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A NOSSA MISSÃO
Na dōTERRA, temos um compromisso com a partilha dos benefícios dos óleos 
essenciais com o mundo. Continuaremos a fazê-lo: 

•   Descobrindo e desenvolvendo os produtos 
concebidos com óleos essenciais de maior qualidade 
do mundo através de uma rede otimizada de 
botânicos, químicos, cientistas e profissionais de 
saúde altamente qualificados e experientes.

•   Produzindo os nossos produtos concebidos com 
óleos essenciais de acordo com o mais elevado 
padrão de qualidade, pureza e segurança da indústria, 
o CPTG™ – Certificado Grau Pureza Testado.

•   Distribuindo os nossos produtos através de 
Consultores de Bem-Estar que, a partir de casa, 
introduzem, ensinam e vendem produtos de 
bem-estar dōTERRA localmente, através do 
contacto pessoal, e globalmente, através de sites 
de compras online personalizados.

•   Oferecendo oportunidades educacionais a todos os 
interessados em descobrir como os óleos essenciais 
de grau testado podem ser utilizados como 
alternativa de bem-estar de cuidados pessoais.

•   Reunindo representantes da medicina tradicional e 
alternativa para incentivar o estudo e a aplicação dos 
óleos essenciais nas práticas de saúde modernas.



Os produtos de bem-estar essenciais próprios da dōTERRA™ são comercializados exclusivamente 

pelos Consultores de Bem-Estar através da partilha pessoal, websites personalizados e centros e 

spas de bem-estar em todo o mundo. Para encomendar, fale com o Consultor de Bem-Estar que lhe 

forneceu este Guia de Produtos ou ligue para um dos números no verso para localizar um consultor 

na sua área. Estão disponíveis vagas para Consultor de Bem-Estar.
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Em 2008, um grupo de profissionais de saúde e empresários juntou-se com a visão comum de partilhar o poder 

dos óleos essenciais puros com o mundo. Cada um deles compreendia que os óleos essenciais, quando extraídos 

da forma correta nas melhores regiões e testados rigorosamente quanto aos mais altos níveis de pureza e poder, 

são uma dádiva da Terra à humanidade. Eles criaram uma empresa e deram-lhe o nome "dōTERRA", uma palavra 

com origem latina que significa "Dádiva da Terra". Esta dádiva traz consigo a grande responsabilidade de respeitar 

o poder de cada elemento, os conhecimentos de cada produtor e o potencial de cada comunidade que contribui. 

A dōTERRA centra-se em manter os mais altos níveis de pureza e sustentabilidade ao colaborar com produtores 

através do Co-Impact Sourcing™. Este modelo único implementa parcerias a longo prazo e mutuamente benéficas 

com fornecedores, nas quais agricultores experientes se encarregam da supervisão das plantas e dos ambientes de 

cultivo. Por sua vez, a dōTERRA oferece empregos com salários justos, o que promove economias locais mais fortes 

e cadeias de fornecimento mais saudáveis e estáveis. 

Cada óleo essencial dōTERRA é submetido a rigorosos testes CPTG™ – Certificado Grau Pureza Testado, 

orientados pelos mais recentes avanços na investigação sobre óleos essenciais e implementação de testes.  

A dōTERRA beneficia dos crescentes conhecimentos e experiência de uma Comissão Médica Consultiva 

composta por consultores em química, microbiologia, botânica, ciências da investigação, fisiologia e ciências 

nutricionais a nível global. 

Desde o início da dōTERRA, Consultores de Bem-Estar independentes partilham os benefícios dos óleos essenciais 

CPTG™ dōTERRA com milhões de clientes em todo o mundo. 

A dōTERRA destaca-se como uma empresa de saúde e bem-estar integradora global e como a maior empresa de 

óleos essenciais do mundo.* Ao aliar-se a profissionais médicos respeitados e parceiros de investigação 

reconhecidos a nível mundial, a dōTERRA revoluciona os cuidados de saúde ao integrar profissionais de medicina 

convencional com abordagens alternativas para promover cuidados de bem-estar individualizados. 

Para que a dōTERRA nunca esqueça o caráter sagrado desta dádiva, a dōTERRA Healing Hands Foundation™, uma 

organização de beneficência registada nos Estados Unidos, oferece recursos e ferramentas a comunidades de 

obtenção e organizações de beneficência de todo o mundo para promoção da autossuficiência, de cuidados de 

saúde, educação e saneamento, bem como para o combate ao tráfico de seres humanos. 

É com o mais profundo respeito que oferecemos esta “Dádiva da Terra” e si e à sua família. 

A HISTÓRIA DA dōTERRA
A mudar o mundo com uma gota, uma pessoa, uma comunidade de cada vez

* Líder verificado do Mercado Global da Aromaterapia e Óleos Essenciais
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CPTG™ Certificado Grau Pureza Testado
Os óleos essenciais dōTERRA CPTG – Certified Pure Tested Grade™ são compostos aromáticos puros e naturais 

cuidadosamente extraídos das plantas. Não contêm agentes de volume ou ingredientes artificiais que diluam as suas 

qualidades ativas, nem contaminantes ou outros resíduos químicos.

Embora seja muito importante manter os nossos óleos isentos de agentes contaminantes, também é necessário 

assegurar a presença dos compostos ativos dos óleos nos níveis corretos, para garantir a sua segurança e eficácia. 

Vários óleos têm a indicação de grau terapêutico e alguns podem ser puros, mas poucos são submetidos a padrões de 

teste rigorosos quanto à sua composição química. Os óleos essenciais dōTERRA CPTG – Certified Pure Tested Grade 

(Certificado Grau Pureza Testado) são submetidos a testes cruzados através de Espectrometria de massa e 

Cromatografia de gás para garantir a pureza do extrato e o poder da composição de cada lote.

A dōTERRA trabalha em estreita parceria com uma rede global de químicos e produtores de óleos essenciais  

líderes da indústria para selecionar material botânico das espécies corretas, cultivadas nos ambientes ideais e 

cuidadosamente colhidas na altura certa. Os compostos aromáticos das plantas são habilidosamente extraídos por 

destiladores experientes e submetidos a uma análise química para garantir a sua pureza e composição. os óleos 

essenciais dōTERRA CPTG – Certified Pure Tested Grade (Certificado Grau Pureza Testado) estão entre os óleos mais 

puros e benéficos atualmente disponíveis em todo mundo.

Padrões igualmente rigorosos de segurança e eficácia são aplicados a todos os produtos de bem-estar da 

dōTERRA. Orientada pela sua Comissão Científica Consultiva, a dōTERRA recorre exclusivamente a parceiros  

de desenvolvimento e produção de topo, com a certificação Good Manufacturing Practice (GMP) (Boas Práticas 

de Fabricação) e com reputação de inovação e qualidade superior na indústria. Cada produto dōTERRA irá 

exceder garantidamente as expetativas de desempenho e satisfação do cliente.

Testados, fiáveis.
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A rede dōTERRA de produtores e destiladores botânicos abrange todo o globo, desde a Itália até ao Madagáscar  

e da Argentina à Nova Zelândia. Apenas os óleos essenciais mais puros e potentes cumprem os nossos rigorosos 

padrões CPTG™ – Certified Pure Tested Grade (Certificado Grau Pureza Testado). 

À medida que a dōTERRA procura fontes de óleos da mais alta qualidade em todo o mundo, também estamos 

empenhados em construir relações duradouras e benéficas para os nossos produtores. Para tal, aderimos aos 

nossos Princípios orientadores de obtenção.

Mais de metade dos países de onde a dōTERRA obtém os seus mais de 130 óleos são considerados países em 

desenvolvimento. Através do Co-Impact Sourcing™, a dōTERRA está a combater a pobreza e o desfavorecimento 

das populações nestas áreas ao oferecer parcerias a longo prazo e mutuamente benéficas com fornecedores,  

com empregos sustentáveis e rendimento seguro.

Fontes de óleos dōTERRA Óleo de origem Co-Impact:

Soluções para a pobreza

Gestão ambiental
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Os óleos essenciais foram utilizados ao longo da história 

em diversas culturas devido às suas propriedades 

benéficas para a saúde. As tendências modernas para 

abordagens mais holísticas aos cuidados pessoais e a 

crescente validação científica de práticas de saúde 

alternativas estão a impulsionar a redescoberta dos 

enormes benefícios dos óleos essenciais para a saúde. 

Muitos têm propriedades poderosas. A sua estrutura 

química única proporciona benefícios direcionados 

através de uma aplicação tópica e determinados óleos 

podem ser utilizados internamente. 

Métodos de Extração
Os óleos essenciais são normalmente extraídos através 

de um processo de destilação a vapor de calor reduzido, 

em que o vapor é circulado sob pressão através do 

material da planta, libertando os óleos essenciais para o 

vapor. À medida que a mistura de vapor arrefece, a água 

e os óleos são separados e o óleo é recolhido na sua 

forma pura. Para garantir um extrato de óleo de 

composição correta da mais elevada qualidade, a 

temperatura e a pressão têm de ser monitorizadas 

atentamente. Um calor e pressão insuficientes não 

permitem libertar o valioso óleo; um excesso pode 

fraturar a composição química delicada de um extrato  

e alterar a sua potência.

Igualmente importante para o processo meticuloso de 

extração é a cuidadosa seleção das espécies de planta, 

partes da planta e métodos de colheita que produzem 

os óleos essenciais mais puros e potentes. Este processo 

complexo é uma forma de arte e também uma ciência e 

requer o trabalho conjunto de produtores e destiladores 

experientes para assegurar um produto superior. 

Os óleos essenciais são compostos aromáticos naturais presentes em sementes, cascas, caules, raízes, flores 
e outras partes de plantas. As suas fragrâncias podem ser belas e poderosas. Se já alguma vez desfrutou da 
dádiva de uma rosa, se já passeou por um campo de lavanda ou sentiu o aroma da hortelã acabada de cortar, 
já experienciou as qualidades aromáticas dos óleos essenciais. Os óleos essenciais podem melhorar o estado 
de humor, acalmar os sentidos e desencadear respostas emocionais poderosas. No entanto, a utilização dos 
óleos essenciais é muito mais do que o apelo da sua fragrância.

O que são os 
ÓLEOS ESSENCIAIS?

O QUE SÃO OS ÓLEOS ESSENCIAIS?
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Utilizações
Os óleos essenciais são utilizados numa grande variedade de aplicações de bem-estar emocional e físico. 
Podem ser utilizados individualmente ou em misturas complexas, consoante a necessidade específica e o 
resultado pretendido. A utilização de óleos essenciais pode ser tão profundamente simples como marcante.  
No entanto, trabalhar com um utilizador de óleos essenciais experiente ajudará o principiante a desfrutar  
de uma experiência mais benéfica e prazerosa.

Os óleos essenciais contêm uma concentração poderosa de extratos botânicos e devem ser utilizados sempre 
de acordo com as respetivas instruções. Contudo, são altamente concentrados e devem ser utilizados com 
cuidado. Certifique-se de que utiliza apenas óleos essenciais puros e respeite todas as advertências e 
instruções dos rótulos. Os óleos essenciais nunca devem ser aplicados nos olhos ou no canal auditivo. Se 
ocorrer vermelhidão ou irritação quando utilizar os óleos essenciais topicamente, aplique um óleo de diluição, 
como o Óleo de Coco Fracionado, na área afetada. A água não dilui os óleos essenciais. Consulte o seu médico 
antes de utilizar os óleos essenciais se estiver grávida ou a receber tratamentos médicos.



LAVANDA Lavandula angustifolia

•  Aplique na planta dos pés ou numa almofada antes de adormecer
•  Utilize com sais de banho para uma experiência de spa relaxante
•  Aplique levemente para acalmar a pele exposta ao sol
•  Aplique nas costas, nas mãos ou nos pés de uma criança agitada
•  Utilize para acalmar irritações cutâneas ocasionais
•  Acalme a pele sensível e os poros após a depilação
•  Aplique em lábios secos e gretados antes de aplicar um  

bálsamo de lábios
•  Adicione a uma loção para uma massagem de mãos relaxante

LIMÃO Citrus limon

• Adicione uma gota a uma garrafa de água ou à água servida 
num restaurante

•  Adicione a uma gota de mel e ingira
•  Adicione às suas iguarias e receitas de sobremesa favoritas para  

um toque doce e intenso

HORTELÃ-PIMENTA Mentha piperita

• Adicione uma a duas gotas à sua receita de smoothie favorita para 
uma explosão de sabor mentolado

•  Utilize com Limão na água  para um elixir bucal refrescante 
•  Adicione uma gota do óleo de Hortelã-Pimenta a fruta cortada, 

como morangos ou limas, para uma água aromatizada deliciosa
•  Combine com Limão para utilizar internamente

Por onde 
COMEÇO?
A utilização de óleos essenciais é intuitivamente simples e extremamente satisfatória. No entanto, 
os diversos óleos disponíveis, com as suas inúmeras combinações e aplicações de bem-estar, podem 
ser um pouco avassaladores para os iniciados. Para dar um primeiro passo simples na sua jornada 
com os óleos essenciais, recomendamos um trio de Lavanda, Limão e Hortelã-Pimenta. Estes são 
três dos nossos mais populares óleos e proporcionarão uma experiência marcante para si e para a 
sua família, graças às propriedades benéficas destes óleos essenciais.

KIT DE INTRODUÇÃO AOS  
ÓLEOS ESSENCIAIS  LÍDER DE VENDAS

Perfeito para principiantes, o Kit de introdução aos óleos essenciais é tudo  
o que necessita para começar a usufruir dos benefícios transformadores  
dos óleos essenciais dōTERRA™. O kit inclui:

• Óleo essencial de Lavanda (frasco de 5 ml)
• Óleo essencial de Limão (frasco de 5 ml)
• Óleo essencial de Hortelã-Pimenta (frasco de 5 ml)
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A coleção de óleos individuais dōTERRA™ representa a melhor gama de extratos aromáticos atualmente 
disponíveis no mercado. Cada óleo individual oferece a essência vital da sua origem botânica, cuidadosamente 
nutrida, colhida e destilada em várias partes do mundo. Cada óleo passa por rigorosos padrões de pureza 
e potência. Uma extraordinária gama de energias botânicas, que podem ser usadas individualmente ou 
misturadas para obter benefícios personalizados.

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS

ÓLEOS ESSENCIAIS INDIVIDUAIS



PIMENTA PRETA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Piper nigrum | 5 ml

Estimulante e saborosa, a Pimenta 
Preta melhora qualquer prato.

• Melhora o sabor dos alimentos

• Um componente aromatizante 
versátil amplamente utilizado  
em todo o mundo em pratos 
saborosos, comummente moído  
na sua forma em grão

ARBORVITAE
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Thuja plicata | 5 ml

Conhecida como a "árvore da vida",  
a Arborvitae é majestosa em tamanho 
e abundante em benefícios.

• Tem o potencial de proporcionar 
benefícios para a pele

• É frequentemente utilizado em 
práticas de meditação

CÁSSIA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Um parente próximo da canela,  
a Cássia tem uma fragrância 
maravilhosa e milhares de anos  
de utilização ao longo da história.

• Utilizada na culinária como 
substituto da canela

• É um ingrediente popular para 
diferentes aperitivos, pães  
e sobremesas

SEMENTE DE AIPO  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Apium graveolens | 15 ml

Com uma utilização que remonta à 
China do século V, o aipo tornou-se 
um ingrediente bem conhecido numa 
variedade de pratos. As sementes são 
o principal repositório do óleo 
essencial, que é extraído através de 
destilação a vapor.

• Conhecido pelo seu aroma 
complexo, forte, doce e apimentado

• Um complemento saboroso para 
uma variedade de pratos

ABETO NEGRO  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Picea mariana | 5 ml

Historicamente utilizado pelos 
indígenas americanos para promover 
a saúde da pele como parte da sua 
cura espiritual, o Abeto negro é um 
poderoso óleo essencial de madeira.

• Proporciona um alívio calmante  
à pele

• Promove sensações de relaxamento 
e de tranquilidade

• Alivia irritações ligeiras na pele

• Contribui para proporcionar  
uma massagem calmante e 
reconfortante após a prática  
de exercício físico extenuante

MANJERICÃO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Ocimum basilicum | 15 ml

Pertencente à família da menta, o 
Manjericão é uma erva benéfica 
frequentemente utilizada em culinária. 

• Um componente aromatizante 
versátil amplamente utilizado no 
mundo numa variedade de pratos

• Tempero de culinária herbáceo

CEDRO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Juniperus virginiana | 15 ml

Conhecido pela sua cor rica e pelo seu 
aroma quente e amadeirado, o óleo 
essencial de Cedro proporciona vários 
benefícios para a pele. 

• Confere propriedades de limpeza e 
definição da pele quando adicionado 
ao tónico ou creme hidratante facial

• Ajuda a manter a pele com um 
aspeto saudável

CANELA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

A canela tem uma longa tradição  
de utilizações culinárias, porém,  
o óleo essencial é 
surpreendentemente versátil.

• É um ingrediente popular para 
diferentes aperitivos, pães  
e sobremesas

• Pode ser utilizado como substituto 
da canela nas suas receitas favoritas

CARDAMOMO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Um parente próximo do gengibre, o 
Cardamomo é conhecido por ser uma 
especiaria cara da culinária e pelos 
seus diversos benefícios. 

• Especiaria saborosa para 
cozinhados, bolos e pães

• Aroma fresco, mentolado e sabor 
herbáceo ideal para sopas e 
saladas, bem como para temperar 
receitas salgadas

BERGAMOTA 
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus bergamia | 15 ml

Extraído a frio da casca da bergamota, 
o óleo essencial de Bergamota é  
único entre os óleos cítricos.

• Frequentemente utilizado em 
massoterapia devido aos seus 
benefícios calmantes para a pele

• Aplique na pele durante o duche 
para desfrutar dos seus benefícios 
purificantes

COENTRO (FOLHA)
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Coriandrum sativum | 15 ml

Extraído das folhas da planta do 
coentro, o óleo essencial de Coentro 
(folha) é habitualmente utilizado pelo 
seu sabor fresco e apetitoso.

• Ideal para molhos, saladas e uma 
variedade de pratos salgados

• Dá aos alimentos uma sensação  
de frescura e sabor

TANACETO AZUL  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Tanacetum annuum | 5 ml

O óleo essencial de Tanaceto Azul provém 
da planta mediterrânica anual de flor 
amarela. Um ingrediente-chave de muitas 
misturas dōTERRA, incluindo as misturas 
dōTERRA Balance™ e Deep Blue™. 

• Promove uma sensação calmante 
quanto aplicado topicamente

• A sua cor azul rica pode manchar as 
superfícies, tecidos e a pele, por isso, 
recomenda-se uma utilização e  
diluição cuidadosas

• Adicione uma gota ao seu creme 
hidratante ou produto de limpeza  
para ajudar a reduzir o aparecimento 
de imperfeições na pele
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COPAIBA  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea e langsdorffii | 15 ml

A Copaiba assemelha-se à pimenta 
preta e é utilizada em práticas de 
saúde tradicionais pelos nativos do 
Brasil. O óleo de Copaiba é 
amplamente utilizado em produtos 
cosméticos e perfumes.

