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Desde o início, nos concentramos em 
como criar óleos essenciais de alta 
qualidade. Isso não seria possível sem 
produtores, destiladores e incontáveis 
outros que são tão comprometidos e 
dedicados quanto nós.
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Lime
Citrus Aurantifolia

 Método de Destilação: Prensagem a frio / Expressão
Descrição Aromática: Cítrico, Forte, Doce
Parte da Planta: Casca 

Quando foi a última vez que você sentiu o gosto de limão? 
Talvez tenha sido em um deleite saboroso durante uma 
reunião de família no verão, ou em um smoothie que você 
bebeu enquanto caminhava por uma praia ensolarada com 
amigos. Seja quando houver sido, o óleo essencial Lime 
oferece o mesmo sabor e aroma doce e refrescante, muitas 
vezes sinalizando dias quentes de verão com as pessoas que 
você ama.

Mas o Lime oferece mais do que apenas um sabor e um 
cheiro agradáveis. Quando ingerido, pode apoiar um sistema 
imunológico saudável e fornecer uma limpeza suave.* Você 
também pode usá-lo topicamente para limpar e suavizar a 
pele. Com todos as utilidades e possibilidades maravilhosas, 
o Lime é o óleo essencial perfeito para todas as suas
aventuras de verão.

Considerado nativo de áreas do Sudeste 
Asiático, o limão Key ganhou popularidade 
em Florida Keys, onde é cultivado e usado 

como ingrediente principal na torta de limão 
Key - daí o nome.

 

  

 

 

 

Como Usar dōTERRA Lime

Tópico
+ Adicione uma gota ao seu limpador facial ou shampoo para
propriedades de limpeza adicionais. (Lembre-se de que o óleo
essencial Lime é fotossensível, portanto, se você aplicá-lo
topicamente, evite a luz solar e os raios ultravioleta por pelo
menos 12 horas.)

+ Misture de uma a duas gotas com quantidades iguais de óleo
essencial de Tea Tree para uma massagem calmante no couro
cabeludo

Aromático
+ Difunda para limpar e refrescar o ar.

+ Inspire para um aroma revigorante e energizante.

Interno

+ Adicione uma gota à água para beber para realçar o
sabor e para limpeza suave.*

+ Tome de três a quatro gotas em uma cápsula vegetal
ou com água para manter um sistema imunológico
saudável.*

* 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

Fato Interessante



Por Trás do Frasco

Quando a Vida 
te Dá Limões
A beleza de um limão está nos olhos de quem vê. Para alguns, os limões são 
brilhantes, refrescantes e cintilantes. Para outros, o limão pode ser azedo, ácido 
ou amargo. Em algum momento, porém, os limões ganharam uma má 
reputação. Por exemplo, um carro ruim, que nunca funciona, costuma ser 
chamado de limão, no inglês. Além disso, as pessoas costumam dizer: “Quando 
a vida te dá limões”  para descrever o lado amargo da vida diária.

Mas para quem já segurou esta fruta radiante e brilhante, 
sentiu o aroma refrescante de uma casca de limão ou 
provou seu sabor revigorante, você sabe que um limão 
pode ser verdadeiramente mágico. Poderoso e versátil, a 
magia dos limões é usada em tudo, desde cozinhar e 
assar até cosméticos e produtos de limpeza. Eles podem 
até adicionar um toque de sabor fresco ao seu copo de 
água.

 

Além dos muitos benefícios da fruta, suco e casca, o limão 
também produz o óleo essencial Lime, que é conhecido 
por ser purificador, energizante e refrescante. Aqueles 
que já utilizaram o Lemon sabem que ele é tudo menos 
um fracasso. Com dezenas de utilidades, este óleo 
essencial alegre e versátil é como ouro líquido.

 

Fornecimento 
por 
Co-impacto®

Lemon
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Por Que a Itália?
Um dos locais em que a dōTERRA obtém limões para o óleo 
essencial Lime é a maior ilha da Itália, a Sicília. Na Itália, 
possuir um pomar de limão não é simplesmente uma forma 
de ganhar a vida. É um modo de vida. A dōTERRA confia em 
plantadores de limão e produtores de óleo que estão no 
negócio há gerações para produzir óleo essencial de limão 
puro com cuidado. Esses cultivadores e produtores de óleo 
aprenderam os negócios com seus pais, que foram ensinados 
por seus pais e assim por diante. Para eles, cultivar e 
processar limões é uma arte delicada que requer muita 
atenção, amor e cuidado. Essas famílias entendem a magia 
dos limões.

Os limões fazem parte da história da Sicília desde o século IX. 
E por centenas de anos, a Sicília permaneceu sendo um dos 
maiores produtores e exportadores de limões do mundo. Por 
volta do século XIX, os médicos descobriram que a fruta era 
muito benéfica para os marinheiros, criando um grande 
aumento na produção da Sicília. Ao longo dos séculos, os 
limões sicilianos mantiveram-se à frente dos demais. Essa 
vantagem se deve aos dias quentes e ensolarados e às noites 
frias na Sicília, combinados com o solo vulcânico, dando aos 
limões sicilianos um sabor único que não pode ser 
encontrado em nenhum outro lugar.

Por Trás do Frasco

O limoeiro pode produzir frutos o ano todo, 
normalmente até 272 kg por ano. Na Sicília, as condições 
ideais levam a limões saudáveis, que podem crescer até 
o tamanho de bolas de softball.

As famílias que ajudam a produzir o óleo essencial de 
limão respeitam as tradições e o conhecimento dos 
produtores de óleo que os antecederam, ao mesmo 
tempo que usam novas tecnologias e métodos para 
tornar os produtos mais puros possíveis. Um produtor de 
óleo disse: “Nos velhos tempos, meu pai, mais 50 
homens, levariam uma temporada inteira para fazer o 
que agora somos capazes de fazer em um único dia. 
Podemos produzir muito mais sem perder qualidade.”

Como o limão possui muitos usos em outras indústrias, 
quando os produtores processam a fruta, nada vai para o 
lixo. O óleo essencial é extraído primeiro da casca e, em 
seguida, a fruta é espremida. A casca e a polpa restantes são 
separadas, sendo a casca frequentemente usada para doces 
ou produção de pectina, enquanto a polpa é usada na 
criação de animais. O óleo essencial Lime é normalmente 
extraído por métodos de compressão, prensagem ou 
raspagem - geralmente chamados de prensagem a frio - da 
casca da fruta, liberando o óleo dos minúsculos sacos que 
contêm o óleo essencial na casca. No passado, esses 
métodos de extração eram feitos à mão, mas agora as 
máquinas foram desenvolvidas para tornar o processo muito 
mais rápido e eficiente. Hoje, as fontes de óleo da dōTERRA 
são extraídas raspando a fruta no que pode ser descrito 
como raspas industriais. À medida que a fruta rola ao longo 
dessas raspas, o óleo é liberado em um banho-maria. A água 
e o óleo são então separados por meio de grandes 
centrífugas que literalmente separam os dois líquidos, 
deixando o óleo essencial puro e natural.

Em milhões de lares em todo o mundo, os frascos de óleo 
essencial de limão ajudam nas tarefas diárias como cozinhar 
e limpar, bem como na saúde interna e cuidados pessoais. Ao 
produzir limões da mais alta qualidade possível, os 
produtores da Sicília compartilham a magia dessa fruta com o 
mundo por meio do óleo essencial Lime dōTERRA. Embora 
alguns optem por ver os limões como símbolos de amargura 
ou azedume, muitos outros sabem que o aroma, o sabor e 
até mesmo a visão dos limões podem ser brilhantes, 
esperançosos, energizantes e radiantes. Das belas costas da 
Sicília, cada frasco de óleo essencial Lime da dōTERRA exibe 
um rótulo amarelo brilhante que atua como um marcador de 
esperança, representando anos de tradição para aqueles que 
realmente entendem a magia dos limões.



Lemon
Citrus limon

 

 

Método de Destilação: Prensagem a frio / Expressão
Descrição Aromática: Limpo, Fresco, Cítrico, Brilhante
Parte da Planta: Casca 

Nada é tão brilhante e fresco quanto o óleo essencial 
Lemon. Assim que você abre um frasco, você é 
envolvido por um aroma doce e cítrico, e a atmosfera 
quase imediatamente se torna mais energizante e 
edificante. As propriedades purificantes do limão o 
tornam um produto básico para a limpeza doméstica. 
Sem mencionar que o sabor delicioso do limão 
costuma ser um complemento eficaz para temperos, 
sobremesas e assados. Com uma variedade tão grande 
de usos, não é de admirar que o Lemon seja um dos 
óleo essenciais dōTERRA® mais vendido.

Tudo começa com o fornecimento. A dōTERRA opta 
por comprar limões da Itália e do Brasil. Os climas 
desses locais oferecem condições ideais de cultivo para 
produzir um poderoso óleo essencial. Para alguns dos 
agricultores dessas áreas, a colheita de limões de alta 
qualidade é um negócio familiar que existe há várias 
gerações. Sua experiência, combinada com um 
ambiente ideal para o cultivo, torna o óleo essencial 
Lemon verdadeiramente único.

Em apenas um ano, um único limoeiro tem 
potencial para produzir entre 227 a 272 kg de 

limões. São necessários cerca de 75 limões para 
encher um frasco de óleo essencial de 15 mL.†

 

 

 

 

 

Como Usar dōTERRA Lemon
Tópico

+ Adicione algumas gotas em um esfoliante de aveia
para ajudar a esfoliar a pele. (Lembre-se de que o
óleo essencial Lemon é fotossensível, portanto, se
você aplicá-lo topicamente, evite a luz solar e os
raios ultravioleta por pelo menos 12 horas.)

Aromático

+ Difunda para criar um aroma estimulante e
energizante.

+ Coloque uma ou duas gotas na palma da mão,
junte as mãos em concha e inspire diretamente
para sentir um aroma motivador.

Interno

+ Coloque uma ou duas gotas em um copo de
água para uma limpeza natural e para ajudar na
digestão.*

+ Adicione algumas gotas para realçar o sabor
dos pratos doces e salgados.

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

† Varia por estação, região, ano e outras variáveis.

Fato Interessante

Óleo Essencial
Destaque



Pergunte Aos Doutores

Pergunte Aos Doutores
Os óleos cítricos são alguns dos nossos óleos essenciais mais populares - e por 
um bom motivo. Eles vêm com uma variedade de benefícios internos, tópicos 
e aromáticos. Levamos suas perguntas mais frequentes sobre cítricos para 
nossa equipe médica da dōTERRA e acreditamos que você apreciará esses 
óleos essenciais incríveis ainda mais quando ler suas respostas.

Existe risco aumentado de fotossensibilidade com 
óleo cítricos e mixes? Qual é a sensação da 
fotossensibilidade?

Uma reação cutânea desencadeada pela luz solar é
conhecida como fotossensibilidade. Isso ocorre quando a 
radiação ultravioleta (UV) entra em contato com certas 
substâncias que desencadeiam mudanças biológicas e 
químicas. Alguns óleos essenciais, especialmente óleos 
cítricos, contêm pequenas quantidades de compostos 
conhecidos como furanocumarinas, que podem causar 
uma reação fotossensível. Isso geralmente se manifesta 
por meio de mudanças perceptíveis na cor e na sensação 
da pele, como aumentos temporários na pigmentação 
escura ou vermelha e possível irritação. Testes analíticos 

®mostraram que muitos de nossos óleos cítricos CPTG
mais populares contêm poucos - e em alguns casos 
nenhum - furanocumarinas. A pureza de nossos óleos 
essenciais, juntamente com a variação química que 
ocorre naturalmente, significa que as concentrações de 
furanocumarina podem variar ligeiramente. Para 
proteção adicional contra a fotossensibilidade, a 
dōTERRA® sempre recomenda que as pessoas que usam 
óleos cítricos topicamente evitem a luz solar direta ou os 
raios ultravioleta por pelo menos 12 horas.

