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A HISTÓRIA DA dōTERRA

®

Na primavera de 2008, um grupo de profissionais de negócios e cuidados de saúde,
que partilhavam experiências pessoais profundas dos benefícios que os óleos
essenciais tinham nas suas vidas, juntaram-se com o objetivo comum de
disponibilizar um novo padrão de óleos essenciais de grau terapêutico. Eles queriam
fazer algo diferente que chamasse a atenção de todas as pessoas, desde aquelas
que desconheciam por completo os óleos essenciais até às que eram consideradas
especialistas na área.
Fizeram a si próprios algumas perguntas decisivas: “E se pudéssemos disponibilizar
ao mundo uma nova e impressionante alternativa de bem-estar?” “E se pudéssemos
disponibilizar esse novo nível de bem-estar por meio de uma abordagem
convencional aos óleos essenciais?” “E se pudéssemos adquirir, testar e fabricar um
óleo essencial de qualidade superior, mais puro e mais potente do que qualquer
outro óleo disponível no mercado atualmente?” “E se pudéssemos, da forma mais
profissional possível, estabelecer parcerias com grandes hospitais, médicos, cientistas
e líderes de opinião que forneçam a autenticação mais convincente de óleos
essenciais em todo o mundo?”
Concluíram que, com muito trabalho e empenho de outras pessoas com um
entusiasmo e uma visão semelhantes, poderiam e iriam criar um novo paradigma
para os óleos essenciais. Com essa convicção, constituíram uma empresa e deram-lhe
o nome de dōTERRA, uma expressão derivada do latim que significa “Dádiva da
Terra”. A primeira oferta da dōTERRA com 25 óleos individuais e 10 misturas de óleos
foi disponibilizada para venda no dia 25 de abril de 2008 e foi elogiada por
especialistas e entusiastas de óleos essenciais, que reconheceram de imediato a
qualidade superior dos óleos essenciais de grau terapêutico da dōTERRA.
A dōTERRA, que tem crescido significativamente desde a sua fundação, continua a
criar produtos de bem-estar e a alargar a sua oferta de óleos essenciais.

A NOSSA MISSÃO
NA dōTERRA, ESTAMOS EMPENHADOS EM PARTILHAR OS BENEFÍCIOS REVITALIZADORES DOS
ÓLEOS ESSENCIAIS DE GRAU TERAPÊUTICO COM O MUNDO. FAREMOS ISSO ATRAVÉS DE:
• Descoberta e desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de grau terapêutico com a melhor qualidade
do mundo, por meio de uma rede de profissionais extremamente informados e com experiência nas áreas de
botânica, química, ciências da saúde e cuidados de saúde.
• Produção dos nossos produtos à base de óleos essenciais em conformidade com os padrões mais elevados de
qualidade, pureza e segurança do setor, ou seja, CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®.
• Distribuição dos nossos produtos através de Consultores de Produtos Independentes que, trabalhando em casa,
apresentam, dão informações sobre e vendem produtos de bem-estar da dōTERRA localmente por meio de contacto
interpessoal e globalmente através de sites de compras online personalizados.
• Disponibilização de oportunidades educativas para todas as pessoas que estejam interessadas em saber como os
óleos essenciais de grau terapêutico podem ser utilizados como uma alternativa de bem-estar para cuidados
próprios.
• Aproximação de profissionais de cuidados de saúde nas áreas de medicina tradicional e alternativa, como modo de
fomentar mais estudos e aplicações de óleos essenciais de grau terapêutico em práticas modernas de saúde.

2

BEM-ESTAR ESSENCIAL

ÓLEO ESSENCIAL DE
ABETO DE DOUGLAS
PÁGINA 10

ÍNDICE

ÍNDICE
4
5
6
7

O QUE SÃO OS ÓLEOS ESSENCIAIS?
CPTG CERTIFIED PURE THERAPEUTIC GRADE
USOS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS
ONDE COMEÇAR?

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DIGESTTAB
PÁGINA 56

TUIA-GIGANTE–CARDAMOMO
TABELA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DE ÓLEOS INDIVIDUAIS
CÁSSIA–ABETO DE DOUGLAS
EUCALIPTO–OLÍBANO
GERÂNIO–ZIMBRO
ALFAZEMA–MELALEUCA
CIDREIRA–ESFERA DE HORTELÃ-PIMENTA
CAMOMILA ROMANA–SÂNDALO, HAVAIANO
HORTELÃ-COMUM–LARANJA
GAULTÉRIA–ILANGUE-ILANGUE

KITS DE ÓLEOS ESSENCIAIS
18
20
22
24

KIT MÉDICO DE FAMÍLIA
dōTERRA TOUCH
SISTEMA DE AROMATERAPIA EMOCIONAL
KIT DE TÉCNICA AROMATOUCH

MISTURAS

26 AROMATOUCH–BREATHE
27 TABELA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DE MISTURAS
DE ÓLEOS
28 CITRUS BLISS–ELEVATION
29 HD CLEAR–ESFERA ON GUARD
30 PASTTENSE–SERENITY
31 SLIM & SASSY–ZENDOCRINE

UTILIZAÇÃO ESSENCIAL

32 DIFUSOR PÉTALA–DIFUSOR LÓTUS
33 CÁPSULAS VEGETARIANAS–ÓLEO DE COCO 		
FRACIONADO

PRODUTOS DEEP BLUE
34 PRODUTOS DEEP BLUE

CORRECT-X E DESODORIZANTE NATURAL
35 CORRECT-X–DESODORIZANTE NATURAL

AROMATERAPIA
EMOCIONAL
PÁGINA 22

PRODUTOS dōTERRA ON GUARD

36 MISTURA ON GUARD–CÁPSULAS MOLES ON GUARD
37 DETERGENTE DE ROUPA–ESPUMA PARA LAVAGEM
DE MÃOS
38 REBUÇADOS PARA A GARGANTA–PASTA DE DENTES
BRANQUEADORA

PRODUTOS dōTERRA BREATHE

39 VAPORIZADOR BREATHE–MISTURA BREATHE

VERÁGE

41 PURIFICADOR–COLEÇÃO VERÁGE

CUIDADOS DA PELE ESSENCIAIS

42 SISTEMA DE REVELAÇÃO DE ROSTO–SISTEMA DE
CUIDADOS DA PELE COM CREME HIDRATANTE

HD CLEAR

44 ESPUMA PARA LAVAGEM DE ROSTO–KIT HD CLEAR

dōTERRA WOMEN

45 CLARYCALM–FITOESTROGÉNIO

CUIDADOS DO CABELO SALON ESSENTIALS
47	
CHAMPÔ PROTETOR SALON ESSENTIALS–SÉRUM DA
RAIZ ÀS PONTAS SALON ESSENTIALS

dōTERRA SPA

48 LOÇÃO ROSA
49 LOÇÃO PARA MÃOS CITRUS BLISS–BÁLSAMO LABIAL

BEM-ESTAR

PARA ENCOMENDAR: Ver na contracapa
Os produtos de bem-estar essenciais e exclusivos da dōTERRA® são vendidos unicamente por
Consultores de Produtos Independentes através de partilha interpessoal, sites personalizados
e também em centros de bem-estar e spas nos Estados Unidos e no estrangeiro. Para fazer
uma encomenda, fale com o Consultor de Produtos Independente que lhe disponibilizou este
guia de produtos ou ligue para um dos números de telefone que se encontram na contracapa
para localizar um consultor na sua área. Estão disponíveis contratos de distribuição para
Consultores de Produtos Independentes.
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O QUE SÃO OS ÓLEOS ESSENCIAIS?

O que são os

ÓLEOS ESSENCIAIS?
Os óleos essenciais são compostos aromáticos naturais que se encontram nas sementes, na casca,
nos caules, nas raízes, nas flores e noutras partas das plantas. A sua fragrância pode ser delicada e
poderosa ao mesmo tempo. Se alguma vez desfrutou de uma rosa oferecida, de um passeio por um
campo de alfazema ou do cheiro de menta acabada de colher, já teve oportunidade de se deliciar
com as qualidades aromáticas de óleos essenciais. Os óleos essenciais podem melhorar o humor,
acalmar os sentidos e evocar intensas respostas emocionais. Porém, o uso de óleos essenciais vai
muito além do seu apelo aromático.
Os óleos essenciais sempre foram usados ao longo da
história em muitas culturas pelas suas propriedades de
promoção de saúde. As tendências modernas para
abordagens mais holísticas a cuidados próprios e a
crescente validação científica de práticas de saúde
alternativas estão na base de uma redescoberta dos
profundos benefícios para a saúde dos óleos essenciais.
Muitos têm excelentes propriedades de limpeza. A sua
estrutura química única permite-lhes proporcionar
benefícios orientados através de aplicação tópica. Alguns
óleos podem ser usados como auxiliares dietéticos para
promoção de vitalidade e bem-estar.

Métodos de Extração
O método mais frequente de extração de óleos essenciais
de grau terapêutico consiste num processo de destilação
a vapor com temperatura baixa, em que o vapor circula
sob pressão pelo material da planta, originando a
libertação dos óleos essenciais para o vapor. À medida
que a mistura de vapor arrefece, a água e os óleos
separam-se e o óleo é recolhido na sua forma pura. Para
assegurar a melhor qualidade do extrato de óleo e a
composição química correta, é necessário monitorizar de
perto a temperatura e a pressão. Um nível insuficiente de
calor e pressão não levará à libertação do óleo precioso,
enquanto um nível exagerado poderá quebrar a delicada
composição química de um extrato e alterar a sua
intensidade.
Igualmente importante para o processo de extração
cuidadosamente controlado é a seleção meticulosa das
espécies de plantas corretas e a colheita dos elementos
das plantas no momento ideal em que os seus compostos
de óleos essenciais estão na concentração máxima,
fatores que também são necessários para a obtenção de
um extrato de óleo essencial de grau terapêutico com
qualidade. Esse processo complexo tem tanto de arte
como de ciência e implica uma colaboração entre
produtores e destiladores com experiência, de modo a
assegurar um produto de qualidade superior.
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CPTG®

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade
Os óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade da dōTERRA® são compostos
puros, naturais e aromáticos que são cuidadosamente extraídos de plantas. Não contêm
quaisquer aditivos ou ingredientes artificiais que diluam as suas qualidades ativas e
estão livres de contaminantes como, por exemplo, pesticidas ou outros resíduos
químicos.
Dada a importância de manter os contaminantes afastados dos nossos óleos, é
necessário assegurar a presença dos compostos ativos dos óleos nas quantidades
certas, para garantir segurança e eficácia. Muitos óleos afirmam ser de grau terapêutico
e alguns até podem ser puros, mas poucos são sujeitos a padrões rigorosos de testes no
que diz respeito à composição química. Os óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade da dōTERRA são sujeitos a testes cruzados utilizando cromatografia
gasosa e espectrometria de massa, para assegurar a pureza do extrato e a potência da
composição de cada lote.
A dōTERRA trabalha de perto com uma rede global dos principais químicos e produtores
de óleos essenciais para selecionar elementos botânicos das espécies corretas, cultivadas
nos ambientes ideais e cuidadosamente colhidas no momento certo. Os compostos
aromáticos das plantas são extraídos com precisão por destiladores experientes e são
sujeitos a análises químicas para assegurar a pureza e a composição. Os óleos essenciais
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade da dōTERRA representam os óleos mais seguros
e benéficos disponíveis atualmente em todo o mundo.

Todos os produtos de Bem-estar Essencial da
dōTERRA estão sujeitos a padrões igualmente
rigorosos de segurança e eficácia. Sob a
orientação do nosso Conselho Científico, a
dōTERRA recorre apenas aos melhores parceiros
de desenvolvimento e fabrico com certificação
GMP, e que têm uma reputação de inovação e
qualidade de nível superior na indústria.
Garantimos que cada produto da dōTERRA
ultrapassará os níveis esperados de satisfação do
cliente e as expectativas de desempenho.
doterra.com
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USOS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

Usos
Os óleos essenciais são usados para uma vasta gama de
aplicações relacionadas com o bem-estar físico e emocional.
Podem ser usados individualmente ou em misturas complexas,
consoante a experiência do utilizador e o benefício pretendido.
Normalmente, os óleos essenciais são administrados mediante
um de três métodos: difusão aromática, aplicação tópica na
pele ou ingestão como suplementos dietéticos. O uso de óleos
essenciais pode ser profundamente simples e totalmente
revolucionário ao mesmo tempo. Colaborar com alguém que já
tenha usado óleos essenciais ajudará as pessoas que os usam
pela primeira vez a terem uma experiência mais benéfica e
agradável.
Os óleos essenciais são naturalmente seguros e têm poucos (ou
mesmo nenhuns) efeitos secundários indesejáveis quando são
usados de acordo com as instruções. Porém, são extremamente
concentrados e deverão ser usados com cuidado. Certifique-se
de que usa apenas óleos essenciais puros e de grau terapêutico,
e respeite todos os avisos e todas as instruções existentes no
rótulo. Nunca deve usar os óleos essenciais nos olhos ou dentro
do canal auditivo. Se tiver alguma vermelhidão ou irritação
após o uso tópico de óleos essenciais, aplique um óleo vegetal
(por exemplo, Óleo de Coco Fracionado) na zona afetada, uma
vez que a água não dilui os óleos essenciais. Consulte o seu
médico antes de usar óleos essenciais se estiver grávida ou sob
cuidados médicos.
Procure os símbolos que se seguem junto às descrições dos
produtos de óleos essenciais incluídas neste guia, como forma
de ajudar na seleção dos óleos. (Os rótulos dos óleos essenciais
individuais incluem as instruções de uso e as precauções
adequadas.)
A rede de produtores de plantas e destiladores da
dōTERRA® abrange todo o globo, de Itália a Madagáscar,
da Índia à Córsega. Só os óleos essenciais mais puros e
mais potentes cumprem os nossos rigorosos padrões de
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®. Não aceite
menos do que isso do seu profissional de bem-estar ou
para a sua família.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Uso aromático
Uso tópico
Uso interno (ingestão)
SENSIBILIDADE DA PELE
Uso tópico sem diluição (PURO)
Diluir no caso de pele jovem ou sensível
(SENSÍVEL)
Diluir antes de uso tópico (DILUIR)
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ONDE COMEÇAR?

Onde

COMEÇAR?
O uso de óleos essenciais é intuitivamente simples e
extremamente satisfatório. Contudo, o grande número de
óleos disponíveis com as suas infindáveis combinações e
aplicações poderá ser algo assustador para principiantes.
Como sugestão de um primeiro passo simples no seu
percurso pelos óleos essenciais, recomendamos um trio de
Alfazema, Limão e Hortelã-pimenta. São três dos nossos
óleos mais populares e proporcionarão, a si e à sua família,
uma experiência empolgante no domínio das propriedades
revitalizadoras dos óleos essenciais de grau terapêutico.
ALFAZEMA

Lavandula angustifolia

•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar na planta dos pés ou numa almofada antes de dormir
Usar com sais de banho para uma experiência de banho de spa relaxante
Aplicar nos pulsos ou inalar durante viagens
Aplicar nas costas, nas mãos ou nos pés de uma criança inquieta ou agitada
Usar para acalmar e aliviar irritações de pele ocasionais
Acalmar pele sensível e aliviar os poros após a remoção de pelos
Aplicar nos lábios secos antes da aplicação de bálsamo labial
Usar com Hortelã-pimenta para uma massagem revigorante do couro
cabeludo
• Adicionar a loção para uma massagem das mãos aliviadora
• Tomar uma a duas gotas por via interna para promover relaxamento
e um sono tranquilo*

LIMÃO Citrus limon
• Adicionar uma gota a uma garrafa de água ou a água servida num
restaurante
• Difusão aromática ou aplicação tópica para melhorar o humor
• Diluir com óleo de coco para uma massagem diária de tratamento das unhas
• Adicionar uma gota de Limão e Hortelã-pimenta à escova de dentes após
o uso
• Difusão num compartimento para neutralização de odores
• Remover pastilha elástica, autocolantes e substâncias gordurosas de tecidos
• Usar para limpar bancas de cozinha e aparelhos em aço inoxidável
• Adicionar a azeite para um polimento não tóxico de móveis
• Tomar por via interna para aliviar o desconforto respiratório sazonal*

HORTELÃ-PIMENTA Mentha piperita
KIT DE INTRODUÇÃO
AOS ÓLEOS ESSENCIAIS

mais vendido

Perfeito para principiantes, o Kit de Introdução aos Óleos Essenciais é tudo de
que precisa para começar a experimentar já os benefícios revolucionários dos
óleos essenciais da dōTERRA®. O kit inclui:
• Óleo essencial de Alfazema (frasco de 5 ml)
• Óleo essencial de Limão (frasco de 5 ml)
• Óleo essencial de Hortelã-pimenta (frasco de 5 ml)
• Lista de usos sugeridos para cada óleo
32180001

três frascos de 5 ml

• Tomar uma gota por via interna para acalmar sintomas ocasionais
de indigestão ou dores de estômago*
• Usar com Limão na água para uma lavagem bucal saudável e refrescante
• Difusão aromática ou aplicação tópica para promover sensações de
respiração fácil e abertura das vias respiratórias
• Aplicar com Alfazema para uma massagem relaxante
• Difusão em momentos de fadiga ou pouca energia
• Adicionar a uma compressa de água fria ou a um banho de pés para
arrefecer em caso de sobreaquecimento
• Inalar como um reforço não estimulante e revigorante em viagens longas
• Adicionar a champô e amaciador para uma massagem
estimulante do cabelo e do couro cabeludo
• Pulverizar na camisola de uma criança antes do estudo para concentração

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

doterra.com
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ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS | TUIA-GIGANTE–CARDAMOMO

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS
A coleção de óleos essenciais da dōTERRA® representa os extratos aromáticos mais requintados
disponíveis atualmente no mundo. Cada óleo fornece a essência da sua fonte botânica, gentilmente
destilada a partir de plantas que são alimentadas e cuidadosamente colhidas em todo o mundo. Cada
óleo cumpre padrões rigorosos de pureza e potência. Enquanto paleta elegante de energias botânicas,
podem ser usados individualmente ou em misturas de modo a proporcionar benefícios personalizados
dos óleos essenciais.

