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ЕВРОПА БЪЛГАРСКИ

НАШАТА МИСИЯ
Ние в dōTERRA сме поели ангажимента да споделим подобряващите
живота ползи от етеричните масла със света. Това ще постигнем:
•К
 ато откриваме и разработваме найвисококачествените продукти с етерични
масла в света чрез добре подбрана мрежа
от висококвалифицирани и опитни
ботанисти, химици, здравни учени и
медицински специалисти.
•К
 ато произвеждаме нашите продукти с
етерични масла според най-високите стандарти
за качество, чистота и безопасност, използвани
в сектора – CPTG Certified Pure Tested Grade™.
• Като разпространяваме нашите продукти чрез
Wellness Advocates (уелнес консултанти),
които, работейки от вкъщи, въвеждат,
образоват и продават уелнес продуктите на
dōTERRA чрез личен контакт и глобално чрез
персонализирани уебсайтове за пазаруване.

•К
 ато предоставяме образователни
възможности за всички заинтересовани лица
да научат как тестваните етерични масла
могат да бъдат използвани като уелнес
алтернатива за собствената грижа.
• Като обединим здравни специалисти от
традиционната и алтернативната медицина с
цел насърчаване на задълбоченото проучване
и приложение на етеричните масла в
съвременните практики на здравеопазването.
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Патентованите етерични уелнес продукти на dōTERRA™ се предлагат за продажба единствено от
Wellness Advocates (уелнес консултанти), на принципа споделяне чрез личен контакт,
персонализирани уебсайтове и в уелнес и спа центрове по целия свят. За да направите поръчка,
говорете с уелнес консултанта, който Ви е предоставил този продуктов наръчник или се обадете
на един от телефонните номера, посочени на задната корица, за да се свържете с консултант от
Вашия район. Предлагат се възможности за разпространение на услугите на Wellness Advocate
(Уелнес консултант).

ЗА ПОРЪЧКИ: Вижте задната корица
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ИСТОРИЯ НА dōTERRA
Променяме света капка по капка, човек по човек, общност по общност.

През 2008 г. група здравни и бизнес специалисти изготвиха обща визия за това да споделят силата на
чистите етерични масла със света. Всеки от тях имаше разбирането за това, че етеричните масла,
когато са правилно извлечени от оптимални региони и щателно тествани за най-високи нива на чистота
и сила, са дарът на Земята за човечеството. С това убеждение те създадоха дружество и го нарекоха
dōTERRA – от латински език „дар от Земята“. С този дар идва голяма отговорност да се зачита силата
на всеки елемент, опитът на всеки производител и потенциалът на всяка допринасяща общност.
dōTERRA се фокусира върху поддържането на най-високи нива на чистота и устойчивост, тъй като си
сътрудничи с местни производители по целия свят чрез Co-Impact Sourcing™. Този уникален модел
прилага дългосрочни, взаимноизгодни партньорства с доставчици, при които умели фермери наблюдават
растенията и средата за отглеждане. В замяна dōTERRA осигурява работни места със справедливо
заплащане, което води до по-силни местни икономики и по-здрави и стабилни вериги за доставки.
Всяко етерично масло на dōTERRA преминава през строго тестване на класа CPTG Certified Pure
Tested Grade™, ръководено от съвременни постижения при извършване на изследвания и тестване.
dōTERRA се възползва от постоянно нарастващите знания и опит на медицински консултативен
съвет, съставен от глобални консултанти по химия, микробиология, ботаника, научни изследвания,
физиология и науки за храненето.
От самото начало на dōTERRA независимите Wellness Advocates (уелнес консултанти) споделят с милиони
клиенти по целия свят ползите от етеричните масла dōTERRA CPTG™, които правят живота по-добър.
dōTERRA се очертава като глобална интегрираща здравна и уелнес компания и най-голямата
компания за етерични масла в света.* Като си партнира с уважавани медицински специалисти и
световноизвестни партньори, занимаващи се с научни изследвания, dōTERRA прави революция в
здравеопазването, предоставяйки алтернативни подходи на медицински специалисти с общоприета
практика за подобряване на индивидуалното благосъстояние.
За да гарантира, че dōTERRA никога няма да забрави колко свещен е този подарък, dōTERRA Healing
Hands Foundation™, благотворителна организация, регистрирана в САЩ, предлага ресурси и
инструменти за самостоятелност, здравеопазване, образование, хигиена и борбата с трафика на
хора на световни снабдителски общности и благотворителни организации.
Ние предлагаме този „дар на Земята“ на Вас и Вашето семейство с уважение.

* Проверен световен лидер на пазара за ароматерапия и етерични масла
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CPTG™

CPTG Certified Pure Tested Grade™
Етеричните масла на dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade™ (сертифициран чист тестван клас) са
чисти, естествени, ароматни съединения, внимателно извлечени от различни растения. Те не съдържат
разредители или изкуствени съставки, които биха разредили активните свойства и не съдържат
замърсители или други химични остатъци.
Както е важно нашите масла да не съдържат замърсители, така и подсигуряването на наличието на
активните съединения на маслата на правилните нива е необходимо за гарантиране на безопасността и
ефективността им. За много масла се твърди, че са от терапевтичен клас и някои от тях може наистина
да са чисти, но само няколко са станали обект на строги стандарти за тестване относно техния химичен
състав. Етеричните масла на dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade са тествани кръстосано,
използвайки масова спектрометрия и газова хроматография, за да се гарантира както чистотата на
екстракта, така и силата на състава на всяка партида.
dōTERRA работи в тесни връзки с глобална мрежа от водещи химици и фермери на етерични масла в
избора на растителни съставки, които са от правилния вид, отглеждани са в най-подходящите среди и са
събрани като реколта по усърден начин и в най-подходящото време. Ароматните съединения на
растенията са извлечени майсторски от опитни дестилатори и са подложени на химичен анализ, за да
се гарантират техните чистота и състав. Етеричните масла на dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade
са най-чистите и носещи ползи масла, предлагащи се в света днес.

Тествани, надеждни.
Спрямо всички уелнес продукти на dōTERRA се прилагат еднакво строги стандарти за безопасност и
ефикасност. Чрез насоките на нашия научно-консултативен съвет dōTERRA използва само най-добрите
производители, които се придържат към сертификацията за Good Manufacturing Practice (GMP) (добри
производствени практики) и имат висока репутация в сектора за ниво на иновативност и качество. Всеки
продукт на dōTERRA гарантирано надхвърля удовлетвореността на клиента и очакванията за ефективност.
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Мрежата на dōTERRA от земеделци и дестилатори обхваща земното кълбо от Италия до Мадагаскар,
от Аржентина до Нова Зеландия. Само най-чистите и най-мощните етерични масла отговарят на
нашите строги стандарти клас CPTG Certified Pure Tested Grade™.
dōTERRA не само търси източници на масла с най-високо качество по целия свят, но и има ангажимент
към изграждането на взаимоотношения, които са дълготрайни и от които нашите земеделци печелят.
Постигаме това, като се придържаме към нашите водещите принципи за снабдяване.
Повече от половината държави, от които dōTERRA извлича своите над 130 масла, се считат за
развиващи се държави. Чрез Co-Impact Sourcing™ dōTERRA извежда от бедността и неравностойното
положение общностите в тези области, като осигурява дългосрочни, взаимноизгодни партньорства с
доставчици с устойчиви работни места и надеждни доходи.

Източници на масла
на dōTERRA

Извлечено масло чрез Co-Impact:
Решения на проблеми, свързани с бедността
Управление на околната среда
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА?

Какво представляват

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА?
Етеричните масла са естествени ароматни съединения, които се намират в семената, кората,
стеблата, корените, цветовете и други части на растенията. Техният аромат може да бъде
еднакво красив и мощен. Ако сте се наслаждавали на мириса на роза, минавали сте покрай
засято с лавандула поле или сте усещали мириса на току-що откъсната мента, сте изпитали
ароматните качества на етеричните масла. Етеричните масла могат да подобрят настроението,
да успокоят сетивата и да предизвикат силни емоционални реакции. Но употребата на
етеричните масла не се ограничава с ароматните им качества.
През вековете много култури са използвали
етеричните масла поради техните подсилващи
здравето качества. Съвременните тенденции в
насока по-холистичен подход към собствената
грижа и все по-нарастващото научно признание
на алтернативните здравни практики водят до
преоткриване на здравните ползи от етеричните
масла. Много от тях имат мощни свойства. Тяхната
уникална химична структура им позволява да
осигурят целеви ползи чрез локално приложение
и определени масла могат да бъдат консумирани.

Метод на извличане
Най-често етеричните масла се извличат чрез
процес на дестилация с нискотоплинна пара, при
който парата се разнася под налягане върху
растението, освобождавайки в нея етеричните
масла. След охлаждане на парната смес, водата и
маслата се отделят и маслото се събира в чистата
си форма. За да се гарантира най-висококачествен
маслен екстракт с правилния химичен състав,
температурата и налягането трябва да бъдат
наблюдавани много внимателно. Твърде ниската
температура и налягане няма да освободят
ценното масло; ако са твърде високи, обаче, могат
да разбият деликатния химичен състав на
екстракта и да променят действието му.
От същото значение за старателния процес на
извличане е внимателният подбор на вида
растение, части от растението и методите на
събиране, от които ще бъдат произведени найчистите и мощните етерични масла. Този сложен
процес е както форма на изкуство, така и наука и
изисква общите усилия на опитни производители
и дестилатори, които да работят заедно за
постигането на висококачествен продукт.
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Употреби
Етеричните масла се използват за широк набор от емоционални и физически приложения. Те могат
да бъдат използвани самостоятелно или в комплекс от блендове, в зависимост от конкретната
нужда и желаните ползи. Използването на етерични масла може да бъде едновременно безкрайно
лесно и животопроменящо. Въпреки това, съвместната работа с опитен потребител на етерични
масла ще помогне на нови потребители да се насладят на повече ползи и по-приятно изживяване.
Етеричните масла съдържат силно концентрирани растителни екстракти и трябва да бъдат
използвани само според указанията. Те обаче са силно концентрирани и трябва да се използват
внимателно. Уверете се, че използвате само чисти етерични масла и следвате предупрежденията и
указанията на етикета. Етеричните масла в никакъв случай не трябва да се прилагат в очите или
във вътрешността на ушния канал. При поява на зачервяване или раздразнение при локална
употреба на етерично масло в засегнатата зона приложете базово масло като Fractionated Coconut
Oil (Фракционирано кокосово масло) – водата няма да разтвори етеричното масло. Консултирайте
се с Вашия здравен специалист, преди да използвате етерично масло, ако сте бременна или под
лекарско наблюдение.

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА?

Откъде да

ЗАПОЧНА?
Използването на етерични масла е лесно и много удовлетворяващо. Но множеството
предлагащи се масла и безбройните им комбинации и приложения могат да бъдат малко
объркващи за начинаещите. Като първа стъпка в употребата на етерични масла, Ви
предлагаме триото лавандула, лимон и мента. Като три от най-популярните ни масла, те ще
предоставят на Вас и Вашето семейство завладяващо изживяване с
животоподобряващите качества на етеричните масла.

LAVENDER (ЛАВАНДУЛА) Lavandula angustifolia
•
•
•
•
•
•

Нанесете по стъпалата или върху възглавницата преди сън
Използвайте със соли за баня за отпускащо спа изживяване
Нанесете леко за облекчаване на изложена на слънце кожа
Нанесете по гърба, ръцете или краката на неспокойно дете
Използвайте, за да успокоите и облекчите кожни раздразнения
За успокоение на чувствителна кожа и облекчаване на
порите след обезкосмяване
• Нанесете на сухи, напукани устни преди нанасяне на
балсам за устни
• Добавете към лосион за облекчаващ стреса масаж на ръцете

LEMON (ЛИМОН) Citrus limon
• Добавете капка към бутилка с вода или към водата,
сервирана в ресторант
• Добавете към капка мед и приемете вътрешно
• Добавете към любимите си рецепти за сладкиши и десерти за
сладък и цитрусов вкус

PEPPERMINT (ЛЮТИВА МЕНТА) Mentha piperita
КОМПЛЕКТ
„ВЪВЕДЕНИЕ В ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА“

НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

Идеален за начинаещи, комплектът „Въведение в етеричните масла“ е
всичко, от което се нуждаете, за да започнете да изпитвате променящите
живота предимства на етеричните масла dōTERRA™. Комплектът включва:

• Добавете една до две капки към любимата си рецепта за
смути за изблик на ментов вкус
• Използвайте с Lemon (Лимон) в чаша вода за освежаване
на устата
• Добавете една капка от маслото от Peppermint (Лютива мента)
с нарязан плод като ягоди или лайм за вкусна вода
• Комбинирайте с Lemon (Лимон) за вътрешна употреба

• Етерично масло Lavender (Лавандула) (бутилка от 5 ml)
• Етерично масло Lemon (Лимон) (бутилка от 5 ml)
• Етерично масло Peppermint (Лютива мента) (бутилка от 5 ml)
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ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Колекцията на dōTERRA™ от единични етерични масла представлява най-добрите ароматни екстракти,
предлагащи се в света в момента. Всички единични масла предоставят жива есенция от растителните
им източници, които са отглеждани, внимателно събрани при реколта и внимателно дестилирани
по цял свят. Всяко масло преминава строги стандарти на чистота и сила. Като една красива палитра
от растителни енергии, те могат да бъдат използвани самостоятелно или да се съчетаят за
персонализирани ползи на етеричните масла.

BASIL (БОСИЛЕК)

BERGAMOT (БЕРГАМОТ)

Thuja plicata | 5 ml

Ocimum basilicum | 15 ml

Citrus bergamia | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Известна като „дървото на живота“,
туята е величествена като размери
и изобилства от качества.
• Маслото Arborvitae (Туя) има
потенциала да се бъде полезно
за кожата
• Често се използва по време
на медитация

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Basil (Босилек) е полезна билка,
която обикновено се използва
при готвене, част от семейството
на ментата.
• Универсален ароматизиращ
компонент, широко използван
в целия свят в различни ястия
• Билкова подправка за храна

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Извлечено чрез студена преса от
кората на плода бергамот,
етеричното масло Bergamot
(Бергамот) е уникално сред
цитрусовите масла.
• Използва се често при терапия
с масажи поради своите
успокояващи ползи за кожата
• Нанесете върху кожата по време
на душ, за да се насладите на
пречистващите му ползи

BLACK PEPPER
(ЧЕРЕН ПИПЕР)

BLACK SPRUCE
(ЧЕРЕН СМЪРЧ)

BLUE TANSY (СИНЯ ВРАТИГА)

Piper nigrum | 5 ml

Picea mariana | 5 ml

Етеричното масло Blue Tansy (Синя
вратига) произлиза от годишното
растение с жълти цветове от района
на Средиземно море. Ключова
съставка в много блендове на
dōTERRA, включително dōTERRA
Balance™ и Deep Blue™.

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Стимулиращо и с богат вкус, Black
Pepper (Черен пипер) подобрява
вкуса на всяко ястие.
• Подобрява вкуса на храната
• Универсален ароматизиращ
компонент, широко използван в
целия свят в пикантни ястия,
обикновено смлян от зърна на
черен пипер

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Исторически използван от
коренните американци за
насърчаване здравето на кожата и
като част от техните духовни
лечебни практики, Black Spruce
(Черен смърч) е мощно дървесно
етерично масло.
• Успокоява кожата
• Насърчава усещането за
релаксация и спокойствие
• Облекчава леките кожни
раздразнения
• Спомага за осигуряване на
успокояващ и облекчаващ масаж
след изморително упражнение

CARDAMOM (КАРДАМОМ)

CASSIA (КАСИЯ)

Elettaria cardamomum | 5 ml

Cinnamomum cassia | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Близък по вид до джинджифила,
Cardamom (Кардамом) е
известен като скъпа подправка
за готвене, както и с ползите си
по редица начини.
• Ароматна подправка за готвене
и печене
• Освежаващ ментов и билков
аромат, идеален за супи, салати
и подправки за солени рецепти

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Близък роднина на канелата,
Cassia (Касия) има прекрасен
аромат и е използвана хиляди
години в историята.
• Използвайте при готвене като
заместител на канелата
• Популярна съставка за много
различни предястия, хлябове
и десерти

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Tanacetum annuum | 5 ml

• При локално приложение подпомага
усещането за спокойствие
• Наситеният му син цвят може да
оцвети повърхности, текстил и кожа,
ето защо се препоръчва внимателното
използване и разреждане на маслото
• Добавете капка към любимия си
овлажнител или почистващ
продукт, за да намалите появата
на несъвършенства

CEDARWOOD
(КЕДРОВО ДЪРВО)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Juniperus virginiana | 15 ml

Известно с наситения си цвят и
топъл, дървесен аромат,
етеричното масло Cedarwood
(Кедрово дърво) осигурява
безброй ползи за кожата.
• Има пречистващи свойства,
когато се добавя към тоник за
лице или овлажнител
• Помага на кожата да
изглежда здрава

CELERY SEED
(СЕМЕНА ОТ ЦЕЛИНА)

CILANTRO (СИЛАНТРО)

CINNAMON (КАНЕЛА)

Apium graveolens | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

От листата на растението
кориандър, етеричното масло
Cilantro (Силантро) обикновено се
използва поради своя свеж и
вкусен аромат.

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Използвана още през 5-ти век в
Китай, целината е една от
основните съставки в редица
ястия. Семената са първичното
хранилище за етерично масло,
което бива извличано чрез
дестилиране чрез пара.
• Известна със своя комплексен,
силен, сладък и пикантен аромат
• Ароматна добавка към
редица ястия

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

• Идеално за сосове и
разнообразни солени ястия
• Придава свежа и вкусна нотка

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

ARBORVITAE (ТУЯ)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Cinnamon (Канела) се използва
отдавна в кулинарията, а
етеричното ѝ масло е
изненадващо универсално.
• Популярна съставка за различни
предястия, хлябове и десерти
• Може да се използва като
заместител на канела в
любимите Ви рецепти

11

CITRONELLA (ЦИТРОНЕЛА)

CLARY SAGE (САЛВИЯ)

CLOVE (КАРАМФИЛ)

Cymbopogon winterianus | 15 ml

Salvia sclarea | 15 ml

Eugenia caryophyllata | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Извличано от листата на високи
треви, срещащи се в Азия,
етеричното масло Citronella
(Цитронела) притежава ясен и
свеж аромат. То е идеалната
компания, ако отивате на къмпинг,
поход и навсякъде другаде, където
можете да се насладите на
красотата на природата.

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Clary Sage (Салвия) е известна
със своите облекчаващи и
успокояващи качества при
прилагане върху кожата.

Познат като популярна подправка
за готвене, ползите и употребата
на Clove (Карамфил) датират от
древен Китай и Индия.

• Етеричното масло Clary Sage
(Салвия) е основна съставка във
месечния бленд на
dōTERRA, ClaryCalm™
•Н
 асърчава усещане за
релаксация при подготовка за
пълноценен сън през нощта
•П
 одпомага здравия вид на
косата и скалпа

• Често използвано като подправка
за готвене
• Може да се използва извън
кухнята поради своите уникални
и мощни качества

COPAIBA (КОПАЙБА)

CORIANDER (КОРИАНДЪР)

CYPRESS (КИПАРИС)

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea и langsdorffii | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cupressus sempervirens | 15 ml

• Може да помогне за
по-чиста кожа
• Успокоява кожата и скалпа
• Разредете според нуждата при
прилагане върху кожата

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Копайбата е подобна на черния
пипер и се използва в
традиционните здравни практики
на коренното население на
Бразилия. Маслото Copaiba
(Копайба) широко се използва в
козметични продукти и парфюми.
• Придава чист и мек вид на кожата
• Намалява появата на петна

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Тъй като е популярна готварска
подправка, дори само малко от
етеричното масло Coriander
(Кориандър) може да
трансформира всяко ястие!
• Подходящ за солени ястия
• Насладете се на една капка
Coriander (Кориандър) вътрешно
след обилни ястия за облекчение
• Добавя билков аромат към
редица ястия

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Cypress (Кипарис) се използва
често в спа процедури и от
масажисти заради многото си
ползи за кожата.
• Стимулиращ, но заземяващ
ефект върху емоциите, което го
прави полезен за справяне с
настроението
• Помага за подобряване на
външния вид на мазната кожа

DOUGLAS FIR
(ДУГЛАСКА ЕЛА)

EUCALYPTUS (ЕВКАЛИПТ)

FENNEL (РЕЗЕНЕ)

Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Eucalyptus radiata | 15 ml

Foeniculum vulgare | 15 ml

Произлизащо от евкалиптови
листа, етеричното масло
Eucalyptus (Евкалипт) има много
полезни съединения.

