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Entre os mais vitais elementos do 
mundo, o ar que você respira
te dá vida. Embora você respire 
constantemente, o ar entra pelo seu 
corpo e dá energia para suas células, 
mas nem todas as formas de oxigênio 
são os mesmos. A qualidade de seu ar 
pode prejudicá-lo através poluentes e 
outras toxinas.
Por outro lado, ar limpo e
aromas puros têm o poder de
transformar o mundo ao seu redor. 

De revigorantes a calmantes e serenos, os óleos essenciais 
apresentam uma grande variedade de aromas. Com dezenas de 
combinações possíveis, você pode realmente transformar qualquer 
espaço com apenas algumas gotas. Não importa quem você é, onde 
você mora ou que tipo de aroma você prefere, você pode se beneficiar 
da difusão de óleos essenciais.

A difusão é uma maneira segura e eficaz de desfrutar de óleos 
essenciais. Criar misturas de difusores é uma maneira maravilhosa e 
divertida de aproveitar uma experiência aromática única, ao mesmo 
tempo que beneficia de vários óleos essenciais. Suas misturas de 
difusor personalizadas vão ajudá-lo a se apaixonar por seus produtos 
novamente.

Este eBook inclui dezenas de misturas de difusores para todas as 
ocasiões. Não importa como está o seu dia, você pode melhorar o 
espaço ao seu redor com a combinação perfeita. E essas misturas são 
apenas o começo! Experimente alguns, e você pode criar novos de 
sua preferência.
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Regras chave do perfume:
• Aromas amadeirados e florais combinam bem com quase todas as outras categorias de óleos essenciais.

• Os óleos condimentados e herbáceos devem ser usados com moderação, pois podem rapidamente dominar outros 
aromas. Tente misturar pequenas quantidades com aromas cítricos ou florais.

• Aromas mentolados também podem ser avassaladores. Misture-os com produtos amadeirados e cítricos doces ou suaves.

Categorias de óleos essenciais 
complementares:

• Cítrico, floral e mentolado

• Menta e picante

• Amadeirado e cítrico

• Herbáceo, amadeirado e mentolado

• Amadeirado e floral
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Como criar suas 
próprias misturas.
Aqui algumas dicas de como personalizar seus mixes.

Criar misturas é uma arte e uma ciência: escolha óleos 
essenciais que se complementem para que um óleo 
essencial não sobreponha o outro.



Pronto para começar? Suas novas misturas de difusor favoritas estão esperando!

• Cânfora: Obtidos da madeira e casca das árvores de cânfora, estes compostos aromáticos são frescos e revigorantes. 
Encontre-os em Deep Blue® e dōTERRA Breathe®.

• Citrus: Estes óleos essenciais alegres vêm de suas plantas cítricas favoritas, incluindo toranja, limão, lima e laranja 
selvagem. Encontre-os em Citrus Bliss®, Citrus Bloom® e Adaptiv®.

• Terroso: Embora todos os óleos essenciais sejam derivados da terra, esta categoria inclui aqueles que cheiram como a terra 
– que lembram uma floresta. Encontre-os em Clary Sage, Douglas Fir e Cedarwood.

• Floral: Derivados das flores, esses óleos essenciais são expansivos e versáteis. Os favoritos incluem lavanda, gerânio, 
camomila romana, ylang ylang e rosa.

• Herbáceo: Extraído de ervas, esses óleos essenciais são distintos. Os favoritos incluem manjericão, alecrim, coentro e 
manjerona.

• Menta: Esses óleos essenciais refrescantes são uma subcategoria de ervas, mas oferecem um aroma mais fresco e versátil. 
Eles incluem Hortelã e Hortelã-pimenta.

• Picante: Os óleos essenciais picantes são fortes e potentes. Eles incluem casca de canela, cássia, açafrão, pimenta preta e 
semente de aipo.

• Amadeirado: Esses óleos essenciais são aterradores e combinam bem com a maioria das categorias. Os favoritos incluem 
cipreste, abeto siberiano, sândalo e olíbano.
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Como criar suas 
próprias misturas.
Aqui algumas dicas de como personalizar seus mixes.