ARBORVITAE (TUIA-GIGANTE)
ÓLEO ESSENCIAL
Thuja plicata

Conhecida como a “árvore da vida”, a Tuia-gigante
tem um tamanho majestoso e benefícios
abundantes.
• Protege contra ameaças ambientais e sazonais
• Agente potente de limpeza e purificação
• Repelente natural de insetos
49360001

frasco de 5 ml

BASIL (MANJERICÃO)
ÓLEO ESSENCIAL
Ocimum basilicum

Apreciado pelos seus efeitos restauradores, o
Manjericão também é usado habitualmente pelas
suas propriedades tranquilizadoras.
• Atua como um agente de arrefecimento para a
pele
• Promove a concentração e diminui a sensação de
ansiedade*
• Pode ajudar a aliviar o desconforto feminino
mensal*
30010001

frasco de 15 ml

BERGAMOT (BERGAMOTA)

BLACK PEPPER
(PIMENTA PRETA)

ÓLEO ESSENCIAL
Citrus bergamia

ÓLEO ESSENCIAL

CARDAMOM (CARDAMOMO)
ÓLEO ESSENCIAL
Elettaria cardamomum

Piper nigrum

Pressionado a frio a partir da casca da bergamota,
o óleo de Bergamota é único entre os óleos
cítricos.
• Aroma tranquilizador e relaxante
• Usado frequentemente em terapia de massagens
pelos seus benefícios tranquilizadores
• Aplicar na pele durante o banho e inalar
profundamente para sentir o aroma
tranquilizador, desfrutando também dos
benefícios purificadores para a pele
30790001

frasco de 15 ml

Estimulante e cheia de sabor, a Pimenta Negra
melhora qualquer prato e também a saúde.
• Fonte rica em antioxidantes*
• Mantém a circulação saudável*
• Difundir ou inalar diretamente para acalmar
a sensação de ansiedade
41040001

frasco de 5 ml

O Cardamomo é um parente próximo do
Gengibre e tem um longo historial enquanto
especiaria culinária, sendo também benéfico
para os sistemas digestivo e respiratório.
• Pode ajudar a aliviar a indigestão e a manter
a saúde gastrointestinal geral*
• Promove respiração desobstruída e mantém
a saúde respiratória*
• Especiaria saborosa para cozinhar que dá
um excelente sabor indiano
49350001
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*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

frasco de 5 ml

SKU

ARBORVITAE (Tuia-Gigante) Thuja plicata

49360001

BASIL (Manjericão) Ocimum basilicum

30010001

BERGAMOT (Bergamota) Citrus bergamia

30790001

BLACK PEPPER (Pimenta Preta) Piper nigrum

41040001

CARDAMOM (Cardamomo) Elettaria cardamomum

49350001

CASSIA (Cássia) Cinnamomum cassia

30020001

CEDARWOOD (Cedro) Juniperus virginiana

49300001

CILANTRO (Coentro) Coriandrum sativum

41850001

CINNAMON BARK (Casca de Canela) Cinnamomum zeylanicum

30030001

CLARY SAGE (Salva-Esclareia) Salvia sclarea

30420001

CLOVE (Cravinho) Eugenia caryophyllata

30040001

CORIANDER (Semente de Coentro) Coriandrum sativum

30780001

CYPRESS (Cipreste) Cupressus sempervirens

30050001

DOUGLAS FIR (Abeto de Douglas) Pseudotsuga menziesii

NOVO!

31590001

EUCALYPTUS (Eucalipto) Eucalyptus radiata

30060001

FENNEL, SWEET (Funcho, Doce) Foeniculum vulgare

41290001

FRANKINCENSE (Olíbano) Boswellia carterii, frereana e sacra

mais vendido

30070001

GERANIUM (Gerânio) Pelargonium graveolens

30090001

GINGER (Gengibre) Zingiber officinale

30080001

GRAPEFRUIT (Toranja) Citrus X paradisi

30100001

HELICHRYSUM (Perpétua-das-areias) Helichrysum italicum

30410001

JUNIPER BERRY (Zimbro) Juniperus communis

49290001

LAVENDER (Alfazema) Lavandula angustifolia

30110001

LEMON (Limão) Citrus limon

mais vendido

30120001

mais vendido

LEMONGRASS (Erva-limão) Cymbopogon flexuosus

30130001

LIME (Lima) Citrus aurantifolia

30870001

MARJORAM (Manjerona) Origanum majorana

30140001

MELALEUCA Melaleuca alternifolia

30150001

mais vendido

MELISSA (Cidreira) Melissa officinalis

30850001

MYRRH (Mirra) Commiphora myrrha
OREGANO (Orégão) Origanum vulgare

30160001
30180001

mais vendido

PATCHOULI Pogostemon cablin

30890001

PEPPERMINT (Hortelã-pimenta) Mentha piperita

mais vendido

30190001

ROMAN CHAMOMILE (Camomila Romana) Anthemis nobilis

30800001

ROSEMARY (Alecrim) Rosmarinus officinalis

30200001

SANDALWOOD (Sândalo) Santalum album

30210001

SANDALWOOD, HAWAIIAN (Sândalo, Havaiano) Santalum paniculatum

41860001

SPEARMINT (Hortelã-comum) Mentha spicata

31610001

NOVO!

THYME (Tomilho) Thymus vulgaris

30220001

VETIVER Vetiveria zizanioides

30430001

WHITE FIR (Abeto-Branco) Abies alba

30250001

WILD ORANGE (Laranja) Citrus sinensis

mais vendido

30170001

WINTERGREEN (Gaultéria) Gaultheria fragrantissima

31620001

YLANG YLANG (Ilangue- Ilangue) Cananga odorata

30240001

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Uso aromático T Uso tópico I Uso interno (ingestão)
SENSIBILIDADE DA PELE N Uso tópico sem diluição (PURO) S Diluir no caso de pele jovem ou sensível (SENSÍVEL) D Diluir antes de uso tópico (DILUIR)

DILUIR

SENSÍVEL

PURO

SENSIBILIDADE DA PELE
INTERNA

TÓPICA

AROMÁTICA

Tabela de Referência Rápida

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

APLICAÇÃO

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

doterra.com
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ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS | CÁSSIA–OLÍBANO

CASSIA (CÁSSIA)
ÓLEO ESSENCIAL
Cinnamomum cassia

CLARY SAGE
(SALVA-ESCLAREIA)
ÓLEO ESSENCIAL

CYPRESS (CIPRESTE)
ÓLEO ESSENCIAL

Cupressus sempervirens

Salvia sclarea

A Cássia é um parente próximo da canela,
com uma fragrância maravilhosa e milhares
de anos de uso ao longo da história.
• Tomar uma a duas gotas por via interna
para promover um funcionamento
saudável do sistema cardiovascular*
• Promove digestão saudável*
• Pode ajudar no apoio ao funcionamento
saudável do sistema imunitário*
30020001

frasco de 15 ml

CEDARWOOD (CEDRO)
ÓLEO ESSENCIAL
Juniperus virginiana

O Cedro tem uma fragrância acolhedora,
lenhosa e balsâmica que promove o
relaxamento.
• Durante os cuidados do rosto, juntar uma
a duas gotas de Cedro ao tonificador ou
hidratante facial para mais propriedades
de clarificação
• Adicionar a cobertura ou terra vegetal
para repelir insetos
49300001

frasco de 15 ml

CILANTRO (COENTRO)
ÓLEO ESSENCIAL
Coriandrum sativum

Extraído das folhas do coentro, o óleo
essencial de Coentro é usado habitualmente
pelo seu sabor fresco e agradável.
• Adicionar a saladas, molhos e guacamole
para sentir o sabor diferente do Coentro
• Colocar uma a duas gotas numa Cápsula
Vegetariana dōTERRA para obter um
efeito de limpeza e desintoxicação*
• Para um aroma fresco e herbáceo, difundir
três a quatro gotas de Coentro com um
óleo essencial cítrico à escolha
41850001

frasco de 15 ml

CINNAMON BARK
(CASCA DE CANELA)
ÓLEO ESSENCIAL

Cinnamomum zeylanicum

A Salva-esclareia é conhecida pelas suas
propriedades relaxantes e tranquilizadoras.
• Durante o ciclo menstrual, aplicar no
abdómen para uma massagem relaxante
• Combinar com Camomila Romana e
adicionar à água do banho para aliviar o
stress
• Aplicar uma a duas gotas na almofada
para ter um sono tranquilo
30420001

30030001

frasco de 5 ml

30050001

frasco de 15 ml

CLOVE (CRAVINHO)

DOUGLAS FIR
(ABETO DE DOUGLAS)

Eugenia caryophyllata

Pseudotsuga menziesii

Conhecido como uma especiaria para
cozinhar, o Cravinho tem vários usos
benéficos.
• Colocar uma gota de Cravinho em seis
centilitros de água e gargarejar para obter
um efeito aliviador
• Adicionar uma gota de Cravinho na escova
de dentes antes de colocar a pasta de
dentes
• Colocar duas a três gotas numa Cápsula
Vegetariana dōTERRA e tomar por via
interna para ajudar na saúde
cardiovascular*

O Abeto de Douglas dōTERRA é obtido de forma
sustentável a partir de árvores jovens, o que lhe dá
uma composição química particularmente rica em
beta-pineno e ésteres.
• Proporciona uma experiência de massagem
relaxante
• Promove sensações de abertura das vias
respiratórias e respiração fácil
• Melhora o humor e promove uma sensação de
concentração

ÓLEO ESSENCIAL

30040001

ÓLEO ESSENCIAL

31590001

frasco de 5 ml

frasco de 15 ml

CORIANDER
(SEMENTE DE COENTRO)
ÓLEO ESSENCIAL
Coriandrum sativum

Popular em muitas culturas para usos
diversos, o óleo essencial de Semente de
Coentro tem inúmeros benefícios para a
saúde.
• Colocar duas a três gotas numa Cápsula
Vegetariana dōTERRA e tomar por via
interna para ajudar na digestão*
• Adicionar a pele oleosa para manter a
pele limpa
• Após exercício físico, aplicar Semente de
Coentro nas pernas para uma massagem
relaxante
30780001

Conhecida sobretudo pelo seu uso como
especiaria, a Canela também tem muitos
benefícios para a saúde.
• Colocar uma gota do óleo essencial de
Canela em água quente ou chá e beber
lentamente para aliviar a garganta*
• Juntar às receitas favoritas em vez de
canela moída para obter um delicioso
sabor picante
• Apoia uma função metabólica saudável*

frasco de 15 ml

Destilado a partir de ramos e folhas do cipreste, o óleo
essencial de Cipreste é popular pelas suas
propriedades revigorantes e pelo uso em spas.
• Antes de uma corrida longa, aplicar Cipreste nos pés
e nas pernas para um reforço de energia
• Aplicar duas a três gotas no peito para promover
vitalidade e energia
• Adicionar uma a duas gotas ao tonificador para
ajudar a melhorar o aspeto de pele oleosa

frasco de 15 ml

DESTAQUE DE PRODUTO

olíbano
O óleo essencial de Olíbano dōTERRA é destilado a vapor a partir de
resinas naturais das árvores Boswellia carterii, frereana e sacra. Muito
estimado na antiguidade pelas suas propriedades aromáticas e saudáveis,
é um elemento favorito entre os praticantes de bem-estar modernos pela
diversidade de aplicações a nível de saúde física e emocional.
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BEM-ESTAR ESSENCIAL

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

“Percebi quase de imediato depois de tirar a tampa que o Zimbro iria tornar-se um dos meus óleos essenciais
favoritos. É o meu óleo de difusão preferencial quando estou sob pressão. O cheiro intenso da natureza metido num
pequeno frasco de vidro é do melhor que há!”
Caitlyn C., Chester, Virginia

EUCALYPTUS (EUCALIPTO)

FENNEL, SWEET (FUNCHO DOCE)

FRANKINCENSE (OLÍBANO)

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

Boswellia carterii, frereana e sacra

Derivado das folhas do Eucalipto, o óleo essencial de
Eucalipto tem muitos compostos benéficos.
• Colocar uma a duas gotas na mão e inalar
profundamente para limpar a mente
• Adicionar uma gota ao hidratante e aplicar na pele
para benefícios revitalizadores
• Colocar algumas gotas no banho matinal para
revigorar e promover a vitalidade

Usado há séculos, o Funcho tem muitos
benefícios para a saúde e um aroma doce distinto.
• Pode ajudar no apoio à saúde dos pulmões e do trato
respiratório*
• Tomar por via interna para promover digestão
saudável*
• Pode ajudar a promover metabolismo, função
hepática e circulação saudáveis*

30060001

41290001

Provavelmente o mais preciso dos óleos antigos, o
Olíbano é extremamente versátil a nível de usos e
benefícios.
• Ajuda a reduzir o aparecimento de manchas e
rejuvenesce a pele
• Tomar uma a duas gotas numa Cápsula Vegetariana
dōTERRA para apoiar uma função celular saudável*
• Aplicar na planta dos pés para promover sensação de
relaxamento e equilibrar o humor

ÓLEO ESSENCIAL

ÓLEO ESSENCIAL

frasco de 15 ml

frasco de 15 ml

ÓLEO ESSENCIAL

30070001

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
SENSIBILIDADE DA PELE

Uso aromático

Uso tópico

Uso tópico sem diluição (PURO)

mais vendido

frasco de 15 ml

Uso interno (ingestão)
Diluir no caso de pele jovem ou sensível (SENSÍVEL)

Diluir antes de uso tópico (DILUIR)

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

doterra.com
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ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS | GERÂNIO–MELALEUCA

GERANIUM (GERÂNIO)

GRAPEFRUIT (TORANJA)

JUNIPER BERRY (ZIMBRO)

Pelargonium graveolens

Citrus X paradisi

Juniperus communis

Conhecido pela sua capacidade de equilibrar
emoções, o Gerânio também é um ingrediente
comum em produtos de cuidados da pele.
• Aplicar diretamente na pele ou desfrutar de um
tratamento facial aromaterapêutico a vapor para
embelezar a pele
• Aplicar na pele após o duche para um efeito
suavizador
• Adicionar algumas gotas ao champô ou
amaciador para um brilho vibrante e saudável

Estimulante e revigorante, a Toranja é conhecida
pelos seus efeitos de limpeza.
• Adicionar uma gota ao produto de limpeza do
rosto para reduzir o aparecimento de manchas
• Difundir durante uma dieta para aumentar a
motivação
• Adicionar uma a duas gotas à água para apoiar
um metabolismo saudável*

30080001

O aroma picante, lenhoso e fresco do Zimbro revela
a sua história rica de uso tradicional e benefícios
para a saúde.
• Apoia o funcionamento saudável dos rins e do
trato urinário*
• Reduz o aparecimento de manchas na pele
• Atua como um agente natural de limpeza e
desintoxicação*
• Adicionar uma a duas gotas a água ou bebidas
cítricas como parte de um regime de limpeza
natural*

HELICHRYSUM
(PERPÉTUA-DAS-AREIAS)

ÓLEO ESSENCIAL

frasco de 15 ml

GINGER (GENGIBRE)
ÓLEO ESSENCIAL

ÓLEO ESSENCIAL

30100001

frasco de 15 ml

ÓLEO ESSENCIAL

49290001

ÓLEO ESSENCIAL
Helichrysum italicum

Zingiber officinale

O Gengibre é mais conhecido pelo seu sabor doce
e pelo efeito positivo no sistema digestivo.
• Pode ajudar a reduzir enjoos ocasionais e apoiar
uma digestão saudável*
• Fornece proteção antioxidante*
• Pode ajudar a reduzir enfartamento, flatulência e
indigestão ocasional*
30080001

frasco de 15 ml

Destilado a partir do conjunto de flores de uma
erva de folha persistente, o óleo de Perpétua-dasareias é um dos óleos essenciais mais preciosos e
procurados.
• Aplicar no rosto para reduzir o aparecimento de
rugas e promover uma pele jovem e brilhante
• Massajar nas têmporas e na nuca para uma
sensação de alívio
• Pode ajudar a promover um metabolismo
saudável*
30410001
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BEM-ESTAR ESSENCIAL

frasco de 5 ml

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

frasco de 5 ml

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

LAVENDER (ALFAZEMA)
ÓLEO ESSENCIAL

mais vendido

Lavandula angustifolia

A Alfazema é apreciada há milhares de anos pelo seu
aroma inconfundível e pelas suas propriedades para a
saúde.
• Muito usada pelas suas qualidades de tranquilização
e relaxamento
• Tomar por via interna para reduzir a sensação de
ansiedade*
• Ajuda a aliviar a sensação de tensão*
• Tomar por via interna para ter um sono tranquilo*
30110001

frasco de 15 ml

LEMON (LIMÃO)
ÓLEO ESSENCIAL

mais vendido

Citrus limon

Este óleo muito vendido tem vários usos e benefícios,
e é pressionado a frio a partir de cascas de limão de
modo a preservar a sua natureza delicada e as suas
propriedades intensas.
• Limpa e purifica o ar e as superfícies
• Limpa o corpo de forma natural e ajuda na
digestão*
• Apoia uma função respiratória saudável*
• Tomar por via interna para aliviar o desconforto
respiratório sazonal*
30120001

frasco de 15 ml

LEMONGRASS (ERVA-LIMÃO)
ÓLEO ESSENCIAL

Cymbopogon flexuosus

DESTAQUE DE PRODUTO

alfazema

Usada há muito na cozinha asiática e caribenha pelo
sabor e aroma a limão subtis, a Erva-limão tem
muitos benefícios para a saúde.
• Usar para dar sabor a entradas e pratos de carne
• Combinar com Melaleuca e aplicar nas unhas dos
pés para ficar com unhas limpas e saudáveis
• Combinar com Hortelã-pimenta numa cápsula para
apoiar a função gastrointestinal e manter uma
digestão saudável*
30130001

Conhecida pelas suas propriedades tranquilizadoras, a
Alfazema é o óleo essencial mais usado em todo o
mundo. São necessários mais de 25 kg de flores de
alfazema para produzir somente 473 ml de óleo
essencial de grau terapêutico.

frasco de 15 ml

LIME (LIMA)

ÓLEO ESSENCIAL
Citrus aurantifolia

MARJORAM (MANJERONA)

MELALEUCA

Origanum majorana

Melaleuca alternifolia

ÓLEO ESSENCIAL

O cheiro cítrico intenso da Lima faz com que seja um
elemento fundamental em qualquer coleção de óleos
essenciais.
• Apoia uma função imunitária saudável*
• Afeta o humor positivamente com propriedades
estimulantes e refrescantes
• Usada muitas vezes como purificador interno*
• Adicione uma gota de Lima à água de beber para
intensificar o sabor e ter apoio antioxidante*

Também conhecida como “alegria da
montanha”, a Manjerona tem usos culinários e
benefícios para a saúde.
• Apreciada pelas suas propriedades
tranquilizadoras e pelo efeito positivo no
sistema nervoso*
• Promove uma função imunitária saudável*
• Pode promover o funcionamento saudável do
sistema cardiovascular*

30870001

30140001

frasco de 15 ml

frasco de 15 ml

ÓLEO ESSENCIAL

mais vendido

Habitualmente denominada “árvore do chá”, o
óleo de Melaleuca é constituído por 90
compostos diferentes e tem aplicações
ilimitadas.
• Conhecida pelo seu efeito purificador e
rejuvenescedor da pele
• Promove uma função imunitária saudável*
• Protege contra ameaças ambientais e
sazonais*
30150001

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

frasco de 15 ml

doterra.com

13

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS | CIDREIRA–SÂNDALO, HAVAIANO

MELISSA (CIDREIRA)

MYRRH (MIRRA)

OREGANO (ORÉGÃO)

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Origanum vulgare

A Cidreira, que é o nosso óleo mais raro, tem uma
fragrância doce, fresca e algo cítrica, bem como
uma grande quantidade de propriedades benéficas.
• Pode ajudar no apoio a um sistema imunitário
saudável*
• Acalma a tensão e os nervos
• Promove a saúde emocional

Usada de várias formas ao longo da história (de
meditação a embalsamento), a Mirra continua a ser
recomendada frequentemente na atualidade.
• Potentes propriedades de limpeza,
particularmente para boca e garganta
• Acalma a pele e promove uma pele suave com
aparência jovem
• Difundir para ajudar a promover sensibilização e
melhorar o humor

Derivado das folhas do orégão, o óleo essencial
de Orégão tem diversos usos tradicionais e
modernos.
• Apoia uma digestão saudável*
• Apoia uma função respiratória saudável*
• Pode ajudar no apoio a um sistema imunitário
saudável*
• Usado como um agente potente de limpeza e
purificação

30160001

30180001

ÓLEO ESSENCIAL

30850001

frasco de 5 ml

ÓLEO ESSENCIAL

frasco de 15 ml

ÓLEO ESSENCIAL

mais vendido

frasco de 15 ml

PATCHOULI

ÓLEO ESSENCIAL
Pogostemon cablin

O Patchouli reconhece-se facilmente pela sua
fragrância rica e adocicada.
• Proporciona um efeito de estabilidade e
equilíbrio das emoções
• Promove uma pele suave e brilhante
• Adicionar ao hidratante diário para ajudar a
reduzir o aparecimento de manchas
30890001

frasco de 15 ml

PEPPERMINT
(HORTELÃ-PIMENTA)
ÓLEO ESSENCIAL

mais vendido

Mentha piperita

A Hortelã-pimenta é um êxito de vendas e
proporciona inúmeros benefícios para a saúde.
• Promove a saúde digestiva*
• Ajuda a reduzir enfartamento, flatulência e
indigestão ocasional*
• Promove uma função respiratória saudável e
respiração desobstruída*
30190001

frasco de 15 ml

PEPPERMINT BEADLET
(ESFERA DE HORTELÃ-PIMENTA)
NOVO FRASCO!