Използвано в продължение на
векове, Fennel (Резене) предлага
много ползи и има отличителен
аромат на женско биле.

• Насърчава положителното
настроение и обстановка,
когато се прилага локално, и
помага на потребителя да се
почувства щастлив
• Маслото Douglas Fir (Дугласка
ела) се извлича от вечнозелените
ели в Нова Зеландия и притежава
пречистващи качества при
нанасяне върху кожата

• Насърчава чувства на спокойствие
при локално приложение
•Д
 обавете една капка към
овлажняващ крем по избор и
нанесете върху кожата с
кръгови движения
• Използвайте заедно с маслата
Lavender (Лавандула), Douglas Fir
(Дугласка ела) и Cypress
(Кипарис) за облекчаващи и
релаксиращи свойства

• Ароматна добавка към супи,
сосове и салати
• Поставете една капка Fennel
(Резене) във вода или чай, вместо
да се отдадете на сладкиши

FRANKINCENSE (ТАМЯН)

GERANIUM (ГЕРАНИУМ)

GINGER (ДЖИНДЖИФИЛ)

Boswellia carterii, frereana
и sacra | 15 ml

Pelargonium graveolens | 15 ml

Zingiber officinale | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Тази висока, вечнозелена ела има
сладък и освежаващ аромат с лека
лимонова нотка.

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Може би най-ценното от древните
масла, Frankincense (Тамян) е с много
универсална употреба и полза.
• Може да спомогне за
хидратирането и
подмладяването на кожата
• Насърчава усещането за
релаксация и балансира
настроението
• Облекчава кожата
Вижте стр. 20 за Frankincense (Тамян) Touch
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ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Използването на етеричното
масло Geranium (Гераниум)
датира от древен Египет, където
египтяните са го използвали за
разкрасяване на кожата.

Етеричното масло dōTERRA Ginger
(Джинджифил) се добива от
прясното коренище на растението
джинджифил. Ginger (Джинджифил)
е най-известен със сладкия си вкус.

• Спомага за насърчаването на
изчистения и здрав вид на кожата
• Придава облекчаващо усещане
при нанасяне по кожата след душ
• Добавете няколко капки към
Вашия шампоан или балсам за
здрав, ярък блясък

• Популярна кухненска подправка,
използвана в много ястия от
цял свят
• Използвайте като заместител на
сушен или пресен джинджифил
в сладкиши като меденки и
бисквити с джинджифил

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Citrus X paradisi | 15 ml

Известен със своя кисел и остър
вкус, грейпфрутът е кръглият,
жълто-оранжев плод на
вечнозеленото цитрусово дърво.
• Придава ароматни и
изключително ободряващи
вкусове на храната и
напитките със своите богати,
цитрусови свойства
• Подправка за храна с остър вкус

GREEN MANDARIN
(ЗЕЛЕНА МАНДАРИНА)

HELICHRYSUM
(БЕЗСМЪРТНИЧЕ)

Citrus nobilis | 15 ml

Helichrysum italicum | 5 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Пресовано от неузрелите плодове
на мандариново дърво, етеричното
масло от Green Mandarin (Зелена
мандарина) е единствено по рода
си сред цитрусовите масла заради
вкуса си и широката гама от
приложения.
• Подпомага усещането за
спокойствие
• Добавете Green Mandarin (Зелена
мандарина) във Вашите ястия или
вода за бърз, освежаващ прилив
на вкус

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Дестилирано от съцветието на
вечнозелено растение, етеричното
масло от безсмъртниче е едно от
най-ценните и търсени масла.
• Намалява появата на петна и
несъвършенства на кожата
• Масажирайте по слепоочията и
задната част на врата за
успокояващо усещане
• Придава чист и сияен вид
на кожата
Вижте стр. 23 за Helichrysum
(Безсмъртниче) Touch

JUNIPER BERRY (ХВОЙНА)

LAVENDER (ЛАВАНДУЛА)

LEMON (ЛИМОН)

Juniperus communis | 5 ml

Lavandula angustifolia | 15 ml

Citrus limon | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Получено от иглолистно дърво,
етеричното масло Juniper Berry
(Хвойна) има богата история на
традиционни употреби и ползи.

Лавандулата е ценена поради
отличителния си аромат и
здравословни свойства в
продължение на хиляди години.

• Нанесете една капка локално за
насърчаване на чист вид
• Има облекчаващ и успокояващ
ефект при нанасяне локално

• Широко използвана поради
успокояващите и релаксиращите
си качества
• Прибавете една капка към
ежедневната грижа за кожата,
за да ѝ придадете здрав вид
•Д
 обавете към водата за вана, за
да отстраните тревогите си, или
нанесете върху слепоочията и
задната част на шията

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

GRAPEFRUIT (ГРЕЙПФРУТ)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Това най-продавано масло
има множество употреби и
ползи и е студено пресовано
от кора на лимон, за да запази
своята деликатна същност и
силни качества.
• Подправка за храна с остър вкус
• Може да се използва за
добавяне на освежаващ вкус към
вода или безброй рецепти от
чубрица до сладки десерти
• Ободряващи и енергизиращи
качества, подпомагащи
подобряването на настроението

Вижте стр. 23 за смес Lavender
(Лавандула) Touch

LEMON EUCALYPTUS
(ЛИМОНЕН ЕВКАЛИПТ)

LEMONGRASS
(ЛИМОНЕНА ТРЕВА)

Eucalyptus citriodora | 15 ml

Cymbopogon flexuosus | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Благодарение на многото си ползи
при локално нанасяне Lemon
Eucalyptus (Лимонен евкалипт)
предоставя силна подкрепа за
кожата. Lemon Eucalyptus (Лимонен
евкалипт) е известен с освежаващия
си аромат,който спомага за
създаването на ободряваща среда.
• Поддържа и подпомага
почистването на кожата
• Ободряващ и освежаващ аромат
• Придава много ползи при
локално нанасяне
• Перфектното допълнение за
облекчаващ масаж

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Лимонената трева произвежда
опушено, цитрусово етерично
масло, което предлага
разнообразни ползи за
потребителя.
• Използвайте в азиатската кухня,
супи, чайове и кърита
• Съчетава се добре с Basil
(Босилек), Cardamom (Кардамом)
и Spearmint (Сладка мента)
• Опушена, билкова подправка
за храна

LIME (ЛАЙМ)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Citrus aurantifolia | 15 ml

Острата, цитрусова миризма
на Lime (Лайм) го прави
задължителен във всяка колекция
от етерични масла.
•С
 тудено пресовани кори от
лайм, за да запазят
деликатната си природа и
полезни, мощни свойства
• Може да се използва за
добавяне на ободряващ вкус към
безброй рецепти, от солени ястия
до сладки десерти
• Кисела, сладка подправка
за храна

MARJORAM (МАЙОРАНА)

MELISSA (МАТОЧИНА)

MYRRH (СМИРНА)

Origanum majorana | 15 ml

Melissa officinalis | 5 ml

Commiphora myrrha | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

В различни рецепти може да се
използва билковият аромат на
маслото Marjoram (Майорана),
известна още като „зимна сладост“
или „радостта на планината“.
• Топла билкова добавка за готвене
• Заменете етеричното масло
Marjoram (Майорана) в
следващата си рецепта, при
която се използва сушена
Marjoram (Майорана)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Нашето най-рядко масло – това от
Melissa (Маточина) – има сладък,
свеж и цитрусов аромат, както и
широк набор от полезни качества.

Използвана в исторически план по
много начини – от медитация до
балсамиране – смирната е все
още често препоръчвана и днес.

• Помага за успокояване на
напрежението
• Когато се използва локално,
Melissa (Маточина) може да
помогне за насърчаване на
чувствата на релаксация.
• Подмладява кожата

• Помага за насърчаване на
емоционалния баланс и чувства
на благосъстояние
•И
 ма уникални свойства,
които почистват и подобряват
външния вид на кожата
• Облекчава кожата
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OREGANO (РИГАН)

PATCHOULI (ПАЧУЛИ)

Origanum vulgare | 15 ml

Pogostemon cablin | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Извлечено от листата на риган,
етеричното масло Oregano (Риган)
има множество традиционни и
съвременни употреби.
• Пикантна билкова подправка
за храна
• Идеално за супи, салати и
подправки към всяко
солено ястие
• Невероятно остър аромат и вкус,
когато се използва в готвенето

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Patchouli (Пачули) е лесно
разпознаваемо заради своя богат,
мускусно-сладък аромат.
• Смесете с други етерични масла
за сладникав, мускусен парфюм
или одеколон
• Може да се използва често
за облекчаване и изчистване
на кожата
• Може да насърчи чувства на
спокойствие

Вижте стр. 21 за смес Oregano
(риган) Touch

PEPPERMINT BEADLETS
(МИНИ ПЕРЛИЧКИ
ЛЮТИВА МЕНТА)
МИНИ ПЕРЛИЧКИ ОТ
ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Mentha piperita | 125 мини перлички
Изживейте освежаващ,
енергизиращ взрив от мента
под удобната форма на
разтварящи се перлички.
• Съхранявайте тези удобни мини
перлички в чантата или детската
раница, за да ги имате подръка,
когато сте в движение
• Осигурява всички ползи на
етеричното масло от мента

ROMAN CHAMOMILE
(РИМСКА ЛАЙКА)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Anthemis nobilis | 5 ml

Римската лайка е наймногостранната от всички видове
лайка и се извлича от
наподобяващото маргаритка цвете
на растението римска лайка.
• Нанесете по стъпалата
преди лягане
• Подпомага здравето на косата
и скалпа
• Има успокояващ ефект, когато се
прилага върху кожата и тялото

PEPPERMINT
(ЛЮТИВА МЕНТА)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Mentha piperita | 15 ml

Най-продаван и любим продукт,
Peppermint (Лютива мента)
предлага неизброими ползи.
• Използва се като добавка към
смутита, сладкиши и десерти,
заради освежаващия си и
мощен вкус
• Когато изглежда, че лятната жега
Ви уморява, добавете една капка
масло Peppermint (Лютива мента)
и нарязан плод, като например
ягоди или лайм, в чаша вода за
вкусна напитка
Вижте стр. 21 за смес Peppermint (лютива
мента) Touch

PETITGRAIN
(ГОРЧИВ ПОРТОКАЛ)

PINK PEPPER
(РОЗОВ ПИПЕР)

Citrus aurantium | 15 ml

Schinus molle | 5 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Горчивият портокал има свеж,
леко тревист аромат и редица
различни употреби.
• Нанасяно локално, може да
насърчи чувства на спокойствие
и релаксация
• Разредете и нанесете върху
кожата, за да намалите появата
на несъвършенства
• Релаксиращите свойства на
етеричното масло Petitgrain
(Горчив портокал) могат да бъдат
полезни при масаж

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Етеричното масло Pink Pepper
(Розов пипер) се извлича от
плодовете на дървото на розовия
пипер, свещено за инките дърво.
Страхотно масло за добавяне на
лютивост към следващото Ви ястие.
• Леко плодово и пиперливо
масло, което със сигурност ще
направи вкуса различен и ще
добави дълбочина
• Маслото Pink Pepper (Розов
пипер) е взаимозаменяемо с
маслото Black Pepper (Черен
пипер) за овкусяване на храна

ROSE (РОЗА)

ROSEMARY (РОЗМАРИН)

Rosa damascena | 5 ml

Rosmarinus officinalis | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Наричано „Кралицата на маслата“,
етеричното масло от роза е едно
от най-ценните етерични масла в
света. Венчелистчетата от роза
произвеждат сладък флорален
аромат, известен в индустрията за
парфюми и етерично масло.
• Розата има сладък флорален
аромат с повдигащи
настроението свойства
• Намалява появата на
кожни несъвършенства
• Насърчава равномерния тен
на кожата

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Считан за свещен от
древните гръцки, римски,
египетски и юдейски култури,
Rosemary (Розмарин) има
неизброими употреби.
• Добавя солен, билков вкус към
меса и специалитети
• Билков и енергизиращ аромат
•Д
 обавете към месо и
любимите си предястия за
допълнителен вкус

Вижте стр. 23 за Rose (Розa) Touch

SANDALWOOD
(САНДАЛОВО ДЪРВО)

САНДАЛОВО ДЪРВО,
ХАВАЙСКО

SIBERIAN FIR
(СИБИРСКА ЕЛА)

Santalum album | 5 ml

Santalum paniculatum | 5 ml

Abies sibirca | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
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ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

С документирана употреба от
няколко хиляди години,
Sandalwood (Сандалово дърво) се
използва по най-различни начини.

Извлечено от възобновим източник
в Хавай, Hawaiian Sandalwood
(Хавайско сандалово дърво) на
dōTERRA има редица ползи.

Със свеж, дървесен аромат,
Siberian Fir (Сибирска ела) има
облекчаващ и успокояващ ефект,
когато се прилага върху кожата.

• Помага за чиста и здрава кожа
• Добавете две капки в гореща
вана, за да насърчите
релаксацията
• Сандаловото дърво е високо
ценено за направата на ароматни
пръчици и се използва по време
на медитационни практики по
целия свят за повишаване на
концентрацията

• Спомага за чистия и здрав вид
на кожата и косата
• Често се използва в медитацията
и йогата поради своите
успокояващи и ободряващи
свойства при нанасяне локално

• Има успокояващ ефект при
използване за масаж
•О
 блекчава леките кожни
раздразнения при
нанасяне локално
• Масаж за облекчаващо чувство
на комфорт след тежка
физическа дейност

ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Mentha spicata | 15 ml

Добре известна със своя сладък и
ментов вкус, сладката мента често
се използва в готвенето.
• По-мек вариант за случаите,
в които етеричното масло
Peppermint (Лютива мента) е
малко прекалено силно
• Комбинира се добре с Lavender
(Лавандула), Rosemary (Розмарин),
Basil (Босилек), Peppermint (Лютива
мента) и Eucalyptus (Евкалипт)
• Прибавя вкус към десерти,
напитки, салати или предястия

SPIKENARD (СПИКАНАРД)

TANGERINE (ТАНГЕРИНА)

Nardostachys jatamansi | 5 ml

Citrus reticulata | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Спиканардът е ценен от векове,
традиционно се използва за
помазване на хора с висок ранг
и в аюрведичните здравни
практики в Индия.
• Ободряващ аромат, който може
да помогне за насърчаване
на чувствата на релаксация
и спокойствие
•П
 речиства кожата и ѝ придава
чисто и здравословно сияние при
нанасяне локално
•С
 месете една капка с
овлажняващ крем за изглаждане
или омекотяване на кожата

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Тангерината има сладък, остър
аромат, подобен на другите
цитрусови масла, който енергизира.
• Освежаващият вкус на Tangerine
(Тангерина) го превръща в
осезаемо допълнение към
всяка рецепта, която изисква
цитрусови плодове
• Прибавя ярък вкус към печивата
• Комбинира се добре с топли и
пикантни масла като Cinnamon
(Кора от канела) или Clove
(Карамфил)

TEA TREE (ЧАЕНО ДЪРВО)

THYME (МАЩЕРКА)

TURMERIC (ТУРМЕРИК)

Melaleuca alternifolia | 15 ml

Thymus vulgaris | 15 ml

Curcuma longa | 15 ml

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Наричано понякога „мелалеука“,
маслото Tea Tree (Чаено дърво)
е съставено от 90 различни
съединения и има безброй
приложения.
• Предоставя ползи за косата,
кожата и ноктите
• Известна е и със своя почистващ и
тонизиращ ефект, който гарантира
ревитализираща свежест

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
От Thyme (Мащерка), позната
на повечето като обикновена
подправка, се произвежда силно
етерично масло.
• Има свеж, билков вкус
• Подправка за храна с ароматен,
пикантен вкус
•С
 трахотно за марината за месо,
солени предястия, хлябове
и други

Вижте стр. 21 за Tea Tree
(Чаено дърво) Touch

VETIVER (ВЕТИВЕР)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiver (Ветивер) е обичан заради
богатия си, екзотичен, комплексен
аромат и се използва широко в
парфюмерийната индустрия.
• Етеричното масло Vetiver
(Ветивер) е известно със своите
успокояващи свойства при
нанасяне локално
• Използвайте като част от
облекчаващ масаж
• Нанесете по стъпалата преди
лягане, за да спомогнете за
насърчаване на спокойна
среда преди сън

WILD ORANGE
(ДИВ ПОРТОКАЛ)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Citrus sinensis | 15 ml

Wild Orange (Див портокал) се
извлича чрез студена преса на
кората на плода и е едно от
най-продаваните масла на dōTERRA
заради изпълващия с енергия
аромат и многото му ползи.
• Нанесете локално, за да се
възползвате от енергизиращите
качества на Wild Orange (Див
портокал)
• За ободряващ душ добавете
няколко капки етерично масло
за измиване на тялото

YARROW|POM (БЯЛ
РАВНЕЦ|НАР)

YLANG YLANG
(ИЛАНГ-ИЛАНГ)

30 ml

Cananga odorata | 15 ml

АКТИВНО БОТАНИЧЕСКО ДУО

Yarrow|Pom (Бял равнец|Нар)
съчетава предимствата на
етеричното масло от бял равнец
и студено пресовано масло от
семената на нар.
• Белият равнец и семената от
нар могат да помогнат за
овлажняване и възстановяване
на здравия вид на кожата, както
и да намалят появата на кожни
несъвършенства
• Добавете към Вашия
овлажняващ крем за
допълнителни хидратиращи
предимства

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

SPEARMINT
(СЛАДКА МЕНТА)

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Turmeric (Турмерик) е ароматно
растение от семейството на
джинджифила, което се използва
от векове в Китай, Индия и Шри
Ланка. Turmeric (Турмерик) има
топъл, пикантен вкус, който дава
страхотен прилив на вкус на
любимите Ви пикантни ястия.
• Turmeric (Турмерик) овкусява
солени ястия
• Прибавете 1-2 капки в чай или
вода за лека билкова нотка

WINTERGREEN (ГАУЛТЕРИЯ)
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО

Gaultheria fragrantissima | 15 ml
Основният химически компонент
в Wintergreen (гаултерия) е
метилсалицилат, който се използва
в кремове за локално приложение
и масажни блендове поради
своите успокояващи свойства.
• Известен със своите
успокояващи и стимулиращи
ползи, които осигуряват свежа
и приповдигаща среда
• Масажирайте по ръцете, гърба
и краката за облекчаващо
и сгряващо усещане след
тренировка

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО
Ylang Ylang (Иланг-иланг), освен
известен със своя изискан аромат,
има редица други ползи.
• Действа отпускащо, когато се
използва по време на масаж
• Популярен заради аромата си,
Ylang Ylang (Иланг-иланг) се
използва в парфюми и продукти
за грижа за косата
• Приповдига настроението,
като същевременно има
успокояващ ефект
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СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Блендовете от етерични масла на dōTERRA са патентовани формули за целеви уелнес приложения.
Те са резултат от множество години на историческо приложение и валидиране на етеричните
масла от нарастваща организация за изследвания и научни проучвания. Обуздавайки вродената
жизнена енергия на растенията, всяка формула е синергично балансирана, за да подсили силата
и ползите на продукта и съдържа само етерични масла със сертифициран чист тестван клас CPTG
Certified Pure Tested Grade™.

dōTERRA AIR™

dōTERRA ALIGN™

15 ml

15 ml

5 ml

Този ментов, ободряващ бленд
има облекчаващ и успокояващ
ефект при нанасяне локално.
dōTERRA Air™ е наситен с
комбинация от масла, чиято цел е
да спомогнат за охлаждането и
ободряването на тялото,
осигурявайки усещане за чисти
дихателни пътища.

dōTERRA Align™ центриращ бленд
Ви помага да се доверите на себе
си и да останете отворени за
всички възможности.

