
Mães e Filhos

Óleos Essenciais
para



Dor de cabeça, Ansiedade, Inquietação, Sono restaurador, Celulite,

Emagrecimento, Pele e Cabelos.

Problemas respiratórios, Concentração, Relaxamento, Ansiedade, Rotina do

Sono, Calma e Conforto.

Uso de Óleos Essenciais para auxiliar você em algumas necessidades como:

Uso de Óleos Essenciais voltados para o bem-estar infantil e que podem
auxiliar seus filhos em algumas necessidades tais como:

Kits de óleos para toda a famíla, todos com alto grau de pureza e produzidos

pela maior empresa de óleos essenciais do mundo: a dōTERRA.

O QUE VOCÊ VAI 

APRENDER NO EBOOK?



Somos mães, profissionais, empreendedoras, multitarefas. Somos mulheres
iguais a você. Nos apaixonamos pelo universo dos óleos essenciais, vivenciando
os benefícios dessas gotinhas incríveis em nós e naqueles que amamos.

Decidimos compartilhar tudo isso com o mundo, motivando pessoas a adotarem
um estilo de vida mais natural, com foco no bem-estar, na saúde e na qualidade
de vida.

Olá. Prazer em ter você por aqui!

Quem somos nós

Kate - mãe do
Gabriel

Andrezza - mãe do
Lucas e da Isabella

Kênia - mãe da
Marcela e do Rafael

Escolhemos usar dōTERRA no nosso dia a dia e fazer dōTERRA como uma
fonte de renda.  

Estamos animadas a apresentar-lhe tudo isso. Quem sabe você não se anima e
se junta a nós? Ia ser demais.

Caso queira adquirir algum óleo ou kit:
Nós temos a pronta entrega no preço do varejo ou
podemos cadastrá-la para comprar com 25% de desconto.

Caso tenha interesse em trabalhar com dōTERRA:
Você pode trabalhar conosco e será um prazer ajudá-la
em tudo o que precisar para desenvolver o seu negócio.

TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO NO FINAL DO EBOOK

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Confira as Promoções exclusivas 
da nossa equipe:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.

Clique aqui e 
chame no Whatsapp

https://wa.me/message/VI6XB4JBTCEIF1
https://wa.me/message/VI6XB4JBTCEIF1


O que são óleos Essenciais
Os óleos essenciais são encontrados nas sementes,
cascas, caules, raízes, flores e outras partes das
plantas.

São compostos aromáticos voláteis de ocorrência
natural e, pela composição volátil, entenda-se como
pequenas moléculas orgânicas que tendem a mudar,
rapidamente, do seu estado sólido ou líquido para o
estado gasoso quando estão à temperatura ambiente.
 

Uso seguro dos óleos Essenciais

TÊMPORAS

PESCOÇO

PEITO E ABDÔMEN PERNAS E SOLA 
DOS PÉS

MÃOS E BRAÇOS

Áreas benéficas onde você pode aplicar os óleos essenciais

Alguns óleos da doTerra podem ser ingeridos, mas, a grande maioria é
destinada ao Uso Externo. 
Os óléos podem causar irritação cutânea em peles mais sensíveis. 
Mantenha fora do alcance de crianças. 
Em caso de gravidez ou em caso de tratamento, consulte seu médico. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. 
Em caso de irritação, descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o
produto ao abrigo da luz e do calor.

OLHOS E PELE AO
REDOR DOS OLHOS

OUVIDO INTERNO

PELE LESIONADA, 
FERIDA OU RACHADA

ÁREAS DA FACE 
QUE ESTEJAM SENSÍVEIS

Onde evitar a aplicação dos óleos essenciais

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Reduz tensão - Músculos, Têmporas

Revigorante - Energia

Enxaguante Bucal

Como usar: Aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco fracionado e
massagear têmporas e nuca  para reduzir a tensão;
Enxaguante bucal - coloque na água 1 gota de Peppermint com
Lemon (Limão-Siciliano); 
No difusor elétrico -  colocar de 3 a 4 gotas na quantidade de água
própria do seu difusor;
Coloque na palma da mão 1 gota de Hortelã-Pimenta com 1 gota de
Frankincense (Olíbano) e aspire para usufruir de uma experiência
revigorante ao longo do dia.

