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Prístup dōTERRA
•  Zaoberá sa telesnými potrebami 

a hlavnými príčinami
• Získavané z rastlín
•  Zlepšuje celkovú pohodu
• Bezpečné prínosy

•  Navrhnuté na zvládanie symptómov
•  Vyrobené z izolovaných 

syntetických látok
•  Vedľajšie účinky (známe a neznáme)
•  Na celosvetové zdravie sa vynaložilo 

okolo 5,7 bilióna EUR ročne
• Sme na tom lepšie?

 

Prečo nový štandard kvality?

Štandard KVALITY 
a ČISTOTY dōTERRA

Triedy esenciálnych olejov

SYNTETICKÉ

JEDLÉ

TESTOVANÉ

Testované. Dôveryhodné. 
• Rastliny zbierané v ich prirodzenom prostredí.
•  Overená čistota, bez plnív a nebezpečných 

znečisťujúcich látok.
•  Prísne testovanie zabezpečuje pravosť a účinnosť.

Prírodné riesenia
pre zdravý život plný sily

Moderný prístup

Potrebujete bezpečné, účinné a dostupné riešenie pre zdravie?

MÁTE NA VÝBER

AKO POUŽÍVAŤ OLEJE  dōTERRA

ESENCIÁLNE OLEJE  SÚ ÚČINNÉ dōTERRA JE  BEZPEČNÁ A 100 %  ČISTÁ

Existuje mnoho spôsobov použitia esenciálnych olejov 
dōTERRA. Pre každý olej nájdete skvelé využitie, či už ide o 
chutnú prísadu do vášho obľúbeného sladkého alebo slaného 
jedla, ako podporu vo vašej domácnosti alebo ako prídavok 
do vašej každodennej starostlivosti o pokožku tváre a tela!

™

Účinné riešenia z prírody
•  Zložky extrahované a destilované 

z rastlín pre ich účinky.
•  Obsahujú stovky rôznych 

zložiek, poskytujú komplexné 
a všestranné možnosti, aby 
prinášali širokú paletu účinkov.

•  Spolupracujte so svojim 
telom pri riešení problémov a 
hlavných príčin.

• Cenovo dostupné.
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=   
1 kg listov mäty

piepornej
15 ml fľaštička

Esenciálne oleje  
prenikajú cez  

bunkovú  
membránu

PEPPERMINT 
LEAF

Vrecúško s olejom na liste  
mäty piepornej

V čase výroby sú všetky informácie správne.

ZVÄČŠENÉ



V čase výroby sú všetky informácie správne.
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V čase výroby sú všetky informácie správne.

vždy 2 kapsuly s raňajkami
a obedom 

1 kvapka denne do vody

Vmasírujte do pokožky na podporu 
vyrovnanej nálady

Dodáva energiu; 1 kvapka denne do vody

Uzemňujúci; 2 – 3 kvapky na pokožku

Živé bakteriálne kultúry; 1 kapsula denne

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™: 

Citrón:

Kadidlo:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1 .  A KÉ SÚ VAŠE NAJVYŠŠIE  PRIORITY V  OBLASTI  ZDRAVIA A  POHODY?

Chcem cítiť menej:

Pokúste sa zaradiť tieto zmeny do svojho 
každodenného života.

Chcem cítiť viac:

2.  STE  PRIPRAVENÝ OBJAVIŤ  JEDNODUCHÉ RIEŠENIA?

3 .  VYSKÚŠAJTE  T IETO KAŽDODENNÉ NÁVYKY

Podpora výživy v ústrety životu v znamení 
vitality, zdravia a pohody.

