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Au Naturel Never 
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Desodorante Natural do- TERRA®

Au Naturel Nunca 
teve um cheiro 
tão bom.



O CORAÇÃO DO FORNECIMENTO POR 
CO-IMPACTO 

Assim como em outros lugares onde o fornecimento por 
co-impacto está sendo implementado, Nosy Be tem suas 
dificuldades. Ela também tem um grande potencial graças à 
nossa parceria altamente valiosa com as pessoas, que foi 
facilitada por meio de nossa parceria local. O fornecimento 
por co-impacto funciona devido aos efeitos fortalecedores da 
parceria. Essas parcerias garantem um tratamento justo para 
os produtores ou colhedores, que geralmente é colocado em 
risco pelos intermediários. 

A demanda da dōTERRA por óleos essenciais de qualidade 
significa que os produtores e destiladores de ylang ylang têm 
um comprador garantido. Sem esse comprador, os 
destiladores vendem seu óleo pelo lance mais alto, que nem 
sempre paga tanto. A especulação de preços atinge 
especialmente os agricultores que não fazem parte de uma 
cooperativa ou que não têm um parceiro comprometido em 
ajudá-los a ter sucesso. Existem outros benefícios também. 
Os produtores que criam um produto de qualidade e 
continuam a melhorá-lo são recompensados por seus 
esforços. Eles não apenas recebem um salário justo, em 
troca da produção de óleos de melhor qualidade, como 
também são recompensados com um bônus anual.

 

Eles também podem investir mais na expansão de sua 
capacidade de produção por meio da instalação de novas 
unidades de destilação e da incorporação de mais 
produtores em cooperativas para que possam se organizar 
melhor para atingir maiores volumes de produção.

POR QUE YLANG YLANG?

Desde o final dos anos 1800, o ylang ylang, ou Cananga 
odorata, é cultivado em Nosy Be, e dessas árvores vem um 
pouco do óleo de Ylang Ylang da mais alta qualidade do 
mundo. Originalmente introduzido em Madagascar por 
perfumistas franceses quando era uma colônia francesa, o 
ylang ylang possui um processo de destilação muito 
refinado. Como a indústria de perfumes precisa de aromas 
muitoespecíficos, um método específico foi desenvolvido, 
exclusivo para esse óleo. O Ylang Ylang é dividido em vários 
perfis diferentes: Ylang Ylang I, II, III, extra e completo. Isso 
significa que diferentes moléculas ponderadas surgem 
durante diferentes tempos no processo de destilação, as 
notas de topo primeiro e as notas de fundo por último. Para o 
Ylang Ylang da dōTERRA, o perfil completo é utilizado.

 

 

DENTRO DO
ALCANCE:
A história de fornecimento
por co-impacto do
Ylang Ylang

Na ilha de Nosy Be, logo após a costa noroeste de Madagascar, os ramos das árvores de ylang ylang se 
estendem paralelos ao solo. Os cultivadores cuidadosos os podam propositalmente dessa forma para 
tornar mais fácil a colheita das flores da árvore. Mas, mesmo ue as flores se tornem mais fáceis de 
alcançar, a renda sustentável de sua colheita continua sendo um problema difícil de resolver. A
dōTERRA e um parceiro local agora estão trabalhando para capacitar a ueles ue produzem Ylang 
Ylang - os cultivadores, colhedores e destiladores - a mudar suas próprias circunstâncias, começando 
com sua renda.



A dōTERRA exige o perfil completo para que não haja 
separação das moléculas aromáticas, garantindo assim que 
recebamos toda a gama de compostos produzidos pelas 
delicadas flores para seu pleno benefícioterapêutico. Os 
perfumistas, por outro lado, preferem a separação para 
perfis de fragrâncias específicos.

Este óleo precioso é frequentemente utilizado por suas 
propriedades de melhora do humor, bem como para 
promover cabelos e pele com aparência saudável. O Ylang  
Ylang é um dos óleos básicos em nosso mix  console, por 
sua capacidade de acalmar as emoções.   

PARA O FUTURO
A Fundação Healing Hands está em 
processo de revisão de possibilidades para 
um projeto de benefício comunitário em Nosy 
Be em parceria com uma cooperativa de 
ylang ylang com a qual a dōTERRA trabalha 
por meio da iniciativa de fornecimento por 
co-impacto.

 

  

  

  

  

  

O PROCESSO COMPLEXO
O óleo essencial de Ylang Ylang é extremamente trabalhoso de se 
produzir. A época de colheita atinge o pico de dezembro a março. 
Antes que uma árvore possa ser colhida, ela precisa crescer portrês 
a quatro anos. Assim que essa idade for atingida, o processopode 
começar:

1. Quando as flores ficam amarelas com um centro vermelho,
elas estão prontas para serem colhidas. As árvores devem sercolhidas 
várias vezes ao longo de um período de cinco a seissemanas.

2. Os colhedores recolhem as flores e trazem de volta seus cestoscheios 
para serem pesados. Eles então criam uma pilha em umaplataforma e 
escrevem seus nomes ao lado da pilha paramanutenção de registros e 
pagamento.

3. As flores são então entregues a uma destilaria próxima, ondedevem ser 
destiladas em 24 horas.

4. Como todas as flores, o ylang ylang deve ser destilado em umprocesso 
de hidrodestilação, o que significa que são colocadas em água e fervidas 
para criar o vapor que contém o óleo. Esseprocesso leva 24 horas para ser 
concluído, com os trabalhadoresmantendo o fogo alimentado à mão para o 
processo de destilação.

5. O óleo essencial completo de Ylang Ylang está pronto para ser enviado.
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O poeta John Donne disse: "Nenhum homem é uma ilha." É quase impossível viver sem 
causar um impacto positivo ou negativo na vida de outras pessoas. Em nenhum 
momento isso é mais verdadeiro do que em tempos de desastres naturais devastadores, 
como o terremoto e seus numerosos tremores secundários no Nepal em abril e maio 
deste ano. Movidos pela situação de uma nação já atingida pela pobreza, outras nações 
em todo o mundo doaram tempo, dinheiro e mão de obra para ajudar. A doTERRA® 
tornou-se parte dessa resposta esmagadora quando surgiu a oportunidade de causar um 
impacto e melhorar a vida das pessoas traumatizadas por este desastre.
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 Primeiros Socorros

Já envolvida profundamente em uma iniciativa de 
fornecimento por co-impacto no Nepal, a dōTERRA 
imediatamente começou a entrar em contato comseus 
parceiros para ver o que poderia ser feito. Em28 de abril, 
os fundadores anunciaram que a doterra igualaria todas 
as contribuições para a Fundação Healing Hands da 
dōTERRA em até US$ 500.000 até o mês de maio. 

Enquanto isso, para ajudar com as necessidades 
imediatas, a Fundação Healing Hands da dōTERRA 
liberou US$100.000 em 1º de maio. Esses fundos 
iniciais, juntamente com fundos adicionais de nossos 
parceiros no local, possibilitaram que milhares de 
pessoas recebessem os suprimentos tão necessários. 
Pacotes com lonas, tendas, cobertores e comida logo 
chegaram em algumas das áreas mais atingidas.

A resposta ao pedido de doações mostrou a grande 
preocupação das pessoas em toda a comunidade da
dōTERRA. Mais de US$ 317.000 foram doados,tornando 
possível para a dōTERRA apresentar uma doação 
combinada de quase US$ 636.000. Esses fundos serão 
distribuídos por meio de nossos parceiros, como a 
CHOICE Humanitarian e outros, para financiar esforços 
direcionados a ajudar o povo nepalês na reconstrução, 
especialmente nos distritos de Lamjung e Dolakha.

 Necessidades contínuas

Reconhecendo a necessidade de manter a 
educação,o povo nepalês queria ajuda para 
reconstruir escolas que haviam sido destruídas no 
terremoto. As pessoas querem ter um futuro melhor e 
enfatizam a importância de ter uma escola antes 
mesmo da moradia. Para atender a essa 
necessidade, salas de aula temporárias são mantidas 
em grandes tendas doadas pela Fundação Healing 
Hands, que possuem o benefício adicional de abrigar 
famílias durante a noite. 

Mesmo com o país se recuperando, o Nepal ainda 
enfrenta tempos difíceis. Até agora, a reconstrução 
está progredindo e os cidadãos estão restabelecendo 
uma sensação de normalidade enquanto muitos
vivem em condições temporárias. A Fundação 
Healing Hands da dōTERRA forneceu financiamento 
para 200 casas temporárias. À medida que escolas e 
mais moradias seguras contra terremotos são 
construídas, a esperança está voltando e a cura 
começou.

  

   

   

1. Faça uma doação usando sua 
conta do PayPal.

2. Faça uma doação única em 
dinheiro dedutível de impostos.

3. Adicione uma doação mensal 
recorrente ao seu pedido de 
recompensas por fidelidade.

   

  

4. Comprometa-se com uma doação 
de US$ 1 marcando a caixa  de todos 
os pedidos online que você  fizer com 
a dōTERRA.

5. Compre a Loção Rose. O preço 
total de compra de US$ 20 será 
doado  para a Fundação Healing 
Hands da dōTERRA.
Para obter mais informações, visite doterra.com

 Como você pode 
doar para a 
Fundação  
Healing Hands  da 
dōTERRA.



 

 

  

 

Quando percebeu o quão ruim sua 
saúde havia se tornado, Mary sabia 
que precisava mudar ou poderia 
acabar deixando os filhos sem mãe. 
Com essa verificação da realidade, 
Mary começou a jornada para o 
bem-estar e não olhou para trás. Ela 
perdeu 24 kg e adora seu novo estilo 
de vida.

O Despertar

Depois de um período de aumento dos 
cuidados de saúde que não estava 
funcionando, o médico de Mary disse a 
ela que havia uma razão pela qual ela 
não estava melhorando. Ela esclarece: 
“Eu estava culpando meus hormônios e 
minha medicação por tudo que estava 
errado, mas meu médico me disse que 
eu precisava de exames de sangue 
porque ele sabia que eu tinha outros 
problemas”. Mary vinha comendo sua 
dor emocional há algum tempo, mas 
não conseguia admitir para si mesma 
que tinha um problema. O despertar de 
Mary veio no dia em que ela recebeu 
os resultados dos exames de sangue. 
Ela tinha muitos indicadores de 
problemas de saúde a longo prazo, que 
são comuns em sua família, e 
encurtaram a vida de alguns membros 
desta. "Eu não queria ser assim. 
Percebi que ser saudável é uma 
escolha, e que meu futuro não 
precisa ser enfermo." Com essa nova 
mentalidade, Mary decidiu entrar na 
Competição Slim & Sassy.

