
SAU

Abordarea dōTERRA
•  Adresează nevoile organismului 

și cauzele de bază
• Folosește extracte din plante
•  Îmbunătățește sănătatea fizică  

și emoțională
• Beneficii sigure

•  Concepută pentru a gestiona simptomele
• Folosește agenți sintetici izolați
•  Efecte secundare (cunoscute  

și necunoscute)
•  5,7 € trilioane cheltuiți anual pentru 

asistența medicală la nivel mondial
• Ne simțim mai bine?

 

De ce un nou standard de calitate?

CALITATEA dōTERRA
și Standardul de PURITATE

Grade de uleiuri esențiale

SINTETIC

ALIMENTAR

TESTATE

Testate. De Încredere. 
• Plante recoltate în habitatul lor natural.
•  Puritate verificată; fără materiale de umplere și 

contaminanți nocivi.
•  Testare riguroasă care asigură autenticitatea și puterea uleiurilor.

pentru o viață sănătoasă, fortificată

Abordarea modernă

Ai nevoie de soluții de sănătate sigure, eficiente și accesibile?

AI DE UNDE ALEGE

CUM POȚI FOLOSI ULEIURILE ESENȚIALE dōTERRA

ULEIURILE ESENȚIALE SUNT EFICIENTE dōTERRA ESTE SIGURĂ ȘI PURĂ

Frunză de mentă-sac de ulei

Sunt o mulțime de moduri de a folosi uleiurile esențiale 
dōTERRA. Fie că este vorba de o notă plină de savoare în 
preparatul culinar preferat, de ajutorul pe care ți-l oferă 
în casă sau în rutina zilnică a pielii, cu siguranță vei găsi 
utilitatea perfectă pentru fiecare ulei ales!

™

Soluția eficientă a naturii
•  Compuși aromatici naturali 

extrași și distilați din plante 
pentru beneficiile lor.

•  Conține sute de compuși 
diferiți care aduc o multitudine 
de beneficii datorită calităților 
complexe și versatile.

•  Lucrează cu corpul pentru a 
adresa problemele și cauzele 
de bază.

• Preț accesibil.

Solutii naturale 
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1 kg frunze de 
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1 sticlă de 15 ml

Uleiurile esențiale 
trec prin membrana 

celulară

PEPPERMINT 
LEAF

AMPLIFICAT

Frunză de mentă-sac de ulei

Toate informațiile sunt corecte la data producției.
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##1
PRODUS

30 de zile
satisfacție
garantată

1  dōTERRA AIR™
•  Ajută la calmarea stării de spirit
• Susține o respirație proaspătă

2  ZENGESTENGEST™™ 

•  Adaugă-l la băuturi citrice, ceaiuri  
sau apă

•  Utilizează o picătură zilnic pentru a 
începe o schimbare a stilului de viață

3  PAST TENSE™
•  Calmează stările de încordare  

și disconfort
•  Aplică la tâmple și pe ceafă
• Efect revigorant

4  TEA TREE (ARBORE DE CEAI)
•  Revitalizează și curăță pielea
• Calmează pielea iritată
• Contribuie la un ten sănătos

5  LEVĂNȚICĂ
•  Calmează pielea iritată
• Promovează somnul odihnitor
• Aplică după o zi lungă la soare
•  Promovează un sentiment  

de liniște sufletească

6  dōTERRA SERENITY™
•  Folosește-l pentru a induce starea 

de liniște și relaxare
• Introdu-l în rutina somnului

7  AROMATOUCH™ 
•  Integrează-l în masajul de relaxare
• Contribuie la starea de relaxare 

8   ULEI DE COCOS FRACȚIONAT
•  Ulei cărăuș fără miros
•  Excelent pentru diluarea uleiurilor 

esențiale pe pielea sensibilă
• Absorbție susținută în zonele vizate
• Folosește-l pentru diluare

9  DEEP BLUE RUB™
• Aplică-l înainte și după efortul fizic
•  Folosește-l în timpul unui masaj de 

calmare a mușchilor
•  Aplică-l în zonele musculare după  

o zi de muncă sau după exerciții 
fizice cu greutăți

10  TĂMÂIE
•  Calmează pielea și îi conferă un 

aspect întinerit
•  Echilibrează mintea și îmbunătățește 

starea de spirit
•  Foloșește uleiul de Tămâie la masarea 

mâinilor și picioarelor, pentru o 
experiență plăcută și caldă

12  LĂMÂIE
•  Creat din coajă de lămâie presată la 

rece, pentru a-i păstra proprietățile 
naturale puternice

•  Aromatizant pentru mâncăruri  
și băuturi 

•  Adaugă-l în apă ca o alternativă la 
sucuri îndulcite și carbogazoase 

2 capsule la mic-dejun și prânz

1 picătură în apă în fiecare zi

Masează-l pe piele pentru a contribui la  
o starea de echilibru

Energizant; 1 picătură pe zi, în apă

Efect de împământare; 2-3 picături 
aplicate extern

Culturi probiotice active; 1 capsulă pe zi

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™: 

Lămâie:

Tămâie:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1.  CARE SUNT PRIORITĂȚILE TALE CÂND VORBIM DESPRE WELLNESS?