•  MICROPLEX VMz™: Multivitamíny a minerály z  
celých potravín

•  ALPHA CRS™+: Obsahuje patentovanú zmes exkluzívne od 
spoločnosti dōTERRA, ktorá v sebe skrýva silné polyfenoly

•  xEO MEGA™: Poskytuje spektrum karotenoidov a deväť 
esenciálnych olejov

13
dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

1   dōTERRA AIR™
•  Pomáha upokojiť zmysly
•  Podporuje pocit čistých dýchacích ciest

2   ZENGESTENGEST™™ 

•  Pridajte do citrusových nápojov, 
čajov alebo vody

•  Použite jednu kvapku denne na 
naštartovanie zmien vo vašom  
štýle života

3   PASTTENSE™
•  Uvoľňuje pocity napätia a 

nepohodlia
•  Naneste na spánky a zadnú  

stranu krku
• Posilňujúci životabudič

4   ČAJOVNÍK
•  Omladzuje a čistí pokožku
• Utišuje podráždenie pokožky
• Podporuje zdravú pleť

5   LEVANDUĽA
•  Upokojuje podráždenú pokožku
• Podporuje pokojný spánok
• Naneste po dlhom dni na slnku
• Podporuje o pokožku tváre a tela!

6   dōTERRA SERENITY™
•  Používajte na podporu pocitov 

pokoja a uvoľnenia
•  Skvelý doplnok pri príprave na spánok

7   AROMATOUCH™ 
•  Naneste pre upokojujúcu masáž
• Podporte pocity uvoľnenia 

8    FRAKCIONOVANÝ 
KOKOSOVÝ OLEJ
•  Nearomatizovaný základový olej
•  Vynikajúci pri nanášaní esenciálnych 

olejov na citlivú pokožku
•  Pomáha zaistiť trvalú aplikáciu na 

konkrétnom mieste
• Používa sa na zriedenie

9   DEEP BLUE RUB™
• Naneste pred a po tréningu
•  Použite na uvoľňujúcu a upokojujúcu 

masáž svalov
•  Naneste na svaly po dni v práci alebo 

po zdvíhaní ťažkých bremien

10   KADIDLO
•  Omladzuje a upokojuje pokožku
•  Vyrovnáva myseľ a pozdvihuje náladu
•  Doprajte svojim rukám a chodidlám 

masáž s kadidlovým olejom pre 
rozohriatie a príjemný zážitok

11   ON GUARD™
•  Horúcim nápojom a dezertom dodá 

hrejivý citrusový šmrnc
•  Povzbudzuje a povznáša

12   CITRÓN
•  Za studena lisovaný zo šupiek citróna, 

aby sa zachovala jeho delikátna 
povaha a silné prospešné vlastnosti

•  Dochucovadlo do jedál a nápojov
•  Pridajte do vody ako alternatívu k 

sóde a sladeným nápojom

č. č. 1
PRODUKT

30-dňová záruka 
spokojnosti



V čase výroby sú všetky informácie správne.

PODNIKATEĽSKÝ BALÍK

BONUS FAST TRACK
Viac ako 400 vernostných bodov*

Začnite na úrovni 25 % LRP

BALÍK NEVYHNUTNOSTÍ
PRE DOMÁCNOSŤ

BALÍK NEVYHNUTNOSTÍ
PRE RODINU

Vyberte si ten najlepší balík pre vás

Veľkoobchodné členstvo v dōTERRA stojí 20 € alebo je zľavnené s každým 
registračným balíkom. Obnovuje sa ročne za cenu 15 €. Získajte pri 
obnove členstva ZDARMA 15 ml olej z mäty piepornej! (veľkoobchodná 
hodnota 17,50 €) Ceny uvedené vyššie sú bez DPH.

Objednajte cez
svojho wellness

konzultanta.

Prihláste sa a užite si 
ceny o 25 % nižšie ako 

sú maloobchodné!

ALEBO

MALO- 
OBCHODNÝ

VEĽKO- 
OBCHODNÝ

Obsahuje: takmer každý olej, mnoho produktov pre zdravie, produkty kúpeľnej rady, rad produktov pre život,  
dōTERRA Essential Aromatics™, 2,3 ml fľaštičky so vzorkami (12), difúzer dōTERRA Lumo™ a brožúrku Essentials Booklet. Viac informácií  

o balíkoch nájdete na stránke doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information

Obsahuje: 15 ml fľaštičky olejov z kadidla, levandule, citróna, čajovníka,
oregana, mäty piepornej, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,

On Guard™, difúzer dōTERRA Petal™ a brožúrku Essentials Booklet.

Obsahuje: 5 ml fľaštičky olejov z kadidla, levandule, citróna, čajovníka,
oregana, mäty piepornej, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

On Guard™, a brožúrku Essentials Booklet.