 

 

 
 

 

Introduzindo uma Nova Dieta

O marido de Mary, Shane, foi sua rocha 
durante esse tempo. No dia em que ela 
começou o desafio, ele vasculhou os 
armários e jogou fora toda a comida não 
saudável que havia na casa, embora ela 
implorasse para que não o fizesse. Ele 
então foi às compras e voltou para casa 
com alimentos saudáveis e recipientes 
para lanches para facilitar que ela 
começasse a comer de forma saudável 
imediatamente. Por três dias, Mary quis 
desistir, enquanto seu corpo sofria com a 
abstinência de açúcar e cafeína. Mas 
Shane disse a ela que era capaz de 
continuar por mais um dia - até mesmo 
por mais uma hora. Com seu incentivo, 
Mary continuou em frente e passou a 
amar a alimentação saudável. Mary diz: 
“Nunca me senti restrita. Eu tomava o 
óleo essencial Slim & Sassy e o 
TrimShake todas as manhãs e nunca 
me senti como se estivesse morrendo 
de fome. Eu não estava em uma dieta 
magra; era uma dieta de mudança de 
saúde. Passei de comer um vegetal por 
dia para comer de sete a nove porções de 
vegetais por dia. Em vez de beliscar 
doces, cereais ou batatas fritas, eu comia 
um punhado de ervilhas, cenouras ou 
edamame.” Um ano depois, as mudanças 
que ocorreram na vida de Mary tiveram 
efeitos poderosos. Ela agora trabalha 
com um treinador pessoal para 
acompanhar seus exercícios.

 

 

 

Ela também é certificada na Técnica 
AromaTherapy® e tornou-se praticante de 
EFT (Emotional Freedom Technique). Ela 
diz: “Estou em uma nova jornada. Não sei 
para onde vou, mas tenho uma confiança 
recém-descoberta e um senso de 
auto-estima.”

Insista para Continuar
Mary insiste: “Se você conseguir passar da 
primeira semana de exercícios e da 
primeira semana de alimentação saudável, 
não vai querer voltar”. Conforme ela 
progrediu, sua motivação para continuar 
mudou. Ela diz: “Comecei a gostar da 
maneira como me sentia, então isso me 
incentivou a continuar, mesmo nos dias 
em que me sentia dolorida e não queria 
malhar. Eu me olhava no espelho, subia 
na balança ou de repente percebia que 
conseguia andar por aí com meus filhos, e 
isso fazia a diferença.” Mary fez coisas 
que ela não poderia ter feito antes do 
desafio, incluindo treinar o time de futebol 
do jardim de infância de seu filho. Ela diz: 
“Quando você está ensinando oito alunos 
do jardim de infância a jogar futebol, você 
não fica de lado e diz a eles o que fazer, 
você tem que correr no campo com eles. 
Então eu corria com eles três dias por 
semana, além dos treinos que já estava 
fazendo. Eu não poderia ter feito isso sem 
abastecer meu corpo adequadamente."
Para qualquer pessoa que esteja tentando 
fazer a mudança para um estilo de vida 
mais saudável, Mary tem este conselho: 
“Qualquer um pode fazer isso. Não 
importa em que nível você
começa. Qualquer um pode fazer um dia 
de cada vez, ou mesmo uma hora de cada 
vez, se permanecer focado. Juntamente 
com os exercícios e uma alimentação 
saudável, os óleos essenciais são 
essenciais para uma mudança de estilo 
de vida saudável, porque eles mantêm 
seu corpo na direção certa. Eu já tinha 
usado a dōTERRA antes, mas quando 
comecei a usar os produtos todos os dias e 
entrar em um regime com eles, meu corpo 
se sentiu muito bem.”

Mary Myers
 VENCEDORA DO GRANDE PRÊMIO DA COMPETIÇÃO 2015®

 * Os resultados exigem mudanças na dieta e nos exercícios. Os usuários 
que não fazem as alterações têm menos probabilidade de ver os 
resultados.

Karicia
Máquina de escrever
Depois



2015 COMPETITION GRAND PRIZE WINNER

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

•  Slim & Sassy TrimShake
(Item No. 35200001)

•  Lifelong Vitality Pack
(Item No. 34210001)

•  Deep Blue® Rub  (Item No. 38900001)

•  Peppermint  (Item No. 30190001)

•  Mito2Max®  (Item No. 35310001)

•  Lemon  (Item No. 30120001)

•  Lime  (Item No. 30870001)

• Grapefruit  (Item No. 30100001)

Como se 
manter na 
linha

 Coma vegetais e experimente coisas novas.

Uma salada é uma opção saudável para todos, 
mas existem muito mais opções do que apenas isso.

Beba água. 
Adicone óleos cítricos como Lemon, 
Lime, ou Grapefruit para sair da rotina. 

 Faça exercícios, mesmo que doa. 
Continue, pois desistir só fará com que doa 
mais. 

 
 

Encontre um amigo ou alguém que irá cobrá-lo.

Você pode sabotar-se e machucar somente a você. Contudo, 
se fizer isso com outra pessoa, prejudicará seu progresso 
também.

  

 

 

Viva a vida ao máximo. 

Dê a si mesmo o que você precisa 
para fazer isso. Quando você se sentir 
bem e colocar sua vida em primeiro 
lugar, todo o resto se encaixa. Seu 
mundo parece muito mais feliz quando 
você cuida de si mesmo antes de 
ajudar os outros.

1

2

3

4

5

PRODUTOS UTILIZADOS
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Como a dieta normal é pobre em 
nutrientes, é importante tomar um 
suplemento diário, como o dōTERRA 
Daily Nutrient Pack™ ou Mito2Max® .

TOME
S U P L E M E N T O S  D E

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

EXERCITE-SE

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

VÁ
MEIO-DIA

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

PERMANEÇA

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

TENHA UMA
’ S

S ONO

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

RECEBA UMA®

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

 

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

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

Óleos Essenciais para Energia:

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

ALONGUE-SE

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

COMA

ZTIRE UM

DICAS   PARA    AUMENTAR   A     SUA

ENERGIA

10 / FALL 2015 LIVING MAGAZINE

E RESPIRE

REVIGORE-SE

COM ÓLEOS

ESSENCIAIS

A difusão de qualquer óleo 
essencial cítrico ajuda a elevar 
e melhorar seu humor, 
enquanto olíbano, 
hortelã-pimenta e alecrim são 
benéficos para o fortalecimento 
dos sentidos.

PARA    FORA

PEQUENAS

REFEIÇÕES MAIS

FREQUENTES

AROMATOUCH

HIDRATADO

BOA NOITE   DE

COCHILO

QUALIDADE

www.gotasdaterra.com



Because the average diet is 
lacking in nutrients, it is 
important to take a daily 
supplement such as the 
dōTERRA Daily Nutrient 
Pack™ or Mito2Max®.

take
Q U A L I T Y
S U P P L E M E N T S

Most people are aware that 
working out helps you 
alleviate stress and anxiety. 
However, instead of working 
out earlier or later in the 
day, try working out 
mid-afternoon. Studies 
suggest that working out at 
this time can increase your 
productivity—making the 
time away from the o�ce 
worth it.

workout

10Energy

Simply breathing in fresh air 
for 20 minutes can change 
both your energy levels and 
mood for the better. It also 
means you get that crucial 
amount of sun exposure to 
keep your vitamin D levels up.

go
O U T S I D EM I D D A Y

It’s important to keep water 
in your system, even when 
the weather is cooling down 
and you feel like you don’t 
need as much. Stay away 
from sugary drinks that can 
actually dehydrate you 
more.

stay
H Y D R A T E D

Your body does a lot during 
sleep, including healing and 
rejuvenating. Be sure to get  
plenty of rest—for adults 
seven to nine hours is the 
recommended amount. 

get a
G O O D N I G H T ’ S
S L E E P

Di�using any citrus essential 
oil is shown to help uplift and 
improve your mood, while 
Frankincense, Peppermint, 
and Rosemary are beneficial 
in invigorating the senses.  

invigorate
W I T H
O I L S

E S S E N T I A L

The invigorating e�ects of 
the AromaTouch Technique  
essential oil application can 
help you re-center and reduce 
stress. Make sure to stay 
hydtrated before and after.

get an
A R O M A T O U C H ®

Taking a long nap might 
seem like the answer, but it 
really can set you back for 
the rest of the day and keep 
you from sleeping during 
the night. Instead, take a 
quick midday power nap of 
around 10–20 minutes.

take a
P O W E R N A P

As the days get shorter and colder, even the best of us can feel like
we’re losing that pep in our step. Keep reading to find out some simple 
ways to beat that middle-of-the-day fog and regain lost energy. 

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

Essential Oils for Energy 

Deep breathing from the 
diaphragm can help get 
your blood flowing and 
stretching helps reenergize 
your muscles and your mind 
to fight o� any anxiety that 
may be creeping in.

stretch
A N D B R E A T H E

Food is most importantly 
our body’s fuel, and when 
you start to get hungry your 
mood and level of activity 
can quickly decline. To keep 
o� hunger pangs, eat 
healthier, smaller meals 
more often. 

eat
M O R E

S M A L L E R ,

M E A L S

ZZZ

T I P S F O R B O O S T I N G Y O U R

F R E Q U E N T

   

1. BAIXE UM APLICATIVO LAYAR GRATUITO EM SEU DISPOSITIVO MÓVEL OU

TABLET

2. MANTENHA SEU DISPOSITIVO FIXO DIRETAMENTE SOBRE ESTA PÁGINA,

ENTÃO TOQUE EM QUALQUER LUGAR DA TELA PARA VERIFICAR E ACESSAR O

TESTE

3. RESPONDA AO TESTE ENQUANTO SEGURA SEU DISPOSITIVO SOBRE A PÁGINA

4. COMPARTILHE SEUS RESULTADOS COM OUTROS NAS MÍDIAS SOCIAIS

PARA BRINCAR:

 
 

ÓLEO 
ESSENCIAL
É VOCÊ? QUIZ

QUAL
www.gotasdaterra.com
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pode influenciar você de uma infinidade de 
maneiras. Tradicionalmente, o uso de 
aromáticos tem como objetivo melhorar o 
humor de uma pessoa. Um temperamento 
melhor e mais estável pode trazer 
inúmeros benefícios em sua vida, todos os 
dias. A inalação direta de doTERRA 
Elevation ou Citrus Bliss logo no início da 
manhã pode ajudá-lo a acordar e motivá-lo 
a assumir as tarefas do dia. Difunda óleos 
essenciais com notas de topo distintas, 
como eucalipto e manjericão, ao longo do 
dia para mantê-lo produtivo no trabalho. 
Uma respiração rápida de hortelã-pimenta 
pode ajudá-lo a superar um treino difícil. 
Difundir lavanda ou vetiver à noite, ou 
colocar algumas gotas em seu travesseiro, 
pode ajudá-lo a se preparar para o sono 
reparador de que necessita para passar o 
dia seguinte. Usar óleos essenciais 
aromaticamente pode ser o impulso que 
você precisa para enfrentar o estresse 
normal do dia a dia.

manhã, ao longo do dia ou logo 
antes de se deitar.