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД
dōTERRA Adaptiv™ е патентован
бленд, който комбинира етерични
масла от Wild Orange (Див
портокал), Lavender (Лавандула),
Copaiba (Копайба), Spearmint
(Сладка мента), Magnolia (Магнолия),
Rosemary (Розмарин), Neroli
(Нероли) и Sweetgum (Амброво
дърво). Винаги носете Adaptiv със
себе си, за да Ви помогне при
постигане на комфорт в нова
обстановка или ситуации.
• Спомага за подобряване на
настроението, когато бъде
приложен на кожата
• Облекчава кожата
• Успокояващ и релаксиращ аромат

СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

• Използвайте локално преди
дейности на открито
• Успокоява сетивата
• Придава усещане за чисти
дихателни пътища

ЦЕНТРИРАЩ БЛЕНД

• Перфектните йога упражнения с
аромата на Align са позите войн
II, триъгълник и порта
• Насърчава чувства на
себеприемане, доверие и лекота
по време на цялата йога практика
• Нанесете по желаните области,
за да използвате по време на
йога практика или по всяко
време през деня

СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

dōTERRA ADAPTIV™

Вижте стр. 20 за dōTERRA Air Touch

Вижте стр. 20 за dōTERRA Adaptiv Touch

dōTERRA ANCHOR™

dōTERRA ARISE™

AROMATOUCH™

5 ml

5 ml

15 ml

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД
Успокояващият бленд на
dōTERRA Anchor™ Ви предоставя
самоувереност, за да подходите
към практиката и живота си с
успокояваща сила.

ВДЪХНОВЯВАЩ БЛЕНД
Вдъхновяващият бленд на
dōTERRA създава повдигащи
моменти и Ви помага да достигнете
най-високите си цели.

• Перфектните йога пози за Anchor
са седнала медитация, седнало
извъртане и мудра Бху
• Нанесете по глезените, основата
на гръбначния стълб и по
стъпалата, за да усетите пълнота
и спокойствие
• Насърчава усещането за
стабилна основа, от която да
се движите напред

• Използвайте dōTERRA Arise™,
докато практикувате следните
пози за йога: стоене, ръцете
високо и изправено странично
разтягане и полулуна
• Нанесете по слепоочията,
китките и шията, за да насърчите
чувства на щастие
• Насладете се на предимствата
на Arise, когато предизвиквате
себе си да постигнете
следващата си цел

dōTERRA BALANCE™

dōTERRA CHEER™

ЗАЗЕМЯВАЩ БЛЕНД
15 ml

Блендът dōTERRA Balance™ е нежно
съчетание на етерични масла, което
осигурява хармония, спокойствие и
чувство на релаксация със своя
заземяващ ефект.
• Обогатен с етерични масла
Spruce (Смърч), Ho Wood (Дърво
Хо), Blue Tansy (Синя вратига),
Blue Chamomile (Синя лайка)
и Frankincense (Тамян)
• Осигурява чувство на
спокойствие и баланс
• Подсилва усещането за
релаксация и хармония
Вижте стр. 20 за dōTERRA Balance Touch

ПРИПОВДИГАЩ
НАСТРОЕНИЕТО БЛЕНД
5 ml

Подобно на слънчев лъч,
приповдигащият настроението
бленд dōTERRA Cheer™ ще Ви
изпълни с позитивно настроение.
Слънчевият, свеж аромат на
цитрусови и подправки етерични
масла ще озари всеки момент от
деня ви.
• Осигурява развеселяващ прилив
на щастие и позитивизъм
по време на масаж
• Cheer се състои от етерични масла
от цитрусови плодове и подправки,
които допринасят за неговата
топла, привлекателна природа
Вижте стр. 20 за dōTERRA Cheer Touch

МАСАЖЕН БЛЕНД
Етеричните масла се използват за
масаж от много години, ето защо
dōTERRA създаде патентован
масажен бленд, който подобрява
различните масажни техники с
помощта на отпускащи и
успокояващи етерични масла.
• Нанесете AromaTouch™ на врата и
раменете за отпускащо действие
• Осигурява отпускащи и
релаксиращи усещания
• Маслото AromaTouch може да се
използва и с техниката за масаж
AromaTouch Hand Technique™

CITRUS BLISS™

ОСВЕЖАВАЩ БЛЕНД
15 ml

Мощните есенции от Wild Orange
(Див портокал), Lemon (Лимон),
Grapefruit (Грейпфрут), Mandarin
(Мандарина), Bergamot (Бергамот),
Tangerine (Тангерина), Clementine
(Клементина) и нотка на ванилия
абсолю са комбинирани, за да
създадат този уникален и
хармоничен бленд, който със
сигурност ще повдигне
настроението Ви.
• Започнете почивния си ден в
положително настроение, като
нанесете Citrus Bliss™ сутрин, за
да се подсилите и енергизирате
• С освежаващи свойства
• Създава радостен аромат
по време на масаж

CLARYCALM™

dōTERRA CONSOLE™

DDR PRIME™

рол-он 10 ml

5 ml

15 ml

Успокояващият бленд dōTERRA
Console™ използва сладки
флорални и дървесни етерични
масла, за да насърчи усещането
за комфорт и да Ви постави на
пътя на надеждата.

DDR Prime™ комбинира ползите
от етеричните масла от Clove
(Карамфил), Thyme (Мащерка)
и Wild Orange (Див портокал).

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД
ClaryCalm™ Ви осигурява
успокояващ, облекчаващ ефект
при локално приложение и
балансира настроението през
целия месец.
• Нанесете върху корема
за успокояващ масаж,
носещ облекчение
• Спомага за облекчаване
и балансиране на
изострените емоции
• Осигурява усещане за
охлаждане, когато се прилага
локално върху кожата

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД

• Добавете към Fractionated
Coconut Oil (Фракционирано
кокосово масло) и използвайте
за успокояващ масаж.
• Комбинира Frankincense (Тамян),
Patchouli (Пачули), Ylang Ylang
(Иланг-иланг), Labdanum
(Лабданум), Amyris (Амирис),
Sandalwood (Сандалово дърво),
Rose (Роза), Osmanthus (Османтус)
Вижте стр. 20 за dōTERRA Console Touch

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БЛЕНД

• Освен това включва етерични
масла като Frankincense (Тамян),
Lemongrass (Лимонена трева) и
Summer savory (Лятна чубрица)
• Добавете 1–2 капки ежедневно
към цитрусови напитки, чайове
или вода
• Добавете няколко капки към
растителна капсула
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DEEP BLUE™

DEEP BLUE™

ELEVATION™

5 ml

рол-он 10 ml

15 ml

ОБЛЕКЧАВАЩ БЛЕНД
Облекчаващият бленд Deep Blue™
комбинира осем етерични масла,
известни с това, че успокояват и
охлаждат ставите и мускулите. В
частност Wintergreen (Гаултерия) и
Peppermint (Лютива мента) заедно
имат облекчаващи свойства, особено
след интензивна тренировка.
• Осигурява охлаждащо и
облекчаващо усещане в
целевите зони
• Създава ободряващо и
успокояващо изживяване
при масаж
• Deep Blue има успокояващ
ефект, облекчава ставите и
охлажда мускулите

ОБЛЕКЧАВАЩ БЛЕНД
Формулиран, за да облекчава и
охлажда, Deep Blue™ представлява
обогатена смес от масла, идеална
за масаж след дълъг ден или
интензивна тренировка.

Верен на името си, носещият
радост бленд Elevation™ е обогатен
с комбинация от енергизиращи,
ревитализиращи и ободряващи
етерични масла.

• Същите предимства като бленда
Deep Blue в удобна рол-он
бутилка
• Създава чувство на релаксация
• Осигурява целенасочен,
облекчаващ комфорт

• Мощните ползи от етеричното
масло Elevation могат да бъдат
усетени локално
• Подпомага позитивната
обстановка
• Нанасяйте Elevation сутрин
по кожата, за да създадете
положително, енергизиращо
настроение

Вижте стр. 20 за смес Deep Blue Touch

dōTERRA FORGIVE™

HD CLEAR™

INTUNE™

5 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

ОБНОВЯВАЩ БЛЕНД

БЛЕНД ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА

Обновяващият бленд dōTERRA
Forgive™ с етерични дървесни и
билкови масла ще Ви помогне да
откриете освобождаващото
действие на това да простиш, да
забравиш и да продължиш напред.

Като най-добър бленд за
проблемна кожа HD Clear™
съдържа етерични масла с редица
ползи за кожата, които ще
поддържат кожата гладка, чиста и
здрава като вид и усещане.

• Насърчава заземяващи емоции
в ежедневието Ви
• Приповдига и вдъхновява
позитивно мислене
• Насърчава чувства на
удоволетвореност, облекчение
и търпение

• Нанасяйте лесно върху
проблемните зони с удобния
рол-он апликатор
• Придава чист вид на кожата
• Спомага за поддържане на чиста,
свежа и хидратирана кожа

Вижте стр. 20 за dōTERRA Forgive Touch

dōTERRA MOTIVATE™

ON GUARD™

5 ml

15 ml

ОКУРАЖАВАЩ БЛЕНД

Всички ние се нуждаем от
допълнителен кураж от време на
време, а dōTERRA Motivate™
осигурява точно това! Свеж, чист
и ментов, този бленд ще насърчи
чувството на увереност, оптимизъм
и решителност.
• Комбинира цитрусови и ментови
етерични масла
• Нанесете сутрин на долната част
на стъпалата, за да започнете
деня си с летящ старт
• Насърчава усещането за
увереност, смелост и вяра

СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Един от най-популярните блендове
на dōTERRA, On Guard™, е
задължителен поради
невероятните си ползи. On Guard е
идеалният бленд, който да имате
подръка през цялата година.
• Добавя топъл, цитрусов вкус
към топли напитки и десерти
• Накиснете парчета ябълка в
купа с вода, като прибавите една
капка On Guard, за един
здравословен снакс
Вижте стр. 21 за смес On Guard Touch

Вижте стр. 21 за dōTERRA Motivate Touch

dōTERRA PASSION™

PASTTENSE™

5 ml

рол-он 10 ml

ВДЪХНОВЯВАЩ БЛЕНД
dōTERRA Passion™ вдъхновяващ
бленд от етерични масла от
подправки и билки, които ще Ви
помогнат да пробудите
въодушевлението в живота си.
Осмелете се да опитате нещо ново,
както и да откриете обновена
радост от настоящите хубави неща
в живота си с dōTERRA Passion.
• Нанасяйте върху китките и
сърдечната област през целия
ден, за да се чувствате
вдъхновени и изпълнени
със страст
Вижте стр. 21 за dōTERRA Passion Touch
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НОСЕЩ РАДОСТ БЛЕНД

ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

РЕЛАКСИРАЩ БЛЕНД
PastTense™ е отличителен бленд от
етерични масла, които помагат да
усетите реалността и да
балансирате емоциите си. Познати
с това, че успокояват тялото,
етеричните масла в PastTense
бързо насърчават усещането за
релаксация и спокойствие.
• Нанесете с лекота, като
използвате удобната рол-он
бутилка
• Осигурява успокояващ и
балансиращ ефект върху
емоциите

БЛЕНД ЗА ФОКУСИРАНЕ
Внимателно подбраните етерични
масла в бленда за фокусиране
InTune™ работят заедно, за да
подпомогнат усилията Ви да се
съсредоточите върху задачата.
• Нанесете върху слепоочията и
задната част на шията преди
изпълнението на задачите
•Н
 анесете с лекота, като
използвате удобната
рол-он бутилка
• Подпомага усилията за
насочване на внимание и
изпълнение на задачата

ON GUARD™ BEADLETS
(МИНИ ПЕРЛИЧКИ)
МИНИ ПЕРЛИЧКИ ОТ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
125 мини перлички

On Guard™ Beadlets (Мини
перлички) предлагат вкусна доза
от патентования бленд на dōTERRA
от Wild Orange (Див портокал),
Clove (Карамфил), Cinnamon
(Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и
Rosemary (Розмарин), събрани в
малки зеленчукови перлички,
които се разтварят в устата.
• Консумирайте през зимата,
докато пътувате или когато сте
с големи групи хора
• Осигурява лесен начин за
употреба на бленда от етерични
масла On Guard

dōTERRA PEACE™

ВДЪХВАЩ СПОКОЙСТВИЕ
БЛЕНД
5 ml

dōTERRA Peace™ е блендът,
съставен от флорални и ментови
етерични масла, е положително
напомняне за това, че не трябва да
сте перфектни, за да бъдете в мир
със себе си. Забавете темпото,
поемете дълбоко въздух и се
свържете отново със своето
спокойно, овладяно аз.
• dōTERRA Peace включва
релаксиращи и успокояващи
масла, като например Lavender
(Лавандула), Marjoram
(Майорана), Vetiver (Ветивер)
и Ylang Ylang (Иланг-иланг)
• Насърчава чувства на
спокойствие и увереност
Вижте стр. 21 за dōTERRA Peace Touch

SALUBELLE™

dōTERRA SERENITY™

15 ml

рол-он 10 ml

15 ml

ОСВЕЖАВАЩ БЛЕНД
Любим на потребителите на
dōTERRA, dōTERRA Purify™ съдържа
етерични масла от Lemon (Лимон) и
Lime (Лайм), известни със своите
почистващи свойства, заедно със
Siberian Fir (Сибирска ела).
• Полезен за раздразнена кожа,
Purify има силни почистващи
свойства, които могат да
помогнат за облекчаване на
кожни раздразнения
• Използвайте Purify, за да
успокоите кожните
раздразнения, като например
ухапвания от насекоми, и да
осигурите облекчение

SMART & SASSY™
АКТИВЕН БЛЕНД

РАЗКРАСЯВАЩ БЛЕНД
Разкрасяващият бленд Salubelle™ е
формулиран да помага на кожата,
докато същевременно намалява
факторите, допринасящи за
появата на старееща кожа. Тези
уникални етерични масла са
подбрани от експерти, за да бъдат
полезни за кожата.

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД

dōTERRA Serenity™ е успокояващ
бленд от етерични масла, който
насърчава спокойствие и
релаксация. dōTERRA Serenity
комбинира етерични масла,
известни със своята способност
да успокояват емоции.

• Помага за намаляването на
появата на петна
•С
 помага за младежкия вид
на кожата
• Използвайте като част от дневната
и нощната грижа за лицето

• Serenity може да се усети
мигновено, когато се прилага
локално
• Добавете 2 – 3 капки в топла
вана заедно с английска сол
за едно релаксиращо и
възобновяващо изживяване
•С
 помага за създаването на
успокояваща атмосфера за сън

TERRASHIELD™

TERRASHIELD™ SPRAY

15 ml

30 ml

15 ml

БЛЕНД ЗА ОТКРИТИ
ПРОСТРАНСТВА

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.

Блендът за открити пространства
TerraShield™ е безопасна формула,
която може да се използва от
всеки член на семейството, на
открито и в целия дом.

TerraShield™ Spray съдържа
етерични масла и други растителни
масла, за които е традиционно
известно, че предоставят защита
на открито.

• Направете консумирането на
Smart & Sassy с вода преди храна
част от ежедневието си
• Вкусно допълнение към всяка
напитка или десерт
• Жизненият, пикантен аромат на
масло Smart & Sassy може да ви
помогне да получите
положителното настроение, което
ви е необходимо по време на
енергична тренировка

• Винаги вземайте със себе
си TerraShield, когато отивате
на къмпинг или на събития
на открито
• Комбинира етерични масла, за
които е традиционно известно, че
предпазват от раздразнения от
околната сред
• Нанесете TerraShield върху
краката, ръцете и шията, преди
да излезете на открито.

• Удобната спрей бутилка прави
TerraShield Spray лесен за
употреба в движение
• Може да се използва от всички
в семейството

ZENDOCRINE™

ZENGEST™

15 ml

15 ml

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БЛЕНД
Zendocrine™ е маслото за тези,
които искат да започнат промяна в
начина си на живот. Използвайте
Zendocrine всеки ден, като го
добавяте към чаша с вода!
• За овкусяване на храна
• Добавете 1 капка към цитрусови
напитки, чайове или вода

СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

dōTERRA PURIFY™

БЛЕНД ЗА ОТКРИТИ
ПРОСТРАНСТВА

ПОДДЪРЖАЩ БЛЕНД
Тази уникална смес от етерични масла
от джинджифил, лютива мента, ким и
резене е подходяща при стомашен
дискомфорт. Задължително масло в
движение или у дома!
• Добавете 1-2 капки към чаша
вода или чай след голямо
количество тежки ястия
•Д
 обавете 1-2 капки към чаша
вода или чай преди полет или
пътуване с кола
•В
 земете ZenGest™, когато пътувате
или сте в движение, за навременна
подкрепа при нужда
Вижте стр. 21 за смес ZenGest Touch

19

dōTERRA TOUCH

dōTERRA TOUCH™ БЛЕНДОВЕ ОТ МАСЛА
Постигането на правилния баланс между защитата на чувствителната кожа и същевременно
извличането на ползите от етеричните масла не е въпрос само на наука, но и на изкуство. dōTERRA
Touch постигна този баланс. Улеснявайки нанасянето с рол-он от 10 ml, продуктите на dōTERRA Touch
са идеални за деца, възрастни и особено за тези с чувствителна кожа. Можете да започнете да се
възползвате от етеричните масла веднага с тези готови за употреба бутилки. Насладете се на
удобството и ползите на dōTERRA Touch днес.

dōTERRA ADAPTIV™

dōTERRA AIR™

dōTERRA BALANCE™

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

TOUCH БЛЕНД

dōTERRA Adaptiv™ е решението за
Вас, когато имате нужда от
успокояваща енергия. Винаги
носете Adaptiv със себе си, за да Ви
помогне при постигане на комфорт в
нова обстановка или ситуации.
Използвайте Adaptiv в комбинация с
Adaptiv Touch, за да се възползвате
от синергичните резултати.
• Спомага за подобряване на
настроението, когато бъде
приложен на кожата
• Съхранявайте този удобен рол-он
в чантата или детската раница
за употреба в движение!
• Облекчава кожата

Насладете се на ползите от dōTERRA
Air™ по време на път с нежното и
бързо нанасяне на dōTERRA Air Touch!
Този ментов, ободряващ бленд има
облекчаващ и успокояващ ефект при
нанасяне локално.
• Успокоява сетивата
• Придава усещане за чисти
дихателни пътища
• Използвайте задно с други
продукти на dōTERRA Air

TOUCH БЛЕНД

•Ф
 ормулиран с полезни за
емоциите етерични масла, които
създадат усещане за спокойствие
и добро състояние
• Комбинира етерични масла Spruce
(Смърч), Ho Wood (Дърво Хо), Blue
Tansy (Синя вратига), Blue Chamomile
(Синя лайка) и Frankincense (Тамян)

dōTERRA CONSOLE™

DEEP BLUE™

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

dōTERRA Cheer™ Touch комбинира
Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
със слънчевия, свеж аромат на
приповдигащия настроението бленд
dōTERRA Cheer. Подобно на слънчев
лъч, приповдигащият настроението
бленд Cheer Touch ще Ви изпълни с
позитивно настроение.
•О
 сигурява развеселяващ прилив
на щастие и позитивизъм по време
на масаж
• При локално нанасяне Cheer може
да насърчи чувства на оптимизъм,
което ще ободри настроението Ви

dōTERRA FORGIVE™
TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

dōTERRA Forgive™ Touch съдържа
дървесни и билкови етерични масла,
открити в нашия патентован бленд
dōTERRA Forgive заедно с Fractionated
Coconut Oil (Фракционирано кокосово
масло) за нежно нанасяне и лекота на
употреба. Свежият, дървесен аромат
на обновяващия бленд dōTERRA
Forgive Touch спомага за подсилване
на чувството за удовлетворение,
облекчение и търпение.
• Удобна и практична рол-он бутилка
• Насърчава заземяващи емоции в
ежедневието Ви

ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

TOUCH БЛЕНД

dōTERRA Console™ Touch насърчава
чувства на комфорт и надежда.
Успокояващият бленд dōTERRA
Console Touch ще Ви помогне да
върнете радостта и щастието в
живота си.
• Нанесете, за да вдъхнете усещане
за надежда
• Всички предимства, предоставени
от бленд dōTERRA Console Blend в
удобна рол-он бутилка
• Комбинира Frankincense (Тамян),
Patchouli (Пачули), Ylang Ylang
(Иланг-иланг), Labdanum (Лабданум),
Amyris (Амирис), Sandalwood
(Сандалово дърво), Rose (Роза),
Osmanthus (Османтус)

НОВО!

