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PEPPERMINT
Promove uma respiração limpa e uma 
função respiratória saudável *

LEMON
Limpeza para os sistemas corporais e 
frequentemente usado para desconforto 
respiratório *

LAVANDA
Conhecida por seus efeitos calmantes e 
de equilíbrio, tanto interna quanto 
externamente *

DÊ UMA SEGUNDA
CHANCE PARA A
NATUREZA
CÁPSULAS MIX SAZONAL TRIEASE
Fornece um alívio natural durante o desconforto sazonal*

CÁPSULAS MIX SAZONAL TriEase 

49310001 60 Cápsulas

$30.00 retail

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

www.gotasdaterra.com
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Como posso aliviar o
desconforto sazonal com óleos
essenciais?

 

As novas cápsulas dōTERRA TriEase™ contêm 
partes iguais de óleos essenciais de limão, 
lavanda e hortelã-pimenta, conhecidos por sua 
capacidade de apoiar a respiração limpa e um 
sistema imunológico saudável quando 
combinados.* Ao longo de minha experiência 
pessoal e profissional, testemunhei um grande 
sucesso com essa combinação. Além disso, 
apoiar o trato digestivo pode aliviar o 
desconforto durante as mudanças sazonais. O 
PB Assist® + ajuda a criar um ambiente de 
microflora amigável no intestino que pode 
proteger contra elementos sazonais e 
ambientais e apoiar imunidades adquiridas.*

Qual é a maneira mais segura e
benéfica de usar óleos essenciais
em crianças?

Um dos maiores atributos dos óleos essenciais 
é que sua segurança e benefícios se estendem 
a todos os membros da família - ninguém é 
excluído, mesmo crianças pequenas e bebês. 
Devido à sua potência, você descobrirá que os 
óleos essenciais são capazes de oferecer 
benefícios e alívio imediatos para seu filho. Pelo 
mesmo motivo, uma dose muito baixa já é o 
necessário para induzir efeitos poderosos. 
A aplicação tópica é talvez o método mais 
controlado para administrar óleos essenciais em 
crianças porque permite o tratamento de 
problemas específicos. Alguns óleos podem ser 
sensíveis à pele e devem ser diluídos com óleo 
de coco facionado antes de serem aplicados 
topicamente. Outro modo eficaz de 
administração é a difusão, que é simples de 
integrar ao regime de saúde de sua família. O 
uso consistente de óleos essenciais é um 
método seguro e eficaz para a saúde de sua 
família.

Os óleos essenciais são agentes
de limpeza eficazes? Quais óleos 
você recomendaria?

Os óleos essenciais têm substâncias químicas 
complexas que lhes proporcionam diversos 
benefícios. Muitos óleos essenciais possuem 
propriedades de limpeza poderosas. Eles são 
altamente eficazes, mas não tóxicos, 
tornando-os agentes de limpeza ideais. Há 
muitas maneiras de integrar os óleos essenciais 
em sua rotina de limpeza regular - use óleos 
para limpar bancadas de cozinha, banheiros e 
outras superfícies; difundir os óleos para 
purificar o ar; ou usar óleos para limpar gordura 
e outras manchas difíceis. Os óleos cítricos 
tendem a ser excelentes agentes de limpeza e 
removedores de manchas devido ao seu alto 
teor de monoterpeno. Eu também recomendaria 
Orégano, Mix de LImpeza Purify  ou qualquer 
um dos produtos dōTERRA On Guard® para 
adicionar à sua rotina de limpeza diária.

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

DR. DAVID K. HILL,
OFICIAL MÉDICO CHEFE
Bem conhecido na indústria como um 
especialista em bem-estar e óleos 
essenciais, o Dr. Hill é o Presidente do 
Conselho Científico da dōTERRA..

TriEase Seasonal Blend Softgels                
(No. 49310001)

Wild Orange (No. 30170001)

Lemon (No. 30120001)

Lime (No. 30870001)

Purify Cleansing Blend
(No. 31060001)

dōTERRA On Guard Protective Blend            
(No. 3110001)

 pergunte ao Dr. Hill

O DR. RECOMENDA
Para Desconforto Sazonal 

O DR. RECOMENDA
Para Limpeza

www.gotasdaterra.com
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Thyme

Uma das ervas mais antigas do mercado, o tomilho é conhecido por 
seus propósitos culinários, aromáticos e de saúde e contém uma 
variedade de benefícios. Os benefícios para a saúde  são atribuídos 
ao seu alto teor de timol. O óleo essencial derivado desta erva potente 
protege contra ameaças sazonais e ambientais e apoia a função 
imunológica saudável. 

*O tomilho também foi reconhecido por seus efeitos de
limpeza, clareamento e calmantes na pele, bem como
por sua capacidade de aumentar a sensação de
alerta.

Parte da Planta: Folhas e Gomos

Método de Extração: Destilação a 
Vapor

Origem da Planta: Alemanha

 

  

 

 

 

COMO USAR
Aromático

• Difundir duas a quatro gotas sozinhas ou com outros

óleos essenciais

• Adicione aos produtos de limpeza caseiros

Interno

• Dilua em água ou tome várias gotas em uma vegetal
vazia para suporte imunológico periódico*
• Use um palito de dentes para aumentar o sabor
enquanto cozinha

Tópico

• Adicione loções e cremes ou aplique
diretamente na área afetada da pele com
um cotonete
• Dilua com óleo de coco fracionado dōTERRA
e massageie os pés ou outras áreas do corpo

                       Fato Interessante:
Os usos do tomilho foram registrados 
no papiro Ebers, um dos mais antigos 
textos científicos egípcios de que há 
registro, datando de cerca de 1550 
aC.

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

Óleo Essencial Destaque



6 / SPRING 2014 LIVING MAGAZINE

Apenas sete meses atrás, Karlel Crowley pesava 96 kg. Ela se lembra daquela pessoa como triste e 
insegura. Agora ela perdeu mais de 36 kg e está se sentindo mais saudável e feliz do que nunca. * 
Recentemente, ela pôde participar da maior competição de fitness do Havaí - a Paradise Cup 2013.

®

ALOHA!

MUDANÇA COMPLETA DE ESTILO 
DE VIDA  E TRANSFORMAÇÃO  

Minha jornada para a saúde começou em janeiro de 2012, quando entrei na 
competição Slim & Sassy pela primeira vez. Consegui perder 16 kg, o que foi 
incrível, mas muito difícil de manter. Recuperei boa parte do peso e atingi um 
grande platô porque não estava seguindo exatamente o que estava fazendo nos 
primeiros três meses, quando estava motivada e usando os produtos. 
Em janeiro de 2013, após uma viagem ao Caribe, decidi que não iria mais 
apenas perder peso. Queria entender por que meu corpo emagrecia e o que eu 
poderia fazer e comer especificamente que me ajudariam a mantê-lo ativo por 
um longo período de tempo. Pouco depois, fui apresentada a uma excelente 
treinadora  chamada Debbie Bullman. 
Ela me disse que eu precisava de uma meta e que, se eu realmente quisesse 
mudar, precisava assumir um compromisso. Defini minhas metas na maior 
competição de fitness do Havaí, a Paradise Cup 2013, em novembro. Eu não 
usava biquíni há mais de 10 anos, e ela queria que eu o fizesse no palco?

" SONHE., ACREDITE,
PLANTE., CONQUISTE!"
— Karlel

Minha família possui um histórico de problemas de saúde. Tenho alergia ao glúten e ao trigo,
entre outras coisas. Percebi que precisava fazer algumas mudanças sérias em meu estilo de vida 
e saúde. Mais do que tudo, eu precisava ser um modelo para minha família e amigos. Eu 
acreditava que, se o fizesse, talvez eles me seguissem - e seguiram! Minha irmã e minha mãe 
juntas perderam quase 32 kg e continuam em sua jornada para perder peso no próximo desafio 
Slim & Sassy. Você tem que amar a si mesmo primeiro e tudo o mais se seguirá.

* Os resultados variam de acordo com a dieta e os exercícios. A perda típica pode ser menor.6 / SPRING 2014 LIVING MAGAZINE
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Eu tinha celulite nas pernas, muita gordura corporal 
na região inferior e uma barriga enorme que parecia 
nunca sair do lugar. Eu não queria fazer isso até 
voltar da Conferência de Liderança da dōTERRA em 
abril. Entrei na academia e disse: "Vamos lá!" 
Demorou sete meses para tirar o peso. Devo dizer 
que não foi fácil! Eu precisei ter uma verdadeira 
dedicação e disciplina mental para fazer a dieta e o 
regime de exercícios. Minha treinadora me 
incentivou e até decidiu entrar na dōTERRA. 
"Se você quer cortar uma árvore, passe um 
tempo afiando seu machado" é uma das minhas 
frases favoritas. Foi preciso sangue, suor, óleos da 
dōTERRA e lágrimas diariamente para alcançar meu 
objetivo, mas o trabalho árduo valeu a pena.

