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Tome 1-2 cápsulas com cada refeição.

TERRAZYME®

Enzimas integrais para ajudar na 
digestão saudável e nos processos 
metabólicos.*

Adicione 1 bola na água, suco, leite 
de amêndoas ou smoothie.

TERRAGREENS™
Bebida de suplemento de frutas 
e vegetais.

Beba na água, aplique na sola 
dos pés ou use em um difusor.

ON GUARD®

Suporte imunológico*

Comece bem o dia

AVEIA

Adicione Canela, 
On Guard® ou Laranja 

Silvestre em sua 
aveia no café 

da manhã. 

SMOOTHIE VERDE

1/2 banana congelada
1/2 xícara de mirtilos ou morangos 

congelados
2 punhados de mini-espinafres ou couve

1 1/2 xícara de leite de amêndoas não 
adoçado com sabor de baunilha 

1 colher de sopa de óleo de coco ou 1/2 
abacate

1 bola do Trim Shake da dōTERRA
1 bola do TerraGreens™da dōTERRA 

1 colher de sopa de IQ Mega® (opcional)

Bata todos os ingredientes 
no liquidificador até ficar 

cremoso.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

Dê ao seu corpo o que ele precisa, e ele irá se 
sustentar. Para isso comece com uma ótima 

nutrição. Os suplementos integrais da dōTERRA® 
são a companhia ideal para seus óleos.

DAILY NUTRIENT PACK™
Produtos integrais e micronutrientes 
essenciais (MicroPlex MVp®) + 
ômegas (xEO Mega®).

Tome 2 cápsulas de cada com o café da 
manhã e almoço ou jantar.

Use este Guia da Vida para descobrir mais 
possibilidades para cuidar de você e de sua família 

usando esses maravilhosos presentes da terra. 
Determine os próximos passos em seu caminho 

de bem-estar para criar uma boa saúde.

Bem-Vindo

NO GUIA DA VIDA...

• Conheça seus benefícios de 
membros da dōTERRA® 

• Saiba como conseguir até 30% 
em produtos GRÁTIS

• Crie um plano de bem-estar 
de 90 dias

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.
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Produtos capilares premium com 
óleos essenciais: Shampoo protetor, 
condicionador, brilho saudável, 
e soro da raiz às pontas.

KIT SALON ESSENTIALS®

Use em um difusor ou aplique nos 
pés e coluna se necessário, 
especialmente durante a noite.

BALANCE™

Rotina Matinal

Livre de álcool e alumínio.

DESODORANTE
NATURAL

Linha de cuidados com a pele 
à base de plantas, com óleos 
essenciais e totalmente natural.

KIT FACIAL VERAGE™

PASTA DE DENTE ON GUARD®

Pasta de dente para branqueamento natural

CREME DE DEPILAÇÃO

              

Derreta as manteigas e o óleo em 
banho-maria. Misture os óleos 
essenciais. Deixe o creme de 
depilação esfriar. Bata com 

uma batedeira.

Comece seu dia de folga usando os maravilhosos 
aromas e sabores para cuidados com cabelo, pele, 

corpo e oral.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

⅔ xícara de manteiga 
de karitê

⅔ xícara de manteiga 
de cacau

¼ xícara fracionada 
de óleo de coco

5 gotas de sândalo
5 gotas de hortelã

5 gotas de melaleuca

Tome 1-3 cápsulas diariamente com 
refeições, ou tome 2 cápsulas para 
sustentação adicional.

DEEP BLUE 
Polyphenol complex™ para 
aliviar dores e desconfortos* 
e auxiliar na função muscular 
e articular.*

Aplicar antes e depois de exercícios, 
conforme necessário ou desejado. 
Experimente aplicar o óleo Deep Blue®, 
seguido de uma loção calmante Deep 
Blue® para mais benefícios.

MISTURA RELAXANTE 
DEEP BLUE®

Esfregue 1-2 gotas no peito. Use no 
difusor, se necessário.

BREATHE™
Cria sensação de respiração fácil.

Tome 1 cápsula com café da manhã 
e almoço. Use como um substituto 
natural para bebidas cafeinadas.

MITO2MAX®

Complexo de energia + vigor. Auxilia 
a circulação saudável* e a produção 
de energia celular saudável*

Para uma ou mais refeições a cada 
dia. Disponível em chocolate, baunilha 
e vegano.

TRIM SHAKE SLIM & SASSY®

Alternativa de refeição com mais nutrientes.

Tome de 3-5 cápsulas de gel durante o dia 
conforme necessário, ou adicione 6 gotas 
em uma garrafa de água 3 vezes ao dia.

MISTURA METABÓLICA 
SLIM & SASSY®

Promove metabolismo saudável.*

Exercício e suporte de peso

ALMOÇO
• Refeição saudável ou 
  Trim Shake
• 1 cápsula de Mito2Max®

• 1 cápsula de gel de 
  Slim & Sassy® ou 3-5 gotas 
  na água

CAFÉ DA MANHÃ
• Trim Shake
• 1 cápsula de Mito2Max
• 1 cápsula de gel de 
  Slim & Sassy® ou 3-5 gotas 
  na água

JANTAR
• Refeição saudável
• 1 cápsula de Mito2Max
• 1 cápsula de gel de 
  Slim & Sassy® ou 3-5 gotas 
  na água

SLIM & SASSY
CONTROL™
O Control contém 
apethyl®, um derivado de 
espinafre clinicamente 
comprovado a desacelerar 
o metabolismo de 
gorduras e auxiliar no 
controle do apetite. 
Disponível em uma 
mistura para bebidas 
ou em deliciosas barras 
de cereais.

LANCHES!
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TRIM SHAKE 
SABOR CHOCOLATE 

COM MENTA

1 xícara de água de coco ou 
leite de amêndoas

2 bolas de Trim Shake sabor 
chocolate

1 gota de hortelã
gelo (se quiser)

Bata todos os ingredientes 
no liquidificador até 

ficar cremoso.