Vreau să mă simt mai puțin:

Încearcă să încorporezi aceste schimbări în rutina ta zilnică:

Vreau să mă simt mult mai:

2. EȘTI PREGĂTIT(Ă) SĂ DESCOPERI SOLUȚII SIMPLE?

3 .  Î NCEARCĂ ACESTE OBICEIURI  Z ILNICE

Sprijin nutrițional pentru o viață plină de  
vitalitate și bunădispoziție.

•  MICROPLEX VMz™: Complex de multivitamine și minerale

•  ALPHA CRS™+: Conține un amestec exclusiv dōTERRA, care 
include polifenoli puternici

•  xEO MEGA™: Asigură un spectru de carotenoide și nouă 
uleiuri esențiale

13
dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)



Toate informațiile sunt corecte la data producției.

BUSINESS LEADER KIT
BONUS FAST TRACK

+400 Puncte de Loialitate*
Începi cu un Procentaj LRP de 25%

HOME ESSENTIALS KIT FAMILY ESSENTIALS KIT 

Alege cel mai bun pachet pentru tine

Înscrierea ca Membru în dōTERRA este 20 € sau la reducere cu oricare 
dintre Pachetele de Înscriere. Se reînnoieşte anual, la prețul de 15 €. 
Primești GRATUIT un ulei de Mentă (15 ml) odată cu reînnoirea!  
(17,50 € prețul de membru.)
Prețurile de mai sus sunt fără TVA.

Comandă prin
Consultantul

tău.

Înscrie-te și 
bucură-te de 
un preț redus 

cu 25%!

SAU

CU  
AMĂNUNTUL

LA PREȚ  
DE MEMBRU

Include: majoritatea uleiurilor, multe produse de wellness, produse din gama SPA, produse pentru viața zilnică, uleiuri din gama
dōTERRA Essential Aromatics™, flacoane de 2 ml pentru mostre (12), Difuzor dōTERRA Lumo™, broșură cu noțiuni introductive.  

Accesează doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information pentru detalii despre pachet.

Include: flacoane de 15 ml de Tămâie, Levănțică, Lămâie, Arbore de Ceai,
Oregano, Mentă, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,

On Guard™, Difuzor dōTERRA Petal™ și broșură cu noțiuni introductive.

Include: flacoane de 5 ml de Tămâie, Levănțică, Lămâie, Arbore de Ceai,
Oregano, Mentă, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,

On Guard™ și broșură cu noțiuni introductive.



SATISFACȚIE

30 DE ZILE

GARANȚIA 
PRODUSULUI

•  Plasează o Comandă lunară de Loialitate de 50+ PV† 
pentru a câștiga Puncte de Loialitate gratuite.*  
Poți schimba sau anula oricând.  

•  Procentajul de Puncte de Loialitate GRATUITE  
crește cu 5% la fiecare 3 luni și poate ajunge la 30%!*

Primești gratuit Produsul Lunii 
atunci când plasezi o singură 
Comandă de Loialitate de cel puțin 
125 PV†, care este procesată la 
data de 15 (inclusiv) a fiecărei luni.

NATURAL SOLUTIONS KIT

Cum obții  
Procentaj LRP: 10% 15% 20% 25% 30%

GRATIS

Include: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Arbore de Ceai, AromaTouch™, Tămâie, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™,
Levănțică, Lămâie, Mentă, On Guard™, Portocală Sălbatică, (10 ml): PastTense™ (Altele): Biluțe On Guard™, Pasta de dinți On Guard™, 

Săpun pentru mâini On Guard™ cu două recipiente dozatoare, Capsule moi On Guard™, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, 
PB Assist+™, Baton pentru respirație dōTERRA Air™, Unguent Deep Blue™, ZenGest™ TerraZyme, Șampon protector dōTERRA Salon 
Essentials™, Balsam pentru netezirea părului dōTERRA Salon Essentials™, Ulei de Cocos Fracționat (115 ml), Difuzor dōTERRA Lumo™,  

Cutie de lemn broșură cu noțiuni introductive.

Garanția produsului: consultă politica de returnare dōTERRA pentru detalii.
*Pentru mai multe detalii despre cum te poți califica, te rugăm să consulți pliantul dedicat Programului de Recompensare a Loialității (LRP)      †Volum personal

BONUS FAST TRACK
+100 Puncte de Loialitate*

Începi cu un Procentaj LRP de 15%

CEL MAI BUN MOD DE A CUMPĂRA: Recompensarea Loialităţii

Toate informațiile sunt corecte la data producției.