Escreva o porquê. Por que você
está fazendo isso? A resposta
precisa ser principalmente por
você. Este deve ser o seu
objetivo, de mais ninguém.

Encontre uma imagem
inspiradora que você possa
pendurar na geladeira, na mesa,
no espelho do banheiro ou no
carro como um lembrete de seus
objetivos.

Defina metas semanais, mensais
e trimestrais. O planejamento é
crucial para ter sucesso neste
processo. Esta é a sua vida -
planeje para o sucesso.

Obtenha um plano de refeições
que funcione para você. Prepare
suas refeições no sábado ou no
domingo para o resto da semana.
Isso vai economizar muito tempo,
dinheiro e energia.
Não beba nada menos do que 4 l 
de água por dia. Quanto mais
água seu corpo tiver, mais você
perderá. É ótimo também para
eliminar as toxinas do corpo e
mantê-lo hidratado.

Tome de três a cinco gotas de
Slim & Sassy 10 minutos antes de
cada refeição. Isso reduz seu
apetite e o mantém longe de

açúcares e doces ao longo do dia.
Beba Slim & Sassy TrimShake uma
vez ao dia entre as refeições.

Faça um plano de treino para pelo
menos quatro a cinco dias por
semana. Incorpore pelo menos 30
minutos de treino cardiovascular.
Você pode começar com 20 minutos
e aumentar10% a cada semana.
Adicione pelo menos dois a três dias
de condicionamento de força e 
exercícios de pesagem.

Use Deep Blue Rub conforme 
necessário. Adicione Frankincense 
e Wintergreen para benefícios 
adicionais. Lembre-se, se fosse 
fácil, não valeria a pena.
Consistência é a chave. Você deve 
ter uma atitude “não importa o que 
aconteça”. Trate seus regimes 
alimentares e de treino como seu 
negócio e você não vai errar!
Descanse bastante. Esteja na cama 
às 22h30. Você não pode estar no 
seu melhor se estiver cansado.

after 

 "Esta é a sua vida - planeje
para o sucesso."

Olhando para trás, valeu a pena cada minuto. No 
início, as pessoas me perguntavam por quê. Agora 
elas me perguntam como. Mahalo nui loa, muito 
obrigada, dōTERRA, por me dar as ferramentas 
necessárias para alcançar meus objetivos. Um 
brinde a um ano novo incrível cheio de vida, saúde, 
felicidade e prosperidade!

DICAS DA KARLEL PARA O SUCESSO

before 

1.

7.

8.

9.

10.

11.

Tire fotos todas as semanas e
documente seus resultados em um
planejador ou blog.

Não use a balança como uma 12.
medida de seus resultados. Sua
composição corporal mudará
conforme você perder peso e ganhar
massa muscular. Se suas roupas
estão mais folgadas, é isso que você
está procurando. 13.
O Complexo Vitamínico é
absolutamente obrigatório para o dia
a dia. Eu tomo logo de manhã e
entre 13h e 15h, quando minha
energia cai. Para aqueles que estão
em um programa de treinamento
intenso, você também pode
adicionar Mito2Max ao seu regime.

2.

3.

4

5.

6.

"DREAM IT. BELIEVE IT.
PLAN IT. ACHIEVE IT!"
— Karlel

• Slim & Sassy® Metabolic Blend (Item No. 31370001)

• Slim & Sassy TrimShake™ (Item No. 35200001)

• LifeLong Vitality Pack (Item No. 34210001)

• Mito2Max™ (Item No. 35310001)

• Deep Blue® Rub (Item No. 38900001)

• Frankincense (Item No. 30070001)

• OnGuard®+ Softgels (Item No. 35420001)

PRODUTOS UTILIZADOS
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Coma o

ARCO-ÍRIS
Por que comer um arco-íris?

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

Cantinho da Nutrição com Tory Parker, Ph.D.

FITOQUÍMICO

Licopeno

Anthocianina
& Polifenóis

a-Caroteno
& ß -Caroteno

COR

1   Vermelho

2   Vermelho-Roxo

3 Laranja

4   Laranja-Amarelo

5 Amarelo-Verde

6 Verde

7 Branco-Verde

ß-Criptoxantina
& Flavonoides

Luteína &
Zeaxantina

Glucosinolatos
& Indol

Sulfeto de alilo

FRUTAS & VEGETAIS

Tomates & produtos de 
tomate: sucos, sopas, molhos

Mirtilo, framboesa, uvas

Cenoura, manga, abóbora

Melão, pêssego, mamão,
tangerina, laranja

Espinafre, abacate 

Brócolis, bok choi, couve

Alho- poró, alho, cebola, cebolinha

1

3

2

4

5

6

7

www.gotasdaterra.com
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Por que todas as cores são importantes
Você provavelmente já ouviu falar que deveria comer muitas 
cores, mas por quê? São os fitoquímicos! Fito - significa 
planta, então um fitoquímico é simplesmente um produto 
químico único que apenas certas cores das plantas 
produzem. Mais importante ainda, cada uma dessas classes 
de cores de fitoquímicos possui diferentes efeitos benéficos 
no corpo. Alguns nos protegem do envelhecimento, 
enquanto outros melhoram nossa resistência e protegem 
nossas células contra danos. 

Esse conhecimento por si só deve ser suficiente para você 
começar. Um único tipo de fruta, não importa quão grande 
seja ou quanto você coma, não pode substituir os 
fitoquímicos encontrados em outra fruta. Você não pode 
obter as mesmas vitaminas e minerais das frutas laranja que 
você pode obter dos vegetais vermelhos. As pessoas mais 
saudáveis em todos os dados de pesquisa nutricional 
disponíveis não são aquelas que comem mais frutas e 
vegetais, mas aquelas que comem a maior variedade de 
frutas e vegetais. (ver gráfico na página oposta)

 

Uma fruta com açúcar ainda é melhor do que escolher 
bolos, biscoitos ou outros alimentos sem nenhum 
fitonutriente! 
Se você misturar alimentos frescos, congelados e 
enlatados, obterá o arco-íris de cores de que precisa e seu 
corpo terá o poder fitonutriente para neutralizar outras 
escolhas alimentares menos densas em fitonutrientes que 
você fizer em sua vida.

As crianças não comem? 
Continue tentando!
Aqui estão os melhores métodos para ajudar as crianças a 
comer mais frutas e vegetais:

1. Dê o exemplo! Coma frutas e vegetais na frente de
seus filhos.

2. Continue. Pesquisas sugerem que uma criança precisa de pelo
menos 20 exposições a um novo alimento antes de aceitá-lo.

3. Deixe seus filhos decidirem o que comerão em uma
refeição por dia, como o almoço, mas exija que comam o
que será servido no jantar. Você pode até deixá-los escolher as
cebolas, já que alguns dos sulfurosos alílicos saudáveis mencionados
na tabela terão deixado a cebola e entrado na refeição durante o
cozimento!

 

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

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

38% dos adolescentes e
36% dos adultos relatam
consumir frutas menos de uma 
vez por dia.

Como Gostar de Comer Frutas e Legumes
Se você não gosta, adicione a algo.
Adicione o espinafre à sopa ou adicione frutas aos seus 
smoothies.

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

Se continuar apodrecendo na geladeira, compre 
congelado.
Frutas e vegetais congelados possuem o mesmo valor 
fitonutricional que frutas e vegetais frescos. Compre um saco 
de brócolis, ervilha ou feijão congelado. Assim, você sempre 
terá um legume para servir na refeição.

Se demorar muito para preparar, compre em lata.
Embora uma parte do valor de fitonutrientes seja perdido 
durante o processo de enlatamento, muito dele ainda 
permanece. Legumes enlatados e feijão são de preparo 
rápido, e frutas enlatadas podem ser pré-adoçadas, o que 
pode aumentar a probabilidade de serem consumidas.