EXPERIMENTE 
TAMBÉM

• Trim Shake de baunilha 
com bananas e frutas 
vermelhas congeladas 

e 3 gotas de laranja 
silvestre.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.
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O bem-estar é imensamente influenciado por emoções saudáveis e um verdadeiro senso 
de equilíbrio. Use essa roda de emoções para identificar suas emoções e as misturas 

correspondentes da dōTERRA® que podem o inspirar e elevar sua experiência emocional.

Humor equilibrado

Use a mistura Motivação para infundir 
convicção em si mesmo com confiança, 
coragem e certeza e libere poderes 
criativos para manifestar os poderosos 
resultados de seus melhores esforços.

MOTIVAÇÃO

Enfrente os desafios e dificuldades 
da vida com uma disposição animada 
e uma postura alegre ao oferecer um 
estímulo de positividade e felicidade 
sempre que necessário usando 
a mistura Alegria.

ALEGRIA

Saia do cotidiano para o extraordinário 
da vida com as qualidades aromáticas 
estimulantes da mistura Paixão para 
reacender a empolgação e inspirar 
o desejo de correr riscos e fazer 
novas descobertas.

PAIXÃO

Use o Perdão para estimular a liberação 
da opressão de sentimentos como raiva 
e culpa. Aplique-o para seguir em 
frente se sentindo aliviado e renovado.

PERDÃO

Use a mistura Consolo para auxiliar 
no processo de deixar para trás 
sentimentos de tristeza, preocupação, 
coração partido, desorientação 
e agitação para um estado mais 
esperançoso, confortado e de 
cura emocional. 

CONSOLO

Quando a vida possui 
momentos de ansiedade 
e muita sobrecarga 
e medo, use Paz para 
estimular as sensações 
de tranquilidade e 
serenidade, e pense 
positivamente que 
tudo vai dar certo.

PAZ

Use o óleo 
escolhido em um 

difusor ou inale de 
suas mãos em forma 
de concha para uma 

experiência completa 
dos óleos emocionais 

aromaterápicos 
da dōTERRA®
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Tome conforme indicado 
com refeições no café da 
manhã e/ou no jantar.

A2Z
Comprimidos Chewable™

Use em um difusor, 
aplique na sola dos 
pés, nuca e testa.

INTUNE®

Mistura para Concentração

Tome conforme indicado 
no café da manhã ou jantar.

IQ MEGA®

Ômega 3 Líquido

Tome 1 gota ou grânulo diariamente 
para fortalecer o sistema imunológico.*

ON GUARD® 
Gotas e grânulos para a garganta

PREPARE-SE PARA 
AS PEQUENAS 

EMERGÊNCIAS DA VIDA
Mantenha Melaleuca, 
Helichrysum e Purify 
por perto para limpar 
e suavizar irritações 

na pele.

ESTIMULANTE 
RÁPIDO

Inale uma gota de 
laranja silvestre e 

hortelã das mãos em 
forma de concha. 

Concentração e
Suporte imunológico As crianças também 

adoram se sentir bem. 
Nutra seu filho com 

óleos essenciais 
e suplementos para 
criar uma base para 
o corpo e a mente.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.6
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DETERGENTE 
ON GUARD® 
Concentrado de plantas 
para lavanderia.

Use um difusor conforme indicado 
e use no lugar de produtos de 
limpeza domésticos.

LIMPADOR 
ON GUARD®

Limpador Concentrado

SABÃO PARA AS 
MÃOS ON GUARD®

Sabão em espuma
Use em garrafas de sabão para as 
mãos com bomba dosadora.

SPRAY PARA 
POEIRA

1/8 xícara de azeite de oliva
1/4 de xícara de vinagre

1 xícara de água
10 gotas de laranja silvestre

Adicione óleos essenciais em uma 
garrafa de spray com 473 ml. Agite 

e aplique em um pano de 
microfibra, em seguida 

passe na superfície.

LIMPA VIDROS

                1 1/2 xícara de 
                  vinagre branco

                       1/2 xícara de água
                    8 gotas de limão

Misture os ingredientes em uma garrafa de 
spray com 473 ml e agite bem. Borrife no 

vidro. Seque com um papel toalha ou 
pano. Aproveite um vidro com 

aroma limpo, natural e livre 
de riscos!  

Reduzir a toxicidade em seu ambiente é tão 
importante quanto reduzir a toxicidade dentro 

de seu corpo. Mantenha o ambiente da casa livre 
de toxinas ao usar limpadores seguros e naturais.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

REMOVEDOR 
DE MANCHAS

1/2 xícara de vinagre branco
20 gotas de limão

Junte em uma garrafa 
de spray com 236 ml. 

Borrife o removedor 
na mancha 

e lave.  

Beba de 2-5 gotas de limão em 
um copo de água 3 vezes por dia.

LIMÃO
Limpador natural.

Beba de 1-2 gotas ou tome uma cápsula 
de gel para alívio, se necessário.

DIGESTZEN®

Promove o bem-estar 
digestivo.*

LIMPEZA DO TRATO 
INTESTINAL
GX Assist - 1-3 cápsulas de 
gel por dia com refeições

AUXILIA A FUNÇÃO 
DIGESTIVA E 
IMUNOLÓGICA SAUDÁVEL*
PB Assist+ - 1-3 cápsulas 
por dia com refeições

SUPORTE NUTRICIONAL
Pacote de Vitalidade Vitalícia - 
2 de cada uma das cápsulas com as 
refeições do café da manhã e jantar

PROMOVE DIGESTÃO 
E METABOLISMO SAUDÁVEIS*
TerraZyme - 1-3 cápsulas com refeições

LIMPEZA
1-3 gotas de limão na 
água de 3-5 vezes por dia

FORTALECE A FILTRAGEM DOS 
ÓRGÃOS* EM SEU CORPO
Cápsulas de gel Zendocrine - 1 
cápsula de gel de 2-3 vezes por dia
* Maximize resultados ao adicionar cápsulas do complexo 

de Zendocrine - 1 cápsula de 2-3 vezes por dia

10-20 DIAS

1-30 DIAS

20-30 DIAS
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Limpa de dentro para fora DICA
Use óleos cítricos 
em sua água para 

uma limpeza suave 
e natural que irá 

ajudá-lo a ficar bem 
e alcalinizar seu 

corpo.

