geral. No entanto, deve haver um 
equilíbrio, para que uma espécie em particular não assuma o controle e 
cause problemas.

Nem todas as bactérias são ruins

Às vezes, seus intestinos não estão funcionando tão bem quanto você 
gostaria ou você sabe que algo está errado. Ao tomar antibióticos para 
uma infecção, certifique-se de que todas as bactérias boas que possam 
ter sido mortas pelo antibiótico sejam substituídas por bactérias 
igualmente boas. É normal ter algumas bactérias ruins; No entanto, é 
importante ter o equilíbrio correto entre as bactérias boas e as bactérias 
ruins para manter as funções digestivas saudáveis. Usar produtos 
probióticos de qualidade pode ajudar você e sua família a manter uma 
boa saúde digestiva.

Encontrando a melhor fonte

Você pode manter as bactérias saudáveis por meio de hábitos 
alimentares básicos, como o consumo de iogurte ou outros alimentos 
fermentados. Esses alimentos contêm muitas bactérias saudáveis, mas 
pesquisas descobriram que apenas uma pequena porcentagem 
sobrevive ao ácido forte no estômago, permitindo que um número 
relativamente pequeno de bactérias chegue ao intestino. Além disso, se 
você não continuar a consumir probióticos, seu efeito protetor diminui 
com o tempo. É recomendável tomar um suplemento probiótico para 
receber todos os benefícios.

O CAMINHO PARA UMA BARRIGA FELIZ

PROBIÓTICOS

Uma pessoa saudável deve ter pelo 
menos 5 milhões de bactérias 
entregues vivas aos intestinos, 
de preferência diariamente, 

como as encontradas no 
PB Assist +
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 O que é importante ao procurar um suplemento 
probiótico?

Primeiro, deve ser estável e ter uma vida útil razoável. Isso significa 
que as bactérias devem estar em um estado seco e suspenso ou, se 
vivas e ativas, devem ser refrigeradas.
Em segundo lugar, a bactéria deve ser capaz de sobreviver ao ácido 
do estômago para que possa chegar aos intestinos para crescer e 
fornecer a você seus benefícios simbióticos. Isso significa que deve 
estar em uma forma que não permita a liberação da bactéria até que 
ela tenha passado pelo estômago. Isso geralmente significa que deve 
estar em uma cápsula.

Terceiro, ele deve conter uma mistura de bactérias saudáveis que são 
normalmente encontradas em um intestino saudável. Uma única 
espécie não representa a diversidade necessária para uma função 
ótima.

Quando você pensa sobre o número de bactérias, (estimado em 10 
vezes o número de células no corpo, ou cerca de 10 trilhões de 
organismos), você começa a ver que obter uma dose consistente e 
saudável ao longo do tempo é fundamental para ter uma influência no 
seu intestino . Uma pessoa saudável deve ter pelo menos 5 bilhões de 
bactérias entregues vivas ao intestino, de preferência diariamente, 
como as encontradas no PB Assist +.

Prebióticos: nutrição probiótica
Os probióticos precisam de comida suficiente para prosperar. Os 
nutrientes bacterianos são chamados de fibras solúveis em 
prebióticos, que nutrem as bactérias boas. Essa fibra deve vir 
principalmente na forma de frutas inteiras, vegetais, grãos inteiros e 
feijão. Se você acha que sua dieta não é de alta qualidade como 
deveria, a suplementação de fibra é importante. Felizmente, muitos 
alimentos agora contêm fibra, incluindo, por exemplo, proteínas e 
barras de granola e até iogurte. A fibra também está disponível em 
forma suplementar. A fibra está incluída em nossos Trim Shakes e em 
nossos novos Terragreens, tanto pela saciedade quanto pelos 
benefícios para a saúde intestinal. 

 

O PB Assist + inclui uma fibra prebiótica chamada  
fruto-oligossacarídeos (FOS) para dar suporte às necessidades 
iniciais das bactérias secas suspensas à medida que são liberadas 
da cápsula para o intestino. Os FOS são particularmente uma boa 
fonte de alimento para bactérias. 

Boas bactérias são uma parte essencial da boa saúde. Mantenha 
suas bactérias saudáveis com boas escolhas de alimentos e 
tomando probióticos e prebióticos protegidos contra ácidos. Use 
fibra suplementar se você não conseguir obter o suficiente em sua 
dieta diária. A relação mutuamente benéfica que temos com nossas 
bactérias intestinais será uma relação importante quando as 
bactérias ruins tentarem se estabelecer.