 O Dr. Parker é PhD em Ciência da Nutrição 
pela University of Illinois at Urbana – 
Champaign. Ele tem vasta experiência em 
processamento de alimentos, química 
alimentar, bioquímica, fisiologia e nutrição 
humana. Ele trabalhou tanto na indústria de 
suplementos quanto 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 as pessoas sobre a conexão 
entre nutrição e viver uma vida longa e livre 
do início precoce de condições associadas a 
más escolhas de estilo de vida.
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ALIMENTE SEU CORPO
Ao invés de de beliscar alimentos aleatórios, misture duas
colheres de Slim & Sassy TrimShake em água ou leite.
Repleto de nutrientes, ele ajudará a reduzir os desejos e a
fome ao longo do seu dia atarefado.

LIBERE A
TENSÃO
Olhar fixamente para a tela do
computador por longos
períodos pode fazer você se
sentir tenso. O Mix de Tensão
PastTense é um item
necessário. Simplesmente
aplique na área ao redor de sua
cabeça, respire fundo e
experimente o poder dos óleos
essenciais trabalhando juntos.

 

FORTALECER O SISTEMA
IMUNOLÓGICO
As cápsulas dōTERRA On Guard + irão
protegê-lo(a) contra os elementos que podem
enfraquecer seu sistema imunológico*, tanto
no trabalho quanto em casa. As pastilhas
protetoras para garganta dōTERRA On
Guard são ideais quando você estiver com a
garganta seca ou dolorida.

                                

Quer você tenha um escritório em casa ou um 
cubículo corporativo, a dōTERRA pode ajudá-lo a 
transformar seu espaço de trabalho em um local 
saudável, produtivo e agradável.

LENÇO
AROMÁTICO
Coloque bolas de algodão com algumas gotas
do seu óleo essencial favorito dentro de uma
caixa de lenços de papel e desfrute dos
benefícios aromáticos a cada uso.

10 / SPRING 2014 LIVING MAGAZINE

MANTENHA SUA
BOCA LIMPA E SEU
HÁLITO FRESCO
Consuma algumas pastilhas de
Peppermint após o almoço ou antes de 
uma reunião importante para garantir 
um hálito fresco e confiança.

Karicia
Máquina de escrever
TRANSF  RMAÇÃO DO ESCR TÓRIO
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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.

UM ESTÍMULO 
VESPERTINO
Misture uma gota de olíbano, 
hortelã-pimenta e laranja selvagem
na mão, esfregue as palmas e inspire 
para inspirar.

O pronto-socorro do Hospital Vanderbilt em Nashville, TN,
descobriu que o uso de óleos essenciais cítricos ajudou a
melhorar o humor da equipe e dos pacientes, bem como o
aroma geral da instalação.

Difunda algumas gotas de Citrus Bliss ou Elevation para
criar um ambiente agradável e edificante. 

PREENCHA AS LACUNAS 
NUTRICIONAIS
Mantenha o Complexo Vitamínico em sua mesa 
para fácil acesso e como um lembrete para 
manter sua saúde nutricional diária.

ENCONTRE 
EQUILÍBRIO
Certifique-se de manter um frasco do 
Mix Aterrador Balance por perto para 
momentos de estresse. Sua influência 
calmante o ajudará a enfrentar sua 
agitada agenda com paz de espírito.

MANTENHA O SEU
SISTEMA DIGESTIVO 
NA LINHA
Em caso de desconforto estomacal 
inesperado, tome as cápsulas 
DigestZen para um alívio calmante 
imediato.* Vai salvar o dia!

LIMPE A SUJEIRA
Em um borrifador, misture água com 
15–20 gotas de dōTERRA On Guard
ou Mix Purify. Agite, borrife sobre a 
superfície da mesa e limpe. Um espaço 
de trabalho limpo pode melhorar a 
produtividade e também a criatividade

MELHORE A 
MEMÓRIA E O 
FOCO
Em momentos de distração ou 
falta de concentração, esfregue o 
Mix de Foco InTune ou óleo 
essencial de alecrim nas
têmporas. Você estará de volta 
aos trilhos em pouco tempo.
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CRIE UMA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Crie uma lista detalhada de tarefas para limpar cada área 
da casa. Ter uma lista o(a) ajudará a organizar sua mente e 
também suas tarefas. Cada tarefa riscada também 
fornecerá uma sensação de realização.

FAÇA DISSO UMA ATIVIDADE DE 
FAMÍLIA
A limpeza da primavera não é um trabalho para uma 
pessoa. Envolver sua família em um evento anual de 
limpeza da primavera pode ser uma experiência divertida. 
Faça uma lista para cada membro da família com base em 
seu nível de habilidade e preferência.

CONCENTRE-SE EM UMA ÁREA DE 
CADA VEZ
Você poderá fazer mais, de forma mais eficaz, 
concentrando-se em uma sala / área de cada vez. Se você 
tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo durante a 
limpeza, poderá levar mais tempo para concluir suas 
tarefas. Comece com as áreas mais difíceis de limpar, 
como o banheiro ou a cozinha, e depois vá para as áreas 
mais fáceis. Isso permite que você economize energia para 
o resto da
casa.

ELIMINE DISTRAÇÕES
Tente manter o foco em cada tarefa eliminando coisas que 
irão diminuir sua produtividade. Facebook, TV e outras 
atividades não relacionadas podem esperar até depois que 
você terminar. O Mix de Foco InTune sempre ajuda.

DESFAÇA-SE
Não tenha medo de se livrar das coisas. Provavelmente há
pertences acumulados ao longo dos anos que ninguém mais usa. 
Comece a montar pilhas de "vender" e "doar" com os itens que 
estão em bom estado e uma pilha de lixo para itens que não valem 
a pena guardar. Você ficará surpreso(a) ao ver como se 
sentirá melhor com o novo espaço.

ORGANIZE
Está comprovado que uma casa organizada reduz os níveis de 
estresse e cria uma atmosfera relaxante. Estabeleça um sistema de 
organização que funcione para você. Procure colocar ordem em 
seus armários, itens de cozinha, brinquedos, escritório, 
contas e garagem.

LIMPE PROFUNDAMENTE
Depois de remover a desordem e se organizar, é hora de arregaçar 
as mangas e dar uma esfregada completa em sua casa. Comece 
abordando tarefas de limpeza mais avançadas, como lavar o 
interior dos armários e gavetas da cozinha, limpar o carpete, 
ventiladores de teto, janelas, fornos, persianas e geladeira. Depois 
de fazer isso, passe para tarefas diárias ou 
semanais, como aspirar, tirar o pó, passar pano, etc.

USE ÓLEOS ESSENCIAIS
Certos óleos essenciais, como Limão, dōTERRA On Guard, Toranja 
e Tomilho contêm poderosas propriedades de limpeza e 
purificação que tornam os agentes de limpeza eficazes e 
seguros.

Que venha a 
PRIMAVERA

À medida que as temperaturas mais quentes da primavera 
derretem o inverno, é hora de organizar sua vida e dar à sua 
casa e mente um novo começo. Aqui estão algumas dicas 
para ajudá-lo(a) a lidar com sua limpeza de primavera:

Dicas para uma 
Limpeza Natural de 
Primavera 
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 LIMPADOR DE FOGÃO
Ingredientes: 

¼ xícara de bicarbonato de sódio¼ 

xícara de sal 

1 colher de sopa de vinagre de 
maçã

2 colheres de sopa de água

4-5 gotas do Mix de Limpeza Purify

 

 

Instruções:

1. Misture todos os ingredientes até formar uma
pasta e espalhe no topo e nas bocas do fogão.

2. Deixe agir por 15 minutos ou mais para manchas
difíceis de remover.

3. Usando uma esponja, esfregue a mistura na

superfície do fogão.

4. Remova o excesso e limpe a superfície.

LIMPADOR DE GELADEIRA E
MICRO-ONDAS
Ingredientes:
1 xícara de vinagre branco
2 xícaras de água quente
15 gotas de óleo essencial de limão

Instruções:
1. Combine os ingredientes em um frasco de
vidro spray.

2. Borrife a mistura dentro da geladeira ou
micro-ondas, depois esfregue e limpe com um
pano úmido.

 > VERIFIQUE COMO OS ÓLEOS ESSENCIAIS
PODEM AJUDAR NA SUA ROTINA DE
LIMPEZA.