O QUE UMA 
LIMPEZA PODE 

FAZER POR MIM?
• Melhorar o metabolismo

• Melhorar o humor
• Promover o peso saudável
• Auxiliar o sistema nervoso

• Melhorar a função digestiva
• Aumentar energia

  A natureza passa por ciclos naturais de 
eliminação e renovação. Nossos corpos também 

podem se beneficiar das temporadas de limpeza 
e desintoxicação centradas. 

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.



DETERGENTE 
ON GUARD® 
Concentrado de plantas 
para lavanderia.

Use um difusor conforme indicado 
e use no lugar de produtos de 
limpeza domésticos.

LIMPADOR 
ON GUARD®

Limpador Concentrado

SABÃO PARA AS 
MÃOS ON GUARD®

Sabão em espuma
Use em garrafas de sabão para as 
mãos com bomba dosadora.

SPRAY PARA 
POEIRA

1/8 xícara de azeite de oliva
1/4 de xícara de vinagre

1 xícara de água
10 gotas de laranja silvestre

Adicione óleos essenciais em uma 
garrafa de spray com 473 ml. Agite 

e aplique em um pano de 
microfibra, em seguida 

passe na superfície.

LIMPA VIDROS

                1 1/2 xícara de 
                  vinagre branco

                       1/2 xícara de água
                    8 gotas de limão

Misture os ingredientes em uma garrafa de 
spray com 473 ml e agite bem. Borrife no 

vidro. Seque com um papel toalha ou 
pano. Aproveite um vidro com 

aroma limpo, natural e livre 
de riscos!  

Reduzir a toxicidade em seu ambiente é tão 
importante quanto reduzir a toxicidade dentro 

de seu corpo. Mantenha o ambiente da casa livre 
de toxinas ao usar limpadores seguros e naturais.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

REMOVEDOR 
DE MANCHAS

1/2 xícara de vinagre branco
20 gotas de limão

Junte em uma garrafa 
de spray com 236 ml. 

Borrife o removedor 
na mancha 

e lave.  

Beba de 2-5 gotas de limão em 
um copo de água 3 vezes por dia.

LIMÃO
Limpador natural.

Beba de 1-2 gotas ou tome uma cápsula 
de gel para alívio, se necessário.

DIGESTZEN®

Promove o bem-estar 
digestivo.*

LIMPEZA DO TRATO 
INTESTINAL
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DIGESTIVA E 
IMUNOLÓGICA SAUDÁVEL*
PB Assist+ - 1-3 cápsulas 
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SUPORTE NUTRICIONAL
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2 de cada uma das cápsulas com as 
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1-3 gotas de limão na 
água de 3-5 vezes por dia

FORTALECE A FILTRAGEM DOS 
ÓRGÃOS* EM SEU CORPO
Cápsulas de gel Zendocrine - 1 
cápsula de gel de 2-3 vezes por dia
* Maximize resultados ao adicionar cápsulas do complexo 

de Zendocrine - 1 cápsula de 2-3 vezes por dia

10-20 DIAS

1-30 DIAS

20-30 DIAS
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Use óleos cítricos 
em sua água para 

uma limpeza suave 
e natural que irá 

ajudá-lo a ficar bem 
e alcalinizar seu 

corpo.

O QUE UMA 
LIMPEZA PODE 

FAZER POR MIM?
• Melhorar o metabolismo

• Melhorar o humor
• Promover o peso saudável
• Auxiliar o sistema nervoso

• Melhorar a função digestiva
• Aumentar energia

  A natureza passa por ciclos naturais de 
eliminação e renovação. Nossos corpos também 

podem se beneficiar das temporadas de limpeza 
e desintoxicação centradas. 

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença. 9



Acalma, conforta e alivia 
os sentidos.*

LAVANDA

Age como um agente de 
resfriamento para a pele. 
Promove alerta mental 
e diminui sentimentos 
de ansiedade.*

MANJERICÃO

Alivia irritações, 
estimula sono 
reparador.

CAMOMILA
ROMANA

Óleo diluído livre de 
fragrância e repleto 
de nutrientes.

ÓLEO DE COCO
FRACIONADO

Seja sozinha ou com um bebê, estar preparada 
é uma boa parte de se ter tranquilidade. Leve 

a dōTERRA® para onde for para estar mais 
preparada para as pequenas emergências da vida.

Cuidados para o bebê e para levar com você
ARTIGOS 

BÁSICOS PARA 
BOLSA DE FRALDAS

Balance®

Serenity®

DigestZen®

Camomila Romana
AromaTouch®

TerraShield®

CHAVEIRO 
COM OS FAVORITOS

Hortelã
Lavanda

DigestZen®

On Guard®

Citrus Bliss®

Toranja
Melaleuca
Breathe®

Leve seus 8 óleos mais usados para 
estar pronta para qualquer coisa! 

CHAVEIRO COM 
8 FRASCOS

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

GEL DE
LIMPEZA PARA AS MÃOS

5 colheres de gel de aloe vera
¼ colher de sopa de óleo 

de vitamina E
4 colheres de sopa de água

8-10 gotas deOn Guard
Misture em um recipiente e 
coloque em uma garrafa de 

spray. Tenha mãos limpas 
com segurança onde 

quer que esteja.