Principais benefícios dos 
probióticos
• Manter um intestino saudável
• Apoio à digestão
• Impedir que bactérias ruins
causem problemas
• Fornece nutrientes importantes

Principais alimentos probióticos
• Chocolate amargo
• Iogurte (com culturas vivas)
• Kimchi
• Kefir
• Missô

O Dr. Parker é PhD em Ciência da 
Nutrição pela University of Illinois at 
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 e a fisiologia e química por trás da nutrição.

O Dr. Parker possui uma paixão contagiante por ensinar às pessoas a relação entre 
nutrição e viver uma vida longa, livre do início precoce de condições degenerativas 
associadas a escolhas inadequadas de estilo de vida.

O Dr. Parker Recomenda:
Trim Shakes, TerraGreens, & PB Assist+

 
 

Boas bactérias são uma 
parte essencial da boa 
saúde. Mantenha suas 
bactérias saudáveis.
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KIT TRANSFORMAÇÃO 
EM 72-HORAS COM A
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Os óleos essenciais podem ser uma  adição 
valiosa ao seu kit de 72 horas.
Os usos versáteis, propriedades altamente 
eficazes e longa vida útil tornam cada frasco 
um recurso vital em situações de emergência.
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Orégano:Contém propriedades de reforço imunológico e antioxidantes;
suporta o sistema respiratório quando difundido ou inalado. Dica: Tome várias 
gotas em uma cápsula vegetariana vazia para estimular osistema 
imunológico. Misture com água e gargareje para acalmar a gargantairritada.

Peppermint: Alivia dores de estômago e promove uma respiração limpa.
Dica: Aplique no pescoço e na testa com Lavanda para acalmar o estresse e a
tensão.

Lemon:Agente de limpeza poderoso que purifica o ar e limpa as
superfícies. 
Dica: algumas gotas de limão irão melhorar o sabor e a qualidade do seu 
abastecimento de água.

Lavender: Acalma as emoções em momentos de estresse e ansiedade; 
acalma pele e lábios irritados. Dica: Aplique uma gota na picada de um inseto 
para ajudar a aliviar a coceira e o desconforto.

Mix de Tensão PastTense: Alivia a tensão do excesso de
trabalho ocasional e da fadiga. Dica: Aplique nas têmporas, pescoço e ombros 
quando sentir desconforto de tensão.

Melaleuca:Acelera o processo de recuperação da pele, contém 
propriedades de limpeza potentes para usos externos e internos e apoia a 
saúde oral. Dica: Aplique 1–2 gotas para limpar e recuperar a área afetada da 
pele.

Mix de Limpeza Purify: Elimina odores desagradáveis e é um
agente de limpeza eficaz. Dica: Misture algumas gotas com água em um 
borrifador e borrife para neutralizar a má qualidade do ar ou proteger de 
elementos nocivos 
no ar.

Frankincense: Promove a saúde celular, imunidade e uma resposta
inflamatória saudável. Dica: Aplique olíbano nas articulações ou pele dolorida.

Mix Respiratório ou Gotas Breathe:Limpa as vias
respiratórias 
e apoia a saúde respiratória geral. Dica: Esfregue no peito ou ao redor dos 
seios da face antes de dormir.

DigestZen/Cápsulas:Ajuda a digestão adequada, acalma dores de
estômago. Dica: Tome uma cápsula ou coloque uma gota na língua após 
consumir alimentos difíceis de digerir.

Clove: Promove a circulação sanguínea, beneficia a saúde cardiovascular
e ajuda a repelir os radicais livres. Dica: Aplique uma gota para acalmar os 
dentes ou gengivas.

TerraShield: Protege contra insetos e predadores. Dica: Esfregue ou
borrife ao redor das vedações de suas portas ou janelas para impedir a 
entrada de insetos.

Mix Protetor On Guard:Fortalece a função imunológica, protege 
contra elementos que podem enfraquecer o sistema imunológico. Dica: 
Tome cápsulas para uma defesa de imunidade final; dilua com hamamélis e 
limão 
para limpar as mãos, maçanetas e outras superfícies da comunidade

Deep Blue Rub Acalma os músculos e articulações cansados,
doloridos e desgastados.