Combata o desânimo da tarde
2 gotas Lemongrass
4 gotas Wintergreen
3 gotas Wild Orange

Relaxe
3 gotas Lavanda
3 gotas Vetiver
4 gotas Cedarwood

 Mix sinta-se bem
3 gotas Bergamot
3 gotas Wild Orange
1–2 gotas Ylang Ylang
2 gotas Spearmint

Estudos mostram evidências convincentes de que simplesmente inalar o aroma de um óleo 
essencial é eficaz para acalmar sentimentos nervosos ou ansiosos em vários ambientes.

Adicione aos produtos de 
limpeza domésticos ou a uma 
carga de roupas.

Goteje de 2 a 3 gotas no chão 
durante o banho quente, longe do 
caminho da água, e inspire.

Adicione algumas gotas nos 
travesseiros e roupas de cama.

ÓLEOS ESSENCIAIS

1

4

3

Coloque uma gota na palma da 
mão, esfregue-as uma na outra e 
inspire.2

5

COMO USAR OS 
ÓLEOS ESSENCIAIS

Aromaticamente

Usar óleos essenciais aromaticamente Difunda algumas gotas pela 

www.gotasdaterra.com



Aumento natural de 
energia para sua mente e 
corpo

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

P A SSO DEFINA O
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Mito2Max®

Complexo de Energia & Stamina 

  34350001  60 Cápsulas vegetais  

$52.67 retail  $39.50 wholesale 39.5 PV



 

 
 

 

O que é mais 
importante: Dieta, 
Exercício ou Sono?
Todo mundo sabe que dieta e 
exercícios são componentes essenciais 
de qualquer estilo de vida saudável. 
Outro pilar fundamental da saúde, 
igualmente essencial e possivelmente 
ainda mais importante, é o sono. 
Embora a quantidade de sono de que 
uma pessoa precisa varie, os 
especialistas recomendam que os 
adultos durmam pelo menos sete a oito 
horas todas as noites1. Infelizmente, 
cerca de 33 por cento dos americanos 
não estão tendo a quantidade 
recomendada de sono por noite,

 

 

 e aproximadamente um em cada cinco 
adultos nos Estados Unidos experimenta 
insônia ou dificuldade para dormir 
ocasionalmente. Existem muitos fatores 
que podem impactar negativamente o 
quanto (e quão bem) uma pessoa 
dorme, desde a família (pense em um 
bebê recém-nascido), às conveniências 
da vida moderna (como acesso 24 horas 
à tecnologia), a horários de trabalho 
variados3, qualidade e idade de colchões 
e travesseiros4, e não se esqueça do 
consumo de álcool, nicotina e cafeína. 
Essa lista pode continuar 
indefinidamente e, com frequência, o 
sono é a primeira coisa que muitos de 
nós negligenciamos

 

para atender às demandas de 
nossas agendas lotadas.

Por que o sono é 
tão importante?
O sono não existe apenas para 
passar o tempo ou para nos impedir 
de trabalhar 24 horas por dia. O 
sono é importante porque é 
inerentemente curativo física e 
mentalmente e permite que nossos 
corpos não apenas se recuperem do 
estresse da vida cotidiana, mas 
também se recarreguem e se 
reorientem. Privar seu corpo do 
sono tem sido associado a muitos 
riscos à saúde e representa um 
fardo enorme para todos os14 / FALL 2015 LIVING MAGAZINE

O QUE MUITOS DE NÓS ESTAMOS PERDENDO
Jeff Dorsett, Cientista Pesquisador MSHS dōTERRA 

SONO

www.gotasdaterra.com
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1 “How Much Sleep Is Enough? - NHLBI, NIH.” [Online]. Available: http://www.nhlbi.nih. 
gov/health/health-topics/topics/sdd/howmuch. [Accessed: 22-May-2015].
2 “Unhealthy Sleep-Related Behaviors --- 12 States, 2009.” [Online]. Available: http:// 
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3 “Insufficient Sleep Is a Public Health Epidemic | Features | CDC.” [Online]. Available: 
http://www.cdc.gov/features/dssleep/. [Accessed: 22-May-2015].
4  S. Hogan, J. Edinger, G. Bieler, and A. Krystal, “Choosing the Best Mattress:           
An Experiment in Testing Whether Individuals Choose a Bed that Leads to Improved 
Sleep,” RTI Press, Research Triangle Park, NC, Aug. 2011.

sistemas orgânicos de seu corpo. A 
falta de sono adequado afeta nossa 
capacidade de perder ou manter um 
peso saudável; influencia como 
sentimos, aprendemos e nos 
comportamos; e afeta negativamente 
nossa saúde cardiovascular e 
bem-estar geral. Ainda mais 
importante, não dormir o suficiente 
pode reduzir o tempo de reação e 
interferir em nossa capacidade de 
dirigir3. A incapacidade de dirigir com 
segurança não só coloca em risco 

 
 
 

 

aqueles que estão no carro, mas 
também aqueles com quem 
partilhamos a estrada. Resumindo, 
quanto menos você dorme, menos 
oportunidades você dá ao seu corpo 
para se curar e se preparar para o dia 
seguinte, reduzindo a qualidade geral 
de vida.

Então, o que posso 
fazer sobre isso?
É claro que a vida sempre encontrará 
uma maneira de apresentar 

obstáculos que estão fora de nosso 
controle, desde uma criança doente 
até um projeto de trabalho de última 
hora para um vizinho necessitado. 
Cada um deles, sem dúvida, afetará o 
modo como dormimos. No entanto, 
devemos nos concentrar no que 
podemos controlar e, felizmente, 
existem várias dicas e técnicas que 
você pode aplicar para ajudar a 
garantir que você não esteja apenas 
dormindo o suficiente, como também 
tenha um sono de qualidade.

 

 

 

 

 

 

Óleos Essenciais para Sono e Relaxamento: Lavanda • Vetiver  • Mix Calmante Serenity™  • Bergamot • Roman Chamomile

Dicas para uma Noite de Sono Melhor

doterra.com / 15

Alimente-se Bem e Mantenha 1 uma Rotina de Exercícios 
Saudáveis - Ter uma dieta saudável 
e fazer exercícios mantém nosso peso 
sob controle e também ajuda no sono. 
Comer alimentos ricos em carboidratos 
inunda os músculos com glicose, 
causando movimentos musculares 
involuntários durante o sono, o que 
interrompe o descanso. Praticar 
exercícios muito perto da hora de 
dormir aumenta o metabolismo e a 
temperatura corporal e pode dificultar 
o sono. Se ficar com fome antes de 
dormir, experimente beliscar algumas 
nozes. As nozes fornecem proteínas e 
gorduras, que  satisfazem e são 
digeridas lentamente, que podem 
proporcionar um sono tranquilo, e são 
ricas em magnésio, um mineral que 
ajuda a acalmar o sistema nervoso.

Mantenha um Ritmo -  Tente 2
manter um horário de sono regular, 
indo para a cama na mesma hora e 
acordando na mesma hora. Criar esse 
ritmo ajuda a regular o relógio interno 
do seu corpo e pode ajudá-lo a dormir 
melhor.

Apenas Diga Não ao Álcool, 3 Cafeína, Nicotina e 
Eletrônicos - Tudo isso pode 
dificultar a hora de dormir. Não beba 
álcool ou bebidas com cafeína muito 
perto da hora de dormir. Remova 
todos os eletrônicos do quarto, 
incluindo TVs, computadores e outros 
dispositivos. Tente evitar luz forte 
pelo menos uma hora antes de ir para 
a cama. A escuridão ajudará seu corpo 
a começar a produzir melatonina, um 
hormônio que regula naturalmente o 
sono. Para ajudar a manter o 
equilíbrio do relógio interno, 
exponha-se à luz do sol pela manhã, 
que diz naturalmente ao seu corpo 
para acordar.

Tranquilize-se - Certifique-se de 
que seu quarto seja um ambiente 
silencioso, escuro e relaxante, que não 
seja nem muito quente nem muito frio. 
Sua cama e travesseiros devem ser de 
suporte, mas confortáveis. Se você 
sentir dor nos ombros, quadris ou nas 
costas pela manhã, pode ter certeza de 
que não descansou tão bem quanto 
poderia. Pode ser hora de uma nova 
cama.

4

 Relaxe - Seu corpo precisa de 5 tempo para entrar no modo de sono, 
então passe a última hora antes de 
dormir fazendo uma atividade 
relaxante, como ler ou tomar um 
banho quente. Certas bebidas, como o 
chá de camomila, podem ser 
relaxantes e não estimulantes.

6 Use Óleos Essenciais Calmantes - 

Óleos essenciais como lavanda e bergamota sãoo
ricos em linalol e acetato de linalila, compostos 
que possuem propriedades relaxantes bem 
conhecidas. Esses óleos podem ser difundidos 
aromaticamente no quarto para criar um 
ambiente calmo e tranquilo, perfeito para uma 
boa noite de sono. Eles também podem ser usados 
topicamente e tomados internamente para 
acalmar o sistema nervoso, promover relaxamento 
e levar a um sono reparador. Experimente colocar 
de duas a quatro gotas de óleo essencial de 
lavanda ou bergamota em um chá quente de ervas 
(camomila, capim-limão, etc.) ou outra bebida não 
cafeinada de preferência cerca de 30 minutos 
antes de ir para a cama, ou adicione de duas a 
quatro gotas de lavanda em uma cápsula vazia e 
tome cerca de 30 minutos antes de dormir.