Desfrute de uma explosão refrescante e
revigorante de Hortelã-pimenta numa prática
esfera solúvel.
• Promove a saúde oral e respiratória*
• Alivia o desconforto gástrico ocasional*
• Fornece todos os benefícios do óleo
essencial de Hortelã-pimenta*
31570001

14

BEM-ESTAR ESSENCIAL

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

125 esferas

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

ROMAN CHAMOMILE
(CAMOMILA ROMAN)
ÓLEO ESSENCIAL
Anthemis nobilis

A Camomila Romana é a mais versátil das
camomilas, sendo extraída da flor (semelhante à
margarida) da planta Camomila romana.
• Tem um efeito tranquilizador na pele, na mente e
no corpo*
• Acalma os sistemas do corpo*
• Pode ajudar no apoio ao funcionamento
saudável do sistema imunitário*
30800001

frasco de 5 ml

ROSEMARY (ALECRIM)
ÓLEO ESSENCIAL
Rosmarinus officinalis

Considerado sagrado pelas culturas grega,
romana, egípcia e hebraica antigas, o Alecrim tem
inúmeros usos.
• Apoia uma função respiratória saudável*
• Pode ajudar no apoio a uma digestão saudável*
• Ajuda a reduzir a tensão nervosa e fadiga
ocasional*
30200001

“O Sândalo é tranquilizador e faz lembrar a terra. Uso-o
quando preciso de estabilização aplicando algumas
gotas nas solas dos pés ou colocando-o no difusor que
tenho no local de trabalho. Os resultados são espantosos:
o Sândalo consegue mudar o humor dos meus clientes e
ajuda-me a concentrar no que é importante.”
Jacqueline L., Victoria, Austrália

frasco de 15 ml

SANDALWOOD (SÂNDALO)
ÓLEO ESSENCIAL
Santalum album

Com um historial de uso documentado ao longo
de milhares de anos, o Sândalo tem uma grande
variedade de aplicações.
• Promove uma pele suave e saudável
• Reduz o aparecimento de imperfeições na pele
• Melhora o humor
30210001 frasco de 5 ml

SANDALWOOD, HAWAIIAN
(SÂNDALO, HAVAIANO)
ÓLEO ESSENCIAL
Santalum paniculatum

Proveniente de uma fonte renovável no Havai, o
Sândalo Havaiano da dōTERRA® tem vários
benefícios.
• Ajuda a melhorar o aspeto da pele e do cabelo
• Usado frequentemente em meditação pelas suas
propriedades de estabilização e melhoria de
humor
• Aplicar no pescoço e nos ombros ao deitar para
ter um sono tranquilo
41860001 frasco de 5 ml

doterra.com
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ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS | HORTELÃ-COMUM–ILANGUE-ILANGUE

SPEARMINT
(HORTELÃ-COMUM)
ÓLEO ESSENCIAL

NOVO!

Mentha spicata

A Hortelã-comum é muito utilizada pelos seus
benefícios digestivos e também pelo seu sabor
numa variedade de pratos e bebidas.
• Promove a digestão e ajuda a reduzir o
desconforto gástrico ocasional*
• Promove uma sensação de concentração e
melhoria de humor
• Adicionar uma gota ou duas a qualquer
sobremesa, bebida, salada ou entrada para dar
sabor
31610001

frasco de 15 ml

THYME (TOMILHO)
ÓLEO ESSENCIAL
Thymus vulgaris

O Tomilho, mais conhecido como um tempero
habitual, produz um óleo essencial potente.
• Apoia um sistema imunitário saudável*
• Difundir para promover uma sensação de
concentração
• Proporciona efeitos de limpeza e purificação
para a pele
30220001 frasco de 15 ml

VETIVER

ÓLEO ESSENCIAL
Vetiveria zizanioides

O Vetiver é apreciado pelo seu aroma rico,
exótico e complexo, sendo muito usado em
perfumes.
• O Vetiver tem uma grande quantidade de
sesquiterpenos, que proporcionam um efeito
de estabilização
• Usar como parte de uma massagem aromática
e relaxante
• Usar como um apontamento de terra nas
misturas favoritas de difusão
30430001

frasco de 15 ml

WHITE FIR (ABETO-BRANCO)

WILD ORANGE (LARANJA)

Abies alba

Citrus sinensis

Derivado das agulhas macias do abeto-branco,
o óleo de Abeto-branco é mais conhecido pelos
seus efeitos aliviadores.
• Evoca sensações de estabilidade
• Após atividade intensa, massajar na pele para
um conforto relaxante

Pressionado a frio a partir da casca, o óleo de Laranja
solta um aroma cítrico e estimulante.
• Limpador potente e agente de purificação
• Colocar uma gota de Laranja, Hortelã-pimenta e
Olíbano na mão. Esfregar as mãos uma na outra e
inalar profundamente para obter um aroma
estimulante

ÓLEO ESSENCIAL

30250001
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frasco de 15 ml

ÓLEO ESSENCIAL

30170001

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

mais vendido

frasco de 15 ml

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

DESTAQUE DE PRODUTO

Gaultéria nepalesa
Através da Iniciativa de Impacto Conjunto da
dōTERRA, a nossa nova fonte de Gaultéria vem
do Nepal, onde é colhida por aldeões e depois
destilada por instalações de destilação
comunitárias. Este processo cria mais
oportunidades económicas em várias regiões
remotas do Nepal rural.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
SENSIBILIDADE DA PELE

Uso aromático

Uso tópico

Uso interno (ingestão)

Uso tópico sem diluição (PURO)

Diluir no caso de pele jovem ou sensível (SENSÍVEL)

Diluir antes de uso tópico (DILUIR)

WINTERGREEN (GAULTÉRIA)

YLANG YLANG (ILANGUE-ILANGUE)

Gaultheria fragrantissima

Cananga odorata

A maioria dos consumidores reconhece o aroma e o sabor
da Gaultéria devido à sua popularidade em rebuçados e
pastilhas elásticas.
• Usada habitualmente em produtos de saúde oral
• Massajar nas mãos, nas costas e nas pernas para obter
uma sensação confortante e tranquilizadora após
exercício físico
• Difundir para obter um aroma doce e inspirador

Embora seja famoso pela sua fragrância requintada,
o Ilangue-ilangue tem inúmeros benefícios.
• Proporciona apoio antioxidante*
• Misturar várias gotas de Ilangue-ilangue com Óleo de
Coco Fracionado dōTERRA e massajar nas costas e nos
ombros para ajudar a reduzir os efeitos do stress diário

ÓLEO ESSENCIAL

31620001

ÓLEO ESSENCIAL

30240001

frasco de 15 ml

frasco de 15 ml

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

doterra.com

17

KIT MÉDICO DE FAMÍLIA

KIT MÉDICO DE FAMÍLIA
Naturalmente seguro, puramente eficaz. O Kit Médico de
Família dōTERRA contém 10 óleos essenciais e misturas, os
elementos fundamentais de bem-estar de que os pais
precisam diariamente para cuidarem das suas famílias.
Experimente as inúmeras formas em que os óleos essenciais
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® da dōTERRA podem
ajudá-lo a ajudar a sua família.
KIT MÉDICO DE FAMÍLIA

mais vendido

Esta coleção de 10 óleos essenciais e misturas confortantes fornece o que é necessário
para dar resposta às necessidades de saúde quotidianas da sua família, com métodos
simples e seguros que incluem óleos essenciais.
O Kit Médico de Família inclui:
• Dez frascos de 5 ml de óleos essenciais e misturas
Deep Blue®
Melaleuca
dōTERRA On Guard®
Alfazema
dōTERRA Breathe®
Orégão
Limão
Olíbano
Hortelã-pimenta
DigestZen®
• Listas de usos sugeridos para cada óleo
20560001
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dez frascos de 5 ml

KIT MÉDICO DE FAMÍLIA

G

OLÍBANO ÓLEO ESSENCIAL
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OLÍBANO
P E U TI C G R A

D

Um dos óleos essenciais mais valiosos da antiguidade, o Olíbano é um complemento essencial nos
cuidados de saúde da sua família. O Olíbano exclusivo da dōTERRA é extremamente versátil e uma
alternativa favorita para muitas aplicações. Quando em dúvida, use Olíbano!
• Aplicar no pescoço e na testa com Alfazema e Hortelã-pimenta para promover sensações de relaxamento
• Tomar por via interna em cápsulas para apoiar uma função celular saudável*
• Usar com Óleo de Coco Fracionado ou com o hidratante de rosto favorito para ficar uma pele bela e
radiante
• Usar por via aromática ou tópica para ajudar a melhorar o humor e a concentração

LAVENDER
(ALFAZEMA)

ÓLEO ESSENCIAL

LEMON (LIMÃO)
ÓLEO ESSENCIAL
Limpar e Refrescar

PEPPERMINT
(HORTELÃ-PIMENTA)
ÓLEO ESSENCIAL

• Apoia uma função respiratória
saudável*
• Difusão num compartimento para
neutralização de odores e
melhoria do humor
• Usar para limpar bancas de
cozinha e aparelhos em aço
inoxidável
• Tomar por via interna com água
para limpar o corpo

Refrescar e Revigorar

OREGANO (ORÉGÃO)

DEEP BLUE®

Apoio Imunitário Natural

Apoio de Músculos e Articulações

dōTERRA BREATHE®

DIGESTZEN®

dōTERRA ON GUARD®

Apoio Respiratório

Apoio Digestivo

Defesa Natural

Tranquilidade Total

• Difusão ou aplicação tópica para
acalmar as emoções
• Massajar nas costas ou nas
plantas dos pés e aplicar uma
gota na almofada ao dormir
• Aplicação tópica para aliviar
irritações de pele ocasionais

MELALEUCA
(ČAJEVEC)

ÓLEO ESSENCIAL
Benéfico para a Pele

• Aplicar na pele como parte de
uma rotina de limpeza diária
• Usar com champô ou amaciador
para cabelo e couro cabeludo de
aspeto saudável
• Aplicar nos pés e nas unhas
depois de tomar banho, nadar ou
fazer exercício

MISTURA RESPIRATÓRIA

• Aplicação tópica no peito para
promover a sensação de vias
respiratórias abertas e respiração
fácil
• Difundir ou adicionar ao
humidificador antes de dormir
para um sono mais tranquilo
• Aplicar no peito ou nas plantas
dos pés durante mudanças
sazonais

ÓLEO ESSENCIAL

• Tomar várias gotas numa Cápsula
Vegetariana vazia para apoio
imunitário periódico*
• Usar por via interna para apoiar
uma função respiratória saudável*
• Usar por via interna como parte de
um regime de limpeza mensal
para saúde gastrointestinal*

MISTURA DIGESTIVA

• Em viagem ou ao provar comidas
novas, tomar DigestZen para
aliviar o desconforto gástrico
ocasional
• Tomar por via interna às refeições
para apoiar uma digestão saudável
e confortável
• Adicionar a água ou chá para
manter um trato gastrointestinal
saudável*

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

• Usar com Limão na água para uma
lavagem bucal saudável e
refrescante
• Inalar profundamente para
revigorar os pulmões e aumentar a
concentração
• Adicionar a água num pulverizador
e pulverizar o corpo quando estiver
muito quente
• Aplicar no pescoço e na testa com
Alfazema para promover
relaxamento

MISTURA RELAXANTE

• Esfregar nos músculos e nas
articulações antes e depois de
exercício
• Usar com um óleo transportador
para uma massagem fresca e
reconfortante

MISTURA PROTETORA

• Diluir e gargarejar de manhã
e à noite para uma lavagem
bucal profunda
• Tomar várias gotas numa Cápsula
Vegetariana vazia para apoio
imunitário adicional
• Diluir num pulverizador para
limpar maçanetas, telefones e
outras superfícies comunitárias
• Difundir na casa ou no escritório
durante os meses de outono e
inverno

doterra.com
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dōTERRA TOUCH

dōTERRA

MISTURAS DE ÓLEOS TOUCH
Encontrar o equilíbrio certo entre proteção de pele sensível e fornecimento dos benefícios que se encontram
nos óleos essenciais não é só uma questão de ciência, é também uma questão de arte. O dōTERRA Touch
conseguiu alcançar esse equilíbrio. Com nove dos nossos óleos mais populares numa base de Óleo de
Coco Fracionado, o dōTERRA Touch facilita a aplicação com roll-ons de 9 ml. É ideal para crianças e adultos
e está pronto a usar, para poder começar logo a tirar partido dos óleos essenciais. Desfrute da conveniência
e dos benefícios do dōTERRA Touch.

KIT dōTERRA TOUCH®
21190001

dōTERRA BREATHE®

DEEP BLUE®

DIGESTZEN®·

O dōTERRA Touch Breathe
proporciona o equilíbrio perfeito
entre o óleo essencial Breathe e
o Óleo de Coco Fracionado para
manter uma sensação de
respiração fácil.

Aproveite os benefícios da
nossa mistura de óleos
essenciais Deep Blue® exclusiva
numa fórmula suave que é
perfeita para crianças e adultos.

O dōTERRA Touch DigestZen é
a companhia perfeita para
viagens e para ter à mão em
caso de sintomas de
desconforto gástrico.

31810001

31780001

MISTURA TOUCH

31820001 roll-on de 9 ml
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MISTURA TOUCH

roll-on de 9 ml

MISTURA TOUCH

roll-on de 9 ml

dōTERRA TOUCH

FRANKINCENSE
(OLÍBANO)

LAVENDER
(ALFAZEMA)

O Olíbano dōTERRA Touch
pode ser aplicado rápida e
facilmente ao longo do dia para
sentir os efeitos de estabilização
e equilíbrio.

Muito usada pelas suas
qualidades tranquilizadoras, a
Alfazema dōTERRA Touch
proporciona um conforto
relaxante à pele enquanto
descontrai a mente.

O equilíbrio perfeito do óleo
essencial Melaleuca e do Óleo
de Coco Fracionado foi
combinado no Melaleuca
dōTERRA Touch, tornando-o
ideal para uso em pele suave e
sensível.

31660001

31680001

MISTURA TOUCH

31800001

roll-on de 9 ml

dōTERRA ON GUARD®
MISTURA TOUCH

Desfrute do aroma único e dos
benefícios potentes da mistura
de óleos essenciais dōTERRA
On Guard numa prática
aplicação roll-on.
31790001

roll-on de 9 ml

MISTURA TOUCH

roll-on de 9 ml

OREGANO (ORÉGÃO)
MISTURA TOUCH

O Orégão dōTERRA Touch é
uma opção suave para que
pessoas com pele sensível
possam receber os benefícios
conhecidos do óleo essencial de
Orégão.
31770001

roll-on de 9 ml

MELALEUCA

MISTURA TOUCH

roll-on de 9 ml

PEPPERMINT
(HORTELÃ-PIMENTA)
MISTURA TOUCH

A Hortelã-pimenta dōTERRA
Touch pode ser usada a
qualquer altura e em qualquer
local para um reforço de energia
e para desfrutar do seu aroma
limpo e refrescante.
31670001

roll-on de 9 ml

doterra.com
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SISTEMA DE AROMATERAPIA EMOCIONAL dōTERRA

dōTERRA

SISTEMA DE
AROMATERAPIA EMOCIONAL
O Sistema de Aromaterapia Emocional dōTERRA contém seis misturas únicas de óleos essenciais que
foram cuidadosamente criadas para proporcionar benefícios focados na saúde emocional. Cada
mistura delicada contém óleos essenciais puros de grau terapêutico que podem ser usados por via
aromática ou tópica para ajudar a equilibrar e melhorar os seus humores em constante mudança.
Bastam algumas gotas destas misturas naturalmente complexas e aromáticas para despertar
respostas emocionais profundas e para ajudar a libertar-se de fardos, encontrar conforto e incentivos
ou encontrar inspiração para sonhar novamente com entusiasmo.

