
лесно
Здравословното 
може да бъде



разгледайте
ИЗПИТАНИ, ДОСТЪПНИ И ЕФЕКТИВНИ ВАРИАНТИ!

Етеричните масла се извличат от различни части на растението и 
са значително по-мощни от билките.

Етеричните масла са осигурявали прости и ефективни решения 
през цялата история на човечеството.

=   Бутилка 
15ml

1 kg Листа 
мента
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИЯ, ЧИСТ И 
ИЗПИТАН КЛАС НА КАЧЕСТВО CPTG™ НА dōTERRA

ЧИСТИМОЩНИ ИЗПИТАНИ

Отглеждани и 
събирани в  

подходящ район

Строго тестване, 
за да се 

гарантира чистота 

Без добавени 
вещества или 
замърсители

Има много начини да използвате етеричните масла на dōTERRA. 
Независимо дали като вкусна съставка в любимите Ви сладки 
или солени ястия, като помощ за дома или като добавка към 
Вашия ежедневен ритуал за грижа за лицето и кожата, ще 
намерите перфектната употреба за всяко масло!
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насладете се на
  ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Поддържащият бленд ZenGest™ е уникален бленд, който съчетава 
етеричните масла от Ginger (Джинджифил), Peppermint (Лютива 

мента), Caraway (Ким), Coriander (Кориандър), Anise (Анасон), 
Tarragon (Естрагон) и Fennel (Резене). 
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ЕНЕРГИЯ И ВИТАЛНОСТ

Smart & Sassy™, патентован бленд 
от Grapefruit (Грейпфрут), Lemon 

(Лимон), Peppermint (Лютива мента), 
Ginger (Джинджифил) и Cinnamon 

(Канела), е вкусно допълнение към 
всяка напитка или десерт.

„Заедно с упражненията и чистото 
хранене, етеричните масла ми 

помогнаха да направя промяна 
към здравословен начин на живот. 

Използвах dōTERRA от време на 
време, но когато започнах да се 
възползвам от продуктите всеки 

ден и си създадох режим, се 
почувствах изключително добре.”

– Mary Myers
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УЕЛНЕС

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Облекчаващият бленд Deep Blue™  
комбинира осем етерични масла,  
известни с това, че успокояват и  
охлаждат ставите и мускулите.

лесен

„Deep Blue е най-добрият ми приятел. 
Използвам Deep Blue по време  

на масаж, за да подпомогна 
възстановяването след тренировки.“

— Tim Hightower
  Aмерикански професионален футболист
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СЪН лесен
dōTERRA Serenity™ е успокояващ бленд 

от етерични масла, който насърчава 
спокойствието и релаксацията.
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„Като майка на седем енергични 
деца е лесно да се почувствам 

изморена. В края на всеки 
натоварен ден слагам по няколко 
капки масло AromaTouch™ върху 

врата и раменете, за да премахна 
напрежението преди лягане (някои 

го наричат масаж в бутилка). 
С dōTERRA се грижа лесно и 

ефективно за себе си, за да мога да 
се грижа и за семейството си.“

— Natalie Goddard

ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ

AromaTouch™ може да се нанася локално, за 
да се подсили усещането за спокойствие  

и да се премахне напрежението.
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„Маслото On Guard™ е  
най-добрият приятел на една 

майка! Държа малка стъклена 
чаша близо до кухненската мивка 

и редовно правя гаргара  
и гълтам капка масло  
On Guard всеки ден.“

— Natalie Rigby

Като един от най-популярните блендове на dōTERRA, On Guard™ е незаменим 
поради невероятните си ползи. Притежава енергизиращ и ободряващ аромат 

и добавя топъл, цитрусов вкус към топли напитки и десерти.

ЕНЕРГИЗИРАЩ И ОБОДРЯВАЩ
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„Вече не чета етикети в магазина! 
Обичам почистващите продукти на 
растителна основа на On Guard™. 

Супер ефективни са!“

— Betty Torres

ПОМОЩ ЗА ДОМА

лесна
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„Като професионалист в областта на психичното 
здраве виждам как блендът от масла InTune™ 

помага на много деца да са по-концентрирани 
и да внимават в училище. Като докторант 

прилагам това масло всеки път, когато пиша 
домашните си, и то ми дава ясна мисъл и ми 

помага да си върша задачите.“

– Danielle Daniel

ЛЕСНО фокусиране

InTune™ може да се 
нанася локално за 

подобряване на  
концентрацията.
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ОТПУСНЕТЕ СЕ ОТ НАПРЕЖЕНИЕТО

„PastTense™ е едно от маслата, без които не излизам от вкъщи! 
Забелязала съм, че ако в определен ден нямам нужда да го 

използвам, или съм с човек, или срещам човек, който наистина 
се нуждае от него. Затова съм винаги готова!“

– Zia Nix

PastTense™ засилва 
усещането за реалност  
и балансирани емоции. 
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Lifelong Vitality Pack™ на dōTERRA е трио от енергийни  
добавки – витамини с етерични масла, минерали, омега киселини,  

които осигуряват основата за стимулиране на жизнеността.