30-DŇOVÁ 

S P R O D U K T M

I

ZÁRUKA 
SPOKOJNOSTI

ZDARMA

•  Zadajte mesačnú vernostnú objednávku v hodnote 
50 PV† a viac a získajte zdarma vernostné body.* 
Môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

•  Percento vernostných bodov ZDARMA sa zvyšuje 
o 5 % každé 3 mesiace až do výšky 30 %!* Získajte produkt mesiaca zdarma 

pri zadaní jednej vernostnej 
objednávky v celkovej hodnote 
125 PV† alebo viac, ktorá sa spracuje 
do 15. dňa každého mesiaca.

BALÍK PRÍRODNÝCH RIEŠENÍ

NAJMÚDREJŠÍ SPÔSOB NAKUPOVANIA: vernostné odmeny

Počiatočné 
percento LRP: 10% 15% 20% 25% 30%

FAST TRACK BONUS
ZDARMA viac ako 100 vernostných bodov*

Začnite na úrovni 15% LRP

Obsahuje: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, čajovník, AromaTouch™, kadidlo, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™,
levanduľa, citrón, mäta pieporná, On Guard™, divoký pomaranč, (10 ml): PastTense™, (iné): guľôčky On Guard™,

zubná pasta On Guard™, On Guard™ mydlo na ruky s 2 dávkovačmi, gélové kapsuly On Guard™+,
dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ inhalačná tyčinka na zlepšenie dýchania, mlieko

Deep Blue™, ZenGest™ TerraZyme, ochranný šampón dōTERRA Salon Essentials™, uhladzujúci kondicionér dōTERRA Salon Essentials™,
frakcionovaný kokosový olej (115 ml), difúzer dōTERRA Lumo™, drevená škatuľka a brožúrka Essentials Booklet.

Záruka na produkty: viac informácií nájdete v pravidlách pre vrátenie tovaru dōTERRA.
*Viac informácií o spôsobe kvalifikácie nájdete v letáku programu vernostných odmien      †Osobný objem (PV)

V čase výroby sú všetky informácie správne.



†Výsledky sa môžu líšiť.

KOHO ŽIVOTY CHCETE ZMENIŤ?

ZivotyMeníme 

ZMENIŤ MÔJ ŽIVOT!

ŽIVOTNÝ ŠTÝL
zit ' 

ZDRAVÝ

Získajte svoju príručku Žitie a naplánujte si prehľad svojho životného štýlu
• Dosiahnite najlepšie výsledky so svojimi produktmi pre vás a vašu rodinu.
• Maximalizujte svoje výhody z veľkoobchodného členstva.

ZMENIŤ ŽIVOTY INÝCH!

podel 'te sa
S OSTATNÝMI

Získajte svoju príručku Štart a naplánujte si prehľad hosťovania udalostí
•  Usporiadajte prezentáciu v skupine a pomôžte priateľom a rodine nájsť 

prírodné riešenia.
• Získajte produkty zdarma a oveľa viac!

ZMENIŤ MOJU BUDÚCNOSŤ!

A OVPLYVNITE ŽIVOTY DRUHÝCH
vybudujte si PRÍJEM

Získajte svoju príručku Budovanie a naplánujte si prehľad svojho podnikania
• Začnite s podnikaním v spoločnosti dōTERRA vďaka overeným školeniam a silnej podpore.
• Vytvorte si dodatočný príjem a väčšiu slobodu vo svojom živote!†

ZMENIŤ SVET:
S každým nákupom sa menia životy 
pestovateľov a ich komunít k lepšiemu 
vďaka programu Co-Impact Sourcing™ 
spoločnosti dōTERRA a iniciatíve 
Healing Hands™ spoločnosti dōTERRA. 
Viac informácií nájdete na  
doterra.eu > Náš príbeh > Čím sa 
spoločnosť dōTERRA odlišuje.

Vždy, keď si kúpite fľaštičku esenciálnych 
olejov dōTERRA, meníte život niekoho iného. 

— Emily Wright

dōTERRA zlepšuje životy každý deň na celom svete. Pridajte sa k nám. 
Spoločne spravme tento svet zdravším a šťastnejším.