 

 

 

RECEITA ESSENCIAL DE 
ESFOLIANTE SUAVE
“Adoro limpar com produtos naturais. Esta receita 
de esfoliante suave é uma das minhas receitas de 
limpeza natural favoritas. Eu cubro minha pia da 
cozinha com um pouco, deixo descansar por 10 
minutos e esfrego delicadamente. Ele pode ser 
usado em muitos outros lugares também. Boa 
limpeza!”
—  Paulette Preeshl-Shipp

Ingredientes:
¾ xícara de bicarbonato de sódio
¼ xícara de sabão líquido de Castela
1 colher de sopa de água destilada
8 gotas de óleo essencial Lemon dōTERRA
5 gotas de óleo essencial Lime dōTERRA

Instruções:
1. Em uma tigela, misture o bicarbonato de sódio e o
sabão de Castela com um batedor de ovos.

2. Adicione a água destilada.

3. Adicione os óleos essenciais e bata até ficar
homogêneo. A consistência deve ser de uma pasta 
macia.

4. Armazene em um recipiente hermético e protegido
do sol.

Para mais receitas, visite:
doterrablog.com/spring-cleaning
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Destaque do BLOG
Se você ainda não teve a chance de explorar o blog da dōTERRA, não se
preocupe! Aqui está um dos nossos posts DIY mais populares, que você 
não vai querer perder. Aproveite!

Para mais ideias, receitas e dicas 
úteis, visite: doterrablog.com
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BLOG SPOTLIGHT DIY:  ALTERNATIVA NATURAL PARA AMACIANTE DE ROUPAS 
LÍQUIDO E EM FOLHA
Amaciantes de roupas vêm em todas as formas e tamanhos diferentes e possuem aromas que variam de “Brisa Tropical” 
a “Lavanda”. Você sabia que a maioria dos amaciantes com perfume de lavanda na verdade não contêm lavanda - apenas 
produtos químicos que foram misturados para lhe dar a impressão de que você está sentindo o cheiro verdadeiro? 
Substituir esses amaciantes químicos por uma alternativa totalmente natural e livre de tóxicos é muito mais fácil e 
acessível do que você imagina. Siga este tutorial passo a passo para fazer suas próprias bolas de lã para secadoras que 
podem durar muitos anos e podem ser facilmente perfumadas com óleos essenciais da dōTERRA, deixando seus tecidos 
perfumados e macios.

O QUE VOCÊ PRECISA:
• fio 100% lã ou outro fio 100% animal
• Meia calça

Pegue a ponta do fio e enrole-o no dedo 
médio e no indicador 10 vezes. Remova-o 
dos dedos e enrole 2–3 vezes no meio 
(deve se parecer com um laço). Este será o 
início da sua bola.

D
IR

EC
TI

O
N

S

Continue enrolando bem o fio no início, 
trabalhando para fazer uma forma 
arredondada. Quando a bola ficar do tamanho 
aproximado de uma bola de tênis, corte o fio e 
prenda as pontas nas laterais da bola. Repita 
esse processo até ter criado quatro ou mais 
bolas de lã.

Corte uma perna da meia-calça. Coloque 
uma bola na parte inferior da perna e dê 
um nó logo acima da bola para prendê-la 
no lugar. Repita até que todas as bolas 
tenham sido adicionadas e envolvidas.

Assim que as bolas estiverem bem presas na 
meia-calça, coloque-as na máquina de lavar (pode 
ser com uma carga de roupa suja) e lave na 
configuração mais quente. Isso permitirá que o fio 
feltre.

A feltragem fará com que os fios 
se fundam, resultando em uma 
bola sólida. Depois de lavadas, 

seque as bolas completamente 
na secadora na configuração de 

calor mais alta.

Depois que as bolas estiverem completamente 
secas, remova-as da meia-calça e elas estarão 
prontas para uso! Antes de secar sua próxima 
carga de roupa, adicione seu óleo essencial 
dōTERRA favorito a 4-6 bolas, jogue-as na 
secadora e desfrute dos frutos macios e cheirosos 
de seu trabalho.

Dica do editor:
• 2-3 gotas de óleo essencial por bola

devem durar algumas cargas. 
Adicione mais gotas se desejar um 
perfume mais forte.

 

 

 

Dicas divertidas de lavanderia:
• Amasse a folha de alumínio em uma bola e
jogue-a na secadora com a roupa molhada
para se livrar da aderência estática.

• Para uma explosão ainda maior de óleos
essenciais em suas roupas, coloque um pano
de limpeza com algumas gotas de óleo
essencial em sua secadora. Vai sair com um
cheiro maravilhoso!

• Adicione algumas gotas de óleo essencial de
limão ao programa de lavagem para ajudar a
remover a gordura e o óleo dos tecidos.

1 2

3 4

5

 
Dica:
• Utilize uma meia-calça rasgada
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OIL SPOTLT (BALANCE)Óleo Essencial Destaque

 

 

 

A vida tem seus altos e baixos. O aroma 
quente e amadeirado do Mix Aterrador 
Balance cria uma sensação de calma e 
bem-estar enquanto restaura o equilíbrio 
natural do seu corpo por dentro e por fora.
Abeto: Efeito de ancoragem que ajuda na 
liberação emocional

Ho Wood: Oferece efeito calmante; aumenta a 
consciência espiritual

Blue Tansy: Alivia a raiva e promove um 
sentimento de autocontrole

Camomila Azul: Acalma os nervos

Olíbano: Promove a meditação, melhora a atitude 
e eleva o espírito

  

 

COMO USAR
                            Difunda algumas gotas para experimentar os 

benefícios aromáticos do mix

Tópico Aplique diretamente nos pés, pescoço e costas

 

 

MUDANÇAS RECENTES
Adição de Camomila Azul
A adição de Blue Chamomile aumenta ainda 
mais as propriedades calmantes deste mix 
extraordinário.

Substituição de Rosewood por Ho 
Wood
Ao longo dos últimos anos, a demanda por 
Rosewood tem aumentado. Por esta razão, a 
dōTERRA tomou a decisão de substituir 
Rosewood por Ho Wood. Valorizado por seus 
benefícios calmantes e calmantes, a Ho Wood 
oferece os mesmos benefícios que a Rosewood.

Aromático

Mix Aterrador Balance
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Aromatically Aromatouch Balance Basil  
Bergamot Breathe Cassia Cedarwood  
Cinnamon Citrus Bliss ClaryCalm Clove
Convention Cypress Deep Blue dōTERRA 
Elevation Essential Oil Eucalyptus Frankincense  
Ginger Healing Hands Helichrysum Immortelle
Internally InTune Lavender Lemongrass  
Lime Melaleuca Myrrh Nature 
On Guard PastTense Patchouli Peppermint
Pure Purify Rose Rosemary
Sandalwood Trimshake Thyme 
Vetiver Wintergreen Ylang Ylang 

CAÇA-PALAVRAS

C H M L E Y Y D E N I L W P T Y E L C W

N I N Y F V R L O R I J A L H S S I Y I

S O T I R A O I L O U S N I Y A N S P N

U R R R U R T L L A T P H M M N E A R T

T U E G U N H A C T C E A E E D C B E E

P G N D E S I H E A L I N G H A N D S R

Y O I V N T B N C I T U T O I L I E S G

L R N N N E S L C I T N P A S W K C D R

A O O E G E V H I N N R I U M O N N O E

C W S S N E R A I S L N E M S O A A O E

U S Y H E Y R X L M S E A V R D R L W N

E M R C S E L L E T R O M M I E F A R V

U E A U P A T C H O U L I O O T P B A Q

L L M O G N A L Y G N A L Y N N E P D A

B A E T M L A C Y R A L C U H G J V E N

P L S A J E L E V A T I O N S Y R L C P

E E O M E K A H S M I R T A I S S A C V

E U R O B R E A T H E N I C R U O S S U

D C P R B E R G A M O T D O T E R R A S

D A C A I N T E R N A L L Y N A T U R E
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Podemos ingerir os 
óleos essenciais?
Dr. David K. Hill, dōTERRA Oficial Médico Chefe

Os óleos essenciais são seguros para uso interno? Todo óleo pode ser usado internamente? Existem 

realmente benefícios para a saúde ao usar óleos dessa maneira? Há muitos anos, essas questões têm 

sido tópicos de crescente debate entre a comunidade de óleos essenciais. Embora a dōTERRA aprecie o 

valor dos modelos de aplicação históricos, também reconhecemos o valor da crescente biblioteca de 

pesquisa de óleos essenciais. A verdade é que os óleos essenciais são agentes poderosos capazes de 

transformar a saúde de uma forma totalmente natural. Muitos óleos essenciais são seguros para uso 

interno. A exclusão desse método de aplicação eliminaria talvez o modo de administração mais 

poderoso. O volume de pesquisas em constante expansão sobre óleos essenciais continua a confirmar a 

segurança do uso interno e a validar suas muitas utilidades.