• Promove uma pele limpa e suave

• Reduz o aparecimento  
de imperfeições da pele

COENTRO (SEMENTE)
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Coriandrum sativum | 15 ml

Uma especiaria culinária popular, um 
toque de óleo essencial de Coentro 
(semente) é suficiente para 
transformar qualquer prato!

• Ideal para receitas saborosas

• Desfrute de uma gota de óleo de 
Coentro (semente) ingerida após 
uma grande refeição para uma 
sensação ligeira de alívio 

• Confere um sabor herbáceo a uma 
variedade de pratos

EUCALIPTO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Obtido a partir das folhas de 
eucalipto, o óleo essencial  
de Eucalipto possui vários  
compostos benéficos.

• Ajuda a promover sensações de 
relaxamento quando aplicado 
topicamente

• Adicione uma gota a um creme 
hidratante à sua escolha e aplique  
na pele em movimentos circulares

• Utilize em conjunto com os Óleos de 
Lavanda, Douglas Fir e Cipreste para 
propriedades calmantes e relaxantes

CIPRESTE
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cupressus sempervirens | 15 ml

O Cipreste é frequentemente utilizado 
em spas e por terapeutas massagistas 
devido aos seus muitos beneficios 
para a pele.

• Efeito estimulante, porém, de 
enraizamento das emoções, o  
que o torna útil para gerir o  
estado de espírito

• Melhora o aspeto das peles oleosas

FUNCHO DOCE
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Utilizado ao longo dos séculos, o 
Funcho Doce oferece vários benefícios 
e possui um distinto aroma a alcaçuz.

• Adiciona sabor a sopas, molhos  
e saladas

• Tome uma gota de óleo de Funcho 
Doce na água ou no chá em vez de 
ceder aos doces

DOUGLAS FIR
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Esta árvore perene alta tem um aroma 
doce e refrescante com uma leve nota 
de limão!

• Promove o bom humor e um 
ambiente positivo quando aplicado 
topicamente, ajudando o utilizador  
a sentir-se revitalizado

• Obtido a partir de árvores perenes 
na Nova Zelândia, o óleo Douglas Fir 
possui qualidades purificantes 
quando aplicado na pele

CITRONELA  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Recolhido das folhas de uma erva alta 
nativa da Ásia, o óleo essencial de 
Citronela tem um aroma fresco e 
revigorante. É uma companhia ideal 
para acampar, caminhadas e para 
qualquer lugar onde possa ir para 
explorar as belezas da natureza.

• Pode ajudar a promover uma  
pele limpa

• Suavizante para a pele e para o 
couro cabeludo

• Dilua conforme necessário para 
aplicar na pele

SÁLVIA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Salvia sclarea | 15 ml

A Sálvia é conhecida pelos seus 
efeitos calmantes e relaxantes  
quando aplicada na pele.

• O óleo essencial de Sálvia é um 
ingrediente-chave da mistura mensal 
própria da dōTERRA, ClaryCalm™

• Promove uma sensação de 
relaxamento em preparação para 
uma noite de sono tranquila

• Promove um cabelo e couro 
cabeludo de aspeto saudável

CRAVINHO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Conhecido como uma especiaria 
popular de culinária, os benefícios e as 
utilizações do cravinho remontam à 
antiga China e à Índia. 

• Frequentemente utilizado como 
especiaria de culinária

• Pode ser utilizado fora da cozinha 
com as suas propriedades únicas  
e poderosas

GERÂNIO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Pelargonium graveolens | 15 ml

A utilização do óleo essencial de 
Gerânio remonta ao antigo Egito, 
quando os egípcios utilizavam o 
Gerânio para embelezar a pele. 

• Ajuda a promover uma pele com 
aspeto limpo e saudável

• Promove um efeito calmante quando 
aplicado na pele após o duche

• Adicione algumas gotas ao seu 
champô ou amaciador para obter 
um brilho vibrante e saudável

GENGIBRE
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Zingiber officinale | 15 ml

O óleo essencial de Gengibre 
dōTERRA deriva do rizoma fresco da 
planta do gengibre. O gengibre é mais 
conhecido pelo seu sabor doce.

• Uma especiaria culinária popular 
utilizada em muitos pratos de todo o 
mundo e conhecida pelo seu aroma 
quente e terroso

• Utilize como substituto do gengibre 
seco ou fresco em doces, tais como 
bolos e bolachas de gengibre

INCENSO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Boswellia carterii, frereana,  
e sacra | 15 ml

Talvez o mais precioso dos óleos 
essenciais, o Incenso é altamente 
versátil quanto aos seus usos  
e benefícios.

• Pode ajudar a hidratar e 
rejuvenescer a pele

• Promove sensações de relaxamento 
e equilibra o estado de espírito

• Acalma a pele

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch Incenso
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MIRRA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Commiphora myrrha | 15 ml

Utilizada ao longo da história de 
várias formas, desde a meditação  
ao embalsamamento, a mirra 
continua a ser frequentemente 
recomendada nos nossos dias.

• Ajuda a promover o equilíbrio 
emocional e uma sensação de 
bem-estar

• Contém propriedades únicas que 
limpam e melhoram o aspeto da pele

• Acalma a pele

CIDREIRA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Melissa officinalis | 5 ml

O nosso óleo mais raro, o óleo  
de Cidreira possui uma fragrância 
doce, fresca e cítrica e diversas 
propriedades benéficas.

• Ajuda a acalmar a tensão

• Quando utilizado topicamente,  
o óleo Cidreira pode ajudar a 
promover uma sensação de 
relaxamento

• Rejuvenesce a pele

ERVA LIMÃO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

A erva-limão produz um óleo essencial 
de citrinos suave, que proporciona 
múltiplos benefícios ao utilizador.

• Utilize na gastronomia asiática,  
em sopas, nos chás e em pratos  
com caril 

• Mistura-se bem com o óleo de 
Manjericão, Cardamomo ou Hortelã 

• Tempero de culinária herbáceo suave

EUCALIPTO LIMÃO 
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Com vários benefícios tópicos, o 
Eucalipto Limão proporciona um 
estímulo potente para a pele. O 
Eucalipto Limão também é conhecido 
pelo seu aroma refrescante que ajuda 
a criar um ambiente revigorante.

• Apoia e ajuda a purificar a pele

• Aroma revigorante e estimulante

• Proporciona vários benefícios tópicos

• Complemento perfeito para uma  
massagem calmante

MANJERONA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Origanum majorana | 15 ml

Também conhecida como “doce-de-
inverno” ou “alegria das montanhas”, 
o sabor herbáceo do óleo de 
Manjerona pode ser utilizado em 
diversas receitas. 

• Um aditivo de culinária herbáceo  
e reconfortante

• Utilize o óleo essencial de Manjerona 
na sua próxima receita que exija 
manjerona seca 

LIMA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus aurantifolia | 15 ml

O cheiro intenso e cítrico da Lima 
torna-a indispensável em qualquer 
coleção de óleos essenciais.

• Extraído a frio da casca da lima para 
preservar a sua natureza delicada e 
as suas propriedades úteis e fortes

• Pode ser utilizada para conferir um 
sabor intenso a várias receitas, desde 
pratos salgados a sobremesas doces

• Tempero de alimentos doces  
e ácidos

LIMÃO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus limon | 15 ml

Este óleo é um dos mais vendidos e 
possui vários benefícios e utilizações. 
É extraído a frio da casca de limão 
para preservar a sua natureza delicada 
e as suas propriedades potentes.

• Tempero ácido para os alimentos

• Pode ser utilizado para adicionar 
um sabor refrescante à água ou  
a várias receitas saborosas e 
sobremesas doces

• Propriedades revigorantes e 
estimulantes que ajudam a  
melhorar a disposição

LAVANDA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Lavandula angustifolia | 15 ml

A Lavanda é valorizada pelo seu aroma 
inconfundível e propriedades benéficas 
para a saúde há milhares de anos.

• Amplamente utilizada pelas suas 
qualidades calmantes e relaxantes

• Aplique uma gota à sua rotina  
de beleza para promover uma  
pele saudável

• Adicione à água do banho para 
dissolver as suas preocupações ou 
aplique nas têmporas e na nuca

Consulte a página 23 para informação sobre 
o Touch Lavanda

BAGA DE ZIMBRO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Juniperus communis | 5 ml

O óleo essencial de Baga de Zimbro, 
derivado de uma árvore conífera,  
tem uma história rica de benefícios  
e utilizações tradicionais.

• Aplique uma gota topicamente 
para promover uma compleição 
mais definida

• Tem um efeito calmante e de 
enraizamento quando aplicado 
topicamente

TORANJA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus X paradisi | 15 ml

Comummente conhecida pelo seu 
sabor ácido e picante, a toranja é o 
fruto redondo e de cor amarelo-laranja 
de uma árvore de citrinos perene.

• Confere um sabor perfumado e 
excecionalmente estimulante aos 
alimentos e bebidas, graças às suas 
fortes propriedades cítricas

• Tempero ácido para os alimentos

MANDARINA VERDE  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus nobilis | 15 ml

Extraído a partir do fruto verde da 
mandarineira, o óleo essencial de 
Mandarina Verde é único entre os 
óleos cítricos no que se refere ao 
sabor e às suas utilizações. 

• Promove uma sensação calmante

• Integre o óleo de Mandarina Verde 
na culinária ou na água para uma 
explosão de sabores rápida  
e refrescante

HELICRISO (PERPÉTUA 
DAS AREIAS)
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Helichrysum italicum | 5 ml

Destilado a partir do cacho de flores de 
uma erva perene, o Helicriso (Perpétua 
das Areias) é um dos óleos essenciais 
mais preciosos e procurados.

• Reduz o aparecimento de manchas 
e imperfeições da pele

• Massaje nas têmporas e na nuca 
para uma sensação calmante

• Promove uma compleição luminosa

Consulte a página 23 para informação sobre 
o Touch Helicriso (Perpétua das Areias)

13

Ó
LEO

S ESSEN
C

IA
IS IN

D
IV

ID
U

A
IS



ABETO SIBERIANO  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Abies sibirca | 15 ml

Com um aroma fresco e amadeirado, 
o Abeto Siberiano promove um 
efeito calmante e relaxante quando 
aplicado na pele.

• Promove um efeito relaxante 
quando utilizado numa massagem

• Alivia irritações ligeiras na pele 
quando aplicado topicamente

• Utilize numa massagem para um 
conforto relaxante após uma 
atividade física intensa

SÂNDALO HAVAIANO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Santalum paniculatum | 5 ml

Oriundo de uma fonte renovável no 
Havai, o Sândalo Havaiano dōTERRA 
oferece uma variedade de benefícios.

• Melhora o aspeto da pele e do cabelo 

• Frequentemente utilizado na 
meditação e no yoga pelas suas 
propriedades de enraizamento e 
estimulantes quando aplicado 
topicamente

ALECRIM
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Considerado sagrado nas antigas 
culturas grega, romana, egípcia  
e hebraica, o Alecrim tem  
numerosas aplicações.

• Adiciona um sabor herbáceo  
e acentuado a carnes e pratos  
de especialidades

• Aroma herbáceo e energizante

• Adicione às carnes e às suas 
entradas favoritas para um  
sabor adicional

ROSA  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Rosa damascena | 5 ml

Conhecido como o "Rei dos óleos",  
o óleo de Rosa é um dos óleos 
essenciais mais preciosos do mundo. 
As pétalas de rosa produzem o aroma 
floral doce, célebre na indústria dos 
perfumes e óleos essenciais.

• A rosa tem um aroma doce e floral 
com propriedades estimulantes

• Reduz o aparecimento de  
imperfeições na pele

• Promove um tom de pele uniforme

Consulte a página 23 para informação sobre 
o Touch Rosa

PIMENTA ROSA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Schinus molle | 5 ml

O óleo essencial de Pimenta Rosa  
é destilado do fruto da árvore da 
aroeira, considerada uma árvore 
sagrada pelos Incas. Um óleo 
excelente para conferir um sabor 
picante à sua próxima refeição.

• Óleo ligeiramente frutado e 
apimentado que acrescenta 
variedade e profundidade de sabor 

• A Pimenta Rosa pode substituir a 
Pimenta Preta na culinária

PETITGRAIN
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus aurantium | 15 ml

O Petitgrain possui um aroma  
fresco e ligeiramente herbáceo e  
as suas aplicações são variadas.

• A aplicação tópica pode promover 
uma sensação de calma e 
relaxamento

• Dilua e aplique na pele para  
ajudar a reduzir o aparecimento  
de imperfeições na pele 

• As propriedades relaxantes do óleo 
essencial de Petitgrain podem ser 
benéficas para uma massagem

HORTELÃ-PIMENTA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Mentha piperita | 15 ml

Um dos produtos mais vendidos, o 
óleo de Hortelã-Pimenta oferece 
inúmeros benefícios.

• Acrescenta um toque refrescante e 
um sabor intenso aos batidos, aos 
bolos e às sobremesas

• Quando o calor de verão for muito 
intenso, adicione uma gota de óleo 
de Hortelã-Pimenta e uma fruta 
cortada como morangos ou limas a 
um copo de água para uma bebida  
deliciosamente infundida

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch Hortelã Pimenta

PATCHOULI
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Pogostemon cablin | 15 ml

O Patchouli é facilmente reconhecível 
pela sua fragrância rica, almiscarada 
e doce.

• Misture com outros óleos essenciais 
para uma colónia ou um perfume 
almiscarado e adocicado

• Pode ser utilizado frequentemente 
para ajudar a suavizar e a limpar  
a pele

• Pode ajudar a promover sentimentos 
de calma

ORÉGÃO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Origanum vulgare | 15 ml

Derivado das folhas da planta de 
orégão, o óleo essencial de Orégão  
é utilizado em diferentes aplicações 
tradicionais e modernas.

• Tempero de culinária herbáceo  
e apimentado

• Ideal para sopas e saladas, bem 
como para temperar qualquer  
prato saboroso

• Um sabor e uma fragrância 
incrivelmente picantes quando 
utilizado na culinária

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch Oregão

CAMOMILA ROMANA
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Anthemis nobilis | 5 ml

A mais versátil das camomilas, a 
Camomila Romana é extraída de uma 
flor semelhante à margarida da planta 
Camomila Romana.

• Aplique nas plantas dos pés ao deitar

• Promove um cabelo e couro 
cabeludo saudáveis

• Promove um efeito calmante 
quando aplicado na pele e no corpo

BEADLETS DE  
HORTELÃ-PIMENTA
BEADLETS DE ÓLEO ESSENCIAIS 
Mentha piperita | 125 beadlets

Experiencie uma explosão refrescante 
e revigorante de Hortelã-Pimenta ao 
dissolver facilmente uma beadlet.

• Tenha sempre estas práticas 
beadlets na sua mala ou na mochila 
das crianças para suporte adicional 
em deslocações

• Oferece todos os benefícios do óleo 
essencial de Hortelã-Pimenta

SÂNDALO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Santalum album | 5 ml

Com uma história de utilização 
documentada de vários milhares  
de anos, o Sândalo tem uma  
ampla variedade de aplicações.

• Ajuda a promover uma pele limpa  
e de aspeto saudável 

• Adicione duas gotas a um banho 
quente para promover relaxamento

• Tradicionalmente, é muito 
valorizado no incenso e utilizado 
durante as práticas de meditação 
em todo o mundo para aumentar 
a plenitude mental
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ÁRVORE DO CHÁ
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Por vezes denominada "melaleuca", o 
óleo da Árvore do Chá é constituído 
por 90 compostos diferentes e as suas 
aplicações são ilimitadas.

• Proporciona benefícios para o 
cabelo, a pele e as unhas

• Conhecido pelos seus efeitos de 
limpeza e rejuvenescedores para 
proporcionar à pele uma  
frescura revitalizada

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch Árvore do Chá

HORTELÃ
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Mentha spicata | 15 ml

Conhecida pelo seu sabor doce  
e mentolado, a Hortelã é 
frequentemente utilizada na culinária.

• Uma opção mais moderada quando 
o óleo essencial de Hortelã-Pimenta 
é demasiado forte

• Combina bem com Lavanda,  
Alecrim, Manjericão, Hortelã-
Pimenta e Eucalipto

• Adiciona sabor a sobremesas, 
bebidas, saladas ou entradas

LARANJA SELVAGEM
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus sinensis | 15 ml

Extraído a frio da casca, o Laranja 
Selvagem é um dos óleos essenciais 
da dōTERRA mais vendidos, graças  
ao seu aroma energizante e aos  
seus vários benefícios.

• Aplique topicamente para tirar 
partido das propriedades 
revigorantes do Laranja Selvagem

• Para um duche revigorante, 
adicione algumas gotas do óleo 
essencial a um produto de espuma 
para lavar o corpo

YARROW|POM  
DUPLA BOTÂNICA ATIVA  
30 ml

A mistura Yarrow|Pom combina os 
benefícios do óleo essencial de 
mil-em-rama azul e do óleo de 
semente de romã extraída a frio. 

• O Milefólio e a semente de romã 
ajudam a hidratar e restaurar o 
aspeto saudável da pele e podem 
reduzir o aparecimento de 
imperfeições na pele

• Adicione ao seu creme hidratante 
para benefícios de hidratação 
adicionais

TOMILHO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Thymus vulgaris | 15 ml

O tomilho, que a maioria conhece 
como um tempero comum, produz 
um óleo essencial potente.

• Tem um sabor fresco e herbáceo

• Tempero de culinária saboroso  
e apimentado

• Excelente para marinadas de  
carne, entradas saborosas, pães  
e muito mais

NARDO
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

O nardo é valorizado há vários séculos 
e tradicionalmente utilizado para ungir 
pessoas de grande honra e nas práticas 
medicinais aiurvédicas da Índia.

• Aroma estimulante que pode ajudar 
a promover uma sensação de 
relaxamento e calma

• Purifica a pele e promove um 
brilho limpo e saudável quando 
aplicado topicamente

• Combine uma gota com creme 
hidratante para suavizar ou 
hidratar a pele

WINTERGREEN
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

O principal componente químico do 
Wintergreen, o salicilato de metilo,  
é utilizado em cremes tópicos e 
misturas de massagem devido às  
suas propriedades calmantes.

• Conhecido pelos seus benefícios 
calmantes e estimulantes que 
proporcionam um ambiente  
fresco e revigorante

• Massaje nas mãos, costas e pernas 
para uma sensação calmante e 
reconfortante após o exercício

VETIVER
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

O Vetiver é apreciado pelo seu aroma 
rico, exótico e complexo, sendo 
extensivamente utilizado em perfumes.