INSTRUÇÕES DE USO DAS MISTURAS
COMPLEXAS:
• Usar por via aromática num difusor de óleos
essenciais.
• Aplicar 1 ou 2 gotas nas palmas das mãos, esfregar
as mãos uma na outra, colocar as mãos em frente
ao nariz e inalar profundamente (não tocar nos
olhos).
• Diluir e aplicar por via tópica em pontos
de toque de aromaterapia, tais como
a nuca, os pulsos e sobre o coração.
SISTEMA DE AROMATERAPIA EMOCIONAL
21140001

seis frascos de 5 ml

dōTERRA MOTIVATE™

dōTERRA CHEER™

dōTERRA PASSION™

Sente-se frustrado no trabalho? Apesar dos seus
esforços, a sua confiança foi abalada por alguns
reveses? Depositou a sua confiança na pessoa
errada e ficou ainda mais cínico do que deveria ser?
Então pare, reavalie e recomece com a Mistura
Incentivadora dōTERRA Motivate, constituída por
óleos essenciais de menta e citrinos. A mistura
dōTERRA Motivate ajudará a soltar o seu poder
criativo e a encontrar a coragem que resulta de
acreditar novamente em si mesmo. Não tenha medo
de desafiar-se, tudo é possível!
• Combina Hortelã-pimenta, Clementina, Semente
de Coentro, Manjericão, Yuzu, Cidreira, Alecrim e
Baunilha
• Promove sensações de confiança, coragem e
crença
• Neutraliza emoções negativas de dúvida,
pessimismo e cinismo

Todos sabem que uma boa disposição e uma
atitude alegre podem resolver muitos dos
contratempos e desafios da vida, não é verdade?
Mas há alturas em que nenhuma quantidade de
incentivo positivo é suficiente para evitar a tristeza.
A Mistura Animadora dōTERRA Cheer, constituída
por óleos essenciais de especiarias e citrinos,
proporciona um reforço de felicidade e energia
positiva quando está mais em baixo. O seu aroma
fresco e otimista animará qualquer momento do dia.
• Inclui Laranja, Cravinho, Anis-estrelado, Murtalimão, Zdravetz, Noz-moscada, Baunilha, Gengibre
e Casca de Canela
• Promove sensações de otimismo, alegria e
felicidade
• Neutraliza emoções negativas de tristeza,
melancolia ou infelicidade

Perdeu a sua razão ou a sua paixão? Uma coisa boa
em demasia pode tornar-se previsível e aborrecida
com o tempo. A Mistura Inspiradora dōTERRA
Passion, constituída por óleos essenciais de ervas e
especiarias, pode ajudar a devolver entusiasmo à
sua vida. Salte de um avião, mergulhe no mar ou
experimente algo verdadeiramente assustador
como a dança. Com a mistura dōTERRA Passion,
ficará com coragem para experimentar algo novo e
redescobrir a alegria das coisas boas que tem na
sua vida.
• Combina Óleo de Coco Fracionado, Cardamomo,
Casca de Canela, Gengibre, Cravinho, Sândalo,
Jasmim, Baunilha e Damiana
• Desperta sensações de entusiasmo, paixão e
alegria
• Neutraliza sensações negativas de aborrecimento
e desinteresse

MISTURA INCENTIVADORA

31740001
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MISTURA ANIMADORA

31720001

frasco de 5 ml

MISTURA INSPIRADORA

31760001

frasco de 5 ml

AROMATERAPIA EMOCIONAL

dōTERRA FORGIVE™

dōTERRA CONSOLE™

dōTERRA PEACE™

Carrega um fardo que fica mais pesado com o
tempo? Ficaria melhor se conseguisse libertar-se e
enfrentar um futuro sem raiva e culpa? Quando
quiser avançar, a Mistura Renovadora dōTERRA
Forgive, constituída por óleos essenciais de ervas e
árvores, ajudará a descobrir a ação libertadora de
perdoar, esquecer e seguir em frente. Comece cada
dia no futuro com uma sensação de alívio e
contentamento com a ajuda da Mistura
Renovadora Forgive.
• Inclui Abeto, Bergamota, Zimbro, Mirra,
Tuia-gigante, Árvore Nootka, Tomilho, Citronela
• Promove sensações de contentamento, alívio e
paciência
• Neutraliza emoções negativas de raiva e culpa

Perder algo ou alguém querido pode ser uma experiência profundamente dolorosa e desorientadora. Palavras não ditas e perguntas não respondidas
podem dar azo a preocupação e inquietação. A
Mistura Confortante dōTERRA Console, constituída
por óleos essenciais de árvores e flores, ajudará a
pôr um ponto final na tristeza e a dar os primeiros
passos num percurso de esperança em direção à
cura emocional. Conserte o seu coração partido
com a Mistura Confortante Console.
• Combina Olíbano, Patchouli, Ilangue-ilangue,
Ládano, Amyris, Sândalo, Rosa, Osmanto
• Promove sensações de conforto e esperança
• Neutraliza emoções negativas de angústia,
tristeza e desespero

31750001

31730001

De momento, a vida é uma loucura, mas as coisas
vão acalmar quando os miúdos forem mais velhos,
certo? Errado! A Mistura Encorajadora dōTERRA
Peace, constituída por óleos essenciais de menta
e flores, é uma lembrança positiva de que ter
muitas coisas para fazer não traz necessariamente
felicidade. Abrande, respire fundo e reencontre
a estabilidade e a paz que há dentro de si. Tudo
ficará bem se acreditar nisso e se tiver a ajuda de
algumas gotas da Mistura Encorajadora Peace.
• Combina Vetiver, Alfazema, Ilangue-ilangue,
Olíbano, Salva-esclareia, Manjerona, Ládano,
Hortelã-comum
• Promove sensações de paz, incentivo e
contentamento
• Neutraliza sensações de ansiedade e medo

MISTURA RENOVADORA

frasco de 5 ml

MISTURA CONFORTANTE

frasco de 5 ml

MISTURA ENCORAJADORA

31710001

frasco de 5 ml

doterra.com
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TÉCNICA AROMATOUCH®

TÉCNICA
PASSO 1

24

BEM-ESTAR ESSENCIAL

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

TÉCNICA AROMATOUCH

KIT DE TÉCNICA
AROMATOUCH®

NOVA CAIXA!

Melhore os benefícios obtidos com óleos
essenciais CPTG® incorporando a Técnica
AromaTouch na sua filosofia de vida
saudável. Este kit contém
frascos de 5 ml dos oito óleos CPTG
usados na Técnica AromaTouch, incluindo
também o folheto de resumo da
AromaTouch e a caixa de apresentação.
Também receberá Óleo de Coco
Fracionado dōTERRA®
(115 ml) ao adquirir este kit.
20570001

oito frascos de 5 ml

A Técnica AromaTouch® da dōTERRA® é um método
passo a passo simples de aplicação tópica de óleos
essenciais de grau terapêutico, de modo a produzir uma
experiência geral profunda de bem-estar.
O Kit de Técnica AromaTouch inclui frascos de 5 ml de
Mistura Estabilizadora dōTERRA Balance™, Alfazema,
Melaleuca, Mistura Protetora dōTERRA On Guard®,
Mistura de Massagem AromaTouch®, Mistura Relaxante
Deep Blue®, Laranja, Hortelã-pimenta e um frasco de
115 ml de Óleo de Coco Fracionado. O kit também inclui
um DVD de treino e um folheto de resumo numa elegante
caixa de apresentação. Igualmente interessante para
novos utilizadores e profissionais licenciados, a Técnica
AromaTouch representa uma nova era entusiasmante de
aplicação e benefícios de óleos essenciais.

“Adoro utilizar a Técnica AromaTouch
em mães e pais, para que eles possam
aprender a fazer o mesmo pelas suas
famílias. Todos ficam a ganhar.”
Peggy S., Utah, EUA

doterra.com
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MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS | AROMATOUCH–dōTERRA BREATHE

Exclusivas

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS
As misturas de óleos essenciais dōTERRA® são fórmulas exclusivas para aplicações de bem-estar
específicas. Representam a sabedoria convergente de muitos anos de experiência na área de óleos
essenciais e a validação de um volume crescente de investigação e estudo científico. Aproveitando as
energias vivas inerentes às plantas, cada fórmula é equilibrada de uma forma sinérgica para reforçar a
potência e os benefícios dos produtos, e contém apenas óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade®.
AROMATOUCH®

MISTURA DE MASSAGEM
Esta mistura de massagem exclusiva
combina os benefícios terapêuticos de
óleos conhecidos pelos seus efeitos de
alívio e relaxamento.
• Inclui óleos essenciais de Manjericão,
Toranja, Cipreste, Manjerona, Hortelãpimenta e Alfazema
• Promove sensações de relaxamento e
diminui a tensão
31200001

frasco de 15 ml

dōTERRA BALANCE™

MISTURA ESTABILIZADORA
A Mistura Estabilizadora dōTERRA Balance
tem um aroma confortável e lenhoso que
cria uma sensação de tranquilidade e
bem-estar.
• Inclui Abeto, Madeira Ho, Olíbano,
Atanásia Azul e Camomila Azul
• Promove uma sensação geral de
relaxamento
• Evoca sensações de tranquilidade e
equilíbrio
• Ajuda a aliviar sensações de ansiedade
31010001

frasco de 15 ml

dōTERRA BREATHE®

MISTURA RESPIRATÓRIA

Breathe é uma mistura intensa de óleos
essenciais que mantém sensações de
abertura das vias respiratórias e respiração
fácil.
• Combina óleos essenciais de Folha de
Louro, Hortelã-pimenta, Eucalipto,
Melaleuca, Limão, Ravensara e
Cardamomo
• Mantém sensações de abertura das vias
respiratórias e respiração fácil
• Ajuda a minimizar os efeitos de ameaças
sazonais
• Difundir ou inalar diretamente quando
houver muitas ameaças ambientais
Consultar a página 39 para Vaporizador
Breathe e Rebuçados para Respiração
Breathe
49370001

26

frasco de 15 ml

BEM-ESTAR ESSENCIAL

DILUIR

SENSÍVEL

PURO

SENSIBILIDADE DA PELE
INTERNA

TÓPICA

AROMÁTICA

Tabela de Referência Rápida

APLICAÇÃO

MISTURA DE ÓLEOS ESSENCIAIS

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS
AROMATOUCH® Mistura de Massagem

SKU
31200001

(Cipreste, Manjerona, Hortelã-pimenta, Manjericão, Toranja, Alfazema)

dōTERRA BALANCE® Mistura Estabilizadora

31010001

(Abeto, Madeira Ho, Olíbano, Atanásia Azul, Camomila Azul numa base de Óleo de Coco Fracionado)

dōTERRA BREATHE® Mistura Respiratória

49370001

(Folha de Louro, Hortelã-pimenta, Eucalipto, Ravensara, Melaleuca, Limão, Cardamomo)

CITRUS BLISS® Mistura Revigorante

31020001

(Laranja, Limão, Toranja, Mandarina, Bergamota, Tangerina, Clementina, com Baunilha Absoluta)

CLARYCALM® Mistura Mensal para Mulheres

35270001

(Salva-esclareia, Alfazema, Bergamota, Camomila Romana, Cedro, Ilangue-ilangue, Gerânio, Funcho, Semente de Cenoura, Palmarosa, Vitex)

DEEP BLUE® Mistura Relaxante

31050001

mais vendido

(Gaultéria, Cânfora, Hortelã-pimenta, Atanásia Azul, Camomila Alemã, Perpétua-das-areias, Osmanto)

DIGESTZEN® Mistura Digestiva

31030001

mais vendido

(Gengibre, Hortelã-pimenta, Estragão, Funcho, Alcaravia, Semente de Coentro, Anis)

ELEVATION Mistura Alegre

31040001

HD CLEAR® Mistura Tópica

49400001

(Óleo de Semente de Cominho Preto, Madeira Ho, Melaleuca, Eucalipto, Gerânio, Litsea)

IMMORTELLE Mistura Antienvelhecimento

Novo Visual!

37140001

(Olíbano, Sândalo Havaiano, Alfazema, Mirra, Perpétua-das-areias, Rosa)

INTUNE® Mistura de Concentração

41840001

(Amyris, Patchouli, Olíbano, Lima, Ilangue-ilangue, Sândalo Havaiano, Camomila Romana)

dōTERRA ON GUARD Mistura Protetora
®

mais vendido

31100001

(Laranja, Cravinho, Canela, Eucalipto, Alecrim)

PASTTENSE® Mistura de Tensão

31350001

(Gaultéria, Alfazema, Hortelã-pimenta, Olíbano, Coentro, Manjerona, Camomila Romana, Manjericão, Alecrim)

PURIFY Mistura Purificadora

31060001

(Limão, Lima, Abeto Siberiano, Abeto Austríaco, Citronela, Melaleuca, Coentro)

dōTERRA SERENITY® Mistura Tranquilizadora

31090001

(Alfazema, Manjerona Doce, Camomila Romana, Ilangue-ilangue, Sândalo Havaiano, Baunilha)
mais vendido

31370001

(Toranja, Limão, Hortelã-pimenta, Gengibre, Canela)

TERRASHIELD® Mistura Repelente

31190001

(Mistura exclusiva de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® numa base de Óleo de Coco Fracionado puro)

WHISPER™ Mistura para Mulheres

31080001

(Bergamota, Ilangue-ilangue, Patchouli, Canela, Ládano, Vetiver, Sândalo Havaiano, Rosa e Baunilha, Jasmim e Cacau Absoluto numa base de Óleo de Coco Fracionado)

ZENDOCRINE® Mistura Desintoxicante

31460001

(Tangerina, Alecrim, Gerânio, Zimbro, Coentro)

MISTURAS DE ÓLEOS DE AROMATERAPIA EMOCIONAL
dōTERRA CHEER™ Mistura Animadora

31720001

(Laranja, Cravinho, Anis-estrelado, Murta-limão, Noz-moscada, Gengibre, Casca de Canela, Baunilha Absoluta, Zdravetz)

dōTERRA CONSOLE™ Mistura Confortante

31730001

(Olíbano, Patchouli, Ilangue-ilangue, Ládano, Amyris, Sândalo, Rosa, Osmanto Absoluto)

dōTERRA FORGIVE™ Mistura Renovadora

31750001

(Abeto, Bergamota, Zimbro, Mirra, Tuia-gigante, Árvore Nootka, Tomilho, Citronela)

dōTERRA MOTIVATE™ Mistura Incentivadora

31740001

(Hortelã-pimenta, Clementina, Semente de Coentro, Manjericão, Yuzu, Cidreira, Alecrim, Baunilha Absoluta)

dōTERRA PASSION™ Mistura Inspiradora

31760001

(Cardamomo, Casca de Canela, Gengibre, Cravinho, Sândalo, Jasmim, Baunilha Absoluta, Damiana, numa base de Óleo de Coco Fracionado)

dōTERRA PEACE™ Mistura Encorajadora

31710001

Uso aromático T Uso tópico I Uso interno (ingestão)

®

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

SLIM & SASSY Mistura Metabólica

SENSIBILIDADE DA PELE N Uso tópico sem diluição (PURO) S Diluir no caso de pele jovem ou sensível (SENSÍVEL) D Diluir antes de uso tópico (DILUIR)

(Lavanda, Alfazema, Tangerina, Elemi, Murta-limão, Cidreira, Ilangue-ilangue, Osmanto, Sândalo Havaiano)

(Vetiver, Alfazema, Ilangue-ilangue, Olíbano, Salva-esclareia, Manjerona, Ládano, Hortelã-comum)

doterra.com
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MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS | CITRUS BLISS–ESFERA ON GUARD

“O DigestZen é o óleo que me salva a vida!
Quando não consigo dormir o suficiente,
fico com dores de estômago. Não durmo
bem quando o meu marido não está em
casa. Ele trabalha por turnos e às vezes
está fora mais tempo do que está em
casa. O DigestZen é o óleo que uso
regularmente para ajudar a acalmar o
meu estômago durante essas longas
semanas em que ele está fora.”
Jennifer B., Eagle River, Alasca

DEEP BLUE®

mais vendido

MISTURA RELAXANTE
A mistura Deep Blue proporciona efeitos de alívio
que se sentem de imediato.
• Esfregar Deep Blue nos músculos inferiores das
costas após um dia a levantar coisas pesadas
• Aplicar nos pés e nos joelhos antes e depois de
exercício
• Massajar Deep Blue com algumas gotas de óleo
transportador nas pernas de crianças em
crescimento ao deitar
Consultar a página 34 para Pomada Deep Blue e
Deep Blue Polyphenol Complex
31050001

frasco de 5 ml

31380001

roll-on de 10 ml

DIGESTZEN®

mais vendido

MISTURA DIGESTIVA

CITRUS BLISS®

MISTURA REVIGORANTE

CLARYCALM®

MISTURA MENSAL
PARA MULHERES

A mistura harmoniosa de Citrus Bliss combina os
benefícios potentes de óleos essenciais cítricos muito
conhecidos.
• Combina óleos essenciais de Laranja, Limão, Toranja,
Mandarina, Bergamota, Tangerina e Clementina com
um toque de baunilha
• Ajuda a aliviar o stress
• Afeta o humor positivamente com propriedades
estimulantes, animadoras e refrescantes

ClaryCalm é uma mistura exclusiva de óleos essenciais
desenvolvida especificamente para mulheres.
• Inclui uma mistura de óleos essenciais de Salvaesclareia, Alfazema, Bergamota, Camomila Romana,
Cedro, Ilangue-ilangue, Gerânio, Funcho, Palmarosa,
Semente de Cenoura e Vitex
• Proporciona um efeito tranquilizador e refrescante
• Ajuda a acalmar emoções intensas

31020001

35270001

frasco de 15 ml

roll-on de 10 ml

Os populares óleos essenciais da mistura
DigestZen são conhecidos por terem benefícios
digestivos.
• Inclui uma mistura exclusiva de óleos essenciais
de Gengibre, Hortelã-pimenta, Estragão, Funcho,
Alcaravia, Semente de Coentro e Anis
• Promove digestão saudável*
• Ajuda a manter um trato gastrointestinal
saudável*
• Ajuda a reduzir enfartamento, flatulência e
indigestão ocasional*
Consultar a página 53 para Cápsulas Moles
DigestZen
Consultar a página 56 para Comprimidos
Mastigáveis DigestTab
31030001

ELEVATION

MISTURA ALEGRE
Elevation é uma mistura exclusiva de óleos
essenciais destinados a melhorar o humor.
• Inclui óleos essenciais de Lavanda, Alfazema,
Tangerina, Elemi, Murta-limão, Cidreira,
Ilangue-ilangue, Osmanto e Sândalo Havaiano
• Melhora o humor e promove a vitalidade
• Ajuda a criar um estado de espírito positivo
31040001
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BEM-ESTAR ESSENCIAL

frasco de 15 ml

frasco de 15 ml

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS

HD CLEAR®

MISTURA TÓPICA
Usada para tratamento de manchas ou para
aplicação geral, a Mistura Tópica HD Clear
promove uma pele limpa com óleos
essenciais conhecidos pelas suas
propriedades benéficas para a pele.
• Inclui uma mistura única de óleo de
semente de cominho preto, assim como
óleos essenciais CPTG® de Madeira Ho,
Melaleuca, Eucalipto, Gerânio e Litsea
• Promove uma pele limpa
• Ajuda a reduzir as borbulhas
49400001

roll-on de 10 ml

IMMORTELLE

Novo Visual!