Dor de Cabeça

PARA VOCÊ

Peppermint 5ml

Preço normal - R$56,00

Preço cadastro - R$42,00

Peppermint 15ml

Preço normal - R$136,00

Preço cadastro - R$102,00

Peppermint (Hortelã-pimenta)

Investimento:



Serenity 15ml

Preço normal - R$ 196,00

Preço cadastro - R$ 147,00

Diminui sentimentos de tensão e preocupação provenientes
do dia-a-dia e ajuda a acalmar as emoções;
Promove relaxamento e o ambiente ideal para um sono
restaurador;
Relaxa a mente e acalma os sentidos.

Aplique na planta dos pés na hora de dormir para poder relaxar antes de adormecer.
Inale diretamente das mãos ou difunda ao longo do dia para ajudar a reduzir
sentimentos de tensão. Adicione de 2–3 gotas a uma banheira com água morna e sais
para criar uma experiência relaxante e renovadora. Aplique de 2–3 gotas na nuca ou
no peito, para sentimentos de calma e paz.

Como usar:

PARA VOCÊ

Serenity  (Mix de Óleos Essenciais)

Investimento:

Como usar:

Ansiedade

Sono Restaurador

Propriedades calmantes e relaxantes

Alivia o estresse.

Lavender (Lavanda)

Lavander 15ml

Preço normal - R$139,00

Preço cadastro - R$104,00

Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco fracionado sobre a pele,
na área desejada. Para uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico. Adicione algumas gotas de Lavanda em travesseiros, roupa de cama, ou na
planta dos pés para uma noite de sono restauradora.Adicione à água do banho ou
aplique nas têmporas e na nuca para aliviar o estresse. Refresque seu armário, colchão,
carro ou ar condicionado ao combinar, em um pulverizador, a Lavanda com água.

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Balance 15ml

Preço normal - R$135,00

Preço cadastro - R$101,00

Inquietação

Como usar: Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco
fracionado sobre a pele, na área desejada; 
Pode ser aplicado nos punhos, pescoço e sola dos pés para
relaxamento e aliviar sentimentos de inquietação.
Para uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.

PARA VOCÊ

Promove uma sensação de relaxamento no corpo

inteiro;

Pode ajudar a reduzir sentimentos de inquietação;

Evoca sentimentos de tranquilidade e equilíbrio,

calma e bem-estar;

Traz harmonia para a mente e para o corpo.

Balance (Mix de óleos essenciais)

Investimento:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Sono Restaurador

Propriedades calmantes e relaxantes

Alivia o estresse.

Lavander 5ml

Preço normal - R$56,00

Preço cadastro - R$42,00

Como usar:
5 ml (Uso ingestão) - Dilua uma gota para cada 100 ml de líquido. Use ao cozinhar para
suavizar sabores cítricos e adicionar um toque saboroso a marinados, bolos e outras
sobremesas.
15 ml - Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco fracionado sobre
a pele, na área desejada. Para uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um
aromatizador elétrico. Adicione algumas gotas de Lavanda em travesseiros, roupa de
cama, ou na planta dos pés para uma noite de sono restauradora.Adicione à água do
banho ou aplique nas têmporas e na nuca para aliviar o estresse.
Refresque seu armário, colchão, carro ou ar condicionado ao combinar, em um
pulverizador, a Lavanda com água.

Sono Restaurador

PARA VOCÊ

Lavander 15ml

Preço normal - R$139,00

Preço cadastro - R$104,00

Lavender (Lavanda)

Investimento:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Investimento:

Smart & Sassy 15ml

Preço normal - R$ 164,00

Preço cadastro - R$ 123,00

Emagrecimento

Pode ser ingerido como parte de um programa

saudável de controle de peso;

Inale para um aroma edificante e revigorante;

Aplique topicamente para experimentar os

efeitos motivadores do doTERRA Smart & Sassy

antes das atividades físicas.

Como usar: 5 ml (Uso ingestão) - Adicione à sua água, chá, ou outra bebida.Consuma
com água antes das refeições.Adicione algumas gotas ao seu doTERRA
Smart & Sassy TrimShake.
15 ml - Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco
fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso aromático, colocar de 3
a 4 gotas em um aromatizador elétrico.