DIFUSOR 
AROMALITE
Difusor atomizador 
de vapor frio.

SERENIDADE
Promove ambiente 
para sono profundo.

Hora de
dormir

RESPIRAÇÃO FÁCIL
Faça gargarejo com 1-2 gotas 
de On Guard® e use Respirar 
em um difusor.

SONO PROFUNDO E TRANQUILO
Combine 15 gotas de Lavanda, 
10 gotas de Vetiver, e 5 gotas de 
Olíbano, Ylang Ylang e Laranja 
Silvestre. Coloque em um 
difusor, pingue sob a língua e/ou 
massageie no pescoço e pés.

SONHOS TRANQUILOS
Coloque de 1-2 gotas de Lavanda 
ou Serenidade no travesseiro.

RELAXE EM UM SEGUNDO
Combine de 1-3 gotas de laranja 
silvestre e Vetiver e uma massagem 
nos pés e coluna.
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Uma boa noite de sono é considerada uma das 
melhores coisas de uma vida saudável. Muitos óleos 

essenciais oferecem propriedades calmantes e relaxantes 
e podem desempenhar um papel significante em uma 
rotina para a hora de dormir ser bem-sucedida. 

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.

BARRA 
DE VAPOR 
BREATHE
Promove sensação 
de respiração fácil.

SAIS DE BANHO 
RELAXANTES

1 xícara de sais Epsom
10 gotas de Equilíbrio, 

Serenidade ou Lavanda

Misture e coloque 
na banheira.



Acalma, conforta e alivia 
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LAVANDA
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*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.
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de On Guard® e use Respirar 
em um difusor.
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10 gotas de Vetiver, e 5 gotas de 
Olíbano, Ylang Ylang e Laranja 
Silvestre. Coloque em um 
difusor, pingue sob a língua e/ou 
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Coloque de 1-2 gotas de Lavanda 
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Uma boa noite de sono é considerada uma das 
melhores coisas de uma vida saudável. Muitos óleos 

essenciais oferecem propriedades calmantes e relaxantes 
e podem desempenhar um papel significante em uma 
rotina para a hora de dormir ser bem-sucedida. 

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença.
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de respiração fácil.

SAIS DE BANHO 
RELAXANTES

1 xícara de sais Epsom
10 gotas de Equilíbrio, 
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Misture e coloque 
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CONSULTA

Minhas Principais Prioridades de Saúde Produtos que eu tenho Produtos que eu preciso

1.

2.

3.

 

Itens básicos de saúde diários recomendados

MANHÃ TARDE NOITE

Balance
Daily Nutrient ou LLV Pack 
TerraZyme
Serenity™ ou outros óleos relaxantes

TerraZyme®Balance™
Daily Nutrient™ ou LLV Pack 
TerraZyme®

On Guard®

Limão ou outros óleos cítricos

= com refeição

1.

2.

3.

2.
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3

1º MÊS DO LRP           Data:

TOTAL DE PV

2º MÊS DO LRP           Data:

TOTAL DE PV

3º MÊS DO LRP         Data:

TOTAL DE PV

Obtenha as soluções naturais de que você precisa. 
Crie um plano de bem-estar para 90 dias ao adicionar o produto necessário (acima) em seus pedidos do LRP 
(Programa de Recompensas por Fidelidade) (é recomendado realizá-los entre os dias 5-15).

Corresponda seus produtos com suas prioridades de saúde.
Marque os produtos que você tem no Guia Rápido de Produtos na página ao lado. Em seguida, corresponda os produtos que você tem com suas
principais prioridades de saúde. 

de bem-estar 

Livro de referência Aplicativo de referência

2

Coloque suas soluções em sua programação.

/           /           /           

Agora que você sabe do que precisa, coloque os produtos escolhidos em seu plano de bem-estar diário abaixo.

Obtenha um livro ou aplicativo de recursos de óleos essenciais.
Se souber onde encontrar informações, você sempre terá as respostas de que precisa. Consulte esses recursos para entender melhor 
como lidar com suas prioridades de saúde e responder perguntas futuras.

Alcancei meus objetivos de bem-estar!



Chave: Área de 
especialidade 
do produto 
destacada em cor 
correspondente.

______                        Tuia Protege contra ameaças ambientais e sazonais, 
agente de limpeza poderoso

______                        Manjericão Alerta mental e de concentração*, alivia 
o desconforto feminino mensal*

______                        Bergamota Calmante e suavizante, autoaceitação
______                        Bétula Sensação suavizante e quente, reduz o 

aparecimento de manchas
______                        Pimenta-preta Fonte antioxidante*, circulação 

saudável*
______                        Cardamomo Saúde gastrointestinal*, saúde 

respiratória*
______                        Cássia Saúde cardiovascular*, suporte imunológico 

saudável*
______                        Cedro Relaxe a mente e o corpo, melhore 

a aparência da pele
______                        Coentro Limpeza e desintoxicação*, auxilia com 

a digestão* 
______                        Canela Sistema imunológico saudável*, promove 

a função metabólica saudável*
______                        Salvia sclarea Massagem menstrual relaxante, sono 

profundo, cabelo e couro cabeludo saudáveis
______                        Cravo-da-Índia Limpa dentes e gengivas, hálito 

refrescante, antioxidante*, saúde cardiovascular*
______                        Sementes de coentro Promove a digestão*, mantém 

a pele clara e relaxada
______                        Cipreste Promove vitalidade e energia
______                        Endro Promove digestão e a saúde gastrointestinal 

geral*, purificando os sistemas do corpo*
______                        Abeto de Douglas Promove sensações de vias aéreas 