MISTURA ANTIENVELHECIMENTO
Esta poderosa mistura de óleos essenciais
nutre e apoia a pele para ajudar a manter a
mesma mais suave, mais radiante e com
aspeto jovem.
• Inclui o poder renovador de óleos essenciais
raros: Olíbano, Sândalo Havaiano, Alfazema,
Mirra, Perpétua-das-areias e Rosa
• Ajuda a reduzir o aparecimento de linhas
finas e rugas
• Ajuda a reduzir os fatores que contribuem
para o aparecimento de pele envelhecida
37140001

roll-on de 10 ml

INTUNE®

MISTURA DE CONCENTRAÇÃO
InTune é uma mistura exclusiva de óleos
essenciais cuidadosamente selecionados e
conhecidos pela promoção de clareza mental
e concentração.
• Inclui Amyris, Patchouli, Olíbano, Lima,
Ilangue-ilangue, Sândalo Havaiano e
Camomila Romana
• Reforça e mantém uma sensação de
concentração
• Apoia os esforços das pessoas que têm
dificuldade em prestar atenção e
concentrar-se nas tarefas
41840001

roll-on de 10 ml

dōTERRA ON GUARD®
MISTURA PROTETORA

A mistura dōTERRA On Guard é uma alternativa
aromática, natural e eficaz às opções sintéticas de
apoio imunitário.*
• Inclui uma combinação de óleos essenciais de
Laranja, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim
• Elaborada para apoiar uma função imunitária
saudável*
• Apoia as defesas antioxidantes naturais do corpo*
• Segura para uso em balcões, como produto de
limpeza não tóxico, ou para purificar o ar através
de difusão*
Consultar a página 36 para Cápsulas Moles
On Guard+
Consultar a pÅágina 38 para Rebuçados para a
Garganta On Guard
31100001

ESFERA dōTERRA ON GUARD®

Com um aroma único, a mistura dōTERRA On Guard
é uma alternativa aromática, natural e eficaz às
opções sintéticas de apoio imunitário.*
• Apoia uma função imunitária saudável*
• Método de consumo prático da Mistura Protetora
On Guard
• Refresca o hálito
31580001

125 esferas

frasco de 15 ml

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS | PASTTENSE–ZENDOCRINE

Uso aromático

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
SENSIBILIDADE DA PELE

Uso tópico

Uso tópico sem diluição (PURO)

Diluir no caso de pele jovem ou sensível (SENSÍVEL)

Diluir antes de uso tópico (DILUIR)

PASTTENSE®

PURIFY

dōTERRA SERENITY®

PastTense é uma mistura distinta de óleos
essenciais conhecidos pela redução dos
desconfortos associados a tensão e stress.
• Inclui óleos essenciais de Gaultéria, Alfazema,
Hortelã-pimenta, Olíbano, Coentro, Manjerona,
Camomila Romana, Manjericão e Alecrim
• Ajuda a aliviar sensações de stress
• Ajuda a acalmar emoções
• Embalada para aplicação prática num frasco
roll-on

A mistura Purify destina-se a eliminar odores de
forma natural, sem aditivos tóxicos.
• Inclui óleos essenciais de Limão, Lima, Abeto
Siberiano, Abeto Austríaco, Citronela,
Melaleuca e Coentro
• O aroma refrescante elimina odores
desagradáveis e purifica o ar
• Protege contra ameaças ambientais

A mistura Serenity descontrai a mente e cria
uma sensação de paz e bem-estar.
• Inclui óleos essenciais de Alfazema, Manjerona
Doce, Camomila Romana, Ilangue-ilangue e
Sândalo Havaiano, e grão de baunilha
• Cria uma fuga perfeita com a sua fragrância
tranquilizadora e renovadora
• Promove sensações de relaxamento e um
ambiente de sono tranquilo

MISTURA DE TENSÃO

31350001
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Uso interno (ingestão)

roll-on de 10 ml

BEM-ESTAR ESSENCIAL

MISTURA PURIFICADORA

31060001

frasco de 15 ml

MISTURA TRANQUILIZADORA

31090001

frasco de 15 ml

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS

SLIM & SASSY®

MISTURA METABÓLICA
Apoie os seus objetivos de manutenção de peso com a
mistura exclusiva Slim & Sassy de óleos essenciais.
• Elaborada com óleos essenciais de Toranja, Limão,
Hortelã-pimenta, Gengibre e Canela
• Promove um metabolismo saudável*
• Ajuda a evitar os desejos de fome*
• Acalma o estômago*
• Diurético, estimulante e sem calorias
Consultar a página 59 para Cápsulas Moles Slim & Sassy
31370001

MISTURA PARA MULHERES

frasco de 15 ml

TERRASHIELD®

MISTURA REPELENTE
Uma pequena quantidade da mistura TerraShield
superconcentrada é suficiente para uma forte proteção
no exterior.
• Mistura exclusiva de óleos essenciais cuidadosamente
equilibrada numa base de Óleo de Coco Fracionado
• Atua como um eficaz repelente de insetos
• Ajuda a afastar os insetos
31190001

WHISPER™

frasco de 15 ml

Crie uma fragrância única e pessoal com as essências dos
óleos essenciais CPTG® mais apelativos.
• Contém Bergamota, Ilangue-ilangue, Patchouli, Canela,
Ládano, Vetiver, Sândalo Havaiano, Rosa e Baunilha,
Jasmim e Cacau absoluto numa base de Óleo de Coco
Fracionado
• Aroma reconfortante que estimula os sentidos
• Promove emoções de calma ao longo do dia
31080001 frasco de 5 ml

ZENDOCRINE®

MISTURA DESINTOXICANTE
A mistura de óleos essenciais Zendocrine apoia a
capacidade natural que o corpo tem de se livrar de
substâncias indesejáveis.*
• Inclui óleos essenciais de Tangerina, Alecrim, Gerânio,
Zimbro e Coentro
• Purificação e desintoxicação dos sistemas do corpo*
• Apoia as funções saudáveis de limpeza e filtragem do
fígado, dos rins, do cólon, dos pulmões e da pele*

Consultar a página 57 para Cápsulas Moles Zendocrine
31460001 frasco de 15 ml

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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UTILIZAÇÃO ESSENCIAL | DIFUSOR PÉTALA–ÓLEO DE COCO FRACIONADO

UTILIZAÇÃO ESSENCIAL
Os benefícios dos óleos essenciais CPTG® podem ser concretizados através de vários métodos de
disponibilização: por via aromática, tópica ou interna. A dōTERRA® ajuda a facilitar as diferentes opções
de utilização dos óleos essenciais nas suas várias formas, disponibilizando produtos de qualidade que
seguem aplicações tradicionais, assim como aplicações tecnologicamente mais avançadas com difusores
topo de gama. A utilização de diversos métodos de aplicação pode proporcionar uma experiência única
e entusiasmante com cada óleo. Consulte as tabelas de utilização dos óleos essenciais e siga as
recomendações de utilização para assegurar uma aplicação segura.

USO AROMÁTICO
DIFUSOR PÉTALA

O Difusor Pétala dōTERRA é um pequeno difusor de
fácil utilização que proporciona benefícios para a saúde
da sua família e para a sua casa. Tem um vapor
relaxante e uma suave luz ambiente branca, o que o
torna ideal para difusão à noite, podendo abranger até
30 metros quadrados. O Difusor Pétala tem três
definições de temporização (1, 2 e 4 horas), o que
permite personalizar a libertação dos óleos essenciais
para o ar.
• Definições de 1, 2 e 4 horas do difusor
• Luz LED opcional
• Vapor ultrafino que abrange até 30 metros quadrados
• Difusor simples de 3 peças de utilização fácil e prática
33150005

Ficha da UE

33150015

Ficha do Reino Unido/Irlanda

DIFUSOR ZENBOW

O Zenbow beneficia de uma iluminação de ambiente
que percorre um arco-íris de cores, enquanto emite um
vapor fresco, aromático e relaxante até 4 horas.
Também pode fixar a definição numa cor favorita ou
desligar a luz. É fornecido com uma garantia do
fabricante de 1 ano.
• Muda de cor
• Funciona até 4 horas
• É possível definir uma cor ou desligar a luz
completamente
33110005

Ficha da UE

33110015

Ficha do Reino Unido/Irlanda

Difusor Pétala
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DIFUSOR dōTERRA CLOUD™

NOVO!

O dōTERRA Cloud é um difusor que
rapidamente liberta os óleos essenciais para o ar,
criando uma experiência intensamente
aromática. Este pequeno, mas resistente difusor
é exclusivo da dōTERRA e contém tecnologia
topo de gama com patente pendente que
proporciona uma difusão significativa do vapor
com o mínimo de ruído.
• Utiliza uma microbomba de ar e tecnologia
com patente pendente
• Difunde óleo puro (não necessita de água)
• Luz LED branca opcional
• Base em madeira de ácer
• Três definições personalizadas para saída do
vapor, tempo de funcionamento e tempo de
pausa
• Horas de funcionamento: 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Temporizador de funcionamento de 1 a 10 min
• Temporizador de pausa de 1 a 10 min
• Abrange 55 metros quadrados
• Conjunto adicional de 2 bocais de suporte de
óleo disponível separadamente
33300005

Ficha da UE

33300015

Ficha do Reino Unido/Irlanda

DIFUSOR LÓTUS

NOVO DESIGN!

Moderno e elegante, o Difusor Lótus liberta
rapidamente os benefícios aromáticos dos
óleos essenciais dōTERRA para o ar.
• Inclui três definições (1, 2 e 3 horas) e uma
luz noturna opcional
• Abrange até 30 metros quadrados
• Serve de peça de decoração em qualquer
casa ou escritório
33160005

Ficha da UE

33160015

Ficha do Reino Unido/Irlanda

CONJUNTO DE 2 BOCAIS DE
SUPORTE DE ÓLEO
33330000

2 bocais de suporte de óleo

Difusor dōTERRA Cloud

Difusor Lótus

UTILIZAÇÃO ESSENCIAL

USO INTERNO
CÁPSULAS VEGETARIANAS

Personalize o seu regime de suplementos
de óleos essenciais com cápsulas
vegetarianas de rápida e fácil absorção.
• Sem conservantes, gelatina, trigo,
açúcar, amido, laticínios e produtos de
origem animal
• Constituídas por ingredientes vegetais
inertes que não interferem com a
digestão
• Inclui 160 cápsulas HPMC
34100001

160 cápsulas HPMC
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

USO TÓPICO
LOÇÃO PARA MÃOS E
CORPO

Desfrute dos benefícios dos seus óleos
essenciais favoritos e fique com uma
pele suave e sedosa com esta loção
hidratante.
• Loção leve e sem aroma, ideal
para hidratar a pele
• Combinar com os óleos essenciais
favoritos para benefícios adicionais
• Fornece à pele importantes
antioxidantes, elementos botânicos e
humectantes
• Inclui extratos vegetais crucíferos
para ajudar a fortalecer as defesas
naturais da pele
36100001

ÓLEO DE COCO
FRACIONADO
Combine o Óleo de Coco Fracionado
dōTERRA® com os seus óleos essenciais
dōTERRA favoritos para obter uma
mistura personalizada de absorção rápida.
• Um emoliente leve fornece uma barreira
suavizadora sem entupir os poros
• Ideal para combinação com óleos
essenciais destinados a terapias tópicas
• Totalmente solúvel com todos os óleos
essenciais, inodoro, incolor e não deixa
manchas
31640001

115 ml

tubo de 200 ml

CONJUNTO DE 3
36110005

três tubos de 200 ml

Difusor Zenbow
doterra.com
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DEEP BLUE/CORRECT X/PRODUTOS DESODORIZANTES NATURAIS | DEEP BLUE–DESODORIZANTE NATURAL

Desfrute e divirta-se por
muito mais tempo com

PRODUTOS
DEEP BLUE

®

A combinação relaxante dos óleos essenciais CPTG
Certified Pure Therapeutic Grade® de Gaultéria,
Cânfora, Hortelã-pimenta, Atanásia Azul, Camomila
Alemã, Perpétua-das-areias e Osmanto criam a
mistura exclusiva dōTERRA® Deep Blue. Disponíveis
em creme, roll-on e suplemento, os produtos Deep
Blue proporcionam um efeito relaxante e benefícios
específicos.

DEEP BLUE®

mais vendido

POMADA DEEP BLUE®

MISTURA RELAXANTE

LOÇÃO RELAXANTE

A mistura Deep Blue proporciona efeitos de
alívio que se sentem de imediato.
• Esfregar Deep Blue nos músculos inferiores
das costas após um dia a levantar coisas
pesadas ou durante uma mudança de casa
• Aplicar nos pés e nos joelhos antes e depois
de exercício
• Massajar Deep Blue com algumas gotas de
óleo transportador nas pernas de crianças
em crescimento ao deitar

38900001

31050001

frasco de 5 ml

31380001

roll-on de 10 ml

Impregnada com a Mistura Relaxante Deep Blue, a
Pomada Deep Blue cria um efeito relaxante e
refrescante.
• Produzida com a mistura exclusiva Deep Blue de
óleos essenciais e outros ingredientes potentes
• Perfeita para atletas, a Pomada Deep Blue é
misturada com uma base de emolientes hidratantes
que deixam a pele suave e não oleosa
• Fornece uma sensação refrescante e relaxante para
áreas específicas
120 ml

AMOSTRAS DE POMADA DEEP BLUE®

Receba o conforto específico da Pomada Deep Blue da
dōTERRA numa embalagem prática de 10 unidades.
Partilhe o seu poder relaxante em eventos desportivos,
no ginásio ou em viagens.
• Dez pacotes em alumínio de 2 ml
• Com a fórmula da Mistura Relaxante Deep Blue
• Fácil de partilhar e prática para levar em viagens
38950001

dez amostras de 2 ml

DEEP BLUE®

NOVO!

POLYPHENOL COMPLEX™
Agora a Deep Blue tem um suplemento nutricional que
contém poderosos polifenóis clinicamente testados
para ajudar na dor e no desconforto.
• Extrato de boswellia de ação rápida com patente
pendente que ajuda a apoiar o conforto e a função
das articulações*
• Inclui extratos exclusivos e padronizados de gengibre,
curcumina, resveratrol e outros polifenóis para aliviar
as dores e o desconforto*
• Pode ser usado em conjunto com a Pomada Deep
Blue ou com a Mistura Relaxante Deep Blue
34360001
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*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

60 cápsulas vegetais

CORRECT-X

Rápido e Eficaz

CORRECT-X

®

Olíbano, Perpétua-das-areias, Melaleuca, Cedro e Alfazema (todos óleos essenciais CPTG®)
formam a base do produto dōTERRA Correct-X. Esta pomada totalmente natural e com
múltiplos propósitos ajuda a acalmar a pele e a mantê-la limpa enquanto recupera do
desgaste. A pomada Correct-X fornece uma barreira hidratante que ajuda a proteger contra
danos adicionais e, simultaneamente, relaxa e hidrata a pele. Esta pomada sem petróleo nem
conservantes é rapidamente absorvida e é suave e não irritante, sendo assim ideal para pele
sensível.

CORRECT-X®

POMADA À BASE
DE ÓLEOS ESSENCIAIS
A Correct-X é uma pomada tópica
completamente natural que utiliza óleos
essenciais CPTG que ajudam a acalmar vários
problemas da pele.
• Ajuda a acalmar enquanto hidrata
• É rapidamente absorvida e é suave e não
irritante, sendo ideal para pele sensível
• Mantém a pele limpa enquanto recupera do
desgaste
• Manter sempre à mão quando levar
crianças ao parque, a eventos desportivos
ou a acampar
60110001

15 ml

Evite o odor das axilas com

DESODORIZANTE NATURAL dōTERRA

®

DESODORIZANTE NATURAL

O Desodorizante Natural dōTERRA consiste numa fórmula
completamente natural com óleos essenciais de Cipreste,
Melaleuca, Cedro e Bergamota, para criar um produto eficaz no
combate ao odor para homens e mulheres. Estes poderosos
óleos essenciais inibem o odor das axilas, deixando um aroma
fresco com sensação de limpeza.
• Os óleos essenciais de Cipreste, Melaleuca, Cedro e Bergamota
fornecem benefícios purificantes, ajudando a reduzir o odor
das axilas
• A cera de abelhas fornece uma barreira protetora que permite
à pele respirar e contribui para a aplicação suave do produto
• O óleo de coco contém ácidos gordos, conhecidos pelas suas
propriedades hidratantes e capacidade de manter a pele suave
e saudável
• A manteiga de karité hidrata a pele sem deixar uma sensação
de oleosidade
• Sem álcool, alumínio, parabenos, corantes e fragrâncias
artificiais
37420001

50 g

doterra.com
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PRODUTOS ON GUARD | MISTURA PROTETORA–ESPUMA PARA LAVAGEM DE MÃOS

Ajude a função imunitária* com

PRODUTOS dōTERRA ON GUARD

®

A dōTERRA On Guard é uma das misturas de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® mais
populares e versáteis da dōTERRA®. A combinação exclusiva de óleos essenciais de Laranja, Cravinho, Canela,
Eucalipto e Alecrim é um componente ativo na linha da frente da defesa imunitária.* É uma excelente forma
não tóxica de ajudar o sistema imunitário.* A Mistura Protetora On Guard foi integrada numa variedade de
produtos dōTERRA para disponibilizar várias formas de utilização dos seus poderosos benefícios.

dōTERRA ON GUARD®

mais vendido

MISTURA PROTETORA

NOVO FRASCO!

ESFERA

A mistura dōTERRA On Guard é uma alternativa
aromática, natural e eficaz às opções sintéticas de
apoio imunitário.*
• Inclui uma combinação de óleos essenciais de
Laranja, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim
• Elaborada para apoiar uma função imunitária
saudável*
• Protege contra ameaças ambientais
• Segura para uso em balcões, como produto de
limpeza não tóxico, ou para purificar o ar através
de difusão
31100001

dōTERRA ON GUARD®

As Esferas dōTERRA On Guard fornecem uma
forma fácil e conveniente de obter os benefícios
que estimulam a imunidade* da Mistura Protetora
dōTERRA On Guard.
• Apoia uma função imunitária saudável*
• Método de consumo prático da Mistura Protetora
dōTERRA On Guard
31580001

125 esferas

frasco de 15 ml

CÁPSULAS MOLES
dōTERRA ON GUARD®+
MISTURA PROTETORA

As Cápsulas Moles dōTERRA On Guard+ combinam
a mistura exclusiva do óleo essencial dōTERRA On
Guard com óleos essenciais de Pimenta Preta,
Orégão e Cidreira para um apoio adicional à
imunidade.* O produto dōTERRA On Guard+ é uma
ótima forma de reforçar e manter a função
imunitária saudável quando as ameaças sazonais
são elevadas ou proteger contra os elementos que
podem enfraquecer o sistema imunitário.*
• Ajuda a apoiar e manter o sistema imunitário
saudável*
• Protege o corpo contra ameaças sazonais*
• Apoia a circulação e a função respiratória
saudáveis*
35420001

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS
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*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

PRODUCTOS DŌTERRA ON GUARD

DETERGENTE DE ROUPA
dōTERRA ON GUARD®

O Detergente de Roupa dōTERRA On Guard é um
detergente de roupa 6X bastante concentrado e
com base natural que utiliza o poder da Mistura
Protetora dōTERRA On Guard e enzimas criadas
biologicamente para ficar com a roupa
extraordinariamente limpa.
• Ajuda a livrar cada carga de roupa de ameaças
ambientais para proteger a sua família e manter
a roupa fresca e limpa
• Contém 10 ml de Mistura Protetora dōTERRA
On Guard para uma ajuda preciosa na limpeza
• 64 cargas em cada garrafa, 1 colher de sopa =
1 carga (com máquina de lavar de elevada
eficiência)
• Ótimo como pré-tratamento de manchas
38980001

947 ml

CONCENTRADO DE LIMPEZA
dōTERRA ON GUARD®

Produto de limpeza natural e ideal, o
Concentrado dōTERRA On Guard é fortalecido
com a Mistura Protetora dōTERRA On Guard.
• Inclui uma fórmula não tóxica, biodegradável
e segura para toda a família
• Combina derivados à base de plantas com a
poderosa Mistura Protetora dōTERRA On
Guard
• Perfeito para a limpeza de superfícies duras
com resultados excecionais
• Deixa um aroma revigorante e puro
38140001

355 ml

ESPUMA PARA LAVAGEM DE MÃOS
dōTERRA ON GUARD®

Mantenha as mãos limpas e protegidas com o poder da mistura de
óleos essenciais dōTERRA On Guard.
• Disponível num frasco conveniente de 473 ml que enche os
dispensadores de espuma de 237 ml
• Com a fórmula exclusiva da Mistura Protetora dōTERRA On Guard
• Não tóxico e seguro para o ambiente