• O óleo essencial de Vetiver é 
conhecido pelas suas propriedades 
de enraizamento quando aplicado 
topicamente

• Utilize como parte de uma 
massagem calmante

• Aplique na planta dos pés antes  
de se deitar para ajudar a promover 
um ambiente tranquilo antes  
de adormecer

TANGERINA  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Citrus reticulata | 15 ml

A Tangerina possui um aroma doce e 
ácido, semelhante a outros óleos 
cítricos, com efeito estimulante. 

• O seu sabor refrescante torna o 
óleo de Tangerina um complemento 
ácido para qualquer receita que 
exija citrinos

• Adiciona um travo ácido a produtos 
de pastelaria

• Combina bem com óleos quentes e 
picantes, como Canela ou Cravinho

YLANG YLANG
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Cananga odorata | 15 ml

O Ylang Ylang é conhecido pela  
sua fragrância exótica e possui  
muitos outros benefícios.

• Promove o relaxamento quando 
utilizado numa massagem

• Popular pelo seu aroma perfumado, 
o Ylang Ylang é utilizado em 
perfumes e produtos de cuidados 
do cabelo

• Estimula o humor e, ao mesmo 
tempo, proporciona um  
efeito calmante

AÇAFRÃO  
ÓLEO ESSENCIAL PURO 
Curcuma longa | 15 ml

O açafrão é uma planta aromática da 
família do gengibre utilizada há vários 
séculos na China, na Índia e no Sri 
Lanka. O açafrão tem um sabor 
quente e picante que atua como uma 
excelente explosão de sabores nos 
seus pratos favoritos.

• O açafrão proporciona uma explosão 
de sabores aos pratos salgados

• Experimente utilizar 1 a 2 gotas no 
chá ou na água, para um sabor 
herbáceo subtil
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As misturas de óleos essenciais da dōTERRA são fórmulas próprias para aplicações específicas de bem-estar. 
Representam o ponto de encontro entre o conhecimento adquirido através de anos de aplicações históricas de óleos 
essenciais e a validação de um número cada vez maior de pesquisas científicas e estudos. Aproveitando as energias 
vitais inerentes das plantas, cada fórmula é sinergicamente equilibrada para aumentar o poder e os benefícios do 
produto e contém apenas óleos essenciais certificados pela CPTG™ – Certificado Grau Pureza Testado.

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS



DDR PRIME™
MISTURA RENOVADORA 
15 ml

O DDR Prime™ combina os benefícios 
dos óleos essenciais de Cravinho, 
Tomilho e Laranja Selvagem.

• Além disso, inclui óleos essenciais 
como Incenso, Erva Limão e 
Segurelha-de-verão

• Adicione 1 a 2 gotas a bebidas de 
citrinos, chás ou à água 

• Adicione algumas gotas a uma 
cápsula vegetal

dōTERRA CONSOLE™
MISTURA CONFORTANTE 
5 ml

A Mistura Confortante dōTERRA 
Console™ utiliza óleos essenciais  
de árvores e florais doces para 
promover uma sensação de  
conforto, colocando-o num  
caminho promissor de cura.

• Adicione ao Óleo de Coco 
Fracionado e utilize numa 
massagem relaxante

• Promove sentimentos de  
esperança e otimismo

• Combina Incenso, Patchouli,  
Ylang Ylang, Labdanum, Amyris, 
Sândalo, Rosa, Osmanthus

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Console

CLARYCALM™
MISTURA DE CONFORTO 
Roll-on de 10 ml

A mistura ClaryCalm™ proporciona um 
efeito calmante e relaxante quando 
aplicada topicamente e equilibra o 
estado de espírito ao longo do mês. 

• Aplique no abdómen para uma 
massagem relaxante para 
proporcionar alívio

• Ajuda a aliviar e equilibrar as 
emoções intensas

• Promove uma sensação  
refrescante quando aplicada 
topicamente na pele

dōTERRA BALANCE™
MISTURA DE ENRAIZAMENTO 
15 ml

A mistura dōTERRA Balance™ é  
uma combinação subtil de óleos 
essenciais que promove a harmonia, 
tranquilidade e relaxamento devido 
ao seu efeito calmante. 

• Impregnado com os óleos essenciais 
de Abeto, Ho Wood, Tanaceto Azul, 
Camomila Azul e Incenso

• Produz sensações de tranquilidade 
e equilíbrio

• Promove uma sensação de 
relaxamento e harmonia

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Balance

dōTERRA CHEER™
MISTURA ELEVADORA DE HUMOR 
5 ml

Tal como um raio de sol, a Mistura 
Elevadora de Humor Cheer™ pode 
promover o otimismo. O aroma 
luminoso e fresco dos óleos essenciais 
de citrinos e especiarias iluminará 
qualquer momento do seu dia.

• Proporciona um reforço de alegria 
e uma atitude positiva durante  
a massagem

• O Cheer é composto por óleos 
essenciais cítricos e picantes, que 
contribuem para o seu caráter 
quente e convidativo

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Cheer

CITRUS BLISS™
MISTURA REVIGORANTE 
15 ml

As fortes essências de Laranja 
Selvagem, Limão, Toranja, Mandarina, 
Bergamota, Tangerina, Clementina e 
um toque de Absoluto de Baunilha 
são combinadas para criar esta 
mistura única e harmoniosa que, 
certamente, melhorará o seu humor. 

• Comece o seu dia com um estado 
de espírito positivo ao aplicar a 
mistura Citrus Bliss™ de manhã para 
revigorar e estimular

• Com propriedades refrescantes

• Cria um aroma alegre durante 
uma massagem

dōTERRA ANCHOR™
MISTURA DE ANCORAGEM 
5 ml

A Mistura de Ancoragem dōTERRA 
Anchor™ proporciona uma confiança 
firme em si próprio, para que possa 
abordar o seu trabalho e a sua vida 
com uma força serena.

• As posições de ioga perfeitas para 
combinar com o Anchor são a 
Meditação Sentada, Rotação  
Espinal e Bhu Mudra

• Aplique nos tornozelos, na base  
da coluna e na planta dos pés  
para promover sentimentos de 
plenitude e calma

• Promove uma sensação de  
base estável a partir da qual  
é possível avançar

dōTERRA ARISE™
MISTURA DE ELEVAÇÃO 
5 ml

A Mistura de Elevação dōTERRA 
inspira momentos de ascensão e  
o alcance do seu melhor.

• Utilize dōTERRA Arise™ enquanto 
pratica as seguintes poses de yoga: 
em pé, braços esticados para cima e 
inclinação lateral em pé e Meia Lua

• Aplique nas têmporas, nos pulsos  
e no pescoço para promover 
sentimentos de felicidade

• Desfrute dos benefícios da mistura 
Arise quando está a desafiar-se a si 
próprio para chegar ao próximo nível

AROMATOUCH™
MISTURA DE MASSAGEM 
15 ml

Os óleos essenciais são utilizados há 
muito em massagens, por isso, a 
dōTERRA criou uma mistura própria 
para massagem que melhora várias 
técnicas de massagem com a ajuda 
de óleos essenciais relaxantes e 
reconfortantes.

• Aplique a mistura AromaTouch™  
no pescoço e nos ombros para 
promover o relaxamento

• Produz efeitos reconfortantes  
e relaxantes

• O óleo AromaTouch também pode 
ser utilizado na Técnica Manual 
AromaTouch

dōTERRA ADAPTIV™  
MISTURA CALMANTE 
15 ml

A mistura própria dōTERRA Adaptiv™ 
combina óleos essenciais de Laranja 
Selvagem, Lavanda, Copaiba, Hortelã, 
Magnólia, Alecrim, Neroli e Liquidâmbar. 
Tenha a Adaptiv sempre à mão para 
ajudar a proporcionar-lhe conforto em 
novos ambientes ou situações. 

• Ajuda a estimular o estado de 
espírito quando aplicado na pele

• Acalma a pele

• Aroma calmante e relaxante

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch Adaptiv

dōTERRA AIR™
MISTURA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
15 ml

Esta mistura revigorante e mentolada 
tem um efeito calmante e relaxante 
quando aplicada topicamente. A mistura 
dōTERRA Air™ está enriquecida com 
uma combinação de óleos destinados a 
ajudar a acalmar e revitalizar o corpo, 
promovendo uma sensação de 
desobstrução das vias respiratórias.

• Utilize topicamente antes de uma 
atividade ao ar livre

• Acalma os sentidos

• Proporciona o alívio das vias 
respiratórias

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Air

dōTERRA ALIGN™
MISTURA DE ALINHAMENTO 
5 ml

Com a Mistura de Alinhamento 
dōTERRA Align™, pode confiar  
em si próprio e abrir-se a todas  
as possibilidades.

• As posições de yoga ideais com  
o aroma do Alinhamento são 
Guerreiro II, Triângulo e Cancela

• Promove uma sensação de 
autoaceitação, confiança e fluidez 
durante a prática de yoga

• Aplique nas áreas desejadas para 
utilizar durante a prática de yoga ou 
em qualquer altura durante o dia
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dōTERRA PEACE™
MISTURA RECONFORTANTE 
5 ml

O dōTERRA Peace™, uma mistura de 
óleos essenciais florais e hortelã, 
recorda de modo positivo que não é 
necessário ser perfeito para 
encontrar a paz. Acalme-se, respire 
fundo e reencontre-se com o seu eu 
sereno e seguro.

• O dōTERRA Peace inclui óleos 
relaxantes e calmantes como 
Lavanda, Manjerona, Vetiver  
e Ylang Ylang 

• Promove sentimentos de  
paz e confiança

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Peace

PASTTENSE™
MISTURA RELAXADORA 
Roll-on de 10 ml

A mistura PastTense™ é uma mistura 
especial de óleos essenciais 
conhecidos por ajudarem a promover 
emoções de enraizamento e equilíbrio. 
Conhecidos por relaxarem o corpo, os 
óleos essenciais da mistura PastTense 
promovem rapidamente uma 
sensação de relaxamento e calma.

• Aplique facilmente com o prático 
frasco roll-on

• Promove um efeito de enraizamento 
e equilíbrio a nível das emoções

dōTERRA PASSION™
MISTURA INSPIRADORA 
5 ml

A Mistura Inspiradora de óleos 
essenciais de especiarias e ervas 
dōTERRA Passion™ ajudará a reavivar 
o entusiasmo na sua vida. Com o 
dōTERRA Passion, atreva-se a 
experimentar algo novo e descubra 
uma alegria renovada por tudo o  
que a sua vida tem de bom.

• Para despertar a criatividade, a 
clareza e o deslumbramento na sua 
área de trabalho, leve a mistura 
Passion consigo para o trabalho

• Aplique nos pulsos e no coração  
ao longo do dia para sentir 
inspiração e paixão

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Passion

BEADLETS ON GUARD™
BEADLETS DE ÓLEO ESSENCIAIS 
125 beadlets

As Beadlets On Guard™ contêm uma 
dose saborosa da mistura própria da 
dōTERRA com Laranja Selvagem, 
Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim, 
sob a forma de pequenas beadlets 
vegetais que se dissolvem na boca.

• Consuma no inverno, em viagem  
ou quando estiver com grandes 
grupos de pessoas

• Proporciona um método fácil  
de consumir a mistura de óleos 
essenciais On Guard

ON GUARD™
MISTURA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
15 ml

Uma das misturas dōTERRA mais 
populares, a mistura On Guard™ é um 
produto obrigatório devido aos seus 
incríveis benefícios. On Guard é uma 
mistura perfeita para ter sempre à 
mão ao longo do ano.

• Adiciona um sabor picante quente  
e cítrico às bebidas quentes e 
sobremesas

• Mergulhe maçãs fatiadas numa  
taça com água com uma gota  
de On Guard para obter um  
aperitivo saudável

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch On Guard

dōTERRA MOTIVATE™
MISTURA ENCORAJADORA 
5 ml

Por vezes, todos nós precisamos de 
um incentivo adicional e a mistura 
dōTERRA Motivate™ proporciona 
exatamente isso! Esta mistura fresca, 
limpa e de hortelã promoverá uma 
sensação de confiança, otimismo  
e determinação. 

• Combina óleos essenciais de  
citrinos e menta

• Aplique de manhã para começar  
o seu dia

• Promove a confiança, a coragem  
e a crença 

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Motivate

INTUNE™
MISTURA DE FOCO 
Roll-on de 10 ml

Os óleos essenciais cuidadosamente 
selecionados na Mistura de Foco 
InTune™ dōTERRA trabalham em 
conjunto para apoiar os esforços 
daqueles que têm dificuldade em 
manter-se concentrados numa tarefa. 

• Aplique InTune nas têmporas  
e na nuca antes de realizar 
quaisquer tarefas

• Aplique facilmente com o prático 
frasco roll-on

• Apoia os esforços de prestar 
atenção e manter a concentração

HD CLEAR™
MISTURA TÓPICA 
Roll-on de 10 ml

A mistura mais eficaz para peles 
problemáticas, o HD Clear™ é 
produzido à base de óleos essenciais 
benéficos para a pele que ajudam a 
manter um aspeto e uma sensação 
suave, limpa e saudável da pele.

• Aplique facilmente nas áreas 
pretendidas com o prático 
aplicador roll-on 

• Promove uma compleição sem 
imperfeições

• Ajuda a manter a pele limpa, 
definida e hidratada

dōTERRA FORGIVE™
MISTURA RENOVADORA 
5 ml

A Mistura Renovadora dōTERRA 
Forgive™, composta por óleos 
essenciais de árvores e ervas, ajudará 
a descobrir as ações libertadoras de 
perdoar, esquecer e seguir em frente.

• Promove emoções de enraizamento 
no seu quotidiano

• Revitaliza e inspira pensamentos 
positivos

• Promove uma sensação de 
satisfação, alívio e paciência

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch dōTERRA Forgive

DEEP BLUE™
MISTURA SUAVIZANTE 
5 ml

A Mistura Suavizante Deep Blue™ 
combina oito óleos essenciais 
conhecidos por promoverem uma 
sensação de conforto e o alívio de 
articulações e músculos. O óleo de 
Wintergreen e Hortelã-Pimenta atuam 
em conjunto para aliviar, especialmente 
depois de um exercício físico intenso.

• Proporciona uma sensação 
relaxante e refrescante nas  
zonas onde é aplicado

• Cria uma experiência de massagem 
revitalizante e reconfortante

• A mistura Deep Blue promove  
um efeito calmante que alivia as 
articulações e os músculos

ELEVATION™
MISTURA ALEGRIA 
15 ml

Fiel ao seu nome, a Mistura Alegria 
Elevation™ está enriquecida com  
uma combinação de óleos essenciais 
energizantes, revitalizantes e 
estimulantes.

• Os benefícios poderosos do óleo 
essencial Elevation podem ser 
obtidos topicamente

• Promove um ambiente positivo

• Aplique a mistura Elevation na pele 
de manhã para criar um estado de 
espírito positivo e energizante

DEEP BLUE™
MISTURA SUAVIZANTE 
Roll-on de 10 ml

Formulado para acalmar e refrescar, 
o Deep Blue™ é uma mistura de  
óleos enriquecedora e ideal para  
uma massagem após um dia longo 
ou treino intenso.

• Os mesmos benefícios da Mistura 
Deep Blue num prático frasco roll-on

• Produz efeitos relaxantes

• Proporciona um conforto  
calmante direcionado

Consulte a página 20 para informação sobre 
o Touch Deep Blue



SALUBELLE™
MISTURA BELEZA 
Roll-on de 10 ml

A mistura beleza Salubelle™ é 
formulada para apoiar a pele 
enquanto ajuda a reduzir os fatores 
que contribuem para a aparência  
de pele envelhecida. Estes óleos 
essenciais únicos foram 
cuidadosamente selecionados para 
proporcionar benefícios à pele.

• Pode ajudar a reduzir o 
aparecimento de imperfeições  
da pele

• Promove uma pele de aspeto jovem

• Utilizar de manhã e à noite como 
parte da rotina de cuidados faciais

dōTERRA SERENITY™
MISTURA REPOUSANTE 
15 ml

A mistura dōTERRA Serenity™ é uma 
mistura pacífica de óleos essenciais 
que promove tranquilidade e 
relaxamento. A mistura dōTERRA 
Serenity combina óleos essenciais 
reconhecidos pela sua capacidade  
de acalmar as emoções.

• A mistura Serenity proporciona 
uma sensação imediata quando 
aplicada topicamente

• Adicione 2 a 3 gotas num banho 
quente com sais de Epsom para  
criar uma experiência relaxante  
e revitalizante

• Ajuda a criar um ambiente  
de sono tranquilo

TERRASHIELD™
MISTURA EXTERIOR 
15 ml

A Mistura Exterior TerraShield™ é uma 
fórmula segura que pode ser utilizada 
por todos os membros da família, no 
exterior e dentro do lar.

• Leve sempre consigo a mistura 
TerraShield quando partir em 
excursões ou em eventos ao ar livre 

• Combina os óleos essenciais  
com compostos químicos 
conhecidos por protegerem  
contra problemas ambientais

• Aplique a mistura TerraShield nas 
pernas, nos braços e no pescoço 
antes de sair para o ar livre

dōTERRA PURIFY™
MISTURA REFRESCANTE 
15 ml

Um produto favorito entre os 
utilizadores dōTERRA, a mistura 
dōTERRA Purify™ contém os  
óleos essenciais de Limão e Lima, 
conhecidos pelas suas propriedades 
de limpeza, juntamente com o  
Abeto Siberiano.

• Benéfica para a pele irritada,  
a mistura Purify tem fortes 
propriedades de limpeza que 
ajudam a acalmar irritações na pele

• Utilize a mistura Purify para acalmar 
irritações da pele, como picadas de 
insetos, e proporcionar alívio

SMART & SASSY™
MISTURA ACTIVA 
15 ml

A mistura Smart & Sassy™, uma 
mistura própria de Toranja, Limão, 
Hortelã-Pimenta, Gengibre e Canela, 
é o complemento saboroso de 
qualquer bebida ou sobremesa.

• Integre na sua rotina diária o 
consumo da mistura Smart & Sassy 
com água antes das refeições

• Saborosa adição a qualquer bebida 
ou sobremesa

• O aroma vibrante e picante da 
mistura de óleos Smart & Sassy pode 
ajudar a promover o bom humor 
necessário durante um treino intenso

SPRAY TERRASHIELD™
MISTURA EXTERIOR 
30 ml

O TerraShield™ Spray contém óleos 
essenciais e outros óleos de origem 
vegetal conhecidos por protegerem 
ao ar livre. 

• O prático pulverizador do Spray 
TerraShield permite que o leve 
consigo para todo o lado

• Pode ser utilizado por todos os 
membros da família

ZENDOCRINE™
MISTURA RESTAURADORA 
15 ml

O Zendocrine™ é um óleo obrigatório 
para quem procura uma mudança no 
estilo de vida. Utilize o Zendocrine 
diariamente adicionando-o a um 
copo de água!

• Para o tempero de alimentos

• Adicione 1 gota a bebidas de citrinos, 
chás ou à água

ZENGEST™
MISTURA DE APOIO 
15 ml

Esta mistura única com os óleos 
essenciais de Gengibre, Hortelã-
Pimenta, Alcaravia e Funcho Doce 
alivia o desconforto do estômago. 
Um óleo obrigatório em viagem  
ou em casa!

