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Подходът на dōTERRA
•  Грижи се за нуждите на 

тялото и първопричините
•  Извлича се от растения 
•  Подобрява цялостния 

уелнес
•  Безопасни предимства

•  Създадени за справяне  
със симптомите

•  Направени от изолирани 
синтетични вещества

•  Странични ефекти (известни  
и неизвестни)

•  5,7 € трилиона/година се дават  
за здравеопазване

• Имаме ли полза от него?

Защо е нужен нов стандарт за качество? 

Стандартът за КАЧЕСТВО 
и ЧИСТОТА на dōTERRA

Класове на етеричните масла

СИНТЕТИЧНИ

ХРАНИТЕЛНИ

ТЕСТВАНО

Тестван. Спечелил доверие. 
• Растенията се отглеждат в естествената им среда. 
•  Проверено чисти; без пълнежи и вредни замърсители.
• Строгото тестване гарантира автентичност и сила.

Природни решения  
за здравословен живот с възможности

Съвременен подход

 ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ            НАСОЧЕНИ КЪ
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СИМПТОМИ

ПЪРВОПРИЧИНА

СИМПТОМИ

ПЪРВО-
ПРИЧИНА

Нуждаете ли се от безопасни, ефективни и достъпни здравни решения?

ИМАТЕ ИЗБОР

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАСЛАТА HA dōTERRA

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА СА ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИТЕ НА dōTERRA СА БЕЗОПАСНИ И 100% ЧИСТИ

™

Ефективно решение от 
природата
•  Съединения, извлечени и 

дестилирани от растенията  
заради техните ползи.

•  Съдържат стотици различни 
съединения, осигуряващи 
комплексни и универсални 
възможности за осигуряване  
на разнообразни ползи.

•  Работа с тялото за справяне 
с проблеми и първопричини.

• Достъпно. 

или

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!

=   
1 kg Листа мента Бутилка 15ml

Етеричните 
масла проникват 

в клетъчната 
мембрана

PEPPERMINT 
LEAF

Маслена жлеза на  
листо от мента

Цялата информация е вярна към момента на производство.

УВЕЛИЧЕНО



Цялата информация е вярна към момента на производство.

Живейте с възможности
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Цялата информация е вярна към момента на производство.

2 капсули всяка сутрин и на обяд 
с хранене 

1 капка във вода дневно

Масажирайте кожата, за да насърчите 
балансирано настроение

Дава енергия; 2 капки във вода на ден

Уравновесява; 2-3 капки локално

Живи бактериални култури; 1 капсула 
на ден 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™:

Lemon (Лимон): 

Frankincense (Тамян):

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™:

1 1

2 2

3 3

1. КОИ СА ВАШИТЕ НАЙ-ВАЖНИ УЕЛНЕС ПРИОРИТЕТИ?

Искам да чувствам по-малко:

Опитайте да вмъкнете тези промени в ежедневната  
си рутина.

Искам да чувствам повече:

2. ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ЛЕСНИ РЕШЕНИЯ?

3. ОПИТАЙТЕ ТЕЗИ ЕЖЕДНЕВНИ НАВИЦИ

dōTERRA AIR™
• Помага за успокояване на сетивата
•  Придава усещане за чисти дихателни 

пътища

ZENGEST™ENGEST™  

•  Добавяйте в цитрусови напитки,  
чай или вода

•  Успокоява чувството за  
неспокоен стомах

•  Използвайте една капка на ден,  
за да дадете старт на промяна 
в стила на живот

PASTTENSE™
•  Успокояване на усещания за 

напрежение и дискомфорт
•  Прилагайте на слепоочията  

и задната част на врата
• Решение за освежаване

TEA TREE (ЧАЕНО ДЪРВО)
•  Подмладяване и почистване на кожата
• Успокояване на възпалена кожа
•  Допринася за здравословен вид  