On Guard Toothpaste Samples Cuida da sua saúde bucal.

Óleo de Coco Fracionado Tem vida útil indefinida e não requer 
refrigeração. Também pode ser usado para acalmar reações de pele sensível 
aos óleos essenciais, aplicando-o diretamente na 
área afetada.

TerraGreens Fornece ao seu corpo uma suplementação diária de frutas.

Slim & Sassy Shake Fornece fontes de nutrientes / proteínas
essenciais.

Correct X Essential Ointment Ajuda a acalmar várias condições
da pele de forma rápida e eficaz.

Outros itens sugeridos: Frutas secas congeladas, vegetais e nozes.
Lanterna, rádio a bateria e carregador de celular, fósforos, Itens de primeiros 
socorros, corda, apito
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FRANKINCENSE
Boswellia (rei dos óleos)

Holofote do Óleo Essencial

28 / 2015 LIVING MAGAZINE

A dōTERRA passou os últimos anos trabalhando 
com cientistas para determinar o equilíbrio ideal de 
cada espécie de olíbano para melhorar o perfil 
químico terapêutico deste óleo precioso. Por meio 
de parcerias de fornecimento adicional com 
produtores de árvores de olíbano com gerações de 
idade na Somália e acordos de fornecimento em 
andamento, a dōTERRA desenvolveu acesso para 
as lágrimas de resina da mais alta qualidade para 
três espécies de Boswellia - Carterii, Frereana e 
Sacra. Cada espécie contém características e 
componentes únicos; quando combinados, eles 
produzem o melhor óleo essencial de olíbano de 
grau terapêutico do mundo.

Fato: 
Árvores Boswellia carterii crescem muito bem em 
solo arenoso e produzem resina muito menor. 

Também é considerado um dos tipos de rasgo de
resina mais arredondados e comumente colhidos. 
A Frereana é a maior resina das três espécies. 
As árvores Frereana não gostam de solo arenoso; 

eles crescem melhor em regiões rochosas e secas, 
geralmente ao longo de encostas e ravinas. 

As árvores sacras prosperam em solo calcário e 
costumam ser encontradas em cliés ou grandes rochas.

-

Co-Impact Sourcing™  na Somália
A colheita de resina de olíbano requer grande 
habilidade e anos de prática para funcionar 
corretamente. A dōTERRA trabalha com 
artesãos que ajustaram e aperfeiçoaram esse 
processo delicado. O processo de colheita na 
maioria dos casos leva mais de cinco meses 
para ser concluído e é um trabalho muito difícil. 
Os colhedores saem de casa, viajam por dias e 
vivem em cavernas enquanto colhem e 
protegem suas árvores apenas para voltar e 
não receberem o suficiente para fornecer 
comida para suas famílias. Apenas 40% das 
árvores de olíbano na Somália estão sendo 
colhidas por esse motivo.
Depois que os fazendeiros colhem as lágrimas, 
as mulheres examinam e classificam tudo 
manualmente por cor, tamanho e limpeza da 
resina. A qualidade do óleo tem muito a ver 
com o grau e a qualidade da resina colhida. 
Recentemente, a dōTERRA desenvolveu mais 
parcerias nesta região, onde evitam os 
corretores e trabalham diretamente com os 
colhedores - pagando-lhes um salário justo e 
substancial. Em algumas áreas rurais onde o 
dinheiro tem pouco ou nenhum valor, a 
dōTERRA paga em alimentos e mercadorias - 
literalmente alimentando aldeias inteiras.

Por meio do programa Co-Impact Sourcing, 
você pode fazer parte da melhoria da 
subsistência e da economia em terras antigas 
onde o olíbano continua a crescer hoje. Essa 
abordagem responsável é a chave para 
garantir o suprimento de longo prazo de óleos 
essenciais de grau terapêutico em nossos dias 
modernos.

Estamos entusiasmados com essas parcerias 
e nossa capacidade de criar meios de 
subsistência sustentáveis para as pessoas
 trabalhadoras que colhem essa resina preciosa. 
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Métodos e usos de aplicação:
O olíbano oferece uma ampla variedade de usos. Sua 
natureza suave e benefícios para a saúde o tornam 
perfeito para toda a família. Aqui estão algumas 
maneiras simples de incorporar o uso consistente e 
eficaz desse maravilhoso óleo essencial.