• Adicione uma a duas gotas a 
água ou chá depois de refeições 
grandes ou pesadas

• Aplique 1 a 2 gotas na água ou no chá 
antes de viajar de avião ou de carro

• Leve o ZenGest™ em viagem consigo 
para tê-lo sempre à sua disposição

Consulte a página 21 para informação sobre 
o Touch ZenGest
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dōTERRA FORGIVE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Forgive™ contém os 
óleos essenciais de árvores e ervas que se 
encontram na nossa mistura própria 
dōTERRA Forgive, juntamente com Óleo 
de Coco Fracionado para uma aplicação 
suave e utilização fácil. O aroma fresco e 
amadeirado da Mistura Renovadora Touch 
dōTERRA Forgive contribui para uma 
sensação de satisfação, alívio e paciência.

• Frasco roll-on prático e conveniente

• Promove emoções de enraizamento no 
seu quotidiano

INCENSO
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch Incenso dōTERRA proporciona 
os benefícios conhecidos do óleo 
essencial de Incenso num prático 
aplicador roll-on.

• Suaviza a pele e reduz o aparecimento 
de imperfeições 

• Promove uma sensação de paz, 
relaxamento e satisfação

• Ajuda a hidratar e rejuvenescer a pele

dōTERRA HOPE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Hope™ é uma  
mistura especial de óleos essenciais  
que combina o aroma fresco da 
Bergamota com Ylang Ylang e Incenso, 
ligeiramente adoçada com o aroma 
quente do Extrato de Baunilha.

• Aplique nos pulsos, no pescoço e  
nos pontos de pulsação para uma 
fragrância personalizada

• Mantenha na mala e aplique ao longo 
do dia para melhorar o humor

• Frasco roll-on prático para uma 
aplicação fácil ao longo do dia

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
TOUCH™ dōTERRA
Conseguir o equilíbrio correto entre proteger a pele sensível e proporcionar os benefícios inerentes aos óleos 
essenciais não é apenas uma ciência: é uma arte. O Touch dōTERRA alcançou esse equilíbrio. Ao simplificar a 
aplicação com roll-ons de 10 ml, os produtos Touch dōTERRA são ideais para crianças, adultos e, em particular, 
para pessoas com peles sensíveis. Com estes frascos prontos a utilizar, pode começar a usufruir imediatamente 
dos benefícios dos óleos essenciais. Desfrute hoje mesmo da comodidade e dos benefícios do Touch dōTERRA.

dōTERRA ADAPTIV™  
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Quando sente a necessidade de um 
reforço calmante, o dōTERRA Adaptiv™ 
é a sua solução. Tenha a Adaptiv sempre 
à mão para ajudar a proporcionar-lhe 
conforto em novos ambientes ou 
situações. Utilize a mistura Adaptiv em 
conjunto com o Adaptive Touch para 
obter resultados sinergéticos.

• Ajuda a estimular o estado de espírito 
quando aplicado na pele

• Leve este roll-on prático na sua bolsa 
ou na mochila da criança para utilizar 
em deslocações!

• Acalma a pele

dōTERRA AIR™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Experimente os benefícios do dōTERRA 
fora de casa com uma aplicação ligeira e 
rápida do Touch dōTERRA Air™! Esta 
mistura revigorante e mentolada tem um 
efeito calmante e relaxante quando 
aplicada topicamente.

• Acalma os sentidos

• Proporciona o alívio das vias respiratórias

• Utilize em conjunto com outros 
produtos dōTERRA Air

dōTERRA BALANCE™  
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O aroma fresco e amadeirado da mistura 
Touch dōTERRA Balance™ é um óleo 
perfeito para utilizar quando precisa de 
um pouco de harmonia na sua vida. Esta 
Mistura dōTERRA Touch conveniente é 
perfeita para manter sempre consigo, 
quer esteja em casa ou em viagem!

• Formulada com óleos essenciais 
emocionalmente benéficos para criar 
uma sensação de calma e bem-estar

• Combina os óleos essenciais de Abeto, 
Ho Wood, Tanaceto Azul, Camomila 
Azul e Incenso

dōTERRA CHEER™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Cheer™ combina Óleo 
de Coco Fracionado com o aroma 
soalheiro e fresco da Mistura Elevadora de 
Humor dōTERRA Cheer. Tal como um raio 
de sol, a Mistura Elevadora de Humor 
Touch Cheer pode promover o otimismo. 

• Proporciona um reforço de alegria e uma 
atitude positiva durante a massagem

• Quando aplicado topicamente, o Cheer 
promove sentimentos de otimismo que 
melhoram o seu estado de espírito 

dōTERRA CONSOLE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Console™ promove 
uma sensação de conforto e esperança.  
A Mistura Confortante Touch dōTERRA 
Console ajudará a devolver a alegria e  
a felicidade à sua vida.

• Aplique para promover uma sensação 
de esperança

• Todos os benefícios proporcionados 
pela Mistura dōTERRA Console num 
prático frasco roll-on

• Combina Incenso, Patchouli, Ylang 
Ylang, Labdanum, Amyris, Sândalo, 
Rosa, Osmanthus

DEEP BLUE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Desfrute dos benefícios da nossa mistura 
de óleos essenciais própria Deep Blue™ 
numa fórmula suave que é perfeita para 
crianças e adultos.

• Cria uma sensação quente e de 
formigueiro quando aplicada na pele 
para proporcionar um conforto 
específico

• Aplique como parte de uma massagem 
calmante após um longo dia para obter 
efeitos ao nível do rejuvenescimento

• Guarde no saco do ginásio para um 
acesso rápido!

NOVO!
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dōTERRA MOTIVATE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Motivate™ ajudará  
a dar asas à criatividade e a encontrar  
a coragem de voltar a acreditar em  
si próprio.

• Promove a confiança, a coragem e  
a crença 

• A mistura de óleos essenciais dōTERRA 
Motivate é formulada com óleos que 
inspiram os sentidos

• Combina óleos essenciais de citrinos  
e menta

ON GUARD™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Desfrute de um aroma único e dos 
benefícios poderosos da mistura de óleos 
essenciais On Guard™ numa prática 
aplicação roll-on.

• Perfeito tanto para crianças, como 
para adultos

• Aplique o Touch On Guard nos pulsos 
ou pontos de pulsação de manhã ou  
ao final do dia

• O prático frasco roll-on é um 
companheiro perfeito ao viajar  
ou em deslocações!

ORÉGÃO
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch Orégão dōTERRA é uma opção 
suave para quem tem a pele sensível,  
com os benefícios reconhecidos do óleo 
essencial de Orégão.

• Aplique o Touch Orégão nas 
imperfeições para tratar as zonas 
problemáticas da pele

• Esfregue nas plantas dos pés para 
usufruir dos benefícios do óleo  
essencial de Orégão

• O Orégão tem propriedades purificantes 
que podem ajudar a reduzir o 
aparecimento de imperfeições

dōTERRA PASSION™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch dōTERRA Passion™ combina 
Óleo de Coco Fracionado com a mistura 
de especiarias e ervas do dōTERRA 
Passion para ajudar a reavivar o 
entusiasmo na sua vida.

• Combina Óleo de Coco Fracionado, 
Cardamomo, Canela, Gengibre, Cravinho, 
Sândalo, Jasmim, Baunilha e Damiana 

• Mistura inspiradora com um aroma 
alegre e entusiasmante quando 
aplicado topicamente

• Todos os benefícios da mistura 
dōTERRA Passion numa prática 
embalagem roll-on

dōTERRA PEACE™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

A Mistura Reconfortante Touch 
dōTERRA Peace™ de óleos essenciais 
florais e de hortelã recorda de modo 
positivo que não é necessário ser 
perfeito para encontrar a paz. Acalme-se, 
respire fundo e reencontre-se com o seu 
eu sereno e seguro.

• Promove uma sensação de paz, 
confiança e satisfação 

• Cria um aroma reconfortante perfeito 
para a prática de yoga e meditação 
quando aplicada topicamente

• Utilize em massagens relaxantes

HORTELÃ-PIMENTA
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch Hortelã Pimenta dōTERRA 
combina óleo essencial de Hortelã-
Pimenta e Óleo de Coco Fracionado para 
proporcionar diversos benefícios tópicos.

• Revigora e desperta os sentidos

• Aplique durante o estudo ou ao acordar 
para um reforço matinal refrescante

• O prático formato Touch é perfeito para 
viagens e deslocações 

ÁRVORE DO CHÁ
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O equilíbrio perfeito do óleo essencial de 
Árvore do Chá e do Óleo de Coco 
Fracionado foi obtido no Touch Árvore do 
Chá dōTERRA, tornando-o ideal para a 
pele delicada e sensível.

• É reconhecido pelo seu efeito 
purificador e rejuvenescedor da pele

• Proporciona benefícios de reforço ou 
rejuvenescedores para o cabelo, a pele 
e as unhas

• Alivia irritações da pele

dōTERRA WHISPER™  NOVO!

MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Cada óleo essencial nesta mistura 
oferece um aroma acolhedor próprio, 
mas, quando combinados, estes óleos 
oferecem um aroma distinto que intriga 
os sentidos do utilizador e de quem se 
cruza com ele. 

• Oferece um aroma quente e almiscarado 
que seduz e intriga os sentidos quando 
aplicado topicamente

• Quando aplicado na pele, os aromas 
quente, suave e floral são 
complementados por óleos essenciais 
poderosos e dinâmicos como Rosa, 
Sândalo Havaiano e Bergamota

ZENGEST™
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch ZenGest™ é diluído com Óleo de 
Coco Fracionado dōTERRA para o tornar 
suave para a pele sensível. O prático 
frasco roll-on torna o Touch ZenGest um 
óleo obrigatório em viagem ou em casa!

• Mistura única de óleos essenciais de 
Gengibre, Funcho e Coentro

• Aplique topicamente no estômago ou 
nas plantas dos pés após uma refeição 
abundante ou pesada

• Tenha-o à mão durante as suas viagens 
para um apoio sempre à sua disposição
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dōTERRA TOUCH™ FLORAIS
Os óleos essenciais florais com benefícios poderosos mais procurados da Natureza nunca foram tão fáceis e 
práticos de utilizar. Crie a sua fragrância pessoal única, estimule uma atmosfera positiva ou promova uma pele 
de aspeto saudável com uma única aplicação ou uma combinação destes florais preciosos, de forma fácil.

dōTERRA TOUCH | FLORAIS



HELICRISO (PERPÉTUA 
DAS AREIAS)  NOVO!

MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Também referido como flor eterna ou 
imortal, o Helicriso (Perpétua das Areias) 
é comummente utilizado em produtos 
cosméticos devido à sua capacidade de 
rejuvenescer a aparência da pele. 

• As suas propriedades renovadoras e 
restauradoras promovem uma pele com 
um aspeto limpo

• Oferece o aroma doce do mel que cria 
uma sensação calmante quando 
aplicado topicamente

JASMIM 
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Descubra a apreciada fragrância e os 
vários benefícios cosméticos que o óleo 
Jasmim oferece num prático roll-on. 

• Reduz o aparecimento de  
imperfeições na pele 

• Pode ser utilizado como  
fragrância pessoal

• Integre na sua rotina de cuidados da 
pele para uma pele de aspeto saudável

LAVANDA
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

Amplamente utilizado pelas suas 
propriedades calmantes, o Touch Lavanda 
dōTERRA proporciona um conforto 
calmante na pele e promove uma 
sensação de relaxamento.

• Alivia irritações ocasionais na pele

• Aplique na pele para proporcionar 
benefícios para a pele

• Utilize para promover uma sensação  
calmante e relaxante

MAGNÓLIA  
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O óleo essencial de magnólia tem um 
aroma frutado e floral, podendo ajudar a 
promover uma sensação calmante e 
relaxante. Combinado de forma única 
com o Óleo de Coco Fracionado, o Touch 
Magnolia hidrata e acalma a pele.

• Combine topicamente com Bergamota 
ou Ylang Ylang para promover uma pele 
de aspeto saudável

• Aplique na pele para promover uma 
sensação calmante e de relaxamento

NEROLI
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch Neroli pode ser utilizado para 
acalmar a pele e reduzir o aparecimento 
de imperfeições. Além disso, este óleo é 
conhecido por promover relaxamento e 
melhorar o humor.

• Proporciona bom humor 

• Acalma a pele

• Promove o relaxamento

ROSA
MISTURA TOUCH
Roll-on de 10 ml

O Touch Rosa é uma forma económica e 
prática de desfrutar dos benefícios do 
óleo essencial de Rosa, um dos óleos 
essenciais mais preciosos do mundo.

• O frasco roll-on do Touch Rosa torna  
a utilização económica e prática

• Ajuda a equilibrar os níveis de 
hidratação da pele, o que mantém  
o aspeto ideal da pele 

• Aplique no pescoço e nos pulsos como 
uma fragrância pessoal floral e doce 
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KIT ESSENCIAIS FAMILIAR  LÍDER DE VENDAS

O Kit Essenciais Familiar dōTERRA contém 10 óleos essenciais e 
misturas – os produtos essenciais e obrigatórios de que os pais 
necessitam diariamente. Experimente as possibilidades infinitas  
que os óleos essenciais dōTERRA CPTG™ lhe podem proporcionar  
a si e à sua família. 

• Dez frascos de 5 ml de óleos essenciais e misturas
    Lavanda 

Limão 
Hortelã-Pimenta 
Árvore do Chá

    Orégão 
Incenso  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

A dōTERRA criou uma seleção de kits e coleções de óleos essenciais concebidos para levar os óleos essenciais 
a todos os lares. Cada kit inclui óleos cuidadosamente selecionados e destilados de plantas que são nutridas 
e colhidas de acordo com os rigorosos padrões de pureza e potência da dōTERRA. Desfrute dos benefícios 
direcionados dos seus óleos individuais e misturas favoritos numa embalagem prática.

KITS E COLEÇÕES

KITS E COLEÇÕES



KIT dōTERRA TOUCH™
Incluindo nove dos nossos óleos essenciais mais populares, (Lavanda, 
Hortelã-Pimenta, Incenso, Árvore do Chá, ZenGest, dōTERRA Air,  
On Guard, Orégão e Deep Blue), o nosso Kit dōTERRA Touch™ é  
uma aquisição ideal para as necessidades de toda a família.

• Nove frascos roll-on de 10 ml de óleos essenciais e misturas
   Lavanda
   Hortelã-Pimenta 

Incenso  

Árvore do Chá  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Orégão           
Deep Blue™ 

COLEÇÃO DE YOGA dōTERRA
Um trio exclusivo de misturas de óleos essenciais CPTG™ concebido 
pela dōTERRA para o iogue que há em si. dōTERRA Anchor, 
dōTERRA Align e dōTERRA Arise são as misturas perfeitas para 
melhorar a sua vida e a prática do yoga. Estas misturas oferecem 
aromas que estabilizam, focam e iluminam o seu espírito em cada 
respiração enquanto fortalece e alonga o seu corpo.

• Três frascos de 5 ml
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

SISTEMA ESSENCIAIS AROMATICS™ dōTERRA  
LÍDER DE VENDAS

Todas as misturas delicadas neste kit contêm óleos essenciais CPTG™ – 
Certificado Grau Pureza Testado que podem ser utilizados para ajudar 
ao longo do dia.  

• Seis frascos de 5 ml de óleos essenciais e misturas
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

KIT TOUCH ESSENCIAIS AROMATICS™ dōTERRA 
A linha dōTERRA Essential AromaticsTM Touch contém seis misturas 
únicas de óleos essenciais combinadas com Óleo de Coco Fracionado 
em roll-ons de 10 ml para uma aplicação tópica conveniente e suave. 
Estas misturas próprias proporcionam benefícios específicos para toda a 
família e podem ser aplicadas diariamente em pontos específicos do 
corpo para ajudar ao longo do dia. 

• Seis frascos roll-on de 10 ml de óleos essenciais e misturas
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

25

K
ITS E CO

LEÇÕ
ES



dōTERRA BRAVE™  
MISTURA ENCORAJADORA
Roll-on de 10 ml

Com aroma quente e vibrante, a 
mistura dōTERRA Brave™ é perfeita 
para revigorar e dar confiança quando 
se sente com pouca motivação.

• Inclui Laranja Selvagem, Amyris, 
Osmanthus e Canela numa base  
de Óleo de Coco Fracionado 

• Utilize a Mistura Encorajadora Brave 
durante o dia para promover a confiança 

• Utilize a Mistura Brave antes de situações 
novas ou desafiantes para promover 
sentimentos de coragem e confiança

dōTERRA CALMER™  
MISTURA RELAXANTE
Roll-on de 10 ml

A Mistura Relaxante dōTERRA Calmer™ 
promove um ambiente sereno e 
permite um sono tranquilo.

• Inclui Lavanda, Cananga, Buddah Wood 
e Camomila Romana numa base de 
Óleo de Coco Fracionado  

• Aplique na pele para promover uma 
sensação de calma e tranquilidade 

• Aplique a mistura Calmer para 
promover uma sensação de 
tranquilidade ao longo do dia

dōTERRA RESCUER™  
MISTURA SUAVIZANTE
Roll-on de 10 ml

Após um dia intenso, aplique a  
Mistura Calmante dōTERRA Rescuer™ 
para uma sensação relaxante.

• Inclui Lavanda, Hortelã, Copaiba e 
Zanthoxylum numa base de Óleo  
de Coco Fracionado  

• A mistura Rescuer inclui óleos que 
ajudam a reduzir sensações de tensão

• Massaje nos ombros, no pescoço e nas 
costas para uma sensação reconfortante

Coleção dōTERRA 
KIDS
Quer seja um praticante experiente ou um iniciado nos óleos essenciais, a Coleção dōTERRA Kids é a caixa de 
ferramentas de óleos essenciais pronta a utilizar, para todo o corpo, concebida para ajudar os cuidadores de crianças 
a garantirem, com confiança, o bem-estar dos mais pequenos. 

Formulada especificamente para mentes, corpos e emoções em desenvolvimento, estas misturas de óleos essenciais 
oferecem combinações únicas cuidadosamente equilibradas para proporcionar benefícios poderosos por via de uma 
ação suave na pele delicada.

COLEÇÃO dōTERRA KIDS  
O kit inclui:
• Sete frascos roll-on de 10 ml de óleos essenciais e misturas

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Sete tampas em silicone com mosquetões
• Cartões ilustrados
• Estojo de transporte com mosquetão
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dōTERRA THINKER™  
MISTURA DE FOCO
Roll-on de 10 ml

Para criar um ambiente de apoio e 
otimismo para maior criatividade e foco, 
inclua o dōTERRA Thinker™ nas suas 
atividades de aprendizagem diárias.