abertas e fácil respiração, renovação e animação
______                        Eucalipto Tonifica e promove vitalidade, limpa a mente
______                        Funcho Digestão saudável*, metabolismo saudável*, 

função hepática*, circulação*, pulmões saudáveis*
______                        Olíbano     Concentra sua intenção, função celular 

saudável*, equilíbrio de relaxamento e humor
______                        Gerânio Embeleza a pele, repele insetos naturalmente, 

efeito tranquilizante
______                        Gengibre Digestão saudável*, reduz inchaço, gases 

e indigestão ocasional*, náusea ocasional, equilíbrio
______                        Toranja Motivação, metabolismo saudável*, fragrância 

revigorante
______                        Sândalo havaiano Promove relaxamento, reduz 

stress, meditação
______                        Helichrysum Pele brilhante e jovem, vitalidade 

e energia, metabolismo saudável*
______                        Baga de zimbro Rim e função do trato urinário 

saudáveis*, agente de limpeza e desintoxicação*, 
reduz a aparência inchada

______                        Lavanda     Calmante e relaxante, reduz a aparência 
de imperfeições na pele, sono profundo, alivia 
irritações na pele

______                        Limão Limpa e purifica o ar, humor positivo, digestão 
saudável*, auxilia no desconforto respiratório sazonal

______                        Capim-limão Refrescante, tonifica e purifica a pele, 
repele insetos naturalmente

______                        Lima Função imunológica saudável*, humor positivo, 
equilíbrio emocional, suporte antioxidante*

______                        Manjerona Sistema nervoso, função imunológica 
saudável*, stress, sistema cardiovascular saudável*, 
efeito calmante sobre o sistema nervoso*

______                        Melaleuca     Limpeza e rejuvenescimento da pele, 
sistema imunológico saudável*, desodoriza sapatos

______                        Melissa Acalma tensão e nervos, saúde emocional, 
promove relaxamento

______                        Mirra Limpador de boca e garganta, equilíbrio 
emocional, suaviza a pele

______                        Orégano     Sistema imunológico saudável*, fonte 
antioxidante*, digestão saudável* e função 
respiratória*

______                        Patchouli Reduz a aparência de manchas, equilibra 
as emoções

______                        Hortelã         Energia, digestão, hálito fresco, alivia 
sensações de tensão

______                        Camomila R. Calmante*, função imunológica saudável*, 
diminui raiva e irritabilidade

______                        Alecrim Função respiratória saudável*, digestão 
saudável*, reduz a tensão nervosa e fadiga ocasional

______                        Sândalo Melhora o humor, diminui a tensão
______                        Hortelã-verde Promove digestão saudável*, saúde 

oral*; energizante, promove um senso de clareza 
e concentração*, auxilia na atividade respiratória 
saudável*

______                        Tomilho Alerta, purifica a pele, sistema imunológico 
saudável*

______                        Vetiver Calma emocional e relaxamento, auxilia 
o sistema imunológico saudável*

______                        Abies concolor Energia e fortalecimento, estabilidade, 
calmante e reconfortante

______                        Laranja Silvestre Energizante e revitalizante, limpador 
e purificante, sistema imunológico saudável*

______                        Wintergreen Sensação suavizante e quente, reduz 
o aparecimento de manchas

______                        Ylang Ylang Cabelo saudável e com brilho, 
perspectiva positiva, suporte antioxidante*, 
calmante e revigorante

______                        AromaTouch® Reconfortante e relaxante
______                        Balance Relaxamento, alívio de sensações de 

ansiedade
______                        Breathe     Mantém sensações de vias aéreas livres e 

fácil respiração, sono profundo, minimiza ameaças 
sazonais

______                        Mistura Cítrica Reduz stress, eleva o humor
______                        ClaryCalm™ Equilibra o humor, acalma e refresca
______                        Cheer™ Promove sensações de disposição promissora, 

atitude alegre e positividade
______                        Console™ Promove o alívio do sofrimento 

e preocupação; ajuda a se sentir reconfortado 
e decidido

______                        DDR Prime™ Auxilia a integridade celular saudável*
______                        Deep Blue®     Massagem relaxante
______                        DigestZen®         Promove a digestão*, trato 

gastrointestinal saudável*, alivia o mal-estar*
______                        Elevation™ Confiança e autoestima, diminui a 

sensação de stress, eleva o humor, promove 
vitalidade

______                        Forgive™ Promove sensação de liberação para deixar 
a raiva e a culpa para trás, seguir em frente aliviado 
e renovado

______                        Immortelle Reduz aparência de linhas de expressão 
e rugas, pele radiante e jovem

______                        InTune™ Melhora e mantém senso de concentração
______                        Motivate™ Promove sensação de crença, 

confiança e segurança em si mesmo para incentivar 
a produtividade

______                        On Guard®               Promove sistema imunológico 
saudável*, e função respiratória saudável*, protege 
contra ameaças ambientais*

______                        Passion™ Estimula sensação de excitação, desejo 
de tomar riscos e fazer descobertas

______                        PastTense® Acalma emoções, sensação de alívio 
e resfriamento

______                        Peace™ Promove a liberação da sensação de 
inquietação e esgotamento e incentiva a compostura