CĂROR PERSOANE DOREȘTI SĂ LE SCHIMBI VIAȚA?

vie,ti Schimbă 

SCHIMBĂ-MI VIAȚA!

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
traies,te UN

Obține Ghidul Trăiește și programează-ți o evaluare a stilului de viață
• Obține cele mai bune rezultate ale produselor pentru tine și familia ta.
• Beneficiază din plin de avantajele calității de membru.

SCHIMBĂ VIEȚILE ALTORA!

împarta,se,ste
CU ALȚII

Obține Ghidul Împărtășește și programează o prezentare despre găzduire
• Găzduiește un curs și ajută-ți prietenii și familia să găsească soluții naturale.
• Câștigă produse gratuite și nu numai!

SCHIMBĂ-MI VIITORUL!

& CREEAZĂ UN IMPACT
construie,ste-,ti UN VENIT

Obține Ghidul Construiește și planifică-ți prezentarea generală a afacerii tale
• Lansează-ți afacerea dōTERRA cu o pregătire eficientă și un suport puternic.
• Asigură-ți un venit de durată și o mai mare libertate în viață!†

SCHIMBĂ LUMEA:
Fiecare achiziție schimbă în bine 
viețile cultivatorilor și ale oamenilor 
din comunitatea lor, prin intermediul 
inițiativelor dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™ și dōTERRA Healing 
Hands™ pe care le găsești pe  
doterra.eu > Povestea noastră > 
Diferența dōTERRA.

De fiecare data când cumperi o sticluță de 
uleiuri esențiale dōTERRA,  

schimbi viața cuiva. — Emily Wright

dōTERRA îmbunătățește vieți zi, de zi în toată lumea. Vino alături de noi 
pentru a face această lume un loc mai sănătos și mai fericit.

†Rezultatele variază. 

Toate informațiile sunt corecte la data producției.



 

——— Arbore de Ceai Curățare; susține sănătatea pielii; 
benefic pentru ten

——— Arborvitae Poate avea beneficii pentru piele 
——— Bergamotă Are proprietăți calmante și de netezire 

atunci când este aplicat local
——— Brad Douglas Favorizează buna dispoziție
——— Brad Siberian Acțiune calmantă asupra pielii
——— Busuioc Aromă erbacee pentru preparate 

bine condimentate
——— Cardamon Condiment pentru gătit și coacere
——— Cedru Conferă pielii un aspect curat și sănătos 

atunci când este diluat și aplicat epidermic
——— Chiparos Ajută la îmbunătățirea aspectului 

tenului gras 
——— Cimbru Aromă alimentară erbacee cu o 

notă proaspătă
——— Copaiba Contribuie la o piele netedă și curată
——— Coriandru (frunză) Conferă preparatelor o notă 

fresh savuroasă 
——— Coriandru (sămânță) Conferă mâncării o aromă 

subtilă, ușor florală
——— Cuișoare Condiment pentru gătit; 

reîmprospătează respirația
——— Eucalipt Aplică pe piele și păr pentru revitalizare
——— Fenicul Aromă și gust distinct de lemn dulce; 

adaugă în apă sau ceai     
——— Ghimbir Condiment foarte utilizat, cunoscut pentru 

aroma intensă și pentru proprietățile de calmare
——— Grapefruit Condiment alimentar citric, acru; 

îmbunătățește starea de spirit
——— Helichrysum Îmbunătățește aspectul pielii 
——— Ienupăr Aromă calmantă, de echilibrare; poate 

avea beneficii pentru piele
——— Jasmine Touch (Iasomie) Îmbunătățește starea 

de spirit; poate menține un ten sănătos; 
parfum personal

——— Lămâie Aromă alimentară; adaugă rețetelor o 
notă dulce și picantă în același timp

——— Lămâie Verde Conferă preparatelor o savoare 
mai intensă

——— Lămâiță Are o aromă subtilă de citrice; folosită 
pentru deserturi și preparate aromate

——— Levănțică Poate menține pielea sănătoasă; se 
folosește pentru a susține o stare de calm 

——— Măghiran Condiment alimentar; efect pozitiv de 
calmare când este utilizat intern