ESPUMA
PARA LAVAGEM DE MÃOS


dōTERRA ON GUARD® COM 2 DISPENSADORES
38070005

Espuma para Lavagem de Mãos de 473 ml, 2 dispensadores

RECARGA ÚNICA
38010001

Espuma para Lavagem de Mãos de 473 ml

CONJUNTO DE DUAS RECARGAS
38020005

Espuma para Lavagem de Mãos de 473 ml

doterra.com
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PRODUTOS ON GUARD/BREATHE | REBUÇADOS PARA A GARGANTA–MISTURA BREATHE

REBUÇADOS DE PROTEÇÃO
PARA A GARGANTA
dōTERRA ON GUARD®

Mantenha-se saudável durante o inverno
com a conveniência destes rebuçados
para a garganta que ajudam a imunidade.
• Ajuda a acalmar e aliviar a garganta seca
e irritada
• Inclui as propriedades únicas da Mistura
Protetora dōTERRA On Guard
• Fórmula com sumo de cana e xarope de
arroz integral orgânicos e naturais
34050001

30 rebuçados

AMOSTRAS DE PASTA DE DENTES
BRANQUEADORA NATURAL
dōTERRA ON GUARD®
Os fantásticos benefícios da Pasta de Dentes
Branqueadora Natural dōTERRA On Guard devem
ser partilhados e esta nova embalagem permite
partilhar com 10 dos seus amigos mais próximos.
• Conjunto de 10 saquetas numa embalagem
prática
• Fórmula igual à do tubo de tamanho normal
• Fácil de partilhar e prática para levar em viagens
39000001 10 amostras, 2 g cada uma
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PASTA DE DENTES
BRANQUEADORA NATURAL
dōTERRA ON GUARD®

Lave os dentes com suavidade com o
benefício adicional da mistura de óleos
essenciais de grau terapêutico dōTERRA On
Guard.
• Fórmula sem flúor
• Sabor único de canela-menta misturado
com xilitol para escova de dentes e hálito
frescos e limpos
• Inclui os benefícios protetores da mistura
de óleos essenciais dōTERRA On Guard
38910001

113 g

41910005

três tubos de 113 g

PRODUCTOS DŌTERRA ON GUARD

Ajudar a respiração com produtos dōTERRA®

BREATHE™

A respiração profunda é purificante, libertadora e revigorante. Eleva a mente e dá energia ao corpo.
É a essência da vida, a certeza da vitalidade. A mistura extraordinária de óleos essenciais presente
na Mistura Respiratória Breathe da dōTERRA mantém a sensação de vias respiratórias abertas e
respiração fácil, particularmente quando os constrangimentos sazonais à respiração são elevados.
Agora, com a fácil aplicação do novo Vaporizador dōTERRA Breathe, pode rapidamente desfrutar
dos benefícios desta poderosa mistura a qualquer altura e em qualquer momento.

VAPORIZADOR dōTERRA BREATHE™
Desfrute da conveniência, rápida absorção e
aplicação relaxante do Vaporizador Breathe. Este
método único de fornecimento da mistura exclusiva
de óleos essenciais Breathe da dōTERRA pode ser
utilizado a qualquer altura e em qualquer momento.
• Mantém sensações de abertura das vias
respiratórias e respiração fácil
• Fornece uma sensação refrescante e relaxante
34290001

12,5 g

REBUÇADOS PARA RESPIRAÇÃO
dōTERRA BREATHE™
Os benefícios respiratórios dos óleos essenciais
selecionados CPTG® da mistura Breathe podem
ser encontrados nesta pastilha prática e com
ótimo sabor.
• A mistura exclusiva inclui Limão, Hortelãpimenta, Eucalipto, Tomilho, Cidreira e
Cardamomo
• Mantém as vias respiratórias e a respiração
livres
• Ajuda a saúde respiratória no geral
35460001

30 rebuçados

dōTERRA BREATHE™

MISTURA RESPIRATÓRIA
A

T

S

Breathe é uma mistura intensa de óleos
essenciais que mantém sensações de abertura
das vias respiratórias e respiração fácil.
• Combina óleos essenciais de Folha de Louro,
Hortelã-pimenta, Eucalipto, Melaleuca, Limão,
Ravensara e Cardamomo
• Mantém sensações de abertura das vias
respiratórias e respiração fácil
• Ajuda a minimizar os efeitos de ameaças
sazonais
• Difundir ou inalar diretamente quando houver
muitas ameaças ambientais
49370001

frasco de 15 ml

doterra.com
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VERÁGE | PURIFICADOR–COLEÇÃO DE CUIDADOS DA PELE

Pele saudável e radiante com

dōTERRA VERÁGE
®

™

A dōTERRA Veráge é uma coleção exclusiva de produtos naturais de cuidados da pele que hidrata a
pele, ajudando a reduzir os sinais visíveis de envelhecimento e promovendo também uma pele suave
e elástica. A tecnologia avançada de plantas utilizada na Veráge promove um equilíbrio de lípidos
ideal, o mesmo equilíbrio presente numa pele saudável com aspeto jovem. Cada produto é constituído
por verdadeiras dádivas da Terra: extratos de plantas hidratantes, óleos essenciais puros e potentes, e
ingredientes naturais selecionados. A Coleção de Cuidados da Pele Veráge oferece benefícios que a
sua pele irá adorar de forma natural.
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Benefícios clinicamente comprovados
dos ingredientes Veráge

Uma pele suave e saudável começa com o
Purificador Veráge. Este purificador em gel
totalmente natural purifica a pele para uma tez
fresca e com aspeto jovem.
• Impregnado com óleos essenciais CPTG® de
Laranja, Melaleuca e Manjericão para purificar
suavemente e remover as impurezas
• Revigora e purifica a pele enquanto os
emolientes naturais hidratam e alimentam a pele
37380001

PRODUTOS VERÁGE

PURIFICADOR VERÁGE™

• Suaviza a textura da pele
• Reduz o aparecimento de rugas
• Minimiza os vincos mecânicos da pele
• Minimiza o aparecimento de poros
• Uniformiza o tom

60 ml

TÓNICO FACIAL VERÁGE™

O Tonificador Veráge combina óleos essenciais
CPTG® com extratos de plantas hidratantes para
promover a aparência de uma pele esticada,
tonificada e suave, a qualquer altura e em qualquer
momento. Este tonificador hidratante fortalece e
refresca a pele enquanto revigora os sentidos para
um reforço estimulante e uma tez brilhante.
• Os óleos essenciais CPTG de Ilangue-ilangue,
Palmarosa, Cipreste e Semente de Coentro
tonificam e equilibram a pele
• Os extratos de plantas hidratantes fornecem
hidratação localizada e tonificação para dar o
melhor aspeto possível à sua pele
• Aplicação fácil com pulverização
37390001

O conteúdo líquido pode ser diferente do
apresentado na imagem.
Pode não ser consistente com a imagem
apresentada.

50 ml

SÉRUM HIDRATANTE
VERÁGE™ IMMORTELLE

Experimente os efeitos de antienvelhecimento do
Sérum Hidratante Veráge Immortelle. Esta fórmula
poderosa combina óleos essenciais CPTG com
extratos de plantas para uma pele mais suave e
com aspeto mais jovem.
• Utiliza os óleos essenciais CPTG presentes na
popular mistura Immortelle para uma pele
radiante
• Fornece um equilíbrio de lípidos ideal para uma
pele mais suave e com aspeto mais jovem
37400001

15 ml

HIDRATANTE VERÁGE™

O Hidratante Veráge combina os óleos essenciais
CPTG com extratos de plantas para uma
hidratação natural e nutrição da pele. Este
hidratante leve e não oleoso é rapidamente
absorvido, mas hidrata profundamente, ajudando
a reduzir o aparecimento de linhas finas e rugas
para uma tez suave e uniforme.
• Fórmula com óleos essenciais CPTG de Zimbro,
Jasmim, Baga de Espinheiro Amarelo e Gerânio,
todos conhecidos como revitalizadores da pele
• Utiliza ingredientes naturais para hidratar a pele,
ajudando a reduzir o aparecimento de linhas
finas e rugas
37410001

30 g

COLEÇÃO DE CUIDADOS DA PELE VERÁGE™
Uma coleção que junta o Purificador, o Tonificador, o Sérum
Hidratante Immortelle e o Hidratante Vérage para uma pele
radiante e com aspeto saudável.
42690001

doterra.com
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CUIDADOS DA PELE ESSENCIAIS | SISTEMA DE REVELAÇÃO DE ROSTO–SISTEMA DE CUIDADOS DA PELE COM CREME HIDRATANTE

Mantenha a sua pele com um aspeto radiante com

CUIDADOS DA PELE
ESSENCIAIS dōTERRA

®

Cuidados da Pele Essenciais dōTERRA consiste numa linha de produtos de cuidados da pele que ajuda
a sua pele a sentir-se e a parecer jovem e maravilhosa, ao potenciar o poder natural dos óleos essenciais.
A linha Cuidados da Pele Essenciais inclui tecnologias de ponta que complementam a rigorosa seleção
de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®, adicionados em porções generosas a cada
produto. Combata os sinais visíveis de envelhecimento com Cuidados da Pele Essenciais dōTERRA.

SISTEMA DE REVELAÇÃO
DE ROSTO

O Sistema de Revelação de Rosto consiste num
processo de dois passos que dará ao seu rosto
um tratamento do tipo spa, para trazer o brilho e
a beleza da sua pele à superfície.
• Inclui óleos essenciais cítricos dōTERRA de
Lima e Laranja para purificar a pele
• Pequenas esferas de polimento e enzimas
botânicas esfoliam as células mortas da pele
para limpar o rosto
• A fórmula rica em nutrientes mantém uma tez
radiante
37340001

2 tubos – 50 ml cada um

CREME ESFOLIANTE
REVIGORANTE

Pode revigorar e dar mais energia à pele ao
esfoliar e polir com este creme aromático. Os
óleos essenciais CPTG de Toranja e Hortelãpimenta tornam o passo de esfoliação do seu
regime de beleza uma experiência refrescante e
aromática. Os extratos de jojoba e vegetais
crucíferos deixam a pele com um aspeto
saudável e suave, enquanto outros ingredientes
inovadores reduzem as manchas cutâneas e a
descoloração.
• A ação esfoliante resulta das pequenas esferas
de jojoba, que primeiro esfoliam a pele e
depois se dissolvem para fornecer
propriedades de hidratação únicas
• Contém um extrato de algas vermelhas e
castanhas ricas em polifenóis que promove
uma redução do aparecimento de manchas
castanhas (da idade), originando um tom de
pele mais uniforme e claro
37050001
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75 ml

PURIFICADOR FACIAL

Com os óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade® de Melaleuca e Hortelãpimenta, o Purificador Facial dōTERRA® retira
suavemente as impurezas e deixa a sua pele
com uma sensação de limpeza, frescura e
suavidade. Os extratos de vegetais crucíferos
também trabalham para reduzir as manchas
enquanto protegem o aspeto da pele.
• O óleo de noz de macadâmia condiciona a
pele
• A mistura exclusiva de vitaminas ajuda a pele a
ter um aspeto saudável no geral
37010001

120 ml

Recheado com ingredientes ricos em
emolientes para fornecer uma hidratação
intensa sem deixar resíduos oleosos, o Creme
Hidratante dōTERRA® foi concebido para
auxiliar o rejuvenescimento da pele madura,
restaurar o equilíbrio da pele e ajudar a reduzir
os sinais visíveis de envelhecimento para
revelar uma aparência mais jovem e radiante.
• A manteiga de cacau é um emoliente rico
em nutrientes que ajuda a manter o aspeto
hidratado da pele, atuando também como
agente condicionante protetor que mantém
o aspeto saudável da pele
• O eritritol fornece propriedades hidratantes
à pele
37160001

SÉRUM REFIRMANTE

Com óleos essenciais CPTG de Olíbano,
Sândalo Havaiano e Mirra em porções
generosas, o Sérum Refirmante dōTERRA® está
cientificamente formulado para reduzir o
aparecimento de linhas finas e rugas e
promover a hidratação da pele.
• Contém rhizobium, goma da acácia e extratos
de aveia exclusivos que fornecem efeitos de
“lifting” imediatos
• Péptidos biomiméticos ajudam a iluminar a
pele e a reduzir as manchas da idade,
originando uma tez suave e uniforme
37040001

30 ml

50 ml

HIDRATANTE
ANTIENVELHECIMENTO

Ingredientes de ponta combinados com os
óleos essenciais CPTG de Alfazema, Jasmim,
Gerânio e Olíbano resultam num hidratante
antienvelhecimento que vai muito além da
hidratação e suavização da pele. O Hidratante
Antienvelhecimento combate os sinais visíveis
do envelhecimento, melhora o tom da pele,
reduz o aparecimento de rugas e ajuda a
manter o aspeto jovem e vibrante da pele.
• Contém ingredientes que promovem o
rejuvenescimento da pele, ajudando a reduzir
o aparecimento de rugas
• Um extrato natural e aquoso de bolbos da
Flor Floco de Neve de Verão latentes para
promover um tom de pele mais claro e mais
uniforme
37030001

TONIFICADOR
REDUTOR DE POROS

Com uma fórmula que reduz visivelmente o
aparecimento de poros, o Tonificador Redutor
de Poros dōTERRA® contém óleos essenciais
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade de
Alfazema, Ilangue-ilangue e Camomila Alemã
para acalmar a pele sensível.
• Formulado para criar o aspeto de uma pele
tonificada e refirmada
• O extrato de soja é conhecido por promover
um aspeto hidratado e saudável da pele
37020001

120 ml

IMMORTELLE

CUIDADOS DO ROSTO

CREME HIDRATANTE

50 ml

Novo Visual!

MISTURA ANTIENVELHECIMENTO
Uma mistura exclusiva de óleos essenciais raros
e rejuvenescedores, utilizados ao longo da
história pelos seus benefícios de
embelezamento, a Mistura Antienvelhecimento
Immortelle foi concebida para proteger e nutrir
a pele. Esta mistura de óleos essenciais de
Olíbano, Sândalo, Alfazema, Mirra, Perpétuadas-areias e Rosa ajuda a manter uma pele
mais suave, radiante e com um aspeto mais
jovem.
• Reduz o aparecimento de linhas finas e rugas
• Ajuda a reduzir o aparecimento de pele
envelhecida
37140001

roll-on de 10 ml

SISTEMA DE CUIDADOS DA PELE COM
HIDRATANTE ANTIENVELHECIMENTO
gratuito!

Inclui Purificador Facial, Tonificador Redutor de Poros, Sérum Refirmante
e Hidratante Antienvelhecimento.
37070001

SISTEMA DE CUIDADOS DA PELE COM
HIDRATANTE ANTIENVELHECIMENTO NO
PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR FIDELIDADE

gratuito!

Adicione o Sistema de Cuidados da Pele com Hidratante
Antienvelhecimento ao seu Programa de Recompensas por
Fidelidade mensal e receberá um Creme Esfoliante Revigorante
GRATUITO com cada sistema adquirido através do Programa de
Recompensas por Fidelidade!

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

37060001

SISTEMA DE CUIDADOS DA
PELE COM CREME HIDRATANTE
IInclui Purificador Facial, Tonificador Redutor de Poros, Sérum Refirmante
e Creme Hidratante.
37250001

SISTEMA DE CUIDADOS DA PELE COM
CREME HIDRATANTE NO PROGRAMA
DE RECOMPENSAS POR FIDELIDADE
 dicione o Sistema de Cuidados da Pele com Creme Hidratante ao
A
seu Programa de Recompensas por Fidelidade mensal e receberá
um Creme Esfoliante Revigorante GRATUITO com cada sistema
adquirido através do Programa de Recompensas por Fidelidade!

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

37240001
doterra.com
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HD CLEAR | PRODUTOS dōTERRA WOMEN | ESPUMA PARA LAVAGEM DE ROSTO HD CLEAR–FITOESTROGÉNIO

Uma pele limpa e suave começa com

HD CLEAR

®

HD Clear é uma gama de produtos naturais e eficientes que visam problemas cutâneos na sua essência. Este
sistema de três passos atua sinergeticamente para remover as impurezas da pele, promover uma tez suave
e clara, e ajudar a reduzir as manchas. Cada fórmula inclui óleos essenciais CPTG® com extratos de plantas
especializados que melhoram a textura e o aspeto da pele. A utilização diária de HD Clear resultará numa tez
limpa, suave e com um aspeto saudável.

ESPUMA PARA LAVAGEM
DE ROSTO HD CLEAR®

Descubra a solução perfeita para problemas da pele em
todas as idades com a Espuma para Lavagem de Rosto
dōTERRA® HD Clear.
• Concebida para limpar cuidadosamente sem retirar a
hidratação natural da pele
• Contém óleos essenciais CPTG e extratos de plantas que
deixam a pele extremamente limpa e suave
49420001

KIT HD CLEAR®

50 ml

Este kit contém Espuma para Lavagem
de Rosto HD Clear, Mistura Tópica e
Loção Facial para uma tez equilibrada.

HD CLEAR®

42700005

MISTURA TÓPICA
Usada para tratamento de manchas ou para aplicação geral,
a Mistura Tópica HD Clear promove uma pele limpa de
aspeto saudável com óleos essenciais conhecidos pelas suas
propriedades benéficas para a pele.
• Inclui uma mistura única de óleo de semente de cominho
preto, assim como óleos essenciais CPTG de Madeira Ho,
Melaleuca, Eucalipto, Gerânio e Litsea
• Promove uma pele limpa e suave ao visar o local das
manchas
49400001

roll-on de 10 ml

LOÇÃO FACIAL HD CLEAR®

Desfrute de uma tez bela e suave com a Loção Facial HD Clear. Esta loção
contém emolientes naturais que promovem níveis saudáveis de hidratação da
pele para uma tez equilibrada, assim como óleos essenciais CPTG® combinados
com extratos botânicos conhecidos por ajudarem a obter uma pele sem
manchas.
• Inclui uma mistura única de óleo de semente de cominho preto, assim como
óleos essenciais CPTG de Madeira Ho, Melaleuca, Eucalipto, Gerânio e Litsea
• Promove uma pele limpa
• Diminui a vermelhidão e irritação
49410001

50 ml

dōTERRA WOMEN

dōTERRA WOMEN
®

dōTERRA Women é uma gama de produtos concebida para dar resposta às necessidades de saúde específicas
e mutáveis da mulher. Os níveis de hormonas normais influenciam a saúde física e o bem-estar emocional da
mulher desde a sua adolescência até à sua transição durante a menopausa. A gama dōTERRA Women ajuda
delicadamente a mulher durante o seu ciclo menstrual e ajuda a diminuir os sintomas normais de menopausa.*
A dōTERRA Women ajuda a ter ossos e um coração saudáveis à medida que a mulher envelhece, enquanto a
mistura de óleos essenciais fornece um alívio temporário das emoções intensificadas relacionadas com os
ciclos hormonais das mulheres. A gama de produtos dōTERRA Women fornece um apoio natural ao longo
das diferentes fases da vida.