______                        Purify Alivia as irritações da pele, elimina odor 
e refresca o ar

______                        Serenity Calmante, sono profundo, relaxamento
______                        Slim & Sassy®     Metabolismo saudável*, eleva o humor, 

acalma o estômago*, controla desejos por alimentos*
______                        TerraShield Repelente de insetos eficaz
______                        Tri-Ease™     Proteção sazonal*, promove respiração 

limpa*, função respiratória saudável*
______                        Whisper™ Promove emoções calmantes, acentua 

a química corporal, sensações de atração
______                        Zendocrine®     Purifica e desintoxica*, promove 

função hepática saudável*, fornece antioxidantes

______                        Alpha CRS+® Clareza mental e função cerebral, 
função imune celular saudável*

______                        A2Z Mastigável Desenvolvimento celular saudável*, 
saúde e bem-estar geral* 

______                        Nutrientes ósseos Promove ossos saudáveis*, 
complexo mineral

______                        DDR Prime™     Integridade celular saudável*, 
protege contra stress oxidante*

______                        Deep Blue® Complex Alivia dor e desconforto*, 
promove conforto muscular e articular*

______                        Digest Tab™ Promove digestão*, alivia mal-estar*
______                        Óleo de Coco Fracionado Barreira suavizante, 

hidrante facial
______                        GX Assist® Sistema digestivo saudável*, limpador 

natural*
______                        IQ Mega™ Função dos sistemas imunológico, nervoso 

e cardiovascular saudável*, suporta articulação*
______                        Lifelong Vitality Combinação tripla de nutrientes
______                        Microplex MVp™ Suporte de vitamina e mineral, 

promove metabolismo e energia celular*, promove 
digestão saudável* e imunológica*

______                        Mito2Max™ Aumento adicional de energia*, produção 
de energia celular saudável*

______                        On Guard+ Softgels® Fortifica o sistema imunológico*, 
função respiratória saudável*

______                        PB Assist+® Digestão saudável* e sistema 
imunológico*

______                        Fitoestrógeno Promove níveis normais de hormônio*, 
promove ciclo menstrual*

______                        TerraGreens™ Nutrientes essenciais, digestão 
e sistema imunológico saudáveis*

______                        TerraZyme® Digestão saudável*, melhora o processo 
digestivo natural do corpo*, acelera a conversão de 
alimentos para energia celular*

______                        Trim Shake™ Com teor baixo de gordura, rico em 
fibras, rico em proteínas, ajuda a liberação do 
controle de cortisol

______                        V Shake Fórmula vegana do Trim Shake
______                        Vegan LLV Fórmula vegana do LLV
______                        xEO Mega® Função saudável do cérebro, olhos 

e sistema nervoso*, sistemas cardiovascular 
e imunológico*

______                        Complexo de Zendocrine® Purifica e desintoxica*, 
auxilia o fígado, rim, cólon, pulmões e pele*

______                        Sabão em Barra Citrus Bliss Barra de sabão 
revigorante

______                        Loção para Mãos Citrus Bliss Loção revigorante
______                        Creme de Óleos Essenciais Correct-X Alivia e hidrata
______                        Loção Corporal e para as Mãos Loção base para 

adicionar óleos
______                        Roll On, Loção facial, sabão em espuma facial 

HD Clear™ Promove uma pele com visual 
claro e saudável

______                        Bálsamo Labial com Hortelã e Laranja Silvestre
______     Desodorante natural Livre de álcool e alumínio
______     Sistema Facial Reveal Óleo essencial facial
______                        Mantém brilho saudável, soro da raiz às pontas, 

shampoo protetor, condicionador suavizante 
Salon Essentials Cuidados com o cabelo com 
óleos essenciais

______                        Sabão em Barra Serenity Sabão em barra relaxante
______                        Limpador, tonalizante, hidrante e soro hidrante da 

Veráge™ Cuidados com a pele naturais

______                        Gotas para Respiração Limpa vias aéreas e respiração*, 
saúde respiratória*

______                        Breathe™ Vapor Stick Mantém sensações de vias 
áreas livres e fácil respiração, sono profundo, 
minimiza ameaças sazonais

______                        Loção Calmante Deep Blue® Loção suavizante
______                        Pasta de Dente Branqueadora On Guard® Pasta de 

dente natural
______                        Gotas para garganta On Guard® Saúde do sistema 

imunológico*
______                        Limpador, sabonete em espuma para as mãos 

On Guard® 
______                        Detergente para lavar roupas On Guard® 
______                        Difusor de Aroma Ace, AromaLite, Lótus, Pétalas 

Use difusores para uso aromático
______                        Veggie Caps Cápsulas de gel vegetarianas vazias
______                        Barras de Controle Slim & Sassy Control Bars (Maçã, limão 

ou damasco) controla peso, promove controle de apetite*
______                        Mistura Instantânea de Controle Slim & Sassy 

Controle e redução de apetite*BEM-ESTAR
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Estas informações destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser uma 
alternativa para cuidados médicos ou para receitar tratamento para qualquer condição de 
saúde específica. Consulte um profissional de saúde qualificado para tratamento médico.

*Essas declarações não foram avaliadas pelo órgão de Administração de Drogas e Alimentos dos Estados 
Unidos (FDA). Esses produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou evitar qualquer doença. 
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Pirâmide de bem-estar da dōTERRA
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Perguntas Frequentes 

Assista a um breve vídeo sobre os benefícios das recompensas por fidelidade em sharesuccess.com/rewards.

Como recupero 30% em créditos de produtos GRÁTIS?
• Sua porcentagem de recompensas por fidelidade cresce 

com o tempo desde o primeiro mês em que você faz um 
pedido após se inscrever.

• Sua porcentagem inicial depende do kit com o qual você 
começou. Qualquer porcentagem com a qual você tenha 
começado, irá crescer em 5% a cada 3 meses até chegar 
no máximo de 30% de Recompensas do LRP. 

Como criar ou alterar meu pedido do LRP?
• Entre em sua conta em mydoterra.com. Clique em “Criar 

Novo Pedido do LRP”, ou edite itens em um pedido existente.

Como resgato meus pontos de recompensas por fidelidade?
• Em seu carrinho de compras virtual, selecione “Usar pontos” 

nos produtos que você gostaria de resgatar com seus 
pontos de recompensas por fidelidade. Novos pontos são 
adicionados no dia 15 do mês seguinte após cada pedido 
ser realizado.