Criar misturas é uma arte e uma ciência: escolha óleos 
essenciais que se complementem para que um óleo 
essencial não sobreponha o outro.



Encontre o seu espaço perfeito

Os óleos essenciais são ferramentas poderosas para criar ambientes 
personalizados. Com apenas algumas gotas, você pode transformar qualquer 
ambiente ou espaço.

Se você deseja desfrutar de um ambiente aconchegante em uma noite fria, 
promover um ambiente edificante durante as horas lentas da tarde ou criar um 
ambiente para uma noite romântica, essas misturas de difusores ajudarão a 
definir o clima certo.

Misturas com Aromas Calmantes

Procure a Pausa Atitude de Gratidão Paz como um rio

	Eucalyptus

	Spearmint

	Coriander

	Cinnamon Bark

	Clove

	Ginger

	Lemongrass

	Cinnamon Bark

	Clove

	Ginger

Recarrega Respiração profunda Enraizada

	Lavender

	Roman Chamomile

	Vetiver

	 dōTERRA Breathe®

	 Eucalyptus

	 Arborvitae

	 dōTERRA Balance®

	 Lavender

	 Roman Chamomile

Stillness Perfectly Peaceful 

	 Frankincense 

	 Lavender 

	 Arborvitae 

	 Lemongrass 

	Bergamot

	Clary Sage

	Frankincense
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Como criar suas 
próprias misturas.
Aqui algumas dicas de como personalizar seus mixes.

Criar misturas é uma arte e uma ciência: escolha óleos 
essenciais que se complementem para que um óleo 
essencial não sobreponha o outro.



Misturas com aromas revigorantes

Aproveite o dia

	Lime 

	Grapefruit 

	Clary Sage 

	Coriander 

	Cedarwood 

Sonhe grande Salte para a alegria O melhor que pode ser

	 Grapefruit

	 Bergamot

	 Peppermint

	Lavender

	Ylang Ylang

	Wild Orange

	Lavender 

	Lime 

	Spearmint 

	Grapefruit

Fresco e claro Dias de sol à frente Você está feliz

	 Douglas Fir

	 Lemon

	dōTERRA Cheer®

	Lemon

	Grapefruit

	Cedarwood

	Lemongrass

	Wild Orange

Zen Balance and Bliss Copo meio cheio

	Grapefruit 

	Bergamot 

	Lime 

	Ginger 

	Sandalwood

	 dōTERRA Balance®

	 Citrus Bliss®

	 Siberian Fir

	 Rosemary

	 Bergamot

	 Wild Orange

	 Eucalyptus
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Uma pouco de pinho e cranberry evoca rapidamente o espírito natalino. 
O cheiro forma caminhos no cérebro que ligam eventos a memórias. 
Experimente estas combinações para ocasiões especiais e celebre bons 
momentos.
Estas são as misturas perfeitas para difundir ao organizar um feriado, 
aniversário ou festa!

Cupido

Cidra de maçã

Poção do amor

Agradeça

Balançando maçãs

Feliz colheita

	Sandalwood

	Ylang Ylang

	Cinnamon Bark

	Wild Orange

	Ginger

	Cinnamon Bark

	Juniper Berry

	Lime

	Clary Sage

 Madagascar Vanilla

 Frankincense

 Tangerine

	 Tangerine

	 Wild Orange

	 Fennel

	 Ginger

	 Cassia

	 Clove

	 Frankincense

Casa para os feriados É a temporada Homem-biscoito

	 Tangerine

  Wild Orange

  Cinnamon Bark

	Cedarwood

	Cassia

	Wild Orange

		Madagascar
Vanilla 

	Ginger
 	Cinnamon Bark
	Clove
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Ocasião 