PARA VOCÊ

Smart & Sassy 5ml

Preço normal - R$ 65,00

Preço cadastro - R$ 49,00

Smart & Sassy (Toranja)

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Revigorante e Energizante;

Desintoxicante, Diurético, Purificante;

Enrijecedor;

Motivador - ajuda a elevar o humor;

Habilidade de promover uma aparência saudável

à pele.

Como usar: 5 ml (Uso ingestão) - Adicionar de 1 a 3 gotas no seu alimento ou
bebida de preferência.
15 ml - Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador elétrico.
Adicione à rotina facial de seu adolescente para ajudar a melhorar
a aparência da pele (evite exposição ao sol). Difunda no ambiente
para ajudar a aumentar seu senso de motivação.

Celulite

PARA VOCÊ

Grapefruit 5ml

Preço normal - R$43,00

Preço cadastro - R$22,00

Grapefruit 15ml

Preço normal - R$107,00

Preço cadastro - R$80,00

Grapefruit  (Toranja)

Investimento:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Pele e Cabelos

Promove uma pele com aparência saudável e jovial.

Manchas de pele

Para aplicação tópica, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada ou adicionar as
gotas ao seu  hidratante facial

Promove a aparência de pele limpa, radiante e saudável;

Deixa os cabelos vibrantes e com um brilho saudável;

Ajuda a acalmar os nervos e diminuir sentimentos de

estresse.

Use em um vapor de aromaterapia para embelezar a pele;
Adicione 1 gota ao seu hidratante para ajudar a amaciar a pele;
Aplique algumas gotas ao seu shampoo ou condicionador, ou faça sua
própria máscara capilar para tratar de cabelos secos ou oleosos;
Difunda de 3 a 4 gotas em um aromatizador elétrico para um efeito
calmante.

Como usar:

PARA VOCÊ

Copaiba 15ml

Preço normal - R$ 232,00

Preço cadastro - R$ 174,00

Copaiba  (Copaifera)

Investimento:

Como usar:

Geranium  (Gerânio)

Geranium 15ml

Preço normal - R$ 181,00

Preço cadastro - R$ 136,00

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



KIT EMOÇÕES

Identifique a

emoção que você

está sentindo no

círculo;

Use o óleo essencial

correspondente.

Conteúdo do Kit:
Kit com seis mixes de óleos
essenciais especialmente
formulados para dar apoio às
varias emoções que sentimos
em nosso dia-a-dia. 
Contém seis frascos de 5 mL:

dōTERRA Cheer®, dōTERRA

Console®, dōTERRA Forgive®,

dōTERRA Motivate®, dōTERRA

Passion® e dōTERRA Peace®.

PARA VOCÊ

Kit dōTERRA Emotional Aromatherapy

Preço normal - R$ 1.019,00

Preço cadastro - R$ 764,00

Kit Aromaterapia Emocional

Investimento:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Saúde e Bem-Estar com
um estilo de vida natural

Deep Blue®, 

On Guard®, 

Lavender,

PARA TODA A FAMÍLIA

Preço normal - R$ 920,00

Preço cadastro -R$ 690,00

 Brasil Living Kit

Investimento:

12 óleos 5 ml - os mais vendidos e
mais queridos da dōTERRA.

 Melaleuca 

Frankincense, 

 Tangerine 

Lemon, 

Peppermint, 

Breathe®, 

Copaíba, 

 Balance® 

 ZenGest®

Deep Blue®, 

On Guard®, 

Lavender,

Preço normal - R$ 1.993,00

Preço cadastro -R$ 1.495,00

 Essencial para o
Lar 2020

Investimento:

11 óleos no tamanho 15 ml - mais vendidos e mais
queridos da dōTERRA + Deep Blue 5 ml + difusor
Petal 2.0

 Melaleuca 

Frankincense, 

 Tangerine 

Lemon, 

Peppermint, 

Breathe®, 

Copaiba, 

 Balance® 

 ZenGest®



 Coragem

Inspira coragem e positividade;

Inspira a segurança de que a criança pode conseguir

qualquer coisa;

Energizante e revigorante para os sentidos.

Promove um ambiente calmo, enquanto reduz

sentimentos de ansiedade e de estresse;

Ajuda o pequeno no recomeço quando estiver

passando por sentimentos de dúvidas e estresse.

Inspira Motivação -  revigora e empodera a criança em

momentos de desmotivação.