 

Somos encorajados a consumir óleos cítricos como o limão 
todos os dias, mas esses mesmos óleos essenciais também 
podem remover etiquetas adesivas ou goma de mascar 
seca. Sabendo quão fortes e concentrados eles são, como 
esses óleos são seguros para ingestão?

Sim, os óleos cítricos da dōTERRA (como todos os nossos 
óleos essenciais) são extremamente potentes, mas isso não significa 
que não sejam seguros para uso interno ao seguir as diretrizes 
recomendadas. Na verdade, vários ensaios clínicos envolvendo a 
ingestão do óleo de limão (e outros óleos cítricos ricos em 
limoneno) fornecem evidências de seus benefícios no uso interno, 
bem como sua segurança.

Nossas estruturas internas - como boca, estômago e intestinos - são 
revestidas por membranas mucosas protetoras. A mucosa é 
incrivelmente resistente e suas glândulas estão constantemente 
produzindo muco que cria uma película protetora que cobre os 
tecidos. A absorção rápida e a diluição constante pelas mucosas 
permitem que muitos óleos essenciais tenham efeitos profundos 
sem representar qualquer risco quando utilizados nas quantidades 
recomendadas.

Na verdade, as evidências científicas para o uso interno seguro do 
Lemon são tão fortes que a FDA afirma que - junto com muitos 
outros óleos essenciais - é geralmente considerado seguro (GRAS) 
para uso em alimentos.
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Diversos ensaios clínicos 
monstraram que os óleos 
cítricos,especialmente o 
Lemon eo Wild Orange, 
são capazes de 
promover um ambiente
edificante, de calma e
felicidade. . .

Pergunte Aos Doutores



Se é recomendado consumir óleo essencial de 
®limão diariamente, por que Citrus Bliss  não é 

indicado para uso interno?

Na verdade, somos encorajados a usar o óleo essencial de 
limão diariamente por seus diversos benefícios, e todos 
os óleos cítricos incluídos no Citrus Bliss são realmente 
recomendados para uso interno, mas a dōTERRA não 
recomenda o mix de óleos para uso interno.

O porquê, na verdade, tem mais a ver com o propósito 
pretendido do que com uma preocupação real de 
segurança. O Citrus Bliss foi desenvolvido 
especificamente para aproveitar as incríveis qualidades 
aromáticas desses óleos essenciais ricos em limoneno, 
que combinam surpreendentemente com o absoluto da 
fava de baunilha. Quando você ouve falar sobre baunilha, 
provavelmente pensa imediatamente em sorvete, mas o 
absoluto da fava de baunilha é comumente usado em 
perfumes e outros produtos aromáticos devido ao seu 
aroma maravilhoso. A fava de baunilha, quando 
combinada com a ampla gama de óleos cítricos, torna o
Citrus Bliss perfeito para difundir ou outras práticas 
aromáticas. Ele não se destina a uso interno porque seus 
benefícios mais promissores estão associados ao seu 
aroma positivo e revigorante.

Por que os óleos cítricos criam um ambiente 
edificante? Como eles funcionam?

Os óleos cítricos são conhecidos por seus aromas 
edificantes e energizantes, e é por isso que estão se 
tornando cada vez mais populares em uma variedade de 
ambientes. Numerosos ensaios clínicos mostraram que os 
óleos cítricos, especialmente Lemon e Wild Orange, 
podem promover um ambiente edificante de calma e 
felicidade, esteja você no consultório médico ou em casa. 
Na verdade, muitos parceiros de pesquisa da dōTERRA têm 
instalações médicas que usam óleos cítricos 
aromaticamente.

Embora não tenhamos um entendimento completo do por 
quê dos óleos essenciais serem tão eficazes dessa 
maneira, sabemos que isso se baseia na conexão entre os 
sistemas olfativo e límbico. É biologia básica: se você 
deseja influenciar ou elevar seu ambiente, o caminho mais 
direto para fazer isso é pelo nariz. Uma vez inaladas, as 
moléculas de óleo essencial viajam pelo nariz até o epitélio 
olfativo, onde o aroma estimula os receptores. Quando 
ativados, esses receptores transmitem um sinal ao bulbo 
olfatório, que por sua vez repassa essa informação aos 
componentes necessários que compõem o sistema 
límbico. Aromas de óleos essenciais cítricos - na verdade, 
aromas de óleos essenciais em geral - podem ter 
influências positivas quando essa via é usada.
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Como um mix dos óleos Lavanda, Peppermint e 
Lemon ajuda com o desconforto sazonal? Existem 
outros óleos essenciais que ajudam com o 
desconforto sazonal?

Você pode comemorar a chegada de um clima mais quente, 
mas a mudança do inverno para a primavera pode trazer 
todos os tipos de ameaças ambientais. Para ajudar a aliviar 
esses desconfortos sazonais, considere o uso de Lavanda, 
Peppermint e Lemon em sua casa ou local de trabalho. 
Pesquisas clínicas mostraram que o uso aromático da 
Lavanda pode ser calmante, com o Lemon mostrando 
propriedades semelhantes em pesquisas experimentais. E o 
Peppermint demonstrou ter propriedades repelentes 
quando utilizado aromaticamente ou topicamente. Esses 
óleos essenciais podem ser usados individualmente de 
preferência ou talvez combinados em um mix útil. 

As cápsulas do Mix Sazonal TriEase® - uma combinação de 
Lemon, Lavanda e Peppermint - foram desenvolvidas para 
fornecer proteção contra mudanças e elementos sazonais.* 
Para preocupações mais específicas, como apoiar a 
respiração limpa, considere usar o Mix Respiratório 
dōTERRA Breathe® aromaticamente ou o óleo essencial 
Eucalyptus.

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

Traduzido por Consultores de Bem-estar 
www.gotasdaterra.com
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A Aventura Familiar 
de Uma Vida
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O Estilo de Vida da Aventura
Parte natação, ciclismo e corrida, o triatlo é um esporte 
incrivelmente exigente. Triatletas profissionais dedicam anos 
de suas vidas a treinamentos intensos para competir em 
triatlos ao redor do mundo. Mas para Tim O’Donnell e Rinny 
Carfrae, os triatlos também são o que os uniu. Em 2009, Tim 
e Rinny estavam competindo em uma corrida em St. Croix, 
onde Tim brinca, ele tinha que vencer a corrida para chamar 
a atenção de Rinny. Desde então, eles competiram e se 
classificaram em triatlos em todo o mundo. Rinny ganhou 
três vezes o Campeonato Mundial IronMan, e Tim 
atualmente detém o recorde de americano mais rápido no 
Mundial. Eles também criaram o Tim & Rinny Show, um canal 
no YouTube que narra seu treinamento e vida diária, e têm 
dois filhos lindos: Izzy e Finnian.

Rinny venceu o Campeonato Mundial 
Ironman  três vezes, e Tim atualmente 
detém o recorde de americano mais 
rápido no Mundial.

 

Cada Dia É Uma Aventura
Suas vidas foram cheias de aventura. Ao relembrar suas 
carreiras, Rinny e Tim ficam surpresos com a direção que o 
triatlo os levou. Nos últimos 20 anos, eles competiram em 
todos os continentes, exceto na Antártica! A competição os 
expôs a uma variedade de culturas e pessoas, que eles 
adoraram poder vivenciar como uma família. Às vezes, 
chegar ao destino tem sido a maior aventura. "Chamamos 
isso de circo itinerante", comentou Tim enquanto contava as 
inúmeras peças de bagagem e equipamentos que eles 
tiveram que embalar para estarem prontos para as corridas 
e cuidar de seu filho.

Na verdade, a paternidade foi uma aventura em si. Tim e 
Rinny têm gostado de compartilhar seu amor de ser ativos 
com sua filha. Izzy adora fazer qualquer coisa que mamãe e 
papai fazem, incluindo correr, nadar e andar na nova 
bicicleta que ela recebeu do Papai Noel no último Natal. 
Rinny e Tim sentem que seus filhos lhes deram um novo 
senso de propósito em seus treinos e corridas: “O que 
descobrimos nesta aventura é uma motivação renovada, 
entusiasmo e alegria pelo que fazemos. Isso rejuvenesceu 
nossas carreiras.”  Eles esperam ansiosamente por todas as 
aventuras que terão junto com Finnian, sua nova adição à 
família.
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Adoramos nos desafiar em 
tantos níveis diferentes e tentar 
encontrar a melhor versão de 
nós mesmos.

Para aqueles que desejam adicionar mais atividade 
física às suas rotinas de saúde e bem-estar - seja em 
um nível pessoal ou competitivo - Rinny e Tim 
oferecem estes conselhos:

 

+ Encontre alegria, paz, calma ou felicidade no
treino.
Você vai adorar e vai querer continuar treinando.

+ Encontre um treinador ou um grupo com o qual
você se dá bem. Envolver outras pessoas em sua
rotina
de exercícios pode ajudá-lo a se manter motivado.

+ Ponha-se no ritmo. Estabeleça metas realistas
sobre as quais você possa continuar a desenvolver.

+ Entenda sua motivação. Pense em por que você
quer ser mais ativo e recorra a isso quando as
coisas ficarem difíceis.

+ Não se compare com os outros. Todo mundo
tem circunstâncias diferentes. O importante é que
você encontre a felicidade em seu próprio
progresso pessoal.

+ Seja responsável perante alguém em quem
você confia. Compartilhe seus objetivos com
alguém que o ama, mas não o julgará. Eles podem
encorajá-lo a seguir em frente.

 

 

 

 

Construindo Rotinas Saudáveis
Ter rotinas saudáveis ajudou o Tim e a Rinny a ter sucesso no 
cenário mundial como triatletas. Foram necessários anos de 
esforço consistente para chegar onde estão hoje, e eles 
encontraram alegria no autoaperfeiçoamento: "Adoramos 
nos desafiar em tantos níveis diferentes e tentar encontrar a 
melhor versão de nós mesmos."

Consultores de Bem-Estar dōTERRA 



Rinny e Tim estão ansiosos pela próxima grande corrida e 
por muitas experiências em família. Quando você é 
triatleta profissional com dois filhos, as aventuras nunca 
acabam. Se você gostaria de seguir Tim e Rinny em sua 
jornada, confira o canal deles no YouTube (The Tim and 
Rinny Show) ou siga-os no Instagram: @mirindacarfrae e 
@tointri.

No geral, Tim e Rinny acham que, quando se trata 
de criar uma rotina saudável de exercícios, é 
importante encontrar o equilíbrio. Eles acreditam 
que a atividade física deve ser uma parte positiva 
da sua vida, não algo que a consuma. Tim credita 
sua habilidade de continuar suas carreiras no 
automobilismo à busca do equilíbrio. Para eles, 
equilíbrio significa priorizar a família e reservar um 
tempo para relaxar. Rinny diz: “Todos encontram 
sua rotina à medida que avançam. Encontre o que 
funciona para você. Essa é a chave.”