 Você sabia que pode substituir a maioria das especiarias e ervas secas por 
óleos essenciais? Em comparação com sua coleção normal de ervas secas, 
os óleos essenciais são muito mais potentes e saborosos. Com apenas uma 
gota de óleo essencial adicionada à sua receita favorita, você experimentará 
uma explosão de sabor fresco com benefícios exclusivos para a saúde.

DIY: Transformando Seu Armário de Temperos com Óleos Essenciais

TEMPERE COM
ÓLEOS ESSENCIAIS

 

 

 

 

MIX TEMPERO ITALIANO
Ingredientes:
• Óleo essencial de Manjericão
• Óleo essencial Marjoram
• Óleo essencial de Orégano
• Óleo essencial de Alecrim
• Óleo essencial de Tomilho
• 2 colheres de sopa de alho em pó ou 1 dente
de alho
• Alho picado

Instruções:
Misture todos os ingredientes em um molho 
de espaguete caseiro.

MIX ERVAS DE PROVENCE 
Ingredientes:
• Óleo essencial de Tomilho
• Óleo essencial Marjoram
• Óleo essencial de Alecrim
• Óleo essencial de Lavanda
• Óleo essencial Fennel
• 2 colheres de chá de raspas de laranja secas
(opcional)

Instruções:
Adicone à sopas, frango ou em vegetais 
assados.

MIX TORTA DE ABÓBORA
Ingredientes:
• Óleo essencial de Canela
• Óleo essencial de Gengibre
• 2 colheres de chá de noz-moscada
• Óleo essencial de Cravo

Instruções:
Combine todos os ingredientes e misture no 
recheio de uma torta de abóbora.

 

MOLHO DE ÓLEOS HERBÁCEOS
Ingredientes:
• 1 colher de chá de red pepper
• 1 colher de chá de pimenta do reino
• Óleo essencial de Orégano
• Óleo essencial de Alecrim
• Óleo essencial de Manjericão
• 1 colher de chá de alho granulado
• 1 colher de chá de alho picado
• 1 colher de chá de sal kosher
• ¼ xícara de azeite de oliva extra virgem (ou o
quanto for necessário)

Instruções:
1. Misture todos os ingredientes, com exceção do
azeite em uma tigela.
2. Adicione o azeite em toda a mistura.

CHÁ DE CARDAMOMO
Ingredientes:
• Óleo essencial de Cardamomo
• Óleo essencial de Cravo
• Óleo essencial de Canela
• Óleo essencial de Gengibre
• 2 colheres de sopa de mel
• Leite

Instruções:
Coloque todos os ingredientes em três xícaras de 
água, aqueça, mas não ferva, por meia hora e coe. 
Adicione mel e leite.

Criando Seus Sabores Preferidos com Óleos Essenciais
Dica: Normalmente, uma gota de óleo essencial equivale a duas colheres de chá de ervas secas. No entanto, é uma 
boa ideia começar com menos e gradualmente adicionar mais para provar. Mergulhe um palito de dentes no frasco 
e acrescente à receita até atingir o sabor desejado.

www.gotasdaterra.com



   

    
  

 

 
   

    

 
 

CARDAMOM
Usado na culinária indiana e do Oriente Médio. 
Adicione aos pratos de arroz, biscoitos e chás.

ORÉGANO
Excelente complemento para 
molhos de pasta, pizza e chilii.

CORIANDER
Normalmente usado para dar sabor a biscoitos, 
doces, pães e pratos de curry.

THYME
Delicioso em pães com ervas e manteigas 
com sabor.

ROSEMARY
Misture em sua receita de pão branco ou 
integral, ou faça azeite com sabor.

CLOVE
Adicione à cidra de maçã, tortas de 
frutas e presunto glaceado de abacaxi.

BASIL
Excelente em pratos de 
pestos ou massas.

JUNIPER BERRY
Freqüentemente encontrado em pratos europeus 
e usado para fazer ensopados de carne, molhos, 
marinadas, chá de zimbro e até pimenta.

GINGER
Adicione em molhos salgados e doces, 
produtos assados e vinagretes.

CILANTRO
Adicione à salsa fresca
ou ao Pico de Gallo..

MARJORAM
Experimente em molhos e 
marinadas.

FENNEL
Popular na culinária italiana, pratos de 
carne, marinadas e molhos para salada.

CINNAMON/CASSIA
Use em sobremesas caseiras, produtos de 
panificação e bebidas quentes.

BLACK PEPPER
Use para dar sabor aos seus pratos 
saborosos favoritos.
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  DR. DAVID K. HILL, DC
Vice Presidente Executivo, Oficial Médico Chefe/Presidente do Conselho Científico

pergunte ao Dr. Hill
Se uma pessoa 
é alérgica a 
uma planta, 
ela ainda pode 
usar os óleos 
essenciais 
dessa planta?

P: R:
Uma alergia é o resultado de o sistema imunológico confundir uma substância como sendo  prejudicial e produzir 
anticorpos para combatê-la, resultando em vários efeitos colaterais adversos. Uma reação alérgica a uma planta 
é causada por materiais contendo proteínas da planta (ou seja, a semente, folha ou fruta). Os óleos essenciais 
puros não contêm essas moléculas complexas, que são a causa primária das alergias. Embora uma resposta 
alérgica seja improvável, isso não significa que se possa usar óleos essenciais de maneira irresponsável e sem 
risco. Compreender o uso adequado de um óleo essencial é sempre recomendado, independentemente das 
circunstâncias. Se você tiver dúvidas sobre sensibilidades ou interações com outros planos de tratamento, 
consulte seu médico ou profissional de saúde para obter orientações adicionais.

Como os
constituintes
químicos dos
óleos
essenciais nos
afetam?

Os constituintes químicos de um óleo essencial são análogos aos macronutrientes dos alimentos. Assim como a composição de frutose (açúcar) de uma banana fornece energia 
instantânea e tem efeitos metabólicos específicos, os óleos essenciais ricos em limoneno podem fornecer um poderoso impulso ao seu sistema imunológico. Os constituintes 
químicos em um óleo determinam seus potenciais benefícios, quais metabólitos ele irá produzir e as melhores práticas de aplicação.Os químicos identificaram até o momento 
mais de 3.000 moléculas diferentes presentes nos óleos essenciais. Cada uma dessas, amálgamas de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, possui suas próprias 
propriedades exclusivas. Esses compostos são categorizados com base em sua composição química, o que indica sua função e atividade fisiológica. Óleos ricos em compostos 
de terpeno (terminando em "eno") têm propriedades diferentes daqueles ricos em hidroxilálcoois (terminando em "on") ou fenóis ou ésteres e, portanto, são adequados para 
diferentes fins. A familiaridade com os componentes químicos dos óleos essenciais permite que qualquer usuário pratique a aromaterapia com mais segurança e eficácia.

Qual é a
diferença entre
os óleos
essenciais Cinnamon 
Barke Cassia? Um é
melhor que ooutro?

Embora muitas vezes considerados iguais, os óleos essenciais Cinnamon Bark e Cassia têm diferenças, juntamente com algumas 
semelhanças. Embora extraídos de espécies diferentes (Cinnamon Bark de Cinnamomum zeylanicum e Cassia de Cinnamomum 
cassia), ambas são amplamente chamadas de canela e frequentemente utilizadas para fins semelhantes. O Cinnamon Bark é 
destilado da casca da árvore de canela, enquanto o Cassia é destilado dos caules e da casca do arbusto da cássia.O 
transcinamaldeído é o principal constituinte de ambos, embora a concentração seja a principal diferença química. Nenhum dos 
óleos é melhor; no entanto, a variação na composição do aldeído resulta em diferentes faixas de benefícios. Eu recomendo 
Cinnamon Bark para apoiar a saúde bucal e purificar o ar, enquanto Cassia eleva o humor e promove uma função digestiva 
saudável.

O Doutor Recomenda
Cassia para elevar o humor e
promover uma função
digestiva saudável.

Cinnamon Bark para 
apoiar a saúde bucal e 
purificar o ar.

Cápsulas Vegetais para o seu 
programa de suplemento dietético 
de óleo essencial personalizado.

www.gotasdaterra.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FATOS INTERESSANTES
- Na Idade Média, a hortelã-verde era espalhada 
pelo chão para se livrar dos roedores e estimular 
uma boa saúde.
- O nome “spear” deriva das pontas das folhas 
pontiagudas.

 

COMO USAR
Aromaticamente
• Para aumentar a confiança, difunda algumas gotas no 
difusor de sua escolha.
• Para ajudar a afastar os insetos, adicione uma gota no 
banho para um aroma refrescante.

Internamente
• Adicione de 1–2 gotas a pratos assados, bebidas e 
gomas de mascar caseiras.
• Coloque de 1-2 gotas em uma cápsula vegetal para 
ocasionais dores de estômago.

Topicamente
• Aplique na escova de dentes antes de escovar os 
dentes para obter um hálito fresco.
• Massageie o coração, a planta dos pés ou a nuca em 
momentos de estresse e tensão.

• Adicione à loção ou óleo de coco e aplique na pele 
para uma experiência suavizante agradável.

Outros
• Adicione algumas gotas à água do banho para um 
banho relaxante e refrescante.

