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Agora é o momento perfeito para estabelecer 

novos hábitos que vão te ajudar a ser a 

versão mais saudável de si mesmo. Não 

estamos falando de resoluções que você vai 

esquecer em uma semana. Estamos falando 

de hábitos reais e alcançáveis que vão te 

ajudar a se sentir melhor. 

Se você está pronto para viver a vida em seus 

próprios termos, este Desafio de 21 Dias é 

exatamente o que você precisa para finalmente 

criar a rotina diária dos seus sonhos. Vamos 

guiar você através de ações simples que você 

pode tornar parte do seu dia. E antes que você 

perceba, essas ações simples se tornarão 

hábitos sólidos! 

Seja o que for que pareça saudável para você, 

estamos aqui para te ajudar enquanto você 

trabalha para alcançar seus objetivos. 

Vamos começar!  

Com amor, 

Bem-vindo! 



“Habit 

Stacking” – 

Combinando 

Novos 

Hábitos com 

Hábitos 

Existentes 

Por que devo participar do 

Desafio de 21 Dias? 

Se você quiser cuidar de sua saúde, vida e 

felicidade, isso requer algumas mudanças. A 

melhor maneira de fazer mudanças duradouras 

é através de micro hábitos, pois eles acabam 

levando a macro mudanças. Frequentemente, 

nos sentimos sobrecarregados se tentamos 

mudar demais e muito rápido. Mas se 

começarmos devagar, é incrível como podemos 

treinar nossos cérebros e corpos para fazer 

algo novo, pouco a pouco. 

Se você pensar nisso, já temos milhares de 

hábitos diários que são uma segunda natureza 

para nós. Tomamos banho, trancamos a porta 

quando saímos para o trabalho, damos um beijo 

em nossos filhos antes de dormir - tudo sem nem 

mesmo pensar nisso. Quando fazemos as coisas 

repetidamente, o cérebro constrói fortes conexões 

com essas ações, até que, eventualmente, 

dificilmente pensamos sobre elas. 

Essa é a ideia por trás do conceito de "habit 

stacking". Em vez de tentar fazer uma grande 

mudança e retreinar o cérebro tudo de uma vez, 

você aproveita os hábitos que já tem e constrói 

sobre eles. 

Por exemplo, se você quer melhorar a forma 

como usa o fio dental, junte isso a outro hábito. 

Todas as manhãs, quando você liga o chuveiro e 

tem que esperar a água esquentar, você pode 

usar esses 30 segundos para passar o fio dental. 

Então, em pouco tempo, assim como ligar o 

chuveiro todas as manhãs, passar o fio dental 

enquanto o chuveiro esquenta vai se tornar uma 

segunda natureza para você. 
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Todos os hábitos funcionam em um "loop". 

Primeiro, vivenciamos algum tipo de sinal; 

depois disso, executamos o hábito, após o 

qual recebemos algum tipo de recompensa. É 

assim que todos os hábitos são formados. No 

entanto, ficamos tão acostumados com esses 

hábitos diários que não percebemos os sinais 

que os desencadeiam. A boa notícia é que 

isso significa que você pode usar sinais 

específicos e deliberados para desencadear 

hábitos que deseja adotar e, em seguida, 

colher os frutos. 

Se você está querendo realizar mudanças reais 

em sua vida, saiba que pequenos hábitos 

realizam mudanças grandes e duradouras. 

Portanto, comece aos poucos. Antes que você 

perceba, os hábitos com os quais você 

costumava sonhar virão tão naturalmente que 

você nem terá que pensar sobre eles! 



Como Funciona 

  Passo 1: 
Vamos começar! Concentre-

se na ingestão de água, no 

movimento diário e no sono 

reparador. 

Passo 3: 
Monitore seus hábitos e 

tente incorporar óleos 

essenciais em sua rotina 

diária.

Passo 2: 
Escolha seu hábito 

pessoal para os próximos 

21 dias. 
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Como Funciona PASSO 1:  Vamos Começar! 

Você está pronto para mudar sua saúde? Se você 

quiser se sentir menos estressado, letárgico e 

sobrecarregado pela vida, precisará mudar seus 

hábitos. Estamos dando a você três hábitos para se 

concentrar por 21 dias. Ao final de 21 dias, esses 

três hábitos darão a você um novo normal — um dia 

mais feliz e saudável e hábitos saudáveis nos quais 

você nem precisa pensar duas vezes. 

Hábito 1: Ingestão de Água 

A hidratação ajuda muito o corpo, mas muitas pessoas 

não estão tomando a quantia adequada de água todos 

os dias. Ao tomar a decisão consciente de aumentar a 

ingestão de água, você vai notar melhorias em outras 

áreas da saúde, como a pele, a digestão, a 

concentração, a energia e muito mais. E em pouco 

tempo, você não terá que se lembrar de beber mais 

água - será apenas um hábito. 

Hábito 2: Movimento Diário 

A maioria das pessoas tem as melhores intenções 

quando se trata de exercícios diários, mas as agendas 

lotadas e as responsabilidades familiares costumam 

atrapalhar. Reservar um tempo para nos movimentar 

nos ajuda a nos sentirmos melhor. Quer você se 

movimente levando seu cachorro para passear, 

esforçando-se em um treino duro ou fazendo uma 

rápida sessão de ioga, seu corpo e mente se sentirão 

melhores quando terminar. 

Hábito 3: Sono Reparador 

Um sono reparador é um dos elementos mais 

subestimados de um corpo saudável. Você pode 

perceber que vai precisar remover distrações e 

barreiras para um bom sono se quiser torná-lo parte de 

sua rotina regular. Ao se concentrar em descansar o 

suficiente, você vai perceber que se sente muito melhor 

durante o dia e tem energia e motivação para se 

concentrar em outros hábitos saudáveis. 



Como Combinar Esses Três 

Hábitos com Hábitos Já 

Existentes 

Você pode usar o conceito de "habit stacking" 

para transformar esses três itens de ação em 

hábitos sólidos. Lembre-se, se você 

combinar esses hábitos com hábitos já 

existentes, será mais provável que você 

realmente os realize. 

Aqui estão alguns exemplos de como você 

pode combiná-los para ajudar você a realizar 

esses três hábitos todos os dias: 

• Você toma café de manhã? Antes do café

ficar pronto, beba um copo de água para

ajudar você a aumentar sua ingestão de

água durante o dia.

• Você tem dificuldade em encaixar um treino

em sua agenda? Depois de lavar as louças

do jantar todas as noites, faça uma

caminhada em família para fazer seu corpo

se mexer.

• Você tem dificuldade em remover

distrações e conseguir dormir à noite?

Antes de iniciar sua rotina noturna,

desligue o WiFi para criar um ambiente

calmo e sem distrações para dormir.

PASSO 2: 

Escolha seu Hábito Pessoal 

Esperamos que você esteja animado para usar 

os próximos 21 dias para se concentrar nesses 

três hábitos: ingestão de água, movimento 

diário e sono reparador. Mas você não precisa 

parar por aí! Escolha um hábito pessoal para 

se concentrar nos próximos 21 dias, grande ou 

pequeno. Se você precisar de ideias, encontre 

um hábito que gostaria de trabalhar na lista a 

seguir. 
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Meu hábito: 



Ideias de Hábitos 

Coma Direito 

• Crie e siga um plano de refeições.

• Use o dōTERRA Protein diariamente com o 
café da manhã ou antes do treino.

• Aumente suas porções diárias de vegetais. 
Tente três, cinco ou sete porções — o que for 

um desafio para você. 

• Tente cortar o açúcar da sua dieta e substituí-

lo por opções mais saudáveis.

• Tome o Zengest todos os dias. Probióticos e 
fibras são ótimos também!

Exercite-se 

• Caminhe mais todos os dias — o tempo

que seja um desafio para você.

• Beba um smoothie com proteína e fibras todos

os dias após seu exercício diário.

• Crie conjuntos com suas roupas para que

você esteja pronto(a) para se exercitar:

regata, sutiã esportivo, shorts, meias, etc.

• Encontre um parceiro ou grupo de exercícios 

e, em seguida, experimente os exercícios em 
distanciamento social ou Zoom.

• Experimente um novo aplicativo de 

exercícios.

Descanse e Controle o Estresse 

• Deixe seu smartphone de lado uma hora antes de
dormir.

