
Живей
Преглед на начина 
на живот



Готови ли сте да откриете 
самонасоченото добро 
здравословно състояние?
Представете си живот, в който е лесно да 
намирате решения. С помощта на референтен 
наръчник и кутия с етерични масла на dōTERRA 
от клас CPTG™ ще сте готови да постигнете 
80 процента от Вашите уелнес приоритети. За 
моментите, в които се нуждаете от помощ от 
специалист, партнирайте си със специалист,  
който Ви подкрепя в намирането на най-добрите 
научни и природни решения.

Поздравления
Вашият избор да участвате в холистична 
самонасочена грижа за здравето Ви предлага 
нови начини да живеете качествено в 
ежедневието си. dōTERRA, „подарък от земята“ 
на латински, Ви предоставя природни решения, 
за да можете да се грижите за тези около Вас 
и да подобрите Вашето физическо, психическо 
и емоционално здраве. След като лично 
опитате мощните ползи от етеричните масла, 
ще разберете защо dōTERRA предизвиква 
революция в начина, по който семействата 
подобряват доброто си здравословно състояние.
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Установете ежедневни уелнес навици

Защита и възстановяване
Използвайте dōTERRA On Guard™ 
и Frankincense (Тамян) като част от  
вашата ежедневна програма.

Успокояване и заземяване
Използвайте dōTERRA Balance™, за да  
Ви помогне да релаксирате и да  
бъдете заземени.

Почистване и освежаване
Добавете капка Lemon (лимон) или  
Tangerine (тангерина) във водата си  
за освежаваща напитка.

Успокояване
Използвайте лосион за мазане Deep Blue™ 
преди и след тренировката си. Прилагайте 
локално където е необходимо. 

Презаредете, подкрепете и подсилете
Увеличете дневния си прием на хранителни 
вещества с dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, 
три мощни добавки, които да помогнат  
на тялото Ви.

ZenGest TerraZyme™ е патентована 
комбинация от ензими, които най-вероятно 
не достигат в съвременните начини на 
хранене.

 Осигурете живи бактериални култури на 
тялото си с PB Assist+™.

Уелнес пирамидата на dōTERRA илюстрира как благосъстоянието е комбинация от 
начин на живот и грижа за здравето. Когато начинът на живот е приоритет, здравето 
се постига и поддържа по естествен път. Ежедневните ви навици променят всичко. 
Когато живеете съгласно принципите на Уелнес пирамидата и използвате мощните 
продукти на dōTERRA, вие ще постигнете нови нива на уелнес. 

Живейте балансиран начин на живот

ИНФОРМИРАНА 
ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ

ПРОАКТИВНА 
МЕДИЦИНСКА ГРИЖА

НАМАЛЯВАНЕ НА 
СИНТЕТИЧНОТО ИЗЛАГАНЕ

ПОЧИВКА И КОНТРОЛИРАНЕ  
НА СТРЕСА

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ
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Оценете себе си във всяка област (1 – 10)
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Правилно хранене
Дайте на тялото си това, от което се нуждае, и то ще процъфтява. Това 
започва с доброто хранене. Добавките на dōTERRA са идеално допълнение 
към вашите етерични масла.

ПАКЕТ dōTERRA LIFELONG VITALITY™ 
Ключови пълноценни храни, 
микроелементи и омега мастни киселини.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme ще Ви помогне да се насладите 
на ползите от здравословната диета, като Ви 
помогне да се уверите, че тялото Ви си набавя 
нужните хранителни вещества.

PB ASSIST+™ И PB ASSIST™ Jr  
Осигуряват на тялото ви живи 
бактериални култури.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
И IQ MEGA™ 
Нека денят на детето ви започне с добро 
хранене, докато то расте и се развива.
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ЗЕЛЕНО СМУТИ

 ½ замразен банан 
 200 g замразени боровинки или ягоди 

2 шепи бейби спанак или кейл 
375 до 400 ml неподсладено бадемово мляко 

 1 мерителна лъжица от шейк заместител на храната, 
по ваш избор 

 1 капка етерично масло Tangerine (Тангерина) 
1 капка етерично масло Coriander  

(Кориандър) 
Комбинирайте  

съставките в блендер 
до получаване  
на гладка смес.

ОВЕСЕНИ  
ЯДКИ

Добавете Cinnamon 
(Канела), dōTERRA  

On Guard™ и Tangerine 
(Тангерина) към Вашите 

овесени ядки.

ДОБАВЕТЕ

КЪМ ВОДА
Добавете тези етерични масла към 
обикновена или газирана вода за 
допълнителен вкус:

• Lemon (Лимон)
• Lime (Лайм)
•  Grapefruit & Cassia  

(Грейпфрут и касия)
•  Lime & Grapefruit  

(Лайм и грейпфрут)

Добавете 1 капка Peppermint 
(мента), Ginger (джинджифил) или 
dōTERRA On Guard™ към гореща 
вода за успокояващ чай.