 

Compreendendo a toxicidade
Toxicidade é um termo usado para descrever o 
ponto em que uma substância causa danos ao 
corpo. Até mesmo água, vitaminas e minerais - 
substâncias vitais para a vida - podem ser tóxicos se 
consumidos em uma dose alta o suficiente. Da 
mesma forma, todos os óleos essenciais possuem 
uma dose tóxica, embora esteja sempre muito 
acima das recomendações de uso adequadas. Talvez 
mais importante do que considerar os efeitos 
negativos associados ao uso excessivo, seja 
considerar os incríveis benefícios que podem ser 
obtidos quando os óleos essenciais são usados de 
maneira adequada e segura.

Alguns óleos essenciais não devem ser usados 
internamente. O Wintergreen, por exemplo, um 
óleo caracterizado por grandes quantidades de 
metilsalicilato, não é recomendado para uso 
interno. Em vez disso, é mais benéfico quando 
usado topicamente, onde pode ser aplicado 
diretamente a áreas específicas para um benefício 
específico.

 

Embora seja seguro tomar internamente em 
baixas doses, é simplesmente mais eficaz 
quando usado topicamente. Uma parte 
importante do uso de óleos essenciais é 
considerá-los individualmente, observando 
sua química específica, perfil de efeitos e 
métodos de aplicação apropriados.

“Os óleos 
essenciais já 
fazem parte da 
sua dieta 
normal.”

Vegetais
Folhas & Raízes

Proteínas:
Peixe & 
Nozes

Frutas:
Polpa & 
Casca
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A Qualidade Importa
Atualmente, nenhum órgão regulador oficial supervisiona a 
produção de óleos essenciais, nem existe um padrão universal que 
rege os protocolos de uso de óleo essencial. Por esta razão, a 
dōTERRA criou um processo de garantia de qualidade: CPTG 
Certified Pure Therapeutic Grade. Para serem seguros e eficazes, 
principalmente para uso interno, os óleos essenciais devem ter o 
perfil químico adequado e também estar isentos de quaisquer 
impurezas ou adulterações. A dōTERRA usa diversos métodos 
analíticos de terceiros para garantir que cada frasco atenda aos 
nossos altos padrões de composição e segurança. 

Além disso, muitos óleos essenciais são encontrados na lista de 
Geralmente Reconhecidos como Seguros (GRAS) do FDA, que 
aprova óleos essenciais para uso interno como constituintes não 
médicos. Embora esta lista não aprove o uso interno de 
suplementos dietéticos, ela define diretrizes gerais de segurança. 
As plantas e substâncias incluídas nesta lista possuem um histórico 
de segurança bem documentado quando usadas internamente. Os 
óleos essenciais têm usos e aplicações que vão muito além desses 
parâmetros; entretanto, a lista GRAS ainda é uma ferramenta 
credenciada que contribui para a confirmação da segurança do uso 
interno de óleos essenciais.

Linha de Frente Científica
Embora as aplicações tópicas e aromáticas tenham sido mais 
amplamente estudadas, pesquisas emergentes atuais começaram a 
validar a eficácia e segurança do uso interno. Da melhoria do 
estado emocional à proteção de órgãos vitais, o uso interno de 
óleos essenciais é um campo empolgante que está se 
desenvolvendo em um ritmo acelerado.* Quanto mais nos 
aprofundamos na ciência dos óleos essenciais, mais entendemos 
sua relevância fisiológica. Embora ainda haja a necessidade de 
muito mais compreensão e uma grande necessidade de pesquisas 
contínuas, devemos abraçar o poder e a segurança do uso interno 
que foi comprovado clínica e anedoticamente.

Como profissional, também reconheço que usar óleos essenciais 
internamente não deve ser algo considerado levianamente. Devido 
àsua natureza potente, é importante usar óleos essenciais com 
cautela e segurança. Mas, quando usados com atenção, muitos 
óleos essenciais podem ser administrados internamente com 
segurança e eficácia. Sua gama multifacetada de aplicações na 
saúde fornece a cada indivíduo a oportunidade de administrar 
naturalmente sua saúde com a máxima confiança.

* 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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TRANQUILIDADE

• Lavanda
• Roman Chamomile
• Bergamot

BOLO DE MUFFIN DE 
MIRTILO COM LARANJA
Excelente para um brunch ou como 
sobremesa.

Ingredientes
½ xícara de manteiga 
derretida
½ xícara de mel
3 ovos grandes
1 xícara de suco de 
laranja
½ colher de chá de 
Wild Orange

1 ½ xícara de farinha
1 ½ colher de chá de 
fermento em pó
½ colher de chá de canela
¼ colher de chá de suco 
de 
limão
1 xícara de mirtilos
1 ½ xícara de coco

 
 

 

 

Instruções
1. Bata a manteiga e o mel. Adicione os
ovos, o suco de laranja e o Wild Orange;
Misture.
2. Adicione os ingredientes secos e
misture bem.
3. Junte os mirtilos, 1 xícara de coco e o
suco de limão. Coloque em uma forma
de bolo
9x13.
4. Cubra com o coco restante.
5. Asse a 180°C por 30 a 40 minutos.

 

      DIY Herbal Tea Blends 

with Essential Oils
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HORA DO CHÁ 
ESSENCIAL

Misturas para 
chás herbais com 
óleos essenciais
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ACORDE
• Lemon

• Grapefruit

• Wild Orange

• Ginger (opcional)

 

APIMENTE
Ingredientes
3 xícaras de leite de
amêndoas
Mel
Óleo essencial de gengibre
Óleo essencial de canela
Óleo essencial de cravo
Extrato de baunilha

Instruções
1. Em uma panela pequena,
aqueça o leite de
amêndoas. Bata todos os
ingredientes à mão ou no
liquidificador.

RESPIRE 
COM 
FACILIDADE

PROTEÇÃO
IMUNOLÓGICA
• 1 pastilha dōTERRA
On Guard
• Lemon ou Wild
Orange
• 1 pastilha de
Peppermint

Fato:
Uma planta contém apenas cerca de 1–2 por cento de 
seu óleo essencial, então você teria que tomar 50–100 
vezes a mais da planta original para obter a mesma 
quantidade de benefícios do óleo essencial.  

 

  

DICAS —
1. Para evitar o sabor excessivo, mergulhe um palito no
centro da tampa do gotejador e gire-o em sua bebida:
repita o processo se necessário. Adicione ervas frescas
para dar cor e benefícios adicionais.
2. Retire a água quente do fogão antes de começar a
ferver.
3. Os óleos essenciais podem ser usados na preparação
de bebidas quentes ou frias.

• pastilha de Peppermint
• Lemon ou Wild Orange
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2007                                       
David Stirling, Dr. David Hill, D.C., 

Emily Wright e Gregory Cook   
têm uma ideia para uma empresa que, 

posteriormente, se tornaria a dōTERRA.

2010

2009
A dōTERRA tem sua  primeira     

convenção anual com 700 pessoas. 

Introduzida a linha Skin Care.

Produtos lançados:              
Bergamot, Coriander, and Roman Chamomile;                                                    

GX Assist, PB Assist, PastTense™                         
Tension Blend Roll On.

A dōTERRA® apresenta a técnica AromaTouch..

A dōTERRA apresenta o kit de óleos essenciais que,
posteriormente se torna o kit Médico da família;
o kit se torna um best-seller.

 

Mark Wolfert se junta à equipe Executiva da dōTERRA.

linha de produtos DigestZen lançada.. 

 
O CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®  se torna     
um símbolo do padrão de qualidade sem incomparável
da dōTERRA.

.

PRÉ-LANÇAMENTO        
A dōTERRA oferece um kit introdutório contendo     
frascos de 5 mL dos óleos de Lavanda, Lemon e Peppermint  ,  
e também 25 óleos individuais e 10 mixes. .

A dōTERRA lança com sucesso nos EUA a  
Conferência Celebration and Training, com 350    
participantes; o Complexo Vitamínico é apresentado.

Justin Harrison se torna o primeiro consultor a alcançar
o status de Diamond. . 

Robert Young se junta à equipe Executiva da dōTERRA. 

1,450 pessoas compareceram à Convenção dōTERRA 
Imagine, onde os óleos essenciais Lime, Melissa, 
e Patchouli 
outros novos produtos.

 foram apresentados, assim como

A dōTERRA expande para a Ásia, abrindo seu 
primeiro escritório em Taichung, Taiwan, 
assim como para a Europa e outros quatro mercados , 
em Singapura, Hong Kong, El Salvador e Costa Rica., .