muito tempo atrás

Guerreiro de fim de semana

Birthday Cake 

Melhores do brunch Celebração

Fogos de artifício

Três vivas

Blushing Bachelorette 

Estrelas e listras

Faça um desejo

Bride to Be 

	Bergamot 

	Frankincense 

	Tangerine 

	Lavender

	 dōTERRA Balance®

	 Lime

	 dōTERRA Cheer®

	 Wild Orange

	 Spearmint

	 Wild Orange

	 Black Pepper

	 Ylang Ylang

	Siberian Fir

	Grapefruit

	Ylang Ylang

	Juniper Berry

	Bergamot

	 Grapefruit

	Ylang Ylang

	Clary Sage

	Juniper Berry

	Grapefruit

	Lime

	Spearmint

	Fennel

	Sandalwood

		dōTERRA
Balance® 

	Lavender

	Wild Orange

		Madagascar
Vanilla 

	Lemon

	Ylang Ylang

	 Lavender

	 Wild Orange

	 Sandalwood
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Lar Doce Lar

Se você entrasse com os olhos vendados em sua casa de 
infância, você poderia adivinhar onde estava? E a casa da sua 
avó? Casa sinaliza ao seu cérebro que você está seguro. É 
também um lugar de santuário, descanso e amor familiar. 
Encontre sua mistura de assinatura ou gire regularmente entre 
essas combinações para criar uma sensação personalizada.

Dia de lavar as roupas

Possibilidades

Espaço masculino

Home Body 

Pode entrar

Estadia 

	 Purify

	 Tangerine

	 Spearmint

	 Grapefruit

	 Wild Orange

	 Geranium

	Siberian Fir

	Cedarwood

	Cypress

	 abōde®

	 Lime

	 Lavender

	 Grapefruit

	 Lavender

	 Peppermint

	 Lime

	 Wild Orange

	 Lemongrass

	 Geranium
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Trabalho em casa

Lanche depois da escola

Noite adentro

Bate-papo tarde da noite

De volta a escola

	 Cedarwood

	 Lemon

	 Cinnamon Bark

		Madagascar
Vanilla

	Frankincense

	Tangerine

	Wild Orange

	Ylang Ylang

	Cedarwood

		Iliahi (Hawaiian
Sandalwood)

	Wild Orange 

	Cinnamon Bark 

	Lemon 

	Clove

	 Wintergreen 

	 Arborvitae 

	  Bergamot 

	 Peppermint
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Descanso

Os aromas dos óleos essenciais podem promover um ambiente mais 
repousante. Eles também podem criar um espaço edificante para 
ajudá-lo a se movimentar pela manhã. Experimente estas misturas 
de difusores para construir a atmosfera dos seus sonhos.

Sonhos de spa

Domingo sonolento

Sonhar um pouco

Levante-se e brilhe

Canção de ninar

Deixa para lá

	Rosemary

	Lavender

	Lime

	Ylang Ylang

	 Juniper Berry

	 Bergamot

	 Vetiver

	Lavender

	Cedarwood

	Wild Orange

	Ylang Ylang

	 Cedarwood

	 Sandalwood

	 Cinnamon Bark

	Tangerine

	Lavender

 	Frankincense

	Adaptiv®

	dōTERRA Serenity®

	Frankincense

	Lime
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Irmã serena

Fique relaxado

Pôr do sol

Lua e estrelas Sleepy Thyme 

Yin e Yang 

	 Juniper Berry

	 dōTERRA Serenity®

	 Cedarwood

	Clary Sage

	Lavender

	Vetiver

		dōTERRA
Serenity® 

 	Wild Orange
	Citrus Bliss®

	Lavender

	Cedarwood

	Wild Orange

	Ylang Ylang

	 Thyme

	Marjoram

	 Lavender

	Lavender

	dōTERRA Balance®

	Vetiver
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Crianças

As crianças são incrivelmente conscientes de seus arredores, 
especialmente quando se trata de cheiro. Difundir o mesmo 
perfume todas as noites pode sinalizar a hora de dormir para bebês 
e crianças. Difundir aromas edificantes quando seus filhos 
acordarem pode ajudar a suavizar sua rotina matinal. Esteja você 
difundindo no berçário, nos quartos dos seus filhos ou em uma sala 
de família, você pode preparar seus filhos para o dia (ou a noite).