Como cancelo meu pedido de recompensas por fidelidade?
• Você pode cancelar seu pedido do LRP a qualquer 

momento por telefone, chat on-line ou e-mail para 
service@doterra.com. O Atendimento ao Cliente da 
dōTERRA irá auxiliá-lo a resgatar quaisquer créditos em 
produtos grátis que você tenha acumulado. Esteja ciente 
de que ao cancelar, você volta a ter 10% de recompensas 
quando começar a pedir novamente pelo LRP.

Posso ter mais de um pedido do LRP?
• Sim, se você precisar de mais de um pedido mensal, apenas 

altere seu pedido do LRP e realize-o novamente em qualquer 
dia do mês que você quiser. Realize quanto pedidos quiser. 
Apenas cancele quaisquer pedidos que você não deseja 
receber no mês seguinte. 

Como eu recebo um reembolso de 100% por meu envio?
• 50% de seu envio será reembolsado em créditos de produtos 

ao fazer qualquer pedido no LRP. Os 50% restantes serão 
reembolsados em créditos de produtos se o pedido do 
LRP for processado on-line, sem ligar para o atendimento 
ao cliente.

Como eu maximizo as ofertas especiais da dōTERRA?
• Faça um pedido do LRP de pelo menos 125 PV (valor do 

produto) entre os dias 5 e 15. Isto o prepara para receber 
o produto do mês GRÁTIS. Preste atenção ao PV contra 
o preço, já que muitas ofertas especiais são relacionadas 
ao PV, e começam no 1º dia do mês.

Quer aproveitar ao máximo sua conta atacadista na 
dōTERRA? Receba ainda mais benefícios, incluindo 
produtos GRÁTIS quando fizer seu pedido mensal 
pelo Programa de Recompensas por Fidelidade!

Consiga preços de atacado (25% de desconto no varejo)
Obtenha 10-30% de pontos de recompensa e aumente a %
Receba grátis o produto do mês
Receba de volta custos de envio em créditos de produto grátis
Auxilie a transformação duradoura do estilo de vida
Qualifique-se para receber renda

BENEFÍCIOS PADRÃO LRP

A forma mais inteligente de comprar:
Programa de

Recompensas por Fidelidade
Como receber 30% em créditos de produtos GRÁTIS

Sua porcentagem de recompensas aumenta com o tempo.

10% 15% 20% 25% 30%
1-3 meses 4-6 meses 7-9 meses 10-12 meses Mais de 13 meses

grátis

E Mais! Faça um pedido de 
mais de 125 PV até o dia 15 

para receber GRÁTIS 
o produto do mês!

Guarde pontos de recompensas do LRP

Receba de 10-30% de pontos de recompensas e aumente a %

Qualifique-se para receber renda*

Receba o produto do mês grátis
(pedidos feitos entre os dias 5 - 15)

*Para receber comissões, você deve ter um único pedido de pelo menos 100 PV.

O VALOR DO PRODUTO (PV) DEVE EXCEDER » 1 50 100 125

Dicas

Pedidos
Favoritos
do LRP

Aproveite!

• Evite contato com os olhos, nariz 
e interior do ouvido. 

• Use em um difusor com óleo de 
coco fracionado para pele sensível. 

• Os óleos da dōTERRA® são muito 
potentes. Use quantidades 
menores com mais frequência 
para melhores resultados.

• Evite exposição ao sol por várias 
horas após aplicar óleos de limão, 
laranja silvestre, bergamota, lima, 
toranja e outros óleos 
topicamente cítricos.

SEGURANÇA

• Óleos diferentes funcionam para 
pessoas diferentes. Ao não obter 
resultados, experimente óleos ou 
métodos de aplicação diferentes. 

• Use uma compressa de água 
quente ou massageie para os óleos 
entrarem mais profundamente 
ou para absorção mais rápida.

• Para afetar o corpo todo 
rapidamente, aplique óleos na 
sola dos pés, coluna ou umbigo. 

EFICÁCIA

• Mantenha seus óleos bem 
conservados evitando exposição 
a temperaturas extremas ou luz 
do sol direta.

• Use recipientes de vidro com seus 
óleos já que eles podem quebrar 
recipientes de plástico com o tempo.

• Coloque difusores nos quartos 
e em áreas com tráfego intenso.

MELHORES PRÁTICAS

Conjunto de Suporte
Imunológico

Preço de Suplementos Especial
Peça um Daily Nutrient Pack ou Lifelong Vitality 
Pack e compre até três suplementos adicionais 

por apenas US$ 20 (10PV) cada!

Relaxed Muscles Set

Conjunto Bom
Descanso

Conjunto para
Relaxamento
de Músculo
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Perguntas Frequentes 

Assista a um breve vídeo sobre os benefícios das recompensas por fidelidade em sharesuccess.com/rewards.

Como recupero 30% em créditos de produtos GRÁTIS?
• Sua porcentagem de recompensas por fidelidade cresce 

com o tempo desde o primeiro mês em que você faz um 
pedido após se inscrever.

• Sua porcentagem inicial depende do kit com o qual você 
começou. Qualquer porcentagem com a qual você tenha 
começado, irá crescer em 5% a cada 3 meses até chegar 
no máximo de 30% de Recompensas do LRP. 

Como criar ou alterar meu pedido do LRP?
• Entre em sua conta em mydoterra.com. Clique em “Criar 

Novo Pedido do LRP”, ou edite itens em um pedido existente.

Como resgato meus pontos de recompensas por fidelidade?
• Em seu carrinho de compras virtual, selecione “Usar pontos” 

nos produtos que você gostaria de resgatar com seus 
pontos de recompensas por fidelidade. Novos pontos são 
adicionados no dia 15 do mês seguinte após cada pedido 
ser realizado.