Свежият и дървесен аромат на
dōTERRA Balance™ Touch е перфектен
за из път, когато се нуждаете от малко
хармония във Вашия живот. Този
удобен бленд dōTERRA Touch е
идеален за носене у дома или по
време на път!

dōTERRA CHEER™
TOUCH БЛЕНД
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TOUCH БЛЕНД

TOUCH БЛЕНД
Насладете се на ползите от нашата
патентована смес от етерични масла
Deep Blue™ в нежна формула, която е
идеална за деца и възрастни.
• Създава топло, усещане, когато се
нанася върху кожата, за да
предостави комфорт на целево място
• Нанасяйте като част от облекчаващ
масаж след натоварен ден, за
освежаващ ефект
• Съхранявайте в сака си за фитнес за
лесен достъп!

БЛЕНД FRANKINCENSE
(ТАМЯН)

dōTERRA HOPE™

рол-он 10 ml

dōTERRA Hope™ Touch е уникален
бленд от етерични масла, който
комбинира свежия аромат на
Bergamot (Бергамот) с Ylang Ylang
(Иланг-иланг) и Frankincense (Тамян),
леко подсладен с топлия аромат на
зърна от ванилия абсолю.

TOUCH БЛЕНД

dōTERRA Frankincense Touch
предоставя познатите ползи от
етеричното масло Frankincense
(Тамян) в удобен рол-он апликатор.
• Успокоява кожата, като
същевременно намалява появата на
несъвършенства
• Насърчава мирни, спокойни и
доволни чувства
• Спомага за хидратиране и
подмладяване на кожата

TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

• Нанесете върху китките, врата
и точките на пулса за
персонализирано ухание
•Д
 ръжте в чантата и нанасяйте
през целия ден за повдигане
на настроението
•Л
 есна и удобна рол-он бутилка за
лесно приложение през целия ден

ON GUARD™

БЛЕНД OREGANO (РИГАН)

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

TOUCH БЛЕНД

TOUCH БЛЕНД

TOUCH БЛЕНД

dōTERRA Motivate™ Touch ще Ви
помогне да освободите творческите си
сили и да откриете отново смелостта,
която идва от вярата в себе си.

Насладете се на уникалния аромат и
мощните полезни качества на бленда
от етерични масла On Guard™ под
удобната форма на рол-он.

• Насърчава усещането за увереност,
смелост и вяра
• Блендът от етерични масла dōTERRA
Motivate е формулиран с масла,
които вдъхновяват сетивата
• Комбинира цитрусови и ментови
етерични масла

• Перфектна както за деца, така и
за възрастни
• Нанесете On Guard Touch върху
китките или точките на пулса сутрин
или вечер
• Удобната рол-он бутилка е
идеалният спътник, когато пътувате
или сте в движение!

dōTERRA PASSION™

dōTERRA PEACE™

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

TOUCH БЛЕНД

dōTERRA Passion™ Touch комбинира
Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло) с
бленда от подправки и билки на
dōTERRA Passion, за да Ви помогне
да пробудите въодушевлението в
живота си.
• Комбинира Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло),
Cardamom (Кардамом), Cinnamon
(Канела), Ginger (Джинджифил), Clove
(Карамфил), Sandalwood (Сандалово
дърво), Jasmine (Жасмин), Vanilla
(Ванилия) и Damiana (Дамиана)
• Вдъхновяващ бленд с радостен
и вълнуващ аромат при
локално нанасяне
• Всички ползи на dōTERRA Passion
в удобна рол-он опаковка

TOUCH БЛЕНД

Блендът от цветни и ментови
етерични масла dōTERRA Peace™
Touch Reassuring е позитивно
напомняне, че не е нужно да сте
идеални, за да намерите спокойствие.
Забавете темпото, поемете дълбоко
въздух и се свържете отново със
своето спокойно, овладяно аз.
•П
 одсилва усещанията за
спокойствие, увереност
и задоволство
• Създава успокояващ аромат,
идеален за медитации и йога
практики при локално нанасяне
• Използвайте при успокояващ масаж

БЛЕНД TEA TREE
(ЧАЕНО ДЪРВО)

dōTERRA WHISPER™

рол-он 10 ml

Всяко етерично масло в бленда само
по себе си предоставя примамващ
аромат, но в комбинация тези масла
имат отличително ухание, което да
заинтригува сетивата както на
носителя, така и на хората наоколо.

TOUCH БЛЕНД

В dōTERRA Tea Tree (чаено дърво)
Touch е комбиниран перфектният
баланс на етеричното масло Tea Tree
(Чаено дърво) и Fractionated Coconut
Oil (Фракционирано кокосово масло),
правейки го идеален за употреба
върху нежна и чувствителна кожа.
• Известна с пречистващия си и
подмладяващ ефект върху кожата
• Осигурява подсилващи и
подмладяващи ползи за косата,
кожата и ноктите на ръцете
• Облекчава кожните раздразнения

• Нанесете Oregano (Риган) Touch върху
несъвършенствата на кожата, за да
се справите с проблемните си зони
• Нанесете върху долната част на
краката, за да извлечете ползите от
етеричното масло Oregano (Риган)
•O
 regano (Риган) притежава
пречистващи свойства, които
могат да помогнат за намаляване
появата на петна

БЛЕНД PEPPERMINT
(ЛЮТИВА МЕНТА)

TOUCH БЛЕНД

TOUCH БЛЕНД

Смес Oregano (Риган) Touch
предоставя на онези с чувствителна
кожа нежен вариант, с който да се
насладят на известните полезни
качества на етеричното масло от
Oregano (Риган).

dōTERRA TOUCH

dōTERRA MOTIVATE™

НОВО!

рол-он 10 ml

• Предоставя топъл мускусен аромат,
който привлича и интригува сетивата
при локално нанасяне
• При нанасяне върху кожата топлите,
меки, флорални нотки са допълнени
от силни и динамични етерични
масла, като например роза, хавайско
сандалово дърво и бергамот

рол-он 10 ml

dōTERRA Peppermint Touch комбинира
етерично масло Peppermint (Лютива мента)
и Fractionated Coconut Oil (Фракционирано
кокосово масло), за да осигури множество
ползи за локално приложение.
• Ободрява и съживява сетивата
•Н
 анесете по време на учене или
при събуждане за освежаващ
сутрешен заряд
• Удобният Touch формат е идеален по
време на пътуване и в движение

ZENGEST™

TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

ZenGest™ Touch се разрежда с
Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло) на
dōTERRA, за да го направи нежен за
чувствителна кожа. Удобната рол-он
бутилка прави ZenGest Touch
задължително масло в движение
или у дома!
• Уникален бленд на етерични масла от
Ginger (Джинджифил), Fennel (Резене)
и Coriander (Кориандър).
• Нанесете върху стомаха или долната
част на краката след обилно или
тежко ястие
• Дръжте подръка, когато летите или
пътувате, за навременна подкрепа
при нужда
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dōTERRA TOUCH | ЦВЕТНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

dōTERRA TOUCH™ ФЛОРАЛНИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Най-желаните природни флорални етерични масла с мощни ползи никога не са били по-прости и
удобни за използване. С лекота създайте свой собствен уникален личен аромат, насърчете
положителната атмосфера или здрав вид на кожата чрез едно нанасяне или комбинация от тези
скъпоценни цветя.

dōTERRA TOUCH

HELICHRYSUM
(БЕЗСМЪРТНИЧЕ)

НОВО!

TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

Наричан още вечно или безсмъртно
цвете, безсмъртничето обикновено
се използва в козметични продукти
поради своите подмладяващи ползи
за кожата.
• Със своите обновяващи и
възстановяващи качества придава
чист вид на кожата
• Има аромат на мед, който създава
успокояващо усещане при
локално нанасяне

БЛЕНД JASMINE (ЖАСМИН)
TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

Насладете се на почитания аромат и
многото козметични ползи, които
предлага маслото от жасмин в тази
смес в удобна рол-он бутилка.
• Намалява появата на кожни
несъвършенства
•М
 оже да се използва като
личен аромат
• Включете продукта в ежедневната си
грижа за кожата за свеж тен

БЛЕНД LAVENDER
(ЛАВАНДУЛА)
TOUCH БЛЕНД
рол-он 10 ml

Широко използвана заради своите
успокояващи качества, сместа
dōTERRA Lavender (лавандула) Touch
осигурява облекчаващо чувство на
комфорт за кожата, подпомагайки
усещането за отпускане.
• Облекчава кожните раздразнения
• Нанесете върху кожата за
подобряване на състоянието ѝ
• Използвайте за чувство на
спокойствие и отпускане

БЛЕНД MAGNOLIA
(МАГНОЛИЯ)

БЛЕНД NEROLI (НЕРОЛИ)

БЛЕНД ROSE (РОЗА)

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

Neroli (Нероли) Touch може да се
използва за успокояване на кожата
и намаляване на появата на петна.
Освен това за Neroli (Нероли) се
знае, че насърчава релаксацията и
повдига настроението.

TOUCH БЛЕНД

Етеричното масло Magnolia (Магнолия)
има плодов и цветен аромат и може
да помогне за насърчаване на
спокойни и облекчаващи чувства. В
комбинация с Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
Magnolia (магнолия) Touch овлажнява
и облекчава кожата.
• Комбинирайте локално с бергамот
или иланг-иланг, за да бъде кожата
Ви здрава
• Нанесете по кожата, за да насърчите
чувства на спокойствие и релаксация

TOUCH БЛЕНД

• Насърчава позитивното настроение
• Облекчава кожата
• Окуражава релаксацията

TOUCH БЛЕНД

Rose (роза) Touch предоставя
достъпен и удобен начин да изпитате
предимствата на етеричното масло
Rose (Роза), едно от най-ценните
етерични масла в света.
• Рол-он бутилката на Rose (роза)
Touch прави използването
едновременно достъпно и удобно
• Подпомага балансирането на
нивата на влага в кожата, което ще
поддържа най-добрия външен вид
на Вашата кожа
• Нанасяйте върху шията и китките
като сладък, цветен личен аромат
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КОМПЛЕКТИ И КОЛЕКЦИИ

КОМПЛЕКТИ И КОЛЕКЦИИ
dōTERRA създаде селекция от етерични масла, събрани в комплекти и колекции, проектирани да
предоставят етерични масла на всяко домакинство. Всеки комплект съдържа внимателно подбрани
масла, нежно дестилирани от растения, които са отглеждани и събирани като реколта в съответствие
със строгите стандарти на dōTERRA за чистота и наситеност. Насладете се на целевите полезни
качества на любимите Ви единични масла и блендове в една удобна опаковка.

FAMILY ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ)

НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

dōTERRA Family Essentials Kit (комплект) съдържа 10 етерични масла и блендове –
задължителни и основни ежедневни продукти, които всеки родител трябва да има
подръка. Възползвайте се от безкрайните начини, по които етеричните масла от
клас CPTG™ (сертифициран чист тестван клас) на dōTERRA могат да помогнат на Вас
и Вашето семейство.

• Десет бутилки от 5 ml с етерични масла и блендове
Lavender (Лавандула)
Oregano (Риган)
Frankincense (Тамян)
Lemon (Лимон)
Peppermint (Лютива мента) Deep Blue™
Tea Tree (Чаено дърво)
dōTERRA Air™

ZenGest™
On Guard™

Включващ девет от нашите най-популярни етерични масла (Lavender (Лавандула),
Peppermint (Лютива мента), Frankincense (Тамян), Tea Tree (Чаено дърво), ZenGest,
dōTERRA Air, On Guard, Oregano (Риган) и Deep Blue), нашият комплект dōTERRA Touch™
е покупка, подходяща за посрещане на нуждите на цялото семейство.

• Девет рол-она от 10 ml с етерични масла и блендове
Lavender (Лавандула)
Tea Tree (Чаено дърво)
Peppermint (Лютива мента)
ZenGest™
Frankincense (Тамян)
dōTERRA Air™

On Guard™
Oregano (Риган)
Deep Blue™

СИСТЕМА dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™

НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

КОМПЛЕКТИ И КОЛЕКЦИИ

dōTERRA TOUCH™ KIT (КОМПЛЕКТ)

Всеки деликатен бленд в този комплект съдържа CPTG Certified Pure Tested Grade™
етерични масла, които могат да бъдат използвани, за да Ви помагат през целия ден.

• Шест бутилки от 5 ml с етерични масла и блендове
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH (КОМПЛЕКТ)
Серията dōTERRA Essential Aromatics™ Touch съдържа шест уникални бленда от етерични
масла, комбинирани с фракционирано кокосово масло в рол-они от 10 ml за удобно и
нежно локално приложение. Тези патентовани блендове осигуряват целеви ползи за
здраве на цялото семейство и могат да се прилагат всеки ден по конкретни точки на
тялото, за да Ви помагат през целия ден.

• Шест рол-он бутилки от 10 ml с етерични масла и блендове
d
 ōTERRA Motivate™
dōTERRA Passion™
dōTERRA Console™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Forgive™

dōTERRA Peace™

dōTERRA YOGA COLLECTION (КОМПЛЕКТ)
Ексклузивно трио от блендове от етерични масла от клас CPTG™, създадени от
dōTERRA за йогина във Вас. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align и dōTERRA Arise са
идеалните блендове, които да подобрят Вашия живот и йога практика. Тези блендове
осигуряват аромати, които Ви успокояват, центрират и вдъхновяват с всеки дъх, който
поемате, докато укрепвате и разтягате тялото си.

• Три бутилки от 5 ml
dōTERRA Anchor™

dōTERRA Align™

dōTERRA Arise™
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ДЕТСКА КОЛЕКЦИЯ

dōTERRA

ДЕТСКА КОЛЕКЦИЯ
Независимо дали имате опит с етеричните масла или не, dōTERRA Kids Collection е цялостен и
готов набор от етерични масла, създаден да даде възможност на родители да се грижат уверено
за здравето на малките си.
Създадени специално за развитието на умовете, телата и емоциите, тези блендове от етерични
масла се отличават с уникални, внимателно балансирани комбинации, които осигуряват мощни
ползи, като същевременно са нежни към деликатната кожа.

dōTERRA KIDS COLLECTION (КОМПЛЕКТ)
Комплектът съдържа:
• Седем рол-он бутилки от 10 ml с етерични масла и блендове
dōTERRA Brave™
dōTERRA Steady™
dōTERRA Thinker™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Rescuer™
dōTERRA Tamer™
• Седем силиконови капачки с карабинери
• Информативни картички с илюстрации
• Чанта с карабинер

dōTERRA BRAVE™

dōTERRA CALMER™

dōTERRA RESCUER™

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

ПРИДАВАЩ УВЕРЕНОСТ БЛЕНД
Със своя ярък и топъл аромат,
dōTERRA Brave™ е перфектният бленд,
който ще Ви ободри и ще Ви даде сили,
когато не се чувствате мотивирани.
• Съдържа масла Wild Orange (Див
портокал), Amyris (Амирис), Osmanthus
(Османтус) и Cinnamon (Канела) с
основа от Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
• Използвайте придаващия увереност
бленд Brave спокойно през целия
ден, за да се сдобиете с вяра
• Използвайте Brave преди нови или
различни ситуации, за да Ви осигури
кураж и увереност
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ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД
Успокояващият бленд dōTERRA
Calmer™ създава спокойна
атмосфера, което позволява на
времето за сън да бъде спокойно и
очаквано преживяване.
• Включва Lavender (Лавандула),
Cananga (Кананга), Buddha Wood
(Дърво Буда) и Roman Chamomile
(Римска лайка) с основа от
Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
• Поставете върху кожата, за да
насърчите чувства на спокойствие
и спокойно настроение
• Нанесете Calmer, за да насърчите
спокойствието през целия ден

ОБЛЕКЧАВАЩ БЛЕНД

След натоварен работен ден нанесете
облекчаващия бленд dōTERRA
Rescuer™ за релаксиращо усещане.
• Включва Lavender (Лавандула),
Spearmint (Сладка мента), Copaiba
(Копайба) и Zanthoxylum
(Зантоксилум) в основа от
Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
• Rescuer включва масла, които могат
да Ви помогнат да намалите
чувството на напрежение
• Масажирайте раменете, шията и
гърба за облекчаващо усещане

ДЕТСКА КОЛЕКЦИЯ

dōTERRA STEADY™

dōTERRA STRONGER™

dōTERRA TAMER™

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

рол-он 10 ml

ЗАЗЕМЯВАЩ БЛЕНД

Успокояващ кожата и повдигащ
настроението, dōTERRA Steady™ е
чудесен ежедневен бленд.
• Включва Amyris (Амирис), Balsam Fir
(Балсамова ела), Coriander
(Кориандър) и Magnolia (Магнолия) в
основа от Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло)
• Заземяващият бленд Steady има
мек, привлекателен и леко плодов
аромат, който може да помогне за
успокояване на чувствата, когато
се нанася локално
• Насърчава чувството за спокойствие
и внася усещане за баланс във
Вашето настроение

ЗАЩИТАВАЩ БЛЕНД

dōTERRA Stronger™ действа като
идеалния бленд за ежедневна
издръжливост или когато не се
чувствате много добре.
• Включва Cedarwood (Кедрово
дърво), Litsea (Лицеа), Frankincense
(Тамян) и Rose Extract (Екстракт от
роза) в основа от Fractionated
Coconut Oil (Фракционирано
кокосово масло)
• Нанесете върху ръцете, коленете и
краката след дълъг активен ден
• Насърчава здрава на вид кожа

ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН БЛЕНД
dōTERRA Tamer™ съдържа уникалните
ползи на етеричните масла от клас
CPTG™ като Spearmint (Сладка мента),
Japanese Peppermint (Японска лютива
мента) и Ginger (Джинджифил) в
основа от Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло) на
dōTERRA. Смесени, маслата спомагат
за облекчение след консумация на
голямо количество храна.
• Успокояващият аромат може да
спомогне за предоставянето на
комфорт, когато наистина Ви е нужен
• Предоставя успокояващ ефект при
масаж в стомашната област
• Нанасяйте лесно върху проблемните
зони с удобния рол-он апликатор

dōTERRA THINKER™

БЛЕНД ЗА ФОКУСИРАНЕ
рол-он 10 ml

За да създадете подкрепяща и
положителна среда за повишена
креативност и съсредоточаване,
включете dōTERRA Thinker™ в
ежедневните си учебни дейности.
• Включва Vetiver (Ветивер),
Clementine (Клементина), Peppermint
(Лютива мента) и Rosemary
(Розмарин) в основа от Fractionated
Coconut Oil (Фракционирано
кокосово масло)
• Нанесете, когато учите или работите
по сложен проект, за да останете
съсредоточени върху задачата
• Нанесете върху китките или ръцете и
вдишайте, за да насърчите
усещането за яснота и концентрация
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AROMATOUCH TECHNIQUE

Какво представлява

AROMATOUCH TECHNIQUE™?
Техниката AromaTouch Technique™ на dōTERRA е лесен поетапен метод за локално нанасяне на
етерични масла с оглед постигане на задълбочено цялостно уелнес изживяване.
Комплектът AromaTouch Aromatouch Technique включва бутилки от 5 ml от заземяващия бленд
dōTERRA Balance™, Lavender (Лавандула), Tea Tree (Чаено дърво), бленд от етерични масла On Guard™,
масажен бленд AromaTouch™, облекчаващ бленд Deep Blue™, Wild Orange (Див портокал), Peppermint
(Лютива мента) и бутилка Fractionated Coconut Oil (Фракционирано кокосово масло). Еднакво
завладяваща както за нови потребители, така и за лицензирани специалисти, техниката AromaTouch
представлява вълнуваща нова ера в приложението на етеричните масла и ползите от тях.