Frankincense (Тамян), често наричан „царят на маслата“, е едно от  
етеричните масла, нужни на всяко семейство поради разнообразието  

от полезни приложения.

ЕЖЕДНЕВНА ПОДКРЕПА

„Създаден като идеалното 
допълнение към всяка 

балансирана, пълноценна 
хранителна диета, dōTERRA 

Lifelong Vitality Pack™ е продукт, 
който всеки трябва да познава.” 

– Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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чувствайте  
се прекрасно!
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ЖЕНИ

ЛЕСНА

Създаден специално за жени, 
ClaryCalm™ спомага за балансиране 

на настроението и успокоява 
повишените емоции през  

целия месец.

подкрепа
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БАЛАНСИРАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ

В живота изникват всякакви неочаквани промени 
и предизвикателства. dōTERRA Adaptiv™ е със 

специална формула, която Ви помага да се 
адаптирате към тези промени с лекота и увереност. 

Първи ден на нова работа? Предстои Ви голям 
изпит? Търсите по-оптимистичен поглед към света? 

dōTERRA Adaptiv може да помогне.
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Помогнете на Вашето семейство  
да се възползва максимално  

от своите приключения на  
открито, като гарантирате, че те 

са подготвени с бленда за открити 
пространства TerraShield™. 

Purify™ на dōTERRA е перфектният 
бленд, който да носите в 

туристическата си раница, за да 
успокоите ухапванията от насекоми 

или кожните раздразнения.

„Обичам пролетните цветя и хубавото време, но смяната 
на сезоните често ми пречи да се чувствам добре. Ето 
защо обичам да следвам този ритуал - за да получа 

поддръжката, от която се нуждая: капсулата TriEase™ на 
dōTERRA сутринта, малко Air™ на dōTERRA през деня и 

Eucalyptus (Евкалипт) през нощта.“  

— Christa Dietzen  
Капитан на олимпийския отбор по волейбол на САЩ

НАСЛАДА СРЕД  
ПРИРОДАТА

СЕЗОННА ПОДКРЕПА
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА СТРАХОТНО

време на открито!
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„Не пътуваме без Peppermint 
(Лютива мента), On Guard™ и 
ZenGest™. Пътуването вече е  
по-забавно с нашите масла.”  

– Matthew Anderson

пътуване

Peppermint (Лютива мента) може 
да даде усещане за свежест през 

дългите дни напът.

20



Забавление
НА ОТКРИТО!

„Прекараното време сред природата ме 
изпълва с енергия и никога не излизам от къщи 
без водния спрей от мента. Друга моя тайна е 

Lavender (Лавандулата) – тя не само успокоява 
нагрятата от слънцето кожа, но и ми помага да 
премахна напрежението по време на ритуала 

ми за дълбоко дишане на открито. Използвайте 
и двете за забавления на открито.“

– Mariza Snyder
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ОСВЕЖАВАЩА 
ПОДКРЕПА

Маслото от Wild Orange  
(Див портокал) може да бъде 

полезно и ободряващо, докато 
учите или вършите досадни задачи. 

Опитайте да използвате Wild 
Orange (Див портокал) през целия 
ден, когато нямате енергия, за да 
се сдобиете бързо с такава. Или 
използвайте Peppermint (лютива 

мента) Touch локално  
за следобедно ободряване.
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с енергия

Свържете се с човека, който Ви даде това ръководство, за да 
научите повече.

Има толкова много възможности, от които можете да се възползвате  
с продуктите на dōTERRA. С dōTERRA, поддържането на здравословен  
и балансиран начин на живот е лесно.

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ВАШИЯ ЖИВОТ
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Етерично масло:__________________________________________________________________________________________
Поддържа:____________________________________________________________________________________________________
Как се използва:__________________________________________________________________________________________

Етерично масло:__________________________________________________________________________________________
Поддържа:____________________________________________________________________________________________________
Как се използва:__________________________________________________________________________________________
ЗАБЕЛЕЖКА: Разрежда се при чувствителност. Да не се нанася в очите или ушите.

ГОТОВ СЪМ ДА ПОДКРЕПЯ ВАШЕТО 
                 

Име:__________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________
Уеб сайт:__________________________________________________________________________
Имейл:______________________________________________________________________________

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ОТ dōTERRA

изпробвайте

лесно

Всички права запазени. Bсички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска  
марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.
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