Corey Lindley se junta à equipe Executiva da dōTERRA.

The Healing Hands Foundation, a philanthropic
effort is established.

2008

2011

CRESCENDO COM A 
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2012

2014

Os produtos dōTERRA usão utilizados como uma maneira de acalmar
pacientes, visitantes e trabalhadores na Sala de Emergência

do Hospital Vanderbilt University. .

3,100 people attended the Empower Convention.

Produtos lançados:                                                                     
           Fennel, On Guard Whitening Toothpaste,                          

Women’s Phytoestrogen Complex,                                       
Women’s Bone Nutrient Complex, Deep Blue® Rub 

Durante os últimos três meses de 2011, a,                          
dōTERRA adquire mais inventório do que                               

em 2008, 2009, e 2010 juntos. .

 
A dōTERRA faz a abertura de terra da nova
sede coorporativa de US$60 milhões em 

Pleasant Grove, UT.

dōTERRA opens new offices in                           
Japan, Australia, Hong Kong, and a                     

second Taiwan office.

A Fundação dōTERRA Healing Hands  embarcou em 
sua primeia viagem de serviço anual em Julho de 2013 para 

a cidade de Huehuetenango, Guatemala.

Número de Trabalhadores Coorporativos: 775: 

A dōTERRA dá as boas-vindas
ao primeiro Double Diamond e Double Blue Diamond..  

 Participantes da Convenção Elevate 2013: : 12,000

Produtos lançados:
On Guard+, DigestZen Softgels,                       

Cedarwood essential oil, Juniper Berry essential oil,                   
Reveal Facial System, On Guard Laundry Detergent 

IPCs in 110 coutries.

                

A dōTERRA é reconhecida por um de seus diferenciadores mais
 marcantes na indústria: uma taxa de retenção por mês de 65% comparada 
à média de 10% - 15% da indústria de vendas diretas. 

 

Número de Trabalhadores Coorporativos: 450

A Convenção Engage tem 7,000 participantes.. 

Produtos lançados:
A2Z Chewable, Black Pepper essential oil, Cilantro essential oil, DDR 
Prime™, DDR Prime Cellular Complex, InTune™, IQ Mega™, Mito2Max™, 
Healthy Hold Glaze, Salon Essentials Protecting Shampoo, Root-to-Tip 
Serum, Salon Essentials Smoothing Conditioner 

Abertura da Coreia. 
Viagem de Incentivo IPC em Tulum, México.

Conferência de Liderança em Phoenix, Arizona.

1,450 people attend the dōTERRA Imagine 
Convention where Lime, Melissa, and 
Patchoili essential oils were introduced as 
well as other new products. 

dōTERRA expands into Asia by opening its 
first Taiwan office in Taichung, Taiwan, as well 
as Europe and four other markets in Singapore, 
Hong Kong, El Salvador, and Costa Rica.

Corey Lindley joins the dōTERRA                                        
Executive team.

A Fundação Healing Hands, um esforço
filantrópico, é estabelecida. 

2011

2013
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VALIDAÇÃO DA QUALIDADE
A dōTERRA emprega seus métodos de teste para validação da 
qualidade em vários pontos da produção. Imediatamente após a 
seleção da planta, colheita e destilação, cada óleo essencial é 
revisado quanto à sua composição química. Uma segunda 
sequência de testes é iniciada quando o óleo é recebido em nossa 
unidade de produção para garantir que o que foi destilado e 
testado é o mesmo óleo essencial recebido. Uma terceira revisão 
da química é conduzida em um procedimento de três fases 
durante o processo de enchimento real. Cada uma dessas etapas 
de teste confirma que o óleo essencial permaneceu livre de 
contaminantes e alterações inesperadas durante a produção.

COMPARAÇÃO DA QUÍMICA
O Dr. Robert Pappas, uma autoridade máxima em química de 
óleos essenciais, disse: “Seu teste é tão bom quanto sua 
capacidade de interpretar e comparar os resultados.” A 
comparação precisa acompostos conhecidos em sua forma pura 
é crucial para a identificação. O Dr.Pappas, um especialista 
consultado pela dōTERRA, atualmente mantém uma das maiores 
bibliotecas de compostos aromáticos quimicamente corretos do 
mundo. Por meio de nossos esforços unificados, a dōTERRA 
identifica com precisão a pureza e a potência de cada óleo 
essencial. A dōTERRA fornece óleos essenciais certificados (CPTG) 
de grau terapêutico puro por meio desse processo exclusivo de 
garantia de qualidade.

 TESTE ORGANOLÉPTICO
O teste organoléptico envolve o uso dos sentidos humanos - 
visão, olfato, paladar e tato. Para destiladores especialistas, os 
sentidos são usados como a primeira linha de testes de 
qualidade para fornecer pistas imediatas sobre a aceitabilidade 
de um produto.

A pureza de um óleo essencial é sua característica mais importante. Aprendemos nas edições anteriores que 
métodos adequados de cultivo, colheita e destilação são cruciais para manter a pureza. As más práticas de 
produção e o desenvolvimento de variações de óleos essenciais sintéticos sugerem que é impossível identificar 
com precisão um óleo essencial puro sem análise científica. A análise apropriada dos constituintes de um óleo 
essencial é um dos aspectos mais desafiadores e detalhados da garantia de qualidade.

Historicamente, a cromatografia gasosa era suficiente para identificar os componentes individuais de um óleo 
essencial. No entanto, à medida que métodos mais sofisticados para desenvolver produtos de óleos essenciais 
sintéticos surgiram, foram necessários mais métodos de validação. Com o tempo, métodos de teste adicionais, 
como espectroscopia de massa, análise quiral, varredura de FTIR, análise de isótopos de carbono e outros, foram 
desenvolvidos para identificar com mais precisão cada componente individual do óleo essencial. 

 

O óleo que tem um cheiro incomum, consistência irregular ou 
cor estranha diz instantaneamente ao destilador que algo está
errado. Freqüentemente, esse teste é usado como uma etapa 
preliminar de controle de qualidade antes que qualquer outro 
teste seja realizado.

TESTE MICROBIANO
O teste microbiano envolve a análise de um lote de óleos 
essenciais quanto à presença de microorganismos de risco 
biológico, como fungos, bactérias, vírus e mofo. O processo 
envolve a retirada de uma amostra e a adição dessa amostra a um 
meio de cultivo esterilizado em um prato ou recipiente fechado. 
A amostra é incubada por um período de tempo e então 
observada quanto ao crescimento microbiano. Este teste é 
realizado no produto que entra nas instalações de fabricação e 
nos produtos prontos antes da distribuição para garantir que o 
produto não foi contaminado durante o processo de enchimento.

ANÁLISE DE CROMATOGRAFIA DE GÁS 
ESPECTROMETRIA DE MASSA (GC / MS)
Na cromatografia gasosa, um óleo essencial é vaporizado e 
passado por uma longa coluna para separar o óleo em seus 
componentes individuais. Cada componente percorrerá a coluna a 
uma velocidade diferente, dependendo de seu peso molecular e 
propriedades químicas, e é medido ao sair da coluna. Usando este 
método de teste, os analistas de controle de qualidade podem 
determinar quais compostos estão presentes em uma amostra de 
teste.
A espectrometria de massa é usada junto com a cromatografia 
gasosa para determinar a composição de um óleo essencial. Na 
espectrometria de massa, os constituintes previamente separados 
por GC são ionizados e enviados através de uma série de campos 
magnéticos. Usando o peso molecular e a carga, a quantidade de 
cada constituinte pode ser identificada, fornecendo informações 
adicionais sobre a potência do óleo essencial.

TESTANDO A

QUALIDADE
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Os GC são ionizados e enviados através de uma série de 
campos magnéticos. Usando o peso molecular e a carga, a 
quantidade de cada constituinte pode ser identificada, 
fornecendo informações adicionais sobre a potência do óleo 
essencial.

ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO 
COM TRANSFORMADA DE FOURIER
A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR) é realizada para garantir a potência e a qualidade 
consistente de um lote de óleo essencial. Este método de teste 
identifica os componentes estruturais dos compostos do óleo 
essencial. Em uma varredura FTIR, a luz infravermelha de 
diferentes frequências é emitida através de uma amostra de óleo 
essencial e a quantidade de luz absorvida pela amostra é medida. 
A qualidade da amostra é determinada pela 
comparação dos resultados de uma leitura de FTIR em um banco 
de dados histórico com padrões de absorção de amostras de alta 
qualidade.