„Обичам да споделям и да преподавам за техниката AromaTouch. Всеки е изненадан от това
колко спокоен се чувства накрая. Бонус е и това, че споделянето на маслата ти носи много.“
Беки Б., Нортхамптън, Великобритания

AROMATOUCH TECHNIQUE

™

AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT (КОМПЛЕКТ)
Увеличете полезните свойства, които изживявате, с
етеричните масла от клас CPTG™, включвайки
комплекта за техниката AromaTouch Technique във
Вашата уелнес рутина. Този комплект съдържа бутилки
от по 5 ml с осемте масла от клас CPTG, използвани в
техниката AromaTouch Technique, както и
презентационната кутия за техниката AromaTouch
Technique. Ще получите и Fractionated Coconut Oil
(Фракционирано кокосово масло) на dōTERRA при
покупката на този комплект.

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

29

ДИФУЗЕРИ

ДИФУЗЕРИ
Предназначени да Ви осигурят оптимална релаксация и други невероятни ползи, дифузерите на
dōTERRA са лесни за използване устройства за Вашето семейство и дом. Трансформирайте всяко
пространство в спокойна и ободряваща настроението среда, разпръсквайки Вашите любими
етерични масла от клас CPTG™.

dōTERRA VOLO™ DIFFUSER (ДИФУЗЕР)

НОВО!

Красивият dōTERRA Volo™ Ultrasonic Diffuser (ултразвуков
дифузер) е изработен в ониксови и мраморни разцветки,
като е перфектен за всяка стая в дома или офиса. Volo е
ръчно изработен с каменно покритие от полисмоли и
патентовани диамантени орнаменти, като включва
светлинни опции по избор: без светлина, топла светлина
и ярка кехлибарена светлина.
• Настройки за един, три и шест часа дори когато
използвате най-високо ниво на разпръскване
• До 14 часа на най-ниско ниво на разпръскване

dōTERRA DAWN™ AROMA-HUMIDIFIER
(АРОМА ОВЛАЖНИТЕЛ) НОВО!
Dawn™ Aroma-Humidifier (Арома овлажнител) на
dōTERRA е предназначен да предоставя найдоброто ниво на комфорт във всяка стая. Неговият
умен спящ режим поддържа идеални нива на влага
през нощта, което помага за създаването на
перфектната обстановка за добър сън.
• Продължително дифузиране до 22 часа
• Добавете вода и етерични масла, без да се
налага да премахвате капаци
• Ниско ниво на шума
• Автоматично изключване с цел безопасност
• Размери: 15 x 27 cm
• Вместимост на вода: 1,8 l

ДИФУЗЕРИ

PILōT™ DIFFUSER (ДИФУЗЕР)
Pilōt™ е перфектен за по-малки помещения, тъй като
е удобен и не създава бъркотии. Компактният
неутрален дизайн на дифузера допълва всяка стая.
• Презаредима батерия, за да не се тревожите
в търсенето на контакт в близост
• Персонализирано разпръскване – четири
часа непрекъснато и до осем часа
прекъснато разпръскване
• Изработен отговорно, включващ
природосъобразни материали

dōTERRA LUMO™ DIFFUSER (ДИФУЗЕР)
Трансформирайте всяко пространство в
спокойна или ободряваща настроението среда,
разпръсквайки етерични масла от клас CPTG™ с
изработен по поръчка, вдъхновен от природата,
ултразвуков дифузер. Включва успокояващ
бленд dōTERRA Serenity™.
• Седем възможности за цвят на осветлението
• Персонализирано разпръскване — 2 или 5 часа
непрекъснато разпръскване, 10 часа
разпръскване с прекъсвания (4 минути
включено, 4 минути изключено)
• Покритие до 50 m2

dōTERRA ROAM™ DIFFUSER (ДИФУЗЕР)
НОВО!

Външната обвивка на dōTERRA Roam™ Diffuser е
изработена от естествен полиран, шлифован камък,
който прави всеки дифузер единствен по рода си.
Останалата част от дифузера е направена от
екологична, рециклирана след употреба смола, което
спомага за елегантната му, естествена красота.
• Опции за работа без кабел и на батерия
(поставката за зареждане на батерията е
част от комплекта)
• Включва непрекъснато разпръскване и
разпръскване с прекъсвания (5 минути
включено, 5 минути изключено)
• Нежно разпръсква аромат в стаи до 25 m2 и
има 100 ml вместимост за вода

dōTERRA PETAL™ 2.0 DIFFUSER
(ДИФУЗЕР)
dōTERRA Petal™ Diffuser (дифузер) е малък,
удобен за употреба дифузер, който предлага
разнообразни ползи. Този удобен дифузер е
стабилен, лек и лесен за употреба.
• Настройки за разпръскване — 2 и 6 часа
непрекъснато разпръскване и 12 часа
разпръскване с прекъсвания
(5 минути включено, 5 минути изключено)
• LED светлина по избор
• Ултра фин спрей, който достига до 33 m2
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dōTERRA

BABY

Продуктите на dōTERRA Baby са безопасен и ефективен начин да се погрижите за меката коса и
деликатната кожа на Вашето бебе. Продуктите ни са формулирани специално за бебета.
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ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

dōTERRA BABY

dōTERRA BABY DIAPER CREAM
(КРЕМ ПРОТИВ ВЪЗПАЛЕНИЯ ОТ
БЕБЕШКИ ПЕЛЕНИ)
60 g

Безопасен и ефикасен, dōTERRA Baby Diaper Cream
(Крем против възпаления от бебешки пелени) се
разнася лесно върху деликатната кожа, за да
спомогне за лечението и предотвратяване на обриви
от пелени. Включващ уникален бленд от етерични
масла клас CPTG™ от Lavender (Лавандула), Carrot Seed
(Семена от морков) и Tea Tree (Чаено дърво), кремът
против възпаления от бебешки пелени на dōTERRA
спомага за успокояването и поддържането на здрава
кожа. Освен това, богатото масло от шеа Muyao има
хидратиращи свойства, оставяйки кожата мека и
гладка. Защитете малките си с този нежен крем,
разработен специално за деликатната бебешка кожа.
• Етерични масла клас CPTG от Lavender
(Лавандула), Carrot Seed (Семена от морков) и Tea
Tree (Чаено дърво) спомагат за успокояването и
поддържането на здрава кожа
• Лесно попива по деликатната кожа, за да
спомогне за лечението и предотвратяването
на обриви от пелени
• Внимателно разработен за чувствителната
бебешка кожа

dōTERRA BABY HAIR & BODY WASH
(ШАМПОАН ЗА БЕБЕТА ЗА КОСА И ТЯЛО)
295 ml

Шампоанът за бебета за коса и тяло на dōTERRA е
безопасен и ефикасен начин да почистите своето
бебе от глава до малките им петички. Този пенлив
и недразнещ очите шампоан комбинира прости
и нежни съставки. Успокояващ бленд от ванилов
екстракт с етерични масла клас CPTG™ от Lavender
(Лавандула) и Roman Chamomile (Римска лайка)
оставят по бебетата, прохождащите деца и дори поголемите деца тази лека миризма на новородено.
Разработен с удобна и лесна за ползване помпа,
dōTERRA Baby Hair & Body Wash (Шампоан за
бебета за коса и тяло) прави къпането лесно и
просто, за да имате повече време за плискане във
ваната с Вашите малчугани.
• Съдържа успокояващ бленд от ванилов екстракт с
клас CPTG етерични масла от Lavender (Лавандула)
и Roman Chamomile (Римска лайка)
• Прости, нежни съставки
• Не дразни очите
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dōTERRA

DEODORANT (ДЕЗОДОРАНТ)
dōTERRA специално създадоха безопасни и ефективни дезодоранти, които помагат да надвиете жегите
и да запазите усещането за свежест през целия ден. Забавленията с децата, гоненето на автобуси или
тренировката за маратони вече са улеснени.

dōTERRA DEODORANT (ДЕЗОДОРАНТ)

dōTERRA DEODORANT (ДЕЗОДОРАНТ)

dōTERRA DEODORANT (ДЕЗОДОРАНТ)

75 g

75 g

СЪДЪРЖАЩ dōTERRA BALANCE™

Нашият дезодорант, съдържащ етерично масло
dōTERRA Balance™, комбинира сода бикарбонат за
активно предпазване от миризма, докато тапиоката
абсорбира влагата за дълготрайна свежест.
• Включва етерични масла от клас CPTG™ от
Spruce (Смърч), Ho Wood (Дърво Хо),
Frankincense (Тамян), Blue Tansy (Синя вратига),
Blue Chamomile (Синя лайка)
и Osmanthus (Османтус)
• Нишестето от тапиока подпомага усвояването
на влагата под мишниците, като Ви помага да се
чувствате свежи и сухи през целия ден
• Содата за хляб помага за неутрализиране и
предотвратяване на миризми

СЪДЪРЖАЩ CITRUS BLISS™

Нашият дезодорант, съдържащ Citrus Bliss™,
включва патентован бленд от етерични масла в
комбинация със сода бикарбонат за активно
предпазване от миризма, докато тапиоката
абсорбира влагата за дълготрайна свежест.
• Съдържа етерични масла от клас CPTG™ от Wild
Orange Peel (Кора от див портокал), Lemon Peel
(Кора от лимон), Grapefruit Peel (Кора от
грейпфрут), Lime Peel (Кора от лайм), Mandarin
Peel (Кора от мандарина), Tangerine Peel (Кора от
тангерина), Clementine Peel (Кора от клементина)
и Bergamot Peel (Кора от бергамот)
• Нишестето от тапиока подпомага усвояването
на влагата под мишниците, като Ви помага да се
чувствате свежи и сухи през целия ден
• Содата за хляб помага за неутрализиране и
предотвратяване на миризми

dōTERRA DEODORANT (ДЕЗОДОРАНТ)

СЪДЪРЖАЩ DOUGLAS FIR (ДУГЛАСКА ЕЛА)
И GREEK ORANGE (ГРЪЦКИ ПОРТОКАЛ)
75 g

Този нежен дезодорант включва етерични масла
клас CPTG™ от Douglas Fir (Дугласка ела) и Greek
Orange (Гръцки портокал) на dōTERRA. Тези
етерични масла са комбинирани още с магнезий,
който спомага за активната защита срещу
неприятни миризми, и тапиока, която спомага за
абсорбирането на влагата за дълготрайна свежест.
• Включва етерични масла клас CPTG от Douglas Fir
(Дугласка ела) и Greek Orange (Гръцки портокал),
които спомагат за позитивното и изпълнено с
енергия настроение през целия ден
• Нишестето от тапиока подпомага усвояването
на влагата под мишниците, като Ви помага да се
чувствате свежи и сухи през целия ден
• Магнезият предпазва срещу неприятни миризми
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ОСНОВНА УПОТРЕБА

ОСНОВНА УПОТРЕБА
Полезните качества на етеричните масла от клас CPTG™ могат да се реализират чрез различни методи
на употреба. dōTERRA спомага в улесняването на различните опции за употреба на етеричните масла
под вариращите им форми, като предоставя качествени продукти, които следват традиционните и
исторически приложения, но и включват съвременни приложения с изумителните дифузери. Използването
на различни методи на приложение може да осигури уникално и вълнуващо изживяване с всяко от
маслата. Уверете се, че спазвате препоръките за употреба, гарантирайки безопасно приложение.

VEGGIE CAPS (РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ)
160 капсули

Персонализирайте режима на
добавки с етерично масло с
растителни капсули, които се
абсорбират бързо и лесно.
• Без консерванти, желатин,
пшеница, захар, нишесте, млечни и
животински продукти
• Изработен от инертни растителни
съставки
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

FRACTIONATED COCONUT OIL
(ФРАКЦИОНИРАНО
КОКОСОВО МАСЛО)
115 ml

Идеален за комбиниране с етерични
масла за локална употреба.
• Лек омекотител
• Напълно разтворим с всички етерични
масла; без мирис, без цвят и без петна

dōTERRA SPA HAND & BODY LOTION
(СПА ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО)
200 ml

Възползвайте се от предимствата на луксозния
лосион за ръце и тяло на doTERRA SPA - лека
формула без мазнини, съдържаща масла от
семена на жожоба и макадамия, масла от семена
на мурумуру и какао, както и подхранващи
растителни екстракти.
• Лесно можете да смесите с любимото си
етерично масло за персонализирано
ароматно изживяване
• Маслата от семена на слънчоглед и макадамия са
известни със своите изключителни подхранващи
свойства и със способността си да задържат
влагата в кожата

dōTERRA SPA HAND & BODY LOTION
(ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО) В
РАЗФАСОВКА ОТ 3 БР.
три тубички от 200 ml

dōTERRA помага на потребителите да се справят с често срещани проблеми, като същевременно
осигуряват лично преживяване в грижата за тялото чрез употребата на етерични масла. Всеки продукт
на dōTERRA има за цел да подхрани кожата, като улеснява потребителите да постигнат целите си.

GINGER DROPS (ДРАЖЕТА С
ДЖИНДЖИФИЛ)
30 дражета

dōTERRA Ginger Drops (Дражета с
джинджифил) доставят
предимствата на етеричното
масло от джинджифил от клас
CPTG™ в удобството на естествена
таблетка. Сладко-пикантният вкус
на Ginger (Джинджифил) се
съчетава с капка етерично масло
Lemon (Лимон), за да се повиши
ароматният профил на таблетката.
• Лесна за преглъщане таблетка
със страхотен вкус
• Включва предимствата на
етеричните масла от Lemon
(Лимон) и Ginger (Джинджифил)
• Лесно е да я имате подръка,
когато пътувате или когато се
нуждаете най-много от нея

ОСНОВНА УПОТРЕБА

ЛИЧНА ГРИЖА

CORRECT-X™ ESSENTIAL
OINTMENT (MЕХЛЕМ ЗА
ОСНОВНИ ГРИЖИ)
15 ml

Correct-X™ е многофункционален
мехлем, който помага за
облекчаването на кожата и я
поддържа чиста, докато се
възстановява от стресова ситуация.
Този мехлем без нефт и консерванти е
нежен и не дразни кожата, което го
прави идеален за чувствителна кожа.
• Безопасен и лесен за употреба
• Съдържа етерични масла от клас
CPTG™ от Frankincense (Тамян),
Helichrysum (Безсмъртниче), Tea Tree
(Чаено дърво), Cedarwood (Кедрово
дърво) и Lavender (Лавандула)
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ПРОДУКТИ dōTERRA AIR™
Дълбокото дишане пречиства, освобождава и ободрява. Чрез него умът се извисява, а тялото получава
енергия. То е основата на живота, доказателство за жизненост. Невероятната смесица от етерични
масла, която ще откриете в бленд dōTERRA Air™ спомага за поддържането на чисти дихателни пътища
и улеснено дишане, за да се чувствате комфортно през цялата година.

ПРОДУКТИ dōTERRA AIR

dōTERRA AIR™

СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

15 ml

Този ментов, ободряващ бленд има облекчаващ и
успокояващ ефект при нанасяне локално.
dōTERRA Air™ е наситен с комбинация от масла,
чиято цел е да спомогнат за охлаждането и
ободряването на тялото, осигурявайки усещане за
чисти дихателни пътища.
• В състава му са включени етерична масла от
Laurel Leaf (Дафинов лист), Peppermint (Лютива
мента), Eucalyptus (Евкалипт), Tea Tree (Чаено
дърво), Lemon (Лимон), Ravensara (Равенсара) и
Cardamom (Кардамом)
• Може да помогне за свеждане до минимум на
ефектите от сезонните заплахи
• Насърчава спокойния сън

dōTERRA AIR™ DROPS (ДРАЖЕТА)

dōTERRA AIR™ VAPOUR STICK (СТИК)

В тази удобна таблетка със страхотен вкус могат
да бъдат открити полезните качества на
подбраните етерични масла от клас CPTG™ от
бленда dōTERRA Air™.

Насладете се на удобството, бързото абсорбиране и лесното приложение на стик dōTERRA Air™.
Поради уникалния метод за приложение блендът
от етерични масла dōTERRA Air може да се
използва по всяко време и навсякъде.

30 дражета

• Патентованият бленд включва Lemon (Лимон),
Peppermint (Лютива мента), Eucalyptus
(Евкалипт), Thyme (Мащерка), Melissa (Маточина)
и Cardamom (Кардамом)
• Използвайте като бърза безпроблемна
алтернатива на бленда dōTERRA Air
• Съхранявайте ги подръка в чантата или сака за
пътуване за целева помощ в движение

12,5 g

• Предоставя ободряваща пара
• Осигурява охлаждащ, облекчаващ ефект
локално
• Бърза и удобна система за нанасяне

Вижте стр. 20 за dōTERRA Air Touch
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ПРОДУКТИ DEEP BLUE

ПРОДУКТИ DEEP BLUE™
Успокояващата комбинация от етерични масла от клас CPTG Certified Pure Tested Grade™ (сертифициран
чист тестван клас) Wintergreen (Гаултерия), Camphor (Камфор), Peppermint (Лютива мента), Ylang Ylang
(Иланг-иланг), Helichrysum (Безсмъртниче), Blue Tansy (Синя вратига), Blue Chamomile (Синя лайка) и
Osmanthus (Османтус) създава патентования бленд Deep Blue™ Наличен под формата на крем, рол-он
и хранителна добавка, Deep Blue осигурява успокояващ ефект и целеви ползи.

DEEP BLUE ПРОДУКТИ

DEEP BLUE RUB™

ОБЛЕКЧАВАЩ ЛОСИОН
120 ml

Съдържащ успокояващ бленд Deep Blue™, Deep
Blue Rub е любим на спортистите.
• Формулиран с патентования бленд от етерични
масла Deep Blue и други мощни съставки
• Предназначен за успокояване, отпускане и
предоставяне на естествен комфорт на
проблемните зони
• Комбиниран на базата на хидратиращи емолиенти,
оставящи кожата Ви мека без мазни зони

DEEP BLUE RUB™ SAMPLES
(МОСТРИ ЗА МАЗАНЕ)
десет мостри от 2 ml

Получете целевите ползи на Deep Blue Rub™ в
удобна кутия от 10 опаковки. Насладете се на
споделянето на неговата успокояваща сила
на спортни събития, във фитнес залата или
в движение.
• Формулиран с облекчаващ бленд Deep Blue
• Лесен за споделяне и удобен за вземане
в движение

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™
60 растителни капсули

Сега Deep Blue™ има хранителна добавка, която
съдържа мощни полифеноли.
• Съдържа формула с екстракт от босвелия в
процес на патентоване
• Включва патентовани, стандартизирани
екстракти от Ginger (Джинджифил), Curcumin
(Куркумин), Resveratrol (Ресвератрол) и други
полифеноли за облекчаване и комфорт

DEEP BLUE™

НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

ОБЛЕКЧАВАЩ БЛЕНД
рол-он от 5 ml | 10 ml

Синергичен бленд от етерични масла клас CPTG™,
Deep Blue създава топло, изтръпващо усещане,
когато се нанася върху кожата.
• Включва етерични масла Wintergreen (Гаултерия),
Camphor (Камфор), Peppermint (Лютива мента), Blue
Tansy (Синя вратига), German Chamomile (немска
лайка), Ylang Ylang (Иланг-иланг), Helichrysum
(Безсмъртниче) и Osmanthus (Османтус)
• Нанесете като част от облекчаващ масаж
Вижте стр. 20 за смес Deep Blue Touch
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ПРОДУКТИ dōTERRA SERENITY™
dōTERRA Serenity™ е успокояващ бленд от етерични масла, който насърчава спокойствието и
релаксацията. Ефектите от този спокоен бленд могат да се почувстват моментално, като Ви транспортират
до състояние на блажен покой. dōTERRA Serenity съчетава етерични масла, известни със своята
способност да понижават усещането за напрежение и да успокояват емоциите.

