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Изпитани и надеждни
Живеем във време, в което възможностите и идеите за подобряване на 
здравето и благосъстоянието са леснодостъпни. 

Отговорът може да бъде открит чрез личен опит. Можете да се доверите на своя 
подход, като откривате прости, безопасни и иновативни решения. 

Когато усетите върху себе си мощните полезни свойства на етеричните масла, ще 
разберете защо dōTERRA™ прави революция в начина, по който семействата се 
грижат за своето здраве и благосъстояние. 



Когато усетите освежаващия, зареждащ с енергия аромат на борови 
дървета, успокояващия аромат на лавандула или ободряващия мирис на 
лимони, вие откривате етеричните масла – мощни и естествени аромати. 

В природата етеричните масла се срещат в корените, стъблата, листата, смолите, 
цветовете и кората на растенията. Етеричните масла помагат на растенията да 
се адаптират към постоянно изменящата се среда, като ги защитават от заплахи 
и осигуряват полезни свойства. 

Когато ароматните съединения на растенията се дестилират, за да се получат чисти, 
активни и ефективни съставки, те стават мощен инструмент за поддържане на 
благосъстоянието на семейството. 

Етерични масла CPTG Certified Pure Tested Grade™ 

Сертифициран чист тестван клас 



Визията на doTERRA™

Названието „dōTERRA“ произлиза от латинския език и означава „дар от Земята“. 

През пролетта на 2008 г. група специалисти в областта на здравеопазването и бизнеса, 
които вече имат натрупан богат личен опит с полезните свойства на етеричните масла 
за подобряване на живота, се обединиха с една обща визия – представяне пред света 

на един нов стандарт на висококачествени етерични масла. 

Те търсеха нещо различно, което би се харесало на всички хора – от тези, 
които не знаят нищо за етеричните масла, до онези, които се считат за експерти 

в областта.

Въпреки че dōTERRA отбеляза феноменално развитие, създателите 
ѝ продължават да поддържат бизнес културата на малка компания, 

в която всеки има своето място и мнението му е важно. 



Като част от нашата визия да поднесем нов стандарт за висококачествени етерични масла на света, ние от dōTERRA 
инвестираме в развитието на науката за етеричните масла. Това се осъществява по много различни начини и се 
управлява от силен екип за изследвания и развитие на dōTERRA.

Този отдел се състои от изследователи с научни степени и опитни специалисти, които събират данни от научни и 
клинични изследвания, идентифицират потребности за изследвания, създават и реализират проучвания и подготвят 
тези проучвания за представянето им пред други заинтересовани страни. За да се реализират тези постоянни 
проучвания, dōTERRA има и продължава да създава връзки с болници, университети и други организации, 
занимаващи се с научни изследвания. 

Крайната цел е по-доброто разбиране на това как действат етеричните масла – как си взаимодействат компонентите 
в едно етерично масло, как етеричните масла взаимодействат с клетките, как това влияе на хората и как могат да 
подобрят нашите домове и средата около нас като цяло.

Тези проучвания обикновено се представят в нашите годишни Глобални и европейски конференции, след което се 
разпространяват чрез други средства. Те информират, обогатяват и помагат на Уелнес консултантите на dōTERRA 
и на клиентите относно най-добрия начин за използване на етеричните масла за постигане на най-добрите резултати.

Основни факти
•  2008 –  CPTG Certified Pure Tested Grade™ става символ на ненадминатия процес за гарантиране на качеството 

на dōTERRA™.

•  2010 –  Подема се инициативата Healing Hands на dōTERRA – филантропско начинание, целящо предоставяне 
на помощ и надежда на света.

•  2014 –  Чрез Co-Impact Sourcing™ dōTERRA предоставя етерични масла с най-високо качество, като 
същевременно стимулира икономически, майсторите занаятчии и общностите, където се добиват 
етерични масла.