V čase výroby sú všetky informácie správne.



Zacíname

UPOZORNENIE: Tieto informácie slúžia iba na informačné účely a nie sú náhradou za zdravotnú starostlivosť alebo predpísané lieky na konkrétne zdravotné ťažkosti. V prípade potreby liečby sa obráťte na kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 SAMOSTATNÉ OLEJE

—  Bazalka Bylinková chuť ideálna  
do slaných receptov

—  Bergamot Upokojujúce a utišujúce účinky  
pri lokálnom použití

—  Borievka Má upokojujúcu, uzemňujúcu arómu; 
môže byť prospešná pre pokožku

—  Čajovník Čistiace vlastnosti; podpora pleti; 
zdravá pokožka

—  Cédrové drevo Na čistú a zdravo vyzerajúcu 
pokožku, ak sa rozriedi a nanesie na pokožku

—  Čierne korenie Zvýrazňuje chuť jedál
—  Citrón Dochucovadlo do jedál; receptom 

dodáva sladkú a výraznú chuť
—  Citrónová tráva Má jemnú citrusovú chuť; 

použite do sladkých alebo slaných receptov
—  Cyprus Pomáha zlepšiť vzhľad mastnej pokožky
—  Divoký pomaranč Na povzbudenie a energiu
—  Douglaská jedľa Podporuje pozitívnu náladu
—  Eukalyptus Nanesením na pokožku a na vlasy 

dosiahnete oživujúci účinok
—  Fenikel Výrazná aróma a chuť sladkého drievka; 

pridajte do vody alebo do čaju
—  Grapefruit Ostrá a kyslá chuť; zlepšuje náladu
—  Jazmín Touch Povznáša náladu; môže podporiť 

zdravú pleť; osobný parfum
—  Kadidlo Vyvoláva pocity uvoľnenosti, pri 

lokálnom použití na pokožke znižuje výskyt 
kožných nedokonalostí

—  Kardamón Chutné korenie do jedál na  
varenie a pečenie

—  Klinček Korenina na varenie; podporuje 
svieži dych

—  Kopaiva Podporuje hladkú a čistú pokožku
—  Koriandrová vňať Jedlám dodáva sviežu, 

lahodnú chuť
—  Levanduľa Môže podporiť zdravú pleť; používa 

sa na podporu pocitov uvoľnenia
—  Limetka Vylepšuje chuť jedla
—  Majorán Dochucovadlo; utišujúci, pozitívny 

účinok po vnútornom požití
—  Mäta pieporná    Osviežujúce, silné 

dochucovadlo jedál
—  Medovka Používajte na pokožku na podporu 

pocitov uvoľnenia
—  Muškát Na čistú a zdravo vyzerajúcu pokožku
—  Myrha Upokojuje pokožku; pomáha podporiť 

emocionálnu rovnováhu
— Oregano Korenistá, bylinková príchuť do jedál
—  Pačuli Používajte na upokojenie a prečistenie 

pokožky; môže podporovať pocity pokoja
—  Rozmarín Bylinné dochucovadlo jedál
—  Rumanček rímsky Upokojujúci účinok  

na pokožku, vlasy a telo

—  Ruža Touch Podporuje pleť; kvetinová, 
povznášajúca aróma

—  Šalvia Upokojuje a utišuje pokožku
—  Santalové drevo Podporuje pleť a vlasy; 

pomáha povzniesť náladu
—  Semienko koriandra Ľahké, kvetinové 

dochucovadlo do jedál
—  Sibírska jedľa Upokojujúci účinok na pokožku
—  Škorica Silná, sladká korenina na 

dochucovanie jedál
—  Slamienka Zlepšuje vzhľad pokožky
—  Tuja Má schopnosť prospievať pokožke
—  Tymián Svieže, bylinkové dochucovadlo do jedál
—  Vetiver Na pokoj a rozvahu
—  Ylang-ylang Používa sa v parfumoch 

a prípravkoch na starostlivosť o vlasy; 
povznášajúca aróma

—  Zázvor Populárna kuchynská korenina, 
známa svojou hrejivou arómou a 
upokojujúcimi vlastnosťami