Como cancelo meu pedido de recompensas por fidelidade?
• Você pode cancelar seu pedido do LRP a qualquer 

momento por telefone, chat on-line ou e-mail para 
service@doterra.com. O Atendimento ao Cliente da 
dōTERRA irá auxiliá-lo a resgatar quaisquer créditos em 
produtos grátis que você tenha acumulado. Esteja ciente 
de que ao cancelar, você volta a ter 10% de recompensas 
quando começar a pedir novamente pelo LRP.

Posso ter mais de um pedido do LRP?
• Sim, se você precisar de mais de um pedido mensal, apenas 

altere seu pedido do LRP e realize-o novamente em qualquer 
dia do mês que você quiser. Realize quanto pedidos quiser. 
Apenas cancele quaisquer pedidos que você não deseja 
receber no mês seguinte. 

Como eu recebo um reembolso de 100% por meu envio?
• 50% de seu envio será reembolsado em créditos de produtos 

ao fazer qualquer pedido no LRP. Os 50% restantes serão 
reembolsados em créditos de produtos se o pedido do 
LRP for processado on-line, sem ligar para o atendimento 
ao cliente.

Como eu maximizo as ofertas especiais da dōTERRA?
• Faça um pedido do LRP de pelo menos 125 PV (valor do 

produto) entre os dias 5 e 15. Isto o prepara para receber 
o produto do mês GRÁTIS. Preste atenção ao PV contra 
o preço, já que muitas ofertas especiais são relacionadas 
ao PV, e começam no 1º dia do mês.

Quer aproveitar ao máximo sua conta atacadista na 
dōTERRA? Receba ainda mais benefícios, incluindo 
produtos GRÁTIS quando fizer seu pedido mensal 
pelo Programa de Recompensas por Fidelidade!

Consiga preços de atacado (25% de desconto no varejo)
Obtenha 10-30% de pontos de recompensa e aumente a %
Receba grátis o produto do mês
Receba de volta custos de envio em créditos de produto grátis
Auxilie a transformação duradoura do estilo de vida
Qualifique-se para receber renda

BENEFÍCIOS PADRÃO LRP

A forma mais inteligente de comprar:
Programa de

Recompensas por Fidelidade
Como receber 30% em créditos de produtos GRÁTIS

Sua porcentagem de recompensas aumenta com o tempo.

10% 15% 20% 25% 30%
1-3 meses 4-6 meses 7-9 meses 10-12 meses Mais de 13 meses

grátis

E Mais! Faça um pedido de 
mais de 125 PV até o dia 15 

para receber GRÁTIS 
o produto do mês!

Guarde pontos de recompensas do LRP

Receba de 10-30% de pontos de recompensas e aumente a %

Qualifique-se para receber renda*

Receba o produto do mês grátis
(pedidos feitos entre os dias 5 - 15)

*Para receber comissões, você deve ter um único pedido de pelo menos 100 PV.

O VALOR DO PRODUTO (PV) DEVE EXCEDER » 1 50 100 125

Dicas

Pedidos
Favoritos
do LRP

Aproveite!

• Evite contato com os olhos, nariz 
e interior do ouvido. 

• Use em um difusor com óleo de 
coco fracionado para pele sensível. 

• Os óleos da dōTERRA® são muito 
potentes. Use quantidades 
menores com mais frequência 
para melhores resultados.

• Evite exposição ao sol por várias 
horas após aplicar óleos de limão, 
laranja silvestre, bergamota, lima, 
toranja e outros óleos 
topicamente cítricos.

SEGURANÇA

• Óleos diferentes funcionam para 
pessoas diferentes. Ao não obter 
resultados, experimente óleos ou 
métodos de aplicação diferentes. 

• Use uma compressa de água 
quente ou massageie para os óleos 
entrarem mais profundamente 
ou para absorção mais rápida.

• Para afetar o corpo todo 
rapidamente, aplique óleos na 
sola dos pés, coluna ou umbigo. 
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• Mantenha seus óleos bem 
conservados evitando exposição 
a temperaturas extremas ou luz 
do sol direta.

• Use recipientes de vidro com seus 
óleos já que eles podem quebrar 
recipientes de plástico com o tempo.
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e em áreas com tráfego intenso.
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Obter suporte

Receba a série de e-mails do Viva 
o Estilo de Vida de Bem-Estar em 

sharesuccess.com/live

• CVerifique seu back-o�ce
• Fale com um representante on-line ao vivo
• E-mail: service@doterra.com

• Américas: +1 800-411-8151 
• Austrália: +61 (02) 8006-4854
• Reino Unido: +44 (0)1480 433444

Centro de Produtos dos EUA da dōTERRA
Seg-Sex 8h-18h MST
SÁB 11h-16h MST

Veja soluções em um guia de referência 
ou aplicativo móvel sobre o óleo. 

Saiba mais e tenha ótimas ideias com 
a Revista trimestral Living da dōTERRA em

 doterrablog.com/doterra-living

Seu Principal Suporte
Telefone
E-mail
Equipe de Televendas/Site/Grupos do Facebook

Outro suporte   

Telefone
E-mail

Futuros Eventos e Aulas Locais ou On-line: Links Principais: 

doterraeveryday.com (eventos e notícias)
doterrauniversity.com (ensino sobre óleos, ajuda de back-o�ce)
aromaticscience.com (diretório de pesquisa)

O QUE VEM A SEGUIR?

SAIBA MAIS

QUER GANHAR
PRODUTOS GRÁTIS?
Receba óleos essenciais 
GRÁTIS ao apresentar uma 
aula sobre a dōTERRA com 
seus amigos e família! 

VOCÊ GOSTARIA DE 
COMPLEMENTAR OU 
SUBSTITUIR SUA RENDA? 
Peça a quem o inscreveu para 
compartilhar como fazer para 
receber renda e fazer a diferença.

Membro nº

Senha

Use nossos serviços premiados de membros:
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