ЕЖЕДНЕВНИ УЕЛНЕС НАВИЦИ НА ЖИВОТ

Хранете се с пълноценни, пресни храни

Намалете захарта, кофеина, млечните и  
обработените храни
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Упражненията подсилват мускулите и поддържат сърцето, кръвообращението и лимфната 
система, наред с други ключови ползи. Етеричните масла подпомагат по-добрата 
концентрация и благосъстоянието, помагайки Ви да бъдете активни и силни.

Физическа активност

  

•  Шейк-заместител на храната
• Купа плодове
•  Вземете 1 капсула Mito2Max™  

с вашето хранене
•  Пийте най-малко 240 ml вода
•  1 капсула Smart & Sassy™ или 

3 – 5 капки Smart & Sassy™ 
във вода

СУТРИН

• Шейк-заместител на храната
•  Вегетариански сандвич или     

здравословно хранене
•  Вземете 1 капсула Mito2Max™  

с вашето хранене
•  Пийте най-малко 240 ml вода
•  1 капсула Smart & Sassy™ или  

3 – 5 капки Smart & Sassy™  
във вода

ОБЯД

•  Протеин (по ваш избор) 
и зеленчуци

•  Пийте най-малко 240 ml вода
•  1 капсула Smart & Sassy™ или 3 – 5 

капки Smart & Sassy във вода

ВЕЧЕРЯ

БЪРЗИ СЪВЕТИ:
НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ЦЕЛТА  
Определете дългосрочна цел, за 
да получите перспектива и смисъл. 
Поставяйте си измерими краткосрочни 
цели, които водят към вашата дългосрочна 
цел, за да забелязвате развитието и да 
поддържате мотивацията си.

БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ 
Поддържането на нагласа за постижения 
ще ви помогне да запазите мотивацията 
си за постигането на вашите цели.

НЕКА ДА Е ЦВЕТНО 
Различните цветове необработени храни 
предоставят различни ползи. Опитайте 
да включите всички цветове на дъгата 
във Вашата диета за всеобхватен прием 
на хранителни вещества.

ОСТАНЕТЕ ХИДРАТИРАНИ 
Пийте 2 литра вода на ден. 
Добавяйте 3 – 5 капки  
Smart & Sassy™ към всяка  
чаша вода за по-добър вкус.

ПЛАН ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
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ШОКОЛАДОВО- 
МЕНТОВ ШЕЙК

235 ml кокосова вода или 
бадемово мляко 

2 мерителни лъжици 
шоколадов шейк по ваш избор 

1 капка Peppermint (мента)  
Лед (по желание) 

Смесете всички съставки 
в блендер до получаване 

на гладка смес.

ОПИТАЙТЕ 
СЪЩО 

Комбинирайте 
любимия си шейк, 

заменящ хранения, 
със замразени горски 

плодове, банани и 
3 капки Tangerine 

(Тангерина).

DEEP BLUE™ 
Масажирайте маслото в желаните области. 

Прилагайте преди и след тренировки 
според необходимостта или по желание. 
Опитайте да прилагате масло Deep Blue™, 
последвано от слой лосион за мазане 
Deep Blue™ за допълнителен ефект.

DEEP BLUE  
POLYPHENOL COMPLEX™ 
Съдържа екстракти от джинджифил, 
куркумин, ресвератрол и други полифеноли.

Приемайте 2 капсули с храната на ден;  
1 капсула сутрин и една вечер.

dōTERRA AIR™ 
Създава усещане за леко дишане.

Втрийте en dash капки на гърдите. 
Разредете при необходимост. 

MITO2MAX™ 
Подпомагайте забързания си стил 
на живот с патентована формула от 
стандартизирани растителни екстракти 
и метаболитни кофактори.

Приемайте по 1 капсула дневно.

Използвайте като дългосрочна 
алтернатива на кофеиновите напитки.

Физическа активност ЕЖЕДНЕВНИ УЕЛНЕС НАВИЦИ НА ЖИВОТ

Над 30 минути движение на ден

Практикувайте стречинг или йога, за да подобрите 
гъвкавостта си
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ЛЮБИМЦИ ЗА СПОКОЙНА ПОЧИВКА

СПОКОЙНИ СЪНИЩА
Поставете няколко капки 
лавандула или dōTERRA Serenity™ 
на стъпалата преди лягане.

ДЪЛБОК СЪН
Вземете 1—2 капсули dōTERRA 
Serenity™ преди лягане.