• Comece o seu dia com uma meditação rápida

de um minuto enquanto difunde ou aplica o

dōTERRA Balance®.

• 

• Faça uma difusão com o óleo Lavender meia 

hora antes de dormir para relaxar durante a noite. 

• Baixe um aplicativo de meditação ou histórias

para dormir e use diariamente.

• Respire profundamente três vezes o dōTERRA

Balance®, Lavender ou Frankincense todas as

manhãs, ao meio-dia e à noite para permanecer

centrado.

• Vá dormir e acorde na mesma hora todas as

manhãs e todas as noites.

• Tente ter de sete a nove horas de sono reparador

todas as noites.

• Aplique o óleo Lavender ou o dōTERRA Serenity®

nos pés e nos pulsos antes de dormir. (Você pode

fazer seu próprio frasco roll-on para maior

comodidade).

Reduza a Carga Tóxica 

• Substitua um produto de limpeza a cada semana por

uma opção natural feita com seus óleos essenciais

(consulte a página 27 para ver algumas ideias).

• Encontre maneiras de cortar os alimentos

processados da sua dieta e substituí-los por

alimentos integrais.

• Certifique-se de que as superfícies e itens

tocados com frequência em sua casa sejam

limpos regularmente.

Autocuidado Informado 

• Proteja seu sistema imunológico tomando uma 
gota de dōTERRA On Guard® diariamente*.

• Proporcione mais nutrientes ao seu corpo 
tomando o complexo vitamínico dōTERRA 

diariamente*.

• Exercite seu cérebro todos os dias usando um 
aplicativo para a memória.
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PASSO 3: 

Monitore seus Hábitos 

Durante os próximos 21 dias, conforme 

você se concentra nos três hábitos de 

aumentar a ingestão de água, movimentar-

se diariamente e ter um sono reparador 

(assim como em quaisquer outros hábitos 

que você queira tentar), você vai querer 

acompanhar seu progresso. No final do 

dia, depois de passar por sua rotina diária, 

faça uma rápida anotação no seu diário 

para rever como as coisas estão indo. 

Avalie seus hábitos honestamente para ver 

seu progresso e fazer ajustes se 

necessário. 

PASSO 4: 

Participe de Tarefas Diárias 

Ao longo do mês, você vai trabalhar em seus 

três hábitos todos os dias. Cada tarefa é 

uma ação simples e saudável que vai te 

ajudar a passar para o próximo nível 

enquanto cria a rotina dos seus sonhos. 
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Apps
Use aplicativos para ajudá-lo com as tarefas.
Dica de App: Interval Timer e Drink water
 



Tarefas 

Dia 1: Assista este vídeo sobre habit stacking. 

Dia 2: Vá caminhar. Desfrute de um tempo 

fora de casa com sua família, seu cachorro, 

um amigo ou sozinho mesmo. 

Dia 3: Movimente seu corpo com este 

treino rápido para fazer na sala. 

Dia 4: Experimente o Smoothie da página 17. 

Dia 5: Use esta mistura em seu difusor para 

criar seu ambiente ideal enquanto seu dia passa: 

• 3 gotas de óleo Lemon

• 2 gotas de óleo Peppermint

• 2 gotas de óleo Frankincense

Dia 6: Assista este vídeo sobre o poder do 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (e lembre-se 

de tomar o seu LLV todos os dias!). 

Dia 7: Faça um plano de refeições para os 

próximos três dias para evitar comer fora e fazer 

refeições bastante nutritivas. (Experimente 

algumas das receitas da página 17). 

Dia 8: Avalie seus hábitos. Como foi a primeira 

semana? Você consegue sentir a diferença nos 

dias em que pratica seus hábitos? 

Dia 9: Deixe seu quarto completamente escuro 

para te ajudar a dormir melhor à noite. Você pode 

usar cortinas blackout e até mesmo colocar fita 

isolante em quaisquer pequenas luzes ou botões 

que brilhem no escuro. 

Dia 10: Movimente-se com este treino fácil para 

fazer na cozinha. 

Dia 11: Em vez de usar perfume, faça sua 

própria fragrância personalizada com óleos 

essenciais. (Ouça este episódio de podcast 

para saber como). 

Dia 12: Dedique um tempo ao autocuidado. 

Mesmo que seja apenas 10 minutos, reserve 

um tempo para você hoje. 

Dia 13: Limpe as superfícies de sua casa 

usando óleos essenciais. (Experimente este 

Limpador Multiuso Faça Você Mesmo). 

Dia 14: Você tem tomado seu probiótico e 
zengest todos os dias? Leia este artigo sobre 

saúde intestinal. 

Dia 15: Avalie seus hábitos. Como foi a 

segunda semana? Seus hábitos estão fazendo 

diferença em como você se sente dia a dia? 

Dia 16: Faça alguns alongamentos para te 

ajudar a começar o dia. Tente a rotina de 

alongamento da página 20. 

Dia 17: Tente fazer este aquecimento antes do 

seu treino de hoje. 

Dia 18: Escolha uma receita saudável no blog 

dōTERRA para fazer hoje. 

Dia 19: Reorganize os alimentos no armário 

e na geladeira. Pesquisas mostram que você tem 

três vezes mais probabilidade de comer a 

primeira coisa que vê, então coloque as 

coisas saudáveis na frente! 

Dia 20: Tome um banho relaxante ou uma 

ducha quente com o óleo Lavender antes de 

dormir. 

Dia 21: Reflita sobre os últimos 21 dias. 

Você progrediu em seus hábitos? Você se 

sente diferente em relação a 21 dias atrás? 
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https://youtu.be/HVlnJG-5IPs
https://www.youtube.com/watch?v=1engtQ_hmzE&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eC8j7UUpWN8
https://www.youtube.com/watch?v=R-X-n0XQzfU&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R-X-n0XQzfU&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=2
https://www.doterra.com/US/en/podcast-episode-31-how-to-make-your-own-natural-perfume
https://www.doterra.com/US/en/podcast-episode-31-how-to-make-your-own-natural-perfume
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-all-purpose-spray
https://www.doterra.com/US/en/wellness-topics-digestion-healthy-gut
https://www.doterra.com/US/en/wellness-topics-digestion-healthy-gut
https://www.youtube.com/watch?v=V0LExCYtmGE&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=6
https://www.pinterest.com/doTERRA/essential-recipes/


O que Você 

Vai Precisar 

Antes de começar, você vai precisar de 

algumas coisas para te ajudar a ter sucesso e 

manter esse sucesso. 

Produtos 

Selecionamos alguns dos melhores produtos 

dōTERRA para ajudar você a se preparar para 

o sucesso ao iniciar sua jornada de saúde para 
2021. Com produtos que oferecem dezenas de 
benefícios internos, promovem uma nutrição 
saudável e oferecem suporte para fatores de 
saúde importantes, como estresse e exercícios,

o Kit Brasil e Soluções Naturais está aqui para 

te ajudar durante seus 21 dias*.

Novo na dōTERRA? Fale com a pessoa que 
lhe convidou para tirar suas dúvidas ou acesse 
o site www.gotasdaterra.com
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*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug 
Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar,
curar ou prevenir qualquer doença.



Com um desses kits, você tem tudo o que 

precisa para iniciar o Desafio de 21 Dias. 

Veja abaixo o que vem em seu kit: 
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Desafio dos 21 Dias 
Os recursos a seguir podem te ajudar em sua jornada para se tornar 

mais saudável, não importa qual seja ela. Consulte este PDF quando 

precisar de ideias para ajudar você a manter seus hábitos ou quando 

sentir que sua jornada poderia ser um pouco mais divertida. Não se 

esqueça de que seu checklist, calendário e daily tracker podem ser 

encontrados na seção “Recursos”. 

Checklist 

Confira este checklist para se certificar que 

você está pronto para o Desafio de 21 Dias: 

• Encomendei os produtos que vou 
precisar

• Tenho meu calendário de 21 dias 

• Tenho meu dōTERRA Nutrition Line Cookbook 
(Livro de Receitas da Linha Nutrição dōTERRA) 

• Tenho meu daily tracker 

• Convidei um amigo para se juntar a mim

nesta transformação de 21 dias!
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*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug 
Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar,

curar ou prevenir qualquer doença.
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O modo como você abastece seu corpo é a base 

da saúde e da vitalidade para toda a vida. Uma 

dieta balanceada com alimentos integrais, 

complementada por suplementos nutricionais 

adequados, fornece os macronutrientes, 

vitaminas e minerais essenciais que seu corpo 

precisa para funcionar ao máximo*. A forma 

como você obtém esses nutrientes tem impacto 

direto em outros comportamentos para um estilo 

de vida saudável.  