1. Difundir algumas gotas ou aplicar nas palmas das
mãos e inspire profundamente - o aroma amadeirado
traz sensação de relaxamento e paz.

2. Aplique olíbano diretamente em qualquer irritação
da pele para apoiar a restauração do tecido.

3. Aplique 2–3 gotas nas articulações para aliviar o
desconforto e estimular o alívio.

Fato curioso:
Na Antiguidade, havia poucos itens considerados de 
maior valor do que o olíbano. Por essa razão, o olíbano 
puro costumava ser chamado de "ouro líquido" e era 
uma mercadoria altamente valorizada para o 
comércio.

 

 

 

 

“Estamos trabalhando diretamente 
com os colhedores agora, não há 
intermediários e não há corretores 
para tirar proveito deles. Estamos 
colocando o dinheiro nas mãos do 
povo. ”- Emily Wright

Parte da Planta: Resina
O olíbano é único porque o óleo essencial é armazenado 
em uma resina semelhante a uma goma que deve ser 
primeiro liberada e depois coletada antes que o óleo 
essencial possa ser destilado.

Método de extração: Destilação a vapor

Principais benefícios:
• Ajuda a construir e manter o sistema imunológico
• Promove a saúde e regeneração celular
• Suporta resposta inflamatória saudável
• Equilibra o humor
• Reduz o aparecimento de cicatrizes, estrias e os sinais
de envelhecimento
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CADERNO DE IDEIAS

BANHEIRA PARA UMA BOA NOITE DE SONO

CHÁ DE TEMPEROS

Misture três gotas (cada) de Vetiver, Lavender e Frankincense em 240 mL
de sal de Epsom e dissolva em um banho de água quente. Ajuste a temperatura 
e mergulhe por 20 minutos ou até sentir que sua mente está calma e seu corpo relaxado.

-

Adicione uma gota de cravo, canela e laranja selvagem 
ao seu chá de hortelã para um aquecimento especial. 

por Tiffany Zinna

por Catherine DeVod, Canada

 compartilhe sua dica!
email living@doterra.com with your favorite 
receita de óleos essnciais, ideias ou economizador de tempo.

DICAS 
ÚTEIS

DICA DE 
RELAXAMENTO 

 

Coloque algumas gotas de óleo essencial em um 
palito em um pequeno frasco ou saco Ziploc; 
permita que a madeira absorva o óleo como uma palheta.
 Use para misturar o sabor da sua bebida.

AGITADOR DE BEBIDAS COM INFUSÃO DE ÓLEO ESSENCIAL

LENHA PERFUMADA
Deixe cair 2-3 gotas de óleo essencial de abeto, olíbano 
ou cedro em um tronco seco e deixe o óleo penetrar na 
madeira antes de colocar o fogo.

Fill a glass spray bottle with 

60-120 ml of water and add a 8-10 

drops of Cedarwood or Purify 

essential oil (or a little of each). Use 

it to spritz bedding in a hotel, 

a plane seat or theater seat 

to keep it bug-free.

Put one or two drops of Cinnamon 

essential oil on a paper towel under 

your garbage can liner to keep it 

fresh  and minimize odors.

Cedarwood

Cinnamon
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M I S T U R A S  D E  Ó L E O S
 

P A R A  U S O  D I Á R I O

 Mix Clareza:  
2 gotas Wintergreen 
3 gotas Wild Orange  

Mix Calmante:  
2 gotas Clary Sage  

2 gotas Roman Chamomile 
3 gotas Bergamot

Mix de Aterramento: 
2 gotas Arborvitae  

2 gotas Juniper Berry 

Mix Inspirador:  
3 gotas Bergamot 

3 gotas Lime

Mix Desodorizante: 
2 gotas Grapefruit  

2 gotas Purify  
2 gotas Lemon

Mix Convidativo: 
2 gotas Cinnamon 

3 gotas Wild Orange

Mix de Alergia: 
2 gotas Lemon  

2 gotas Lavender 
2 gotas Peppermint

Mix do Sono:  
3 gotas Serenity 

3 gotas Cedarwood 

Óleos Essenciais 

são capazes de realizar algumas

coisas maravilhosascoisas maravilhosas.. 