ОТПУСКАНЕ НА МИГА
Съчетайте 1—3 капки Wild Orange 
(див портокал) и Vetiver (ветивер) 
и масажирайте стъпалата и 
гръбнака.

ДИФУЗЕР PETAL
Малък, удобен и подходящ за 
работа през нощта дифузер 
с нощна лампа и широко 
разпръскване на парата. 

ЛЕСНО ДИШАНЕ
Направете гаргара с 1 до 2 капки 
от dōTERRA On Guard™ и нанесете 
dōTERRA Air локално или нанесете 
dōTERRA Air™ Vapour Stick (Стик).

ОТПУСКАЩИ  
СОЛИ ЗА ВАНА

350 гр. английска сол 10 
капки dōTERRA Balance™, 

dōTERRA Serenity™ или 
лавандула

Смесете и изсипете 
във ваната.

Почивка 
и контролиране  
на стреса
Сънят подобрява настроението и дава на тялото 
Ви възможност да се възстанови и възобнови. 
Използвайте етерични масла за насърчаване на 
чувства на спокойствие и релаксация.
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Емоционален баланс
Чувствайте се страхотно и запазете 
баланса. Определете емоциите си 
и маслата dōTERRA™ за подпомагане  
на емоционалния баланс. MOTIVATE™  

окуражаващ бленд
Подсилете вярата в себе си. Увеличете куража, 
увереността и дайте воля на творчеството, за да 
манифестирате резултатите от свойте усилия.

CONSOLE™  
успокояващ бленд

Чувствайте се 
по-обнадеждени, спокойни 

и емоционално балансирани.

FORGIVE™  
обновяващ бленд
Движете се напред 
с усещане за облекчение 
и обновяване.

PASSION™  
вдъхновяващ бленд
Възстановете вълнението 
и вдъхновете желанието 
да поемате рискове и да 
правите нови открития.

CHEER™  
приповдигащ настроението бленд
Създайте ярко настроение, весело 
отношение и подсилете щастието 
и позитивността.

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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Почивка 
и контролиране  
на стреса

PEACE™  
вдъхващ спокойствие бленд

Подпомага чувството за 
увереност и спокойствие 

и връща мира и присъствието.

dōTERRA

ЕЖЕДНЕВНИ УЕЛНЕС НАВИЦИ НА ЖИВОТ

7 – 9 часа качествен сън всяка нощ

Ежедневни занимания по майндфулнес/медитация
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ЗАЩО  
Е НЕОБХОДИМА 
ХИДРАТАЦИЯТА?

• Подобрява настроението 
• Подпомага естествените 

функции на тялото  
• Подобрява общото състояние

СЪВЕТ 
Използвайте 

цитрусови масла 
всеки ден във водата 
си вместо изкуствени 

подсладители 
и аромати.

ОПИТАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ НА dōTERRA ЗА 
30 ДНИ ЗА ОБЩО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Lemon (Лимон)  
Добавете 1 капка в чаша вода веднъж дневно

GX Assist™  
1 меко драже дневно със закуската или 
вечерята

1-30 ДНИ

Капсули Zendocrine™ 
1 меко драже дневно

Природата преминава през цикли на освобождаване 
и обновяване. Тялото ни също има своите сезони на 
възстановяване. Етеричните масла dōTERRA CPTG™ 
подпомагат естествените процеси на възстановяване 
на тялото за насърчаване на благосъстоянието.

Намалете 
синтетичното 
излагане

 
Пакет Lifelong Vitality™
2 капсули по време на хранене сутрин и вечер

Капсули DDR Prime™  
1 меко драже дневно 
със закуската или 
вечерята

PB Assist+™  
1 капсула по време на 
хранене сутрин, обед 
и вечер

11-20 ДНИ

21-30 ДНИ

ZenGest TerraZyme™  
1 – 3 капсули по време на хранене ежедневно
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ПАСТА ЗА ЗЪБИ  
dōTERRA ON GUARD™ 
Освежава устата.

КОМПЛЕКТ ESSENTIAL  
SKIN CARE 
Линия за грижа за кожата на 
основата на растения, обогатена 
с етерични масла.

ПРОДУКТИ dōTERRA  
SALON ESSENTIALS™ 
Първокласни продукти за грижа 
за косата, обогатени с етерични 
масла: Предпазващ шампоан 
и изглаждащ балсам.

Почистващ 
концентрат 
dōTERRA  
On Guard™

Течен препарат 
за пране 
dōTERRA  
On Guard™

Пяна за измиване 
на ръце 
dōTERRA  
On Guard™

ПОЧИСТВАНЕ ON GUARD

ЛИЧНА ГРИЖА

Нетоксично решение за почистване на основата на 
растения, което почиства и премахва миризмите.