Óleo Essencial Destaque

Spearmint   
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Método de Destilação: Vapor
Origem: Índia
Parte da Planta: Toda a Planta

A hortelã-verde, cientificamente conhecida como 
Mentha spicata, é uma planta perene usada há 
séculos por suas propriedades de apoio à saúde e 
sabor agradável. Além de seu sabor refrescante e 
comumente reconhecido, a hortelã-verde possui uma 
ampla gama de benefícios impressionantes. Você 
provavelmente já experimentou o sabor em doces, 
pastas de dente, gomas de mascar ou chás. Seu 
aroma doce e refrescante ajuda a evocar um humor 
positivo. Quando consumido internamente, este óleo 
essencial tem a capacidade de aliviar dores de 
estômago ocasionais e apoiar a saúde digestiva 
geral. Em comparação com a hortelã-pimenta, a 
hortelã-verde é uma opção mais suave para usar em 
crianças e pessoas com pele sensível.
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Para ajudar os treinadores a compreender os benefícios 
dos produtos da dōTERRA, a universidade recebeu mais 
informações e treinamento sobre óleos essenciais. Os 
treinamentos focaram em óleos como Deep Blue®, 
dōTERRA Breathe ™, Lemongrass, White Fir, Lavanda e 
dōTERRA On Guard®. A dōTERRA compartilhou dicas 
com toda a equipe de treinadores esportivos sobre 
como diluir a sensibilidade com óleo de coco fracionado 
e os benefícios edificantes de usar óleos essenciais. Os 
treinadores, em particular, o coordenador de 
desempenho de futebol americano, ficou impressionado 
com a ideia de primeiro trabalhar óleos como o White 
Fir e capim-limão profundamente no tecido com 
manipulação e, depois, aplicar o Deep Blue Rub. Outro 
desafio significativo que muitos atletas enfrentam é 
como gerenciar o estresse de maneira eficaz. Equilibrar 
as demandas emocionais e físicas de uma programação 
intensa pode ser complicado para os alunos. Os 
treinadores tiveram um interesse particular em 
aprender sobre a técnica manual AromaTouch® para 
ajudar a aliviar essa tensão. Amostras de lavanda e 
outros óleos também foram dadas aos treinadores. Um 
treinador compartilhou: “Os atletas costumam nos pedir 
algo para ajudá-los a relaxar e dormir melhor. Não é 
algo em que você pensa ao lidar com esportes. E estou 
feliz por poder oferecer a um atleta uma solução natural 
primeiro.” Assim que começaram a usar os produtos, 
muitos treinadores voltaram com perguntas sobre como 
poderiam se beneficiar melhor com eles, não apenas 
para ajudar aqueles que já tinham problemas, mas 
também como poderiam usá-los para manter seus 
atletas saudáveis.

No mundo dos esportes, os óleos essenciais possuem muitos benefícios para os atletas. 
Uma universidade com um programa atlético da Divisão I da NCAA agora trabalha com 
a dōTERRA para receber instruções sobre óleos essenciais e a Técnica AromaTouch®. 
Todas as instalações de treinamento do campus implementaram produtos da dōTERRA 
em suas abordagens de treinamento e fisioterapia com resultados impressionantes.
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Qualquer que seja o esporte 
em que você participa, os 
treinadores recomendam o 
uso de óleos diferentes tanto 
no pré quanto no pós-treino.

Antes de qualquer 
treino ou terapia, use 
Deep Blue Rub e 
reaplique após o treino.

Para aumentar a confiança, 
use o óleo essencial 
dōTERRA Balance™.

Após o treino, coloque quatro 
gotas de Lemon em 500 ml 
de água e beba, em seguida, 
aplique Lemongrass nas 
panturrilhas.

Experimente também os 
óleos essenciais White Fir,
Wintergreen e
Frankincense durante o 
pós-treino para tensão 
muscular.

Antes do treino, alguns 
corredores gostam de usar 
hortelã-pimenta ou óleo 
essencial dōTERRA Breathe 
para uma sensação de vias 
respiratórias desobstruídas. 
Aplique de quatro a cinco gotas 
no peito cinco minutos antes 
do exercício ou de um evento.

Um tratamento com técnica 
AromaTouch® antes ou 
depois de um evento pode 
ajudar a aliviar a tensão.

Desde o início, os treinadores estavam ansiosos para aprender sobre a 
segurança e os benefícios dos óleos essenciais, sabendo que, quando eles 
podem repassar os benefícios de um produto poderoso e natural para seus 
atletas, isso faz uma diferença real. Com o tempo, a confiança dos 
treinadores nos óleos essenciais cresceu à medida que eles próprios usaram 
os produtos e viram o desempenho de seus atletas melhorar. O Diretor de 
Medicina Esportiva afirma: “Adoro as mudanças que vejo em todas as nossas 
equipes, à medida que continuam a usar os produtos e a aprender mais. 
Vimos uma diferença na atmosfera geral de nossas salas de treinamento e 
nossos atletas estão experimentando os benefícios dos óleos essenciais 
graças à dōTERRA. O efeito não é algo que eu esperava, mas estou muito 
satisfeito com o resultado.”

PRODUTOS USADOS: White Fir, Lemongrass,
dōTERRA Breathe™, Lavanda, Deep Blue,® Deep Blue 
rub, Fractionated Coconut Oil, Aroma Lite diffuser,
AromaTouch® Kit, dōTERRA On Guard®, and Pastilhas 
para Garganta dōTERRA Breathe.

Não é de surpreender que o Deep Blue® seja agora o favorito da 
maioria dos atletas, desde ginastas até os jogadores de futebol 
americano. Os corredores adoram o Deep Blue Rub para obter 
rapidamente o alívio e o suporte que precisam. Eles sentem 
rapidamente os efeitos poderosos do Deep Blue e isso os ajuda a 
continuar durante o treinamento e a terapia. O treinador-chefe da 
equipe de atletismo diz: “Quando eles aplicam a massagem, eles 
sentem o calor por um longo tempo. Isso ajuda nossos atletas a se 
sentirem melhor física e mentalmente. ”Um jogador de futebol 
americano acrescentou: “O Deep Blue funciona tão bem! Eu o uso 
antes e depois dos meus treinos e isso me ajuda a terminar meu 
treino forte.”

Durante a sessão inicial de 
treinamento do produto, os 
treinadores esportivos 
perguntaram sobre os benefícios 
do uso aromático de óleos 
essenciais. Assim que os 
treinadores começaram a 
configurar seus difusores Aroma 
Lite com uma mistura de 
dōTERRA On Guard® e dōTERRA 
Breathe™ nas salas de

treinamento, os atletas e treinadores notaram uma grande diferença 
no cheiro e na atmosfera positiva. Um treinador em particular voltou 
após uma viagem de recrutamento e imediatamente percebeu uma 
mudança. Ele diz: “A sala de treinamento de futebol nunca cheirou 
tão bem - eu precisava saber o que mudou”. Assim que descobriu 
que os difusores faziam a diferença, ele perguntou se havia alguma 
maneira de conseguir três para sua casa. Outros treinadores também 
implementaram o que estavam aprendendo em casa - o treinador de 
futebol chefe até usa a técnica das mãos e lavanda para ajudar sua 
filha a relaxar e ter uma noite de sono melhor.
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O termo ácidos graxos essenciais (EFA) se refere a um grupo de lipídios que são 
vitais para uma saúde ótima, mas que devem ser fornecidos por meio da dieta 
porque o corpo é incapaz de sintetizá-los. Os EFAs desempenham várias 
funções significativas no corpo, incluindo o crescimento celular, o 
desenvolvimento do cérebro, a atividade muscular, a função imunológica, a 
saúde das articulações e muitas outras.

Há também um crescente número de pesquisas sobre sua influência na 
saúde a longo prazo. Enquanto a ciência da nutrição continua a evoluir, 
está se tornando claro que a ingestão de EFA é um dos aspectos mais 
importantes de uma boa nutrição.

Ácidos Graxos Fatty Acids

Existem vários ácidos graxos poliinsaturados diferentes, mas 
existem dois tipos distintos de ômega-3 de cadeia longa que 
comprovadamente conferem esses benefícios incríveis à saúde: 
ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA), 
que são encontrados exclusivamente em peixes oleosos e algas 
marinhas. O ácido alfa-linolênico de cadeia curta (ALA), encontrado 
em altas concentrações em sementes e nozes, também serve a 
muitas funções benéficas e realmente se converte (embora não de 
forma particularmente eficaz) em EPA e DHA no corpo. Numerosas 
observações clínicas e estudos longitudinais mostraram os efeitos 
cardioprotetores de dietas ricas em ingestão de AGE, especialmente 
o ômega-3 de cadeia longa contido na vida marinha. Esses estudos
são tão impressionantes que as Diretrizes Dietéticas para
Americanos foram recentemente alteradas para incluir mais frutos do
mar e os mais novos objetivos estratégicos da American Heart
Association se concentram no aumento do consumo de peixes
oleosos.

PROPORÇÃO
Um dos aspectos mais significativos da ingestão de EFA é a proporção de 
ômega-3 para ômega-6. A dieta “ocidental” convencional inclui um excesso de 
ômega-6 e uma deficiência de ômega-3. Presente em quase todos os 
alimentos processados e cozidos em restaurantes, estatísticas recentes 
sugerem que os ômega-6 derivados de vegetais respondem por até 20% das 
calorias consumidas em média por um adulto.1 Além disso, as carnes bovina 
e suína alimentadas com milho, uma das principais fontes de proteína na 
dieta ocidental, são ricas em ácido araquidônico, um ômega-6 mais 
pró-inflamatório do que os óleos vegetais. Embora tenham seu próprio 
conjunto de benefícios, ao contrário dos ômega-3, muitos ômega-6 são 
pró-inflamatórios, podem bloquear a absorção de ômega-3 ou diminuir a 
eficiência da conversão de ALA em EPA, e até mesmo demonstrou contribuir 
para a progressão de vários problemas de saúde não transmissíveis.2 As 
evidências atuais sugerem que uma proporção de 1:1 (ômega-6 para 
ômega-3) é ideal para uma saúde exemplar, mas a média nas nações 
industrializadas é de 16:1 e muitas vezes é muito mais alta.3 Também, da 
média de 1,6 g de ômega-3 que o americano típico consome diariamente, 
mais de 1,4 g vem de ALA de origem vegetal. O ALA demonstrou ser inferior 
ao EPA e ao DHA no auxílio ao desenvolvimento neurológico e na influência 
de muitos marcadores de saúde, e não é tão facilmente convertido no corpo 
em EPA e DHA como se pensava.4 O estudo contemporâneo está deixando 
abundantemente claro o quão importante é obter sua ingestão diária de 
gorduras poliinsaturadas de cadeia longa de origem marinha.

O Dr. Damian Rodriguez é membro do 
departamento de educação da dōTERRA. 
Antes de ingressar na dōTERRA, ele 
trabalhou com saúde pública e como 
treinador e nutricionista para atletas 
profissionais e universitários.