 TESTE DE QUIRALIDADE
Quiralidade, uma palavra derivada da palavra grega “mão”, é um 
termo usado para descrever a orientação 3D de uma molécula. 
Assim como você tem duas mãos, as moléculas quirais existem 
em duas formas distintas, como a mão direita ou a esquerda. 
Você pode visualizar esse princípio olhando para suas mãos; 
quando colocados lado a lado, elas são imagens espelhadas 
uma da outro. No entanto, quando colocadas uma em cima da 
outra, não importa como você as vire, você não pode fazer com 
que eles se alinhem exatamente. Nas moléculas, cada “mão” 
possui propriedades químicas diferentes que afetam suas 
interações fisiológicas no corpo. Uma mão é produzida 
predominantemente na natureza. No entanto, em um 
ambiente de laboratório, a proporção de moléculas destras e 
canhotas é sempre 50/50 devido às suas semelhanças 
estruturais. A proporção de constituintes destros e canhotos 
pode ser determinada

por meio de um tipo especial de cromatografia gasosa. Embora 
não seja comumente realizado em uma base de lote a lote, este 
método de teste é usado para garantir que nenhum elemento 
sintético esteja presente.

 ANÁLISE ISOTÓPICA
A matéria é composta de minúsculos blocos de construção 
químicos chamados elementos. Embora existam dezenas de 
elementos, cada um é distinto devido ao número de prótons que 
contêm. Às vezes, um elemento pode existir em mais de uma 
forma estável se tiver mais ou menos nêutrons. Quando isso 
ocorre, os elementos são chamados de isótopos. O elemento 
carbono existe em dois isótopos estáveis, carbono-12 (6 prótons 
e 6 nêutrons) e carbono-13 (6 prótons e 7 nêutrons). Como os 
óleos essenciais são compostos orgânicos, eles são compostos 
principalmente de átomos de carbono e possuem uma certa 
proporção de isótopos de carbono-12 a carbono-13. Essa 
proporção varia de acordo com a localização ao redor do 
mundo. Usando um tipo especial de espectroscopia de massa, é 
possível determinar quais isótopos estão presentes em um 
componente do óleo essencial e em quais quantidades. Se 
proveniente do mesmo local, todos os constituintes de um óleo 
essencial devem possuir a mesma proporção de isótopos. Se um 
determinado constituinte tiver um perfil isotópico diferente do 
dos outros constituintes, o analista de controle de qualidade 
saberá que o óleo contém uma adulteração.

 TESTE DE METAIS PESADOS
Os testes de metais pesados mostram a quantidade de 
conteúdo de metais pesados no óleo essencial. Quando 
devidamente destilados, os óleos essenciais não devem conter 
metais pesados. O teste de ICP-MS usa um meio de alta energia 
chamado Inductively Coupled Plasma (ICP) para ionizar a 
amostra. A amostra é então passada por um espectroscópio de 
massa, que separa a amostra em suas partes elementares e 
fornece uma leitura sobre quais elementos estão presentes e 
em quais quantidades.

Coluna 
Cromatográfica

Cilindro 
de Gás

Detector

Amostra
GCMSGCMS ChiralityChirality

Amostra

Fonte de 
Luz Infravermelha

Espelho

Detector

FTIR

FTIR

Amostras de diferentes fontes terão diferentes razões isotópicas de 
carbono.

Análise Isotópica
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FILIPINAS
missão humanitária
A Fundação dōTERRA Healing Hands uniu-se ao nosso parceiro de caridade Mentors International para ajudar 
na missão humanitária nas Filipinas após o tufão Haiyan. Os fundos que doamos foram utilizados para fornecer 
materiais de construção a 60 famílias para consertar e reconstruir suas casas e comprar alimentos, utensílios 
domésticos e suprimentos médicos básicos para 138 famílias em Tacloban. A Fundação Healing Hands 
também ajudou a Globus Relief, ajudando a pagar o envio de um grande contêiner de suprimentos médicos 
para as áreas afetadas. A Globus trabalhou com uma organização chamada Charity Vision para ajudar a 
facilitar a distribuição de suprimentos para os mais necessitados.

Também trabalhamos com uma organização chamada Mercy in Action, um grupo sem fins lucrativos de 
parteiras que fornece obstetrícia gratuita e outros serviços de saúde diretamente para as comunidades mais 
afetadas pelo tufão. Doamos 16 kits médicos de família para sua clínica localizada em Dulag, Filipinas. A 
fundadora e líder de seu grupo, Vicky Penwell, tem usado ativamente os óleos essenciais da dōTERRA há 
algum tempo e forneceu treinamento para outras parteiras na clínica. Os óleos chegaram na hora certa, pois 
havia muita necessidade logo após o tufão. A clínica funciona nas Filipinas há 23 anos.
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 Projeto Chiquimula
Em nossa convenção de 2013, a Fundação dōTERRA Healing Hands doou um legado de
US$100.000 para a Mentors International a ser utilizado para criar um novo fundo de
empréstimo na cidade de Chiquimula, no centro da Guatemala. Com a ajuda da
Fundação dōTERRA Healing Hands, o fundo de empréstimos possui 210 clientes ativos
e desembolsou US$ 81.000 em empréstimos, com recuperação quase total do
investimento. Nessa área, abençoamos a vida de aproximadamente 800 membros das
famílias envolvidas e geramos cerca de 300 novos empregos na época de plantio e
colheita.

As famílias dos clientes agradecem as bênçãos que a
Mentors Guatemala trouxe à sua região, já que estão em
áreas esquecidas e nenhuma outra instituição
veio antes para oferecer apoio. Não é incomum ver
nossos clientes com lágrimas de felicidade escorrendo
pelo rosto por terem recebido esses empréstimos.

A Mentors Guatemala está abençoando a vida de 4.400
clientes ativos atualmente. Dessas famílias, 800 estão
agora em Huehuetenango, onde a dōTERRA forneceu 
um projeto de serviço maravilhoso no ano passado para 
35 CIPs e 50 residentes locais que ajudaram a reformar 
uma escola primária onde os filhos de muitos clientes
da Mentors frequentam.

Para fazer uma doação ou encontrar mais informações
sobre esses projetos e atualizações sobre os próximos
projetos, como o Projeto Gana Deseret Hospital e os
Projetos do Hospital Cajamarca, visite
www.doterrahealinghands.org



 

 

HUMMUS de 
ROSEMARY e 
LEMON
ENVIADO POR: Mandi Felici, Virgínia

COUVE DE BRUXELAS SALTEADAS e ASPARGOS
com ÓLEO dōTERRA LEMON 

 

INSTRUÇÕES
1. Misture todos os ingredientes no
processador de alimentos até ficar
homogêneo.
2. Coloque na geladeira por 30 minutos e sirva
com pepinos orgânicos fatiados, cenouras,
tomates cereja e biscoitos.

Dica do editor:
Adicione mais azeite ou água 
para atingir a consistência 
desejada

Tão leve, porém 
satisfatório!

INGREDIENTES

1 lata de grão de bico orgânico (½ líquido 
drenado)
2 dentes de alho, descascados
2 colheres de sopa de azeite orgânico 
prensado a frio
2 colheres de sopa de pasta de gergelim
Suco de ½ limão
2 gotas de óleo essencial de limão dōTERRA
1 gota de óleo essencial de alecrim dōTERRA
1 colher de chá de sal marinho do Himalaia

 

 

ENVIADO POR: Heather McGinnis, Nova Jersey

INGREDIENTES
1 pacote de aspargos
340 g de couve de Bruxelas
2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
Sal temperado
2-3 gotas de óleo essencial de limão
3-4 xícaras de água

DIRECTIONS
1. Ferva a água.