A nutrição adequada fornece energia para o 

exercício diário e a recuperação. Também ajuda a 

manter hábitos de descanso adequados, a regular 

os níveis de estresse, a reduzir toxinas e ajuda os 

sistemas corporais a funcionarem de maneira 

correta*. Esses benefícios ajudam a manter nossa 

saúde a longo prazo e mantém nosso corpo 

funcionando bem*. 

Dicas 
Dicas para te Ajudar a Comer Direito 

• Coma o arco-íris! Incorpore frutas e vegetais

multicoloridos em sua dieta diária.

• Limite a ingestão de alimentos altamente
processados.

• Beba água ao longo do dia para se manter

hidratado. Você pode adicionar óleos cítricos

para dar um toque de sabor!

• No domingo à noite, faça uma lista de compras

e um plano de refeições para a semana para

garantir que seu corpo receba os nutrientes

adequados.

Coma Direito 
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Os Benefícios 
de Beber Água 

Ajuda o corpo a 

eliminar os resíduos. 

Ajuda na perda 

de peso. 

Melhora a saúde 
da pele. Melhora o desempenho 

durante os exercícios. 

Torna os nutrientes 

mais acessíveis. 

Mantém os rins funcionando 

de forma adequada. 

À medida que você aumenta a ingestão de 

água nos próximos 21 dias, observe como 

você se sente. Você se sente melhor nos 

dias em que bebe mais água? Você tem um 

treino melhor? Escreva suas observações 

em seu daily tracker. 

60% 

Certifique-se de beber pelo menos oito copos de água por 

dia. Uma curiosidade: até 60% do corpo humano é 

composto de água! 



17 

Ingredientes: 

¼ de xícara de azeite 

¼ de xícara de vinagre balsâmico  

1 colher de sopa de mostarda Dijon  

2 gotas de óleo essencial Lemon  

Modo de fazer: 

1. Misture todos os ingredientes, mexendo
bem.

2. Regue sobre a alface, adicione outros

ingredientes favoritos à salada e bom

apetite!

Ingredientes: 

2 medidas de dōTERRA Greens 

350–400 ml de água 

1 punhado de espinafre  

½ banana congelada  

½ abacate  

1 punhado de cubos de gelo 

Modo de fazer: 

1. Coloque todos os ingredientes no
liquidificador.

2. Bata até a consistência desejada e
pronto!
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Receitas 

Molho de Limão 

Simples para Salada Smoothie Verde 

Mais Ideias para uma Alimentação Saudável 

• Granola na xícara

• Chips de couve

• Smoothie de framboesa
na tigela

• Cestinhas de alface e abacaxi grelhado

• Suco de limão e framboesa

• Hambúrgueres vegetarianos de feijão
preto

Se você estiver procurando por mais maneiras de incorporar a linha Nutrição 

dōTERRA em sua dieta, consulte o dōTERRA Nutrition Line Cookbook (Livro 

de Receitas da Linha Nutrição dōTERRA) na seção “Recursos” deste PDF. 

https://www.doterra.com/US/en/blog/recipes-breakfast-granola-cups
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipe-kale-chips
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipes-raspberry-smoothie-bowl
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipes-raspberry-smoothie-bowl
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipes-grilled-pineapple-lettuce-cups
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipe-raspberry-limeade
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipe-vegetarian-black-bean-burgers
https://www.doterra.com/US/en/blog/recipe-vegetarian-black-bean-burgers


*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug 
Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar,

curar ou prevenir qualquer doença. 18 

A atividade física regular é um componente 

fundamental da saúde e da qualidade de vida 

à medida que você envelhece. Quer você seja 

um atleta profissional ou não, fazer algum tipo 

de exercício todos os dias é necessário para 

manter a força de seus sistemas 

cardiovascular e musculoesquelético, assim 

como seu bem-estar mental. Os óleos 

essenciais e a suplementação orientada 

oferecem maior flexibilidade e energia e 

aliviam a sensação de tensão para ajudar você 

a permanecer ativo e forte*. 

Dicas 
Dicas para Ajudar com os Exercícios 

• Faça dos exercícios uma prioridade,

planejando-os de forma consistente em

sua semana.

• Encontre um parceiro de exercícios ou um

grupo com quem você possa treinar.

• Compartilhe os objetivos de seus exercícios

com alguém que você confie.

• Não tenha medo de tentar um novo tipo de

exercício para manter as coisas animadas e

com novidades.

Exercite-se 
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Os Melhores Produtos para 
Antes e Depois dos Exercícios 

Deep Blue® Rub 

Antes e depois do exercício - ou conforme 

necessário - aplique nas áreas doloridas para uma 

sensação de alívio e resfriamento direcionados. 

Lemon 

Adicione uma gota do óleo Lemon à água para 

dar um sabor extra e ajudar a garantir que você 

permaneça hidratado após o treino. 

dōTERRA Protein 

Adicione uma medida ou duas ao seu 

smoothie favorito e beba após o treino. 

*Na falta desse produto, use uma proteína de sua 
preferência  
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Cinco Alongamentos Simples 
para Começar o Dia 

Postura da Criança 

Alivie a rigidez dos músculos depois da noite de sono alongando os quadris, a 

pélvis e a coluna. Ajoelhe-se com os calcanhares diretamente sob os quadris. 

Estique os braços no chão à sua frente, sentindo sua coluna se alongar. Se 

você puder, apoie a testa no chão. Fique nesta posição enquanto respira 

fundo cinco vezes. 

Alcance o Céu 

Acorde seu corpo e faça o sangue fluir com um simples alongamento para 

cima. Sente-se no chão com as pernas cruzadas. Entrelace os dedos e 

levante as mãos acima da cabeça, com as palmas voltadas para cima. 

Alongue sua coluna e mantenha a posição por 10 segundos. 

Pescoço e Ombros 

Alivie a tensão e a rigidez alongando o pescoço e os ombros. Sente-se no 

chão com as pernas cruzadas. Abaixe a cabeça para o lado direito, em 

direção ao ombro, colocando a mão na cabeça para alongar suavemente o 

lado esquerdo do pescoço. Mantenha por 15 segundos. Repita do outro lado. 

Postura Deitada de Torção da Coluna 

Alivie o estresse na região lombar deitando-se de costas, trazendo os 

joelhos até o peito e esticando os braços para o lado. Abaixe suavemente 

os joelhos para o lado direito até que toquem o chão, mantendo o rosto 

voltado para a esquerda. Mantenha por 30 segundos. Repita do outro lado. 

Alongamento de Quadríceps 

Fique em pé (se necessário, segure-se em algo para estabilizar). Dobre o joelho 

direito atrás de você, segurando o tornozelo com a mão direita. Mantenha a 

perna nesta posição por 15 segundos enquanto sente seus quadris e a frente 

das coxas se alongando. Abaixe a perna lentamente. Repita do outro lado. 
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Misturas para seu Difusor 

Em Movimento Alongamento Matinal Lembre-se de Respirar 

Receitas 

Smoothie de Manteiga de Amendoim 

 

Ingredientes: 

2 medidas de dōTERRA Protein  

Chocolate (Ou proteina 
doTERRA Smart&Sassy)
350–400 ml de água 

1 banana congelada 

1 colher de sopa de manteiga de 

amendoim 

 

1. 

2. 

Coloque todos os ingredientes 

no liquidificador. 

Bata até a consistência 
desejada e pronto! 
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Experimente este smoothie pós-treino! 

Modo de fazer: 



Descanse e 

Controle o 

Estresse 

Sua capacidade de controlar emoções, tomar decisões 

e resolver problemas depende muito de seu estado 

mental e emocional. Se você não está dormindo o 

suficiente, suas emoções e sua capacidade de tomar 

decisões podem ser afetadas. Da mesma forma, estar 

sob muito estresse terá um impacto significativo em sua 

saúde. 