•  2018 –  Над 5 000 000 Уелнес консултанти правят революция в начина, по който семействата организират 
своя здравословен и щастлив живот чрез прости, безопасни и иновативни решения. 



Приложение за всяка ситуация
Независимо дали приемате етеричните масла вътрешно, възползвайки се от полезните свойства на ароматите, или 
ги прилагате външно, те Ви дават сила с максимална увереност да поддържате здравето и щастието в живота си 
и в живота на своето семейство.

dōTERRA™ предлага селекция от единични етерични масла и разнообразни специални смеси. Всяко етерично масло 
предлага уникални полезни свойства, а блендовете от етерични масла създават синергичен ефект, който още повече 
подсилва съвкупните полезни свойства. 
 
Освен етеричните масла и патентованите смеси от етерични масла, можете да усетите действието на етеричните 
масла и в много ежедневни продукти. В действителност вероятно вече познавате някои етерични масла – масло от 
гаултерия в дъвките, масло от чаено дърво в продуктите за коса, както и ментата в пастата за зъби. 



• Добавки за здраве
•  Продукти за дома и 

почистващи продукти 
• Контрол на теглото

 • Грижа за кожата
 • Грижа за косата
 • Спа продукти

dōTERRA™ непрекъснато търси нови и иновативни начини за включване 
на ценните свойства на етеричните масла в продукти, които Вие и Вашето 
семейство използвате. 



От решаващо значение за етеричните масла не е само събирането на 
растенията. Трябва да се разбира и процесът на дестилация – дори най-
дребната подробност може да повлияе върху състава на едно етерично 
масло. Ето защо, ние в dōTERRA се доверяваме на източници, които са 
усъвършенствали процеса, получавайки знания и мъдрост, събирани от 
поколения майстори занаятчии.

Когато става дума за благосъстоянието на Вас и Вашето 
семейство, искате да сте сигурни, че това, което давате 
на близките си, е безопасно и ефикасно. Когато става 
дума за етеричните масла, това означава съчетание на 
традиционния и модерния подход.

dōTERRA™ получава своите етерични масла от глобална мрежа от 
фермери и растениевъди. Прилагайки познанието, натрупвано 
от много поколения, тези фермери знаят точно кога да съберат 
растенията и кои части от растението да съберат, за да 
се постигне максимална чистота и сила на активните съставки 
на етеричните масла. 

Съчетание на  
традиции и съвременност



Ангажиментът за качество на dōTERRA™ е много повече от търсене на подходящите източници на етерични 
масла. Той включва също и модерните практики за тестване, за да се гарантира чистота, сила на активните 
съставки и постоянни резултати. Използвайки най-съвременни технологии и световно известни химици, 
специализиращи в анализа и определянето на ароматните съставки, dōTERRA тества всяка партида етерични 
масла, за да се увери, че винаги получавате най-чистото и най-висококачественото масло.

Многообразието от тестове, които dōTERRA използва, са част от протокола за качество CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ Сертифициран чист тестван клас. Когато едно масло се квалифицира като съответстващо на 
статуса CPTG, можете да сте сигурни, че то е чисто, активно и ефикасно.

dōTERRA си партнира с химици, биолози и микробиолози, ботаници и медицински специалисти, за да създаде 
едно цялостно разбиране, необходимо за правилното снабдяване, анализ и използване на етерични масла.

Тестовете, включени в протокола 
CPTG, обхващат:        
• Органолептично тестване
• Масспектрометрия*
• Газова хроматография*
• Микробиологично тестване
•  Инфрачервена спектроскопия 

с трансформация на Фурие (FTIR)
• Тестване на хиралност
• Изотопен анализ
•  Тестване за тежки метали  

(когато е необходимо)

Chromatographic
Column

Gas
Cylinder

Detector

Sample
GCMSGCMS

*Анализи чрез газова хроматография и масспектрометрия (GC/MS) 
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Всеки човек придобива уникален, индивидуален 
опит, когато използва етерични масла. Етеричните 
масла са повлияли положително върху живота на 
хиляди хора по много начини. 

