
VIVER
o seu estilo de vida de soluções naturais



AULAS AO VIVO OU ONLINE
Aprenda como integrar os óleos essenciais em todo  
e cada aspeto da sua vida! Aproveite aulas ao vivo  
ou online em successwithoils.com/learn.
• Seja especializado em óleos no seu dia-a-dia
• Desintoxique-se e renove-se, para um novo  

“Eu” mais saudável 
• Faça gestão do seu humor, mente e sono 
• Pele limpa e vibrante
• Cozinhando e limpando naturalmente com óleos 

essenciais
• E muito mais!
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O ESSENCIAL
Comece a disfrutar dos remédios mais poderosos da natureza! Ficará surpreso do quão fácil é cuidar 
da sua saúde naturalmente e o quão rápido se sentirá poderoso usando dōTERRA. Deixe o que ficou 
para trás e comece a aproveitar a vida com suas soluções naturais!

RECURSOS ONLINE

Parabéns! Agora você possui soluções simples, naturais e de autoaprendizagem com 
dōTerra! Existem diversos recursos para auxiliar seu aprendizado no uso dos óleos 
essenciais e para que você alcance seus objetivos de bem estar. Descubra o que estes 
presentes da Terra guardam para você.

• Aprenda a usar com sucesso os seus óleos para resolver as suas 
preocupações com a saúde em successwithoils.com/use.

• Procure por soluções naturais para os seus alimentos específicos, obtenha 
respostas para as suas perguntas e partilhe as suas experiências com os 
outros em successwithoils.com/fórum.

• Find more great tips and information in dōTERRA’s Living Magazine, which 
is included in your membership and mailed to you quarterly.

• Obtenha o guia de referência Essenciais Modernos sobre questões de 
saúde e uma aplicação com descrições de produto completas, ciência e 
pesquisas em successwithoils.com/resources.
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Assista a testemunhos poderosos, pesquise a ciência dos óleos 
essenciais e aprenda com dicas úteis:
• Testemunhos em successwithoils.com/testimonials  
• Ciência dos óleos em aromaticscience.com
• Dicas, vídeos e eventos em successwithoils.com/everyday

saiba MAIS



RECURSOS ONLINE

ENCOMENDA PADRÃO (EP)
Faça uma encomenda padrão para receber o preço no atacado da venda (25% de desconto no retalho).
(Nota: Encomendas Padrão NÃO se qualificam para ganhar créditos para produtos grátis).  

Faça uma encomenda no programa de recompensas de lealdade (LPR) para receber o preço no atacado  
da venda (poupa 25%) mais… receba 10 – 30% adicionais na sua compra total em crédito de produtos 
GRÁTIS E qualifique-se para ganhar uma compensação. Recompensas de Lealdade não são obrigatórias,  
mas permitem que você obtenha o que quer numa base mensal e maximizar a sua adesão. 

ENCOMENDA DO PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE LEALDADE (LPR))

Como obtenho 30% de volta em crédito de produtos 
GRÁTIS?
• Os seus Pontos de Recompensa de Lealdade cresce 

com o tempo:

     

• A sua percentagem de começo depende do tamanho 
do conjunto com o qual você se matriculou. Se a sua 
encomenda é de mais de 50 PV todos os meses, a sua 
percentagem aumenta 5%, e em cada 3 meses sobe 
para 30%!

Como posso mudar a minha encomenda LPR?
• Para mudar objetos, data de envio, cartão de crédito, 

etc., clique em “Comprar” e selecione “As minhas 
recompensas de Lealdade”, clique “Editar/Ver 
recompensas de Lealdade” e selecione das opções de 
edição na coluna do lado esquerdo.

Posso encomendar antes da data de encomenda LPR?
• Sim, apenas clique em “Editar Envio” e escolha a data 

que você gostaria que a encomenda fosse enviada.

Posso ter encomendas LPR mensais múltiplas?
• Sim, faça quantas quiser. Cancele qualquer e comendaque 

você não deseja receber no mês seguinte. Para se qualificar 
para as comissões, deverá ter apenas  uma encomenda 
LPR para esse mês de pelo menos 100 PV.

Como posso cancelar a minha encomenda?
• Pode cancelar a sua encomenda de LPR quando quiser 

via telefone ou correio eletrônico para servisse@
dōterra.com. Primeiro, salve quaisquer créditos de 
produtos grátis que você tenha adquirido para que 
não os perca. Se escolher cancelar, tenha atenção 
que quando voltar para as encomendas LPR voltará a 
ganhar recompensas a 10%.