• Inclui Vetiver, Clementina,  
Hortelã-Pimenta e Alecrim numa 
base de Óleo de Coco Fracionado  

• Aplique enquanto estuda ou  
trabalha num projeto complexo  
para manter a concentração

• Aplique nos pulsos ou nas mãos e 
inspire para promover uma sensação  
de clareza e alerta

dōTERRA STEADY™  
MISTURA DE ENRAIZAMENTO
Roll-on de 10 ml

Calmante para a pele e estimulante,  
a mistura dōTERRA Steady™ é ótima  
para o dia-a-dia.

• Inclui Amyris, Abeto Balsâmico, Coentro 
(semente) e Magnólia numa base de 
Óleo de Coco Fracionado 

• A Mistura de Enraizamento Steady 
tem um aroma suave, acolhedor e 
ligeiramente frutado que pode ajudar 
a acalmar as emoções quando 
aplicada topicamente

• Promove sensações de calma e 
otimismo e uma sensação de  
equilíbrio do seu estado de espírito

dōTERRA STRONGER™  
MISTURA PROTETORA
Roll-on de 10 ml

O dōTERRA Stronger™ é a mistura 
perfeita para a resiliência diária ou  
para quando se sente sem motivação.

• Inclui Cedro, Litsea, Incenso e  
Extrato de Rosa numa base de  
Óleo de Coco Fracionado  

• Aplique nas mãos, nos joelhos e nos  
pés após um longo dia de atividade

• Contribui para uma pele de aspeto 
saudável

dōTERRA TAMER™  
MISTURA DIGESTIVA
Roll-on de 10 ml

A mistura dōTERRA Tamer™ contém os 
benefícios únicos dos óleos essenciais 
CPTG™, como Hortelã, Hortelã-Pimenta 
Japonesa e Gengibre, numa base de  
Óleo de Coco Fracionado dōTERRA. Em 
conjunto, estes óleos ajudam a confortar 
após uma refeição grande ou pesada.

• O aroma calmante pode contribuir 
para um conforto direcionado quando 
mais precisar

• Proporciona uma mensagem 
abdominal calmante

• Aplique facilmente nas áreas pretendidas 
com o prático aplicador roll-on
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O que é a 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
 A dōTERRA AromaTouch Technique™ é um método simples passo-a-passo de aplicação tópica dos óleos essenciais 
para produzir uma experiência profunda de bem-estar geral. 

O Kit AromaTouch Technique inclui frascos de 5 ml da Mistura de Enraizamento dōTERRA Balance™, Lavanda, Árvore 
do Chá, Mistura de Óleos Essenciais On Guard™, Mistura de Massagem AromaTouch™, Mistura Suavizante Deep 
Blue™, Laranja Selvagem, Hortelã-Pimenta e um frasco de Óleo de Coco Fracionado. Atrativa tanto para utilizadores 
principiantes como para profissionais licenciados, a AromaTouch Technique representa uma nova era na aplicação 
e benefícios dos óleos essenciais.

"Adoro partilhar e ensinar a AromaTouch Technique. Toda a gente fica surpreendida com o profundo grau 
de relaxamento após a aplicação. Ao darmos os óleos, também os recebemos, o que também é um bónus.”  
Becky B., Northampton, Reino Unido

AROMATOUCH TECHNIQUE



KIT AROMATOUCH TECHNIQUE™
Reforce os benefícios que os óleos essenciais CPTG™ lhe 

proporcionam ao integrar a AromaTouch Technique nos seus 

rituais de bem-estar. Este kit contém frascos de 5 ml dos oito 

óleos CPTG utilizados na AromaTouch Technique, e também 

uma caixa de apresentação da AromaTouch Technique. Ao 

comprar este kit, também irá receber o Óleo de Coco 

Fracionado dōTERRA.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4

™
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Concebidos para lhe proporcionar relaxamento e outros benefícios fantásticos, os difusores dōTERRA são 
dispositivos fáceis de utilizar para toda a família e para o seu lar. Transforme qualquer divisão num ambiente 
sereno e estimulante, difundindo os seus óleos essenciais CPTG™.

DIFUSORES

DIFUSORES

DIFUSOR dōTERRA VOLO™  NOVO!     

O bonito Difusor Ultrassónico dōTERRA Volo™ é 
fornecido com acabamentos em ónix e mármore, 
perfeito para qualquer divisão da casa ou do 
escritório. O Volo tem um tampo de pedra de 
poliresina artesanal com um padrão de diamante 
personalizado e possui definições de luz opcionais: 
sem luz, quente e âmbar brilhante.

• Definições de uma hora, três horas e seis horas, mesmo 
quando estiver a utilizar a emissão de brisa maior

• Até 14 horas na emissão de brisa menor

HUMIDIFICADOR AROMÁTICO  
dōTERRA DAWN™  

O Humidificador aromático dōTERRA Dawn™ foi 
concebido para criar o máximo conforto em qualquer 
divisão. O seu modo noturno inteligente mantém a 
humidade ideal durante a noite, ajudando a criar o 
ambiente perfeito para um sono repousante.

• Difusão contínua durante até 22 horas
• Adicione água e óleos essenciais sem necessidade  

de remover tampas
• Nível de ruído baixo
• Encerramento de segurança automático
• Dimensões: 15 x 27 cm
• Capacidade de água: 1,8 l

NOVO!



DIFUSOR PILōT™   

Simples e prático, o Pilōt™ é perfeito para espaços 
pequenos. O design neutro e compacto do difusor 
complementa qualquer ambiente.

• Com bateria recarregável, para não ter de procurar 
tomadas de carregamento

• Emissão personalizável – quatro horas de difusão 
contínua e até oito horas de difusão intermitente

• Fabricado responsavelmente com materiais amigos 
do ambiente

DIFUSOR dōTERRA LUMO™ 

Transforme qualquer divisão num ambiente sereno ou 
estimulante ao difundir óleos essenciais CPTG™ com um 
difusor ultrassónico personalizado e inspirado na natureza. 
Inclui uma Mistura Repousante dōTERRA Serenity™. 

• Sete opções de cor de iluminação
• Difusão personalizável – contínua durante 2 ou 5 

horas, intermitente durante 10 horas (4 minutos 
ligado, 4 minutos desligado)

• Cobertura de até 50 m2

DIFUSOR dōTERRA PETAL™ 2.0  

O Difusor Petal™ dōTERRA é um difusor pequeno e 
simples que oferece diversos benefícios. Este difusor 
prático é estável, leve e fácil de utilizar.

• Definições de difusão contínua durante 2 e 6 horas  
e intermitente durante 12 horas (5 minutos ligado, 5 
minutos desligado)

• Luz LED opcional
• O vapor ultra fino cobre uma superfície até 33 m2

DIFUSOR dōTERRA ROAM™  NOVO!

O exterior do Difusor dōTERRA Roam™ é fabricado  
em pedra natural polida, tornando cada difusor uma 
peça única. O resto do difusor é fabricado em resina 
ecológica reciclada pós-consumo, que aumenta a  
sua simples beleza natural. 

• Opções de alimentação sem fios e com bateria  
(inclui estação de carregamento da bateria)

• Inclui difusão contínua e intermitente (5 minutos 
ligado, 5 minutos desligado)

• Espalha-se suavemente por uma divisão com até 
25 m2 e tem uma capacidade para 100 ml de água
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32  GUIA DE PRODUTOS

dōTERRA 
BEBÉ 
Os produtos de bebé dōTERRA são uma forma segura e eficaz de cuidar do cabelo suave e da pele delicada 
do seu bebé. Os nossos produtos são formulados a pensar no seu bebé.
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CREME MUDA FRALDAS dōTERRA  
60 g

Seguro e eficaz, o Creme Muda Fraldas dōTERRA é fácil 
de espalhar na pele delicada para ajudar a tratar e 
prevenir irritações provocadas pela fralda. Impregnado 
com uma mistura única de óleos essenciais CPTG™ de 
Lavanda, Semente de Cenoura e Árvore do Chá, o 
Creme Muda Fraldas dōTERRA ajuda a suavizar e a 
manter uma pele com um aspeto saudável. Além disso, 
a rica Manteiga de Carité Muyao atua para hidratar e 
deixa a pele suave e macia. Proteja os mais pequenos 
com este creme suave, concebido especialmente para  
a pele delicada do bebé.

• Os óleos essenciais CPTG de Lavanda, Semente  
de Cenoura e Árvore do Chá ajudam a suavizar  
e a manter a pele com um aspeto saudável

• É facilmente absorvido pela pele delicada para ajudar 
a tratar e prevenir irritações provocadas pela fralda

• Concebido cuidadosamente para a pele sensível  
do bebé

ESPUMA DE CORPO  
E CABELO PARA BEBÉS dōTERRA  
295 ml

A Espuma de Corpo e Cabelo para Bebés dōTERRA 
é uma forma segura e eficaz de dar banho ao seu 
bebé, desde a cabeça até aos dedinhos dos pés. Esta 
espuma sem lágrimas combina ingredientes simples e 
suaves. Uma mistura calmante de extrato de baunilha 
com óleos essenciais CPTG™ de Lavanda e Camomila 
Romana deixa os bebés, as crianças pequenas e 
até as crianças mais crescidas com o leve aroma de 
recém-nascido. Concebida com um dispensador 
prático e fácil de utilizar, a Espuma de Corpo e Cabelo 
para Bebés dōTERRA torna a hora do banho fácil e 
simples para que tenha mais tempo para se focar em 
chapinhar na banheira com os mais pequenos.

• Contém uma mistura calmante de extrato de 
baunilha com óleos essenciais CPTG de Lavanda  
e Camomila Romana

• Ingredientes simples e suaves
• Sem lágrimas



dōTERRA 
DESODORIZANTE
A dōTERRA criou desodorizantes especialmente seguros e eficazes para o ajudar a combater o calor e a manter 
a frescura durante todo o dia. Agora é um pouco mais fácil brincar com as crianças, correr para apanhar um 
autocarro ou treinar para a meia maratona.
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DESODORIZANTE dōTERRA  
IMPREGNADO COM dōTERRA BALANCE™ 
75 g

O nosso desodorizante impregnado com o Óleo 
Essencial dōTERRA Balance™ contém bicarbonato  
de sódio para uma proteção ativa conta os odores, 
enquanto a tapioca absorve a humidade para 
proporcionar uma frescura duradoura. 

• Contém óleos essenciais CPTG™ de Abeto, Folha de 
Canforeira, Incenso, Tanaceto Azul, Camomila Azul  
e Osmanthus

• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade 
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco 
durante todo o dia

• O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar e 
prevenir odores

DESODORIZANTE dōTERRA  
IMPREGNADO COM CITRUS BLISS™ 
75 g

O nosso desodorizante impregnado com Citrus Bliss™ 
dōTERRA contém uma mistura própria de óleos 
essenciais combinada com bicarbonato de sódio para 
uma proteção ativa contra os odores, enquanto a 
tapioca absorve a humidade para proporcionar uma 
frescura duradoura.

• Contém óleos essenciais CPTG™ de Casca de Laranja 
Selvagem, Casca de Limão, Casca de Toranja, Casca 
de Lima, Casca de Mandarina, Casca de Tangerina, 
Casca de Clementina e Casca de Bergamota

• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade 
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco 
durante todo o dia

• O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar e 
prevenir odores

DESODORIZANTE dōTERRA  
IMPREGNADO COM DOUGLAS FIR  
E LARANJA GREGA 
75 g

Este desodorizante delicado contém os óleos 
essenciais CPTG™ de Douglas Fir e Laranja Grega 
dōTERRA. Estes óleos essenciais também são 
combinados com magnésio, que ajuda a proteger 
ativamente contra os odores, e tapioca, que ajuda  
a absorver a humidade para proporcionar uma 
frescura duradoura.

• Contém óleos essenciais CPTG de Douglas Fir e 
Laranja Grega, que ajudam a promover um estado 
de espírito positivo e energético ao longo do dia

• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade 
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco 
durante todo o dia

• O magnésio pode proteger contra odores
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CÁPSULAS VEGETAIS 
160 cápsulas

Personalize o seu regime de suplementos 
de óleos essenciais com cápsulas 
vegetarianas que são absorvidas de 
forma rápida e fácil.

• Não contêm conservantes, gelatina, 
trigo, açúcar, amido, laticínios e 
produtos de origem animal

• Fabricadas com ingredientes  
vegetais inertes

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS 
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

ÓLEO DE COCO FRACIONADO 
115 ml

Ideal para combinar com óleos essenciais 
para utilização tópica. 

• Emoliente extremamente leve
• Completamente solúvel com todos os 

óleos essenciais; incolor, inodoro e não 
deixa nódoas

LOÇÃO dōTERRA SPA  
MÃOS E CORPO 
200 ml

Mime a sua pele com a Loção dōTERRA Spa Mãos e 
Corpo – uma fórmula leve e não oleosa que contém 
Óleos de Semente de Jojoba e Macadâmia, Manteigas 
de Semente de Murumuru e Cupuaçu e extratos 
vegetais nutritivos.

• Combine facilmente com o seu óleo essencial 
preferido para uma experiência aromática 
personalizada

• Os óleos das sementes de girassol e macadâmia 
são conhecidos pelas suas excecionais 
propriedades hidratantes e pela capacidade  
de reter a humidade na pele

dōTERRA SPA CONJUNTO DE 3 
LOÇÕES MÃOS & CORPO 
três bisnagas de 200 ml

UTILIZAÇÃO ESSENCIAL
Os benefícios dos óleos essenciais CPTG™ são obtidos através de vários métodos de aplicação. A dōTERRA 
facilita diferentes opções de utilização dos óleos essenciais nas suas várias formas ao fornecer produtos 
de qualidade que respeitam as aplicações tradicionais e históricas, assim como aplicações modernas, com 
os difusores mais avançados. A utilização de diferentes métodos de aplicação proporciona uma experiência 
única e emocionante com cada óleo. Certifique-se de que segue as recomendações de utilização para 
garantir uma aplicação segura.

UTILIZAÇÃO ESSENCIAL



POMADA ESSENCIAL 
CORRECT-X™ 
15 ml

O Correct-X™ é uma pomada 
polivalente que ajuda a acalmar e a 
manter a pele limpa enquanto recupera 
do desconforto. Esta pomada sem 
petróleo e sem conservantes é suave e 
não causa irritações, pelo que é ideal 
para peles sensíveis.

• Segura e fácil de utilizar
• Utiliza óleos essenciais CPTG™ de 

Incenso, Helicriso (Perpétua das Areias), 
Árvore do Chá, Cedro e Lavanda

CUIDADO PESSOAL
A dōTERRA ajuda os utilizadores a enfrentar problemas comuns e proporciona uma experiência pessoal 
de cuidados do corpo através da utilização de óleos essenciais. Cada produto dōTERRA destina-se a nutrir 
a pele, o que ajuda os utilizadores a atingir os seus objetivos.

DRAGEIAS DE GENGIBRE   
30 drageias

As Drageias de Gengibre dōTERRA contêm 
os benefícios do óleo essencial de 
Gengibre CPTG™ numa prática pastilha 
natural. O sabor doce e picante do 
Gengibre mistura-se com um toque de 
óleo essencial de Limão para reforçar o 
perfil de sabor da pastilha. 

• Pastilha prática e saborosa
• Inclui os benefícios dos óleos essenciais 

de Limão e Gengibre
• Fácil de levar consigo durante uma 

viagem ou para quando mais precisar
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PRODUTOS dōTERRA AIR™

A respiração profunda é um ato purificante, libertador e revigorante. Eleva a mente e energiza o corpo. É a essência 
da vida, uma confirmação de vitalidade. A notável mistura de óleos essenciais presente na mistura dōTERRA Air™ 
promove o alívio das vias respiratórias e uma respiração fácil, promovendo o conforto durante todo o ano.



dōTERRA AIR™
MISTURA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
15 ml

Esta mistura revigorante e mentolada tem um efeito 
calmante e relaxante quando aplicada topicamente.  
A mistura dōTERRA Air™ está enriquecida com uma 
combinação de óleos destinados a ajudar a acalmar  
e revitalizar o corpo, promovendo uma sensação de 
desobstrução das vias respiratórias.

• Combina óleos essenciais de Folha de Louro, 
Hortelã-Pimenta, Eucalipto, Árvore do Chá,  
Limão, Ravensara e Cardamomo

• Ajuda a minimizar os efeitos das ameaças sazonais.
• Proporciona um sono reparador

Consulte a página 20 para informação sobre o Touch dōTERRA Air

DRAGEIAS dōTERRA AIR™ 
30 drageias

Os benefícios dos óleos essenciais CPTG™ da mistura 
dōTERRA Air™ podem ser encontrados nestas 
convenientes e saborosas pastilhas.

• A mistura própria inclui Limão, Hortelã-Pimenta, 
Eucalipto, Tomilho, Cidreira e Cardamomo

• Utilize como uma alternativa fácil e prática à 
mistura dōTERRA Air

• Leve na mala ou no saco de viagem para um  
apoio conveniente em viagem

STICK dōTERRA AIR™ 
12,5 g

Aproveite a conveniência, a rápida absorção e a 
aplicação suave do Stick Vaporizador dōTERRA Air™. 
Este método único de difusão da mistura de óleos 
essenciais dōTERRA Air pode ser usado a qualquer 
hora, em qualquer lugar.

• Proporciona um vapor revigorante
• Proporciona um efeito calmante e refrescante  

a nível tópico
• Sistema de libertação rápido e prático 
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PRODUTOS DEEP BLUE™ 
A combinação calmante de óleos essenciais de CPTG™ – Certificado Grau Pureza Testado de Wintergreen, 
Cânfora, Hortelã-Pimenta, Ylang Ylang, Helicriso (Perpétua das Areias), Tanaceto Azul, Camomila Azul e 
Osmanthus cria a mistura própria Deep Blue™. Disponível em creme, roll-on e suplemento, o Deep Blue 
proporciona efeitos relaxantes e benefícios específicos.

PRODUTOS DEEP BLUE



DEEP BLUE RUB™
LOÇÃO SUAVIZANTE
120 ml

Impregnada com a Mistura Suavizante Deep Blue™,  
a Deep Blue Rub é uma das favoritas dos atletas.

• Formulada com a mistura própria de óleos essenciais 
Deep Blue e outros ingredientes poderosos

• Concebida para ajudar a acalmar, relaxar e 
reconfortar naturalmente áreas problemáticas

• Misturada numa base de emolientes hidratantes 
que deixam a sua pele com uma sensação suave, 
não gordurosa

AMOSTRAS DE DEEP BLUE RUB™ 
dez amostras de 2 ml

Receba os benefícios específicos da Deep Blue Rub™ 
numa prática embalagem de 10 unidades. Divirta-se  
a partilhar o seu poder calmante em eventos 
desportivos, no ginásio ou em viagem.

• Formulada com a Mistura Suavizante Deep Blue
• Fácil de partilhar e prática para levar em viagem

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 cápsulas vegetais

O Deep Blue™ tem agora um suplemento nutricional que 
inclui potentes polifenóis.