Tim e Rinny também gostam de usar os produtos 
da dōTERRA em suas rotinas de saúde e 
bem-estar. Como muitos atletas, eles foram 
apresentados à dōTERRA com Deep Blue®Rub. No 
entanto, eles logo encontraram uma variedade de 
produtos que adoram usar como suporte natural. 
O produto favorito de Rinny é dōTERRA Breathe®, 
e os favoritos de Tim incluem Lavanda, Tea Tree e 
Orégano. Além disso, os dois adoram usar a linha 
dōTERRA On Guard® em toda a casa.
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A Aventura de Criar uma 
Rotina Saudável 
e Sustentável 
ao Longo da Vida 

 

O Poder da Rotina
O poder de uma rotina significativa não deve ser 
subestimado. Embora à primeira vista possa parecer que 
horários e rotinas limitam sua flexibilidade e liberdade, o 
oposto é verdadeiro. O estabelecimento de rotinas pode 
criar um nível de eficiência que libera mais do seu tempo! 
Rotinas intencionais também maximizam e aumentam sua 
energia. Quando se trata de rotinas que apoiam sua saúde e 
bem-estar, as recompensas que você vai 
colher são infinitas.

Encontrando Uma Rotina Sustentável
Além de serem objetivas e intencionais, as rotinas também 
devem ser sustentáveis. Encontrar rotinas ideais de saúde e 
bem-estar para sua família exige tempo e prática. 

Mas como é uma rotina sustentável? A resposta é, 
obviamente, diferente para cada pessoa. Na verdade, a 
resposta provavelmente também dependerá de seu estágio 
e época de vida. Embora leve tempo e perseverança para 
estabelecer uma rotina, no final do dia, se uma rotina não 
estiver funcionando, então não é uma rotina sustentável. O 
mesmo pode ser verdade para uma rotina que funcionava 
perfeitamente no passado, mas não está mais funcionando 
para você em sua situação atual. Isso é parte do que torna a 
criação de rotinas saudáveis e sustentáveis uma aventura 
para toda a vida.

Quando isso acontecer, inevitavelmente, tente ver como 
uma oportunidade empolgante para retrabalhar, atualizar e 
recriar essa parte do seu estilo de vida. Tente não se 
comparar com os outros e seus hábitos de saúde e 
bem-estar aparentemente perfeitos. Deixe suas rotinas 
serem tão únicas quanto você!

Saúde & Fitness
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Projete seus arredores para apoiar 
suas rotinas.

Separe suas roupas de treino e tênis de corrida 
para a manhã antes de ir para a cama na noite 
anterior.

 

 
Coloque os óleos essenciais que deseja usar com 
mais frequência em um local visível e acessível.

Emparelhe ou coloque rotinas em camadas. Se você 
está tentando estabelecer uma nova rotina, mas 
está lutando para se lembrar de fazê-la, tente 
emparelhá-la com algo com o qual você já seja 
consistente. Isso ajuda a criar um suporte integrado 
e um lembrete da nova rotina que você está 
tentando implementar.

Torne mais fácil pegar um lanche saudável do que 
um não saudável.

 

 

 

Proteínas e fibras são partes essenciais de uma dieta
saudável. Você precisa de ambas para tudo, desde energia
até controle de peso e metabolismo.* É especialmente
importante começar o dia com esta dupla poderosa. A
dōTERRA Protein e a dōTERRA Fiber tornam prático e
delicioso. A dōTERRA Protein - disponível em Chocolate,
Baunilha e Vegan - contém 21 gramas de proteína por
porção, com ingredientes limpos. A dōTERRA Fiber é uma
bebida em pó com sabor de limão, com cinco gramas de
fibra solúvel. Ela também contém uma variedade de
prebióticos, bem como o sabor refrescante do óleo essencial
Lemon.* A fibra natural da maçã e a semente de linhaça
ajudam a apoiar a função digestiva saudável e a manter a
saúde do coração e do sistema imunológico.*

A fibra também é necessária para a saúde intestinal. Um
microbioma intestinal forte e próspero apóia quase tudo o
mais em seu corpo: o sistema imunológico, a regulação do
humor e assim por diante.* Além de incorporar em sua
dieta alimentos que são bons para o seu intestino, faça da
Fórmula de Defesa Probiótica PB Assist® + uma parte de
sua rotina.



Saúde & Fitness

Estabelecendo a Base para Sua Rotina
Existem muitas categorias de saúde e bem-estar, com incontáveis
rotinas possíveis, mas as duas indiscutivelmente mais importantes
são desenvolver rotinas fortes de alimentação correta e exercícios.
Essas duas categorias são a base da Pirâmide do Bem-Estar e você
pode tornar mais fácil e agradável manter uma dieta saudável e
rotinas de exercícios.

Embora não possam substituir os alimentos integrais e nutritivos, os
suplementos podem ser essenciais para garantir que você não deixe
lacunas em sua nutrição. Certifique-se de que o Kit de Vitalidade 
dōTERRA® faça parte da sua rotina diária.

Você pode tomá-lo logo de manhã, no almoço, ou até mesmo
dividir ao tomar, metade no café da manhã e metade no jantar.
Faça o que funcionar melhor para o seu estilo de vida e rotina -
apenas tome esses suplementos diariamente!

Encontrar tempo e energia para preparar todas as frutas e
vegetais de que precisa pode ser desgastante. Para aqueles dias em
que você não vai dar conta de tudo, a nova linha dōTERRA®

Nutrition faz a diferença.

A dōTERRA Greens inclui nutrientes vitais fornecidos por alimentos
verdes, superalimentos e óleos essenciais. Isso torna a obtenção
de frutas e vegetais quase sem esforço, independentemente do dia
ou da rotina.

A fibra de maçã natural e a
semente de linhaça ajudam a
manter a função digestiva
saudável e a manter a saúde
do coração e do sistema
imunológico.*

* 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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Encontrar tempo e energia 
para preparar todas as frutas 
e vegetais de que precisa 
pode ser desgastante. Para 
aqueles dias em que você 
simplesmente não vai dar 
conta, a nova linha dōTERRA®

Nutrition faz a diferença.



Uma Nova Maneira de 
Obter Uma
Nutrição Natural

dōTERRA Protein
A dōTERRA® sabe que a proteína é vital para uma dieta saudável. É
o que dá resistência ao corpo e o ajuda a fazer tudo, desde
construir células e músculos até manter o sistema imunológico
saudável.* Existem três opções de proteína dōTERRA: dois sabores
de soro de leite (chocolate e baunilha) e uma variedade à base de
plantas (Vegan). A dōTERRA Protein contém 21 gramas de
proteína por porção e é totalmente isenta de glúten, soja, OGM e
hormônio rBST. É mesmo sem açúcar, o que lhe oferece um
produto muito mais limpo, natural e eficaz.

dōTERRA 
Nutrition
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dōTERRA Fiber
A fibra é extremamente importante para a saúde geral,
mas também é um daqueles nutrientes que podem ser
difíceis de obter - até agora.* A dōTERRA Fiber é uma
maneira fácil de adicionar seis gramas de fibra solúvel e
insolúvel à sua dieta todos os dias. É feita de fontes de
alimentos integrais, incluindo maçã, tapioca e sementes
de linhaça. Além disso, inclui óleo essencial Lemon, que
contribui para seu sabor doce e picante. E ainda por
cima, a dōTERRA Fiber também contém uma mistura
prebiótica, que ajuda a manter a saúde intestinal.* Com
apenas uma colher, você está um passo mais perto de
obter sua dose diária de fibra natural.

dōTERRA Greens
Consumir muitas frutas e vegetais é uma parte essencial de 
uma dieta saudável, balanceada e nutritiva. Folhas verdes 
ricas e escuras são especialmente poderosas para nossa 
saúde geral.* Porém, muitas vezes, simplesmente não há 
tempo suficiente para preparar as frutas e vegetais de que 
seu corpo precisa. A dōTERRA Greens torna a introdução de 
verduras em sua dieta muito simples. Este incrível 
suplemento é uma mistura única de frutas e vegetais 
naturalmente adocicados com fruta-dos-monges. E, claro, é 
vegano e não contém OGM ou glúten. A dōTERRA Greens 
também possui uma mistura especial de superalimento, 
bem como óleos essenciais de limão e gengibre. Adicionar 
frutas e vegetais à sua dieta nunca foi tão fácil.

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



Mark Wolfert, Executivo Fundador

Algumas das melhores experiências da 
minha vida aconteceram porque eu estava 
disposto a arriscar. Pode parecer 
assustador, mas às vezes os maiores 
riscos que você corre acabam sendo suas 
maiores aventuras.
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Você se lembra de como foi estar sozinho pela primeira vez? A onda de
empolgação, expectativa e - apenas talvez - medo ao embarcar em uma
nova aventura? Emoções como essa geralmente voltam quando você se
pega ajudando seu universitário a se preparar para a mudança.

Você pode se perguntar se ensinou a seu filho tudo o 
que pode. Ele sabe ferver água para aquele macarrão 
com queijo ou aquele macarrão pronto que você sabe 
que ele vai comer? Ela sabe preencher um cheque e 
trocar um pneu? Orçamento, limpeza, impostos, a 
diferença entre detergente e sabão para máquina de 
lavar louças - a lista é longa. Embora você possa nunca 
se sentir completamente pronto para esta próxima 
etapa, temos algumas dicas, produtos e receitas para 
ajudar a dar asas  ao seu filho para voar do ninho.

Crie uma Rotina de Saúde e Bem-Estar

Para muitos, estar por conta própria significa que está 
experimentando fazer compras e preparar refeições (muito 
possivelmente) pela primeira vez. Priorizar a saúde e o bem-estar 
pode ser uma luta, não importa o estágio da vida. Incentivar seu 
filho a comer direito e a fazer exercícios físicos como parte de sua 
rotina diária continuará a beneficiá-lo bem depois do primeiro ano 
de faculdade. Ensine-lhe receitas básicas antes da mudança e 
ajude-o a adquirir a confiança necessária para preparar refeições 
saudáveis por conta própria. Esta receita básica de vinagrete 
balsâmico (consulte a página 30) é um molho simples que é 
delicioso em qualquer mistura de alface e vegetais. Com esta 
receita em seu cinto de ferramentas de cozinha, você se sentirá 
melhor sabendo que ele tem mais uma maneira de obter suas 
verduras.



 

 

 

 

 

 

 

  

Crianças

Se cookies são mais o estilo nutricional de seu filho, então 
ele vai adorar esses biscoitos fáceis de aveia para o café da 
manhã. Eles são facilmente adaptados ao gosto pessoal, 
trocando ingredientes e tentando novas combinações.

Cookies Fáceis de Aveia para o
Café da Manhã
Ingredientes:

3 bananas grandes, bem maduras
3 gotas de óleo de tangerina
2 xícaras de aveia em flocos
½ xícara de manteiga de amendoim
⅓ xícara de gotas de chocolate, passas ou mirtilos

Instruções:

1. Pré-aqueça o forno a 180°C.
2. Forre uma assadeira grande com papel manteiga.
3. Coloque as bananas em uma tigela grande e amasse
parcialmente com um garfo.
4. Adicione óleo de tangerina e continue até totalmente
amassado.
5. Adicione a aveia em flocos, a manteiga de amendoim e as
gotas de chocolate ou as passas e misture bem. (Se estiver
usando mirtilos, espere até que a mistura esteja totalmente
combinada e, em seguida, mexa com uma espátula.)
6. Dependendo do tamanho que você gosta dos seus
biscoitos, enrole duas a três colheres de sopa de massa em
bolas e coloque-as, uniformemente espaçadas, em suas
assadeiras forradas. (Uma pequena colher de biscoito
também funciona muito bem!)
7. Usando a parte de trás de uma colher ou copo medidor,
alise levemente cada biscoito. (Esses biscoitos não vão
espalhar no forno.)
8. Asse por 10–12 minutos ou até dourar levemente. Deixe
esfriar na assadeira por aproximadamente 10 minutos antes
de transferir para uma gradinha para esfriar
completamente.
9. Guarde na geladeira por até uma semanaou congele por
até dois meses.