ЕЖЕДНЕВНИ УЕЛНЕС НАВИЦИ НА ЖИВОТ

8–10+ чаши вода на ден

Заменете комерсиалните продукти за почистване  
и лична грижа
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КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ С 8 ШИШЕНЦА
Опаковайте своите 8 най-често 

използвани масла, за да сте готови 
за всичко!

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ ЗА 
КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ
Lavender (Лавандула) 

ZenGest™ 

Peppermint (Мента) 
Frankincense (Тамян)

dōTERRA Air™ 

dōTERRA On Guard™ 

Deep Blue™ 
Tea Tree (Чаено дърво)

Информирана грижа за себе си
Създайте си навик да използвате натуралните решения от 
dōTERRA като своя първа линия на защита. Използвайте 
надежден справочник за етерични масла и разширете своето 
разбиране и прилагане на множеството възможности, които са 
на ваше разположение.

PASTTENSE™
Намажете на слепоочията, 
врата и раменете, за да 
подпомогнете позитивно 
настроение.

CORRECT-X™ 
Използвайте мехлема за 
успокояване на кожата.

dōTERRA ON GUARD™
Дражета и мини дражета
Консумирайте 1 капка или до  
5 мини перлички дневно.

LAVENDER (ЛАВАНДУЛА)
Използвайте за успокояване, 
облекчаване и утешаване.
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УСПОКОЯВАНЕ
• Frankincense (Тамян)   
• DDR Prime™  
• xEO Mega™  
• Basil (Босилек) 
• Bergamot (Бергамот)  
• Copaiba (Копайба)

Информирана грижа за себе си Подпомагане с етерични масла

КОЖА И КОСА

• Salubelle™  
• Sandalwood (Сандалово дърво) 
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

Грижа за коса

• AromaTouch™   

• Ylang Ylang (Иланг-иланг) 
• Alpha CRS+™   

• Peppermint (Мента) 
• xEO Mega™

ПОДКРЕПА

ХРАНОСМИЛАНЕ

• Fennel (Резене)  
• ZenGest™ 

• Ginger (Джинджифил)  
• Peppermint (Мента)

ПОДДЪРЖАНЕ НА

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
• dōTERRA On Guard™ 
• Tea Tree (Чаено дърво)            
• Thyme (Мащерка)  
• Lemon (Лимон)

РЕЛАКСИРАНЕ
• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™   
• Peppermint (Мента)  
• Frankincense (Тамян) 
• Lavender (Лавандула) 
• Rose Touch

РЕВИТАЛИЗИРАНЕ

• Zendocrine™  
• Zendocrine™ Softgels  
  (Меки дражета)  
• Juniper Berry (Хвойна) 
• Geranium (Гераниум)  
• Lemon (Лимон)

НАМАЛЯВАНЕ НА  
НАПРЕЖЕНИЕТО

• AromaTouch™ 
• Deep Blue™ Rub    
• Deep Blue™          
• Lemongrass (Лимонена трева) 
• Wintergreen (Гаултерия)            
• Siberian Fir (Сибирска ела)

Използвайте етерични масла ежедневно, за да подпомогнете и 
насърчите цялостното благосъстояние.
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Успокояване и зареждане с енергия 

30 ДНИ

ПРОДУКТОВА 
ГАРАНЦИЯ

КЛИЕНТСКО УДОВЛЕТВОРЕН
ИЕ

ПОЧИВКА И КОНТРОЛИРАНЕ  
НА СТРЕСАФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Подхранване, поддържане и подсилване

Част от режима на здравословно  
хранене и упражнения

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Освежаване и подсилване

dōTERRA Balance™Elevation™

Essential Aromatics™ Touch Kit (комплект)

Citrus Bliss™

Емоционална помощ

Lavender (Лавандула)

dōTERRA Serenity™

dōTERRA Serenity™ Softgels 
(Меки дражета)

Подкрепа на съня

Дифузер Petal

PB Assist+™

Peppermint 
(Мента)

ОСНОВИ НА ХРАНЕНЕТО

Уверете се, че живеете качествено, като се фокусирате върху всяко ниво. Направете справка с Вашите оценки на всяка област 
на страница 3. Изберете желаната помощ от всяко от следните нива от пирамидата за уелнес начин на живот на dōTERRA.