ПРОДУКТИ dōTERRA SERENITY

dōTERRA SERENITY™

dōTERRA SERENITY™

15 ml

60 растителни меки дражета

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД

dōTERRA Serenity™ успокоява емоциите, като същевременно
създава усещане за спокойствие и благополучие.
• Включва Lavender (Лавандула), Cedarwood (Кедрово
дърво), Ho Wood (Дърво хо), Ylang Ylang (Иланг-иланг),
Marjoram (Майорана), Roman Chamomile (Римска лайка),
Vetiver (Ветивер), екстракт от Vanilla (Ванилия), Hawaiian
Sandalwood (Хавайско сандалово дърво)
• Насърчава усещането за релаксация и успокояваща
атмосфера за сън
• Serenity може да се усети мигновено, когато се
прилага локално

УСПОКОЯВАЩ КОМПЛЕКС
dōTERRA Serenity™ Softgels (меки дражета) Ви дават
възможност да изпитате предимствата на успокояващ
бленд dōTERRA Serenity чрез уникалната комбинация на
добре проучените ползи на етеричното масло от Lavender
(Лавандула) и L-теанин с екстракти от лимонов балсам,
пасифлора и лайка в растително меко драже.
• Растителни меки дражета
• Възползвайте се от ползите на успокояващия бленд
dōTERRA Serenity в удобно меко драже

КОМБИНИРАН ПАКЕТ SERENITY
бутилка от 15 ml и 1 бутилка меки дражета
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ПРОДУКТИ ON GUARD

ПРОДУКТИ ON GUARD™
On Guard™ е един от най-популярните и универсални блендове от етерични масла от клас на
dōTERRA. Патентованата комбинация от етерични масла Wild Orange (Див портокал), Clove (Карамфил),
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary (Розмарин) е активен компонент на първа
линия в защитата на Вашия дом и тяло. Блендът On Guard е интегриран в различни продукти на
dōTERRA, за да се осигурят различни начини за използване на мощните му предимства.

ON GUARD™ MOUTHWASH
(ВОДА ЗА УСТА)

ON GUARD™ HAND PURIFYING MIST
(ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ ЗА РЪЦЕ)

Мощните свойства на On Guard™ –
патентован бленд от етерични масла клас
CPTG™ – комбинира предимствата на Wild
Orange (Див портокал), Clove (Карамфил),
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт),
Rosemary (Розмарин) и Myrrh (Смирна) за
подобряване на устната хигиена.

On Guard™ Hand Purifying Mist (Почистващ
спрей за ръце) почиства ръцете
благодарение на пречистващия си ефект
върху кожата, постигнат с помощта на
изключително финия, бързосъхнещ
спрей. Този спрей е удобен и перфектен
за пътуване, училище, работа, както и за
всички пътуващи семейства.

473 ml

• Патентованият бленд от етеричните
масла от Wild Orange (Див портокал),
Clove (Карамфил), Cinnamon (Канела),
Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary
(Розмарин) On Guard почиства устата
• Екстрактът от Miswak (Мисвак) помага
за поддържане на чисти зъби, като
намалява прекомерното натрупване
на плака
• Използвайте On Guard Mouthwash (вода
за уста), за да подобрите чистотата на
зъбите и венците

27 ml

• Съдържащ овлажняващ ябълков
екстракт
• Блендът от етерични масла On Guard
притежава ободряващ аромат на
цитрусови подправки
• Впръскайте върху подлакътниците
на седалката и таблата в самолета,
когато пътувате
• Напръскайте по постелки за йога и друга
фитнес екипировка, за да почистите
повърхностите им преди употреба

ON GUARD ПРОДУКТИ

ON GUARD™ DROPS (ДРАЖЕТА)
30 дражета

Насладете се на удобството на тези страхотни
на вкус дражета за гърло.
• Подръка, когато най-много се нуждаете от тях
• Включва бленд от етерични масла On Guard™
• Формулиран с естествена органична
тръстикова захар и сироп от кафяв ориз

ON GUARD™ TOOTHPASTE
(ПАСТА ЗА ЗЪБИ)
113 g

ON GUARD™

НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
15 ml

Един от най-популярните блендове на
dōTERRA, On Guard™, е задължителен поради
невероятните си ползи.
Вижте стр. 21 за смес On Guard Touch

ON GUARD™ CLEANER CONCENTRATE
(ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРАТ)
355 ml

Чисти зъби с добавената полза на бленда от
етерични масла On Guard™.

Идеалното почистващо средство – On Guard™
Cleaner Concentrate (Почистващ концентрат)
включва бленд от етерични масла On Guard.

• Формула без флуорид
• Етеричното масло Peppermint (Лютива
мента) в комбинация с патентования бленд
On Guard прави дъха Ви свеж и с аромат на
мента и канела

• Без добавени консерванти, което помага да
се осигури ефективен почистващ продукт
за домакинството
• Съчетава производни от растителен произход
с бленда от етерични масла On Guard

ON GUARD™ TOOTHPASTE SAMPLES
(МОСТРИ ОТ ПАСТА ЗА ЗЪБИ)
десет мостри, 2 g всяка

ON GUARD™ BEADLETS
(МИНИ ПЕРЛИЧКИ)
125 мини перлички

ON GUARD™+ SOFTGELS
(МЕКИ ДРАЖЕТА)
60 растителни меки дражета

On Guard™+ Sofgels (Меки дражета)
комбинират патентования бленд от етерични
масла On Guard на doTERRA с етерични
масла от Black Pepper (Черен пипер),
Oregano (Риган) и Melissa (Маточина)

Мини перличките On Guard™ предлагат
вкусна доза от патентования бленд на
dōTERRA от Wild Orange (Див портокал), Clove
(Карамфил), Cinnamon (Канела), Eucalyptus
(Евкалипт) и Rosemary (Розмарин), събрани в
малки зеленчукови перлички, които се
разтварят в устата.
• Предоставя удобен начин за усвояване на
уникалните ползи на бленд от етерични
масла On Guard
• Вкусна доза от етеричните масла Wild
Orange (Див портокал), Clove (Карамфил),
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и
Rosemary (Розмарин)

ON GUARD™ LAUNDRY DETERGENT
(ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПРАНЕ)
947 ml

On Guard™ Laundry Detergent (Течен препарат за
пране) е силно концентриран, 6Х течен
препарат за пране, който използва силата на
защитния бленд On Guard и ензими с
биологичен произход за отстраняване и
почистване на петна за невероятно чисти дрехи.
• Съдържа 10 ml етерично масло On Guard
• Уникален, натурален ензимен бленд от
биологичен произход
• 64 пранета при всяка бутилка

ON GUARD™ FOAMING HAND WASH
(ТЕЧНА ПЯНА ЗА РЪЦЕ)
473 ml

On Guard™ Foaming Hand Wash (Течна пяна за
ръце) почиства кожата на ръцете, като
същевременно осигурява ободряващ аромат
на етерични масла, благодарение на които
ръцете Ви са свежи и с цитрусов аромат.
• Удобно опакована в бутилка от 473 ml, която
се използва за пълнене на диспенсъри за
течна пяна от 237 ml
• Формулирана с уникалния бленд от етерични
масла On Guard

ON GUARD™ FOAMING HAND WASH
(ТЕЧНА ПЯНА ЗА РЪЦЕ)
С 2 ДИСПЕНСЪРА
473 ml hand wash (течна пяна за ръце),
2 диспенсъра

ЕДИНИЧНО ПЪЛНЕНЕ

473 ml hand wash (течна пяна за ръце)

ДВОЙНО ПЪЛНЕНЕ

два пъти по 473 ml hand wash (течна пяна за ръце)
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ГРИЖА ЗА КОЖАТА

Здрава, сияйна кожа с

dōTERRA VERÁGE™
Veráge™ е ексклузивна система от натурални продукти за грижа за кожата, които подхранват и
хидратират кожата и намаляват видимите признаци на стареене. Напредналата растителна
технология, използвана за продуктите Veráge подпомага появата на оптимален липиден баланс
– същият, който може да бъде открит при кожата със здрав и младежки вид. Всеки продукт е
съставен от истински дарове от Земята: подхранващи растителни екстракти, чисти и мощни етерични
масла CPTG™ и подбрани, естествени съставки. Колекцията за грижи за кожата Veráge на dōTERRA
осигурява видими и осезаеми резултати.

60 ml

Veráge™ Cleanser (Клензър) оставя кожата с
усещане за чистота и мекота, докато свежият,
билков аромат зарежда сетивата с енергия.
• Wild Orange (Див портокал) и Basil (Босилек)
са широко известни със способността си
да пречистват
• Tea Tree (Чаено дърво) е известно с
пречистващия си и подмладяващ ефект
върху кожата

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНИ ПОЛЗИ ОТ СЪСТАВКИТЕ
НА VERÁGE
•
•
•
•
•

Изглажда текстурата на кожата
Намалява появата на петна
Спомага за младежкия вид на кожата
Намалява разширените пори
Изравнява тена

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

VERÁGE™ CLEANSER (КЛЕНЗЪР)

VERÁGE™ TONER (ТОНЕР)
50 ml

Veráge™ Toner (Тонер) комбинира етерични
масла от клас CPTG™ с подхранващи растителни
екстракти за подпомагане на появата на
стегната, тонизирана и гладка кожа – по всяко
време, навсякъде.
• Подгответе и освежете кожата с
комбинираното въздействие на етерични
масла от клас CPTG и растителни екстракти,
които стягат, тонизират и изглаждат
• При втората стъпка в режима за грижа за
кожата на Veráge тонерът подготвя кожата за
богатите омекотяващи вещества, намиращи се
в хидратиращия серум и овлажнител Veráge
• Лесно приложение чрез разпръскване

VERÁGE™ IMMORTELLE HYDRATING
SERUM (ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ)
15 ml

Насладете се на ефектите на Veráge™ Immortelle
Hydrating Serum (Хидратиращ серум),
противодействащи на остаряването. Тази
мощна формула съчетава етерични масла от
клас CPTG™ със специализирана растителна
технология за насърчаване на оптимален
липиден баланс за младежки вид на кожата.
• Използва етеричните масла от клас CPTG,
съдържащи се в популярния бленд dōTERRA
Salubelle™, за сияйна кожа
• Липидният комплекс надхвърля пределите
на типичния овлажнител, като използва
липиди, подобни на тези, които естествено
се намират в младата кожа

VERÁGE™ MOISTURISER
(ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ)
30 ml

Подходящ за всякакви видове кожа, Veráge™
Moisturiser (овлажняващ крем) комбинира
етерични масла от клас CPTG™ от Geranium
(гераниум) и Juniper Berry (хвойна), абсолю от
жасмин и ракитник и растителни екстракти за
дълбоко хидратиране и подхранване на кожата.
• Sea Buckthorn Berry (Ракитник) и Shea Butter
(Масло от шеа) подхранват и изглаждат кожата

КОЛЕКЦИЯ ЗА ГРИЖА ЗА
КОЖАТА VERÁGE™
Колекция, която обединява Verage™ Cleanser
(Клензър), Toner (Тонер), Immortelle Hydrating
Serum (Хидратиращ серум) и Moisturiser
(Овлажняващ крем) за красива и здрава
на вид кожа.
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ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ПРОДУКТИ ОТ YARROW|POM
(БЯЛ РАВНЕЦ|НАР)
Комбинацията от етерично масло от Yarrow (Бял равнец) и студено пресовано масло от семена
на нар задава новия стандарт за жизненост и сияйна кожа. Етеричното масло от Yarrow (Бял
равнец) и семена от Pomegranate (Нар) са основата на колекцията dōTERRA Yarrow|Pom (Бял
равнец|Нар): Активно ботаническо дуо Yarrow|Pom (Бял равнец|Нар) и Yarrow|Pom Body Renewal
Serum (Възобновяващ серум за тяло Бял равнец|Нар). Нашите продукти Yarrow|Pom наистина
оказват влияние, като предоставят мощен ботанически подход към цялостния уелнес. Тази научно
разработена продуктова линия е революционна; свеж подход към красотата.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

YARROW|POM (БЯЛ РАВНЕЦ|НАР)
АКТИВНО БОТАНИЧЕСКО ДУО
30 ml

Yarrow|Pom (Бял равнец|Нар) е експертно изработен
патентован бленд от етерично масло от Yarrow (Бял
равнец) и студено пресовано масло от семена на
Pomegranate (Нар), предназначен да бъде Вашето
предпочитано средство за успокояване на кожата и
осигуряване на успокояващ ефект върху емоциите
през целия ден.
• Използвайте като част от ритуала си за грижа
за кожата, за да помогнете за насърчаването
на здрава, млада кожа или да намалите
появата на петна
• Добавете към Вашия овлажняващ крем за
допълнителни хидратиращи предимства
• Създава успокояващо изживяване по време
на масаж

YARROW|POM (БЯЛ РАВНЕЦ|НАР)

BODY RENEWAL SERUM (ВЪЗОБНОВЯВАЩ
СЕРУМ ЗА ТЯЛО)
100 ml

Възобновяващият серум за тяло Yarrow|Pom (Бял
равнец|Нар) е разкошно нежен като коприна
серум с мощни биоактивни съставки, който Ви
предоставя най-добрите грижи за красотата на
кожата. Етеричното масло от Yarrow (Бял равнец)
и студено пресованото Pomegranate Seed Oil
(Масло от семена на нар) чудесно се комбинират,
за да може кожата Ви да изглежда по-здрава.
Другите етерични масла клас CPTG™, включени в
този серум, са Roman Chamomile (Римска лайка),
Yuzu (Юзу), Peppermint (Лютива мента) и Cananga
(Кананга). Маслата от Jojoba (Жожоба), Sunflower
(Слънчоглед) и Grape Seed (Гроздови семки)
предоставят дълбоко хидратиращи ползи. В
допълнение екстрактът от кафени зърна и естерите
от нар спомагат за подобряване на блясъка на
кожата и придават по-добър вид, като по този
начин изглеждате изящно от глава до пети.
• Етеричното масло от Yarrow (Бял равнец) спомага
за по-здрав вид на кожата
• Маслата от Jojoba (Жожоба), Sunflower
(Слънчоглед), Avocado (Авокадо) и Grape Seed
(Гроздови семки) повишават нивата на
хидратация на кожата
• Екстрактът от кафени зърна е подобряваща кожата
съставка и спомага за по-гладкия вид на кожата
• Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Възобновяващият
серум за тяло Бял равнец|Нар) е изпълнен с мощни
биоактивни съставки
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dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care е група от продукти за грижа за кожата, предназначени да поддържат
кожата млада, здрава и красива като усещане и вид, използвайки максимално естествената сила на
внимателно подбраните етерични масла от клас CPTG Certified Pure Tested Grade™, комбинирани със
съвременни технологии за съставките и естествени екстракти във всеки продукт. Атакувайте видимите
признаци на стареене и предотвратете появата на бъдещи такива с dōTERRA Essential Skin Care.

FACIAL CLEANSER
(КЛЕНЗЪР ЗА ЛИЦЕ)

INVIGORATING SCRUB
(ОСВЕЖАВАЩ СКРАБ)

TIGHTENING SERUM
(СТЯГАЩ СЕРУМ)

dōTERRA Essential Skin Care Facial Cleanser
(Клензър за лице) е предназначен да се
използва ежедневно, сутрин и вечер, за да
поддържа кожата чиста. Естествените
почистващи средства от натриев кокоил
изетионат и стеаринова киселина нежно
отстраняват замърсяванията, оставяйки
кожата чиста, свежа и гладка. Този клензър
съдържа и етерични масла клас CPTG™ от
Tea Tree (Чаено дърво) и Peppermint (Лютива
мента), известни със своя освежаващ
аромат, които правят Вашата грижа за
лицето още по-приятна.

Насладете се на свежа, обновена кожа с
dōTERRA Invigorating Scrub (Освежаващ
скраб). Като част от нашата линия Essential
Skin Care Invigorating Scrub (Освежаващ
скраб) включва етерични масла клас CPTG™
от Grapefruit (Грейпфрут) и Peppermint (Лютива
мента) за създаване на освежаващо
ароматно изживяване. Естерите на жожоба,
съдържащи се и в ободряващия скраб,
действат полиращо на кожата Ви, докато
растителните съставки на Mandarin Orange
Extract (Екстракт от мандарина), Jasmine
Extract (Екстракт от жасмин) и Greater Burdock
Extract (Екстракт от голям репей) помагат за
тонизиране и хидратиране.

Включващ CPTG™ сертифициран чист
тестван клас етерични масла Frankincense
(Тамян), Hawaiian Sandalwood (Хавайско
сандалово дърво) и Myrrh (Смирна), dōTERRA
Tightening Serum (Стягащ серум) е научно
формулиран да осигурява хидратацията на
кожата, като същевременно помага за
намаляването на несъвършенства по
кожата. Tightening Serum (Стягащият серум)
стяга и изглажда кожата с помощта на
натурални екстракти и други внимателно
подбрани съставки, за които е научно
доказано, че подпомагат постигането на
по-стегната и подмладена кожа.

118 ml

70 g

30 ml
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HYDRATING CREAM
(ХИДРАТИРАЩ КРЕМ)
48 g

ANTI-AGING EYE CREAM
(ОКОЛООЧЕН КРЕМ
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ)

Средството за интензивно подхранване, от
което кожата Ви се нуждае, dōTERRA
Hydrating Cream (Хидратиращ крем) съдържа
богати на емолиенти съставки за интензивна
хидратация и подхранване на кожата.
Нашият Hydrating Cream (Хидратиращ крем)
помага да се намали появата на кожни
дефекти, подпомага обновяването на
кожната бариера за младежки вид на
кожата, а богатата му формула осигурява
активно овлажняване, без да оставя мазни
петна. Внимателно подбраните съставки са
създадени за подмладяване на кожата,
както и за намаляване на признаците на
стареене. Използвайте през деня и вечер.

15 ml

BRIGHTENING GEL (ИЗБЕЛВАЩ ГЕЛ)

ANTI-AGING MOISTURISER
(ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ)

30 ml

Етеричните масла клас CPTG™ от Bergamot
(Бергамот) без фурокумарини (FCF),
Juniper Berry (Хвойна) и Melissa (Маточина)
се комбинират с натурални екстракти,
витамини и съвременни технологии за
съставките за озаряване и изравняване
на тена на кожата. dōTERRA Brightening
Gel (Избелващ гел) е нежен и ефективен
начин за забележимо озаряване на кожата
чрез намаляване на появата на тъмни
петна и хиперпигментация без агресивните
химикали, използвани в други избелващи
продукти. Може да се използва като
продукт за цялото лице или за нанасяне
върху тъмни петна.

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream (Околоочен
крем против стареене) комбинира
етерични масла от клас CPTG™
(сертифициран чист изпитан клас) от
Frankincense (Тамян), Ylang Ylang (Илангиланг) и Blue Tansy (Синя вратига) за
справяне с признаците на стареене в
деликатната зона около очите, като
спомага за намаляване на появата на
фини линии и бръчки с времето. Тази
иновативна формула хидратира и
подобрява еластичността и тена на
кожата. Уникалният стоманен апликатор с
топки охлажда и успокоява кожата под
очите, като помага за намаляване на
появата на подпухналост, докато нежно
нанася крем върху целевите зони.

50 ml

Независимо от Вашата възраст винаги
е важно да се грижите за кожата
си, а dōTERRA Anti-Aging Moisturiser
(Хидратиращ крем против стареене) може
да Ви помогне да се справите с тази
задача. Хидратиращият крем съдържа
съвременни съставки в етеричните
масла от клас CPTG™ (сертифициран чист
тестван клас) от Lavender (Лавандула),
Jasmine (Жасмин), Geranium (Гераниум)
и Frankincense (Тамян). Работейки
заедно, тези съставки могат да насърчат
усещането за мека, здрава кожа.