Ele possui um doutorado em Ciências da Saúde com 
ênfase em obesidade e um M.S. em Movimento Humano 
da A.T. Still University, bem como numerosas 
certificações profissionais em exercício e nutrição. O Dr. 
Rodriguez é um atleta que competiu em tudo ao longo 
da vida, desde levantamento de peso a triatlos e é muito 
apaixonado por educar o público sobre hábitos de estilo 
de vida saudáveis.
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ESSENTIAL Essenciais
®XEO MEGA

Por mais eficaz que seja a suplementação com óleo de peixe, existe 
uma alternativa melhor com um espectro ainda mais amplo de 
benefícios à saúde.  Quatro cápsulas de xEO Mega fornecem 950 mg 
de EFAs ômega-3 derivados do mar e outros 210 mg de fontes 
vegetais, junto com outros micronutrientes e antioxidantes - suficiente 
para atender a todas as suas necessidades diárias. Além disso, os 
óleos essenciais incluídos funcionam em sinergia para apoiar o 
processo de digestão, o funcionamento do sistema imunológico e 
aumentar os benefícios antioxidantes. Além disso, o conteúdo de 
astaxantina, vitamina E e vitamina D promove uma resposta saudável 
ao estresse oxidativo. A combinação é formulada para trabalhar com 
Microplex MVp™ para beneficiar naturalmente a saúde de uma maneira 
que nenhum óleo de peixe e suplemento multivitamínico podem igualar. 
Seu corpo requer EFAs para regular as funções corporais, combater o 
estresse oxidativo, manter o bem-estar geral e ter o melhor 
desempenho todos os dias. Equilibrar uma dieta incluindo quantidades 
moderadas de óleos vegetais e porções regulares de peixes oleosos, 
juntamente com xEO Mega diariamente, garante que você cumpra as 
diretrizes recomendadas para o consumo de EFA.

SUPLEMENTAÇÃO
Embora focar em alimentos integrais não refinados e limitar a ingestão 
de óleos vegetais processados contribuirá muito para uma melhor 
proporção de EFA, consumir ômega-3 suficiente pode ser um grande 
desafio. Peixes gordurosos são a melhor fonte de EPA e DHA, mas 
devido ao risco de exposição a poluentes tóxicos como o mercúrio, 
geralmente é recomendado que não mais do que 2 a 3 porções sejam 
consumidas por semana. As algas marinhas, outra fonte excelente, não 
são um componente comum na maioria das cozinhas e podem ter um 
custo proibitivo. Nozes, sementes de linhaça e óleo de canola são 
excelentes fontes de ALA, mas carecem de concentrações significativas 
dos outros dois ômega-3. Todas essas fontes também são muito densas 
em energia, então aqueles que usam dietas com restrição calórica 
podem buscar outras opções. Um suplemento dietético de ômega-3 é 
uma solução muito conveniente para um problema complexo, e o óleo 
de peixe é um segmento de suplementação nutricional em rápido 
crescimento. De acordo com o National Institutes of Health, em 2012, 
quase 8% dos adultos dos EUA tomam um suplemento diário de óleo de 
peixe, tornando-o o produto natural mais popular na indústria.

O (xEO Mega) é formulado para funcionar com o 

Microplex MVp para beneficiar naturalmente a saúde de 

uma maneira que nenhum óleo de peixe e suplemento 

multivitamínico podem igualar.
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do Website AromaTouch®

Estamos muito felizes em anunciar o lançamento do nosso website AromaTouch recentemente remodelado! 
Este programa tem se espalhado rapidamente e para acompanhar esse impulso, queríamos poder dar a todos 
um website para acessar tudo sobre a AromaTouch. Aqui estão algumas das novas atualizações que você 
pode ver neste site: www.gotasdaterra.com (universo dos óleos)

 
 

Videoclipes passo a passo
Este website agora possui clipes passo a passo para que seja mais fácil do 
que nunca voltar e reaprender as etapas ou apenas atualizar cada 
movimento na AromaTouch e nas técnicas manuais. Lembre-se, a prática 
sempre leva à perfeição!

Óleos sugeridos para técnica manual
A técnica manual é uma maneira fácil de dar a um indivíduo uma 
experiência com óleos essenciais. Além disso, a Técnica das Mãos 
permite a liberdade de aplicar óleos essenciais específicos para 
atender às necessidades pessoais. Sugerimos alguns óleos para você 
e por que eles seriam benéficos quando usados na Técnica de Mão 
AromaTouch.

Referências rápidas
Com a Técnica AromaTouch e a Técnica Manual, criamos Formulários de 
Referência Rápida para que você possa ter os detalhes de cada movimento 
com você onde quer que vá.

RENOVAÇÃO 
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 AromaTouch®

Treinamento de Funcionários 
Corporativos

Como você nos mostrou o impacto que 
pode ter por meio do compartilhamento da 
AromaTouch com outras pessoas, 
recentemente implementamos os 
treinamentos AromaTouch para 
funcionários. Isso ajudou nossos 
funcionários a ganhar experiência com a 
AromaTouch, bem como a aprender como 
transmitir a técnica a outras pessoas.

Sempre quis ser certificado pela AromaTouch e tem 
sido muito legal ter essa oportunidade para os 
funcionários. Tive uma grande experiência em poder 
dar e receber minha primeira AromaTouch. O instrutor 
foi muito preparado, prestativo e paciente com todos. 
Isso é algo que pretendo usar ao longo da minha vida.

—Kody S.

A técnica AromaTouch é uma ótima maneira de relaxar, 
recentralizar e experimentar os óleos essenciais. Passar 
pelo treinamento foi único, porque você pode 
experimentar a técnica por si mesmo e, em seguida, dar 
uma a outra pessoa e repassar os benefícios dos óleos 
essenciais. Você sai pronto para enfrentar o mundo e 
sabendo que foi capaz de ajudar outra pessoa ao mesmo 
tempo.

—Courtney F.

Bênção é a melhor palavra para descrever os 
sentimentos que senti durante o processo da Técnica 
AromaTouch. Os óleos puros unem-se para criar uma 
sensação de serenidade. Minha parte favorita foi a 
sensação de Deep Blue misturado com Peppermint 
acalmando o corpo até um estado relaxante.

—Jared B.
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Lavar roupa pode nem sempre ser a maneira mais empolgante de passar o tempo, mas é uma 
tarefa que todos têm que enfrentar semanalmente ou mesmo diariamente. Você pode melhorar sua 
rotina de lavanderia com o poder de limpeza dos óleos essenciais, juntamente com algumas dicas 
úteis.

 

DIY AMACIANTE DE ROUPAS
INGREDIENTES
- 1 saco de 30 g de sal de Epsom
- 40 gotas de óleo essencial de lavanda
- 30 gotas de óleo essencial de Melaleuca
- 20 gotas de óleo essencial de limão

INSTRUÇÕES
Despeje o sal de Epsom em uma tigela grande de vidro 
ou aço inoxidável. Adicione os óleos essenciais e 
misture bem. Guarde em uma jarra devidro. Use ½ 
xícara para cargas médias a grandesno ciclo de lavagem 
em qualquer temperatura e ¼xícara para cargas 
pequenas.

 

     

  

  
 

 

 

 

  

 

 

1. Roupas delicadas, suéteres e camisetas de algodão devem
ser virados ao avesso para evitar bolinhas. Roupas escuras
com tendência ao desbotamento também devem ser viradas
ao avesso, pois o atrito com outras roupas pode causar o
desgaste das fibras, fazendo com que as roupas pareçam
desbotadas.

2. Ao secar travesseiros, coloque uma ou duas bolas de tênisna
secadora para evitar que fique embolado.

3. Adicione ½ xícara de vinagre branco e 4–6 gotas de óleo
essencial de Melaleuca ao ciclo de lavagem para iluminar
naturalmente suas roupas brancas.

4. Instale cestos etiquetados para os membros da família
pegarem suas roupas.

5. Utilize o espaço estreito entre a lavadora e a secadora para
armazenar um carrinho com rodinhas ouuma caixa de
classificação de roupas.

6. Coloque bichinhos de pelúcia em um saco de roupa suja e
lave em um ciclo delicado. Após a lavagem, retire da bolsa e
pendure para secar.

7. Antes de colocar meias na máquina de lavar, prenda ospares
usando uma bolsa de lingerie, alfinetes ou prendedor de meia.
Ao dobrar a roupa suja, coloque todas as meias sem pares em
uma “gaveta de meias perdidas” ou crie um quadro de meias
perdidas.

8. Jogue uma toalha seca em sua secadora com a roupa
molhada para economizar tempo e energia.

DIY ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA
(rende aprox. 1 litro)
INGREDIENTES
- 2 xícaras de peróxido de hidrogênio (solução a 3 por cento)
- 2 colheres de sopa de suco de limão OU ½ colher de chá de
ácido cítrico
- 2 xícaras de água
- 10 gotas de óleo essencial de limão

INSTRUÇÕES
Armazene em frascos escuros ou cobertos, pois a exposição à 
luz enfraquece a solução. Dura até 1 mês em frasco 
transparente, 2-3 meses em frasco escuro.
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REUTILIZE 
Use recipientes Slim & Sassy® TrimShake 
para armazenar sabão em pó, alfinetes de 
roupa ou bolas de secar caseiras 
(visitedoterrablog.com para fazer você 
mesmo). Use frascos roll-on vazios de 10 ml 
para o tratamento de manchas. 

Coloque seus trocados soltos em garrafas 
vazias de LLV. Adicione algumas gotas de 
óleo essencial de Limão, Melaleuca ou 
Purify a uma folha para secadora usada para 
a limpeza dos rodapés.

 

 

 

 

ÓLEOS ESSENCIAIS NA ROTINA DE LAVANDERIA
- Soluções naturais, seguras e eficazes

Adicione 4 gotas de Lemon a uma garrafa de 
água para pré-tratar algumas manchas.

Use o sabão de lavar roupas doTERRA On Guard® para 
adicionar os benefícios do doTERRA On Guard a cada 
carga.

Adicione 2 gotas do seu óleo essencial favorito ao ciclo de 
enxágue para benefícios duradouros:
• Adicione Citrus Bliss® às suas toalhas para um aroma
revigorante após cada banho.
• Adicione Wild Orange às suas roupas de treino para um
aroma energizante durante o próximo treino.
• Adicione Purify aos panos de prato para obter benefícios
de purificação adicionais.
• Adicione Melaleuca por suas propriedades de limpeza.