• Contém extrato de boswellia, com fórmula pendente 
de patente

• Inclui extratos próprios e normalizados de Gengibre, 
Curcumina, Resveratrol e outros polifenóis para 
acalmar e confortar

DEEP BLUE™  LÍDER DE VENDAS

MISTURA SUAVIZANTE
Roll on de 5 ml | 10 ml

Uma mistura sinergética de óleos essenciais CPTG™,  
a Mistura Deep Blue™ proporciona uma sensação  
quente e de formigueiro quando aplicada na pele.

• Inclui óleos essenciais de Wintergreen, Cânfora, 
Hortelã-Pimenta, Tanaceto Azul, Camomila Alemã, 
Ylang Ylang, Helicriso (Perpétua das Areias)  
e Osmanthus

• Aplique como parte de uma massagem calmante 

Consulte a página 20 para informação sobre o Touch Deep Blue
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PRODUTOS dōTERRA SERENITY™

dōTERRA Serenity™ é uma mistura relaxante de óleos essenciais que promovem a tranquilidade e o relaxamento. 
Os efeitos desta mistura serena podem ser sentidos imediatamente, transportando-o para um estado de repouso 
agradável. A dōTERRA Serenity combina os óleos essenciais conhecidos pela sua capacidade de diminuir a 
tensão e acalmar as emoções.



CÁPSULAS MOLES dōTERRA SERENITY™
COMPLEXO REPOUSANTE
60 cápsulas moles vegetarianas

As Cápsulas Moles dōTERRA Serenity™ permitem-lhe usufruir 
com facilidade dos benefícios da Mistura Repousante dōTERRA 
Serenity ao combinarem os benefícios comprovados do óleo 
essencial de Lavanda com L-teanina, extratos de erva-cidreira, 
passiflora e camomila numa cápsula mole vegetariana.

• Cápsulas moles vegetarianas
• Usufrua com facilidade dos benefícios da Mistura Repousante 

dōTERRA Serenity numa prática cápsula mole

PACK SERENITY 
Frasco de 15 ml e 1 frasco de cápsulas moles

dōTERRA SERENITY™
MISTURA REPOUSANTE
15 ml

A dōTERRA Serenity™ acalma as emoções enquanto cria  
uma sensação de paz e bem-estar.

• Contém Lavanda, Cedro, Ho Wood, Ylang Ylang,  
Manjerona, Camomila Romana, Vetiver, Extrato de  
Baunilha e Sândalo Havaiano

• Promove sensações de relaxamento e de tranquilidade
• A mistura Serenity proporciona uma sensação imediata  

quando aplicada topicamente
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PRODUTOS ON GUARD™

A On Guard™ é uma das misturas de óleos essenciais mais populares e versáteis da dōTERRA. A combinação 
própria dos óleos essenciais de Laranja Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim é um componente 
ativo numa primeira linha de defesa para o seu lar e o seu corpo. A mistura On Guard foi integrada em 
diversos produtos dōTERRA para proporcionar várias formas de utilização dos seus poderosos benefícios.

ELIXIR ORAL  
ON GUARD™   
473 ml

As propriedades poderosas da On Guard™, 
uma mistura de óleos essenciais CPTG™ 
própria, combinam os benefícios da Laranja 
Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto, 
Alecrim e Mirra para promover a limpeza oral. 

• A mistura de óleos essenciais própria  
On Guard de Laranja Selvagem, Cravinho, 
Canela, Eucalipto e Alecrim promove a 
limpeza da boca 

• O extrato de Miswak ajuda a manter  
a limpeza dos dentes ao reduzir a 
acumulação excessiva de placa bacteriana 

• Utilize o Elixir Oral On Guard para 
promover a limpeza dos dentes e  
das gengivas

SPRAY PURIFICANTE PARA AS 
MÃOS ON GUARD™   
27 ml

O Spray Purificante para as Mãos On Guard™ 
purifica as mãos com o seu efeito purificador 
na pele graças a uma brisa extremamente  
fina e de secagem rápida. Esta é uma brisa 
conveniente, perfeita para utilização em 
viagem, na escola, no trabalho e para famílias 
em movimento.

• Infundido com extrato de maçã hidratante 
• A Mistura de Óleos Essenciais On Guard 

oferece um aroma de especiarias  
cítricas revigorante 

• Pulverize nos apoios de braços e nos 
tabuleiros dos aviões enquanto viaja 

• Vaporize os tapetes de ioga e outro 
equipamento de ginásio para purificar  
a superfície antes de utilizar 

PRODUTOS ON GUARD



DRAGEIAS ON GUARD™ 
30 drageias

Desfrute comodamente do sabor incrível destas 
drageias para a garganta.

• Fácil de levar consigo para quando mais precisar
• Contêm a Mistura de Óleos Essenciais On Guard™
• Formuladas com açúcar de cana e xarope de 

arroz integral orgânico natural

PASTA DE DENTES ON GUARD™ 
113 g

Limpe os dentes com o benefício adicional da 
Mistura de Óleos Essenciais On Guard™.

• Fórmula sem flúor 
• O óleo essencial de Hortelã-Pimenta em conjunto 

com a mistura própria de óleos essenciais  
On Guard deixa o hálito fresco com sabor  
a canela-menta 

AMOSTRAS DE PASTA DE DENTES  
ON GUARD™  
dez amostras, 2 g cada

CÁPSULAS MOLES ON GUARD™+ 
60 cápsulas moles vegetarianas

As Cápsulas Moles On Guard™+ combinam a 
mistura On Guard própria com os óleos essenciais 
de Pimenta Preta, Orégão e Cidreira.

ON GUARD™  LÍDER DE VENDAS  
MISTURA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
15 ml

Uma das misturas dōTERRA mais populares,  
a mistura On Guard™ é um produto obrigatório 
devido aos seus incríveis benefícios. 
 
Consulte a página 21 para informação sobre o Touch On Guard

CONCENTRADO DE LIMPEZA 
ON GUARD™ 
355 ml

Um produto de limpeza ideal, o Concentrado de 
Limpeza On Guard™ é reforçado com a Mistura  
de Óleos Essenciais On Guard.

• Não contém conservantes, o que o torna  
um produto de limpeza do lar eficaz

• Combina derivados à base de plantas com  
a Mistura de Óleos Essenciais On Guard

BEADLETS ON GUARD™ 
125 beadlets

As Beadlets On Guard™ contêm uma dose saborosa 
da mistura própria da dōTERRA com Laranja 
Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim,  
sob a forma de pequenas beadlets vegetais que se 
dissolvem na boca. 

• Oferece um método de consumo prático para 
os benefícios únicos da Mistura de Óleos 
Essenciais On Guard

• Com o sabor dos óleos essenciais de Laranja 
Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim

DETERGENTE DA ROUPA  
ON GUARD™ 
947 ml

O Detergente da Roupa On Guard™ é um detergente 
para a roupa ultraconcentrado 6X que aproveita 
toda a eficácia da Mistura Protetora On Guard e das 
enzimas de origem biológica para atacar e eliminar 
nódoas e proporcionar roupas incrivelmente limpas. 

• Contém 10 ml de óleo essencial On Guard 
• Mistura única de enzimas de origem biológica,  

de base natural
• 64 cargas em cada garrafa

ESPUMA DE LAVAR AS MÃOS  
ON GUARD™ 
473 ml

A Espuma de Lavar as Mãos On Guard™ limpa as 
mãos, enquanto o aroma revigorante dos óleos 
essenciais deixa as suas mãos limpas e com um 
perfume fresco e cítrico. 

• Embalada convenientemente num frasco de  
473 ml, é suficiente para encher doseadores  
de espuma de 237 ml

• Formulada com exclusiva Mistura de Óleos 
Essenciais On Guard

 
ESPUMA DE LAVAR AS MÃOS ON 
GUARD™ COM 2 DISPENSADORES     
Espuma de lavar as mãos de 473 ml, 2 dispensadores

 
RECARGA INDIVIDUAL 
Espuma de lavar as mãos de 473 ml

 
RECARGA EM EMBALAGEM DUPLA 
duas espumas de lavar as mãos de 473 ml
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Pele saudável e radiante com
VERÁGE™ dōTERRA
O Veráge™ é um sistema de produtos de cuidado da pele naturais que nutre e hidrata a pele para reduzir 
os sinais de envelhecimento visíveis. A tecnologia de plantas avançada utilizada no Veráge promove o 
equilíbrio ideal dos lípidos - o mesmo equilíbrio que se encontra numa pele saudável e de aspeto jovem. 
Cada produto é composto por verdadeiras dádivas da Terra: extratos de plantas nutritivos, óleos essenciais 
CPTG™ puros e potentes e ingredientes naturais selecionados. A Coleção Cuidado da Pele Veráge dōTERRA 
proporciona resultados que pode ver e sentir.

CUIDADO DA PELE



LIMPADOR VERÁGE™ 
60 ml

O Limpador Vérage™ confere à pele uma sensação  
de limpeza e suavidade e o seu aroma fresco e 
herbáceo revigora os sentidos. 

• A Laranja Selvagem e o Manjericão são 
amplamente conhecidos pelas suas propriedades 
de limpeza

• A Árvore do Chá é reconhecida pelo seu efeito 
purificador e rejuvenescedor da pele

TÓNICO VERÁGE™ 
50 ml

O Tónico Veráge™ combina óleos essenciais CPTG™ 
com extratos de plantas nutritivos para promover 
uma pele refirmada, tonificada e macia, sempre e 
em qualquer lugar. 

• Prepare e refresque a pele com o efeito 
combinado dos óleos essenciais CPTG e dos 
extratos de plantas que refirmam, tonificam  
e amaciam a pele

• No segundo passo do Regime de Cuidado da 
Pele Vérage, este tónico prepara a pele para os 
emolientes ricos presentes no Hidratante e no 
Sérum Hidratante Vérage

• Aplicação fácil de pulverização

SERUM HIDRATANTE 
IMMORTELLE VERÁGE™ 
15 ml

Desfrute dos efeitos anti-idade do Sérum Hidratante 
Immortelle Veráge™. Esta fórmula poderosa combina 
óleos essenciais CPTG™ com uma tecnologia de 
plantas especializadas para promover o equilíbrio 
ideal dos lípidos e uma pele de aspeto mais jovem.

• Utiliza os óleos essenciais CPTG presentes na 
popular mistura dōTERRA Salubelle™ para  
uma pele radiante

• O complexo de lípidos vai muito além de um 
hidratante típico, ao utilizar lípidos semelhantes aos 
que estão naturalmente presentes na pele jovem

HIDRATANTE VERÁGE™ 
30 ml

Ótimo para todos os tipos de pele, o Hidratante 
Veráge™ contém uma combinação de óleos 
essenciais CPTG™ de Gerânio e Baga de Zimbro, 
absolutos de Jasmim e Baga de Espinheiro Marítimo 
e extratos de plantas para promover uma 
hidratação e nutrição da pele profundas.

• A Baga de Espinheiro Marítimo e a Manteiga  
de karité nutrem e amaciam a pele

COLECÇÃO CUIDADO DA  
PELE VERÁGE™ 
Uma coleção que reúne o Limpador, o Tónico, o 
Serum Hidratante Immortelle e o Hidratante Vérage™ 
para uma pele bonita e de aspeto jovem. 

BENEFÍCIOS CLÍNICOS COMPROVADOS DOS 
INGREDIENTES VERÁGE
•  Suaviza a textura da pele
•  Reduz o aparecimento de imperfeições da pele
•  Promove uma pele de aspeto jovem
•  Reduz o tamanho dos poros
•  Uniformiza o tom
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CUIDADO DA PELE

PRODUTOS YARROW|POM
A sinergia do óleo essencial de Yarrow e do óleo de semente de romã extraído a frio define um novo padrão 
de pele radiante e com vitalidade. O óleo essencial de Yarrow e o óleo de semente de romã formam a base 
da coleção dōTERRA Yarrow|Pom: a Dupla Botânica Ativa Yarrow|Pom e o Sérum Renovador para o Corpo 
Yarrow|Pom. Os produtos Yarrow|Pom são realmente impactantes, proporcionando uma abordagem botânica 
poderosa para o bem-estar geral. Esta linha de produtos cientificamente desenvolvida é revolucionária; uma 
nova abordagem à beleza.
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YARROW|POM 
DUPLA BOTÂNICA ATIVA
30 ml

Yarrow|Pom é uma mistura própria habilmente 
elaborada de óleo essencial de Yarrow e óleo de 
semente de romã extraído a frio, concebida para ser  
o produto ideal para amaciar a pele e proporcionar  
um efeito calmante das emoções ao longo do dia.

• Utilize como parte da sua rotina de cuidados da pele 
para ajudar a promover uma pele de aspeto saudável 
e jovem ou reduzir o aparecimento de imperfeições

• Adicione ao seu creme hidratante para benefícios  
de hidratação adicionais

• Crie uma experiência de massagem relaxante

YARROW|POM  
SERÚM DE RENOVAÇÃO CORPORAL
100 ml

O Sérum Renovador para o Corpo Yarrow|Pom é um 
sérum luxuosamente sedoso, repleto de compostos 
potentes biologicamente ativos para lhe proporcionar 
o melhor em cuidados da pele e beleza. O óleo 
essencial de Milefólio e o Óleo de Sementes de Romã 
extraído a frio atuam de forma sinergética para 
promover uma pele com aspeto saudável. Outros 
óleos essenciais CPTG™ incluídos neste sérum são 
a Camomila Romana, o Yuzu, a Hortelã-Pimenta e 
a Cananga. Os óleos de Jojoba, Girassol e Semente 
de Uva proporcionam benefícios de hidratação 
profunda. Além disso, o Extrato de Sementes de Café 
e os ésteres de Romã podem ajudar a aumentar a 
luminosidade da pele e melhorar o aspeto da pele 
para proporcionar um brilho da cabeça aos pés

• O óleo essencial de Milefólio promove uma pele com 
aspeto saudável

• Os óleos de Jojoba, Girassol, Abacate e Semente  
de Uva aumentam a hidratação da pele

• O Extrato de Sementes de Café é um agente 
condicionador da pele e ajuda a melhorar o aspeto  
de uma pele suave

• O Sérum Renovador para o Corpo Yarrow|Pom está 
repleto de poderosos componentes bioativos



LIMPADOR FACIAL 
118 ml

O Limpador Facial Cuidado da Pele Essencial 
dōTERRA foi concebido para ser utilizado 
diariamente, de manhã e à noite, para manter a 
pele limpa e purificada. Os agentes de limpeza 
naturais do Isetionato Cocoil de Sódio e do 
Ácido Esteárico removem suavemente as 
impurezas, deixando a pele limpa, fresca e 
suave. Este limpador contém ainda óleos 
essenciais CPTG™ de Árvore do Chá e 
Hortelã-Pimenta, conhecidos pelos seus aromas 
refrescantes, para tornar a sua experiência de 
limpeza facial ainda mais agradável.

CUIDADO DA PELE ESSENCIAL dōTERRA
Cuidado da Pele Essencial dōTERRA é uma família de produtos de cuidados da pele concebidos para 
manter uma pele bela, de aspeto jovem e saudável, maximizando o poder de óleos essenciais CPTG™ – 
Certificado Grau Pureza Testado cuidadosamente selecionados, combinados com tecnologias de ingredientes 
de vanguarda e extratos naturais em cada produto. Combata os sinais de envelhecimento visíveis e previna 
futuros sinais de envelhecimento com Cuidado da Pele Essencial dōTERRA.

ESFOLIANTE REVIGORANTE 
70 g

Desfrute de uma pele fresca e renovada com o 
Esfoliante Revigorante dōTERRA Como parte  
da nossa linha Cuidado da Pele Essencial, o 
Esfoliante Revigorante inclui óleos essenciais 
CPTG™ de Toranja e Hortelã-Pimenta para criar 
uma experiência aromática refrescante. Os 
ésteres de jojoba, que também se encontram no 
Esfoliante Revigorante, atuam para polir a sua 
pele, enquanto o Extrato de Mandarina, o 
Extrato de Jasmim e o Extrato de Bardana 
ajudam a tonificar e hidratar.

SERUM REAFIRMANTE 
30 ml

Com óleos essenciais CPTG™ – Certificado Grau 
Pureza Testado de Incenso, Sândalo Havaiano e 
Mirra, o Sérum Reafirmante dōTERRA foi 
cientificamente formulado para promover a 
hidratação da pele ao mesmo tempo que ajuda 
a reduzir o aparecimento de imperfeições. O 
Sérum Reafirmante reafirma e suaviza a pele 
com extratos naturais e outros ingredientes 
cuidadosamente selecionados e cientificamente 
comprovados para uma pele mais firme e com 
um aspeto mais jovem.

CUIDADO DA PELE



TÓNICO REDUTOR DE POROS 
118 ml

Formulado para reduzir a visibilidade dos 
poros, o Tónico Redutor de Poros dōTERRA 
contém óleos essenciais CPTG™ de Lavanda, 
Ylang Ylang e Camomila Alemã para 
suavizar a pele. Além disso, os extratos 
inovadores de frutos e plantas tonificam 
e equilibram a pele, promovendo uma 
compleição de aspeto saudável.

HIDRATANTE ANTI IDADE 
50 ml

Seja qual for a sua idade, é sempre importante 
cuidar da pele, e pode consegui-lo com 
o Hidratante Anti Idade dōTERRA. Este 
hidratante combina ingredientes de vanguarda 
com os óleos essenciais CPTG™ – Certificado 
Grau Pureza Testado de Lavanda, Jasmim, 
Gerânio e Incenso. Ao atuarem em conjunto, 
estes ingredientes promovem a sensação de  
pele macia e saudável.

GEL ILUMINADOR 
30 ml

Os óleos essenciais CPTG™ de Bergamota 
FCF (sem furocumarina), Baga de Zimbro 
e Cidreira são combinados com extratos 
naturais, vitaminas e tecnologias de 
ingredientes de vanguarda para iluminar e 
uniformizar o tom da pele. O Gel Iluminador 
dōTERRA ilumina visivelmente a pele de forma 
suave e eficaz, reduzindo o aparecimento de 
manchas escuras e hiperpigmentação sem 
os químicos agressivos utilizados noutros 
produtos iluminadores. Pode ser utilizado 
como um produto para todo o rosto ou para o 
tratamento específico das manchas escuras.

CREME OLHOS ANTI IDADE 
15 ml

O Creme Olhos Anti Idade dōTERRA combina 
ingredientes clinicamente comprovados com 
óleos essenciais CPTG™ de Incenso, Ylang Ylang 
e Tanaceto Azul para combater os sinais de 
envelhecimento na área delicada ao redor dos 
olhos, ajudando a reduzir o aparecimento de 
rídulas e rugas ao longo do tempo. Esta fórmula 
inovadora hidrata e melhora a firmeza e a 
tonificação da pele. O exclusivo aplicador em 
aço refresca e acalma a pele sob os olhos e 
ajuda a reduzir o aparecimento de papos e 
olheiras, permitindo uma aplicação suave do 
creme em áreas específicas.