SALUBELLE™

РАЗКРАСЯВАЩ БЛЕНД
рол-он 10 ml

Този патентован бленд комбинира редки
етерични масла, използвани през годините
заради своите разкрасяващи свойства.
Разкрасяващият бленд Salubelle™ е
формулиран да помага на кожата, докато
същевременно намалява факторите,
допринасящи за появата на старееща кожа.
Тези уникални етерични масла са подбрани
от експерти, за да бъдат полезни за кожата.
Удобната апликация чрез рол-он улеснява
нанасянето на бленда Salubelle върху
лицето, шията и деколтето.
• Помaга за намаляването на появата
на петна
• Спомага за младежкия вид на кожата

PORE REDUCING TONER (ТОНЕР ЗА
РЕДУЦИРАНЕ НА ПОРИ)
118 ml

Формулиран за видимо намаляване на
появата на пори, dōTERRA Pore Reducing
Toner (Тонер за редуциране на пори)
съдържа етерични масла от клас CPTG™
от Lavender (Лавандула), Ylang Ylang
(Иланг-иланг) и German Chamomile (Немска
лайка) за успокояване на кожата. Освен
това иновативните плодови и растителни
екстракти тонизират и балансират кожата,
повишават хидратацията и поддържат
здравия ѝ вид.
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dōTERRA HD CLEAR™
HD Clear™ е система от три стъпки, която работи синергично, като всеки продукт надгражда
следващия за цялостно почистване и пречистване на кожата и осигуряване на оптимална хидратация
за балансирано ниво на овлажняване. Изработени с чисти растителни екстракти, съставките в HD
Clear са нежни и успокояващи за кожата, но силно ефективни. Използването на HD Clear всеки
ден ще помогне за намаляване на появата на петна, ще насърчи свеж, здрав тен и ще успокои
кожата. HD Clear осигурява естествено решение за проблемна кожа при хора от всички възрасти.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

HD CLEAR™

БЛЕНД ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА
рол-он от 10 ml

Блендът за локална употреба HD Clear™
спомага за чист и гладък вид на кожата на
хора от всяка възраст. Тази формула е
създадена с масло от семена на черен
кимион и етерични масла от клас CPTG™
(сертифициран чист изпитан клас) и може да
се прилага върху проблемните зони на
лицето и тялото.
• Съдържа уникален бленд от масло от
семена на кимион, както и етерични масла
от клас CPTG от Ho Wood (Дърво хо), Tea
Tree (Чаено дърво), Eucalyptus (Евкалипт),
Geranium (Гераниум) и Litsea (Лицеа)
• Придава чист вид на кожата, като помага
да се усеща гладка и почистена

HD CLEAR™ FOAMING FACE WASH
(ПРОДУКТ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ЛИЦЕ)
50 ml

Открийте идеалното решение за
проблемна кожа за всички възрасти с
HD Clear™ Foaming Face Wash (Продукт за
измиване на лице).
• Tea Tree (Чаено дърво) е известно със
своите почистващи кожата свойства
• Специализиран екстракт от водорасли
помага за овлажняване на кожата

HD CLEAR™ FACIAL LOTION
(ЛОСИОН ЗА ЛИЦЕ)
50 ml

HD Clear™ Facial Lotion (Лосион за лице) е
лек овлажнител без мазни следи, който
се абсорбира бързо и поддържа кожата
без петна през целия ден. Изработена
с растителни екстракти и етерични
масла от клас CPTG™ (сертифициран
чист тестван клас), тази патентована
формула подобрява текстурата на кожата,
осигурява оптимална хидратация и
придава чист вид на кожата.
• Съдържа уникален бленд от масло от
семена на черен кимион, както и
етерични масла от клас CPTG от Ho Wood
(Дърво хо), Tea Tree (Чаено дърво),
Eucalyptus (Евкалипт), Geranium (Гераниум)
и Litsea (Лицеа)
• Естествено извлечените аминокиселини
действат за подобряване на текстурата
на кожата

HD CLEAR™ KIT (КОМПЛЕКТ)
Този комплект съдържа HD Clear™ Foaming
Face Wash (Продукт за измиване на лице),
Topical Blend (Бленд за локална употреба) и
Facial Lotion (Лосион за лице) за красиво
балансирана кожа.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA е линия от продукти с етерични масла, които предоставят ароматно спа изживяване
у дома. Всеки продукт е внимателно формулиран с естествени съставки, за да остане кожата мека,
гладка и свежа през целия ден.

BALANCE™ BATH BAR (САПУН ЗА БАНЯ)

НОВО!

113 g

dōTERRA Balance™ Bath Bar (Сапун за баня) включва заземяващ
бленд dōTERRA Balance™, за да създаде успокояващо и
балансирано изживяване. Използвайки патентованата комбинация
от етерични масла от клас CPTG™, включително Black Spruce (Черен
смърч), Ho Wood (Дърво хо), Frankincense (Тамян), Blue Tansy (Синя
вратига) и German Chamomile (Немска лайка), сапунът за баня
предоставя мек аромат на дърво.
• Африканският черен сапун, който е комбинация от масло от ядките
на ший, масло от палмови ядки, какаова обвивка, помага за още
по-силно усещане за хидратирана кожа
• Слънчогледовото масло, с успокояващ ефект в сапуна, хидратира и
подмладява кожата
• Съдържа етерични масла от клас CPTG от черен смърч, дърво Хо,
синя вратига и немска лайка

SERENITY™ BATH BAR (САПУН ЗА БАНЯ)
113 g

dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar (Сапун за баня) осигурява
единствено по рода си усещане, пяна, аромат и почистващо
изживяване. Напоен с успокояващия и релаксиращ аромат на
успокояващия бленд dōTERRA Serenity™, този сапун за баня ще Ви
пренесе в състояние на блажен покой.
• Блендът от етерични масла dōTERRA Serenity създава
спокойна среда
• Маслото от семена на жожоба е познато със своите способности
за бързо усвояване и овлажняване в дълбочина
• Глицеринът на растителна основа хидратира кожата и спомага за
задържането на влагата, като същевременно осигурява гладкото
прилагане на нежна сапунена вода
• Сокът от листата на алое хидратира, успокоява и омекотява кожата
• Естествената каолинова глина придава на сапуна красив
лавандулов оттенък
Налично и в разфасовка от 3 бр.

MOISTURISING BATH BAR
(ОВЛАЖНЯВАЩ САПУН ЗА БАНЯ)
113 g

dōTERRA SPA Moisturising Bath Bar (Овлажняващ сапун за баня) е
единствен по рода си сапун, който осигурява уникално усещане,
пяна, аромат и почистващо изживяване. Насладете се на богато,
почистващо, ароматно спа изживяване с оригиналния сапун за
баня на dōTERRA.
• Етеричното масло Bergamot (Бергамот) почиства и успокоява кожата
• Grapefruit (Грейпфрут) има енергизиращ аромат, който
повдига настроението
• Масло от семена на Jojoba (Жожоба) овлажнява дълбоко
• Дръжте близо до ваната за лесен достъп
Налично и в разфасовка от 3 бр.

CITRUS BLISS™ INVIGORATING BATH BAR
(ОСВЕЖАВАЩ САПУН ЗА БАНЯ)
113 g

Citrus Bliss™ Invigorating Bath Bar (Освежаващ сапун за баня)
създава приповдигнато, пречистващо изживяване и осигурява
енергизиращ тласък на Вашето ежедневие. Уникалният
патентован бленд от етерични масла на Citrus Bliss създава
изтънчен аромат по хармоничен начин.
• Формулиран с Citrus Bliss освежаващ бленд от Wild Orange (Див
портокал), Lemon (Лимон), Grapefruit (Грейпфрут), Mandarin
(Мандарина), Bergamot (Бергамот), Tangerine (Тангерина) и
Clementine (Клементина), за да Ви помогне да се отпуснете и да
повдигне настроението Ви
• Ексфолиращите зърна от слънчогледов восък и прах от
портокалова кора омекотяват, изглаждат и стимулират по естествен
път подмладяването на кожата
• Глицеринът на растителна основа хидратира кожата и спомага за
задържането на влагата, като същевременно осигурява гладкото
прилагане на нежна сапунена вода
Налично и в разфасовка от 3 бр.

dōTERRA SPA

CITRUS BLISS™ HAND LOTION
(ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ)

HYDRATING BODY MIST
(ХИДРАТИРАЩ СПРЕЙ ЗА ТЯЛО)

REFRESHING BODY WASH
(ОСВЕЖАВАЩ ДУШ-ГЕЛ)

Тази лека, овлажняваща формула с подобряващи омекотяващи вещества и естествени
растителни екстракти ще поддържа кожата Ви
здрава и хидратирана. Известен със своя
ободряващ аромат, патентованият бленд
Citrus Bliss™ подобрява този лосион с
енергизиращи и освежаващи свойства.

Почувствайте цялото си тяло напълно рехидратирано! Ползите на нашето етерично масло
Beautiful Captivating се комбинират с подхранващите свойства на кокоса, слънчогледа,
авокадото и маракуята. Хидратиращият спрей ще
помогне за подобряване на цялостния изглед на
една здрава на вид и сияйна кожа.

dōTERRA SPA Refreshing Body Wash (Освежаващ душ-гел) е натурален, съставен от етерични масла душ-гел, който осигурява богато
почистващо и ароматно спа изживяване.

• Формулата без мазнини осигурява
хидратация на ръцете
• Маслата от семена на слънчоглед и макадамия
са известни със своите изключителни
подхранващи свойства и със способността си
да задържат влагата в кожата
• Удобен размер, подходящ при пътувания или
за употреба вкъщи или на работното място

• Чиста и подхранена кожа благодарение на
освежаващия аромат
• Маслата от Sunflower (Слънчоглед), Avocado
(Авокадо) и Passion Fruit (Маракуя) помагат за
успокояване, омекотяване и хидратиране на
кожата за цялостно здравословно сияние
• Каприловия/капринов триглицерид (извлечен
от кокос) подхранва и поддържа естествената
бариера на кожата

75 ml

DETOXIFYING MUD MASK
(ДЕТОКСИФИЦИРАЩА КАЛНА МАСКА)
113,4 g

Поглезете кожата си с тачените дарове от
Земята – етерични масла от клас CPTG™, земни
глини, пречистващи минерали и подхранващи
растителни продукти.
• Съдържаща етерични масла Myrrh
(Смирна), Juniper Berry (Хвойна) и
Grapefruit (Грейпфрут), известни със
своите почистващи и изглаждащи ползи
• Маслото от шеа подсилва усещането за
хидратирана кожа

HAND AND BODY LOTION
(ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО)
200 ml

Възползвайте се от предимствата на
луксозния dōTERRA SPA Hand & Body Lotion
(лосион за ръце и тяло) - лека формула без
мазнини, съдържаща масла от семена на
жожоба и макадамия, масла от семена на
мурумуру и какао, както и подхранващи
растителни екстракти.
• Лесно можете да смесите с любимото си
етерично масло за персонализирано
ароматно изживяване
• Маслата от семена на слънчоглед и макадамия
са известни със своите изключителни
подхранващи свойства и със способността си
да задържат влагата в кожата
• Формулата без мазнини прави кожата да
изглежда здрава, мека и гладка
Налично и в разфасовка от 3 бр.

125 ml

LIP BALM (БАЛСАМ ЗА УСТНИ)

– Original (Оригинален), Tropical (Тропически),
Herbal (Билков) | 4,5 g

Балсам за устни dōTERRA SPA е естествена
формула, съдържаща растителни масла,
растителни продукти и етерични масла за
хидратиране и успокояване на устните, като
същевременно предоставя уникалния аромат
и вкус на етеричните масла. Заедно с новата
ни формула добавихме към оригиналния
бленд два нови вкуса от Wild Orange (Див
портокал) и Peppermint (Лютива мента). Нашият
Herbal Lip Balm (Балсам за устни) съдържа
ободряващия билков бленд от етерични масла
Lemon Verbena (Алойзия), Marjoram (Майорана)
и Spearmint (Сладка мента). Насладете се на
ароматите на рая с етеричните масла Ylang
Ylang (Иланг-иланг), Clementine (Клементина) и
Lime (Лайм), които се намират в нашия Tropical
Lip Balm (Балсам за устни).
• Всеки балсам за устни съдържа избран бленд
от етерични масла, който осигурява уникално
сетивно изживяване
• Маслото от моринга е омектяващо вещество,
което помага за подобряване на външния
вид и усещането на устните
• Маслото от авокадо осигурява хидратация,
незаменими мастни киселини и омекотяване,
за да поддържате устните си здрави
Налично и в разфасовка от 3 бр., по едно от всеки вкус

250 ml

• Етеричното масло Bergamot (Бергамот)
предоставя повдигащ, заземяващ аромат
• Grapefruit (Грейпфрут) има енергизиращ
и освежаващ аромат, който повдига
настроението
• Натриевият метил олеил таурат е меко
почистващо средство, извлечено от
незаменими мастни киселини, намиращи се
в растителните мазнини и масла

REPLENISHING BODY BUTTER
(ПОДХРАНВАЩО МАСЛО ЗА ТЯЛО)
198 g

Поглезете кожата си с богатата хидратация и
луксозното усещане на dōTERRA SPA
Replenishing Body Butter (Подхранващо масло
за тяло). Основата на тази естествена формула
комбинира масла от семена на шеа и какао,
известни със свойството си за овлажняване в
дълбочина и омекотяване на кожата.
• Етеричните масла Wild Orange (Див
портокал), Douglas Fir (Дугласка ела) и
Frankincense (Тамян) предоставят
ободряващи ароматни ползи
• Маслото от шеа овлажнява в дълбочина, като
същевременно поддържа кожата еластична
• Маслото от семена на жожоба се абсорбира
бързо в кожата, като овлажнява, хидратира и
спомага омекотяването

EXFOLIATING BODY SCRUB
(ЕКСФОЛИРАЩ СКРАБ ЗА ТЯЛО)
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub
(Ексфолиращ скраб за тяло) е успокояващ
скраб за тяло. С помощта на захарна тръстика
той нежно ексфолира и полира кожата,
оставяйки здравословно сияние.
• Маслото от сладък бадем служи като
овлажнител и осигурява гладко плъзгане по
кожата
• Слънчогледовото масло изглажда и
омекотява кожата
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Красива, лъскава коса с dōTERRA

SALON ESSENTIALS™ HAIR CARE
(ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА
ЗА КОСАТА)
Успокояващите и изчистващи свойства, които правят етеричните масла полезни за много от
нашите ежедневни задачи ги правят и полезни за поддържането на чиста коса със здрав вид.
Използвайки продукти за коса, които са съставени от силни етерични масла, можете лесно да
подсилите мекотата и блясъка на кичурите, без да се излагате на агресивните съставки, които
често участват в състава на обикновените продукти за грижа за косата.
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ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ЗА КОСА

ПОЛЗИ ОТ ЕТЕРИЧНИТЕ СЪСТАВКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА
•
•
•
•

Спомага за предпазване на боядисаната коса
Доказан омекотяващ ефект
По-добро омекотяване и разплитане
Поддържа влагата както в косата, така и в скалпа

• Силна и гладка на вид коса
• По-малко накъсване на косата
• Патентована смес от етерични масла
за здрав вид на косата и скалпа

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ ROOT
TO TIP SERUM (СЕРУМ ОТ КОРЕНА
ДО ВЪРХА)
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root to Tip Serum
(Серум от корена до върха) е
професионална формула за салон,
съдържаща етерични масла и подхранващи
липиди за осигуряване на гладка, лъскава
коса и здрав вид на скалпа.
• Съдържащ етерични масла Lavender
(Лавандула), Peppermint (Лютива мента),
Marjoram (Майорана), Cedarwood
(Кедрово дърво), Lavandin (Лавандин),
Rosemary (Розмарин), Niaouli (Ниаули) и
Eucalyptus (Евкалипт)
• Осигурява незабавно омекотяване,
изглаждане и блясък

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
PROTECTING SHAMPOO
(ПРЕДПАЗВАЩ ШАМПОАН)
250 ml

Насладете се на професионалната
формула от етерични масла клас CPTG™,
нежни почистващи средства и растителни
екстракти в dōTERRA Salon Essentials™
Shampoo (шампоан)
• Ефект на разпенване и почистване
чрез етеричните масла Wild Orange
(Див портокал) и Lime (Лайм) и
растителните екстракти
• Нежно премахва замърсяванията,
събрани по косата и скалпа
• Леко овлажнява косата, оставяйки
я мека на допир като след фризьор

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
SMOOTHING CONDITIONER
(ИЗГЛАЖДАЩ БАЛСАМ)
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Smoothing
Conditioner (Изглаждащ балсам) изглажда
косата и осигурява антистатичен ефект, който
поддържа космите подравнени по време на
оформяне за гладък, завършен вид.
• Ботаническите екстракти осигуряват
поддържане и защита на цвета на косата,
както и липиди, които ѝ придават здрав вид
• Действа като балсам, работещ в
дълбочина, който подобрява
поддържането на повърхността на косата,
особено при химически третирана коса
• Други естествени съставки поддържат
косата силна и здрава

SHAMPOO/CONDITIONER SAMPLES
(МОСТРИ ОТ ШАМПОАН/БАЛСАМ)
Десет комплекта от шампоан и балсам

ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

Налични единствено чрез Програмата за
лоялност (Loyalty Rewards Program LRP)
(вижте задната корица за подробна
информация)

ШАМПОАН КОМПЛЕКТ ОТ 2 БР.
две бутилки от 250 ml

БАЛСАМ КОМПЛЕКТ ОТ 2 БР.
две бутилки от 250 ml

ШАМПОАН И БАЛСАМ

една бутилка от 250 ml от всеки
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dōTERRA HEALING HANDS

™
dōTERRA Healing Hands™ носи изцеление и надежда на света, като осигурява на глобалните
общности инструменти, с които да станат независими. Чрез проекти, насочени към нуждите от
микрокредитиране, достъп до здравеопазване, образование, канализация и чиста вода и борбата
със сексуалния трафик на децата се дават възможности на хората и се променят животи.
Присъединете се към нас в тези усилия*. dōTERRA покрива всички режийни и административни
разходи на фондацията, като гарантира, че 100% от всички дарения отиват директно към тези,
които получават помощ.
*dōTERRA Healing Hands Foundation е фондация в Съединените щати.

dōTERRA HEALING HANDS

Нетната покупна цена на dōTERRA Hope Touch
и dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (Спа лосион
за ръце с розово масло) е дарение на
инициативата към dōTERRA Healing Hands.
dōTERRA SPA ROSE HAND LOTION
(СПА ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ С
РОЗОВО МАСЛО)
100 ml

dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (Спа лосион
за ръце с розово масло) е лек, примамлив
лосион с етерично масло Rose (Роза) от клас
CPTG™, който прави кожата гладка и красива.
Като най-ценното етерично масло на dōTERRA,
Rose (Роза) прави този лосион за ръце
уникален като аромат и ползи за кожата.
• Маслата от семена на слънчоглед и
макадамия са известни със своите
изключителни подхранващи свойства
и със способността си да задържат
влагата в кожата
• Формулата без мазнини осигурява
хидратация на ръцете

dōTERRA HOPE™ TOUCH
рол-он от 10 ml

dōTERRA Hope™ Touch е уникален бленд
от етерични масла, който комбинира
свежия аромат на Bergamot (Бергамот) с
Ylang Ylang (Иланг-иланг) и Frankincense
(Тамян), леко подсладен с топлия аромат
на зърна от ванилия абсолю.
• Нанесете върху китките, врата и точките
на пулса за персонализирано ухание
• Дръжте в чантата и нанасяйте през
целия ден за повдигане на настроението
• Лесна и удобна рол-он бутилка за лесно
приложение през целия ден
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Ежедневна подкрепа и облекчение

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ZENGEST
Използвайки патентовани блендове от етерични масла, всеки продукт в продуктовата линия ZenGest™
е създаден, за да можете да го използвате у дома или в движение. Разгледайте цялата гама от продукти
ZenGest и открийте предимствата им.

†Oligonol™ е търговска марка на AminoUp Chemical Co., LTD.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ДЪВЧАЩИ ТАБЛЕТКИ
DIGESTTAB™

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА
ZENGEST™ GX ASSIST™

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА
ZENGEST™ PB ASSIST™+

ZenGest™ е един от най-популярните блендове
на doTERRA поради многото си ползи. Сега
този невероятно ефективен бленд се
предлага в удобна таблетка за дъвчене.

GX Assist™ е комбинация от етерични масла от
клас CPTG™ (сертифициран чист тестван клас)
и каприлова киселина.

Пробиотик означава „до живот“ и
пробиотиците се консумират от хиляди
години. PB Assist™+ е патентована формула от
пребиотични фибри и шест щама пробиотични
микроорганизми в уникална растителна
капсула с двоен слой.