Esses cookies fáceis de aveia para o café da manhã são
perfeitos para quando seu filho estiver correndo para aaula, 
querendo um lanche, ou mesmo quando estiver saindo para 
uma caminhada. Por falar nisso, não se esqueça de
incentivá-lo a se exercitar; mover-se 30 minutos por dia a
ajudará a desenvolver seu estilo de vida saudável.
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Smoothie Simples
Ingredientes:
1 xícara de frutas congeladas, em cubos
1 xícara de líquido (suco, leite de amêndoas ou 
coco, ou água)
1 colher dōTERRA Greens (ou dōTERRA Fiber ou 
dōTERRA Protein) 
1 xícara de verduras frescas (espinafre, couve ou 
outras verduras à sua escolha)

Ingredientes Adicionais:
1 colher de chá de mel ou adoçante à sua escolha
½ xícara de iogurte
1 colher de sopa de manteiga de amendoim
1. Coloque os ingredientes desejados no
liquidificador.
2. Misture em alta velocidade até ficar homogêneo.

 

Vinagrete Balsâmico Básico
Ingredientes:
¼ xícara de vinagre balsâmico
1 colher de chá de mostarda dijon
1 cebola roxa pequena, descascada e cortada em 
pedaços grandes
1 colher de chá de alho picado
1 colher de chá de mel ou açúcar mascavo
2 gotas de óleo Wild Orange
¾ xícara de azeite de oliva extra virgem
Sal e pimenta

Instruções:
1. Coloque o vinagre, a mostarda, a cebola, o alho, o
mel e o óleo Wild Orange no liquidificador, batendo até
misturar e a cebola estar bem picada.
2. Misture lentamente o azeite.
3. Adicione sal e pimenta a gosto e transfira para um
recipiente hermético. Guarde na geladeira até que
esteja pronto para saborear com sua salada favorita.

Crianças
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Agora é o momento perfeito para reiterar os benefícios de 
usar produtos naturais para apoiar sua rotina de saúde e 
bem-estar. Para tornar isso eficaz e conveniente, passem 
algum tempo juntos selecionando o melhor Programa de 

®Bem-Estar dōTERRA para suas necessidades. Seu
universitário pode escolher entre Imunidade, Alívio, Mente e 
Humor, Sono ou Respiratório, e então ter produtos naturais 
consistentes entregues direto em sua (nova!) casa.

Construa Hábitos de Higiene Saudáveis
Você ensinou a necessidade de uma boa higiene pessoal 
durante toda a sua vida. Incentive sua universitária a 
continuar mantendo esse hábito depois que ela se mudar. 
Ajude-a a entender que reservar um tempo todos os dias 
para cuidar de si mesma a ajudará a se sentir melhor e 
causará uma boa impressão em todas as novas pessoas que 
conhecerá. Construa a caixa de presente perfeita com a 
Pasta de Dentes e o Sabonete Líquido dōTERRA On Guard®
Natural Whitening, o Shampoo Protetor, o Condicionador 
Suavizante dōTERRA Salon Essentials® e o Desodorante 
dōTERRA Natural. 

Prepare seu estudante universitário para o sucesso com mais 
alguns itens em um pacote de boas-vindas, começando com 
o Difusor Pilōt™, que tem o tamanho perfeito para qualquer
apartamento ou dormitório.

 

Não se esqueça dos essenciais: dōTERRA Balance®, Adaptiv® 
e dōTERRA On Guard. Isso é necessário para que seu 
universitário comece a criar hábitos com produtos naturais 
poderosos.

Quando seu universitário estiver pronto para sair, você se 
perguntará se fez tudo o que pode. Essas dicas, produtos e 
receitas estão aqui para ajudar seu estudante a começar a 
jornada da vida com o pé direito. E lembre-se, não se trata 
necessariamente de ensinar como ferver água, mas sim 
sobre os princípios que você ensinou à medida que seu filho 
crescia e amadurecia. A coisa mais importante que seu 
universitário precisará durante esta grande etapa é seu 
amor e apoio. Dê o seu melhor, abrace com força e mande 
seu filho para essa nova aventura com um sorriso!

Agora é o momento perfeito 
para reiterar os benefícios do 
uso de produtos naturais para 
apoiar sua rotina de saúde e 
bem-estar.



Veja como eles funcionam em três etapas fáceis:

 

  

 

Etapa 1: Escolha seu programa
Etapa 2: Use seus produtos

Etapa 3: Controle sua saúde

Bem-Estar Direcionado
Alcançado
Se você está procurando uma maneira fácil de fortalecer suas rotinas de saúde, 
não procure mais. Removemos o incômodo de descobrir quais óleos essenciais e 
produtos usar com os Programas de Bem-Estar dōTERRA®.

Respiratório
Sente-se, relaxe e respire com facilidade, 
porque o Programa de Bem-Estar 
Respiratory possui todos os produtos de 
que você precisa para apoiar naturalmente 
a saúde de seu sistema respiratório.* 
Invista em seu bem-estar respiratório 
imediato e de longo prazo, criando rotinas 
significativas em torno dos produtos neste 
Programa de Bem-Estar.*

Programas 
de 
Bem-Estar



33

Imunidade
Vivemos em um mundo onde as ameaças à saúde 
estão em todos os lugares. Criar rotinas que apoiam de 
forma proativa sua saúde e a saúde de sua família não 
só fortalece, como também é incrivelmente prático. 
Com o Programa de Bem-Estar Immunity, você recebe 
produtos naturais e de suporte imunológico todos os 
meses, entregues bem na sua porta e prontos para 
você incorporar em rotinas poderosas e protetoras.*

 

Mente e Humor
Acreditamos que você não deve ser impedido pelos 
altos e baixos diários da vida e que você não precisa 
sofrer em silêncio. É por isso que criamos o Programa 
de Bem-Estar Mind & Mood, apenas para você. Você 
receberá inúmeros benefícios ao usar esses produtos 
de forma consistente. À medida que você se 
acostuma com as rotinas e o autocuidado oferecidos 
por esses produtos, os resultados e a eficácia 
tornam-se ainda melhores.

Alívio
Se você acha que não tem motivação suficiente para seguir 
suas rotinas de exercícios devido ao desconforto, o 
Programa de Bem-Estar Relief é perfeito para você. A cada 
mês, você receberá um kit especial preenchido com todos 
os produtos da dōTERRA que você precisa para acalmá-lo e 
apoiá-lo. Cada produto foi cuidadosamente selecionado 
por médicos, cientistas e pesquisadores - que possuem 
décadas de experiência no trabalho com óleos essenciais - 
para fornecer alívio natural ao desconforto corporal.*

Sono
Crie o melhor ambiente de descanso todas as noites 
com o Programa de Bem-Estar do Sono. Todos nós 
sabemos que dormir é extremamente importante para 
a saúde, e é por isso que os produtos que você recebe 
com este Programa de Bem-Estar podem mudar tanto 
sua vida.* Coloque sua nova rotina de sono no lugar e 
recupere sua vida!

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



 A Voz do Veterinário:
Mais Responsabilidade.
Mais Amor.

Muitas pessoas estão tentando encontrar o melhor em face de 
mudanças inesperadas e novas demandas da vida. Para alguns, 
um dos possíveis mlehores vem na forma de um novo amigo de 
quatro patas, como um cachorro ou um gato, por meio de 
adoção (meu método preferido) ou compra. Mas antes de 
tomar essa grande decisão, você deve considerar alguns pontos 
importantes.

Um novo animal de estimação é um compromisso de longo 
prazo. Você pode, por exemplo, estar trabalhando em casa 
agora, mas como será seu futuro horário de trabalho? Você vai 
ficar fora por um terço ou mesmo metade do dia? Se sua 
situação mudar, existem creches diurnas para cachorros, babás 
de animais de estimação ou passeadores de cães que você 
possa empregar se voltar para o escritório para trabalhar? Além 
disso, em condições normais, você tira férias com frequência? 
Suas férias aceitam animais de estimação? Que tipo de animal 
de estimação é certo para você? Cachorro? Gato? Pássaro? 
Lagarto? Novo? Velho? 

É realmente importante fazer sua pesquisa antes de tomar uma 
decisão, e é especialmente importante usar fontes de 
informação confiáveis.

A Dra. Jeanette Yamamoto é a proprietária / veterinária da Peaceful Pets In Home 
Euthanasia Services, dedicada a manter os animais de estimação confortáveis em casa 
durante o processo de eutanásia e a melhorar o processo de cura das famílias que se 
segue. Ela é certificada em Animal Hospice e cuidados paliativos pela International 
Association for Animal Hospice and Palliative Care (IAAHPC) e é membro da American 
Veterinary Medical Association (AVMA) e IAAHPC. Ela é Consultora de Bem-Estar da 
dōTERRA desde dezembro de 2014 e é membro do Painel Veterinário da dōTERRA.

 

Se possível, dirija-se a um abrigo ou local de resgate e passe 
algum tempo descobrindo qual animal funcionaria melhor para 
você e sua família.

Animais de estimação custam dinheiro! Os aspectos financeiros 
da posse de um animal de estimação vão muito além da adoção 
inicial ou das taxas de compra. O custo anual de possuir um 
animal de estimação pode ser de milhares de dólares quando 
você contabiliza cuidados veterinários, alimentos, suplementos, 
brinquedos, babás ou passeadores de animais de estimação, 
treinamento e hospedagem. 

Você já tem outros animais em casa? Eles são tolerantes com as 
novas chegadas? Este é um fator especialmente importante a 
ser considerado. Em alguns casos, trazer um novo animal de 
estimação pode causar a sensação de estresse aos animais 
atuais. Você precisa antecipar um período de adaptação, que 
pode durar de dias a meses, dependendo do histórico de seu 
novo animal de estimação e experiências anteriores.

Se você avaliou sua situação e decidiu adotar um animal de 
estimação, parabéns! Muita diversão e emoção esperam por 
você.

A Voz do Veterinário
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Como cliente da dōTERRA®, você conhece o poder dos 
óleos essenciais e adora usá-los em você e em sua 
casa, mas e quanto ao seu novo membro da família 
peludo? A incrível pureza dos óleos essenciais da 
dōTERRA nos permite usá-los com segurança com 
nossos animais de estimação, mas sempre queremos 
ter certeza de que eles estão confortáveis com os 
óleos. Aqui está o que você precisa saber para garantir 
que seu novo animal de estimação esteja confortável 
em seu novo ambiente.

+ Comece devagar para avaliar a reação do seu animal
de estimação.

+ Com a aplicação tópica, lembre-se que menos é
mais.

+ Sempre use óleos veiculares para diluir óleos
essenciais.

  

 

 

 
Se você decidir que agora é a hora de trazer um novo animal de 
estimação para casa, sei que os óleos essenciais da dōTERRA 
podem ajudar a criar uma experiência positiva e um ambiente 
acolhedor para seu novo amigo.

 

 

 

 

+ Esteja ciente de quaisquer condições médicas
pré-existentes que seu animal possa ter, pois isso
pode limitar os óleos essenciais específicos que são
seguros para uso.

+ Evite óleos “quentes”.

+ Com difusão, comece com uma a duas gotas de cada
óleo essencial em um difusor à base de água em uma
configuração intermitente. Sempre que difundir em
torno de animais, certifique-se de que o difusor esteja
em uma área aberta e que seu animal de estimação
possa sair facilmente da sala, se desejar.

+ Com o uso interno, esteja ciente de quais óleos
essenciais são seguros para os animais. Estes podem
ser administrados em cápsulas, alimentos ou
guloseimas ou água (para cães). Eles também podem
ser aplicados nas gengivas. Com gatos, lembre-se de
que a aplicação tópica na pele normalmente resulta
em ingestão oral por meio da auto-limpeza.