 PATENTOVANÉ ZMESI OLEJOV

—  dōTERRA Adaptiv™ Na relaxáciu a tiež  
na energiu

—  dōTERRA Air™ Upokojuje zmysly
—  AromaTouch™ Nanášajte na pokožku  

na podporu pocitov uvoľnenia
—  dōTERRA Balance™ Podporuje rovnováhu  

a pozitívne myšlienky
—  Citrus Bliss™ Na povzbudenie; pomáha 

podporiť sústredenie a jasnú myseľ
—  ClaryCalm™ Má upokojujúci a utišujúci účinok
—  DDR Prime™  K   Na celkovú wellness
—  Deep Blue™ Po lokálnom nanesení poskytuje 

úľavu a ochladenie
—  InTune™ Podporuje pocit jasnej mysle pričom 

dodáva utišujúce vlastnosti
—  Kolekcia na jogu Zvyšuje účinnosť cvičenia 

jogy; napomáha sebavedomiu
—  On Guard™  G  K   Do horúcich nápojov a 

dezertov pridá hrejivé  
citrusové okorenenie

—  PastTense™ Napomáha relaxácii
—  Salubelle™ Podporuje omladenie pokožky
—  dōTERRA Serenity™  K   Podporuje relaxáciu 

a upokojenie
—  Smart & Sassy™  K   Vyvoláva pozitívnu náladu; 

prináša oživujúcu vzpruhu
—  TerraShield™ Je spojením esenciálnych 

olejov, o ktorých je známe, že chránia pred 
environmentálnymi nepríjemnosťami

—  Zendocrine™  K   Pridajte do citrusových 
nápojov, čajov alebo do vody

—  ZenGest™  K   Použite po výdatných  
či ťažkých jedlách

 WELLNESS

—  Balík celoživotnej vitality dōTERRA 
Doplnok stravy

—  Deep Blue Polyphenol Complex™ Špeciálne 
vyvinutý produkt, ktorý telu poskytuje 
upokojenie a chladivú úľavu

—  Frakcionovaný kokosový olej Na pomoc pri 
riedení a na hydratáciu pokožky

—  Fytoestrogén celoživotný komplex Zmes 
štandardizovaných rastlinných fytoestrogénov 
a výťažkov z nespracovaných potravín

—  TriEase™ gélové kapsuly Rovnaké množstvo 
esenciálneho oleja z citrónu, levandule a mäty 
piepornej v gélovej kapsule; praktické pri 
cestovani alebo pri pobyte vonku

—  Zendocrine™ komplex Patentovaná zmes 
esenciálnych olejov z mandarínky, rozmarínu, 
muškátu, borievky a koriandrovej vňate

 

 OSOBNÁ STAROSTLIVOST

—  Correct-X™ Upokojuje pokožku a podporuje 
úľavu, keď sa vyskytnú podráždenia

—  HD Clear™ starostlivosť o pleť Pleťové 
mlieko a penivý gél pre starostlivosť o pleť

—  Krém na ruky a telo dōTERRA™ SPA 
Základový krém, do ktorého si pridáte oleje

—  dōTERRA Salon Essentials™ Ochranný 
šampón a zvláčňujúci kondicionér

 BEŽNÁ STAROSTLIVOST

—  Cukríky dōTERRA Air™ Praktický spôsob ako 
dodať účinky zmesi dōTERRA Air™

—  Deep Blue™ mlieko Upokojujúce mlieko
—  Zubná pasta On Guard™ Bieliaca zubná pasta
—  Cukríky On Guard™ Praktický spôsob ako dodať 

účinky zmesi On Guard™
—  Penivé mydlo na ruky On Guard™ Zanechá na 

rukách sviežu a citrusovo čistú vôňu
—  Difuzéry Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 

Difuzéry na rozptyľovanie hmly
—  Vegetariánske kapsuly Prázdne gélové kapsuly

Tiež dostupné ako:     G   guľôčky     K   gélové kapsuly

V čase výroby sú všetky informácie správne.



V čase výroby sú všetky informácie správne.

Príroda
BOLA PRVÝM LIEKOM ČLOVEKA.

ČO POTREBUJEME, V NEJ NÁJDEME.
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