CLARYCALM®

MISTURA MENSAL
PARA MULHERES

FITOESTROGÉNIO

Este prático suplemento dietético aumenta o
consumo de nutrientes necessários para ter ossos
saudáveis.*
• Perfeito para homens e mulheres de todas as
idades
• Inclui uma mistura de vitaminas C e D, cálcio,
magnésio e outros oligoelementos
• Combate o declínio da densidade óssea
fornecendo nutrientes aos ossos muitas vezes
ausentes em dietas modernas*

O Complexo Vitalício de Fitoestrogénio dōTERRA
Women consiste numa mistura de extratos de
plantas naturais que ajudam no equilíbrio hormonal
em todas as fases da vida da mulher.*
• Inclui um extrato de soja padronizado com
genisteína, um potente fitoestrogénio
• Ajuda na transição da mulher para a menopausa
com um extrato concentrado de linhanos de
sementes de linhaça*
• Ajuda a ter ossos, coração, tecido mamário e
outras estruturas do corpo saudáveis*

COMPLEXO VITALÍCIO

A mistura dōTERRA ClaryCalm ajuda as mulheres a
gerirem as alterações emocionais associadas à
síndrome pré-menstrual e durante as fases de
transição da menopausa de forma natural e eficaz.
• Inclui uma mistura de óleos essenciais de
Salva-esclareia, Alfazema, Bergamota, Camomila
Romana, Cedro, Ilangue-ilangue, Gerânio, Funcho,
Palmarosa e Vitex
• Ajuda a equilibrar o humor ao longo do mês
35270001

NUTRIENTES PARA OS OSSOS

35240001

roll-on de 10 ml

120 cápsulas

COMPLEXO VITALÍCIO

35260001

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

60 cápsulas
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

KIT DE SAÚDE DA MULHER
PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

Inclui o Complexo Vitalício de Fitoestrogénio, o Complexo Vitalício de Nutrientes
para os Ossos e a Mistura Mensal ClaryCalm.
35250005

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

doterra.com
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CUIDADOS DO CABELO ESSENCIAIS | CHAMPÔ–SÉRUM

Cabelo lindo e brilhante com dōTERRA

CUIDADOS DO CABELO
SALON ESSENTIALS
®

Os produtos de Cuidados do Cabelo Salon Essentials® da dōTERRA foram inspirados no conceito de que os
extratos botânicos extremamente puros combinados com os ingredientes tecnológicos mais avançados
proporcionam benefícios para o cuidado do cabelo sem paralelo, que otimizam a beleza do cabelo e um
couro cabeludo saudável. Os óleos essenciais CPTG® rigorosamente selecionados fornecem benefícios
específicos em todos os quatro produtos. O Champô Protetor, o Amaciador Suavizante, o Sérum da Raiz às
Pontas e a Máscara de Fixação Saudável trabalham em conjunto ou individualmente para promover um cabelo
saudável, suave e brilhante.
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• Ajuda a proteger o cabelo pintado
• Efeitos de suavização comprovados
• Melhor condicionamento e
desembaraçamento
• Mantém a capacidade de hidratação
do cabelo e do couro cabeludo

• Fortalece e suaviza as cutículas
• Menos quebra de cabelo
• Mistura exclusiva de óleos essenciais
para cabelo e couro cabeludo com
aspeto saudável

CHAMPÔ PROTETOR
dōTERRA SALON ESSENTIALS®

CUIDADOSDOCABELOESSENCIAIS

BENEFÍCIOS CLINICAMENTE COMPROVADOS DOS
INGREDIENTES DE CUIDADOS DO CABELO ESSENCIAIS

Desfrute da fórmula profissional de óleos
essenciais CPTG®, purificadores suaves e
extratos botânicos no Champô Protetor
dōTERRA Salon Essentials.
• Inclui um reforço emulsionante e de
limpeza dos óleos essenciais de Laranja e
Lima e de extratos de plantas
• Remove suavemente as impurezas do
cabelo e do couro cabeludo
• Hidrata levemente o cabelo, deixando-o
com um aspeto suave e agradável ao toque
como num cabeleireiro
36220001

250 ml

AMACIADOR SUAVIZANTE
dōTERRA SALON ESSENTIALS®
Dê ao seu cabelo um aspeto final suave e
proteja-o com a fórmula profissional do
Amaciador Suavizante dōTERRA Salon
Essentials.
• Inclui emolientes condicionadores, extratos
botânicos e proteínas naturais
• Inclui uma mistura exclusiva de óleos
essenciais CPTG para o cabelo e couro
cabeludo
• Suaviza o cabelo e promove um efeito
antiestático com nanotecnologia
36230001

250 ml

MÁSCARA DE FIXAÇÃO
SAUDÁVEL dōTERRA
SALON ESSENTIALS®

Obtenha todos os benefícios de uma fixação
flexível, saúde e brilho para o seu cabelo num
só produto com a Máscara de Fixação
Saudável dōTERRA Salon Essentials.
• Fornece condicionamento, suavidade e
brilho imediatos
• Quando o cabelo está indomável, aplicar
para uma fixação ligeira e um estilo suave e
perfeito
• Ajuda a manter o aspeto saudável do
cabelo mesmo quando exposto à luz solar
e ao secador
• Condicionamento ativado por calor

SISTEMA DE CUIDADOS DO CABELO
dōTERRA SALON ESSENTIALS®

O Sistema de Cuidados do Cabelo dōTERRA Salon Essentials é a forma ideal de experimentar os
extraordinários benefícios dos quatro produtos de cuidados do cabelo dōTERRA e também lhe permite
poupar. Ao adquirir o Champô Protetor, o Amaciador Suavizante e o Sérum da Raiz às Pontas no Sistema de
Cuidados do Cabelo dōTERRA Salon Essentials, a Máscara de Fixação Saudável é fornecida GRATUITAMENTE!

36270001

36280005

O Sérum da Raiz às Pontas fornece um
ambiente saudável para o couro cabeludo e
otimiza a força e o brilho do cabelo.
• Com óleos essenciais de Alfazema,
Hortelã-pimenta, Manjerona, Cedro,
Lavanda, Alecrim, Niaouli e Eucalipto
• Fornece proteção e hidratação prolongadas
para o cabelo e couro cabeludo

PREÇO DE RECOMPENSAS POR FIDELIDADE
CHAMPÔ PROTETOR, CONJUNTO DE 2

36240005

AMACIADOR SUAVIZANTE, CONJUNTO DE 2

36250005

CHAMPÔ E AMACIADOR

36260005

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

120 ml

SÉRUM DA RAIZ ÀS PONTAS
dōTERRA SALON ESSENTIALS®

36210001

30 ml

doterra.com
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SPA | HEALING HANDS–BÁLSAMO LABIAL

FOUNDATION™
A dōTERRA Healing Hands Foundation™ é a organização sem fins lucrativos 501(c)(3) registada da dōTERRA
International, que procura melhorar vidas através de parcerias com organizações que oferecem esperança a
milhões de pessoas em todo o mundo. A Healing Hands procura levar cura e esperança ao mundo para vidas
sem doenças e pobreza e, em última análise, fornecer a comunidades empobrecidas as ferramentas necessárias para se tornarem autossuficientes. A dōTERRA International, LLC paga todos os custos gerais e administrativos da dōTERRA Healing Hands Foundation, assegurando que 100 por cento de todos os donativos vão
diretamente para os que recebem ajuda.

Para obter mais informações, visite doterrahealinghands.org
LOÇÃO ROSA

Junte-se à causa da dōTERRA Healing Hands
Foundation adquirindo a loção Healing Hands
com um agradável aroma e com óleo essencial
CPTG® de Rosa Búlgara, que não só suaviza a
pele e liberta um maravilhoso aroma, como
também melhora a vida de alguém que precisa
de ajuda. O preço total da compra será doado à
dōTERRA Healing Hands Foundation para ajudar
pessoas que passam necessidades em todo o
mundo. O seu coração e a sua pele sentir-se-ão
melhor.
36170001
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100 ml

dōTERRA SPA

Cuide de si e sinta-se bem

dōTERRA SPA
®

O ESSEN
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Os produtos dōTERRA® Spa são concebidos para fornecer
oportunidades de mimos que não só cuidam da pele do seu corpo,
mas também ajudam a sentir-se e a parecer jovem, saudável e
atraente. Com o poder dos óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade® combinados com outros ingredientes naturais
e seguros, pode sentir-se confiante e feliz enquanto desfruta
destes produtos luxuosos.

P
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LOÇÃO PARA MÃOS
CITRUS BLISS®

Com uma embalagem prática para uma
experiência aromática quando viaja, esta loção
suaviza as mãos e aviva os sentidos com o
agradável aroma da Mistura Revigorante Citrus
Bliss.
• Aroma leve e estimulante com um toque de
baunilha e um perfume de óleos essenciais
cítricos
• Tamanho perfeito para transportar no carro,
levar para o escritório ou colocar numa mala
ou num saco
• Contém extratos de plantas naturais que
deixam a pele suave e hidratada
36200001

tubo de 75 ml

LOÇÃO PARA MÃOS E CORPO

Desfrute dos benefícios dos seus óleos
essenciais favoritos e descubra uma pele
suave e sedosa com esta loção hidratante.
• Loção leve e sem aroma, ideal para hidratar
a pele
• Combinar com os óleos essenciais favoritos
para benefícios adicionais
• Fornece à pele importantes nutrientes,
elementos botânicos e humectantes
• Inclui extratos vegetais crucíferos para
manter a pele com bom aspeto
36100001

tubo de 200 ml

BÁLSAMO LABIAL
COM HORTELÃ-PIMENTA
E LARANJA
Refresque os lábios com o poder protetor dos
óleos essenciais de Hortelã-pimenta e Laranja.
• A fórmula não cerosa inclui agentes
hidratantes como manteiga de karité e de
semente de manga
• Restaura a hidratação dos lábios
• Revigora e melhora o humor com uma
mistura de Hortelã-pimenta e Laranja
36190001

4,5 ml

CONJUNTO DE 3
36110005

três tubos de 200 ml

doterra.com
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BEM-ESTAR | VITALIDADE VITALÍCIA–EMBALAGEM DE NUTRIENTES DIÁRIOS

dōTERRA

VITALIDADE DIÁRIA
Existem cada vez mais preocupações com a falta de nutrientes nos alimentos que
consumimos, visto que dependemos bastante de alimentos processados e práticos.
Atualmente, também existe uma preocupação com muitos dos suplementos presentes
no mercado, pelo facto de as empresas tentarem colocar demasiados elementos num
único comprimido. A megadose de alguns nutrientes, a juntar à falta de outros
nutrientes, não é um bom sinal. Agora existe uma alternativa diária com o equilíbrio
certo.

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

Poupe mais de 35%
adquirindo os três produtos
da Embalagem Vitalidade
Vitalícia ou da Embalagem
Vitalidade Vitalícia Vegan na
sua encomenda de
Recompensas por Fidelidade!
Torne-se um membro
dōTERRA e poupe ainda mais!

EMBALAGEM VITALIDADE VITALÍCIA

EMBALAGEM VITALIDADE VITALÍCIA VEGAN

21480001

34250001

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS QUE INCLUEM ALPHA
CRS+®, MICROPLEX VMz® E xEO MEGA ®

ALPHA CRS+®

COMPLEXO DE VITALIDADE CELULAR
Fornece proteção antioxidante ao ADN celular e a
outras estruturas celulares essenciais.*
• Ajuda na proliferação e na vida útil das células
saudáveis*
• Promove a produção de energia mitocondrial*
• Ajuda a dar uma resposta saudável ao stress
oxidativo*
• Inclui extratos botânicos, carotenóides e polifenóis,
assim como uma mistura energética celular*
34180001

120 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

xEO MEGA®

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS QUE INCLUEM ALPHA
CRS+®, MICROPLEX VMz® E vEO MEGA ®

NOVA FÓRMULA!

COMPLEXO DE ÓMEGA DE ÓLEOS
ESSENCIAIS

BEM-ESTAR ESSENCIAL

NOVA FÓRMULA!

COMPLEXO DE NUTRIENTES
ALIMENTARES

A xEO Mega é uma fórmula revolucionária que mistura
óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic
Grade® com óleos e carotenóides de ómega-3 naturais
de origem vegetal e marinha.
• Ajuda a saúde cardiovascular, a imunidade, as
articulações e a saúde do cérebro*
• Fornece um rácio igual de EPA e DHA com origem
em concentrados sustentáveis de óleo de peixe e
lula, e óleo de Echium com SDA e ácidos gordos GLA
• Espectro completo de carotenóides e vitamina E
para proteção antioxidante, mais vitamina D*
• Inclui óleos essenciais de Cravinho, Olíbano, Tomilho,
Cominho, Laranja, Hortelã-pimenta, Gengibre,
Alcaravia e Camomila Alemã

Uma fórmula totalmente nova com mais ingredientes
biodisponíveis, concebida para fornecer a quantidade
exata de vitaminas, minerais e polifenóis de que o
corpo precisa todos os dias.*
• Leque abrangente e naturalmente equilibrado de
vitaminas e minerais para lhe proporcionar o que é
verdadeiramente necessário*
• Minerais quelados altamente biodisponíveis
• Mistura de extratos de polifenóis potente e
antioxidante*
• Nova mistura de alimentos integrais
• Também inclui uma mistura dōTERRA de Hortelãpimenta, Gengibre e Semente de Alcaravia para
ajudar a acalmar o estômago*

34310001

34320001

120 cápsulas moles

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

50

MICROPLEX MVp™

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

120 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

BEM-ESTAR

dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
MICROPLEX MVp™ E xEO MEGA ®
20650001

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

COMPRE 1 EMBALAGEM DE NUTRIENTES DIÁRIOS OU
VITALIDADE VITALÍCIA

Personalize
e Poupe
Adquira uma Embalagem
de Nutrientes Diários ou
uma Embalagem
Vitalidade Vitalícia numa
Encomenda de
Recompensas por
Fidelidade e adicione até
duas unidades em
qualquer combinação dos
artigos apresentados com
poupanças significativas.

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

OU

DEPOIS ADICIONE ATÉ 2 EM QUALQUER COMBINAÇÃO DOS
ARTIGOS ABAIXO A PREÇOS REDUZIDOS

Mito2 Max

Deep Blue
Polyphenol

doterra.com
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BEM-ESTAR | MITO2MAX–CÁPSULAS MOLES ZENDOCRINE

dōTERRA

SUPLEMENTOS ESPECIALIZADOS
Os fatores biológicos, ambientais e fisiológicos contribuem todos para as necessidades exclusivas de saúde
nutricional de cada pessoa. Isso significa que algumas pessoas necessitam de um reforço adicional de
nutrientes em determinadas áreas. Através de desenvolvimento científico de topo, a dōTERRA disponibilizou
uma forma de dar esse reforço extra com suplementos especializados. Estes suplementos podem ser
utilizados em conjunto com a embalagem Vitalidade Vitalícia para melhorar determinadas funções.
MITO2MAX®

NOVA FÓRMULA!

COMPLEXO DE ENERGIA E RESISTÊNCIA
O Mito2Max é uma alternativa mais saudável no longo prazo à
cafeína para mais energia e vitalidade.*
• Promove uma microcirculação melhor com extrato de líchias
Oligonol®†, quercetina e outros extratos de plantas padronizados*
• Espectro potente e completo de cofatores energéticos
mitocondriais que apoiam a capacidade aeróbica celular e a
produção de energia*
• Sem estimulantes; sem criação de hábito
34350001

60 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

DEEP BLUE

NOVO!

POLYPHENOL COMPLEX™
Agora a Deep Blue tem um suplemento nutricional que contém
poderosos polifenóis clinicamente testados para ajudar na dor e no
desconforto.*
• Extrato de boswellia de ação rápida com patente pendente que
ajuda a apoiar o conforto e a função das articulações*
• Inclui extratos exclusivos e padronizados de gengibre, curcumina,
resveratrol e outros polifenóis para aliviar as dores e o desconforto*
• Pode ser usado em conjunto com a Pomada Deep Blue® ou com a
Mistura Relaxante Deep Blue
34360001

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

vEO MEGA®

COMPLEXO DE ÓMEGA
DE ÓLEOS ESSENCIAIS
A vEO Mega é uma fórmula revolucionária e 100 por cento vegan,
que combina óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic
Grade® com ácidos gordos essenciais e naturais de origem vegetal.
• Inclui óleos essenciais de Cravinho, Olíbano, Tomilho, Cominho,
Laranja, Hortelã-pimenta, Gengibre, Alcaravia e Camomila Alemã
• Inclui ácidos gordos essenciais de óleos de sementes de linhaça,
algas, semente de incha inchi, boragem, oxicoco, romã, abóbora
e uva
• Apoia a saúde cardiovascular, a imunidade, as articulações e a
saúde do cérebro*
• Inclui uma forma única da astaxantina carotenóide para apoio
antioxidante*
34260001

120 cápsulas líquidas
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
LÍQUIDAS VEGETARIANAS

†Oligonol® é uma marca comercial da AminoUp Chemical Co., LTD.
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CÁPSULAS MOLES NŌVOPRIME™
COMPLEXO CELULAR
DE ÓLEOS ESSENCIAIS

60 cápsulas vegetais

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

A NŌVOPrime consiste numa mistura exclusiva
de óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade® que ajudam a proteger o
corpo contra os danos oxidantes sofridos pelo
ADN celular.
• Fornece proteção antioxidante contra os danos
oxidantes
• Ajuda a dar uma resposta saudável a
elementos de stress celular
• Promove uma resposta, reparação e
regeneração celular saudáveis
34410005 60 cápsulas moles
PRODUZIDO COM CÁPSULAS MOLES
VEGETARIANAS

CÁPSULAS MOLES TRIEASE®

As Cápsulas Moles dōTERRA® DigestZen são
uma forma prática e fácil de obter todos os
benefícios da mistura de óleos essenciais
DigestZen exclusiva. Cada cápsula mole
vegetariana contém 120 mg de DigestZen, a
mistura de óleos que já conhece e em que
confia para uma saúde digestiva geral.*
• Alivia o desconforto gástrico ocasional e
acalma a indigestão*
• Apoia uma função gastrointestinal saudável*
• Promove digestão saudável*

As Cápsulas Moles TriEase foram desenvolvidas
para proteger contra os elementos sazonais e
ambientais, e ajudar a ter um sistema respiratório
saudável quando é mais necessário.* Cada cápsula
mole contém partes iguais de óleos essenciais de
Limão, Alfazema e Hortelã-pimenta, conhecidos
pela capacidade de manter uma função
respiratória saudável e fácil quando combinados.*
• Promove respiração desobstruída e função
respiratória*
• Apoia uma função saudável do sistema
imunitário
• Ajuda a limpar os sistemas do corpo