Ter um sono consistente e de qualidade permite que 

tanto o corpo quanto a mente descansem, garantindo 

que você não fique sobrecarregado e tenha tempo para 

relaxar antes de outro dia. Além disso, dedicar um 

tempo para desestressar com práticas como meditação, 

pensamento positivo e autodesenvolvimento pode 

ajudar na sua saúde mental, emocional e até física. 

Dicas 
Dicas para Dormir Melhor 

• Crie o ambiente ideal para dormir. Faça o possível

para garantir que seu quarto esteja escuro, não

muito quente, nem muito frio e silencioso.

• Evite estimulantes como álcool, nicotina e

cafeína durante o dia, porque eles podem te

manter acordado à noite.

• Certifique-se de ter roupa de cama adequada.

Você também pode precisar de um novo

travesseiro, colchão ou cobertor.

• Exercite-se regularmente durante o dia. Isso

pode te ajudar a dormir melhor à noite. (Só não

se exercite muito perto da hora de dormir,

porque isso pode te manter acordado).

• Remova as distrações, desligando todas as telas

uma ou duas horas antes de dormir. Tente fazer

atividades mais relaxantes nesse tempo como

leitura, meditação ou escrever no diário.

• Considere tomar um banho quente ou uma

xícara de chá não estimulante antes de dormir.

• Vá dormir e acorde na mesma hora todas as

manhãs e todas as noites para acertar seu relógio

interno (inclusive nos fins de semana).

22 
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Os Melhores Produtos 
para Descansar e 
Controlar o Estresse 

Lavender 

Antes de dormir, tente usar o óleo 

Lavender de qualquer uma das seguintes 

maneiras para ajudar a criar um ambiente 

relaxante: 

• Coloque uma gota no travesseiro.

• Aplique nas solas dos pés.

• Adicione algumas gotas em seu difusor.

dōTERRA Balance® 

Use o dōTERRA Balance de qualquer uma das 

seguintes maneiras para trazer uma sensação 

de controle emocional para o seu dia: 

• Aplique nas solas dos pés quando você

acordar ou ao sair do chuveiro.

• Coloque uma gota na palma da mão e

esfregue na nuca antes de iniciar o dia de

trabalho.

• Coloque algumas gotas no difusor para criar

um ambiente tranquilo durante os momentos

difíceis ou complicados.
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Misturas para seu Difusor 

Misturas para Difundir na Hora de Dormir 

Doces Sonhos Paz e Tranquilidade 

Misturas para Difundir para um Ambiente Relaxante 

Manhã Tranquila Apenas Respire 

DIY (Faça Você Mesmo) 
Sais de Banho Relaxantes 

Ingredientes: 

2 xícaras de sais de Epsom 

5 gotas de dōTERRA Balance®

3 gotas de óleo Lavender 

1 gota de óleo Frankincense 

Modo de fazer: 

1. Misture os sais de Epsom com os

óleos essenciais e despeje no

banho para uma experiência

aromática relaxante.

Se você precisar de maiores informações, leia este artigo sobre 

como manter uma rotina com óleos essenciais. 

https://www.gotasdaterra.com/post/oleos-essenciais-no-dia-a-dia-vivendo-com-saude/
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Reduza a 

Carga Tóxica 

As toxinas estão ao nosso redor - nos alimentos 

que comemos, no ar que respiramos e até 

mesmo nos produtos químicos com os quais 

limpamos. A carga tóxica refere-se ao volume 

de substâncias tóxicas que foram acumuladas 

no corpo e à carga geral que ela coloca nos 

sistemas corporais e órgãos vitais. 

Quando funciona de forma adequada, o corpo é 

uma máquina eficiente que reduz a carga 

tóxica. A chave é fazer o que puder para ajudar, 

minimizando sua exposição a toxinas e 

auxiliando os órgãos vitais através de uma dieta 

saudável, exercícios e desintoxicação regular. 

Dicas 
Dicas para Reduzir a Carga Tóxica em 
sua Vida 

• Substitua os produtos de limpeza tradicionais 

por produtos ecológicos. Você pode fazer o seu 

próprio Limpador Multiuso com óleos 

essenciais da página 25.

• Considere trocar alguns de seus produtos de 
cuidados pessoais por produtos como o 

Verage da doTERRA.

• Mantenha o ar em sua casa fresco e limpo, 
difundindo óleos essenciais como Wild Orange 
e Lemon em vez de acender velas.

• Faça uma lista dos alimentos integrais que 
você gosta e encontre receitas que os 
incorporem para ajudar a diminuir a quantidade 
de alimentos processados em sua dieta.

• Exercite-se diariamente para ajudar seus 
órgãos de desintoxicação a funcionarem de 
maneira ideal.

https://www.doterra.com/US/en/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/en/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/en/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/en/c/personal-care
https://www.doterra.com/US/en/p/personal-care-verage-skin-care-collection
https://www.doterra.com/US/en/p/correct-x
https://www.doterra.com/US/en/p/correct-x
https://www.doterra.com/US/en/p/correct-x


Ingredientes: 

¼ de xícara de vinagre branco 

1¾ de xícara de água  

30 gotas de óleos essenciais dōTERRA: 

Modo de fazer: 

1.

2.

• 

• 

• 

30 gotas de dōTERRA On Guard ou 

15 gotas de óleo Lemon e 15 gotas de óleo 

Wild Orange ou 

15 gotas de óleo Lavender e 15 gotas de   

óleo Lemon 

1. Adicione todos os ingredientes em um

frasco tipo spray de 400 ml.

2. Agite bem. Borrife nas superfícies e limpe.

Misturas para seu Difusor 

Para Limpar o Ar em sua Casa 

Puro Poder  Limpo e Brilhante 

DIY (Faça Você Mesmo) 
Limpador Multiuso 

Mais Ideias para uma Limpeza Natural 

• Detergente para louças

• Limpador para geladeira e
microondas

• Limpador para fogão

• Desodorizante para lata de lixo

• Spray para tapete de yoga

• Lustra-móveis

• Limpa-vidro
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https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-essential-oil-dishwasher-detergent
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-refrigerator-and-microwave-cleaner
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-refrigerator-and-microwave-cleaner
https://www.doterra.com/US/en/diy-stove-top-cleaner
https://www.doterra.com/US/en/diy-garbage-disposal-refreshers
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-yoga-mat-spray
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-furniture-polish
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-glass-cleanser


Autocuidado 

Informado 

Ficar mais informado sobre medidas preventivas 

de saúde é extremamente importante para a 

saúde e o bem-estar geral. Os óleos essenciais e 

outros produtos naturais oferecem amplos 

benefícios de reforço ao sistema corporal que 

podem ser obtidos através do uso regulado* 

A hora de cuidar do seu corpo não é quando os 

problemas aparecem — a hora é agora! Use as 

seguintes ideias para tomar medidas proativas 

que ajudarão a manter você em excelente forma. 

Dicas 
As Melhores Dicas para Cuidados 
Proativos  

• Marque uma consulta anual com seu médico 
no calendário. Agende visitas anuais para 
seus filhos, se ainda não o fez.

• Lave as mãos regularmente e ensine seus 
filhos a fazerem o mesmo. Torne a lavagem 
das mãos mais divertida adicionando óleos 
essenciais como lavanda ou OnGuard

• Certifique-se de estar consumindo 
antioxidantes. Ao tomar as vitaminas 

dōTERRA® todos os dias, você está 
fornecendo ao seu corpo antioxidantes 
poderosos que você precisa para ter uma 
saúde ideal*.

• Vá caminhar. Não importa sua idade ou sua 
rotina de exercícios; simplesmente fazer 

uma pausa, tomar ar fresco e esticar as 

pernas pode fazer muito pela saúde física e 

mental.

28 

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

https://www.doterra.com/US/en/p/doterra-on-guard-foaming-hand-wash
https://www.doterra.com/US/en/p/doterra-on-guard-foaming-hand-wash


*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug 
Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar,

curar ou prevenir qualquer doença. 29 

6
  

Esfregue o dōTERRA On 
Guard nas solas dos pés do 
seu filho durante a época de 

aulas. 

7
  

Adicione uma gota de dōTERRA 
On Guard a 240 ml de água 

e use como enxaguante 
bucal. 

8
  

Coloque duas ou três 

gotas de dōTERRA On 

Guard em uma tigela de 

água quente e inspire um 

aroma revigorante. 