+ Cada animal - assim como cada pessoa - é diferente
quando trata-se de sensibilidade com óleos essenciais,
então monitore para quaisquer reações adversas,
incluindo vômitos, letargia e problemas respiratórios.

A Voz do Veterinário



Pessoalmente, minha família e eu adotamos seis cães e quatro 
gatos nos últimos 20 anos. Atualmente temos quatro animais de 
estimação: dois gatos (ambos com mais de 14 anos), uma mistura 
de pitbull de cinco anos e uma mistura de Yorkshire terrier de três 
anos. Temos seis difusores em casa, com pelo menos dois 
funcionando ao longo do dia. Nos últimos seis anos, usei muitos 
óleos essenciais da dōTERRA em um difusor sem reações adversas 
de nenhum dos meus animais de estimação. Os difusores 
funcionam em uma configuração intermitente, e meus animais de 
estimação podem vagar livremente de um cômodo para outro. Eu 
também usei óleos essenciais topicamente com segurança para os 
problemas de pele do meu pitbull, os sentimentos ocasionais de 
ansiedade do meu Yorkie e um desconforto nas articulações do 
meu gato. Os óleos essenciais se tornaram parte integrante da 
minha vida com meus animais de estimação.

 

A última coisa que direi sobre trazer um novo animal de estimação 
para casa é que uma das maiores preocupações que você pode ter 
é o nervosismo do animal. Felizmente, a dōTERRA tem muitas 
opções naturais para ajudar a criar um ambiente relaxante para seu 
novo amigo. Alguns dos aromas essenciais calmantes que eu 
recomendo ao introduzir um novo animal de estimação na casa são 
Lavanda, dōTERRA Serenity® (não para uso interno), dōTERRA 
Balance® (não para uso interno), Copaíba e Frankincense. Um ou 
dois desses óleos essenciais podem ser aplicados em roupas de 
cama novas ou em uma caixa transportadora. Você também pode 
aplicar uma ou duas gotas nas mãos, esfregá-las e acariciar seu 
amigo peludo recém-adotado antes do transporte. Mais uma vez, 
não se esqueça do autocuidado de seu gato, portanto, qualquer 
aplicação tópica na pele normalmente resulta em ingestão oral. 

Se você decidir que agora é a hora de trazer um novo animal de 
estimação, eu sei que os óleos essenciais da dōTERRA podem 
ajudar a criar uma experiência positiva e um ambiente acolhedor 
para seu novo amigo. Eu vi o poder deles em minha própria vida e 
prática, e mal posso esperar que você experimente isso também! 
Os óleos essenciais da dōTERRA não foram especificamente 
formulados para animais. Todas as recomendações são baseadas 
nas experiências pessoais de um veterinário licenciado e não foram 
testadas em um ambiente clínico. Consulte seu veterinário sobre o 
seu animal em específico.

Óleos para Evitar em 
Cães e Gatos:

+ Tea Tree

+ Birch

+ Wintergreen

Óleos para Evitar em 
Gatos:
+ Peppermint

+ Spearmint
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John Muir

E eu vou para a floresta, para 
perder minha mente e encontrar 
minha alma.
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Charcutaria 
do Dia a Dia
Você viu em suas revistas favoritas, nos 
canais de mídia social dos 
influenciadores de estilo de vida mais 
populares, ou talvez até mesmo na 
última festa em que você compareceu. 
Ao contrário da calça boca de sino e dos 
penteados bufantes, a charcutaria é uma 
tendência quente que não perderá o seu 
sabor brevemente nas cozinhas de todo 
o mundo.

Costume francês, a charcutaria é, simplesmente, a arte de 
preparar carnes e queijos. Nascida da necessidade de 
preservar carnes antes da refrigeração, a charcutaria se 
transformou em uma forma de arte como nenhuma outra. 
Você pode se limitar a carnes, queijos, pães, azeitonas, 
frutas e nozes, mas se aventurar e ser criativo é altamente 
recomendável!

Você já entrou na onda?

A hora das refeições não precisa ser problemática ou 
complicada. Esteja você entediado com a mesma comida 
de sempre, procurando maneiras de ajudar sua família a se 
alimentar de forma saudável ou querendo entreter sua 
família ou uma multidão, o tabuleiro de charcutaria é ideal 
para você. Preparar uma tabuleiro não é difícil e não 
precisa ser demorado. 

O tabuleiro de charcutaria do dia a dia é uma aventura de 
sabores e texturas, e é uma maneira fácil de usar o que 
resta na geladeira. Deixe seus filhos participarem da ação 
enquanto você prepara um tabuleiro para o café da 
manhã, almoço ou jantar. Sem mencionar que é uma 
ótima maneira de ter lanches saudáveis disponíveis ao 
longo do dia.
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Lar

 

 

Precisa de ajuda para fazer com que as ideias fluam? 
Basta abrir sua geladeira!
Corte uma maçã e pegue aquelas uvas, cenouras ou aipo. Não se 

esqueça de frios, queijo, picles e seus biscoitos e geléias favoritos, 

então está tudo pronto. Eleve o sabor de sua geleia de pimenta 

favorita adicionando uma gota de óleo essencial Lime - realmente 

leva as coisas a um nível mais alto. Regue a geleia sobre uma 

porção de cream cheese e saboreie com biscoitos e o resto de sua 

configuração de charcutaria do dia a dia.

Talvez uma data especial esteja chegando, quando você

celebrará com um café da manhã de aniversário tradicional. 

Use uma grande tábua de madeira para exibir bacon, 

panquecas, frutas frescas, pedaços de manteiga e este 

delicioso xarope de Wild Orange. Mantenha suas panquecas 

aquecidas até que você esteja pronto para montar seu 

tabuleiro, colocando-as em uma assadeira dentro de um forno 

a 90°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarope de Laranja Selvagem

Ingredientes:
1 cubo de manteiga
1 xícara de açúcar
1 xícara de leitelho
1 gota de óleo Wild Orange
1 colher de sopa de xarope de milho
½ colher de chá de bicarbonato de sódio

Instruções:

1. Numa panela grande, derreta a manteiga em fogo médio.

2. Depois de derreter, misture o açúcar.

3. Adicione o leitelho, o Wild Orange e o xarope de milho. Bata 

até ficar homogêneo.

4. Enquanto mistura, adicione lentamente o bicarbonato de 

sódio.

5. Retire do fogo e sirva com panquecas de gengibre.

Dicas: 

A calda começará a espumar rapidamente.

Continue mexendo até que a espuma pare.
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Vamos nos inspirar levando a noite do 
espaguete para o próximo nível! Experimente 
essas receitas divertidas em um tabuleiro de 
charcutaria favorito da família que fará com 
que todos repitam o prato.

O Tabuleiro Italiano
Ingredientes:
Pilhas de espaguete cozido
Molho marinara divertido (ver receita)
Almôndegas 
Baguete fatiada
Molho de pão italiano (ver receita)Azeitonas 
pretas e verdes
Mini bolinhas de mussarela, polvilhadas com 
tempero italiano
Tomate cereja

Molho para Pão Italiano
Ingredientes:
¼ xícara de azeite
1-3 colheres de sopa de vinagre balsâmico (a
gosto)
½ colher de chá de tempero italiano
1 colher de sopa de queijo parmesão
(opcional)
1–3 gotas de óleo de orégano (comece com
apenas um palito de dentes e aumente o
número de gotas para obter o sabor desejado)

Instruções:
Misture delicadamente todos os ingredientes 
em uma tigela grande o suficiente para 
mergulhar. Mergulhe seu pão italiano favorito 
na tigela e divirta-se.

Se você está entediado com a mesma comida de 
sempre, procurando maneiras de ajudar sua 
família a se alimentar de forma saudável ou 
querendo entreter sua família ou uma multidão, 
a placa de charcutaria é certa para você.

Lar
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Molho Marinara Divertido
Cada família tem um molho vermelho favorito, mas se 
você não tem as horas que leva para fazer a receita da 
vovó, então aqui está uma receita simples, mas 
deliciosa, que vai animar algumas latas de tomate 
compradas no mercado.

Ingredientes:

2-3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
1 cebola amarela média, cortada em cubos
½ pimentão verde médio, cortado em cubos
4-5 cogumelos brancos, picados
Sal e pimenta
2 colheres de chá de alho picado
1 lata de tomates picados
1 lata de molho de tomate
1 gota de óleo Orégano, Manjericão e Tomilho
1 colher de sopa de açúcar

Instruções:
1. Aqueça três a quatro colheres de sopa de azeite de
oliva extra virgem em uma panela grande em fogo
médio.
2. Adicione a cebola e o pimentão e cozinhe por dois a
três minutos, mexendo ocasionalmente.
3. Adicione os cogumelos, uma colher de chá de sal, 1
colher de chá de pimenta do reino e o alho picado,
reduzindo o calor para médio-baixo, cozinhando por
seis a sete minutos,e continuando a mexer
ocasionalmente.
4. Adicione os tomates enlatados e o molho de tomate
e aqueça a fogo médio, fervendo por
aproximadamente 15 minutos e mexendo com
freqüência.
5. Retire o molho do fogo e misture uma gota cada um
dos óleos Orégano, Basil e Thyme e uma colher de
sopa de açúcar.

Estas são apenas algumas ideias para fazer sua 
refeição básica e torná-la tudo menos! É hora de ser 
criativo e se divertir. Pesquise em sua geladeira e 
armários, pegue uma tábua de cortar, uma assadeira, 
uma bandeja de servir sofisticada ou qualquer outra 
coisa que você tenha pela casa para criar sua própria 
charcutaria do dia a dia!



Beleza

Preciso Recuperar 
Meu Corpo



47

Title of article

47

Todos os dias, seu corpo está lá para 
você. Suas pernas escalam montanhas no 
trabalho, na academia, em casa ou em 
caminhadas literais. Seus braços e mãos 
puxam seus entes queridos em um 
abraço, curam um joelho arranhado e 
criam refeições nutritivas para você e sua 
família. Seu corpo treme quando você ri, 
balança quando você dança e transforma 
a comida que você come na energia que 
alimenta a busca de seus sonhos. É o 
veículo lindamente imperfeito através do 
qual você experimenta a vida.

 

Embora seu corpo seja, em última análise, como você 
experimenta todo o bem que este mundo tem a oferecer, 
ele também pode ser uma fonte de vergonha, frustração e 
deflação - se você permitir. Como você vê o seu corpo 
depende inteiramente de você. Optar por sentir gratidão 
por quem você é leva a uma autocompaixão e auto-estima 
mais elevadas. Juntamente com a mentalidade, pequenos, 
mas consistentes esforços para cuidar do seu corpo em 
cada área da Pirâmide do Estilo de Vida do Bem-Estar se 
combinam em resultados poderosos para a sua saúde e 
bem-estar a longo prazo.

Coma Direito

A base da pirâmide do estilo de vida do bem-estar é comer 
direito. Todos os outros níveis da pirâmide assentam na 
base da boa nutrição. Dê ao seu corpo o que ele precisa e 
ele prosperará.

Exercite-se

O exercício regular fortalece os músculos e apoia os 
sistemas cardiovascular, circulatório e linfático, entre 
outros benefícios cruciais. Tente se mover propositalmente 
por pelo menos 30 minutos todos os dias. Mantenha um 
frasco de Deep Blue®Rub à mão para aliviar os músculos.

Ter um sono profundo e 
reparador é essencial para 
alcançar o bem-estar e a 
vitalidade.