CREME HIDRATANTE 
48 g

A hidratação intensa de que a sua pele estava à 
espera. O Creme Hidratante dōTERRA contém 
ingredientes ricos em emolientes para 
proporcionar uma hidratação e nutrição intensas 
à pele. O nosso Creme Hidratante ajuda a 
reduzir o aparecimento de imperfeições na pele, 
ajuda a renovar a barreira protetora da pele para 
obter uma pele com um aspeto jovem e a sua 
fórmula rica proporciona um impulso de 
hidratação ativa sem deixar resíduos oleosos.  
Os ingredientes cuidadosamente selecionados 
foram concebidos para rejuvenescer a pele  
e ajudar a reduzir os sinais visíveis de 
envelhecimento. Utilize de manhã e à noite.

MISTURA BELEZA SALUBELLE™ 
Roll-on de 10 ml

Esta mistura própria combina óleos essenciais 
raros utilizados ao longo da história pelos seus 
benefícios nos tratamentos de beleza. A mistura 
beleza Salubelle™ é formulada para apoiar a 
pele enquanto ajuda a reduzir os fatores que 
contribuem para a aparência de pele 
envelhecida. Estes óleos essenciais únicos  
foram cuidadosamente selecionados para 
proporcionar benefícios à pele. O prático roll-on 
facilita a aplicação da mistura Salubelle no rosto, 
pescoço e decote. 

• Ajuda a reduzir o aparecimento de 
imperfeições da pele

• Promove uma pele de aspeto jovem
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dōTERRA HD CLEAR™

O HD Clear™ é um sistema de três passos que funciona de forma sinergética, no qual cada produto serve 
de base ao seguinte para limpar em profundidade e purificar a pele, proporcionando um nível de hidratação 
equilibrado e ideal. Feitos com extratos de plantas puros, os ingredientes do HD Clear são delicados e 
calmantes para a pele, mas extremamente eficazes. Utilizar o HD Clear diariamente ajuda a reduzir o 
aparecimento de imperfeições, promove uma compleição definida e saudável e acalma a pele. O HD Clear 
oferece uma solução para os problemas de pele de todas as idades.

CUIDADO DA PELE



MISTURA TÓPICA HD CLEAR™ 
Roll-on de 10 ml

A Mistura Tópica HD Clear™ promove uma 
compleição definida e suave em peles de todas 
as idades. Formulada com Óleo de Semente de 
Cominho Preto e óleos essenciais CPTG™, esta 
fórmula pode ser aplicada em áreas específicas 
do rosto e do corpo.

• É composta por uma mistura única de óleo 
de semente de cominho preto e óleos 
essenciais CPTG de Ho Wood, Árvore do  
Chá, Eucalipto, Gerânio e Litsea

• Promove uma compleição sem imperfeições 
e contribui para uma sensação de suavidade 
e limpeza da pele

ESPUMA PARA LAVAR A CARA  
HD CLEAR™ 
50 ml

Descubra a solução perfeita para pele 
problemática de todas as idades com  
a Espuma de Lavar a Cara HD Clear™.

• A árvore do chá é conhecida pela sua 
capacidade de purificar a pele

• Um extrato de algas especializado ajuda  
a hidratar a pele

LOÇÃO FACIAL HD CLEAR™ 
50 ml

A Loção Facial HD Clear™ é um hidratante 
leve, não gorduroso, que é absorvido 
rapidamente e promove uma pele sem 
imperfeições ao longo do dia. Feita com 
extratos botânicos e óleos essenciais CPTG™ 
– Certificado Grau Pureza Testado, esta 
fórmula própria melhora a textura da pele, 
proporciona uma hidratação ideal e promove 
uma compleição definida. 

• É composta por uma mistura única de óleo 
de semente de cominho preto e óleos 
essenciais CPTG de Ho Wood, Árvore do Chá, 
Eucalipto, Gerânio e Litsea

• Os aminoácidos derivados de origem natural 
atuam para melhorar a textura da pele

KIT HD CLEAR™ 

Este Kit contém a Espuma para Lavar a Cara  
HD Clear™, a Mistura Tópica e a Loção Facial 
para uma linda e equilibrada compleição.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA é uma gama de produtos impregnados com óleos essenciais que oferecem uma experiência 
aromática de spa em casa. Todos os produtos foram cuidadosamente formulados com ingredientes naturais 
para deixar a sua pele com um toque macio, suave e fresco durante todo o dia.

SABONETE DE BANHO HIDRATANTE 
113 g

O Sabonete de Banho Hidratante dōTERRA SPA é um sabonete único 
que proporciona uma sensação, espuma, aroma e experiência de limpeza 
incomparáveis. Desfrute de uma experiência de spa rica, purificante e 
aromática com o sabonete genuinamente original da dōTERRA.

• O óleo essencial de Bergamota purifica e suaviza a pele 
• A Toranja tem um aroma revigorante que melhora o estado de espírito
• O óleo de semente de Jojoba hidrata em profundidade
• Mantenha junto à banheira para um acesso fácil

Também disponível em embalagem de 3 unidades

SABONETE REVIGORANTE CITRUS BLISS™   
113 g

O sabonete Revigorante Citrus Bliss™ proporciona uma experiência 
estimulante e purificadora para lhe dar um reforço de energia na sua 
rotina diária. A mistura de óleos essenciais própria e exclusiva Citrus Bliss 
dōTERRA proporciona um aroma harmonioso e intenso. 

• Formulado com a Mistura Revigorante Citrus Bliss que contém Laranja 
Selvagem, Limão, Toranja, Mandarina, Bergamota, Tangerina e 
Clementina para ajudar a relaxar e revigorar o seu estado de espírito 

• As contas de cera de girassol esfoliantes e o pó de casca de laranja 
suavizam, acalmam e estimulam naturalmente o rejuvenescimento da pele 

• A glicerina de origem vegetal hidrata a pele e ajuda a reter a hidratação 
ao mesmo tempo que proporciona uma espuma de sabão suave

Também disponível em embalagem de 3 unidades

SABONETE SERENITY™   
113 g

O Sabonete SPA Serenity™ dōTERRA proporciona uma sensação, aroma e 
experiência de limpeza incomparáveis. Com o aroma calmante e relaxante 
da nossa Mistura Repousante dōTERRA Serenity, este sabonete irá 
transportar o utilizador para um feliz estado de repouso.

• A mistura de óleos essenciais dōTERRA Serenity promove um 
ambiente calmante

• O óleo de semente de jojoba é conhecido pela rápida absorção e 
capacidade de hidratar em profundidade

• A glicerina de origem vegetal hidrata a pele e ajuda a reter a hidratação 
ao mesmo tempo que proporciona uma espuma de sabão suave

• A seiva de folha de aloé hidrata, amacia e suaviza a pele
• A argila caulim natural dá ao sabonete uma bonita tonalidade de lavanda

Também disponível em embalagem de 3 unidades

SABONETE BALANCE™  NOVO!    
113 g

O sabonete dōTERRA Balance™ inclui a Mistura de Enraizamento 
dōTERRA Balance para proporcionar uma experiência relaxante e 
equilibradora. Utilizando uma combinação própria de óleos essenciais 
CPTG™, incluindo Abeto Negro, Ho Wood, Incenso, Tanaceto Azul e 
Camomila Alemã, este sabonete exala um aroma quente e amadeirado. 

• O sabonete negro africano, uma combinação de manteiga de karité, óleo 
de coco, óleo de palma e casca de cacau melhoram a sensação de 
hidratação da pele

• O óleo de girassol, um emoliente no sabonete, hidrata e rejuvenesce a pele
• Combina os óleos essenciais CPTG de Abeto Negro, Ho Wood, Incenso, 

Tanaceto Azul e Camomila Alemã

dōTERRA SPA
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ESPUMA DE BANHO REFRESCANTE 
250 ml

A Espuma de Banho Refrescante dōTERRA SPA  
é uma espuma de banho natural com óleo que  
proporciona uma experiência aromática e de 
limpeza, tal como num spa. 

• O óleo essencial de Bergamota proporciona  
um aroma estimulante e enraizante

• A Toranja tem um aroma revigorante e 
refrescante que melhora o estado de espírito

• O Metil Oleoil Taurato de Sódio é um agente de 
limpeza suave derivado de ácidos gordos essenciais 
que se encontra em gorduras e óleos vegetais 

MÁSCARA DE LAMA  
DESINTOXICANTE 
113,4 g

Mime a sua pele com dádivas da Terra – óleos 
essenciais CPTG™, minerais purificantes e 
botânicos nutritivos. 

• Impregnada com óleos essenciais de Mirra,  
Baga de Zimbro e Toranja, conhecidos pelos  
seus benefícios de limpeza e suavizantes

• A manteiga de karité promove uma sensação  
de pele hidratada

LOÇÃO PARA MÃOS E CORPO 
200 ml

Mime a sua pele com a Loção dōTERRA SPA Mãos 
e Corpo – uma fórmula leve e não oleosa que 
contém óleos de semente de jojoba e macadâmia, 
manteigas de semente de murumuru e cupuaçu e 
extratos vegetais nutritivos. 

• Combine facilmente com o seu óleo essencial 
preferido para uma experiência aromática 
personalizada

• Os óleos das sementes de girassol e macadâmia 
são conhecidos pelas suas excecionais 
propriedades hidratantes e pela capacidade  
de reter a humidade na pele

• A fórmula não gordurosa confere um aspeto 
saudável e macio à pele

Também disponível em embalagem de 3 unidades

SPRAY HIDRATANTE PARA  
O CORPO   
125 ml

Sinta a reidratação completa de todo o seu corpo! 
Os benefícios da nossa Mistura Cativante de óleos 
essenciais Beautiful hidratantes combinam com as 
propriedades nutritivas do coco, girassol, abacate e 
maracujá. Este spray hidratante ajudará a melhorar 
a aparência geral de pele saudável e radiante. 

• Contribui para uma pele limpa e nutrida graças  
ao seu aroma refrescante

• Os óleos de Girassol, Abacate e Maracujá ajudam 
a acalmar, suavizar e hidratar a pele para um 
brilho saudável 

• O Caprílico/Triglicérido Caprílico (derivado do 
coco) suaviza e conserva a barreira natural da pele

BÁLSAMO LABIAL 
Original, Tropical ou Herbal | 4,5 g

O Bálsamo Labial dōTERRA SPA é uma fórmula 
natural que contém óleos de plantas, botânicos e 
óleos essenciais para hidratar e suavizar os lábios 
enquanto liberta o aroma e o sabor únicos dos óleos 
essenciais. Além da nossa nova fórmula, adicionámos 
dois novos óleos à fórmula original, Laranja 
Selvagem e Hortelã-Pimenta. O nosso Bálsamo 
Labial Herbal contém a mistura herbal revigorante 
dos óleos essenciais de Verbena Limão, Manjerona 
e Hortelã. Desfrute dos aromas do paraíso com os 
óleos essenciais de Ylang Ylang, Clementina e Lima 
presentes no nosso Bálsamo Labial Tropical.

• Cada bálsamo labial contém uma mistura 
selecionada de óleos essenciais que proporciona 
uma experiência sensorial única 

• O óleo de moringa é um emoliente que ajuda a 
melhorar a aparência e o conforto dos lábios

• O óleo de abacate proporciona hidratação, ácidos 
gordos essenciais e suavidade para manter a 
aparência saudável dos lábios

Também disponível em embalagem de 3 unidades, uma de 
cada sabor.

LOÇÃO PARA MÃOS CITRUS BLISS™ 
75 ml

Esta fórmula leve e hidratante com emolientes 
condicionadores e extratos botânicos naturais 
mantém a sua pele saudável e hidratada. 
Conhecida pelo seu aroma revigorante, a mistura 
própria Citrus Bliss™ reforça esta loção com 
propriedades estimulantes e refrescantes.

• A fórmula não gordurosa proporciona  
hidratação às mãos

• Os óleos das sementes de girassol e macadâmia 
são conhecidos pelas suas excecionais 
propriedades hidratantes e pela capacidade  
de reter a humidade na pele

• Com um tamanho conveniente, é perfeita em 
viagens, em casa ou no trabalho

MANTEIGA CORPORAL  
RESTAURADORA 
198 g

Mime a sua pele com a rica hidratação e a luxuosa 
sensação da Manteiga Corporal Restauradora 
dōTERRA SPA. A base desta fórmula natural 
combina as manteigas de Karité e sementes de 
cacau, conhecidas pela sua hidratação profunda e 
capacidade de promover a elasticidade da pele.

• Os óleos essenciais de Laranja Selvagem, 
Douglas Fir e Incenso oferecem benefícios 
aromáticos estimulantes

• A manteiga de karité hidrata em profundidade  
e promove a elasticidade da pele

• O óleo de semente de jojoba é rapidamente 
absorvido pela pele para hidratar e suavizar

ESFOLIANTE CORPORAL 
226 g

O Esfoliante Corporal dōTERRA SPA é um 
esfoliante luxuoso para o corpo. Com açúcar de 
cana, esfolia e alisa suavemente a pele, deixando 
um brilho saudável.

• O óleo de amêndoas doces atua como hidratante 
e proporciona uma aplicação suave na pele

• O óleo de girassol amacia e suaviza a pele
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Cabelo fantástico e brilhante com o 
CUIDADO DO CABELO  
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
As propriedades calmantes e de limpeza que tornam os nossos óleos essenciais úteis em tantas tarefas diárias 
também os tornam úteis para mantermos um cabelo limpo e com aspeto saudável. Ao utilizar produtos para o 
cabelo com óleos essenciais potentes, os seus cabelos ficarão macios e cintilantes, sem se expor aos ingredientes 
agressivos que se encontram normalmente nos produtos de cuidados de cabelo convencionais.
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•  Ajudam a proteger o cabelo pintado

•  Efeitos suavizantes comprovados

•  Cabelo mais macio e fácil de desembaraçar

•   Mantêm a capacidade de hidratação do cabelo  
e do couro cabeludo

•  Cabelo forte e macio

•  Menos quebra do cabelo

•   Mistura própria de óleos essenciais para um cabelo  
e couro cabeludo de aspeto saudável

BENEFÍCIOS DOS INGREDIENTES DO CUIDADO DO CABELO ESSENTIALS

AMOSTRAS DE 
CHAMPÔ/AMACIADOR 
dez conjuntos complementares

PACK 2 CHAMPÔS
dois frascos de 250 ml

PACK 2 AMACIADORES
dois frascos de 250 ml

CHAMPÔ E AMACIADOR
um frasco de 250 ml de cada um

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS POR 

LEALDADE

SERÚM DA RAÍZ ATÉ ÀS PONTAS 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
30 ml

O Serúm da Raiz até às Pontas dōTERRA 
Salon Essentials™ é uma fórmula profissional 
de cabeleireiro com óleos essenciais e  
lípidos nutritivos para promover um cabelo 
macio e brilhante e um couro cabeludo de 
aspeto saudável.

• Com óleos essenciais de Lavanda,  
Hortelã-Pimenta, Manjerona, Cedro, 
Lavandina, Alecrim, Niaouli e Eucalipto

• Proporciona condicionamento, suavidade  
e brilho imediatos

CHAMPÔ PROTECTOR 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Desfrute da formulação profissional dos óleos 
essenciais CPTG™, dos agentes de limpeza 
suaves e dos extratos botânicos no Champô 
dōTERRA Salon Essentials™.

• Proporciona uma espuma suave e um  
reforço de limpeza graças aos óleos 
essenciais de Laranja Selvagem e  
Lima e aos extratos de plantas

• Elimina suavemente as impurezas 
acumuladas no cabelo e no couro cabeludo

• Hidrata levemente o cabelo, conferindo-lhe 
suavidade e consistência

AMACIADOR ALISANTE 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

O Amaciador Alisante dōTERRA Salon 
Essentials™ suaviza o cabelo e proporciona  
um efeito antiestático que mantém os fios  
de cabelo alinhados durante o penteado  
para um acabamento impecável.

• Os extratos botânicos mantêm e protegem  
o cabelo pintado e os lípidos promovem  
o aspeto saudável do cabelo

• Atua como um amaciador profundo que 
promove a manutenção da superfície dos 
cabelos, em especial dos cabelos tratados 
quimicamente

• Outros ingredientes naturais mantêm o 
aspeto forte e saudável do cabelo

Os artigos seguintes só 
estão disponíveis através do 
Programa de Recompensas 
por Lealdade (LRP) (ver o 
verso para mais detalhes)
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O dōTERRA Healing Hands™ leva esperança e cura ao mundo ao oferecer às comunidades globais as 
ferramentas de que necessitam para se tornarem autossuficientes. Através de projetos que abordam as 
necessidades de empréstimo a microcrédito, do acesso a cuidados de saúde, educação, saneamento e 
água potável e do combate ao tráfico sexual infantil, muitas pessoas são capacitadas e muitas vidas 
mudam. Junte-se a nós nestes esforços*. A dōTERRA prevê todos os encargos gerais e custos 
administrativos da fundação, garantindo que 100 por cento de todos os donativos são direcionados para 
os beneficiários das ajudas.

™

*A dōTERRA Healing Hands Foundation é uma organização norte-americana.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
Roll-on de 10 ml

O Touch Hope™ dōTERRA é uma mistura 
especial de óleos essenciais que combina o 
aroma fresco da Bergamota com Ylang Ylang 
e Incenso, ligeiramente adoçada com o aroma 
quente do Extrato de Baunilha.

• Aplique nos pulsos, no pescoço e nos 
pontos de pulsação para uma fragrância 
personalizada

• Mantenha na mala e aplique ao longo do  
dia para melhorar o humor

• Frasco roll-on prático para uma aplicação 
fácil ao longo do dia

LOÇÃO PARA MÃOS ROSA 
dōTERRA SPA 
100 ml

A Loção para Mãos Rosa dōTERRA SPA  
é uma loção ligeira e cativante com óleo 
essencial de Rosa CPTG™ que promove uma 
pele suave e bonita. Como o mais precioso 
óleo essencial da dōTERRA, o Rosa confere 
um cheiro único a esta loção para mãos e é 
benéfico para a pele. 

• Os óleos das sementes de girassol e 
macadâmia são conhecidos pelas suas 
excecionais propriedades hidratantes e pela 
capacidade de reter a humidade na pele

• A fórmula não gordurosa proporciona 
hidratação às mãos

O preço de compra líquido do Touch Hope 
dōTERRA ou da Loção para Mãos Rosa dōTERRA 
é doado a uma iniciativa dōTERRA Healing Hands.
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†Oligonol™ é uma marca comercial da AminoUp Chemical Co., LTD.

Apoio e Alívio Diário 
SUPLEMENTOS ZENGEST
Com misturas de óleos essenciais próprias, cada produto da gama ZenGest™ foi concebido para poder utilizá-lo 
em casa ou em viagem. Explore a gama completa dos produtos ZenGest para usufruir dos seus benefícios.



Não dispensa nem substitui uma dieta variada, equilibrada e um estilo de vida saudável

ZENGEST TERRAZYME™  
90 cápsulas

A ZenGest TerraZyme™ é uma combinação própria 
de enzimas que costuma faltar na dieta moderna. 
A Terrazyme ajuda-o a usufruir dos benefícios de 
uma dieta saudável assegurando que o seu corpo 
recebe os nutrientes de que necessita.