Como maximizo os especiais da dōTERRA?
• Faça uma encomenda de pelo menos 125 PV entre dia 

5 e dia 15. Isso habilita-o a receber o Produto do Mês de 
forma GRÁTIS. Esperar até dia 5 dá tempo para ajustar 
a sua encomenda caso decidir participar em qualquer 
especial mensal da dōTERRA.

Como salvo os meus créditos de produto?
• Ligue para nós (1-800-411-8151) ou envie correio 

eletrônico (service@doterra.com) e informe que quer 
salPVr a sua encomenda. Os créditos de produto ficam 
disponíveis 60 dias após encomendar. 

VALOR ATUAL (VA) DEVE EXCEDER

Manter Pontos de Recompensa (PRL)

Ganhar Pontos de Recompensa e Subir %

Ganhar um Começo Rápido e Comissões*

Clube do Produto do Mês Gratuito

Simplifique o seu Poder de 3 Bónus

*Estas opções de recompensas estão disponíveis para aqueles 
que escolhem beneficiar de envolver-se e/ou patrocinar os outros 
membros de vendas. Para receber comissões, os 100 VA devem estar 
todos em 1 encomenda.

(Para encomendas feitas antes do dia 15)

10 50 100 125 150
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Member ID (IPC#):

Senha:

Obtenha mais produtos dōTERRA entrando no seu escritório virtual em mydōterra.com a qualquer momento.
Clique na aba “Comprar” para fazer uma encomenda. 
Há duas maneiras de comprar:

Veja um vídeo curto sobre os benefícios  
das Recompensas de lealdade em  
successwithoils.com/rewardss.

compre MAIS

A maneira mais inteligente de comprar

A     

B     

Melaleuca

1-3 Meses 4-6 Meses 7-9 Meses 10-12 Meses +13 Meses

10%

COMO FUNCIONAM OS PONTOS PRL AUMENTAM

15% 20% 25% 30%



Download or order this Live Guide at sharesuccess.com/resources

Um dos recursos mais valiosos 

disponibilizados pela dōTERRA é a 

sua equipe de suporte. Somos uma 

comunidade unida de indivíduos que 

trabalham juntos para lhe oferecer 

a orientação que você realmente 

necessita para experienciar os benefícios 

enriquecedores de vida dōTERRA. 

Haven’t yet received a wellness consult? 

Ask your support team.

LEAD
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A
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              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

Aprenda os próximos passos com o Guia de 

Partilha em sharesuccess.com/sharedōterra.

Construa o seu sucesso com estas ferramentas 

e mais em sharesuccess.com/builddōterra.

Serviços para Membros dōTERRA: 
service@dōterra.com
Américas: +1 800-411-8151 
Austrália: +61 (02) 8006-4854
Alemanha: +49 (0)561 9877916
Japão: +81 (0)50 58065757
Taiwan: +886 (0)4 22107011
Reino Unido: +44 (0)1480 433444 
 

    PARTILHE COM AMIGOS

    CRIE MAIS COM dōTERRA
Faça diferença partilhando as 

soluções naturais e construindo 

rendimentos residuais com do

Terra.

Com o Guia de Construção e  

o Guia de Liderança você vai  

aprender a: 

• Ensinar e envolver os outros 

• Crescer estrategicamente 

• Cultivar e orientar os outros 

• Avançar e criar sucesso

Suporte Primário:

Nome

Telefone

Correio Eletrônico

Outro Suporte:

Nome    

Telefone 

Correio Eletrônico

Chamada de Equipe Semanal:

Dia  Hora

Número   

Código de Acesso

CONTATE A NOSSA  
EQUIPE DE SUPORTE

YOUR PATHWAY
 TO SUCCESS 

CONSTRUIR 
A sua oportunidade de soluções naturais

dando poder com soluções naturais
PARTILHE 

Suporte de Produto dōTERRA:
productsupport@dōterra.com

dōTERRA E.U.A. ligará:
436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 
Segunda à Sexta 08:00h – 18:00h MST

Sábado 11:00h – 16:00 MST

ob tenha SUPORTE

ajude os OUTROS
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o seu estilo de vida de soluções naturais
VIVER

Enquanto experiencia os 
benefícios dos produtos 
dōTERRA, você vai querer 
naturalmen te partilhar. 
Divirta-se dando uma 
aula onde os seus amigos 
também podem! Prepare-se  
para o sucesso utilizando o 
nosso Guia de Partilha.