Essential Aromatics™ Kit (комплект)Athlete's Kit (комплект)

Персонализирайте своя уелнес план

dōTERRA a2z Chewable™PB Assist™ Jr

Mito2Max™Deep Blue™

Daily Habits Kit (комплект)

ZenGest TerraZyme™

IQ Mega™
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dōTERRA  
On Guard™

ClaryCalm™

Frankincense 
(Тамян)

Tea Tree 
(Чаено дърво)

Отбележете желаните възможности от стр. 13

TerraShield™

НАМАЛЯВАНЕ НА СИНТЕТИЧНОТО 
ИЗЛАГАНЕ ИНФОРМИРАНА ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ

Lemon 
(Лимон)

Tangerine 
(Тангерина)

Почистващ 
концентрат 
dōTERRA  
On Guard™

Essential Skin Care Kit (комплект)

Паста за зъби 
dōTERRA  
On Guard™ 

Шампоан 
и Балсам

Течен 
препарат 
за пране 
dōTERRA  
On Guard™

Пяна за  
измиване  
на ръце 
dōTERRA  
On Guard™

Подпомагане на почистването

Почистване On Guard™

Защита и възстановяване

Лична грижа

Целенасочена подкрепа

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

dōTERRA Touch™ Kit (комплект)

DDR Prime™
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Постигнете своите уелнес цели!

Главни уелнес приоритети за Вас 
или Вашето семейство

1.

2.

3.

90-дневни цели

Напишете своите уелнес приоритети и открийте решения. Открийте решения на страници 13 и 17 или в 
референтния наръчник.

Справочник книга/приложение за етерични масла:

Решения, които имате или от които  
се нуждаете

Създайте своя дневен уелнес план.
Организирайте решенията, които определихте по-горе, в дневния си план.

Живейте вдъхновени с натурални решения.
Създайте 90-дневен план с уелнес решения, като добавите продукта, от който се нуждаете, към Вашата LRP поръчка 
(препоръчваме да я направите между 5 и 15 число на месеца).

= локално = с хранене

Ежедневни уелнес навици
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Frankincense (Тамян) 
ZenGest TerraZyme™ 
dōTERRA On Guard™
Lemon (Лимон)

ZenGest TerraZyme™
dōTERRA Balance™
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™ 
Lavender (Лавандула)

СУТРИН СЛЕДОБЕД ВЕЧЕР

M

M
M

M

T

T

T

Какви други избори за уелнес биха могли да подкрепят вашите цели? (напр. увеличаване на приема на вода, 
сън, упражнения, промени в диетата и др.)

/           /           /           

4

Уелнес консултация

ОБЩО PV

LRP ЗА МЕСЕЦ 1 LRP ЗА МЕСЕЦ 2 LRP ЗА МЕСЕЦ 3

ОБЩО PV ОБЩО PV

M

M M

Дата: Дата: Дата:

T
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       ЕДИНИЧНИ МАСЛА
___  Безсмъртниче (Helichrysum) Подобрява вида  

на кожата 
___  Бергамот (Bergamot) Успокояващо действие 

при локално прилагане 
___  Босилек (Basil) Билков вкус, подходящ за 

солени рецепти 
___ Ветивер (Vetiver) Заземява и успокоява 
___  Гаултерия (Wintergreen) Успокояващ масаж 