• Cápsulas vegetais HPMC isentas de lauril 
sulfato de sódio

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS  
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

CÁPSULAS MOLES ZENGEST™ 
60 cápsulas moles

Os óleos essenciais amplamente reconhecidos 
presentes no ZenGest™ são conhecidos pelas  
suas propriedades calmantes. As Cápsulas Moles 
ZenGest são uma forma prática e fácil de obter os 
benefícios da Mistura ZenGest própria. 

• Apresenta uma mistura própria de Gengibre, 
Hortelã-Pimenta, Estragão, Funcho, Alcaravia, 
Coentro (semente) e Anis

• Ajuda a acalmar e aliviar

CONCEBIDO COM CÁPSULAS  
MOLES VEGETARIANAS

SUPLEMENTO ALIMENTAR 
ZENGEST™ GX ASSIST™ 
60 cápsulas moles

As cápsulas moles GX Assist™ contêm uma 
combinação de óleos essenciais CPTG – Certified 
Pure Tested Grade™ e ácido caprílico. 

• O GX Assist contém uma mistura própria de 
óleos essenciais CPTG – Certificado Grau Pureza 
Testado dōTERRA de Orégão, Árvore do Chá, 
Limão, Erva Limão, Hortelã-Pimenta e Tomilho

• Formulado para ser utilizado durante 10 dias 
como passo preparatório de purificação antes 
de utilizar o Suplemento Alimentar PB Assist™+

CONCEBIDO COM CÁPSULAS MOLES ENTÉRICAS

PASTILHAS MASTIGÁVEIS  
DIGESTTAB™ 
100 pastilhas mastigáveis

A ZenGest™ é uma das misturas mais populares 
da dōTERRA devido aos seus inúmeros benefícios. 
Agora, esta mistura incrivelmente eficaz está 
disponível numa prática pastilha mastigável!

• Pastilha de carbonato de cálcio impregnada com 
a Mistura de Apoio ZenGest que contém óleos 
essenciais de Gengibre, Funcho Doce, Coentro 
(semente), Hortelã-Pimenta e outros

SUPLEMENTO ALIMENTAR 
ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
30 cápsulas

Probiótico significa "pró-vida" e os probióticos são 
consumidos há milhares de anos. A PB Assist™+ é 
uma fórmula própria de fibras prebióticas e seis 
estirpes de microrganismos probióticos contida 
numa cápsula vegetal exclusiva de camada dupla.

• Sistema exclusivo de cápsula dupla vegetal de 
libertação prolongada

• Contém culturas de probióticos ativos e 
fruto-oligossacarídeos prébióticos solúveis (FOS)

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS SEM 
LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)
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Suplementos 
ESPECIALIZADOS dōTERRA
Os fatores biológicos, ambientais e fisiológicos contribuem para uma boa saúde. Isso significa que cada 
indivíduo pode necessitar de ajuda adicional numa área única. Através de um desenvolvimento científico 
de ponta, a dōTERRA proporcionou esse estímulo adicional por meio de suplementos especializados.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 cápsulas

A marca Deep Blue™ é sinónimo 
de um apoio calmante. Faz todo 
o sentido que um suplemento 
ingerível complemente os 
benefícios tópicos da gama de 
produtos Deep Blue.

• Contém extratos de Incenso, 
açafrão, chá verde, gengibre, 
romã e semente de uva

• Pode ser utilizado em conjunto 
com o Deep Blue Rub ou a 
Mistura Suavizante Deep Blue

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS 
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

CÁPSULAS MOLES 
TRIEASE™
60 cápsulas moles

Cada cápsula mole contém 
quantidades iguais de óleos 
essenciais de Limão, Lavanda  
e Hortelã-Pimenta. Agora, com 
as Cápsulas Moles TriEase™ 
especialmente formuladas, os 
três óleos essenciais benéficos 
podem ser consumidos de forma 
rápida e fácil quando estiver em 
viagem ou em eventos ao ar livre.

• Rápido e fácil de consumir 
quando mais precisar

CONCEBIDO COM CÁPSULAS 
MOLES VEGETARIANAS

CÁPSULAS MOLES
ZENDOCRINE™ 
60 cápsulas moles

As Cápsulas Moles Zendocrine™ 
são uma forma rápida e fácil de 
consumir a Mistura Restauradora 
dōTERRA Zendocrine, quer 
esteja em viagem, num momento 
atarefado ou simplesmente 
prefira a conveniência de uma 
cápsula mole!

• Apresenta a mistura própria de 
óleos essenciais de Tangerina, 
Alecrim, Gerânio, Baga de 
Zimbro e Coentro (folha)

• Uma forma fácil de consumir  
a Mistura Restauradora 
Zendocrine

CONCEBIDO COM CÁPSULAS 
MOLES VEGETARIANAS

Não dispensa nem substitui uma dieta variada, equilibrada e um estilo de vida saudável

DDR PRIME™
CÁPSULAS MOLES 
60 cápsulas moles

O DDR Prime™ inclui os óleos 
essenciais de Incenso, Laranja 
Selvagem, Litsea, Tomilho, 
Cravinho, Segurelha-de-verão, 
Niaouli e Erva Limão. As Cápsulas 
Moles DDR Prime são fáceis de 
engolir e constituem um método 
fácil e prático de consumir a 
mistura de óleos essenciais DDR 
Prime, onde e quando quiser.

• Todos os benefícios do DDR 
Prime numa cápsula mole de 
fácil ingestão

CONCEBIDO COM CÁPSULAS 
MOLES VEGETARIANAS

DDR PRIME™
MISTURA RENOVADORA 
15 ml

O Óleo Essencial DDR Prime™  
é uma mistura própria de óleos 
essenciais que inclui Cravinho, 
Tomilho e Laranja Selvagem.

• Adicione algumas gotas a uma 
cápsula vegetal

• Adicione 1 a 2 gotas a bebidas 
de citrinos, chás ou à água 

• Inclua a utilização diária do 
DDR Prime na sua lista de 
objetivos para o novo ano!

COMPLEXO 
MITO2MAX™ 
60 cápsulas

De vez em quando, toda a gente 
se sente fatigada e ansiosa que  
o dia chegue ao fim. Um 
suplemento dōTERRA popular,  
o Mito2Max™ ajuda-o a enfrentar 
tudo aquilo que o dia lhe reserva. 

• Leve na bolsa ou no saco de 
viagem para um apoio 
conveniente em viagem

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS 
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)
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COMPLEXO ÓLEOS ESSENCIAIS 
OMEGA vEO MEGA™ 
120 cápsulas líquidas

O vEO Mega™ contém uma fórmula 
revolucionária que combina óleos essenciais 
CPTG™ com ácidos gordos ómega de origem 
vegetal, marinha e de algas.

• Contém óleos essenciais de Cravinho,  
Incenso, Tomilho, Cominho, Laranja Selvagem, 
Hortelã-Pimenta, Gengibre, Alcaravia e 
Camomila Alemã

• Inclui ácidos gordos essenciais provenientes 
dos óleos de linhaça, algas, semente de Incha 
Inchi, borragem, arando, romã, abóbora e 
semente de uva

• Inclui extrato carotenoide de microalgas de 
astaxantina pura e outros carotenoides puros

CONCEBIDO COM  
CÁPSULAS LÍQUIDAS VEGETARIANAS

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Esta potente coleção de suplementos diários tornou-se rapidamente uma das gamas de produtos mais populares 
da dōTERRA. Os produtos principais do dōTERRA Lifelong Vitality Pack – xEO Mega™, Microplex VMz™ e Alpha 
CRS™+ – foram concebidos para contribuir positivamente para a sua jornada em direção a uma melhor vitalidade 
e um melhor bem-estar. Com nutrientes essenciais, benefícios para o metabolismo e antioxidantes poderosos, 
estes suplementos atuam em conjunto para promover a energia, a saúde e a vitalidade para toda a vida.

ALPHA CRS™+ COMPLEXO 
VITALIDADE CELULAR 
120 cápsulas

O dōTERRA Alpha CRS™+ contém uma fórmula 
própria que combina potentes níveis de 
extratos botânicos naturais. O Alpha CRS+ foi 
formulado para ser utilizado diariamente com 
xEO Mega™ ou vEO Mega™ e Microplex VMz™ 
para promover o bem-estar.

• Promove o bem-estar
• Contém uma mistura própria e exclusiva da 

dōTERRA que inclui potentes polifenóis
• Combina extratos botânicos naturais

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS 
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

COMPLEXO DE NUTRIENTES 
ALIMENTARES MICROPLEX VMz™ 
120 cápsulas

O Microplex VMz™ dōTERRA é uma fórmula 
nutricional de vitaminas e minerais 
biodisponíveis, dos quais a nutrição moderna  
é muitas vezes deficiente.

• Inclui uma mistura equilibrada de vitaminas  
A, C e E e um complexo de vitaminas B

• Contém minerais derivados de alimentos  
e oligoelementos orgânicos

• Otimiza a absorção de nutrientes com  
uma mistura integral e um sistema de 
libertação de enzimas

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS  
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

COMPLEXO ÓLEOS ESSENCIAIS 
OMEGA xEO MEGA™ 
120 cápsulas moles

O xEO Mega™ é uma fórmula revolucionária 
que combina óleos essenciais CPTG™ com 
carotenoides e óleos com ómega-3 naturais  
de origem vegetal e marinha.

• Liberta uma proporção igual de EPA e DHA 
provenientes de concentrados de óleo de 
peixe sustentável e óleo de Echium com 
ácidos gordos SDA e GLA

• Contém uma gama de carotenoides
• Contém óleos essenciais de Cravinho,  

Incenso, Tomilho, Cominho, Laranja  
Selvagem, Hortelã-Pimenta, Gengibre, 
Alcaravia e Camomila Alemã

CONCEBIDO COM  
CÁPSULAS MOLES VEGETARIANAS

Não dispensa nem substitui uma dieta variada, equilibrada e um estilo de vida saudável
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES LIFELONG 
VITALITY PACK™ dōTERRA QUE INCLUEM O 
ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ E xEO MEGA™

SUPLEMENTOS ALIMENTARES Veganos LIFELONG 
VITALITY PACK™ dōTERRA QUE INCLUEM O 
ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ E vEO MEGA™

Apenas disponível através do Programa de 
Recompensas por Lealdade (ver o verso  
para mais detalhes)

Apenas disponível através do Programa de 
Recompensas por Lealdade (ver o verso  
para mais detalhes)

DAR O PRIMEIRO PASSO NO CAMINHO PARA UMA VIDA COM VITALIDADE E BEM-ESTAR É 
PRÁTICO E ECONÓMICO COM O LIFELONG VITALITY PACK

PROGRAMA DE BEM ESTAR PERSONALIZADO

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS POR 

LEALDADE

Personalize 
e Poupe

Com a compra de um 
Lifelong Vitality Pack™ 
dōTERRA ou um  
Daily Nutrient Pack™ 
dōTERRA através  
do Programa de 
Recompensas por 
Lealdade, escolha até 3 
suplementos adicionais 
a um preço reduzido.

  COMPRE 1 DOS SEGUINTES PACKS

OU OU

  E ESCOLHA ATÉ 3 PRODUTOS DE QUALQUER COMBINAÇÃO DOS  
  ITENS ABAIXO A PREÇOS REDUZIDOS

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Quando efetuar a sua encomenda do LRP, consulte as mais recentes opções de suplementos disponíveis para escolha.

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Pack™ Vegano Daily Nutrient Pack™

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS POR 

LEALDADE

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS POR 

LEALDADE
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SUPLEMENTOS PARA  
CRIANÇAS dōTERRA
Os Suplementos para Crianças dōTERRA ajudam no desenvolvimento das crianças fornecendo-lhes 
ómega-3, nutrientes integrais, vitaminas e minerais num formato prático e agradável.

SUPLEMENTOS PARA CRIANÇAS



Não dispensa nem substitui uma dieta variada, equilibrada e um estilo de vida saudável

IQ MEGA™ 
150 ml

O IQ Mega™ elimina o sabor derivado do óleo de 
peixe e adiciona o sabor de laranja fresca do óleo 
essencial de Laranja Selvagem CPTG™.

• Contém 1.300 mg de lípidos de origem marinha 
puros, concentrados, molecularmente filtrados e 
totalmente sem odor com 900 mg de DHA e  
400 mg de EPA por dose diária

• Formulado para ser usado com os comprimidos 
mastigáveis a2z Chewable™ dōTERRA

• Formulado com óleo essencial CPTG – Certificado 
Grau Pureza Testado de Laranja Selvagem dōTERRA

PB ASSIST™ JR 
30 saquetas

O PB Assist™ Jr. é um suplemento probiótico  
em pó concebido para crianças ou adultos que 
tenham dificuldade em tomar comprimidos. Estes 
probióticos foram misturados num pó delicioso 
que pode ser colocado diretamente na boca, para 
uma forma divertida e saborosa de integrar os 
probióticos na rotina diária de qualquer pessoa.

• Um produto delicioso e fácil de usar que as 
crianças adoram

• Inclui uma mistura única de seis estirpes de 
probióticos especialmente selecionadas pelos 
benefícios que proporcionam às crianças

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 comprimidos

Os comprimidos mastigáveis dōTERRA a2z 
Chewable™ contêm uma fórmula própria com 
ingredientes desenvolvidos para aqueles que  
têm dificuldade em engolir cápsulas.

• Combina uma mistura de vitaminas B com 
vitaminas A, C e E

• Criado especialmente para as crianças, num 
formato prático e saboroso

• Saboroso comprimido mastigável com um  
sabor doce a melancia
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SMART & SASSY™

Graças aos seus benefícios internos, os óleos essenciais são uma componente útil de um estilo de vida saudável 
quando combinados com uma dieta variada e equilibrada e exercício físico. Sempre que sentir um desejo de 
fast-food ou doces, opte pelo Smart & Sassy™.



SMART & SASSY™
MISTURA ACTIVA
15 ml

A mistura Smart & Sassy™, uma mistura própria de Toranja, Limão, 
Hortelã-Pimenta, Gengibre e Canela, é o complemento saboroso  
de qualquer bebida ou sobremesa.

•  O aroma vibrante e picante da mistura de óleos Smart & Sassy 
pode ajudar a promover o bom humor necessário durante um 
treino intenso

•  Integre na sua rotina diária o consumo da mistura Smart & Sassy 
com água antes das refeições

CÁPSULAS MOLES
SMART & SASSY™
90 cápsulas moles

As Cápsulas Moles Smart & Sassy™ incluem a mistura própria  
de óleos essenciais Smart & Sassy da dōTERRA numa prática 
cápsula mole. Esta mistura inclui óleos essenciais de Toranja, 
Limão, Hortelã-Pimenta, Gengibre e Canela. As Cápsulas Moles 
Smart & Sassy são perfeitas para consumir fora de casa ou como 
uma forma fácil e prática de usufruir dos benefícios da Mistura 
Smart & Sassy da dōTERRA.

CONCEBIDO COM CÁPSULAS MOLES VEGETARIANAS
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MULHER dōTERRA
Mulher dōTERRA é uma gama de produtos formulados para satisfazer as necessidades únicas e desafiantes 
das mulheres. Os níveis hormonais normais influenciam a saúde e bem-estar emocional de uma mulher 
desde a puberdade até à menopausa. A gama de produtos Mulher dōTERRA proporciona às mulheres o 
apoio necessário todos os meses e em todas as fases da vida.

MULHER dōTERRA



CLARYCALM™
MISTURA DE CONFORTO
Roll-on de 10 ml

ClaryCalm™ é uma mistura própria de  
óleos essenciais que proporciona um  
efeito calmante e relaxante. 

• Contém uma mistura de óleos essenciais  
de Sálvia, Lavanda, Bergamota, Camomila 
Romana, Cedro, Ylang Ylang, Gerânio, 
Funcho, Palmarosa e Vitex

• Aplique na pele para um efeito calmante  
e refrescante

• O ClaryCalm pode ser utilizado para 
equilibrar as emoções

COMPLEXO ESSENCIAL
DE NUTRIENTES ÓSSEOS
120 cápsulas

O Complexo Essencial de Nutrientes Ósseos 
Mulher dōTERRA é uma mistura de vitaminas 
e minerais especificamente selecionados para 
beneficiar as mulheres. 

• Inclui formas biodisponíveis de vitaminas C e 
D, cálcio, magnésio e outros oligoelementos

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS  
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

COMPLEXO ESSENCIAL
DE FITOESTRÓGENO
60 cápsulas

O Complexo Essencial de Fitoestrógeno para 
Mulher dōTERRA consiste numa mistura de 
fitoestrógenos de plantas normalizados e 
lignanas de semente de linho concentradas, 
numa fórmula pensada para as mulheres.

• Fórmula com extrato de romã normalizado
• Fórmula totalmente natural com cápsulas 

vegetais HPMC isentas de lauril sulfato  
de sódio

CONCEBIDO COM CÁPSULAS VEGETAIS  
SEM LSS (LAURIL SULFATO DE SÓDIO)

KIT DE SAÚDE PARA MULHERES 
Inclui o Complexo Essencial de Fitoestrógeno, o Complexo Essencial  
de Nutrientes Ósseos e a Mistura de Óleos Essenciais ClaryCalm™.

Apenas disponível através do Programa de Recompensas 
por Lealdade (ver o verso para mais detalhes)

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS POR 

LEALDADE

71

M
U

LH
ER

 dōTER
R

A



© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

dōTERRA 
PROGRAMA DE RECOMPENSAS 
POR LEALDADE
Tem um produto dōTERRA favorito sem o qual não consegue passar? Gostaria de receber comodamente dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ automaticamente todos os meses? Gostaria de receber um produto gratuito cada vez que 
faz uma encomenda? O Programa de Recompensas por Lealdade (LRP) dōTERRA proporciona uma forma prática 
de receber todos os meses uma encomenda automática dos seus produtos dōTERRA favoritos em sua casa. Por 
cada mês que participar no Programa de Recompensas por Lealdade, ganha um número crescente de Pontos de 
Recompensas que pode utilizar para comprar produtos. Ganhe até 30% em Loyalty Orders qualificadas! Pode alterar 
os produtos da sua encomenda mensal ou cancelar o seu acordo de LRP em qualquer momento, sem qualquer 
obrigação. Converse com o Consultor de Bem-Estar que lhe forneceu este Guia de Produtos ou contacte a dōTERRA 
através do método mais conveniente para si para obter informações mais completas sobre o programa.

Exceto conforme indicado, todas as palavras com símbolos de marca comercial ou marca registada são 
marcas comerciais ou marcas registadas da dōTERRA Holdings, LLC.                             Guia de Produtos UE PT

Belgium            +3228085160 contact by phone 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Áustria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE dōTERRA EUROPE:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Reino Unido

v7 EU PT  60221336

*60221336*

PROGRAMA DE 
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LEALDADE