9
 

 Adicione algumas gotas de 
dōTERRA On Guard ao ciclo 
de lavagem da máquina para 

ajudar a limpar as roupas. 

   
Misture o dōTERRA On Guard 

com água ao esfregar e   
limpar o chão. 

 

10 Maneiras de Usar 

a Mistura Protetora 

dōTERRA 
On Guard®

1 
Encha um frasco tipo spray de 
240 ml com água e adicione 
cinco gotas de dōTERRA On 

Guard para limpar as 
superfícies da casa e do 

escritório. 

2 
Misture uma xícara de 
água, duas colheres de 

sopa de álcool 
isopropílico e cinco gotas 
de dōTERRA On Guard 
para fazer um spray de 

limpeza eficaz. 

4 3 
Adicione uma gota de 

dōTERRA On Guard ao 
detergente da máquina de 
lavar louças para ajudar a 

remover manchas 
de água. 

 
Difunda o dōTERRA On 

Guard em seu escritório ou 
em sua casa para obter um 

perfume revigorante que 
limpa o ar. 

5 
Coloque duas ou três gotas 

de dōTERRA On Guard em 

uma cápsula vegetal para um 

reforço imunológico*. 

10 



Escolha sua 
Próxima Aventura 
Depois de 21 dias trabalhando em suas metas de saúde, o que 

vem agora? O que fazer depois disso? 

Não importa o que seja saudável para você, a dōTERRA facilita seu 

acesso aos melhores produtos para suas necessidades e objetivos. 

Siga em frente, mantendo seus hábitos saudáveis com um Programa 

de Bem-Estar: Imunidade, Mente & Humor ou Alívio. Todos os 

meses, você receberá nossos produtos mais eficazes para o seu 

programa específico, entregues à sua porta para te ajudar a 

aproveitar o poder da saúde em sua vida. 

? 

? 

? 

31 
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Programas de Bem-Estar 

Como Funciona 

Escolha seu Programa 

Escolha entre estas 

opções: Imunidade, 

Mente & humor e Alívio. 

Use seus Produtos 

Receba um novo kit todo 

mês, cheio de produtos 

especializados para o seu 

programa, e use seu 

conteúdo em seu dia a dia. 

Veja os Resultados em sua  

Saúde 

Comece a ver resultados 

reais à medida que você 

integra os óleos essenciais 

e produtos relacionados à 

sua rotina. 

Repita ou Selecione 
um Novo Programa 

Inicie o mesmo programa 

novamente para obter 

resultados contínuos ou 

escolha um programa 

diferente para obter um novo 

conjunto de excelentes 

benefícios. 

 Programa de Imunidade e Bem-Estar 

Programa de Bem-Estar - Mente & 
Humor 

Programa de Bem-Estar - 
Alívio 



Recursos 

33 
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Instalei novos apps para 
ajudar no meu progresso
como lembretes para beber 
mais água

Tenho meu dōTERRA 
Nutrition Line Cookbook
(Livro de Receitas da 
Linha Nutrição dōTERRA) 

Encomendei os produtos 
que vou precisar Tenho meu daily tracker 

Tenho meu calendário de 21 
dias 

Convidei um amigo 
para se juntar a mim 
nesta transformação 
de 21 dias! 

34 

Checklist 
Confira o checklist abaixo para se certificar que você está pronto para o Desafio de 21 dias: 
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1 ❑ ❑ ❑ 

Assista este vídeo sobre habit stacking. 

2 ❑ ❑ ❑ 

Vá caminhar. Desfrute de um tempo fora de 
casa com sua família, seu cachorro, um 
amigo ou sozinho mesmo. 

3 ❑ ❑ ❑ 

Movimente seu corpo com este treino rápido 
para fazer na sala. 

4 ❑ ❑ ❑ 

Experimente o Smoothie Verde da página 
17. 

5 ❑ ❑ ❑ 

Use esta mistura em seu difusor para criar 
seu ambiente ideal enquanto seu dia passa: 

• 3 gotas de óleo Lemon

• 2 gotas de óleo Peppermint

• 2 gotas de óleo Frankincense

6 ❑ ❑ ❑ 

Assista este vídeo sobre o poder do 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (e 
lembre-se de tomar o seu LLV todos 
os dias!). 

7 ❑ ❑ ❑ 

Faça um plano de refeições para os 
próximos três dias para evitar comer fora e 
fazer refeições bastante nutritivas. 
(Experimente algumas das receitas da 
página 17) 

8 ❑ ❑ ❑ 

Avalie seus hábitos. Como foi a primeira 
semana? Você consegue sentir a diferença 
nos dias em que pratica seus hábitos? 

9 ❑ ❑ ❑ 

Deixe seu quarto completamente escuro 
para te ajudar a dormir melhor à noite. 
Você pode usar cortinas blackout e até 
mesmo colocar fita isolante em quaisquer 
pequenas luzes ou botões que brilhem 
no escuro. 
 

10 ❑ ❑ ❑ 

Movimente-se com este treino fácil para 
fazer na cozinha. 

11 ❑ ❑ ❑ 

Em vez de usar perfume, faça sua própria 
fragrância personalizada com óleos 
essenciais. (Ouça este episódio de podcast 
para saber como). 

12 ❑ ❑ ❑ 

Dedique um tempo ao autocuidado. Mesmo 
que seja apenas 10 minutos, reserve um 
tempo para você hoje. 

13 ❑ ❑ ❑ 

Limpe as superfícies de sua casa 
usando óleos essenciais. 
(Experimente este Limpador Multiuso 
Faça Você Mesmo). 

14 ❑ ❑ ❑ 

Você tem tomado probióticos e o Zengest 
todos os dias? Leia este artigo sobre 
saúde intestinal. 

15 ❑ ❑ ❑ 

Avalie seus hábitos. Como foi a segunda 
semana? Seus hábitos estão fazendo 
diferença em como você se sente dia a dia? 

16 ❑ ❑ ❑ 

Faça alguns alongamentos para te ajudar a 
começar o dia. Tente a rotina de 
alongamento da página 20. 

17 ❑ ❑ ❑ 

Tente fazer este aquecimento antes do seu 
treino de hoje. 

18 ❑ ❑ ❑ 

Escolha uma receita saudável da página 
dōTERRA no Pinterest para fazer hoje.  

19 ❑ ❑ ❑ 

Reorganize os alimentos no armário e na 
geladeira. Pesquisas mostram que você 
tem três vezes mais probabilidade de 
comer a primeira coisa que vê, então 
coloque as coisas saudáveis na frente! 

20 ❑ ❑ ❑ 

Tome um banho relaxante ou uma ducha 
quente com o óleo Lavender antes de 
dormir. 

21 ❑ ❑ ❑ 

Reflita sobre os últimos 21 dias. Você 
progrediu em seus hábitos? Você se sente 
diferente em relação a 21 dias atrás? 

35 

Calendário de 21 Dias 
 
Imprima este calendário de 21 dias para ajudar você a planejar seu habit stacking. Também pode servir como 
uma referência rápida do desafio diário. Marque cada dia conforme você avança e comemore seu progresso! 

https://youtu.be/HVlnJG-5IPs
https://www.youtube.com/watch?v=1engtQ_hmzE&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1engtQ_hmzE&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eC8j7UUpWN8
https://www.youtube.com/watch?v=R-X-n0XQzfU&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R-X-n0XQzfU&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=2
https://www.doterra.com/US/en/podcast-episode-31-how-to-make-your-own-natural-perfume
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-all-purpose-spray
https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-all-purpose-spray
https://www.doterra.com/US/en/wellness-topics-digestion-healthy-gut
https://www.youtube.com/watch?v=V0LExCYtmGE&list=PLp3VbOdUkkm1KxSCNX8kh8cfcC2-Rm5zC&index=6
https://www.pinterest.com/doTERRA/essential-recipes/
https://www.pinterest.com/doTERRA/essential-recipes/


Daily Tracker (Acompanhamento Diário) 
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Dia 1 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

Tarde: 

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

almoço.
Noite: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

Dia 2 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑Tarde: 

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.
Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

almoço.
Noite: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 
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Dia 3 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

Tarde: 

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .Noite: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

Dia 4 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

Tarde: 

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .Noite: 

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 
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Dia 5 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 6 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 7 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 8 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 9 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 10 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu…. 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 11 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 12 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por... 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 13 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 14 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 15 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 16 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 17 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 18 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Dia 19 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja
abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Dia 20 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por… 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções sob 
controle.

❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso e 
respirar fundo.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o café 
da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou Frankincense 
ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de

500 ml de água e beber.
❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a

língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Diário 

Hoje, eu… 

Fiz… 

Senti… 

Sou grato por... 

46 

Dia 21 

Hoje, eu… Tente completar pelo menos três por dia. 

❑ Acordei na hora certa.

❑ Alcancei minha meta de ingestão de água.

❑ Fiz meu exercício diário.

❑ Realizei atividades relaxantes antes de dormir.

❑ Concluí minha rotina diária com os óleos (veja abaixo).

❑ Avaliei meus hábitos no meu weekly tracker.

❑ Fiz planos para completar meus hábitos amanhã.

❑ Fiz meu hábito pessoal.

Rotina Diária com os Óleos 
Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Anotações 

❑ Difundir três gotas de óleo Lemon ou dōTERRA 
Balance® para começar o dia com as emoções 

sob controle.
❑ Colocar uma gota de dōTERRA Balance no pulso 

e respirar fundo.
❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 

500 ml de água e beber.
❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 

café da manhã.

❑ Difundir três gotas de dōTERRA On Guard® para 
um aroma revigorante.

❑ Massagear o Deep Blue® Rub na nuca.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Tomar vitaminas dōTERRA e o Zengest com o 
almoço.

❑ .

❑ Difundir três gotas de óleo Lavender para criar um 
ambiente relaxante.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lavender ou 
Frankincense ao seu hidratante noturno.

❑ Adicionar uma gota de óleo Lemon a um copo de 
500 ml de água e beber.

❑ Colocar uma gota de óleo Frankincense sob a 
língua para um reforço celular*.

❑ Tomar meu probiótico antes de dormir.
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Receitas neste livro  
 

Receitas com dōTERRA Greens: 

  

 

 
 

 
Receitas com dōTERRA Fiber:  

 

 

 

 
Receitas com dōTERRA Protein 
Chocolate: 

 

 

Receitas com dōTERRA Protein Baunilha: 

  

 

 
 

Receitas com dōTERRA Protein Vegan:                    

04 

07 

10 

13 

16 

Hummus de Alho Assado e dōTERRA Greens 
Burrito de Frango na Tigela com Molho 
Jalapeño e dōTERRA Greens  

Panquecas com dōTERRA Fiber e Calda de 

Mirtilo  

Aveia e dōTERRA Fiber na Forma de Muffin 

 

Bolinhos com dōTERRA Protein Chocolate 
Aveia com Coco e dōTERRA Protein Chocolate 

  

Bolinhas com dōTERRA Protein Baunilha 
Parfait de Iogurte com dōTERRA Protein 
Baunilha 

  

Quinoa com dōTERRA Protein Vegan na 
Tigela para o Café da Manhã 
Barrinhas de Manteiga de Amendoim com 
dōTERRA Protein Vegan 
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Smoothies 

dōTERRA Greens    

Smoothie Verde    

Smoothie de Mirtilo       

Explosão de Frutas Silvestres 

Frutas e Manteiga de 

Amendoim 

dōTERRA Fiber 

Smoothie Tropical 

Smoothie de Manga 

Turbilhão de Maçã e Canela   

De Enlouquecer! 

dōTERRA Protein Chocolate 

Delícia de Manteiga de Amendoim 

Smoothie de Framboesa 

Um Bom Dia com Frutas Silvestres  

Turbilhão de Chocolate e Amêndoa 

dōTERRA Protein Baunilha 

Kiwi e Morango Refrescante 

Smoothie de Cereja    

Um Toque de Morango e Mirtilo 

Pôr do Sol Cítrico 

dōTERRA Protein Vegan 

Sonho Tropical 

Banana Bonança 

Surpresa de Wild Orange 

Smoothie com Leite de Coco 

19 

20 

21 

22 

23 
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Hummus de Alho Assado e dōTERRA Greens 
Rende 2 xícaras 

Ingredientes: 

1 lata de 425 grs. de grão-de-bico, enxaguado e escorrido 

1 colher de sopa de suco de limão fresco 

4 colheres de sopa de tahine 

1 colher de sopa de alho assado (geralmente 1 cabeça de 
alho) 

½ colher de chá de sal kosher 

2 colheres de sopa de azeite extra 

1 medida de dōTERRA Greens 

Modo de fazer: 

1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2. Corte a parte superior da cabeça de alho para que

os dentes fiquem expostos.

3. Coloque o alho - com o lado cortado para cima - em

uma folha de papel alumínio e dobre as pontas

sobre o alho.

4. Asse por 45 minutos ou até que o alho esteja macio.

5. Retire do forno e deixe esfriar; em seguida, retire a

casca do alho.

6. Coloque todos os ingredientes em um processador

de alimentos, bata até ficar homogêneo e bom

apetite!

7. Guarde em um recipiente com tampa na geladeira

por até 7 dias.
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Burrito de Frango na Tigela com Molho 

Jalapeño e dōTERRA Greens 

Rende 4 tigelas 

Ingredientes: 

2 peitos de frango sem osso e sem pele    

1 colher de chá de sal kosher 

1 colher de chá de cominho  

2 colheres de chá de páprica defumada  

1 lata de 425 grs. de feijão preto, enxaguado e escorrido  

1 lata de 425 grs. de milho, enxaguado e escorrido 

4 xícaras de arroz integral pré-cozido 

2 tomates Roma pequenos picados 

½ xícara de queijo fresco esfarelado 

¼ de xícara de creme azedo 

¼ de xícara de cebolinha picada 

1 xícara de molho jalapeño (veja a receita abaixo) 

Ingredientes do Molho Jalapeño: 

1 lata de 340 grs. de jalapeños 

1 punhado de folhas de coentro frescas picadas 

1 colher de chá de alho em pó 

1 colher de chá de sal kosher    

½ xícara de creme azedo 

Suco de 1 limão fresco 

2 medidas de dōTERRA Greens 

Modo de fazer: 

1. Esfregue o sal, o cominho e a páprica em ambos os lados

dos peitos de frango.

2. Cubra uma frigideira com óleo e aqueça em fogo médio até

que esteja quente.

3. Refogue o frango dos dois lados até dourar - cerca de 8 a 10

minutos de cada lado - até que a temperatura interna atinja

74º.

4. Retire o frango da frigideira e coloque em um prato para

descansar.

5. Coloque os jalapeños, as folhas de coentro, o alho em pó, o sal

kosher, o creme azedo, o suco de limão e o dōTERRA Greens

em um processador de alimentos e bata até ficar homogêneo.

6. Divida o feijão, o milho e o arroz quentes em 4 tigelas.

7. Corte o frango em pedaços pequenos e coloque nas tigelas.

8. Cubra cada tigela com os tomates, o queijo, o creme azedo,

a cebolinha e o molho jalapeño. Bom apetite!

9. Guarde o molho que sobrou em um recipiente com tampa e

mantenha na geladeira por até 7 dias
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Receitas com 
dōTERRA Fiber  



Livro de Receitas da Linha Nutrição 

54 

Panquecas com dōTERRA Fiber e Calda de Mirtilo 

Rende 8 panquecas grandes 

Rende 1½ xícaras de xarope de mirtilo 

Ingredientes: 

3 xícaras de mirtilo congelado 

¾ de colher de sopa de amido de milho não transgênico 

¼ de colher de chá de suco de limão 

2 colheres de sopa de açúcar ou 3 colheres de sopa de 

adoçante  

1 xícara de leite de amêndoa 

½ xícara de soro de leite 

¼ de xícara de manteiga derretida 

2 colheres de sopa de mel 

2 ovos orgânicos grandes 

1½ xícara de farinha de trigo integral 

1 colher de chá de bicarbonato de sódio 

1 colher de chá de baunilha  

1 medida de dōTERRA Fiber 

Modo de fazer - Panquecas: 

1. Em uma tigela, misture o leite de amêndoa, o soro de

leite, a manteiga, o mel, os ovos, a farinha de trigo

integral, o bicarbonato de sódio, a baunilha e o

dōTERRA Fiber até ficar homogêneo. Você também

pode misturar suas frutas favoritas, maçãs picadas ou

castanhas na massa, se desejar.