след тренировка 
___  Гераниум (Geranium) Допринася за чиста кожа 

със здравословен вид 
___  Грейпфрут (Grapefruit) Придава кисел вкус, 

приповдига настроението 
___  Джинджифил (Ginger) Популярна подправка 

в кухнята, позната със своя топъл аромат и 
облекчаващи качества 

___   Мащерка (Thyme) Подправка за храна;  
почиства кожата 

___  Див портокал (Wild Orange) Ободряващ и 
енергизиращ 

___  Дугласка ела (Douglas Fir) Спомага за 
позитивно настроение 

___  Евкалипт (Eucalyptus) Прилагайте на кожата и 
косата за освежаване 

___  Jasmine (жасмин) Touch Подобрява 
настроението; може да спомогне за здравия 
вид на тена; личен аромат 

___ Лайм (Lime) Подобрява вкуса на храната 
___  Иланг-иланг (Ylang Ylang) Използва се в 

парфюми и в грижата за косата; ободряващ 
аромат 

___  Канела (Cinnamon) Мощна и сладка подправка 
за овкусяване на храна 

___  Карамфил (Clove) Подправка за готвене; 
подпомага свежия дъх 

___  Кардамон (Cardamom) Ароматна подправка за 
готвене и печене на храна 

___  Кедрово (Cedarwood) дърво Допринася 
за чиста кожа със здравословен вид при 
разреждане и прилагане локално 

___  Кипарис (Cypress) Допринася за по-добрия вид 
на мазната кожа 

___  Копайба (Copaiba) Допринася за поддържане 
на гладка, чиста кожа 

___  Силантро (Cilantro) Придава на храната 
свежест и вкус 

___ Кориандър (Coriander) Лек, флорален вкус 
___  Лавандула (Lavender) Може да насърчи 

здравия вид на кожата; използва се за 
насърчаване на чувства на релаксация 

___  Лимонена трева (Lemongrass) Има лек 
цитрусов аромат; използвайте в сладки  
или солени рецепти 

___  Лимон (Lemon) Овкусява храната; предоставя 
сладка и киселееща нотка към рецепти 

___  Майорана (Marjoram) Подправка за храна; 
успокоява, има положителен ефект при 
вътрешно прилагане 

___  Маточина (Melissa) Използвайте локално за 
насърчаване на чувства на релаксация 

___  Лютива мента (Peppermint)     Освежаваща и 
мощна подправка за храна 

___  Пачули (Patchouli) Използвайте за облекчаване 
и изчистване на кожата; може да насърчи 
чувства на спокойствие 

___  Резене (Fennel) Отличителен аромат и вкус  
на женско биле; добавяйте във вода или чай 

___  Риган Люта (Oregano) билкова подправка  
за храна 

___  Римска лайка (Roman Chamomile) Има 
успокояващ ефект върху кожата, косата  
и тялото 

___  Розмарин (Rosemary) Билкова подправка  
за храна 

___  Rose (роза) Touch Подпомага кожата; 
флорален, ободряващ аромат 

___  Салвия (Clary Sage) Успокоява и облекчава 
кожата 

___  Сандалово дърво (Sandalwood) Подпомага 
кожата и косата; спомага за подобряване на 
настроението 

___  Сибирска ела (Siberian Fir) Облекчаващ ефект 
върху кожата 

___  Смирна (Myrrh) Облекчава кожата; спомага за 
емоционален баланс 

___  Тамян (Frankincense) Създава усещане за 
отпускане при локално прилагане; намалява 
видимите несъвършенства на кожата 

___  Туя (Arborvitae) Потенциал за подобряване  
на състоянието на кожата 

___  Хвойна (Juniper Berry)  Има успокояващ, 
заземяващ аромат; може да е от полза за 
кожата 

___  Чаено дърво (Tea Tree) Почиства; подпомага 
кожата; здравословен тен 

___  Мащерка (Thyme) Свежа билкова подправка 
за храна 

___  Черен пипер (Black Pepper) Подобрява вкуса 
на храната

      ЕМБЛЕМАТИЧНИ ЕТЕРИЧНИ СМЕСИ

___  dōTERRA Adaptiv™ Релаксиращ, но и 
енергизиращ

___  dōTERRA Air™ Успокоява сетивата
___  AromaTouch™ Нанесете локално за 

насърчаване на чувства на релаксация
___  dōTERRA Balance™ Насърчава баланс и 

позитивни мисли
___  Citrus Bliss™ Ободряващ; спомага за 

фокусиране и придобиване на яснота
___  ClaryCalm™ Има успокояващ ефект
___  DDR Prime™ K  Общо добро състояние
___  Deep Blue™ Прилагайте локално за 

успокояване и охлаждане
___  InTune™ Насърчава усещане за яснота и 

предоставя облекчаващи качества
___  dōTERRA On Guard™ M  K  Добавя топъл, 

цитрусов вкус към топли напитки и десерти
___ PastTense™ Подпомага отпускането 
___  Salubelle™ Подпомага здравето 

и подмладяването на кожата

___  dōTERRA Serenity™ K  Насърчава релаксацията 
и спокойствието

___  Smart & Sassy™ K  Подпомага позитивното 
настроение; осигурява освежаване

___  TerraShield™ Комбинира етерични масла, 
за които е известно, че предпазват от 
раздразнения от околната среда

___  Yoga Collection (комплект) Повишава ползите 
от практикуването на йога; подпомага вярата 
в себе си

___  Zendocrine™ K  Добавяйте в цитрусови напитки, 
чай или вода

___  ZenGest™ K  Използвайте след голямо 
количество храна или тежки ястия

      УЕЛНЕС

___  Deep Blue Polyphenol Complex™ Със специална 
формула, предоставяща облекчаващ и охлаждащ 
комфорт за тялото

___  Фракционирано кокосово масло Средство за 
разреждане и овлажняващ лосион за кожата

___  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
Хранителна добавка

___  Фитоестроген Бленд от стандартизирани 
растителни фитоестрогени и екстракти от 
пълноценни храни

___  TriEase™ Softgels (Меки дражета) Равни части 
етерични масла Lemon (Лимон), Lavender 
(Лавандула) и Peppermint (Лютива мента) под 
формата на меки дражета; удобни за употреба по 
време на път или на събитие навън