Може би вече сте чували някои от трогателните 
истории, разказвани от Уелнес консултантите, 
клиентите или от някой друг, когото познавате и 
който използва етерични масла. 

Прости, безопасни и 
иновативни решения



Когато започнете да трупате личен опит с етеричните масла, ще поискате да научите 
повече за техните полезни свойства, как да ги използвате и дори как да създадете 
свой собствен бизнес. dōTERRA™ се фокусира върху предоставяне на обучението, 
което търсите, чрез уеб сайта си doterra.com. 



Ценим високо многото други дарове, които получаваме от етеричните масла, както и отговорността 
да предадем нататък тези дарове.

Чрез стратегия, наречена „Co-Impact Sourcing“, dōTERRA работи за подобряване на живота на общностите по 
целия свят. Много от етеричните масла, предлагани от dōTERRA, произхождат от развиващи се държави, където 
растениевъдите и работещите по дестилацията често са оставени на милостта на трети страни. Co-Impact Sourcing 
помага за създаване на обединения от фермери и работещи в дестилацията на маслата, което елиминира 
необходимостта от тези трети страни. По този начин местните общности получават справедливо и навременно 
плащане, което не само поддържа техните култури и реколти, но също имат пряко, непосредствено влияние върху 
общността. dōTERRA подпомага тези обединения, като осигурява ресурси, инструменти и обучения, необходими 
за поддържането на дълготрайно партньорство.

Освен върху бизнес страната на Co-Impact Sourcing, dōTERRA работи и за подобряване на качеството на живот 
на семействата, живеещи в тези общности, чрез инициативата Healing Hands на dōTERRA. Като международна 
регистрирана организация с нестопанска цел, Healing Hands се ангажира в подобряването на живота 
и предлагането на надежда на милиони хора по целия свят.

Healing Hands е участвала в много проекти, включително следните:

•  Микрокредитиране, осигуряващо финансиране чрез револвиращи кредити за предприемачите в 
развиващите се общности

• Кладенци и програми за чиста вода
• Изграждане и възстановяване на училища и клиники
• Медицинско оборудване и ресурси за болници и клиники
• Образование в областта на хигиената и здравето



Healing Hands участва в множество различни проекти за 
услуги по света. Бяха направени наследствени дарения от 
100 000 щ.д. в Пиура, Перу, както и в Чикимула, Гватемала, 
за създаване на фондове за микрокредитиране. С тези 
револвиращи кредити се финансират предприемачи в 
общността. Други хуманитарни проекти, финансирани 
от инициативата Healing Hands, включват дарения на 
строителни материали за семейства във Филипините след 
тайфуна „Хайян“ и изграждане на нова водопроводна 
система в Хаити, която снабдява жителите по селата 

с чиста вода, която не е необходимо да преваряват. 
Активно ангажирана и в образованието и медицинската 
помощ, Healing Hands е помогнала за възстановяване и 
изграждане на училища в Гватемала и Хаити. Бяха дарени 
медицинско оборудване и консумативи на медицински 
център в Гватемала, който имаше крайна нужда от тях. 
В Боливия Healing Hands помогна за разширяване 
на медицинския център Jalsuri, за да бъдат по-добре 
посрещнати растящите потребности на клиниката.

Нашите инициативи Healing Hands са ориентирани към вдъхване 
на изцеление и надежда на света благодарение на усилията ни да 
направим възможен живот без болести и нищета, като крайната цел 
е да научим хората навсякъде да се осланят на собствените си сили.



Поемете отговорност за Вашето здраве 
и благосъстояние
Когато става дума за здравето и благосъстоянието на Вас и Вашите любими хора, ние знаем, че искате 
само най-доброто. С dōTERRA™ ще сте сигурни, че получавате точно това. 

Каним Ви да опитате сами какво могат да направят за Вас етеричните масла и продуктите, съдържащи 
етерични масла на dōTERRA. 
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