Avivar e estimular 

seus sentidos e 
modificar seu dia.
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Fisiologia dos
Os efeitos benéficos dos óleos 
essenciais são facilmente percebidos 
por meio do exame de seu histórico de 
uso e da aceitação cada vez maior em 
todo o sistema de saúde ocidentalizado. 
Há vários descritores de adorno usados 
para descrever óleos essenciais, 
principalmente porque seus efeitos 
sobre o corpo humano são muito 
pronunciados e, às vezes, parecem 
verdadeiramente milagrosos. Na 
dōTERRA, geralmente nos referimos 
aos óleos essenciais como "presentes 
da Terra". No entanto, quando visto por 
uma perspectiva científica, a explicação 
por trás de sua atividade biológica 
torna-se facilmente compreendida. 
Pode-se simplesmente dizer que os 
óleos essenciais são fisiologicamente 
ativos, ou em outras palavras, os óleos 
essenciais atuam estimulando 
mudanças e funções específicas dentro 
do corpo.

 
 

 

 

 

Fisiologicamente ativo
Um princípio bem compreendido 
diretamente relacionado aos 
benefícios dos óleos essenciais é que 
eles influenciam diretamente as 
células do corpo. Na verdade, toda 
funcionalidade observada com óleos 
essenciais é obtida no nível celular. 
Duas características estruturais dos 
compostos aromáticos voláteis 
permitem que eles influenciem de 
forma potente a função celular:

1. Solubilidade lipídica

2. Baixo tamanho molecular

As células são cobertas por uma 
membrana protetora de moléculas de 
lipídios (gordura) que serve como

uma barreira seletiva para separar seu 
delicado sistema interno do ambiente 
externo. Entretanto, todas as células vivas 
devem trocar materiais (nutrientes, 
resíduos, etc.) para permanecer vivas. 
Como os óleos essenciais são 
lipossolúveis e oferecem um tamanho 
molecular pequeno, eles obtêm acesso às 
células de maneira rápida e fácil. Poucos 
outros tipos de moléculas podem 
atravessar as membranas celulares com 
tanta facilidade. Moléculas que são 
maiores ou não são lipossolúveis 
requerem métodos especializados de 
transporte ativo ou assistido para entrar na 
célula (cofatores, vesículas de transporte, 
etc.)

Quando uma célula fica comprometida por 
qualquer motivo, ela se torna dependente 
de sistemas e funções adicionais dentro 
do corpo para se reparar. As principais 
causas do comprometimento celular 
incluem má nutrição, inflamação, 
toxicidade e exposição a micróbios 
patogênicos. Quando as células estão 
comprometidas, sua capacidade de 
responder adequadamente é limitada; por 
exemplo, mecanismos de transporte ativos 
e facilitados através da membrana podem 
ser perdidos até que a célula seja 
reparada.

As características estruturais únicas dos 
óleos essenciais dão a eles independência 
para influenciar a atividade celular, sem 
depender da saúde do corpo ou da 
disponibilidade de sistemas de transporte 
celular. Potencialmente, não há barreiras 
de tecido para óleos essenciais dentro do 
corpo. Por exemplo, há evidências 
científicas suficientes para demonstrar a 
capacidade dos óleos essenciais de cruzar 
a barreira hematoencefálica, a a barreira 
mais seletiva do corpo. Isso é significativo 
e demonstra a natureza ubíqua dos 
compostos aromáticos. É importante saber 
que a onipresença não significa que os 
óleos essenciais diretamente

afetam todas as células do corpo, mas, em
vez disso, são seletivos para atingir células
específicas, o que, por sua vez,
desencadeia respostas sistêmicas.
Podemos ver um exemplo poderoso desse
fenômeno simplesmente investigando as
respostas límbicas estimuladas pelo aroma
de um óleo essencial. Quando inalado, o
óleo influencia diretamente o hipotálamo
no cérebro. Por meio de suas conexões
adicionais com o resto do corpo, o
hipotálamo é capaz de desencadear uma
resposta química ingneuro em tecidos
selecionados. Esta região do cérebro
controla muitos aspectos do
funcionamento fisiológico, incluindo
secreção endócrina, pressão sanguínea,
temperatura, ciclos de sono, peso, etc.
Esta é uma explicação lógica de como os
resultados sistêmicos de corpo inteiro
podem ocorrer até mesmo através dos
métodos de uso mais simples.