на кожата

LAVENDER (ЛАВАНДУЛА)
• Успокоява възпалената кожа 
• Насърчава релаксацията
•  Прилагайте след дълъг ден на слънце
•  Допринася за усещане за спокойствие

dōTERRA SERENITY™
•  Използвайте, за да насърчите чувства  

на спокойствие и релаксация
•  Чудесно допълнение към Вашата  

рутина преди лягане

AROMATOUCH™ 
• Нанесете за успокояващ масаж
• Насърчава усещането за релаксация 

FRACTIONATED COCONUT 
OIL (ФРАКЦИОНИРАНО 
КОКОСОВО МАСЛО)
• Основно масло без аромат
•  Чудесно за прилагане на етерични 

масла на чувствителна кожа
•  Продължително прилагане на 

конкретни места
• Използвайте за разреждане

DEEP BLUE RUB™
• Нанесете преди/след тренировка
•  Използвайте за успокояващ и 

облекчаващ масаж на мускулите
•  Нанесете върху мускулите след ден на 

усърдна работа или вдигане на тежко

FRANKINCENSE (ТАМЯН)
• Подмладява и успокоява кожата
•  Балансира ума и подобрява настроението
•  Направете масаж на ръцете и стъпалата 

си с масло от Тамян за едно стоплящо, 
приятно изживяване от тамян за 
затоплящо, ароматно усещане

ON GUARD™
•  Добавя топъл, цитрусов вкус към  

топли напитки и десерти
• Енергизира и ободрява

LEMON (ЛИМОН)
•  Студено пресован от лимонови кори, 

което им помага да запазят деликатната 
си природа и полезни, мощни свойства

• Аромат за храни и напитки
•  Добавете във вода като алтернатива  

на газирани и захарни напитки

Хранителна подкрепа за жизненост и  
уелнес през целия живот.

•  MICROPLEX VMz™: Хранителни мултивитамини и минерали
•  ALPHA CRS™+: Съдържа патентован бленд, 

ексклузивен за dōTERRA, който включва мощни 
полифеноли

•  xEO MEGA™: Осигурява спектър от каротеноиди и девет 
етерични масла

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

            ##1
ПРОДУКТ

30-дневна гаранция  
за удовлетвореност
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BUSINESS LEADER KIT 
(КОМПЛЕКТ) 

HOME ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ) FAMILY ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ)

Изберете най-подходящия комплект за Вас

Членството за пазаруване на едро от dōTERRA е 20 € или е намалено 
с всеки комплект за регистриране. Всяка година се подновява за 15 
€ Вземете БЕЗПЛАТНО 15 ml масло Peppermint (Лютива мента) при 
подновяване! (17,50 € цена на едро.)   
Горепосочените цени са без ДДС.

Поръчайте чрез 
своя Уелнес 
консултант.

Регистрирайте се и  
се възползвайте от  

цени 25% под цените  
на дребно!

ИЛИ

НА ДРЕБНО НА ЕДРО

Съдържа: Почти всяко масло, множество уелнес продукти, продукти от спа линии, продукти за живот,  
масла dōTERRA Essential Aromatics™, мострени шишенца от 5/8 драм (12), dōTERRA Lumo™ Diffuser (Дифузер), книжка с основна 

информация. Вижте. doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information за подробна информация за комплектите.

Съдържа: 15 ml шишенца Frankincense, Lavender, Lemon, Tea Tree, 
Oregano, Peppermint, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,  

On Guard™, dōTERRA Petal™ Diffuser (Дифузер) и книжка с  
основна информация.

Съдържа: 5ml шишенца Frankincense, Lavender, Lemon, Tea Tree, 
Oregano, Peppermint, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

On Guard™, и книжка с основна информация.

FAST TRACK BONUS (БОНУС)
+400 точки за лоялност*

Започнете с 25% точки за 
лоялност (LPR)

Цялата информация е вярна към момента на производство.



•  Направете месечна поръчка за лоялност  
от 50+ PV†, за да спечелите безплатни точки  
за лоялност.* Променете или отменете по  
всяко време. 

•  Процентът на БЕЗПЛАТНИТЕ точки за лоялност 
се увеличава с 5% на всеки 3 месеца до 30%!* Вземете безплатен продукт на 

месеца като направите една 
поръчка за лоялност на стойност 
125 PV† или повече, която се 
обработва на или преди 15-то 
число на всеки месец.