Descanse e Controle o Estresse
O sono melhora o humor geral e dá ao corpo a 
oportunidade de se recuperar e renovar. Ter um sono 
profundo e reparador é essencial para alcançar o bem-estar 
e a vitalidade. Gerenciar o estresse é outro elemento crucial 
para o funcionamento e a saúde ideais. Yarrow|Pom
pode beneficiá-lo de várias maneiras. Quando usado 
internamente, é calmante para a mente e o corpo.* 
Yarrow|Pom também oferece um poderoso suporte 
antioxidante quando tomado internamente.* Os 
antioxidantes lutam contra os radicais livres, minimizando 
os efeitos do estresse oxidativo e ajudando as células a 
funcionarem de maneira saudável e feliz.*

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



 

Mostre ao Mundo Todo o Amor em Seu 
Coração
Cuidar da sua saúde pode fazer maravilhas pela sua 
confiança, mas é apenas parte da equação. Sua beleza 
mais importante e impactante vem de dentro. Em sua 
música clássica "Beautiful", Carole King canta, "Você tem 
que se levantar todas as manhãs com um sorriso no rosto e 
mostrar ao mundo todo o amor em seu coração. . . . Você 
vai descobrir, sim, você vai, que é linda como se sente. "
Concentre-se em compartilhar sua beleza interior e o 
exterior brilhará.

 Autocuidado Informado e Atendimento 
Médico Proativo
Os dois últimos níveis da Pirâmide do Bem-Estar são 
autocuidado informado e atendimento médico 
proativo. O autocuidado informado inclui aquelas coisas 
que você faz para apoiar sua saúde quando não está se 
sentindo bem. São também as ações diárias simples 
para cuidar proativamente de sua saúde futura e de sua 
família. 

Cuidados médicos proativos referem-se aos cuidados 
de saúde prestados pelo seu médico. Mas a parte 
proativa é crítica. Mantenha-se atualizado com visitas 
regulares de cuidados preventivos e estabeleça um 
relacionamento com seu médico.

Todos os dias, seu corpo está lá para 
você. Suas pernas escalam montanhas no 
trabalho, na academia, em casa ou em 
caminhadas literais. Seus braços e mãos 
puxam seus entes queridos em um 
abraço, curam um joelho arranhado e 
criam refeições nutritivas para você e sua 
família. Seu corpo treme quando você ri, 
balança quando você dança e transforma 
a comida que você come na energia que 
alimenta a busca de seus sonhos. É o 
veículo lindamente imperfeito através do 
qual você experimenta a vida.

Beleza

Reduza a Carga Tóxica
Seu corpo é projetado para filtrar e eliminar 
toxinas e é incrivelmente eficaz nisso. No 
entanto, seu corpo pode ser sobrecarregado 
com uma carga tóxica que é muito grande para 
gerenciar. Todo esforço que você faz para 
reduzir as toxinas que entram em seu corpo 
alivia sua carga e torna mais fácil para seus 
órgãos fazerem o que fazem de melhor. 

Uma das melhores maneiras de começar a 
reduzir sua carga tóxica é com produtos de 
autocuidado, substituindo todos os itens 
questionáveis por versões naturais que têm um 
rótulo limpo de ingredientes. Fazer isso pode 
fazer uma grande diferença em como você se 
sente. A dōTERRA® tem uma nova linha de 
cabelo reformulada que é mais segura, natural e 
eficaz do que nunca.

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

Carole King
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Nenhum desses:

+ Parabenos
+ PEGs
+ Ftalatos
+ Fragrâncias sintéticas
+ Formaldeído ou doadores de formaldeído
+ Silicones
+ Petróleo, óleos minerais ou ingredientes derivados do
petróleo
+ Propilenoglicol

 

 

 

 

 

 

Muitos desses:

+ Óleos essenciais CPTG Certified Pure Tested Grade™
+ Óleos hidratantes como óleo de abacate, manteiga de
karité e óleo de coco
+ Produtos simples e limpos da Mãe Natureza
 

Com fórmulas novas e atualizadas - sem falar em embalagens elegantes e mais 
sustentáveis - a linha dōTERRA® Hair Care está de volta e melhor do que nunca.

Puro, Simples, Natural

 

Shampoo Protetor
+ Seguro para cabelos coloridos e suave o suficiente
para todos os tipos de cabelo

Condicionador diário
+ Nutritivo, protetor e leve para o uso diário

Condicionador Leave-In
+ Spray três em um: condiciona, desembaraça e
fornece proteção contra o calor

 

 

Em 
Breve



Wild 
Orange
Citrus sinensis

 

 

Método de destilação: Prensagem a 
frio/expressão
Descrição aromática: Doce, Fresco, Cítrico
Parte da planta: Casca 

Você se sente entorpecido pela manhã e precisa de 
um aroma revigorante antes de sair para o trabalho? 
Precisa de uma atualização para ajudá-lo a iniciar seu 
próximo projeto? Quer que sua cozinha cheire como 
um laranjal animador em vez de sobras  velhas de 
geladeira? A solução para esses problemas é o óleo 
essencial Wild Orange! Todos nós poderíamos usar 
um estimulante de vez em quando, e este poderoso 
óleo cítrico pode ajudar a limpar as nuvens, não 
importa o que o dia reserve. Com um aroma brilhante 
e alegre e propriedades de limpeza quando usado 
topicamente, Wild Orange pode ser o impulso 
aromático energizante de que você precisa hoje.

Wild Orange ajuda a apoiar a digestão e uma resposta 
inflamatória saudável quando ingerido.* Além disso, o 
aroma cítrico refrescante transforma qualquer 
atmosfera sombria em uma de energia, felicidade e 
esperança. Quer você ame a doçura cítrica extra, sinta 
que seu ambiente está sem entusiasmo ou apenas 
queira adicionar um pouco de brilho ao seu dia, o óleo 
essencial Wild Orange está aqui para você.

Desde os tempos antigos e em muitas culturas, as 
laranjeiras são um símbolo de amor e casamento.

  

 

 

  

  

 

Como usar o Wild Orange dōTERRA

Tópico

+ Coloque duas gotas nas palmas das mãos, esfregue-as uma
na outra e inspire profundamente para um impulso
energizante.

+ Adicione algumas gotas a um borrifador com água, borrife
sobre as bancadas e limpe para uma superfície limpa.

Interno

+ Adicione uma gota à água todos os dias para uma explosão
de sabor e para promover a saúde geral.*

+ Coloque uma gota em uma cápsula vegetal e tome para
ajudar a apoiar a digestão.*

Aromático

+ Difunda para um aroma doce enquanto você se prepara pela
manhã.

+ Antes da chegada de visitas, difunda para criar um ambiente
fresco e convidativo em sua casa.

Os óleos cítricos podem causar fotossensibilidade, portanto, 
não recomendamos usá-los se você planeja ficar sob a luz solar 
direta ou raios ultraviole

* 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

Fato Interessante



O Chamado Para 
a Aventura

O clima frio e caseiro finalmente enfraqueceu, revelando o glorioso ar livre 
mais uma vez. É aquele momento maravilhoso quando a aventura acena: 
caminhadas e acampamentos, viagens e piqueniques, o lago e a praia e 
muitos outros destinos memoráveis esperam por você. 

Tudo o que você faz para se divertir e criar laços familiares pode ser ainda 
mais agradável quando você planeja e traz os óleos essenciais perfeitos.
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Pegue a Estrada
Pouco é mais sinônimo com esta época do ano do que 
viagens rodoviárias, exceto talvez melancia. É uma 
experiência emocionante para todas as idades, 
visitando novos lugares e criando memórias 
duradouras. Mesmo que sua aventura exija mais tempo 
de uso do cinto de segurança do que seus filhos 
gostariam, há muitas maneiras de combater as 
reclamações. Você já conhece uma maneira simples, 
mas eficaz, de influenciar o ambiente em casa: difundir 
um mixde óleos. 

Agora você pode levar essa potência notável para o 
passeio com os novos difusores Pilōt™e Roam™!

Essas ferramentas portáteis e recarregáveis tornam a 
difusão de todos os seus óleos essenciais favoritos 
incrivelmente fácil, garantindo que a viagem seja tão 
agradável quanto o destino. Portanto, certifique-se de 
pegar seu difusor portátil e acessível ao sair. Difunda as 
combinações que você adora para acalmar e suavizar ou 
estimular e elevar a atmosfera ao seu redor. Também 
recomendamos experimentar essas misturas de difusores 
na estrada:

Cheiro de Carro 
Novo
3 gotas Wild Orange
3 gotas Wintergreen

Emoção do Movimento
2 gotas Peppermint
2 gotas Lavanda
2 gotas Ginger

Traduzido por Consultores de Bem-estar 
www.gotasdaterra.com
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Embale os Melhores Suprimentos

Boa comida e suprimentos apropriados são muito úteis 
quando você está indo acampar. Não se esqueça das 
refeições prontas e do acendedor de fogo para acampar 
na floresta, dos lanches e bengalas para caminhadas nas 
montanhas e da melancia e cadeiras dobráveis para a 
praia.

Considere experimentar este mix para trilhas - o 
deleite perfeito quando você estiver em movimento - 
dando à sua tropa de viagem um lanche simples, 
mas saboroso, que todos podem desfrutar.

 

 

 

  

 

 

Instruções

1. Pré-aqueça o forno a 180° C.
2. Misture a aveia, as nozes, o coco e o açúcar mascavo em
uma tigela grande.
3. Em uma tigela separada, misture o xarope de bordo, o mix

®de óleos dōTERRA On Guard , o óleo de coco e o sal.
4. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e
mexa para incorporar.
5. Divida em duas assadeiras grandes e leve ao forno por 1
hora, virando a mistura a cada 20 minutos para garantir um
cozimento uniforme.
6. Retire do forno e deixe esfriar em uma assadeira. (Se você
quiser torrões de granola, pressione a granola antes que esfrie
para ajudá-la a se unir.)
7. Refrigerar completamente antes de adicionar qualquer fruta
seca.
8. Transfira para um recipiente hermético para armazenamento.

 

 

 

 

 

 

  

 

Mix para Trilhas
Ingredientes:

3½ xícaras de aveia em flocos
2 xícaras de nozes (amêndoas em fatias, 
castanhas de caju e/ou nozes)
1 xícara de coco doce, ralado
⅓ xícara de açúcar mascavo escuro
⅓ xícara de xarope de bordo
2 gotas de mistura de óleo dōTERRA On 
Guard®

¼ xícara de óleo de coco derretido
1 colher de chá de sal (omitir se estiver 
usando nozes salgadas)
1 xícara de passas (ou outras frutas secas 
e picadas como damascos ou cerejas)
1 xícara de gotas de chocolate ou doce



Um Caso de Família

O que é uma aventura sem entes queridos para 
compartilhar? As viagens ao ar livre são mais memoráveis 
quando outras pessoas estão envolvidas - na ida e no 
planejamento. Com o início das estações quentes, 
sente-se com sua família para criar a lista de atividades que 
desejam fazer juntos. (Os parques estaduais e nacionais 
são excelentes pontos de partida.) 

Então, à medida que uma aventura em particular se 
aproximar, divida as atribuições para que todos se 
envolvam e invistam. A preparação também proporciona 
experiências de aprendizagem fantásticas, ensinando as 
crianças a planejar com antecedência e ter o essencial em 
mãos, como água extra, alimentos nutritivos, o 
recém-reformulado mix Outdoor TerraShield®  um kit de ,
primeiros socorros e tudo que for apropriado para onde você 
está indo e para o que você quer fazer.

 

Todos nós hibernamos dentro de casa durante todo o 
inverno, então agora é a hora de sair e explorar a 
natureza. Aproveite o clima, atendendo ao chamado 
para se aventurar com quem você ama e com quem 
deseja guardar as melhores lembranças. Arrume suas 
coisas essenciais, pise no acelerador, vá para a 
estrada e aproveite as maravilhas da temporada!