Aqui estão outras ideias para incorporar aromas na rotina do seu 
filho:

Descontrair

Pequenos super-heróis

Boa noite

Fruity Bunch 

Espertinho

Mãos pequenas

	 Cedarwood

	 Lavender

	Tea Tree

	Wild Orange

	Lemon

	Peppermint

	 Frankincense

	 Lavender

	 Tangerine

	Lemongrass

	Grapefruit

	Bergamot

	 dōTERRA Cheer®

	 Grapefruit

	 Wild Orange

	 Lime

	 Tangerine

	 Cedarwood
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Imaginação

Chiclete

Bébe 

Splish Splash Terrific Twos 

Aninhamento

	 Wild Orange

	 Eucalyptus

	 Fennel

	Arborvitae

	Lemongrass

	Wintergreen

	Tangerine

 	Marjoram

	Copaiba

	Lavender

	Geranium

	Copaiba

	dōTERRA Balance®

	dōTERRA Console® 

	 Lavender

	    dōTERRA Serenity®

	Ylang Ylang 

	Cedarwood
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Temporadas 
Dê as boas-vindas a uma nova estação em sua casa com uma nova 
mistura de difusor. Ele pode mantê-lo fresco ao iniciar a limpeza da 
primavera, ajudá-lo a enfrentar um dia agitado de verão com as 
crianças ou criar o ambiente perfeito enquanto você se aconchega com 
um livro em uma noite fria de outono ou inverno.

Com os aromas puros e naturais da terra, você pode convidar a 
sensação de cada estação para o seu espaço.

Pausa de inverno

Quente e aconchegante

Gelo Cítrico

Floresta Congelada

Manhã de neve

Lua de inverno

Ar Alpino

	 Wild Orange

	 Cedarwood

	 Cassia

	 Cinnamon Bark

	 Wild Orange

	 Clove

	Citrus Bliss

	Spearmint

	Bergamot

	Douglas Fir

	Cypress

	Cedarwood

	Eucalyptus

	Peppermint

	Wild Orange

	 Citrus Bliss®

	 Juniper Berry

	 Frankincense

	 Cedarwood

	 Cypress

	 Juniper Berry

	 Eucalyptus

Inverno 
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Tempestade

Spring Zing 

Flores da Primavera

Flores silvestres

Névoa Arco-Íris Céus azuis e borboletas

Passeio no jardim

	Eucalyptus

 	Lemon

 	Lemongrass

	Lime 

	Grapefruit 

	Tangerine 

	Spearmint

	Wild Orange

	Ginger

	Ylang Ylang

	Lavender

	Cedarwood

	Bergamot

	Patchouli

	Wild Orange

	Wild Orange

	Grapefruit

	Lemon

	Bergamot

	Frankincense

	Siberian Fir

	Tangerine

	Lemon

	Lemon

	Tea Tree

	Peppermint

Primavera
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Verão preguiçoso

Barraca de limonada

Solstício de verão

Citrus Pop 

Ar da Montanha Brisa do Oceano

Vibes do verão

	Lime

	Grapefruit

	Cedarwood

	Lemon

	Basil

	Spearmint

	Lemongrass

 	Wild Orange

	Peppermint

	Lime

	dōTERRA Cheer®

	Wild Orange

	Bergamot

	Wintergreen

	Siberian Fir

	Lime

	Lavender

	Spearmint

	Spearmint

	Lavender

	Lime

	Helichrysum

	Peppermint

Verão
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Folhas Crocantes

Doce abóbora 

Cinnamon Crisp 

Lua cheia

Clima agradável Nascer do sol 

Boas vindas calorosas

	Cedarwood

	Black Spruce

	Bergamot

	Tangerine

	Cinnamon Bark

	Clove

	Siberian Fir

	Wild Orange

 	Cassia

	Cinnamon Bark

 	Cardamom

	Clove

	Wild Orange

	Clove

 	Juniper Berry

 	Cedarwood

	Grapefruit

	Clove

 	Cedarwood

	Cedarwood

	Cassia

	Wild Orange

Outono

18

100 Diffuser Blend Ideas



Depois de aprender a fazer misturas de 
difusor e quais são seus óleos essenciais 
favoritos, as possibilidades são ilimitadas! 
Aproveite o poder dos óleos essenciais 
para sua casa, sua família e sua vida.

Conclusão

Possibilidades 
ilimitadas
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Tem algumas ideias?

Use o espaço abaixo para suas próprias criações personalizadas. Compartilhe com seus amigos e familiares!