Faixa Terapêutica
Para obter todas as vantagens desses
milagrosos agentes terapêuticos, é
importante usar os óleos essenciais de
maneira adequada. O termo “faixa
terapêutica” se refere à dosagem ideal de
óleos essenciais para produzir o máximo
de benefícios. Essa faixa é afetada por
uma série de variáveis, incluindo idade,
estado nutricional e composição corporal,
por isso é importante estar ciente de suas
próprias circunstâncias de saúde
exclusivas e se ajustar de acordo. Por
exemplo, uma criança provavelmente
precisará de menos óleo para ver o efeito
terapêutico do que um adulto.
Embora não possamos controlar todas as
variáveis que regem o uso terapêutico,
podemos moderar mais apropriadamenteo 
benefício individual por meio da
consistência de aplicação.

Dr. David K. Hill Chefe Médico Um expert da indústria em bem-estar
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O uso consistente envolve doses mais 
baixas e mais frequentes do que 
grandes doses únicas. Usar um 
modelo de consistência é importante e 
é uma forma de aumentar o benefício 
sustentável e minimizar qualquer risco 
de reatividade.

Como a dōTERRA é 
diferente

A fisiologia discutida aqui é 
específica para compostos 
aromáticos, que são a composição 
química dos óleos essenciais. 
Embora essa fisiologia seja 
universal, ela não leva em 
consideração a importância dos 
métodos adequados de 
abastecimento, colheita e 
extração. O que diferencia a 
dōTERRA não é o tamanho 
molecular ou a solubilidade lipídica 
dos constituintes de nossos óleos, 
mas sim o nosso compromisso 
com o que chamamos de 
“Co-Impact Sourcing ™.” Este 
modelo único de abastecimento 
nos permite selecionar 
manualmente apenas os perfis 
químicos mais potentes de todo o 
mundo, enquanto simultaneamente 
refinamos nossos processos de 
produção multifacetados para 
melhor garantir o perfil terapêutico 
ideal e a qualidade. Os óleos 
essenciais são verdadeiramente 
únicos e fornecem resultados 
saudáveis consistentes. Ao exaltar 
seus notáveis benefícios, é difícil 
não sugerir que são dádivas da 
Terra!

Os óleos essenciais atuam 
estimulandomudanças e funções 
específicas dentrodo corpo.

Os óleos essenciais podem ter como alvo 
células específicas, desencadeando respostas 
sistêmicas.

Potencialmente não há barreiras de,
tecido para óleos essenciais dentro 
docorpo.

As características
estruturais únicas dos

óleos essenciais lhes 
fornecem independência 
para influenciar a atividade 
celular

Dr. David K. Hill, Chief Medical Officer                          

ÓLEOS ESSENCIAIS 
   e óleos essenciais, Dr. Hill é o presidente do Conselho Consultivo Científico da dōTERRA.



 

 
 
 
  

RABANADA DE WILD ORANGE 
Ingredientes
Baguete macia de 60 cm ou pão à escolha
240 mL de ovos quebrados 
240 mL de creme de leite ou 240 mL de leite de 
amêndoas
1 colher de chá de sal
6 gotas de óleo essencial de wild orange

Instruções
1. Fatie a baguete na diagonal.
2. Combine todos os outros ingredientes.
3. Mergulhe o pão na mistura e doure dos dois lados
na frigideira quente. Sirva quente.

 

  

  
  

XAROPE DE 
BUTTERMILK
Ingredientes
180 mL de leitelho
120 mL de manteiga
360 mL xícaras de açúcar 
Turbanado orgânico
1 colher de chá de bicarbonato de 
sódio

Instruções
1. Em uma panela misture o açúcar,
o leitelho e o bicarbonato de sódio.
2. Deixe ferver; cozinhe por sete
minutos.
3. Retire do fogo; Junte a baunilha.
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O chef Greg Prososki passou 
25 anos repletos de paixão em 
muitos aspectos diferentes do 
campo da culinária, incluindo 
clubes privados e restaurantes 
finos no Edgartown Yacht Club, 
em Martha’s Vineyard e 

no White Mountain Country Club em Pinetop, 
Arizona; foi chef instrutor no New England Culinary 
Institute em Montpelier, Vermont; e um especialista 
em refeições corporativas e saúde. Ele trabalhou 
em pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo 
equipamentos e projetando receitas para livros de 
culinária corporativa e fazendo apresentações em 
feiras comerciais. Nos últimos 10 anos, Greg foi 
jurado ProStart e fez extensa orientação de alunos 
chefs em todos os níveis de habilidade - algo que 
ele considera um papel importante para ele como 
chef. O chef atualmente gosta de compartilhar suas 
deliciosas habilidades culinárias com os 
funcionários da dōTERRA enquanto aprende a 
incorporar óleos essenciais em suas receitas.