MISTURA DIGESTIVA

35430001

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS MOLES
VEGETARIANAS

MISTURA SAZONAL

49310001

CÁPSULAS MOLES ON GUARD +

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

®

MISTURA PROTETORA

As Cápsulas Moles dōTERRA On Guard+
combinam a mistura exclusiva do óleo
essencial dōTERRA On Guard com óleos
essenciais de Pimenta Preta, Orégão e Cidreira
para um apoio adicional à imunidade.* O
produto dōTERRA On Guard+ é uma ótima
forma de reforçar e manter a função imunitária
saudável quando as ameaças sazonais são
elevadas ou proteger contra os elementos que
podem enfraquecer o sistema imunitário.*
• Ajuda a apoiar e manter o sistema imunitário
saudável*
• Protege o corpo contra ameaças sazonais*
• Apoia a circulação e a função respiratória
saudáveis*
35420001

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

CÁPSULAS MOLES ZENDOCRINE®
MISTURA DESINTOXICANTE

As Cápsulas Moles Zendocrine ajudam a libertar o
corpo das toxinas e dos radicais livres que podem
abrandar os sistemas, causando uma sensação de
peso.* As Cápsulas Moles Zendocrine fornecem
uma forma fácil e prática de consumir a mistura
de óleos essenciais Zendocrine, uma fórmula
exclusiva que ajuda a desintoxicar o corpo,
promover a função saudável do fígado e apoiar
um sistema endócrino saudável.*
•A
 poia a capacidade natural do corpo de
libertar-se de substâncias indesejadas*
•P
 urificação e desintoxicação dos sistemas do
corpo*
• Apoia uma função saudável do sistema
endócrino*
• Promove uma função hepática saudável*
34280001

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS
*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

BEM-ESTAR

CÁPSULAS MOLES DIGESTZEN®

BEM-ESTAR | a2z CHEWABLE—PB ASSIST+

dōTERRA

SUPLEMENTOS PARA CRIANÇAS
Inspirados na Embalagem Vitalidade Vitalícia dōTERRA, estes
produtos fazem com que seja fácil tomar ómega-3s, nutrientes
alimentares integrais, vitaminas e minerais na forma líquida ou em
pastilhas mastigáveis. As crianças adoram estes produtos porque têm
um ótimo sabor; os adultos apreciam-nos porque são fáceis de engolir.
dōTERRA a2z CHEWABLE™

Concebido para crianças e adultos com
dificuldade em engolir cápsulas, o
suplemento dōTERRA a2z fornece os
nutrientes de que o corpo necessita para
uma saúde ideal.*
• Combina uma mistura de vitaminas B
com vitaminas A, C e E
• Inclui extratos botânicos e foi
concebido para utilização com IQ Mega
• Apoia uma imunidade saudável e
fornece proteção antioxidante*
• Promove o desenvolvimento e a
longevidade saudáveis das células
quando tomado diariamente*
35330001

54

IQ MEGA®

O IQ Mega retira o sabor a peixe do óleo
de peixe e adiciona o sabor fresco a
laranja do óleo essencial de Laranja.
• Fornece 1000 mg de ómega-3s por
dose
• Apoia a função saudável do cérebro,
do sistema cardiovascular, do sistema
imunitário e das articulações*
• Concebido para utilização com o
suplemento dōTERRA a2z Chewable
35320001

150 ml

60 comprimidos

BEM-ESTAR ESSENCIAL

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

BEM-ESTAR

DigestZen

SAÚDE DIGESTIVA
A saúde ao longo da vida depende muito da saúde digestiva. Um sistema digestivo que funcione adequadamente
não só é essencial para a absorção de nutrientes alimentares, como também desempenha funções essenciais
de imunidade e desintoxicação no corpo. Uma função digestiva comprometida pode originar deficiências
energéticas, imunidades comprometidas, aumento de peso e desconforto gastrointestinal. A gama DigestZen
de produtos de saúde digestiva fornece soluções com objetivos específicos para uma função e um conforto
digestivos ideais.*

DIGESTZEN TERRAZYME®

mais vendido

COMPLEXO DE ENZIMAS DIGESTIVAS
O DigestZenTerraZyme fornece ao seu corpo as
enzimas integrais e os cofatores minerais de apoio
necessários para uma digestão saudável.*
• Apoia a produção constante de enzimas essenciais
do corpo para funções bioquímicas saudáveis*
• Promove a digestão saudável de nutrientes
alimentares e o metabolismo celular de nutrientes
em energia*
• Inclui uma variedade de enzimas integrais que
ajudam na digestão de proteínas, gorduras, hidratos
de carbono complexos, açúcares e fibras*
35110001

90 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

GX ASSIST®

FÓRMULA DE LIMPEZA GASTROINTESTINAL
Limpe o trato gastrointestinal antes de começar
com o PB Assist+, com esta combinação de
óleos essenciais CPTG Certified Pure
Therapeutic Grade®.*
• Inclui óleos essenciais de Orégão, Melaleuca,
Limão, Erva-limão, Hortelã-pimenta e Tomilho,
assim como ácido caprílico
• Ajuda a ter um trato digestivo saudável
criando um ambiente desfavorável para as
potenciais ameaças*
• Concebido para ser utilizado durante 10 dias
como passo preparatório de limpeza antes de
utilizar a Fórmula de Defesa Probiótica PB
Assist+*
35040001

60 cápsulas moles

PB ASSIST+®

FÓRMULA DE DEFESA PROBIÓTICA
Esta fórmula exclusiva de fibras pré-bióticas e seis
estirpes de organismos probióticos é segura para
toda a família.
• Fornece 6 mil milhões de CFU de culturas
probióticas ativas e FOS (frutoligossacáridos)
pré-bióticos solúveis que incentivam a aderência e
o crescimento da cultura*
• Sistema de libertação de duas cápsulas concebido
para ajudar a proteger as culturas probióticas
sensíveis do ácido gástrico
• Apoia a função e a imunidade digestivas saudáveis*
35160001

30 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

PRODUZIDO COM CÁPSULAS MOLES
ENTÉRICAS

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

doterra.com
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BEM-ESTAR | DIGESTZEN®–CÁPSULAS MOLES ZENDOCRINE®

DIGESTZEN®

mais vendido

DIGESTZEN®

MISTURA DIGESTIVA

CÁPSULAS MOLES

Os populares óleos essenciais da mistura
DigestZen são conhecidos por fornecerem
um alívio digestivo calmante.*
• Inclui uma mistura exclusiva de óleos
essenciais de Gengibre, Hortelã-pimenta,
Estragão, Funcho, Alcaravia, Semente de
Coentro e Anis
• Auxilia a digestão de alimentos*
• Mantém um trato gastrointestinal
saudável*
• Acalma o desconforto gástrico ocasional*

35430001

31030001

frasco de 15 ml

As Cápsulas Moles dōTERRA® DigestZen® são
uma forma prática e fácil de obter todos os
benefícios da mistura de óleos essenciais
DigestZen exclusiva. Cada cápsula mole
vegetariana contém 120 mg de DigestZen, a
mistura de óleos que já conhece e em que
confia para uma saúde digestiva geral.*
• Alivia o desconforto gástrico ocasional e
acalma a indigestão*
• Apoia uma função gastrointestinal
saudável*
• Promove digestão saudável*
60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

DIGESTTAB™

NOVO!

COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS
O DigestTab é um comprimido de carbonato de cálcio que
inclui a Mistura Digestiva DigestZen para fornecer os
benefícios da mistura de óleos essenciais DigestZen, assim
como os benefícios de neutralização de ácidos do carbonato
de cálcio.*
• Ajuda a aliviar a azia e indigestão ocasionais, enquanto
promove a saúde geral do trato gastrointestinal*
• Tomar com ou entre as refeições conforme necessário, para
um alívio de desconforto gástrico ocasional, indigestão e
azia*
• Ajuda a aliviar problemas de estômago ocasionais*
• Fornece 200 mg de cálcio por comprimido
34380001 100 comprimidos mastigáveis

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

BEM-ESTAR

ZENDOCRINE®

CÁPSULAS MOLES ZENDOCRINE®

Apoie os sistemas de desintoxicação natural do
corpo com Zendocrine.*
• Inclui uma mistura exclusiva de óleos
essenciais de Tangerina, Alecrim, Zimbro,
Coentro e Gerânio
• Apoia uma função hepática saudável*
• Pode ser usada individualmente ou em
combinação com o Complexo Desintoxicante
Zendocrine

As Cápsulas Moles Zendocrine ajudam a libertar o
corpo das toxinas e dos radicais livres que podem
abrandar os sistemas, causando uma sensação de
peso.* As Cápsulas Moles Zendocrine fornecem
uma forma fácil e prática de consumir a mistura
de óleos essenciais Zendocrine, uma fórmula
exclusiva que ajuda a desintoxicar o corpo,
promover a função saudável do fígado e apoiar
um sistema endócrino saudável.*
•A
 poia a capacidade natural do corpo de
libertar-se de substâncias indesejadas*
• Apoia uma função saudável do sistema
endócrino*
• Promove uma função hepática saudável*

MISTURA DESINTOXICANTE

31460001

MISTURA DESINTOXICANTE

frasco de 15 ml

34280001

60 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

ZENDOCRINE®

COMPLEXO DESINTOXICANTE
Apoie o sistema de filtração e gestão de
resíduos do seu corpo com o Complexo
Desintoxicante Zendocrine exclusivo.*
• Inclui uma mistura exclusiva de 14 extratos
integrais ativos num sistema de libertação de
enzimas patenteado
• Apoia as funções saudáveis de limpeza e
filtragem do fígado, dos rins, do cólon, dos
pulmões e da pele*
35120001

60 cápsulas vegetais
PRODUZIDO COM CÁPSULAS
VEGETAIS SEM SLS

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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BEM-ESTAR | TERRAGREENS–CÁPSULAS MOLES SLIM & SASSY

Frutos e Vegetais Diários

TERRAGREENS

®

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, 67,5% dos adultos comem fruta
menos de duas vezes por dia e 73,7% comem vegetais menos de três vezes por dia, valores muito
inferiores aos recomendados. A dōTERRA combinou uma mistura de verduras em pó que retira
qualquer desculpa para não aumentar a sua dose diária de consumo de frutos e vegetais. É rápido,
fácil e prático. Apenas uma colher e 250 ml de água dar-lhe-ão um reforço de frutos e vegetais para
ajudar a suplementar a nutrição que faz falta. O melhor de tudo é o facto de ter aromas naturais de
óleos essenciais CPTG®.

TERRAGREENS®

Reforce a ingestão diária de frutos e vegetais com
esta mistura de suplementos em pó para tomar com
água, TrimShakes ou com a sua bebida favorita.
• Mistura de verduras e frutos importantes
• Cheio de vitaminas, minerais e antioxidantes de
origem natural
• Com sabor dos óleos essenciais CPTG de Limão
e Gengibre
60120001

300 g

Slim & SASSY

Controlo do peso com

SLIM & SASSY

®

A gama de produtos dōTERRA® Slim & Sassy incentiva a saúde e o bem-estar gerais através da
obtenção e manutenção de um peso corporal saudável.* Tire partido de um grande número de
benefícios incorporando a Mistura Metabólica Slim & Sassy, contrōl, TrimShake e a nossa gama
de suplementos de qualidade superior no seu estilo de vida!

SLIM & SASSY®

mais vendido

MISTURA METABÓLICA
Apoie os seus objetivos de manutenção de
peso com a mistura exclusiva Slim & Sassy de
óleos essenciais.*
• Elaborada com óleos essenciais de Toranja,
Limão, Hortelã-pimenta, Gengibre e Canela
• Promove um metabolismo saudável*
• Ajuda a evitar os desejos de fome*
• Acalma o estômago e melhora o humor*
• Diurético, estimulante e sem calorias
31370001

frasco de 15 ml

CÁPSULAS MOLES SLIM & SASSY®

As Cápsulas Moles Slim & Sassy contêm uma
mistura de óleos essenciais Slim & Sassy
exclusiva da dōTERRA® em práticas cápsulas
moles, para promover o controlo do peso de uma
forma natural e saudável. A mistura saborosa de
Slim & Sassy contém óleos essenciais que ajudam
a controlar a fome ao longo do dia, reforçando o
metabolismo e promovendo um estado de
espírito positivo.*
• Apoia um metabolismo saudável*
• Ajuda a evitar os desejos de fome*
• Promove digestão saudável*
• Perfeito para qualquer programa de controlo
do peso
34270001

90 cápsulas moles vegetarianas

PRODUZIDO COM CÁPSULAS
MOLES VEGETARIANAS

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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SLIM & SASSY | MISTURA INSTANTÂNEA CONTRŌL – KIT DE EMAGRECIMENTO

MISTURA INSTANTÂNEA
SLIM & SASSY CONTRŌL™

Slim & Sassy contrōl está disponível sob a forma de uma
mistura em pó que pode tomar a qualquer altura durante o
dia para ajudar a controlar o apetite.* O produto contrōl
contém um ingrediente revolucionário produzido a partir de
um extrato de espinafre chamado Appethyl™, que segundo
demonstração clínica consegue reduzir significativamente o
apetite por um período de até seis horas.*
• Ajuda a promover o controlo do apetite e gerir os tamanhos
das doses*
• Ajuda a manter uma ingestão saudável de alimentos*
• Juntamente com um programa sensato de dieta e exercício
físico, pode ajudar a promover e manter uma perda de peso
saudável ao longo do tempo*
34150001

30 saquetas

BARRAS SLIM & SASSY CONTRŌL

contrōl também está disponível numa deliciosa barra.
Prático para pessoas que estão sempre em
movimento, o produto contrōl fornece o poder de
controlo do apetite do Appethyl™ para ajudar a
controlar o peso e o bem-estar geral.
• Ajuda a promover o controlo do apetite e gerir os
tamanhos das doses
• Ajuda a manter uma ingestão saudável de
alimentos
• Juntamente com um programa sensato de dieta e
exercício físico, pode ajudar a promover e manter
uma perda de peso saudável ao longo do tempo
34330001

10 barras de maçã/canela

34340001

CONJUNTO DE 3
BARRAS CONTRŌL

10 barras de limão

20900001

34370001

10 barras de alperce

10 barras de cada sabor

*Appethyl™ é uma marca comercial da Greenleaf Medical AB
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BEM-ESTAR ESSENCIAL

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

SLIM & SASSY

“Uso o óleo Slim and Sassy, TrimShake e a Embalagem de Vitalidade Vitalícia diariamente. Tenho mais energia para
as minhas responsabilidades diárias. Tenho autoestima para conversar sobre os óleos que uso. Não tenho vergonha de
olhar as pessoas nos olhos quando falo com elas sobre bem-estar, agora que também o faço!”
Beth P., Danville, AL

SLIM & SASSY TRIMSHAKE

Slim & Sassy TrimShake é uma mistura de batido
prática e deliciosa que fornece nutrientes essenciais.
• O TrimShake pode ajudar a perder gorduras
indesejadas através de restrição de calorias e
exercício físico regular
• Inclui o ingrediente patenteado de controlo de
peso EssentraTrim® para ajudar a reduzir o
apetite e a comida em excesso
• Inclui Solathin®, um extrato de proteína especial que
apoia sensações maiores de saciação
• Mistura-se bem com laticínios magros, leite de
amêndoa, arroz e soja ou água
35180001

baunilha

35200001

chocolate

V SHAKE

Apresentamos uma alternativa vegetariana aos
batidos de controlo do peso. O Slim & Sassy V
Shake tem os mesmos benefícios do TrimShake,
salvo o facto de todos os ingredientes serem 100
por cento vegetais e adequados a vegetarianos.
• Inclui Solathin® e EssentraTrim®
• 7 gramas de proteína de origem vegetal
• Proteína obtida de ervilha, quinoa e
amarante
• Sabor versátil, mistura-se facilmente com
fruta, leite ou sumo
• Sem adoçantes, aromas, corantes ou
conservantes artificiais
35440001

40770005

1 de chocolate, 1 de baunilha

35290005

2 de baunilha

35280005

2 de chocolate

20270005

2 V shakes

KIT DE EMAGRECIMENTO
SLIM & SASSY®
Quatro frascos de 15 ml de Mistura Metabólica Slim
& Sassy e 2 TrimShakes.

ESSENTRATRIM®†

SOLATHIN®‡

125 mg de EssentraTrim®, um extrato patenteado de Ashwagandha que,
segundo demonstração clínica, ajuda a controlar o apetite causado por
stress, comida em excesso e desejos de hidratos de carbono, ajuda no
apoio a níveis de glicemia já dentro do intervalo normal e melhora os
níveis de energia, ajudando também a aliviar a fadiga durante períodos
de dieta e exercício.

O Slim & Sassy® TrimShake inclui 50 mg de Solathin® por porção, um extrato de
proteína especial com origem em alimentos naturais que apoia uma maior
sensação de saciação. Também foi demonstrado que o Solathin® ajuda a
controlar o ato de comer entre as refeições, a controlar as doses e a dar uma
sensação mais rápida e prolongada de saciação. Além de ser uma excelente
fonte de proteína, o Solathin® também é hipoalergénico e realça o sabor e a
textura do TrimShake.

†Essentra Trim é uma marca registada da Nutra Genesis LLC

‡Solathin é uma marca registada da Cyvex Nutrition
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PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR
FIDELIDADE

dōTERRA

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS POR FIDELIDADE
Tem um produto dōTERRA favorito que já é imprescindível? Gostaria de tirar partido da conveniência de receber
Suplementos de Vitalidade Vitalícia dōTERRA automaticamente todos os meses? Gostaria de receber um produto
gratuito por cada encomenda feita? O Programa de Recompensas por Fidelidade (LRP – Loyalty Rewards
Program) da dōTERRA disponibiliza uma forma prática de receber automaticamente uma encomenda mensal
com os seus produtos dōTERRA favoritos, entregue diretamente em sua casa. Por cada mês de participação no
Programa de Recompensas por Fidelidade, ganha um número crescente de créditos LRP, que pode utilizar como
dinheiro para comprar produtos, podendo ganhar até 30 por cento em encomendas LRP qualificadas! Pode
alterar os produtos incluídos na encomenda mensal ou cancelar o acordo de LRP a qualquer altura, sem
obrigação. Fale com o Consultor de Produtos Independente que lhe disponibilizou este guia ou contacte a
dōTERRA pelo meio abaixo que mais lhe convier para obter informações mais detalhadas sobre o programa.

SERVIÇOS DE MEMBROS NA EUROPA DA dōTERRA:
Checo (República Checa)
Dinamarquês
Neerlandês (Países Baixos)
Inglês (Irlanda)
Inglês (Reino Unido)
Francês
Alemão
Alemão (Áustria)
Alemão (Suíça)

+42 228882251
+45 89881085
+31 208085094
+35 316917051
+44 2033180064
+33 182888834
+49 3056796808
+43 720115368
+41 435082878

zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
klantenservice@doterra.com
europenorders@doterra.com
europeanorders@doterra.com
france@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com

Húngaro
Italiano
Eslovaco (Eslováquia)
Português
Russo
Espanhol

Salvo indicação em contrário, todas as palavras com os símbolos de marca comercial ou marca registada,
são marcas comerciais ou marcas registadas da dōTERRA Holdings, LLC.
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+36 18088058
+39 0426270026
+421 233056269
+35 1308800575
Apenas e-mail
Apenas e-mail

hungary@doterra.com
assistenzaclienti@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
portugues@doterra.com
russian@doterra.com
espana@doterra.com

v2		48959105

*48959105*