2. Aqueça uma frigideira untada com óleo em fogo médio.

3. Coloque a massa na frigideira, fazendo às panquecas no

tamanho de sua preferência.

4. Vire as panquecas depois que aparecerem bolhas na

superfície e a parte de baixo estiver dourada.

5. Cozinhe o outro lado até dourar.

6. Sirva quente com a calda de mirtilo.

Modo de fazer - Calda: 

1. Em uma panela grande, adicione os mirtilos e cubra com o

açúcar, o suco de limão e o amido de milho.

2. Cozinhe em fogo médio até que os mirtilos soltem o suco e a

mistura engrosse.

3. Mexa de vez em quando e saboreie! Para obter uma calda

completamente homogênea, bata a mistura cozida no

liquidificador.
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Aveia e dōTERRA Fiber na Forma de Muffin 

Rende 1½ dúzia 
 

Ingredientes: 

3 bananas maduras  

1½ xícaras de leite de coco, de amêndoa ou 
de aveia com baunilha 

¼ de xícara de mel  

1 colher de chá de baunilha  

2 ovos orgânicos grandes  

3 xícaras de aveia                                         

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio 

1½ colheres de chá de canela  

1 colher de chá de sal kosher 

2 colheres de sopa de sementes de chia 

2 medidas de dōTERRA Fiber 

⅔ de xícara de gotas de chocolate amargo  

Modo de fazer: 

1. Pré-aqueça o forno a 190ºC. 

2. Unte com spray de cozinha uma forma de muffin 

com espaço para 12 e reserve.  

3. Em uma tigela grande, amasse bem as 

bananas. 

4. Adicione todos os outros ingredientes e 

misture até incorporar. 

5. Divida a massa por igual na forma de muffin e leve 
ao forno por 17 minutos.  

6. Deixe esfriar por 5 minutos antes de retirar da 

forma. 

7. Guarde as sobras em uma embalagem própria 

para armazenamento por 7 dias em 

temperatura ambiente ou na geladeira. 
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Receitas com 
dōTERRA Protein 
Chocolate 
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Bolinhos com dōTERRA Protein Chocolate 
Rende 12 bolinhos 

Ingredientes: 

½ xícara de manteiga de amendoim, de castanha 
ou de amêndoa - natural 

½ xícara de purê de abóbora 

½ xícara de mel ou xarope de bordo puro           

2 ovos orgânicos grandes 

¾ de xícara de farinha de amêndoa 

¼ de xícara de cacau em pó 

½ colher de chá de sal  

½ colher de chá de bicarbonato de sódio  

1 medida de dōTERRA Protein Chocolate 

 

5. Delicadamente, incorpore os ingredientes secos aos 

úmidos até misturá-los totalmente. 

6. Divida a mistura por igual na forma de muffin preparada. 

7. Asse por 10 minutos ou até que os bolinhos estejam 

prontos - ainda um pouco moles no meio. Deixe esfriar 

um pouco e bom apetite! 

8. Guarde em um recipiente com tampa por até 7 dias 

Modo de fazer – No forno: 
 

1. Pré-aqueça o forno a 190ºC. 

2. Unte com spray de cozinha uma forma de muffin com 

espaço para 12. 

3. Em uma tigela média, misture a manteiga de amendoim, 

a abóbora e o mel até ficar homogêneo. 

4. Adicione os ovos um de cada vez à mistura, certificando-

se de que cada ovo esteja totalmente misturado antes de 

adicionar o próximo. 

 

 

Modo de fazer – No microondas: 
 
 

1. Em uma tigela média, misture a manteiga de amendoim, 

a abóbora e o mel até ficar homogêneo. 

2. Adicione os ovos um de cada vez à mistura, 

certificando-se de que cada ovo esteja totalmente 

misturado antes de adicionar o próximo. 

3. Delicadamente, incorpore os ingredientes secos aos 

úmidos até misturá-los totalmente. 

4. Coloque a quantidade desejada de massa em uma 

caneca própria para microondas. 

5. Coloque a caneca no microondas, cozinhe por 30 

segundos e bom apetite! 
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Aveia com Coco e dōTERRA Protein Chocolate 

Rende 2 porções 

Ingredientes: 

1 xícara de aveia 

1 xícara de leite de coco 

½ xícara de iogurte grego de coco     

1 medida de dōTERRA Protein Chocolate 

1 colher de sopa de mel  

1 colher de sopa de cacau em pó 

2 colheres de sopa de coco ralado  

Pitada de sal  

Modo de fazer: 

1. Misture o leite, o iogurte, o sal, o mel, o cacau em pó e o

dōTERRA Protein Chocolate em uma tigela até ficar

homogêneo.

2. Adicione a aveia e o coco.

3. Despeje em um recipiente com tampa e deixe na

geladeira de um dia para o outro ou por pelo menos 5

horas.

4. Enfeite com gotas de chocolate amargo e coco ralado e

depois sirva! Mantenha na geladeira por até 5 dias.
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Receitas com 
dōTERRA Protein 
Baunilha  
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Bolinhas com dōTERRA Protein Baunilha 

Rende 12 bolinhas 
 

 Ingredientes: 

1 colher de sopa de mel 

½ xícara de manteiga de amendoim, de castanha 
ou de amêndoa - natural 

1 xícara de aveia                                                

¼ de xícara de coco ralado 

¼ de colher de chá de canela 

1 medida de dōTERRA Protein Baunilha 

1½ colheres de sopa de água 

¼ de xícara de gotas de chocolate amargo 

 

 

Modo de fazer: 
 
 

1. Em uma tigela grande, combine todos os ingredientes 

e misture até incorporar. 

2. Usando um pegador de sorvete ou as mãos, enrole 12 

bolinhas. Sirva.  

3. Guarde em um recipiente com tampa por até 7 dias. 
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 Parfait de Iogurte com dōTERRA Protein 
Baunilha 

Rende 4 xícaras de granola 

 

 

 

Ingredientes: 

1 xícara de aveia  

2 colheres de sopa de sementes de chia 

3 colheres de sopa de sementes de linhaça 

½ xícara de sementes de abóbora 

1½ colheres de chá de canela  

¼ de xícara de amêndoas 

12 biscoitos Wasa® esfarelados 

200 ml de iogurte grego ou de leite de coco 

1 medida de dōTERRA Protein Baunilha 

Modo de fazer: 

1. Pré-aqueça o forno a 220°C.

2. Unte uma assadeira com spray de cozinha.

3. Faça a mistura da granola (aveia, sementes de chia,

sementes de linhaça, sementes de abóbora, canela,

amêndoas e biscoitos Wasa) e espalhe de maneira

uniforme na assadeira, assando por 8 minutos ou até

dourar.

4. Retire do forno e deixe esfriar completamente - pode

ser armazenada em um recipiente com tampa em

temperatura ambiente por até 14 dias.

5. Misture o dōTERRA Protein Baunilha no iogurte até

ficar homogêneo.

6. Acrescente frutas frescas, mel, granola e coco ralado.

Bom apetite!
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Receitas com 
dōTERRA Protein 
Vegan  
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Quinoa com dōTERRA Protein Vegan na 
Tigela para o Café da Manhã 

Rende 2 porções 

 

Ingredientes: 

½ xícara de quinoa  

1 medida de dōTERRA Protein Vegan 

½ xícara de iogurte vegano  

2 xícaras de leite de amêndoa, de coco ou de castanha 

Modo de fazer: 

1. Em uma panela média, misture a quinoa e uma xícara

de leite.

2. Leve ao fogo até ferver. Então abaixe o fogo, cubra e

deixe ferver até que o líquido evapore - cerca de 10

minutos.

3. Desligue o fogo e deixe descansar por 3 minutos,

depois afofe com um garfo.

4. Em uma tigela, misture o dōTERRA Protein Vegan, o

iogurte e uma xícara de leite e, em seguida, adicione à

quinoa cozida.

5. Adicione bananas picadas, raspas de coco, manteiga

de amêndoa, mel, sementes de chia e morangos.



Livro de Receitas da Linha Nutrição 

64 

 

 

 

 

 

Barrinhas de Manteiga de Amendoim com dōTERRA Protein Vegan 

Rende 12 barrinhas 
 

 
Ingredientes: 

1 xícara de manteiga de amendoim, de 

castanha ou de amêndoa - natural 

½ xícara de mel 

2 xícaras de aveia  

1 xícara de farinha de amêndoa 

2 medidas de dōTERRA Protein Vegan 

¼ de xícara de gotas de chocolate branco vegano 

 

 

 

 

Modo de fazer: 
 
 

1. Em uma tigela média, misture a manteiga de 

amendoim e o mel até ficar homogêneo. 