NATURAL SOLUTIONS KIT (КОМПЛЕКТ)

НАЙ-УМНИЯТ НАЧИН ЗА КУПУВАНЕ:  Награди за лоялност

Начален 
процент на 
точки за 
лоялност (LRP):

Съдържа: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Tea Tree (Чаено дърво), AromaTouch™, Frankincense (Тамян), dōTERRA Air™,  
dōTERRA Balance™, Lavender (Лавандула), Lemon (Лимон), Peppermint (Лютива мента), On Guard™, Wild Orange (Див портокал), PastTense™ 
(10 ml), мини дражета On Guard™, паста за зъби On Guard™, сапун за ръце On Guard™ с 2 дозатора, капсули On Guard™+, Пакет dōTERRA 

LifeLong Vitality™, Correct-X™, PB Assist+™, попиващ рол-он dōTERRA Air™, лосион за мазане Deep Blue™ , ZenGest™ TerraZyme, Предпазващ 
шампоан Salon Essentials™, Изглаждащ балсам dōTERRA Salon Essentials™, Фракционирано кокосово масло (115 ml), dōTERRA Lumo™ Diffuser 

(Дифузер), дървена кутия, книжка с основна информация.

Продуктова гаранция: За повече подробности вижте. политиката на dōTERRA за връщане.
*За повече подробности какво се изисква, вижте листовката на Програмата за лоялност            †Личен обем
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30-ДНЕВНА

ПРОДУКТОВА 
ГАРАНЦИЯ

10% 15% 20% 25% 30%

БЕЗПЛАТНО

FAST TRACK BONUS (БОНУС)
+100 БЕЗПЛАТНИ точки за 

лоялност*
Започнете с 15% точки за 

лоялност (LPR)

Цялата информация е вярна към момента на производство.



ЧИИ ЖИВОТИ ИСКАТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ?

животаПромени в 

ПРОМЕНЯМ СВОЯ ЖИВОТ!

УЕЛНЕС СТИЛ 
НА ЖИВОТ

живейте

Вземете своето ръководство Live и планирайте своя преглед на стила на живот
•  Получете най-добри резултати със своите продукти за вас и вашето семейство.
• Получете максимални предимства от членството си на едро.

ПРОМЕНЯМ ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ!

споделяйте
С ДРУГИТЕ

Вземете своето ръководство Share и планирайте преглед на споделянето
•  Проведете урок и помогнете на приятелите и роднините си да открият природни решения.
• Спечелете безплатни продукти и още!

ПРОМЕНЯМ МОЕТО БЪДЕЩЕ!

И ВЪЗДЕЙСТВАЙТЕ

създавайте
ДОХОДИ

Вземете своето ръководство Build и планирайте своя преглед на бизнеса
• Стартирайте своя бизнес с dōTERRA с доказано обучение и мощна подкрепа.
• Създайте траен остатъчен доход и по-голяма свобода в живота си!†

ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА:
Всяка покупка внася положителни 
промени в живота на производителите 
и техните общности чрез инициативите 
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ 
и Фондацията dōTERRA Healing Hands™ 

на адрес doterra.eu > Нашата история > 
Промяната, която dōTERRA носи.

Всеки път, когато купувате бутилка етерични 
масла dōTERRA, вие променяте живота на 

някой друг. — Emily Wright

dōTERRA подобрява животи в цял свят всеки ден.  
Присъединете се към нас, за да направим този свят по-здрав и щастлив.

†Резултатите варират. 

Цялата информация е вярна към момента на производство.



Първи стъпки
       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  
___  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 

___   жасмин (Jasmine) 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 

___ Pоза (Rose) 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
___  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

___  Меки дражета (TriEase™ Softgels) Равни части 
етерични масла Лимон (Lemon), Лавандула 
(Lavender) и Лютива мента (Peppermint) 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 dōTERRA Air™

___  Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ Diffuser 
(Дифузер) Дифузери за разпръскване на масла

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

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

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

___  Растителни капсули Празни гел-капсули

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.
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