“Meu óleo favorito para 
cozinhar é Wild Orange - 
adoro o sabor!”

–Chef Prososki

RABANADA DE WILD ORANGE 

RECEITAS ESSENCIAIS
com o Chef Prososki, C.E.C e corporativo da dōTERRA



 

 
  

  
  
  

SOPA DE ABÓBORA TOSTADA
Ingredientes
60 mL de cebola picada média 
60 mL de aipo em cubos médios
60 mL de cenoura pequena em cubos
720 mL de abóbora em cubos médios
480-720 mL xícaras de caldo de frango
120 mL de creme de leite ou leite desnatado evaporado
1 colher de chá de sal
½ colher de chá de pimenta preta
2 gotas de óleo essencial de cardamomo
2 gotas de óleo essencial de casca de canela

Instruções
1. Asse os primeiros 4 ingredientes em um forno a 175 graus
Celsius; quando bem dourados, coloque em uma panela.
2. Adicione 480 mL de caldo de frango, creme de leite, sal e
pimenta.
3.Mergulhe até ferver, coloque no processador de alimentos.
4. Bata até ficar homogêneo, adicione mais se necessário
para ficar homogêneo, com textura de sopa.
5. Adicione os óleos essenciais.
6. Adicione mais tempero, se necessário. Servir quente.

 
 

 
  

  

MOLHO LIGHT DE ESPINAFRE E ALCACHOFRA
Ingredientes
220 g de cream cheese com teor reduzido de gordura
480 mL de iogurte grego puro e sem gordura
2 colheres de sopa de manteiga
360 mL de queijo parmesão
400 g de corações de alcachofra divididos em quartos, 
drenados e picados grosseiramente 
110 g de jalapeños em cubos de lata, drenados
280 g de espinafre congelado descongelado e drenado\
1–2 gotas de óleo essencial de manjerona

Instruções
1. Misture o cream cheese, o iogurte grego, a manteiga e
o queijo parmesão em uma panela média destampada -
em fogo médio - mexendo sempre até derreter e
uniformizar a consistência.
2. Junte os corações de alcachofra picados, os jalapeños
e o espinafre.

 
 

 

SALADA WALDORF 
Ingredientes
5 maçãs em cubos médios
140 g de aipo pequeno em cubos
110 g de nozes picadas
150 mL de maionese ou iogurte 
grego puro
7 gotas de óleo essencial de limão

Instruções
Combine todos os ingredientes 
acima. Servir.

SALADA WALDORF 

MOLHO LIGHT DE ESPINAFRE E ALCACHOFRA

SOPA DE ABÓBORA TOSTADA



Quando Sabine Buchner tinha 20 
anos, seu ginecologista disse que 
ela tinha ovários aumentados e que 
seria difícil engravidar.
Foi só quando conheceu seu parceiro, Mario Jölly, 
e eles decidiram começar uma família juntos, que 
ela se lembrou do que seu médico havia lhe 
contado mais de 15 anos antes. Ela experimentou 
o poder dos óleos essenciais e suplementos
nutricionais da dōTERRA

e conheceu muitos outros que os usaram com 
sucesso para melhorar sua saúde também. 
Naquela época, ela pensou: “Deve haver alguma 
maneira de ajudar meu corpo a engravidar por 
meios naturais”.

PREPARANDO-SE PARA A GRAVIDEZ
Ela passou muito tempo pesquisando como ter um 
corpo saudável e como engravidar naturalmente. 
Ela aprendeu que a dificuldade de engravidar, 
assim como os desequilíbrios hormonais, podem 
ser resultado direto de altos níveis de estresse, 
crescimento descontrolado de cândida e muitos 
aditivos sintéticos na comida. 

M I N H A  J O R N A D A  P A R A

Gravidez e Parto
Usando os Óleos Essenciais para os Cuidados Pré e Pós-Natal
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Ela participou de sua primeira convenção 
da dōTERRA em 2012 e descobriu um 
livro sobre o uso de óleos essenciais 
durante a gravidez e o parto. Ela lembra: 
“Percebi que primeiro devo ajudar meu 
corpo a se tornar saudável e impedir o 
crescimento descontrolado da cândida.”