Como usar:
Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
 Antes de encarar os momentos grandes (e pequenos) da vida, aplique na planta dos pés
e no dorso das mãos para inspirar coragem, positividade e a segurança. Use ao longo do
dia para evocar tranquilidade e reduzir sentimentos de tensão ocasional e ansiedade.
Use antes de situações novas ou diferentes para promover sentimentos de coragem.

PARA SEUS FILHOS

Brave 10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 147,00

Preço cadastro - R$ 110,00

Brave  (Mix Coragem)

Investimento:



Confortante para as emoções durante períodos de

agitação;

Promove sentimentos de bem-estar e vitalidade;

Oferece um senso de resistência quando a criança

mais precisar ou quando não estiver se sentindo o seu

melhor;

Ajuda a manter a pele com a aparência saudável

enquanto promove sentimentos positivos.

Como usar:

Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
 Quando a pele estiver precisando, use Stronger para ajudar a confortar e acalmar a
pele enquanto promove uma aparência saudável. Aplique nas mãos, joelhos e pés
depois de um longo dia de atividades. Stronger é um mix excelente para se ter à mão
durante dias de atividades intensas. Quando as ameaças ambientais estiverem altas,
use para promover sentimentos de bem-estar e vitalidade.

PARA SEUS FILHOS

Stronger 10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 97,00

Preço cadastro - R$ 73,00

Stronger  (Mix Proteção)

Investimento:

 Proteção



Formulado para criar um senso de atenção e clareza,

dōTERRA Thinker é a solução perfeita quando é hora

de prestar atenção e promove um senso mais forte de

concentração;

Para criar um ambiente positivo, energia mental e

favorável ao aumento do foco e da criatividade,

Ajuda a prevenir a distração mental;

Inspira um senso de alerta e instila sentimentos de

clareza durante períodos de confusão;

Ajuda a reduzir sentimentos de stress mental.

Como usar:
Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
 Mantenha dōTERRA Thinker sempre à mão em sua mochila ou bolsa e aplique à tarde
para se manter focado(a). Aplique nos punhos e mãos e inale profundamente para
promover um senso de clareza e atenção. Por ajudar a elevar o humor, use Thinker
quando estiver se sentindo triste ou irritado. Ajude a promover o aprendizado e a
criatividade ao aplicar Thinker durante suas horas de estudo.

PARA SEUS FILHOS

Thinker 10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 112,00

Preço cadastro - R$ 84,00

Thinker  (Mix Atenção)

Investimento:

 Concentração



Rescuer  (Mix Conforto)
Use como parte de uma massagem para reduzir

sentimentos de tensão e para pernas cansadas após

atividade física;

Aplique nas pernas, mãos ou ombros depois de se

exercitar, ou de um longo dia de atividade física para

promover sentimentos de conforto e alívio;

Benefícios calmantes e confortantes para a pele,

corpo e para as emoções;

Cria uma experiência refrescante quando aplicado

topicamente.

 Relaxamento

Como usar:
Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
Aplique dōTERRA Rescuer em pernas cansadas antes de dormir e depois de atividades
extenuantes. Aplique nas têmporas e na nuca para ajudar a reduzir sentimentos de
tensão. Massageie nos ombros, pescoço e costas para uma experiência confortante e
relaxante.

PARA SEUS FILHOS

Rescuer  10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 104,00

Preço cadastro - R$ 78,00

Investimento:



Calmer  (Mix Calmante)

 Rotina do Sono 

Cria uma atmosfera relaxante e serena na hora de

dormir, permitindo que o momento do sono seja uma

experiência tranquila e aconchegante;

Propriedades calmantes;

Quando as tensões estiverem elevadas, sua aplicação

na planta dos pés e na nuca ajuda a criar um

ambiente sem estresse e relaxante;

Aroma relaxante e positivo.

Pode ser usado como parte do ritual noturno da

criança.

Como usar:
Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
Aplique na nuca e no peito para ajudar a promover um sono calmo e tranquilo. No final
do dia, aplique Calmer nos punhos de seus pequenos para ajudar a diminuir
preocupações e acalmar a agitação. Aplique na planta dos pés para ajudara criança a
relaxar na hora de dormir.