100 дъвчащи таблетки

• Таблетка с калциев карбонат, съдържаща
ZenGest поддържащ бленд с етерични масла
от Ginger (джинджифил), Fennel (резене),
Coriander (кориандър), Peppermint (лютива
мента) и други

60 меки дражета

• GX Assist съдържа патентован бленд на
dōTERRA от етерични масла от клас CPTG
(сертифициран чист тестван клас) от Oregano
(Риган), Tea Tree (Чаено дърво), Lemon
(Лимон), Lemongrass (Лимонена трева),
Peppermint (Лютива мента) и Thyme (Мащерка)
• Формулирана за употреба в продължение
на 10 дни като подготвителна стъпка за
почистване преди употреба на хранителна
добавка PB Assist™+
НАПРАВЕНА С ЕНТЕРИЧНИ МЕКИ ДРАЖЕТА

ZENGEST™ SOFGELS (МЕКИ ДРАЖЕТА)

ZENGEST TERRAZYME™

Добре познатите етерични масла в ZenGest™
са известни със своите успокояващи свойства.
ZenGest Softgels (Меки дражета)са удобен и
лесен начин да се сдобиете с полезните
качества на патентования бленд ZenGest.

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

60 меки дражета

• Включва патентован бленд от етерични
масла Ginger (Джинджифил), Peppermint
(Лютива мента), Tarragon (Естрагон), Fennel
(Резене), Caraway (Кимион), Coriander
(Кориандър) и Anise (Анасон)
• Помага за успокояване и облекчение
НАПРАВЕНО С
РАСТИТЕЛНИ МЕКИ ДРАЖЕТА

30 капсули

• Уникална система за прием на двуслойни
растителни капсули
• Осигурява активни пробиотични култури и
разтворими пребиотични FOS
(фруктоолигозахариди)
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

90 капсули

• Растителни HPMC капсули без
натриев лаурил сулфат
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

Не са предназначени да заместят разнообразната балансирана диета и здравословния начин на живот
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ
ДОБАВКИ dōTERRA™
Както биологичните и физиологичните фактори, така и факторите на околната среда допринасят
за здравето на даден индивид. Това означава, че всеки може да се нуждае от допълнителна помощ
в уникална област. Чрез авангардни научни разработки dōTERRA осигури допълнително подпомагане
чрез специализирани добавки.
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ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

DDR PRIME™

DDR PRIME™

15 ml

60 меки дражета

Името на марката Deep Blue™
е синоним на успокояващ
ефект. Може да се извлече
полза само ако приемлива
добавка допълва локалните
предимства на продуктовата
линия Deep Blue.

Етеричното масло DDR Prime™
е патентован бленд от
етерични масла, които
включват Clove (Карамфил),
Thyme (Мащерка) и Wild
Orange (Див портокал).

60 капсули

• Осигурява екстракти от
Frankincense (Тамян), Turmeric
(Турмерик), Green tea (Зелен
чай), Ginger (Джинджифил),
Pomegranate (Нар) и Grape
Seed (Гроздови семки)
• Може да се използва заедно с
Deep Blue Rub (за мазане) или
облекчаващ бленд Deep Blue

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БЛЕНД

• Добавете няколко капки към
растителна капсула
• Добавете 1–2 капки
ежедневно към цитрусови
напитки, чайове или вода
• Използвайте ежедневно DDR
Prime като част от Вашите
цели за новата година!

ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

SOFTGELS (МЕКИ ДРАЖЕТА)
DDR Prime™ включва етерични
масла от Frankincense (тамян),
Wild Orange (див портокал),
Litsea (лицеа), Thyme
(мащерка), Clove (карамфил),
Summer Savory (лятна
чубрица), Niaouli (ниаули) и
Lemongrass (лимонена трева).
Капсулите DDR Prime са лесни
за преглъщане и предоставят
лесен и удобен начин за
приемане на бленда от
етерични масла на DDR Prime
навсякъде и по всяко време.
• Всички предимства на DDR
Prime в лесно за преглъщане
меко драже
НАПРАВЕНО С
РАСТИТЕЛНИ МЕКИ
ДРАЖЕТА

MITO2MAX™

TRIEASE™

ZENDOCRINE™

60 капсули

60 меки дражета

60 меки дражета

КОМПЛЕКС

Всеки може да се съотнесе с
чувството, че е муден и че се
влачи през деня, чакайки го
да приключи. Популярната
хранителна добавка
Mito2Max™ на dōTERRA ще Ви
помогне с всичко, което Ви
предстои през деня.
• Не забравяйте да го сложите
в чантата си за бързо
действие в движение
ИЗРАБОТЕН С
РАСТИТЕЛНИ КАПСУЛИ
БЕЗ НАТРИЕВ ЛАУРИЛ
СУЛФАТ

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™

МЕКИ ДРАЖЕТА
Всяко меко драже съдържа
равни части етерични масла
Lemon (Лимон), Lavender
(Лавандула) и Peppermint
(Лютива мента) Сега, с тези
специално формулирани
TriEase™ Softgels (Меки
дражета), трите носещи ползи
етерични масла може да се
приемат бързо и лесно, когато
пътувате или посещавате
събития на открито.
• Бърз и лесен прием, когато
най-много се нуждаете от тях
НАПРАВЕНО С
РАСТИТЕЛНИ МЕКИ ДРАЖЕТА

SOFTGELS (МЕКИ ДРАЖЕТА)
Zendocrine™ Softgels (Меки
дражета) осигуряват бърз и
лесен начин за прием на
Zendocrine възстановяващ
бленд на dōTERRA, независимо
дали пътувате, бързате или
просто харесвате приема
на капсули!
• Включва патентован бленд от
етерични масла от Tangerine
(Тангерина), Rosemary
(Розмарин), Geranium
(Гераниум), Juniper Berry
(Хвойна) и Cilantro (Силантро)
• Лесен начин за прием на
Zendocrine възстановяващ
бленд
НАПРАВЕНО С
РАСТИТЕЛНИ МЕКИ
ДРАЖЕТА

Не са предназначени да заместят разнообразната балансирана диета и здравословния начин на живот
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

dōTERRA

LIFELONG VITALITY PACK™
Тази колекция от мощни добавки за всеки ден бързо се превърна в една от най-популярните продуктови
линии на dōTERRA. Основните продукти на dōTERRA Lifelong Vitality Pack — xEO Mega™, Microplex VMz™
и Alpha CRS™+ — са създадени да Ви помогнат във Вашето пътуване към по-добра жизненост и уелнес.
С важни хранителни вещества, ползи за метаболизма и мощни антиоксиданти тези добавки работят
заедно за насърчаване на енергията, здравето и дълготрайната жизненост

ALPHA CRS™ + CELLULAR
VITALITY COMPLEX

MICROPLEX VMZ™
FOOD NUTRIENT COMPLEX

dōTERRA Alpha CRS™+ е патентована
формула, която комбинира мощни нива на
натурални ботанически екстракти. Alpha
CRS+ е предназначен за ежедневна
употреба с xEO Mega™ или vEO Mega™ и
Microplex VMz™ за подпомагане на уелнеса.

dōTERRA Microplex VMz™ е хранителна
добавка от бионалични витамини и
минерали, често недостигащи в
съвременните начини на хранене.

120 капсули

120 капсули

• Подпомага уелнеса
• Съдържа патентован бленд,
ексклузивен за dōTERRA, който
включва мощни полифеноли
• Комбинира натурални ботанически
екстракти
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ БЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL
OMEGA COMPLEX
(ОМЕГА КОМПЛЕКС)

vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL
OMEGA COMPLEX
(ОМЕГА КОМПЛЕКС)

xEO Mega™ е революционна формула, която
смесва етерични масла от клас CPTG™
(сертифициран чист тестван клас) с
естествени омега-3 мазнини с морски и
растителен произход и каротеноиди.

vEO Mega™ е революционна формула, която
смесва етерични масла от клас CPTG™
(сертифициран чист тестван клас) с омега
мастни киселини с растителен произход и
от водорасли.

• Осигурява равно съотношение на EPA
(ейкозапентаенова киселина) и DHA
(докозахексаенова киселина) от
устойчиви концентрати на рибено масло
и масло Echium (Усойниче) с мастни
киселини SDA и GLA
• Осигурява спектър от каротеноиди
• Съдържа етерични масла от Clove
(Карамфил), Frankincense (Тамян), Thyme
(Мащерка), Cumin (Кимион), Wild Orange
(Див портокал), Peppermint (Лютива мента),
Ginger (Джинджифил), Caraway (Ким) и
German Chamomile (Немска лайка)

• Съдържа етерични масла от Clove
(Карамфил), Frankincense (Тамян), Thyme
(Мащерка), Cumin (Кимион), Wild Orange
(Див портокал), Peppermint (Лютива мента),
Ginger (Джинджифил), Caraway (Ким) и
German Chamomile (Немска лайка)
• Включва есенциални мастни киселини от
масла от лен, водорасли, семена от инча
инчи, пореч, червена боровинка, нар,
тиквени и гроздови семки
• Включва каротеноиден екстракт от
микроводорасли от чист астаксантин
и други каротеноиди

120 меки дражета

НАПРАВЕНО С
РАСТИТЕЛНИ МЕКИ ДРАЖЕТА
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• Включва балансирана комбинация
от витамини A, C и E, както и
B-витамин комплекс
• Съдържа производни на храната
минерали и органични микроелементи
• Оптимизира усвояването на хранителните
вещества с бленд от пълноценни храни и
система за снабдяване с ензими

ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК

120 течни капсули

ИЗРАБОТЕН С
РАСТИТЕЛНИ ТЕЧНИ КАПСУЛИ

Не са предназначени да заместят разнообразната балансирана диета и здравословния начин на живот

ДИЕТИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™, ВКЛЮЧВАЩИ ALPHA CRS™+,
MICROPLEX VMZ™ И xEO MEGA™
ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ЗАКУПУВАНЕТО НА LIFELONG VITALITY PACK Е ПЪРВАТА СТЪПКА ПО ПЪТЯ КЪМ
ЖИЗНЕНОСТ И УЕЛНЕС ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, КОИТО СА УДОБНИ И НА ДОСТЪПНА ЦЕНА

ДИЕТИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ dōTERRA
LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™, ВКЛЮЧВАЩИ
ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ И vEO MEGA™
ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

Налични единствено чрез Програмата за лоялност (Loyalty Rewards
Program LRP) (вижте задната корица за подробна информация)

Налични единствено чрез Програмата за лоялност (Loyalty Rewards
Program LRP) (вижте задната корица за подробна информация)

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА УЕЛНЕС ПРОГРАМА
КУПЕТЕ 1 ОТ СЛЕДНИТЕ ПАКЕТИ
ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

Персонализирайте
и спестете
Със закупуването на един
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™,
dōTERRA Lifelong Vitality Vegan
Pack™ или един dōTERRA Daily

ИЛИ

ИЛИ

Lifelong Vitality Pack™

Lifelong Vitality Vegan Pack™

Daily Nutrient Pack™

И ИЗБЕРЕТЕ ДО 3 ОТ ПРОДУКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ, В КАКВАТО
И ДА Е КОМБИНАЦИЯ И С НАМАЛЕНА ЦЕНА

Nutrient Pack™ чрез Програмата
за лоялност (Loyalty Rewards
Program LRP) можете да
изберете до 3 допълнителни
целеви добавки със значителна
отстъпка от цената.

Mito2Max™

Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™

Microplex VMz™

PB Assist™+

Когато правите Вашата поръчка за LRP, моля, проверете, за да видите най-новите опции за добавки, от които да избирате.
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
ЗА ДЕЦА dōTERRA™
Детските хранителни добавки на dōTERRA спомагат за растежа на детето, осигурявайки му омега-3
мастни киселини, пълноценни хранителни вещества, витамини и минерали в приятна и удобна форма.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА

dōTERRA A2Z CHEWABLE™

PB ASSIST™ JR

IQ MEGA™

dōTERRA a2z Chewable™ е патентована формула
от съставки, разработена за хора, които имат
затруднения с преглъщането на капсули.

PB Assist™ Jr. е пробиотична добавка на прах,
предназначена за деца или възрастни, които
имат проблем с преглъщането на хапчета.
Пробиотиците са смесени във вкусен прах за
перорално приложение – един лесен и
приятен начин да включите пробиотиците в
своето ежедневно меню.

IQ Mega™ отделя рибения вкус от рибеното
масло и добавя свежия портокалов вкус на
етерично масло от клас CPTG™ от Wild Orange
(Див портокал).

60 таблетки

• Комбинация от витамини от група В с микс
от витамини A, C и E
• Създадени специално за деца в удобна,
вкусна форма
• Вкусни ежедневни дъвчащи таблетки със
сладък вкус на диня

30 сашета

• Вкусен, лесен за употреба продукт, който
децата обожават
• Съдържа уникален бленд от шест различни
пробиотични щама, специално подбрани
заради ползите за децата

150 ml

• Осигурява 1.300 мг чисти, концентрирани,
молекулно филтрирани и напълно
ароматизирани мастни киселини с морски
произход с 900 мг DHA (докозахексаенова
киселина) и 400 мг EPA (ейкозапентаенова
киселина) във всяка дневна порция
• Предназначено да се използва с таблетки
dōTERRA a2z Chewable™
• Формулиран с етерично масло от Wild Orange
(див портокал) на dōTERRA от клас CPTG™
(сертифициран чист тестван клас)

Не са предназначени да заместят разнообразната балансирана диета и здравословния начин на живот

67

SMART & SASSY™
Поради своите ползи при вътрешен прием, етеричните масла могат да бъдат полезна част от поддържането на
здравословен начин на живот, когато се комбинират със здравословно хранене и подходящи упражнения.
Следващия път, когато жадувате за нездравословна храна или сладкиши, вземете Smart & Sassy™ вместо това!

SMART & SASSY

SMART & SASSY™

SMART & SASSY™

15 ml

90 меки дражета

АКТИВЕН БЛЕНД

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.
• Жизненият, пикантен аромат на масло Smart & Sassy може
да ви помогне да получите положителното настроение,
което ви е необходимо по време на енергична тренировка
• Направете консумирането на Smart & Sassy с вода преди
храна част от ежедневието си

SOFTGELS (MЕКИ ДРАЖЕТА)
Smart & Sassy™ Softgels (Меки дражета) съдържат
патентования Smart & Sassy активен бленд на dōTERRA в
удобно меко драже. Този бленд съдържа етерични масла от
Grapefruit (Грейпфрут), Lemon (Лимон), Peppermint (Лютива
мента), Ginger (Джинджифил) и Cinnamon (Канела). Smart &
Sassy Softgels (меки дражета) са перфектни за хора в
движение или за хора, които търсят лесен и удобен начин,
за да изпитат ползите от бленда Smart & Sassy на dōTERRA.
НАПРАВЕНО С РАСТИТЕЛНИ
МЕКИ ДРАЖЕТА
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dōTERRA WOMEN

dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women е продуктова линия, формулирана да откликне на уникалните и променящите се
здравословни нужди на жените. Нормалните хормонални нива повлияват на женското добро
здраве и емоционално благосъстояние от ранните ѝ години на тийнейджър до прехода ѝ през
менопаузата. Продуктовата линия dōTERRA Women предоставя на жените необходимата ежемесечна
подкрепа през различните фази на живота.

dōTERRA WOMEN

CLARYCALM™

УСПОКОЯВАЩ БЛЕНД
рол-он 10 ml

ClaryCalm™ е патентован бленд от
етерични масла, който има успокояващо и
облекчаващо въздействие.
• Включва бленд от етерични масла от
Clary Sage (Салвия), Lavender (Лавандула),
Bergamot (Бергамот), Roman Chamomile
(Римска лайка), Cedarwood (Кедрово
дърво), Ylang Ylang (Иланг-иланг),
Geranium (Гераниум), Fennel (Резене),
Palmarosa (Палмароза) и Vitex (Витекс)
• Нанесете по кожата за охлаждащ,
успокояващ ефект
• ClaryCalm може да се използва за
балансиране на емоциите

BONE NUTRIENT ESSENTIAL
COMPLEX (ОСНОВЕН КОМПЛЕКС
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
КОСТНАТА СИСТЕМА)
120 капсули

Bone Nutrient Essential Complex (Основен
комплекс за поддържане на костната
система) на dōTERRA Women (жени) е бленд
от витамини и минерали, специфично
подбрани в полза на жените.
• Включва бионалични форми на
витамини C и D, калций, магнезий
и други микроелементи
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ VБЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX (ОСНОВЕН
КОМПЛЕКС ФИТОЕСТРОГЕН)
60 капсули

Phytoestrogen Essential Complex (Основен
комплекс фитоестроген) на dōTERRA
Women е бленд от стандартизирани
растителни фитоестрогени и
концентрирани лигнани от ленени семена,
формулиран специално за жени.
• Формулиран със стандартизиран
екстракт от нар
• Изцяло натурална формула, направена
с растителни HPMC капсули без натриев
лаурил сулфат
ИЗРАБОТЕН С РАСТИТЕЛНИ
КАПСУЛИ VБЕЗ НАТРИЕВ
ЛАУРИЛ СУЛФАТ

WOMEN’S HEALTH KIT (КОМПЛЕКТ)
Съдържа Phytoestrogen Essential Complex (Основен комплекс
фитоестроген), Bone Nutrient Essential Complex (Основен
комплекс за поддържане на костната система) и бленд от
етерични масла ClaryCalm™.

ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

Налични единствено чрез Програмата за лоялност (Loyalty Rewards
Program LRP) (вижте задната корица за подробна информация)
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ПРОГРАМА
ЗА
ЛОЯЛНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ
НА dōTERRAZ
Имате ли любим продукт на dōTERRA, без който не можете да живеете? Бихте ли искали да се насладите
на удобството да получавате dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ автоматично всеки месец? Искате ли да
печелите безплатен продукт всеки път, когато правите поръчка? Програмата за лоялност на dōTERRA
(Loyalty Rewards Program LRP) предоставя удобен начин за получаване на автоматична месечна поръчка
от вашите любими продукти на dōTERRA, доставени директно във вашия дом. Всеки месец, в който
участвате в Програмата за лоялност (Loyalty Rewards Program), печелите нарастващ брой наградни
точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на продукт – спечелете до 30% от квалифицирани
поръчки за лоялност! Можете да промените продуктите във Вашата месечна поръчка или да отмените
Вашето LRP споразумение по всяко време без задължения. За да получите повече информация за
програмата, говорете с Wellness Advocate (уелнес консултанта), който Ви е дал този Продуктов наръчник,
или се свържете с dōTERRA по най-удобния за Вас начин от посочените по-долу.
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА dōTERRA EUROPE:
Belgium

+3228085160

contact by phone

Italiano		

+39 0426270026

assistenzaclienti@doterra.com

Čeština 		

+42 228882251

zakaznickyservis@doterra.com

Magyar		

+36 18088058

hungary@doterra.com

Български

Dansk		

Deutsch		

Deutsch (Austria)
Deutsch (Swiss)
Eesti 		

English (Ireland)

+359 24917289
+45 89881085

+49 3056796808
+43 720115368

+41 (43) 508 28 78
+37 26601798

+35 316917051

English (South Africa) +27 105002462

bulgaria@doterra.com

kundeservice@doterra.com

kundendienst@doterra.com

kundendienst@doterra.com

kundendienst@doterra.com
estonia@doterra.com

europeanorders@doterra.com
southafrica@doterra.com

English (U.K.)

+44 2033180064

europeanorders@doterra.com

Français		

+33 182888834

france@doterra.com

Español		

Israel		

+34 911235514

+97 237630839

espana@doterra.com
israel@doterra.com

Latvija		
Nederlands

Norsk 		

Polski		

Português		

Română		

русский		

Slovenčina		

Slovensko 		

Suomi		

Svenska		

Україна		

+371 64098859

+31 208085094
+47 21959499

+48 22 30 79 764
+35 1308800575
+40 316303696

+7 4996092601

+421 233056269
+38 682880204

+35 8942454216
+46852507011

+38 (044) 228-14-72

Освен както е посочено, всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски
марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.		 EU BG Продуктов наръчник
dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Обединеното кралство
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

latviesuvaloda@doterra.com

klantenservice@doterra.com
kundesupport@doterra.com
polska@doterra.com

portugues@doterra.com
romania@doterra.com
russian@doterra.com

zakaznickyservis@doterra.com

storitvezastranke@doterra.com
asiakaspalvelu@doterra.com
sverige@doterra.com
ukraine@doterra.com
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