2. Separe as couves de Bruxelas e adicione à água.
Ferver por 4-5 minutos.

3. Enquanto as couves de Bruxelas estão cozinhando,
aqueça a frigideira.

4. Drene as couves de Bruxelas e adicione o azeite na
frigideira.

5. Adicione as couves de Bruxelas e polvilhe com o sal

6. Salteie as couves de Bruxelas por cerca de 3
minutos, então adicione o óleo essencial de limão.

7. Adicione os aspargos e jogue. Tampe a frigideira e
deixe cozinhar,mexendo algumas vezes para revestir
os aspargos.

8. Cozinhe até alcançar a maciez desejada.
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INSTRUÇÕES:
1. Encha uma assadeira rasa com água morna. 
Umedeça o pano de prato com água e torça; 
coloque na superfície de trabalho.
2. Mergulhe uma folha de papel de arroz em água 
morna por alguns segundos ou até que comece a 
amolecer. Retire da água e coloque sobre uma 
toalha.
3. Rale o repolho em uma tigela e adicione o óleo 
essencial de limão. Coloque uma folha de espinafre 
na base do círculo de papel de arroz. Cubra com 
pepino, cenoura, pimentão, repolho e brotos de 
alfafa.
4. Enrole o rolo com cuidado de baixo para cima, 
mantendo o mais apertado possível.
5. Depois de um rolo completo, coloque várias 
folhas de coentro e manjericão na embalagem. Puxe 
as laterais da embalagem (como um burrito) e 
continue a embrulhar até que o rolo esteja seguro.
6. Coloque em uma travessa levemente untada com 
óleo e cubra com filme plástico; repita com as folhas 
restantes.

INSTRUÇÕES:
Misture todos os ingredientes no liquidificador, 
bata até ficar homogêneo, adicionando mais água 
se necessário. Cubra com o amendoim picado.

Nota: Primeiro misture o molho para imersão e 
deixe-o endurecer para que os sabores se 
misturem. O sabor ficará muito diferente após 
alguns minutos. Prove antes de servir.

      
 

MOLHO DE AMENDOIM

ROLINHOS PRIMAVERA 
com MOLHO DE 
AMENDOIM
ENVIADO POR: Linda Powers, Arizona

INGREDIENTES
(4–6 porções)
12 folhas de papel de arroz (de preferência as 
pequenas folhas circulares)
2-3 cenouras médias cortadas em palitos de 0.6 cm
½ pepino, cortado em palitos de 0.6 cm
½ pimentão (amarelo, vermelho ou laranja), em fatias 
finas

¼ de repolho roxo, em fatias finas
½ xícara de folhas de espinafre baby
½ xícara de brotos de alfafa
¼ xícara de folhas de coentro picadas
¼ xícara de folhas de manjericão picadas
1 gota de óleo essencial de limão
 

INGREDIENTES
3 colheres de sopa de amendoim ou 
manteiga de amêndoa
1 colher de sopa de tamari, amino líquido ou 
molho de soja
2 colheres de sopa de xarope de bordo
4 colheres de sopa de água morna
1 gota de óleo essencial de limão dōTERRA
Amendoim picado para cobertura

 EMAGREÇA NA PRIMAVERA
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Cuidados com a 
Pele:

• Essential Skin Care System with
Anti-aging Moisturizer or Hydrating
Cream– 100 PV
• Hand and Body Lotion– 14.50 PV
• Wild Orange– 10.50 PV

Atleta:
• Deep Blue Rub- 29.25 PV

• DDR Prime- 55 PV

• Mito2Max- 25 PV

• Grapefruit- 16 PV

Precisa alcançar
Confira a lista das 10 principais combinações

de produtos da dōTERRA que equivalem a 
um pedido de 125 PV: O que é Volume Pessoal (PV)?

PV é o volume pessoal, na maioria dos produtos o 
PV corresponderá ao valor de atacado.

Crianças:
•Chewables/IQ Mega
Pack- 25 PV
• InTune Focus Blend- 34.5 PV
• On Guard Foaming Hand Wash- 18.5
PV
• Fractionated Coconut Oil- 12 PV
• Citrus Bliss Invigorating Blend- 15 PV
• Balance Grounding Blend- 20 PV

Saúde da Mulher:
• Women’s Health Kit- 60 PV
• LifeLong Vitality Pack- 60 PV
• Serenity Bath Bar- 5 PV

Alívio de Tensão:
• Frankincense- 69.75 PV
• Elevation Joyful Blend- 37 PV

• PastTense Tension Blend- 18.50 PV
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 * O Programa de Recompensas de Fidelidade (LRP)

oferece créditos de produtos gratuitos para
compras mensais solicitadas no programa.

• LLV Pack- 60 PV
• On Guard+- 21
PV
• Bath Bar- 5 PV
• Lemon- 10 PV
• TrimShake- 25
PV
• Lip Balm- 4 PV

Combos 
Misturados

• LLV Pack- 60 PV
• DDR Prime- 55 PV

• Lemon- 10 PV

 

• DigestZen Softgels- 15 PV
• IQ Mega- 30 PV
• On Guard Laundry Detergent- 20
PV
• Peppermint Beadlets- 11.50 PV
• On Guard+- 21 PV
• Hand and Body Lotion- 14.5 PV
• Lime- 13 PV

20 PV
34.5 PV

30 PV
18.5 PV

11.5 PV
10.5 PV

• Terrazyme- 37.50 PV
• Wild Orange- 10.5 PV
• On Guard Toothpaste- 5 PV

• Zendocrine Detoxification Blend- 24.5 PV
• Shampoo and Conditioner- 23 PV
• Slim & Sassy Metabolic Blend- 24.5 PV

Ganhe um produto do 
mês GRATUITO ao 
fazer um pedido 
mínimo de LRP* de 125 
PV até o dia 15 do 
mês.

  



32 / SPRING 2014 LIVING MAGAZINE

 

Guia do Homem: Ciclismo

Coloque 1-2 gotas de óleo essencial de Toranja em sua garrafa de água não plástica para um impulso de energia.

Aplique o óleo essencial de Melaleuca na pele para sua função de limpeza, rejuvenescimento e aumento do 

sistema imunológico.

Adicione óleo essencial de Lavanda ao seu creme favorito para acalmar a pele irritada.

Use o Deep Blue Rub para aliviar os músculos doloridos ocasionais após um longo passeio.

Aplique os óleos essenciais de Peppermint e Frankincense no pescoço para ficar alerta.

Use o hidratante labial doTERRA para lábios rachados pelo vento.

Use Cedarwood para promover uma respiração limpa. 

PETISCOS DE ENERGIA
INGREDIENTES
1 xícara de coco finamente ralado
1 xícara de manteiga de amêndoa
1 xícara de cranberries secas
½ xícara de mel cru
½ colher de chá de sal
2 colheres de sopa de sementes de chia
3 gotas de óleo essencial Wild Orange

INSTRUÇÕES
Misture tudo, exceto ½ xícara de coco ralado.
Faça bolas e, em seguida, passe no coco ralado que sobrou.
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IDEA NOTEBOOK

DICA DE 
MIX

DICA 
PARA 
ROSTO

DICA 
PARA
PELE

  

   

                                    

 

Máscara Facial Cítrica
Rejuvenescedora
Ótima para todos os tipos de pele, esta 
máscara facial caseira ajudará a 
iluminar e revitalizar a pele cansada.

• 5 gotas do óleo essencial cítrico
dōTERRA de sua escolha
• 3 colheres de chá de mel

Instruções

1. Misture todos os ingredientes em
uma tigela pequena.
2. Aplique a máscara no rosto
recém-limpo; deixe descansar por
15-30 minutos.
3. Enxágue com água fria e seque.

                                                                        

Mix Inspirador
Enviado por Sandra Bilokonsky, TX

• 10 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta
• 5 gotas de óleo essencial de camomila romana
• 10 gotas de óleo essencial de laranja selvagem

• 2 gotas de óleo essencial de olíbano

Instruções
Coloque as gotas em um frasco roll-on de 
30 ml, preencha o restante com Óleo de 
Coco Fracionado da DōTERRA.

                                                                                                                               

Hidratante Corporal de Wild Orange e 
Manga
Enviado por Lori Dixon, IL

“Eu adoro o cheiro dos cítricos na primavera! O Wild Orange é um dos meus 
favoritos. Eu uso na minha água, suco de laranja, protetores labiais e loções. Esta 
combinação de manteiga de manga e laranja selvagem é incrível e deixa sua pele 
sedosa e macia.”

Ingredientes
Rende em torno de 450 g

                                                               

• ½ xícara de óleo de semente de uva
• 1 xícara de manteiga de manga
• 20 gotas de óleo essencial de laranja
selvagem

Instruções
Usando uma batedeira, bata bem e coloque 
em recipientes.

 compartilhe sua dica!

Envie um email para editor@doterra.com com 

sua receita de óleo essencial favorita, ideia ou 

dica. 

DICA
PARA

MANCHAS

Use óleo essencial de Melaleuca
para remover manchas de 
marcadores permanentes das 
paredes, mesas, bancadas, etc.
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Energia. Resistência. 
Determinação.
To Order:
Use Item No. 35310001
U.S. $39.33 Retail
120 capsules