PARA SEUS FILHOS

Calmer 10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 132,00

Preço cadastro - R$ 99,00

Investimento:



Steady  (Mix Equilíbrio)
Ajudar a acalmar sentimentos de stress ou ansiedade;

Evoca sentimentos calmos e equilibrados;

Quando estiver se sentindo sobrecarregado, aplique

dōTERRA Steady no dorso das mãos e nos punhos e

respire profundamente, permitindo que seu humor

encontre equilíbrio;

Ajudar a instilar tranquilidade quando estiver com

sentimentos de ansiedade ou nervosismo;

Efeito calmante para todos os tipos de pele;

Promove sentimentos de calma e relaxamento.

Como usar:
Exclusivamente para uso tópico. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou
sob sua supervisão.
Calmante para as emoções, o dōTERRA Steady pode ser utilizado durante períodos de
agito para ajudar a acalmar a mente e o corpo.Use Steady para ajudar a instilar
tranquilidade quando estiver com sentimentos de ansiedade ou nervosismo. Aplique no
dorso das mãos e na planta dos pés após um dia de muitos eventos para equilibrar as
emoções.

PARA SEUS FILHOS

Steady 10 ml Roll-On

Preço normal - R$ 104,00

Preço cadastro - R$ 78,00

Investimento:

Redução Ansiedade 



Breathe 15ml

Preço normal - R$ 144,00

Preço cadastro - R$ 108,00

Breathe Touch 10ml

Preço normal - R$ 88,00

Preço cadastro - R$ 66,00

15 ml: Pode ser aplicado topicamente no peito, nas costas, ou na planta dos pés, ou
também ser usado no difusor à noite para acalmar os sentidos e promover um sono
restaurador.Difunda, inale diretamente na palma da mão, ou massageie no peito e
na planta dos pés.Difunda na hora de dormir para um ambiente restaurador. Para
uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de coco fracionado sobre a pele, na
área desejada. Para uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.
dōTERRA Breathe Touch pode ser seguramente usado por todos os membros da
família e, com seu aplicador roll-on, pode ser utilizado a qualquer hora e em
qualquer lugar. Aplicar no pescoço, peito, costas ou na planta dos pés

PARA SEUS FILHOS

Investimento:

Promove a sensação de vias aéreas livres

Acalmar os sentidos e promover um sono

restaurador.

Usado topicamente no peito, nas costas, ou na

planta dos pés para ajudar a minimizar os efeitos

de ameaças sazonais

Como usar:

Vias Aéreas

Breathe (Mix de Óleos Essenciais)

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Kit Kids

Os 6 mixes de óleos

essenciais reunidos em

um kit com um excelente

custo-benefício.

Obs.: o óleo Breath,

mostrado anteriormente,

não faz parte do kit KIDS.

PARA SEUS FILHOS

Preço normal -   R$ 609,00

Preço cadastro - R$ 457,00

Kit Kids Collection

Investimento:

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.



Você pode adquirir seus óleos favoritos com 25% de desconto e

receber na sua casa, se cadastrando conosco na dōTERRA
(taxa de cadastro 1 ano paga diretamente no site da dōTERRA 

 R$90,00 ou isenta de taxa com a compra de um kits de cadastro);

Você pode comprar conosco pronta entrega, no preço de
varejo. Entre em contato por e-mail, whatsapp ou via direct no
instagram:

   Ou

Seja um Consultor de Bem-Estar - A dōTERRA oferece
oportunidades de desenvolvimento de um negócio
consistente para que você possa atingir a sua
independência financeira, através de um sistema de
bonificação poderoso. Caso queira saber mais
informações, leia temos um post bastante explicativo. 

EXPERIMENTAR ESTES
BENEFÍCIOS

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS.
CLIQUE NAS FOTOS PARA SER REDIRECIONADO 

CLIQUE PARA
SABER MAIS

katemacedo@yahoo.com.br
akbebe@outlook.com.br

VOCÊ MERECE 

Todos os direitos autorais reservados e reprodução/divulgação do ebook proibida sem autorização das autoras.

Clique aqui e
chame no Whatsapp
(31) 99102-4050 ou (33) 99916-7000

https://www.youtube.com/channel/UCX0xJKmec3dGFdVoC5WL6Fw
https://www.youtube.com/channel/UCX0xJKmec3dGFdVoC5WL6Fw
https://www.instagram.com/macedokathleen/
https://www.eletrotips.com/consultordoterravaleapena
https://www.instagram.com/_akbebe/
https://wa.me/message/VI6XB4JBTCEIF1