——— Mentă     Condimentare revigorantă intensă
——— Mir Calmează pielea; susține echilibrul emoțional 
——— Mușcată Favorizează un ten curat și sănătos
——— Mușețel Roman Acțiune calmantă asupra pielii, 

părului și a întregului organism 

——— Oregano Condiment alimentar; aromă 
erbacee, picantă

——— Paciuli Eficient în calmarea și curățarea pielii; 
susține senzația de calm

——— Piper Negru Sporește aroma mâncării
——— Portocală Sălbatică Revigorează și energizează
——— Roiniță Se aplică local pentru susținerea stării 

de calm
——— Rose Touch (Trandafir) Acțiune benefică pentru 

piele; aromă florală care binedispune
——— Rozmarin Aromă alimentară 

erbacee condimentată
——— Salvie Calmează pielea
——— Santal Susține sănătatea pielii și a părului; 

susține o stare de spirit bună
——— Scorțișoară Condiment dulce-intens pentru 

aromarea preparatelor
——— Tămâie Conferă sentimente de relaxare 

la aplicarea pe piele; reduce apariția 
imperfecțiunilor pielii

——— Vetiver Efect de calmare și echilibrare 
——— Ylang Ylang Utilizat în industria parfumurilor 

și în produse pentru îngrijirea părului; 
parfum intens

——— dōTERRA Adaptiv™ Relaxant, dar și energizant
——— dōTERRA Air™ Calmează simțurile
——— AromaTouch™ Se aplică local pentru susținerea 

stării de calm  
——— dōTERRA Balance™ Susține echilibrul emoțional 

și gândirea pozitivă
——— Citrus Bliss™ Amestec revigorant; susține 

capacitatea de concentrare
——— ClaryCalm™ Efect de relaxare și calmare
——— DDR Prime™     Stare de bine generală
——— Deep Blue™ Aplică local pentru calmare 

și răcorire
——— InTune™ Susține capacitatea de a gândi eficient, 

având proprietăți de liniștire
——— On Guard™          Conferă o notă caldă, de citrice 

băuturilor calde și deserturilor  
——— PastTense™  Promovează relaxarea   
——— Salubelle™ Contribuie la revitalizarea tenului
——— dōTERRA Serenity™     Susține starea de 

relaxare și calm
——— Smart & Sassy™     Promovează o dispoziție 

pozitivă; oferă un impuls pentru revitalizare
——— TerraShield™ Combină uleiuri esențiale 

cunoscute pentru acțiunea lor de protecție 
împotriva neplăcerilor din mediul înconjurător

——— Yoga Collection Susține beneficiile aduse de 
practicarea yoga

——— Zendocrine™     Adăugați la băuturi citrice, 
ceaiuri sau apă

——— ZenGest™     Indicat după o masă copioasă 

 

——— Complex de Fitoestrogeni Lifetime Amestec 
de fitoestrogeni din plante standardizate și 
extracte din alimente integrale

——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Formulat 
special pentru a-i conferi corpului un efect 
calmant și revigorant

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
Supliment alimentar  

——— Capsule moi TriEase™ O capsulă conține 
concentrații egale de ulei esențial de lămâie, 
levănțică și mentă; confortabil de administrat 
când călătorești sau când participi la un eveniment

——— Ulei de cocos fracționat Ajutor pentru diluare și 
hidratant pentru piele      

——— Zendocrine™ Complex Amestec exclusiv de 
uleiuri esențiale de Tangerină, Rozmarin, 
Mușcată, Ienupăr și Coriandru (frunză)     

 

——— Correct-X™  Calmează pielea și reduce iritațiile
——— HD Clear™ Îngrijirea pielii Loțiune pentru față 

și Spumă pentru curățare
——— dōTERRA Salon Essentials™ Șampon protector 

și Balsam pentru netezirea părului 
——— Loțiune pentru mâini și corp dōTERRA™ SPA 

Adaugă uleiuri esențiale în loțiune

——— Dropsuri dōTERRA Air™ O metodă confortabilă 
de a beneficia de efectele amestecului 
dōTERRA Air™

——— Capsule Vegetale Capsule moi goale
——— Unguent Deep Blue™ Loțiune pentru 

calmarea durerii
——— Difuzor Lumo™/Petal™/Pilot™/Volo™/Laluz™ 

Difuzoare cu pulverizare
——— Dropsuri On Guard™ O metodă confortabilă de 

a beneficia de efectele amestecului On Guard™ 
——— Pastă de dinți On Guard™ Pastă de dinți pentru 

albire
——— Săpun spumant pentru mâini On Guard™ Lasă un 

miros proaspăt și curat de citrice

DECLARAȚIE DE EXONERARE A RĂSPUNDERII: Aceste informații au doar scop educațional și nu sunt menite să înlocuiască îngrijirea medicală sau să prescrie tratamentul pentru anumite stări de sănătate. Te rugăm să consulți un cadru medical calificat pentru tratamentul medical. 

Biluțe            Capsule MoiDisponibil și în: B C

STAREA DE BINE

AMESTECURI DE ULEIURI

ULEIURI INDIVIDUALE

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

VIAȚA ZILNICĂ
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No,tiuni de bazã

Toate informațiile sunt corecte la data producției.
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