DOTERRA PORTUGAL

NATHALY
Vem de onde: Eu sou de Miami, FL
Familia: Meus pais são de Buenos Aires, Argentina. Tenho uma irmã e
dois irmãos.
Produto favorito: Meu produto favorito é o Spa Detoxifying Clay
Mask porque ele deixa meu rosto macio e suave.
Comida favorita: Minha comida preferida é churrasco ou massa
Italiana.
Sobre mim: Eu gosto muito de aventura. Amo a praia e andar de
bicicleta na bera do mar. Durante meu tempo livre gosto de cantar e
explorar novas músicas. Fui missionária para minha igreja durante um
ano e meio em Curitiba, Brasil.
Porque Doterra: Eu escolhi trabalhar para doTerra porque sempre
tinha ouvido que era uma ótima empresa. Desde o primeiro dia que
cheguei, pude sentir a diferença no ambiente e liderança. Amo
poder trabalhar com pessoas que procuram desafiar-me para
progredir e ser melhor representante de doTerra!

MONIKA
Vem de onde: Eu e meu marido somos brasileiros e estamos casados
à 25 anos. Temos 3 filhos. O mais velho é casado e os dois mais
novos ainda moram em casa.
Produto favorito: Peace. Me ajuda a estar em harmonia comigo
mesmo e me ajuda a relaxar. Eu gosto de colocar no difusor, mas a
maioria das vezes eu coloco na sola do pé, principalmente antes de
dormir.
Comida favorita : Minha comida favorita é qualquer comida
gostosa, mas uma feijoadazinha no capricho é sempre bem vinda!
Sobre mim: Eu nasci no Brasil, moro nos Estados Unidos a 36 anos.
Meus antepassados são húngaros, yugoslávos, italianos e cigano
(para adicionar na mistura).
Porque Doterra: Eu já usava óleos essenciais da DoTERRA em minha
família e profissionalmente como Certified Foot Zone Therapist.
Trabalhando na DoTERRA tenho tido a oportunidade de aprender
mais a fundo sobre os óleos essenciais e também uma grande
oportunidade de trabalhar com o mercado Português e Brasileiro.

JARED
Vem de onde: California
Familia: Sou casado e temos um filho
Produto favorito: Deep Blue Rub! É o melhor
quando tenho dors no corpo.
Comida favorita: Comida Mexicana e sopa
Portuguesa!
Sobre mim: Eu gusto de jogar todos os esportes,
especialment basquete. Eu estudo na Faculdade
Para ser um enfermeiro. Amo minha família e amo
Portugal!
Porque Doterra: Eu trabalho aqui para falar
Português e ajudar as pessoas. É sempre bom para
ajudar alguem e deixa-la feliz!

"DOTERRA, QUE SIGNIFICA" DOM DA TERRA "NO LATINO, GANHOU
VIDA COM A INTENÇÃO DE INTRODUZIR OS ÓLEOS ESSENCIAIS DE
CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA CERTIFICADA CPTG, UM PADRÃO DE
QUALIDADE MAIS PURO E POTENTE DO QUE QUALQUER COISA QUE
EXISTIA ANTERIORMENTE. SABÍAMOS QUE SERIA IMPOSSÍVEL
COMPARTILHAR COM O MUNDO O VERDADEIRO POTENCIAL DESSES
DONS MILAGROSOS DA TERRA SEM A AJUDA DE INDIVÍDUOS COMO
VOCÊ. COM CADA NOVO MARCO QUE É REALIZADO E CADA OBJETIVO
CUMPRIDO, CELEBRAMOS CONTIGO. RECONHECEMOS A FORÇA DO
CARÁTER DESENVOLVIDO COMO OBJETIVOS E SONHOS SÃO CRIADOS
E UM CAMINHO É SEGUIDO PARA REALIZÁ -LOS ". - EMILY WRIGHT