Adicione 2–4 gotas de Lavanda em folhas para secadora 
sem perfume ou um pano limpo para infundir ainda mais 
um aroma fresco em sua roupa. Adicione uma gota do seu 
óleo favorito em um pano úmido e coloque por cima da 
roupa ao passar.
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DICAS ÚTEIS:
1. Use folha de alumínio resistente para evitar rasgar.
2. Coloque a comida no lado brilhante da folha para
ajudar a cozinhar mais rápido e mais uniformemente.
3. Use spray de cozinha no papel alumínio antes de
adicionar os ingredientes.
4. Corte a carne e os vegetais em pedaços pequenos
para agilizar o processo de cozimento.
5. Coloque a carne no fundo. Vegetais mais macios,
como pimentões e cebolas, devem ser colocados no
meio da refeição (não perto do papel alumínio) para
evitar que queimem.
6. Adicione mais tempero do que o normal. Adicione o
tempero à carne e aos vegetais. Você também pode
adicionar manteiga ou regar com azeite de oliva por
cima da carne e dos vegetais para um sabor e umidade
adicionais.
7. Envolva a comida duas vezes, especialmente se sua
comida for pesada ou se você planeja comer diretamente
da embalagem.
8. Certifique-se de cozinhar na brasa e não nas chamas
para evitar queimar a comida. A camada de carvão deve
ser grande o suficiente para que tudo possa ser cozido
ao mesmo tempo. Você pode colocar alguns carvões no
topo. Ao cozinhar em casa, você pode fazer a comida no
forno ou na grelha.

 

 

 

Como embrulhar e fechar seu jantar
1. Rasgue uma folha de papel alumínio grande o suficiente (pelo menos 30
centímetros de comprimento) para cobrir e embrulhar a comida.
2. Coloque os alimentos no meio do papel alumínio.
3. Junte os lados compridos no centro e dobre-os firmemente em direção à
comida. Deixe 3–4 cm entre a comida e o final da dobra
4. Enrole firmemente os lados mais curtos, deixando novamente cerca de 3 cm
de espaço entre a extremidade da dobra e o alimento.

Preparar um jantar com papel alumínio 
é simples, delicioso e divertido - esteja 
você se divertindo ao ar livre ou em 
casa. Aqui estão algumas dicas e 
receitas para preparar saborosos 
jantares com papel alumínio que sua 
família vai adorar.
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Jantar Simples de Carne Moída com Legumes
Rende 4 porções

 
2 batatas-doces cortadas 
em cubos
2 cenouras médias
1 dente de alho picado
Sal e pimenta a gosto
Folha de papel alumínio 
resistente

Ingredientes:
500 g de carne moída
2 batatas grandes, cortadas 
em cubos
1 cebola grande, picada
2 abobrinhas grandes, 
cortadas em cubos
1 gota de óleo essencial de 
limão (para uma refeição 
individual)

 

 

 

Maçãs com Canela
Rende 4 porçõesIngredientes:
4 maçãs, sem caroço e fatiadas
4 colheres de açúcar mascavo
1 colher de chá de canela em pó
1 gota de óleo essencial de canela

Instruções:
1. Misture as fatias de maçã com açúcar
mascavo e canela em pó ou óleo
essencial de canela em uma tigela.
2. Divida as fatias de maçã em porções
iguais em um pedaço de papel alumínio;
envoltório duplo.
3. Coloque nas brasas de uma fogueira;
cozinhe por 10-15 minutos, até amolecer

 

 
 
 
 

Instruções:
1. Misture sal e pimenta na carne crua. Divida a carne em quartos e 
coloque cada porção em uma folha plana de papel alumínio.
2. Empilhe a quantidade desejada de vegetais em cada refeição.
3. Tempere os vegetais com sal e pimenta e misture com os óleos 
essenciais. 
4. Embrulhe cada refeição em papel alumínio, certificando-se de que está
fechado.
5.Coloque as refeições perto ou diretamente sobre as brasas.
6.Cozinhe por aproximadamente 40–60 minutos, virando na metade.

 
Crie o jantar com papel alumínio perfeito

Nota: Os ingredientes podem ser ajustados de acordo com o que desejar.

Crie uma Sobremesa

Pêssegos Maçãs Bananas

Açúcar Mascavo   Marshmallow Canela  Chocolate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salmão

Cogumelos

Carne Moída

Cenouras

Frango

Cebolas

Bife

Pimentões

Linguiça

Batatas

Camarão

Ervilhas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESCOLHA
OS 

LEGUMES

Molho para Carnes     Molho BBQ Molho de Soja   Sopa Cremosa  Queijo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marjoram Rosemary Thyme Lemon Basil Oregano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESCOLHA
UMA 

PROTEÍNA

ÓLEOS 
ESSENCIAIS

MOLHOS 
EXTRAS

ESCOLHA 
UMA

FRUTA

Escolha
UMA

COBERTURA



Receitas Essenciais 
do Japão

Sobre Coco

Nativa de Hiroshima, Japão, Satoko Kojo, também 
conhecida como "Coco", redescobriu sua paixão pela 
culinária quando foi apresentada aos óleos essenciais 
doTERRA.

Autodidata e movida por sua paixão, Coco abriu um 
restaurante vegano orgânico em Hiroshima. 
Enquanto operava seu restaurante, ela deu aulas de 
culinária e promoveu workshops relacionados à 
saúde de smoothies verdes e culinária ayurveda.

Ela também trabalhou na cozinha do           , um 
restaurante vegano cinco estrelas em 
Taipei, e apareceu em uma revista baseada em 
Hiroshima. Enquanto isso, ela apresentava seu 
próprio programa de rádio e dois programas de 
televisão sobre saúde, bem-estar e nutrição.

Hoje, Coco está vivendo seu sonho em Taipei, 
onde continua dando aulas e workshops de 
culinária e fornece receitas para vários cafés e 
lojas.

"Eu uso Wild Orange para 
fazer sobremesas crus 
maravilhosas. E uso 
Grapefruit para dar sabor 
à água, smoothies verdes e 
sobremesas."

Ingredientes da Crosta

3-4 tâmaras sem caroço
1/4 xícara de coco ralado
1/4 - 1/3 xícara de amêndoas
1/2 -1 colher de chá de água
Pitada de sal marinho
1 colher de chá de óleo de coco extra virgem derretido
1 gota de óleo essencial Lemon, Lime, Wild Orange ou Grapefruit doTERRA

Instruções:

1. Triture os primeiros cinco ingredientes no processador de alimentos até que se 
transformem em uma massa.
2. Adicione o óleo de coco virgem extra e o óleo essencial e, em seguida, triture até 
formar uma mistura que fique firme quando pressionada em sua mão. Pressione no
fundo de uma mini assadeira.

Dica: Use uma forma de fundo removível. Prepare dois conjuntos e use um fundo 
para pressionar a crosta de maneira uniforme.

3. Coloque a mistura na geladeira enquanto prepara o recheio.

Ingredientes do Recheio
1 abacate grande
4 colheres de sopa de xarope de agave ou 3 colheres de sopa de xarope de bordo
3 colheres de sopa de água
1-1 1/2 colher de chá de extrato de baunilha puro (opcional)
1-2 gotas de óleo essencial Lemon, Lime, Wild Orange ou Grapefruit doTERRA
5-6 colheres de sopa de óleo de coco extra virgem derretido

Instruções:
1. Bata os 5 primeiros ingredientes no liquidificador até ficar totalmente 
homogêneo e cremoso. Certifique-se de dar ar suficiente para que fique bem 
cremoso.
2. Adicione o óleo de coco e os óleos essenciais e misture novamente.
3. Retire a crosta da geladeira e despeje o recheio.
4. Volte à geladeira até ficar firme (cerca de 8 horas).

Bolo de Abacate
Cru
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Ingredientes (A):
1 tomate médio
* Menos de 1 gota de óleo essencial de orégano
* Menos de 1 gota de óleo essencial de manjericão
* Misture os óleos essenciais com um palito até atingir o sabor desejado.

Ingredientes (B):
1 tomate médio
10 tomates cereja
1/3 - 1/4 de pimentão fresco
3 dentes de alho
1 colher de chá de sal rosa do Himalaia ou sal marinho
4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
1-2 pedaços de tomates secos (não os marinados em óleo e sal, apenas secos ao sol)
1/2 colher de chá da mistura (A)

Ingredientes para o Macarrão:
Abobrinhas à sua escolha de cor

Instruções:
1. Prepare a massa usando um cortador em espiral.
2. Misture (A) em um liquidificador. Deixe de lado.
3. Misture tudo de (B) em um liquidificador até ficar cremoso. Adicione 1/2 colher de chá 
de (A) e bata novamente.
4. Despeje o molho sobre a massa.

Ingredientes:
1 xícara de tâmaras sem caroço
2 xícaras de coco ralado
1 colher de chá ou colher de sopa de pó de maca crua
Pitada de sal
1 gota de óleo essencial Cinnamon Bark doTERRA ou Wild Orange ou ambos

Instruções:
1. Triture todos os ingredientes em um processador 
de alimentos até que vire uma massa.
2. Enrole formando uma pequena bola.
Dica: Se você gosta de chocolate, adicione 1-2 colheres de sopa de cacau em pó ou o quanto 
quiser e uma gota de óleo essencial Peppermint doTERRA em vez de Cinnamon Bark.

Ingredientes:
1 xícara de nozes 
3-5 datas marcadas
1 1/2 colheres de sopa de cacau em pó ou ao seu gosto
1 gota de óleo essencial de laranja selvagem
1/2 colher de chá de extrato de baunilha puro
1 colher de sopa de pedaços de cacau
Pitada de sal marinho ou sal rosa do Himalaia

Instruções:
1. Mergulhe as nozes em água durante a noite.
2. Enxágue várias vezes ou até que a água fique límpida.
3. Triture os ingredientes no processador até que vire uma massa.
4. Modele como quiser e coloque na geladeira até esfriar.