Sabine decidiu que o primeiro passo seria 
usar GX Assist e PB Assist + para limpar 
seu corpo - e não apenas por algumas 
semanas, mas até que o problema fosse 
resolvido. Ela disse: “Eu fiz a limpeza 
regularmente até a minha gravidez”. Ela 
estava usando o Lifelong Vitality Pack 
diariamente, desde que ela foi 
apresentada à dōTERRA, e ela continuou 
a tomá-lo enquanto tentava engravidar. 
Ela disse, "O  Lifelong Vitality Pack da 
dōTERRA me fornece todas as vitaminas, 
micronutrientes e ácidos graxos ômega-3 
que meu corpo precisa diariamente para 
que todas as minhas células e órgãos 
funcionem ao seu nível mais alto."

Como os hormônios de Sabine estavam 
desequilibrados, ela usou o 
Phytoestrogen Lifetime Complex, o roll-on 
Clary Calm e o óleo essencial de toranja 
diariamente. Ela disse: “Também percebi 
que precisava ajustar minha dieta para 
ajudar meu corpo o máximo possível, 
então eliminei açúcar e farinha branca de 
minha dieta”. Além disso, ela usou óleos 
essenciais de Lavanda, Balance, 
Frankincense, Melissa e Limão 
diariamente para promover o bem-estar.

OBTENDO AS BOAS NOTÍCIAS

Mario e Sabine finalmente receberam 
a notícia maravilhosa de que ela 
estava grávida e ficaram muito gratos. 
Ela disse: “Eu imediatamente percebi 
que tínhamos encontrado os melhores 
produtos com a dōTERRA e eu sabia 
que estava dando ao nosso bebê o 
melhor suporte possível”. Depois de 
grávida, Sabine continuou com seu 
regime diário de Lifelong Vitality Pack, 
óleo essencial de toranja e uma boa 
dieta. Ela também começou a tomar 
TerraZyme de manhã e à noite, bem 
como PB Assist + uma vez por dia. Ela 
disse: “Usei meus óleos diariamente e 
tive poucas dificuldades durante a 
gravidez”. Mario e Sabine estavam no 
Diamond Club e viajaram mais de 
40.000 km em 8 meses. Ela se sentiu 
tão bem durante a gravidez que 
trabalhou até 9 dias antes do 
nascimento de sua filha.

NOVA CHEGADA
Eles haviam planejado um parto em 
casa, então estocaram bastante óleos 
para usar durante e imediatamente 
após o nascimento - olíbano, mirra, 
equilíbrio, hortelã-pimenta, wild 
orange, melissa e helichrysum 
estavam entre os óleos disponíveis.

Lia Malou nasceu em casa após apenas 
quatro horas de trabalho de parto. Foi uma 
experiência linda e Mario pôde até
pegar o bebê. “Nosso bebê está sendo 
mimado com óleos desde o primeiro dia”, 
disse Sabine.

Balance, Frankincense e DigestZen são 
seus óleos favoritos para usar em sua 
filha. Sabine continua a usar oLifelong 
VitalityPack e os óleos essenciais 
diariamente, incluindo Peppermint, e ela é 
capaz de amamentar seu bebê sem 
qualquer redução no suprimento de leite.

Devido ao sucesso que experimentaram, 
Sabine gosta de incentivar todas as 
pessoas, especialmente as mulheres, a 
confiarem mais nos produtos da 
dōTERRA. Ela os considera ferramentas 
maravilhosas que podem ser usadas para 
fortalecer e equilibrar naturalmente o 
corpo. Ela acredita que cada pessoa 
precisa assumir mais responsabilidade por 
sua própria saúde e pela saúde de seus 
entes queridos. Sabine disse: “Esta é a 
nossa missão - devolver a cada pessoa a 
responsabilidade de confiar e ouvir o seu 
próprio corpo”.

• Clary Calm

• Grapefruit

• Lavender

• Balance

• Frankincense

• Melissa

• Lemon

• DigestZen

• Myrrh

• Peppermint

• Wild Orange

• Helichrysum

• PB Assist +

• GX Assist

• LifeLong Vitality Pack

• Phytoestrogen Lifetime Complex

• TerraZyme

Produtos que a Sabine Recomenda

www.gotasdaterra.com
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ÓLEOS ESSENCIAIS SUPLEMENTOS
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