___  Комплекс Zendocrine™ патентован бленд 
от етерични масла от тангерина, розмарин, 
гераниум, хвойна и кориандър

 
      СПА

___  Correct-X™ Успокоява кожата и насърчава 
облекчаването, когато се появят дразнения

___  dōTERRA™ SPA Hand & Body Lotion  
(Спа лосион за ръце и тяло) Добавете масла 
към този базов лосион

___  Грижа за кожата HD Clear™ Лосион за лице 
и продукт за измиване на лице

___  dōTERRA Salon Essentials™ Предпазващ 
шампоан и изглаждащ балсам 

      ЖИВОТ

___  dōTERRA Air™ Drops (Дражета) Удобен начин за 
получаване на ползите от бленда doTERRA Air™

___  Lumo/Petal/Pilot/Volo Diffuser (Дифузер) 
Дифузери за разпръскване на масла

___  dōTERRA On Guard™ Drops (Дражета) Удобен 
начин за получаване на ползите от бленда 
doTERRA On Guard™

___  dōTERRA On Guard™ Foaming Hand Wash (Течна 
пяна за ръце) Ръцете имат свеж и цитрусов 
аромат и са чисти

___  dōTERRA On Guard™ Toothpaste (Паста за зъби) 
Избелваща паста за зъби

___  Растителни капсули Празни гел-капсули

Първи стъпки

Също под формата на:      M  Мини драже      K  Капсула
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Тази информация се предоставя само с образователна цел и не е предназначена като замяна на медицинските грижи или за предписване на лечение за конкретно заболяване. Моля, обърнете се към 
квалифициран здравен специалист за медицинско лечение.

M
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Купете 1
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

или Daily Nutrient Pack

Полифенолов 
комплекс Deep Blue™ Mito2Max™ 

Как да създам или променя моята Поръчка за лоялност? 
•  Влезте в профила си на mydoterra.com. Кликнете върху Create 

a New LRP Template (Създаване на нов шаблон за LRP) или 
редактирайте артикулите в налична LRP поръчка.

Как да отменя моята Поръчка за лоялност? 
•  Можете да отмените Вашата Поръчка за лоялност по всяко 

време по телефона или имейл на europeanorders@doterra.
com. Обслужване на клиенти на dōTERRA ще Ви помогне при 
осребряването на безплатни точки за лоялност, които сте 
натрупали. Ако отмените Вашата поръчка за лоялност, ще се 
върнете към начален LRP процент от 10%, когато възобновите 
консистентното закупуване на LRP поръчки.

Какво да правя, ако искам да върна някой продукт? 
•  Ако е отворен или използван, dōTERRA възстановява 

90 процента от покупната цена, за неотворени продукти се 
възстановяват напълно 100 процента в рамките на 30 дни 
от покупката.

Мога ли да направя повече от една Поръчка за лоялност? 
•  Да. Ако се нуждаете от повече от месечната си поръчка, 

просто променете Вашата поръчка за лоялност и я пуснете 
отново в деня (дните) от месеца, който (които) изберете. 
Направете колкото поръчки желаете. Не забравяйте да 
отмените поръчките, които не искате да получите  
следващия месец.

Винаги можете да направите стандартна поръчка на преференциални цени с 25 процента 
отстъпка от цената на дребно, но за да извлечете най-добрата полза, създайте LRP поръчка 
(Програмата за лоялност), така че да спестите дори повече и да имате възможност да получите 
безплатен продукт.

Кога мога да използвам моите точки за лоялност? 
•  Вашите точки за лоялност изтичат 12 месеца след датата  

на издаване, а можете да ги осребрите от датата, на  
която ги спечелите. 

Как да получа възстановяване на 100 процента от 
разходите за доставка? 
•  50 процента от Вашата цена за доставка ще Ви бъдат 

върнати като точки за доставка, когато направите Поръчка за 
лоялност. Останалите 50 процента ще Ви бъдат върнати като 
точки за доставка, ако Поръчката за лоялност е обработена 
онлайн без обаждане към Обслужване на клиенти.

Как да увелича ползите от промоциите на dōTERRA? 
•  Направете Поръчка за лоялност от поне 125 PV (Личен 

обем) между 1 и 15 число на месеца. Това Ви дава 
възможност да получите продукта на месеца безплатно и 
да се възползвате от промоциите. Трябва да различавате 
PV от цената, тъй като много промоции са свързани с PV и 
започват на 1 число на месеца.

ЧЗВ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ

ЛИЧЕН ОБЕМ (PV) ТРЯБВА ДА НАДХВЪРЛЯ 1 50 100 125
Запазване на точки за лоялност
Спечелете 10 – 30% точки и увеличете  
LRP процента

Квалифицирате се за получаване на доходи

Получете безплатния продукт на месеца
(поръчки, направени между 1 и 15 число)

Награди за лоялност Най-умният начин за купуване

+ Изберете до 2 от всяка комбинация от продуктите,  
изброени по-долу, с намалена цена
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Ефективност

Използвайте своя справочник, 
за да намерите решения за 
проблеми, когато те възникнат.