Homens
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Este mix de óleos tranquilo é uma combinação de 
Siberian Fir, Cypress, Juniper Berry, Black Spruce, Wild 
Orange, Frankincense, Pimento Leaf, Pimento Berry, 
Cistus, Caraway e Labdanum. Seu aroma amadeirado 
incentiva uma atmosfera calmante, tornando-o um mix 
de óleo que certamente será procurado repetidas vezes. 

Este perfume incrível também pode ser encontrado na 
Loção Pós-Barba Midnight Forest. Todos esses produtos 
incríveis estão disponíveis por um tempo limitado, 
então não espere para pegar o presente perfeito para o 
seu homem.

Um dos nossos difusores mais populares está 
de volta - desta vez, na edição exclusiva 
Midnight! Dê aos homens importantes em sua 
vida o presente de espalhar seus óleos 
essenciais favoritos onde quer que eles vão, 
começando com o novo Mix Natureza Midnight 
Forest.

Para o Homem com Pressa

+ Retail: $79.33

+ PV: 25

+ SKU: 60215542

+ Wholesale: $59.50

Midnight Pilot™ Difusor com o Mix 

Natureza Midnight Forest 15 mL

+ Retail: $45.33

+ PV: 34

+ SKU: 60215541

+ Wholesale: $34.00

Midnight Forest Nature Blend 15 mL

+ Retail: $17.00

+ PV: 10

+ SKU: 60215490

+ Wholesale: $12.75

Midnight Forest Body Wash 250 mL

+ Retail: $23.33

+ PV: 15

+ SKU: 60215935

+ Wholesale: $17.50

Midnight Forest Aftershave Lotion

Em Breve
Primavera

2021



 Aromas do
Verão

 

Pôr do Sol Cítrico

5 gotas dōTERRA Serenity®

2 gotas Wild Orange

2 gotas Citrus Bliss®

Quando se trata de difusão, óleos cítricos como 
Lemon, Wild Orange, Bergamota e Lime 
costumam roubar a cena. Quer sejam 
difundidos sozinhos ou em um um mix, os óleos 
cítricos fornecem aromas brilhantes e 
edificantes que tornam difícil não sorrir. Mas 
não acredite apenas na nossa palavra! Veja por 
si mesmo com alguns de nossos mixes difusores 
de frutas cítricas favoritos.

Mixes de Difusor

Tempero Cítrico

5 gotas Wild Orange

4 gotas Lemon

3 gotas Grapefruit

2 gotas Clove

Um Novo Dia

3 gotas Lime

3 gotas Wild Orange

1 gota Lemon

1 gota Peppermint

Traduzido por Consultores de Bem-estar 
www.gotasdaterra.com



A Aventura Chama

3 gotas Lime

3 gotas Wild Orange

2 gotas Tangerine

2 gotas Lemon

Um Novo Começo

3 gotas Spearmint

2 gotas Grapefruit

2 gotas Tangerine

1 gota Bergamot

Refúgio Cítrico

5 gotas Grapefruit

3 gotas Roman Chamomile

2 gotas Lime

2 gotas Lemon

2 gotas Wild Orange
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Robin Sharma, Especialista em Liderança

Veja sua vida como uma 
aventura gigante. Continue 
empurrando os limites - e 
lembre-se de que todo sonho 
começa pequeno.



Consultora de Bem-Estar dōTERRA 
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 Fragrância
Soprada pelo Vento

Em havaiano, mapuana significa “fragrância soprada pelo vento” - um nome 
perfeitamente adequado para Mapuana Mergel, que adora o vento em seus 
cabelos e os óleos essenciais. Mapuana nasceu e foi criada na Califórnia por 
pais havaianos, que priorizavam as aventuras em família.

 
Dia a Dia
Como é verdade para muitos de nós, as maiores aventuras de 
Mapuana estão em sua vida diária. A maior de todas foi criar e 
educar em casa seus dois filhos. Como a segunda filha mais velha 
de sua família, Mapuana sempre teve uma inclinação natural para 
nutrir e ajudar os outros. Anos atrás, os Mergels faziam parte de 
uma família acolhedora de crianças necessitadas, e sua vida 
cotidiana atual envolve cuidar da mãe idosa de Mapuana, uma 
experiência e privilégio que foi especialmente significativo para 
seus dois filhos. 

A notável aptidão de Mapuana quando se trata de cuidar dos 
outros vai muito além de sua família imediata. Como massagista 
clínica e doula certificada, Mapuana satisfaz seu desejo de cuidar 
dos outros ao mesmo tempo que cultiva a aventura em sua vida 
profissional. Como massoterapeuta, Mapuana esteve em Sturgis, 
Dakota do Sul, para o grande rali de motocicletas, administrou uma 
cabine de massagem na feira local de sua comunidade e até 
trabalhou em sets de filmagem em Hollywood! 

Muito mais importantes, talvez, sejam as experiências que ela teve 
trabalhando com pacientes em recuperação, realizando trabalho 
corporal pediátrico em hospitais. Mapuana está buscando sua 
Certificação de Facilitadora do Heart Touch, que permitirá que ela 
ensine a outros como trabalhar com delicadeza e compaixão com 
pacientes com doenças terminais e frágeis do ponto de vista 
médico.

Algumas das memórias de infância favoritas de Mapuana 
são os acampamentos na praia com sua família - uma 
tradição que ela continuou com sua própria família. 
Mapuana e seu marido, Sean, têm dois filhos, Kekoa (cujo 
nome significa “o corajoso”) e Kalino (cujo nome significa 
“o inteligente”). Ela diz sobre seus filhos: “Ambos são 
extremamente aventureiros”.  

Como uma família, os Mergels amam escaladas 
competitivas, esportes na neve e viajar o máximo possível. 
Apesar dos obstáculos que vêm com uma paralisação 
mundial, Mapuana e sua família ainda conseguiram 
desfrutar de uma viagem de barco de uma semana ao 
longo do Delta da Califórnia no verão passado.

Como massagista clínica e doula 
de trabalho de parto certificada, 
Mapuana satisfaz seu desejo de 
cuidar dos outros ao mesmo 
tempo que cultiva a aventura em 
sua vida profissional.



Nova Vida
Outra paixão de Mapuana é ajudar as mães a trazer vida ao 
mundo, bem como apoiá-las e fortalecê-las enquanto 
embarcam em uma das maiores jornadas que a vida tem a 
oferecer. Como uma doula certificada, Mapuana fornece 
serviços muito necessários como educação, massagem,apoio 
emocional constante e assistência para a mãe parturiente.

O trabalho de Mapuana como doula cresceu rapidamente. 
Apesar dos desafios de 2020, Mapuana teve sua primeira 
cliente fora do estado no ano passado - uma experiência que 
encheu Mapuana de confiança e entusiasmo para o futuro. 
Uma cliente recente quebrou o recorde de Mapuana de 
parto mais longo - ela teve um trabalho de parto de 50 
horas!

Eu sei que não consigo 
ser tão grande ou 
aventureira se não 
cuidar de mim 
mesma.

Quais óleos essenciais 
estão sempre na bolsa 
de Mapuana?

Consultora de Bem-Estar dōTERRA 
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A Importância das Rotinas de Autocuidado
Para Mapuana, o autocuidado é essencial para uma vida de 
aventura. Ela diz: “Eu sei que não consigo ser tão grande ou 
aventureira se não cuidar de mim mesma”. Para ela, esse 
autocuidado inclui mediação diária, exercícios, alimentação 
adequada e todos os seus produtos dōTERRA® favoritos.

Todas as manhãs, Mapuana usa o Kit de Vitalidade 
dōTERRA®, Melissa, DigestZen Terrazyme®, PB Assist®Jr e 
Frankincense, assim como esfrega dōTERRA Breathe® no 
peito e Blue Tansy no dedão do pé! “É uma atividade que 
ajuda meu fluxo de energia criativa.” Quando você está muito 
ocupado tentando limpar e gerenciar as várias bagunças da 
vida e você para de se cuidar, Mapuana acredita você não tem 
espaço ou capacidade para realmente abraçar as 
oportunidades que surgem em seu caminho.

Além de se preparar para uma noite de sono repousante à 
noite, Mapuana usa Vetiver nos pés, toma as cápsulas 
Adaptiv® e as Cápsulas dōTERRA Serenity® Restful Complex, 
aplica Rose no pescoço e Eucalyptus no peito e - após o banho 
- pulveriza o dōTERRA Spa Hydrating Body Mist com o Mix
Beautiful no corpo. Quando você tem rotinas diárias simples e
estruturas que garantem que você seja bem cuidado, verá a
qualidade de sua vida aumentar.

Mentalidade de um Aventureiro
Suas aventuras podem ser grandes ou pequenas. ElAs 
podem estar no exterior ou perto de casa. A chave é 
sempre sua mentalidade. Esteja você no parque ou 
visitando Paris, há beleza e oportunidades ao seu redor. A 
palavra aventura está no quadro de visão de Mapuana - um 
lembrete brilhante para buscar novas experiências, bem 
como reconhecer a aventura na vida que você já está 
criando.
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Quais óleos essenciais Mapuana usa como 
doula de parto?
Alguns dos óleos essenciais favoritos de Mapuana para usar com as mães 
durante o trabalho de parto incluem:

Black Pepper que é diluído com um óleo 
transportador para ajudar no desconforto

Lavanda ou dōTERRA Serenity®

para quem gosta de um espaço mais 
descontraído e tranquilo.

Wild Orange, Lemon,

ou Peppermint para quem 
deseja um ambiente mais 
positivo e energizado.

 dōTERRA Balance® ou Elevation
para criar uma atmosfera sólida e 
revitalizada.

Traduzido por Consultores de Bem-estar 
www.gotasdaterra.com



Alguém
como Você

Quando se trata de mudar o mundo, geralmente esperamos que os 

outros tomem as rédeas. Achamos que outros são mais adequados para 

fazer a diferença. Ou você não saberia por onde começar. Ou você 

não conseguiria fazer nenhuma diferença real no mundo. A verdade é, 

como o Dr. Seuss sabia, que tudo o que é preciso para que as coisas 

melhorem é que alguém se importe. Estamos aqui para lhe dizer que o 

alguém é você.

 

Ajudar os outros pode ser uma grande aventura. Você 
conhece novas pessoas, visita novos lugares e talvez até 
aprenda novas habilidades. Mas se você quiser mudar o 
mundo, provavelmente precisará de uma ajudinha. Já 
sabemos que você pode fazer a diferença. Como nós 
sabemos disso? Porque trabalhamos com centenas de 
pessoas como você, em parceria para dar vida a projetos 
impactantes que mudam a vida de indivíduos, 
comunidades e do mundo.

Essas parcerias são possíveis por meio do Programa 
dōTERRA Healing Hands® Match - um programa no qual a 
dōTERRA® apoia causas que estão em seu coração. O 
objetivo do Programa Match é capacitar nossa família 
dōTERRA para criar mudanças positivas e sustentáveis no 
que é mais importante para elas.

Fundação dōTERRA Healing Hands®

A menos que alguém como você 
se importe muito, nada vai 
melhorar. Não vai.

Dr. Seuss, The Lorax 

 

Não simplesmente doamos tempo ou dinheiro. Usamos nossos 
recursos para levantar os esforços que os consultores de 
bem-estar já estão fazendo para aumentar seu impacto. Quando 
um Consultor de Bem-Estar tem uma causa ou projeto que precisa 
de ajuda para decolar, a dōTERRA Healing Hands Match possui 
fundos de até US$15.000. Isto dá aos projetos o impulso de que 
precisam para realmente fazer a diferença e mudar a vida das 
pessoas.