Bolinhas de Cacau Cruas

O Brownie Mais SaudávelCru

Molho Marinara
Cru
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LIPOFILICIDADE
A pele é um dos maiores órgãos do corpo, tanto em área de 
superfície quanto em peso. Embora regule vários aspectos 
da fisiologia e gerencie a recepção sensorial, é
principalmente um protetor. A pele atua como uma barreira 
para proteger os órgãos internos das variações de 
temperatura, pressão e impactos mecânicos. Ele também 
atua como um defensor contra agentes estranhos 
indesejados, como vírus e bactérias, e o faz com incrível 
proficiência. Por milhares de anos, pensou-se que a pele era 
essencialmente impermeável, mas pesquisas modernas 
revelaram que não é particularmente eficaz em impedir a 
entrada de água e substâncias solúveis em lipídios.(1) A 
maneira como os óleos essenciais penetram na pele quando 
aplicados topicamente é um processo fascinante, e um dos 
conceitos mais importantes para a compreensão de como os 
óleos essenciais influenciam nossa saúde. Os óleos 
essenciais são lipofílicos, o que significa que são atraídos e 
solúveis em substâncias gordurosas. Diluir os óleos 
essenciais em um transportador antes de aplicá-los acentua 
essa propriedade, proporcionando uma série de benefícios.

BENEFÍCIOS DA DILUIÇÃO
A diluição é um dos aspectos mais importantes da aplicação 
tópica eficaz; é também uma das mais incompreendidas. 
Quando usados corretamente, os óleos transportadores têm 
demonstrado melhorar a aplicação tópica do óleo essencial 
por meio de diversas vias distintas. A evaporação é o 
principal problema na aplicação tópica, pois o calor do corpo 
e a pele apresentam uma barreira formidável.

Qualquer pessoa que aplicou topicamente o Mix Calmante dōTERRA Deep Blue® antes e depois de um treino sabe o quão 
rápida e intensamente ele funciona. Mas a sensação de resfriamento às vezes pode ser um pouco forte para crianças 
pequenas ou pessoas com pele sensível. Diluir os óleos essenciais em um óleo transportador antes da aplicação é uma 
excelente maneira de reduzir as reações de peles sensíveis a certos óleos essenciais, mas isso reduzirá sua eficácia? A 
resposta pode te surpreender. Pesquisas recentes sugerem que a diluição de óleos essenciais para aplicações tópicas não 
apenas não reduz a eficácia, como pode realmente ter certas vantagens.

 

Um dos benefícios mais importantes da diluição é que 
ela retarda o brilho dos compostos aromáticos voláteis, 
principalmente por meio de uma das leis fundamentais 
da dinâmica dos fluidos: diminuir a área de superfície de 
uma substância exposta ao ar reduz a taxa de 
evaporação. Quando diluídos, os constituintes químicos 
do óleo essencial passam pela epiderme com mais 
eficiência do que quando aplicados puros.(2)

Além disso, outro estudo mostrou que a diluição pode 
acelerar o processo, uma vez que níveis variáveis de 
constituintes específicos foram detectados no ar exalado 
em apenas 20 minutos ao usar um transportador, 
enquanto uma aplicação simples resultou em nenhuma 
detecção por até duas horas.(3)
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DILUIR ou NÃO DILUIR Dr. David K. Hill, DC

Aplicação Tópica de 
Óleos Essenciais
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Apesar do número crescente de evidências sobre os 
benefícios da diluição, ambos os métodos de aplicação 
tópica têm seu lugar no desenvolvimento do modelo de 
uso eficaz do óleo essencial.

Muitos dos óleos essenciais da 
dōTERRA podem ser usados de 
maneira segura e eficaz, mas a 
diluição adequada pode ser usada 
a qualquer momento e pode até 
oferecer algumas vantagens.

Entender a diluição adequada é um fator importante para o 
uso seguro e eficaz do óleo essencial. Acima de tudo, qualquer 
substância que tenha um pH quase neutro, como o óleo de 
coco fracionado dōTERRA®, é incapaz de alterar a composição 
química de um óleo essencial. A diluição adequada, com um 
transportador apropriado, não alterará a eficácia. Uma das 
preocupações mais comuns é o uso de óleos essenciais em 
pessoas com problemas de sensibilidade, especialmente 
crianças. Embora as sensibilidades sejam raras quando as 
diretrizes de uso adequadas são seguidas com uma aplicação 
correta, ao diminuir a taxa de evaporação e, portanto, limitar 
ainda mais a exposição, a diluição permite uma margem de 
segurança ainda maior. A diluição requer menos óleo para o 
mesmo efeito. Ao tentar um novo óleo ou ao aplicar óleos mais 
quentes, como Orégano ou Tomilho, a diluição pode diminuir o 
risco de uma reação de hipersensibilidade, reduzir o 
desperdício e fornecer um ambiente ideal para descobrir qual 
óleo essencial funciona melhor para sua situação. Além de 
melhorar a eficiência da aplicação, existem também benefícios 
secundários em usar o óleo de coco fracionado da dōTERRA 
como transportador. Ele possui um efeito emoliente leve e é 
excelente para a pele. Ao contrário de outros óleos vegetais, 
ele não deixa um resíduo gorduroso desagradável nem 
interfere nas propriedades valiosas do óleo essencial que 
carrega. O óleo de coco fracionado dōTERRA também é muito 
estável, então você não precisa se preocupar se ficará rançoso 
após alguns usos. Aprender a usar o Óleo de Coco Fracionado 
da dōTERRA adequadamente como um transportador irá 
melhorar a experiência para toda a sua família.

Apresentando o KIT TOUCH dōTERRA®

Agora você pode encontrar os óleos essenciais mais populares da dōTERRA em uma base de óleo de coco fracionado da 
dōTERRA para uma aplicação fácil de usar. Para obter mais informações, consulte a página 38.
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Óleo Essencial Destaque

Cultivar e colher capim limão de qualidade não é uma 
tarefa fácil, mas para alguns pequenos grupos de 
agricultores familiares no sul da Índia, é sua paixão e estilo 
de vida. Quando chega a hora de colher a erva-cidreira, 
esses agricultores caminham cinco milhas subindo uma 
montanha íngreme e passam cerca de sete dias colhendo 
uma plantação de 100 acres manualmente. Assim que 
terminam, eles pegam o capim-limão colhido e caminham 
cinco milhas montanha abaixo, equilibrando um grande 
feixe de capim-limão na cabeça.

Com cada gota do óleo essencial de capim-limão da 
dōTERRA®, você experimentará um aroma refrescante que 
relaxa sua mente e o ajuda a manter uma visão mais 
positiva da vida. O sabor cítrico sutil do capim-limão é 
frequentemente usado na culinária asiática e chás de ervas 
e, quando tomado internamente, o capim-limão oferece 
muitos benefícios ao seu sistema digestivo. Algumas gotas 
de capim-limão um componente ideal na massagem 
terapêutica.

 
 

 

Origem: Sul da Índia
Método de Destilação: Vapor
Parte da Planta: Folha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO USAR

Aromaticamente
• Difundir dentro de casa ou ao ar livre para
manter os mosquitos e insetos longe
• Difundir para dominar a sensação de
nervosismo e eliminar a fadiga mental
• Coloque 1 gota na palma da sua mão,
esfregue as mãos e inspire suavemente por
até 30 segundos ou mais, conforme
desejado

internamente
• Adicione algumas gotas de capim-limão
aos alimentos e bebidas para adicionar sabor
e fornecer suporte dietético
• Adicione algumas gotas em receitas
• Consuma uma cápsula vegetal dōTERRA
para promover uma função digestiva
saudável

Topicamente
• Esfregue ou borrife na pele antes de sair
para um repelente natural de insetos
• Aplique nos músculos e articulações para
uma sensação relaxante
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CADERNO DEIDEIAS

 DICA DE
BEBIDA

  

Banho de Pés Spearmint 

Mix Outono de Difusor  
5 gotas óleo essencial Spearmint 
3–5 gotas óleo essencial Cardamom 
4 gotas óleo essencial Wild Orange 

Difunda no difusor de sua 
escolha para uma 
experiência aromática de 
outono agradável.

Ginger Ale Caseiro
                             

 
 

Ingredientes
• 30 ml de água com gás
• Suco de limão
• 2 colheres de sopa de mel,
agave ou xarope de bordo
(adicione mais para um
sabor mais doce)
• 1–2 gotas de óleo
essencial de gengibre

 

               

  

  

O que você precisa
• Frasco vazo de óleo essencial de 15ml
• Tubo de tinta de uma caneta
esferográfica parcialmente usada
Dica: Um tubo de tinta retirado de uma caneta
esferográfica Bic funciona melhor. Você pode
comprá-las em qualquer loja local.

                     O que você precisa
• 10 xícaras de água quente
• ⅓ xícara de sal de Epsom
• 10 gotas de óleo essencial
Spearmint
• 5 gotas de óleo essencial Ylang
Ylang

Instruções:
1. Misture os óleos essenciais e o
sal de Epsom na água quente.
2. Mergulhe os pés por cerca de 30
minutos.

 

  

  

Instruções
1. Remova o tubo de tinta da caneta e corte o
comprimento suficiente para caber no
comprimento de um frasco de óleo de 15 ml.

2. Insira o tubo de tinta na garrafa de 15 ml
através da abertura de plástico.

Instruções:
• Misture todos os ingredientes,
adicione gelo e aproveite!

CANETA DE 
FRASCO

omca.errdot  / 35 share your tip! e Mande um email para living@doterra.com 
com suas receitas com óleos essenciais, ideias 
ou truques favoritos.

DICA DE
SPA
CASEIRO

DICA DE
RE  U  TI  LI Z  A  Ç  Ã  O  Reutilizando Frascos de Óleo Vazios
Use frascos de óleo essencial ou de suplementos vazios para armazenar sal, pimenta, açúcar ou ervas secas.
Frascos de suplemento vazios também funcionam muito bem para armazenar itens pequenos, como clipes de
papel, alfinetes, tachas, moedas, material de costura e itens artesanais. Use tinta acrílica ou spray para dar aos
seus frascos uma aparência personalizada.

compartilhe sua
dica!
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Just Breathe

*55070001*

Instantly feel the power of Breathe essential oil 
blend soothing nasal airways while providing a 
cooling effect both topically and aromatically.

To Order: 34290001 5 PV

$11.33 retail $8.50 wholesale 

Breathe Vapor Stick
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