За различните хора са подходящи 
различни масла. Ако не 
получавате желаните резултати, 
изпробвайте различни масла или 
други начини на прилагане. 

Масажирайте, за да увеличите 
ползите и за да постигнете  
бързо попиване.

Опитайте различни и/или много 
методи на приложение.

Най-добри практики

Пазете маслата си в най-добро 
състояние, като избягвате 
излагане на въздействието на 
екстремни температури или  
пряка слънчева светлина. 

Използвайте стъклени съдове за 
маслата си, тъй като е възможно 
с времето те да разрушат  
някои пластмаси.

Маслата на dōTERRA™ са много 
силни. За най-добри резултати 
използвайте по-малки количества 
по-често.

Как да си върна 30 процента като 
БЕЗПЛАТНИ точки за лоялност?
•  Вашият LRP процент расте през времето от първия месец, в 

който направите поръчка, след като се регистрирате.
•  Вашият начален LRP процент зависи от комплекта, който сте 

закупили в началото. С какъвто и процент да сте започнали, 
той ще бъде увеличен с 5 процента на всеки 3 месеца, 
докато достигнете максимума от 30 процента LRP процент.

Как да осребря моите точки за лоялност?
•  От Вашата виртуална пазарна количка изберете 

„Използване на точки“ на продуктите, за които искате 
да осребрите Вашите точки за лоялност. Новите 
точки се добавят на 15 число на следващия месец 
след направена поръчка.

ОСНОВНИ СЪВЕТИ

СПЕЧЕЛЕТЕ ДО 30% БЕЗПЛАТНИ ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ

10% 15% 20% 25% 30%
1 – 3 месеца 4 – 6 месеца 7 – 9 месеца 10 – 12 месеца 13+ месеца

25% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ДРЕБНО

ПРОЦЕНТА ОБРАТНО КАТО ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ:

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПРОЦЕНТИ В КРЕДИТИ ЗА ПРОДУКТИ:

35% 40% 45% 50% 55%

Вашият LRP процент расте с времето.

+ Изберете до 2 от всяка комбинация от продуктите,  
изброени по-долу, с намалена цена

Безопасност

Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на носа и ушите. 

Разреждайте с фракционирано 
кокосово масло при чувствителна 
кожа и за продължително 
абсорбиране. Вижте насоките за 
чувствителност на dōTERRA. За 
ваше удобство линията dōTERRA 
Touch™ съдържа предварително 
разредени масла.

Избягвайте излагане на слънчева 
светлина няколко часа след 
прилагане на лимон, див портокал, 
бергамот, лайм, грейпфрут или 
други цитрусови масла локално.

Четете етикетите и следвайте 
препоръките.
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ВСЯКА БУТИЛКА НОСИ ПРОМЯНА
Продължителната употреба на продукти на dōTERRA може да промени Вашия живот, както и живота 
на земеделците и техните семейства по целия свят. Всяка капка масло представлява ръце, които са 

обработвали земята за наша полза.

СПОДЕЛЯЙТЕ С ТЕЗИ,  
КОИТО ОБИЧАТЕ

ИЗГРАДЕТЕ ДОХОД И  
ОКАЖЕТЕ ВЛИЯНИЕ

ПРОМЕНЯЙТЕ ЖИВОТА  
НА ДРУГИ

Направете клас за dōTERRA с 
Вашите приятели и семейство! 

Член №
Парола

Влезте на mydoterra.com

Вашата ключова помощ

Телефон
Имейл

Телефон

Друга помощ

Екипни разговори/уебсайт/Facebook група(и)
Предстоящи местни или онлайн класове и събития

Имейл

ПРОМЕНЕТЕ БЪДЕЩЕТО СИ
Стартирайте Вашия бизнес с dōTERRA, 
като споделяте и подпомагате другите  

с природни решения и ги учите да  
правят същото. 

Изберете серията имейли 
за начин на живот dōTERRA 
Daily Drop™ 
на doterra.com от раздел 
„За живота“ или изтеглете 
приложението.

Серия „Качествен живот“
doterra.com/US/en/empowered-life-series
Изгледайте тази серия от уебинари, 
за да научите всички начини, по които 
можете да използвате продуктите на 
dōTERRA.

Научете повече

*60219776*
60219776v2 EU BG

*Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват 
търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

Научете повече и се сдобийте 
със страхотни идеи със 
списание Living Magazine 

Сдобийте се с 
референтен наръчник 
или мобилното 
приложение

Вижте doterraeveryday.eu/contact за 
пълен списък с информация за контакт  
с Обслужване на клиенти в Европа