Se você deseja mudar o mundo, mas não tem certeza por onde 
começar, veja como esses defensores do bem-estar enfrentaram a 
grande aventura com a ajuda do programa Match.

Programa dōTERRA 
Healing HandsMatch 
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Mommy Matters

Você sabia que as mulheres negras têm duas a três vezes 
mais probabilidade de sofrer uma morte relacionada à 
gravidez nos Estados Unidos em comparação com as 
mulheres brancas? Nakeya Fields é uma consultora de 
bem-estar e fundadora da Fundação Therapeutic Play 
(TPF), uma organização que trabalha para lidar com as 
tendências prejudiciais que cercam os resultados de saúde 
de famílias negras nos Estados Unidos. A TPF se concentra 
na construção de um mundo mais saudável e resiliente por 
meio de capacitação, educação, arte e diversão. 

Como parte da missão da TPF de apoiar famílias de cor, eles 
deram início à iniciativa Mommy Matters, um programa 
desenvolvido para apoiar mulheres grávidas em áreas de 
baixa renda. A Mommy Matters adota uma abordagem em 
três frentes para apoiar as mães negras grávidas: saúde 
mental, saúde física e acesso a recursos. Essa abordagem é 
realizada por equipes de apoio, que ajudam as mães 
grávidas a controlar sua saúde antes, durante e depois da 
gravidez. Um Esquadrão de Suporte inclui um gerente de 
caso, um profissional de saúde mental e uma doula 
licenciada.

Sabendo que a dōTERRA Healing Hands poderia ampliar seus 
esforços, Nakeya montou uma campanha para ajudar a 
Mommy Matters a estabelecer um Esquadrão de Apoio à 
Saúde Materna para comunidades da Califórnia como 
Pasadena, San Bernadino e Bay Area. Tendo visto essas mães 
lutando com seus próprios olhos, Nakeya sabe como pode 
ser assustador se preocupar com a gravidez, o parto e muito 
mais. Com uma equipe de apoio por trás delas, essas 
mulheres terão os recursos de que necessitam para se 
concentrar em sua saúde, ao mesmo tempo que desfrutam 
da bênção de um novo bebê.

Você sabia que as mulheres negras têm 
duas a três vezes mais probabilidade de 
sofrer uma morte relacionada à gravidez 
nos Estados Unidos em comparação com as 
mulheres brancas?

65



Michelle’s Love
Quando você é pai ou màe, é seu trabalho cuidar de seus 
filhos, sustentando-os e protegendo-os. Para os pais com 
câncer, pode parecer quase impossível cuidar de si mesmo, 
muito menos de seus filhos. A Michelle’s Love é uma 
organização que alivia o fardo diário de pais solteiros com 
câncer, oferecendo alívio financeiro, serviços de limpeza, 
refeições e muito mais, para que possam passar menos 
tempo se preocupando e mais tempo se recuperando. Uma 
das principais iniciativas da Michele's Love é fornecer 
refeições para famílias que têm um dos pais com câncer. 
Afinal, quando o corpo está esgotado após um longo, longo 
dia combatendo o câncer, colocar o jantar na mesa pode 
parecer uma tarefa impossível.

 

Em parceria com a Dream Dinners - uma organização em 
Beaverton, Oregon - A Michelle’s Love é capaz de levar 
refeições saudáveis para famílias necessitadas. A consultora 
de bem-estar Karen Evans e sua família sempre estiveram 
comprometidos em apoiar as famílias que foram afetadas 
pelo câncer. Quando Karen descobriu a Michelle's Love, ela 
sabia que a dōTERRA poderia ajudá-los a fazer a diferença. 
Com uma campanha da dōTERRA Healing Hands® Match, 
Michelle’s Love aumentou o número de refeições que 
podiam oferecer às famílias a cada mês. Isso não só ajudou 
a garantir que as crianças nessas famílias fossem bem 
alimentadas, como também aliviou o fardo sobre os pais 
fazendo o seu melhor para lutar contra o câncer por outro 
dia.

Fundação dōTERRA Healing Hands®
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Reining Warriors
De acordo com as estatísticas, 22 veteranos cometem suicídio 
todos os dias nos Estados Unidos. Problemas com ansiedade, 
depressão e TEPT tornam difícil para homens e mulheres militares 
levar uma vida normal, e muitos não têm os recursos para lidar 
com esses problemas. A Reining Warriors é uma organização sem 
fins lucrativos com a missão de “curar com cavalos” por meio de 
um programa para equinos de oito semanas projetado para 
ajudar pessoas que estão sofrendo. O programa permite que os 
participantes treinem como cuidar de equinos, manejo, trabalho 
de base e cavalgadas, ao mesmo tempo que passam por 
experiências terapêuticas para ajudá-los a se curar. Embora a 
Reining Warriors também ajude os trabalhadores de emergência, 
crianças e outras pessoas necessitadas, eles se concentram muito 
nas necessidades dos veteranos, sabendo o quão difícil pode ser a 
vida após o serviço militar.

A defensora do bem-estar Sonya Fullen uniu forças com a 
Reining Warriors, na esperança de ajudar a organização a 
melhorar algumas de suas instalações enquanto fazem o 
melhor para trazer cura física, emocional e de 
desenvolvimento para muitos. Sonya estendeu a mão para 
a dōTERRA Healing Hands, estabelecendo uma campanha  
para garantir os fundos para fazer as melhorias. Com a 
ajuda da dōTERRA, a Reining Warriors transformou um 
antigo prédio da propriedade em um escritório e sala de 
arreios, completo com um alpendre que permitirá que 
parte do cuidado dos cavalos seja feito debaixo de um teto 
quando o tempo estiver ruim . Para os veteranos que 
deram tanto por seu país, a Reining Warriors agora está 
melhor equipada para fornecer uma experiência de cura e 
terapia para ajudá-los a seguir em frente.

A Reining Warriors é uma 
organização sem fins 
lucrativos com a missão de 
“curar com cavalos” por 
meio de um programa de 
eqüinos de oito semanas 
criado para ajudar pessoas 
que estão sofrendo.



Wellspring Living
Dos muitos desafios que os sobreviventes do tráfico 
humano enfrentam, a integração de volta ao mundo e a 
busca por educação e oportunidades de trabalho tendem 
a ocupar o topo da lista. Muitos sobreviventes estão anos 
atrasados na escola ou em risco de não concluir o ensino 
médio, o que prolonga sua vulnerabilidade aos traficantes 
sexuais e atividades criminosas. A Wellspring Living é uma 
organização sem fins lucrativos em Atlanta, Geórgia, que 
oferece às vítimas de tráfico sexual - e às que correm o 
risco de se tornarem vítimas - serviços de recuperação 
especializados para facilitar a transição. 

A Wellspring Living oferece educação individualizada de 
alta qualidade, enriquecimento e oportunidades de 
aprendizagem de habilidades para a vida para ajudar os 
sobreviventes a superar traumas, ganhar créditos para 
um diploma do ensino médio e aprender habilidades para 
capacitá-los a prosperar quando estiverem por conta 
própria novamente. Quando as consultoras de bem-estar 
Amy Killingsworth e Joy Tarpley souberam que o 
Programa Residencial para meninas em Wellspring Living 
precisava de várias atualizações importantes em sua 
escola e cozinha locais para manter um ambiente de 
aprendizagem seguro, elas procuraram a dōTERRA 
Healing Hands® sobre uma campanha e começaram a sua 
própria arrecadação de fundos imediatamente.

A campanha forneceu fundos para atualizar móveis, 
equipamentos de instalações e utensílios de cozinha para 
dar às meninas neste programa de recuperação um espaço 
seguro onde podem continuar a aprender, desenvolver e 
curar. Com um ambiente seguro e novas oportunidades de 
aprendizagem, essas sobreviventes têm os blocos de 
construção para promover a auto-estima que lhes dará 
sucesso educacional e, eventualmente, apesar de tudo o 
que lhes foi tirado, sucesso na vida.

Fundação dōTERRA Healing Hands®
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 Ministérios SOW
Em muitos países, é comum que crianças abandonadas 
vivam em um orfanato, sem saber o que vai acontecer com 
elas ou onde irão parar. No México, muitos orfanatos se 
recusam a receber bebês e crianças pequenas, pois elas 
custam muito mais quando se trata de cuidados. Um 
orfanato, o Lar e Orfanato Blessing Children em La Salina, 
México, precisava muito de ajuda extra para cuidar dos 
bebês e crianças mais vulneráveis que recebiam. Sabendo 
que poderiam ajudar, as Consultoras de Bem-Estar Jeri 
Grimes e Lindsey Gunsauls fizeram parceria com uma 
organização chamada Ministérios Servindo Órfãos e Viúvas 
(SOW) para ajudar as crianças, funcionários e voluntários do 
Lar das Blessing Children, bem como a comunidade 
circundante em La Salina.

Em 2020, Jeri e Lindsey entraram em contato com a 
dōTERRA Healing Hands para iniciar um projeto de 
correspondência para os esforços de arrecadação de 
fundos dos Ministérios SOW, planejando ajudar os bebês e 
crianças pequenas no Lar Blessing Children. A campanha 
resultou em um sistema séptico, poço de água, estrada 
asfaltada e até eletricidade sendo fornecida para a casa. 
Com instalações atualizadas, a equipe e os voluntários da 
casa podem cuidar melhor dessas crianças que precisam 
desesperadamente de amor, apoio e atenção. Assim como 
a dōTERRA Healing Hands, os ministérios SOW acreditam 
que a conexão é fortalecedora e as conexões das crianças 
no Lar Blessing Children estão tendo o potencial de mudar 
seu mundo.

 

 

 

Você quer mudar o mundo para 
melhor. Queremos ajudar.

Como funciona o Programa Matching da dōTERRA 

Healing Hands? São necessários apenas quatro passos 
simples para fazer uma diferença real.

1. Colabore: Alinhe seu projeto com uma organização
sem fins lucrativos e conecte-se com um patrocinador
do projeto.

2. Inscreva-se para obter financiamento: Envie sua
proposta de projeto.

3. Arrecadação de fundos: Faça uma arrecadação de
fundos, nós igualaremos todas as doações que você
receber!

4. Faça a diferença: Execute seu projeto e faça uma
diferença positiva na vida de outras pessoas.

Visite doterrahealinghands.org para saber mais.



 Esses produtos estão disponíveis apenas por um período 
limitado, enquanto durarem os estoques.

Coleção Citrus Bloom™ 
Sabonete líquido, sabonete líquido para as mãos, loção corporal e 
desodorante
+ SKU: 60216767

+ Wholesale: $47.50

 

 

O Mix Primavera Citrus Bloom® que todos nós
conhecemos e amamos está de volta e inserido em 
uma linha completa de cuidados pessoais! 

Dê as boas-vindas ao sabonete líquido Citrus 
Bloom™, ao sabonete líquido para as mãos, à loção 
corporal e ao desodorante em sua rotina diária de 
cuidados. Elevadora e luxuosa, esta linha de produtos 
oferece tudo que você precisa para se sentir 
refrescada e limpa e levar o adorável perfume de 
Citrus Bloom com você ao longo do dia.

Citrus Bloom Touch 
10ml grátis na 
compra da Coleção 
Citrus Bloom!!

Deixe seu amor florescer com uma bela coleção para sua mãe, irmã, 
esposa ou melhor amiga (e não se esqueça de si mesmo - você merece!).

O Bloom Está de Volta

+ Retail: $63.33

+ PV: 30

Em Breve
Primavera
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Quando as dádivas puras da terra 
estão emparelhadas com o amor puro 
um pelo outro, podemos alcançar 
qualquer coisa.
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