2. Adicione a aveia, a farinha, o dōTERRA Protein Vegan 

e as gotas de chocolate à mistura e mexa até 

incorporar.  

3. Espalhe a mistura em uma tábua de corte até atingir 

uma espessura de 2,5 centímetros. 

4. Corte em 12 barras e sirva! 

5. Guarde na geladeira em um recipiente com tampa por 

até 14 dias. 
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SMOOTHIE DE MIRTILO 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Greens 

1 banana congelada 

⅓ de xícara de mirtilos congelados 

1 punhado de cubos de gelo 

1 gota de óleo essencial Lemon  

   

 

Essas receitas rendem aproximadamente duas porções de smoothie (230 ml por porção). Para aqueles que preferem um 

tamanho maior de smoothie para uma porção, a receita e a quantidade de fibra podem ser ajustadas de acordo. 

Smoothies 
com dōTERRA 
Greens  
SMOOTHIE VERDE 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Greens 

1 punhado de espinafre  

½ banana congelada 

½ abacate 

1 punhado de cubos de gelo 

1 gota de óleo essencial Lime  

EXPLOSÃO DE FRUTAS 
SILVESTRES 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Greens  

1 xícara de mix de frutas silvestres  

1 punhado de cubos de gelo     

1 gota de óleo essencial Lime 

FRUTAS E MANTEIGA DE 
AMENDOIM 

½ xícara de leite de amêndoa ou de 
castanha 

2 medidas de dōTERRA Greens  

½ xícara de morangos congelados 

1 banana congelada    

½ xícara de framboesas

1 colher de sopa de manteiga de amendoim  

1 gota de óleo essencial Lemon 
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SMOOTHIE DE MANGA 

½ xícara de leite de amêndoa ou de 

castanha      

2 medidas de dōTERRA Fiber 

1 xícara de framboesas congeladas                                          

1 xícara de manga congelada 

1 gota de óleo essencial Lime 

 

Essas receitas rendem aproximadamente duas porções de smoothie (230 ml por porção). Para aqueles que preferem 

um tamanho maior de smoothie para uma porção, a receita e a quantidade de fibra podem ser ajustadas de acordo. 

Smoothies 
com dōTERRA 
Fiber  
SMOOTHIE TROPICAL 

350-400 ml de leite de coco

2 medidas de dōTERRA Fiber 

½ xícara de manga 

½ xícara de mamão 

½ xícara de abacaxi   

1 punhado de cubos de gelo  

1 gota de óleo essencial Wild Orange 

TURBILHÃO DE MAÇÃ E 
CANELA 

½ xícara de leite de amêndoa ou de 
castanha 

2 medidas de dōTERRA Fiber  

1 xícara de maçã fatiada     

1 colher de sopa de manteiga de amêndoa   

Pitada de canela     

1 punhado de cubos de gelo     

1 palito com óleo essencial Cinnamon Bark 

DE ENLOUQUECER! 

⅔ de xícara de leite de amêndoa 
ou de castanha 

2 medidas de dōTERRA Fiber  

1 colher de chá de manteiga de 

amendoim    

1 colher de chá de manteiga de coco  

1 banana congelada    

1 punhado de cubos de gelo     

1 palito* com óleo essencial 

Cinnamon Bark 

*Método para adicionar óleos

essenciais com o palito:
mergulhe um palito de dente
limpo no óleo essencial e, em
seguida, agite-o na bebida.
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Smoothies  
com dōTERRA 
Protein 
Chocolate  
DELÍCIA DE MANTEIGA DE AMENDOIM 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Protein Chocolate 

1 banana congelada 

1 colher de sopa de manteiga de amendoim  

1 palito* com óleo essencial Cinnamon Bark 

SMOOTHIE DE 
FRAMBOESA 

1 xícara de leite de amêndoa ou de 

castanha 

2 medidas de dōTERRA Protein 

Chocolate 

1 xícara de framboesas 

congeladas     

1 gota de óleo essencial Lime  

 

 

Essas receitas rendem aproximadamente duas porções de smoothie (230 ml por porção). Para aqueles que preferem 

um tamanho maior de smoothie para uma porção, a receita e a quantidade de fibra podem ser ajustadas de acordo. 

*Método para adicionar

óleos essenciais com o
palito: mergulhe um 

palito de dente limpo no 
óleo essencial e, em 

seguida, agite-o na 
bebida. 

UM BOM DIA COM FRUTAS 
SILVESTRES 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Protein 

Chocolate        

1 xícara de mix de frutas silvestres        

1 banana     

¼ de xícara de aveia          

1 punhado de cubos de gelo           

1 gota de óleo essencial Lime

TURBILHÃO DE CHOCOLATE 
E AMÊNDOA 

½ xícara de leite de amêndoa 

2 medidas de dōTERRA Protein Chocolate 

1 banana congelada    

1 colher de chá de manteiga de amêndoa     

1 punhado de cubos de gelo     

1 palito* com óleo essencial Cinnamon  

Bark 
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SMOOTHIE DE 

CEREJA 

1 xícara de leite de amêndoa ou 

de castanha

2 medidas de dōTERRA Protein 

Baunilha 

1 xícara de cerejas, congeladas e 

sem caroços    

1 gota de óleo essencial Lime  

Essas receitas rendem aproximadamente duas porções de smoothie (230 ml por porção). Para aqueles que preferem 

um tamanho maior de smoothie para uma porção, a receita e a quantidade de fibra podem ser ajustadas de acordo. 

Smoothies 
com dōTERRA 
Protein 
Baunilha  
KIWI E MORANGO REFRESCANTE 

350-400 ml de água

2 medidas de dōTERRA Protein Baunilha 

1 kiwi descascado 

½ xícara de morangos    

1 punhado de cubos de gelo 

1 gota de óleo essencial Lemon  

UM T   TOQUE DE 
MORANGO E MIRTILO 

   ½    xícara de leite de amêndoa 

2 medidas de dōTERRA Protein 

Baunilha  

½ xícara de morangos congelados  ⅓ 

de xícara de mirtilos         

⅓ de xícara de iogurte natural 

1 gota de óleo essencial Lemon 

 PÔR DO SOL CÍTRICO 

¾  de xícara de leite de amêndoa ou 
castanha 

2 medidas de dōTERRA Protein Baunilha 

1 banana congelada   

1 xícara de manga congelada         

1 tangerina    

¼ de xícara de iogurte natural      

1 gota de óleo essencial Grapefruit 
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Smoothies  
com dōTERRA 
Protein 
Vegan 
SONHO TROPICAL 

350-400 ml de água de coco

2 medidas de dōTERRA Protein Vegan 

1 banana congelada 

1 xícara de morangos 

1 gota de óleo essencial Wild Orange  

BANANA BONANÇA 

1 xícara de leite de amêndoa ou 

castanha          

2 medidas de dōTERRA Protein 

Vegan 

1 banana congelada 

1 colher de chá de manteiga de 

amendoim      

1 punhado de cubos de gelo 

1 palito* com óleo essencial 

Cinnamon Bark 

 

Essas receitas rendem aproximadamente duas porções de smoothie (230 ml por porção). Para aqueles que preferem 

um tamanho maior de smoothie para uma porção, a receita e a quantidade de fibra podem ser ajustadas de acordo. 

SURPRESA DE WILD ORANGE 

¾ de xícara de leite de amêndoa ou 
castanha 

2 medidas de dōTERRA Protein Vegan              

1 banana congelada    

1 tangerina congelada                      

1 xícara de espinafre        

1 punhado de cubos de gelo     

1 gota de óleo essencial Wild Orange 

SMOOTHIE COM LEITE DE 
COCO 

⅔ de xícara de leite de coco 

2 medidas de dōTERRA Protein Vegan 

2 xícaras de framboesas congeladas 

1 banana congelada         

1 gota de óleo essencial Lime 

*Método para adicionar óleos

essenciais com o palito: 
mergulhe um palito de dente 

limpo no óleo essencial e, em 
seguida, agite-o na bebida. 




