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NAŠE POSLÁNÍ 
Závazkem společnosti dōTERRA je šířit prospěšné účinky esenciálních olejů, které 
zlepšují životy lidí po celém světě. Jak to děláme?

•   Objevujeme a vyvíjíme nejkvalitnější produkty  
s esenciálními oleji na světě ve spolupráci s 
významnou sítí vysokoškolsky vzdělaných  
a zkušených botaniků, chemiků, vědců a 
zdravotnických odborníků.

•   Vyrábíme produkty s esenciálními oleji, které  
splňují nejvyšší normy kvality, čistoty a bezpečnosti 
v odvětví – oleje certifikované čisté testované 
kvality (CPTG™).

•  Produkty distribuujeme prostřednictvím wellness 
konzultantů, kteří pracují z domova, předvádějí a 
prodávají wellness produkty společnosti dōTERRA 
ve své lokalitě a zajišťují v tomto odvětví vzdělávání. 
To vše formou osobního kontaktu či globálně 
prostřednictvím vlastních webových stránek,  
na nichž lze nakupovat.

•   Vytváříme příležitosti ke vzdělávání pro všechny, 
kteří se zajímají o možnosti esenciálních olejů 
testované kvality jako wellness alternativu  
péče o tělo.

•   Organizujeme setkání zdravotnických odborníků z 
oblasti tradiční i alternativní medicíny a vybízíme  
je k hlubšímu zkoumání využití esenciálních olejů  
v moderní zdravotnické praxi.



Patentované wellness produkty s esenciálními oleji dōTERRA™ prodávají výhradně wellness konzultanti 

formou osobního kontaktu, na vlastních webových stránkách a ve wellness centrech a lázních po celých 

Spojených státech i v zahraničí. Objednávat můžete u wellness konzultanta, který vám dodal tento katalog 

výrobků, nebo zavolejte na jedno z čísel uvedených na zadní straně obálky, kde vám sdělí, kdo je konzultantem 

ve vaší lokalitě. V rámci distribuční sítě produktových poradců jsou k dispozici různé možnosti.
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V roce 2008 se setkala skupina odborníků z oblasti zdravotnictví a profesionálních obchodníků, a vznikla společná 
vize nabídnout světu účinné, čisté esenciální oleje. Shodli se, že jsou-li esenciální oleje získané z dobrých a 
optimálních zdrojů a oblastí, a je-li provedeno důkladné testování nejvyšší úrovně čistoty a účinnosti, mohou se 
esenciální oleje stát skutečným darem Země lidstvu. Tehdy založili společnost pod názvem dōTERRA, odvozeným  
z latiny, tedy „Dar země“. S tímto darem přichází i odpovědnost respektovat sílu každého prvku, odborné znalosti  
a zkušenosti všech pěstitelů a potenciál, který tento dar může přinést každé přispívající komunitě. 

Společnost dōTERRA se zaměřuje na udržení nejvyšší úrovně čistoty a udržitelnosti, neboť prostřednictvím 
iniciativy Co-Impact Sourcing™ spolupracuje s místními pěstiteli z celého světa. Tento jedinečný model zavádí 
dlouhodobá, oboustranně výhodná partnerství s dodavateli, kdy zkušení zemědělci dohlížejí na plodiny a ideální 
podmínky pro jejich pěstování, a společnost dōTERRA na oplátku poskytuje pracovní místa s férovým 
ohodnocením, posiluje tak místní ekonomiku a vytváří zdravější a stabilnější dodavatelské řetězce. 

Každý esenciální olej dōTERRA prochází přísným testováním CPTG – Certified Pure Tested Grade™ (certifikovaná 
čistá testovaná kvalita), řízeným špičkovými poznatky z oblasti výzkumu a testování esenciálních olejů. Společnost 
dōTERRA těží z rostoucího množství odborných znalostí a zkušeností vědeckého poradního výboru složeného 
z globálních odborníků na chemii, mikrobiologii, botaniku, vědecký výzkum, fyziologii a vědu o výživě. 

Od začátků společnosti dōTERRA už se nezávislí produktoví poradci podělili o rostoucí přínosy esenciálních olejů 
CPTG™ dōTERRA s miliony zákazníků po celém světě. 

Společnost dōTERRA se stala globální integrativní společností v oblasti zdraví a wellness a celosvětově největším 
producentem esenciálních olejů.* Partnerstvím s uznávanými odborníky ve zdravotnictví a světoznámými 
výzkumnými partnery přináší společnost dōTERRA revoluci péče o zdraví a seznamuje tradiční experty 
s alternativními přístupy řešení individuálních wellness potřeb. 

Aby společnost dōTERRA nikdy nezapomněla na posvátné poslání tohoto daru, nabízí charitativní organizace  
dōTERRA Healing Hands Foundation™ registrovaná v USA globálním komunitám a charitativním organizacím 
nástroje soběstačnosti v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a hygieny a pomáhá potírat obchodování s lidmi. 

S úctou tento „dar Země“ nabízíme i vám a vaší rodině. 

PŘÍBĚH SPOLEČNOSTI dōTERRA
Změnit svět další kapkou, dalším člověkem, další komunitou.

*Ověřený lídr na globálním trhu aromaterapie a esenciálních olejů
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Certified Pure Tested Grade CPTG™

Esenciální oleje dōTERRA certifikované čisté testované kvality (CPTG™) jsou panensky čisté, přírodní, vonné sloučeniny 
pečlivě extrahované z rostlin. Neobsahují plniva ani umělé přísady, které by snížily jejich účinnost, a neobsahují žádné 
kontaminanty ani jiná rezidua chemických látek.

Stejně jako je důležité zajistit, aby naše oleje neobsahovaly kontaminanty ale jen aktivní složky ve správných 
koncentracích, je nezbytné zaručit i bezpečnost a účinnost. Mnoho olejů nese označení terapeutické kvality, a některé 
možná čisté jsou, ale jen velmi málo z nich je podrobeno přísnému testování na chemické složení. Aby byla zajištěna 
čistota extraktu a účinnost složení každé šarže, podstupují esenciální oleje dōTERRA certifikované čisté testované 
kvality (CPTG) mnohé testy za použití hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie.        

Společnost dōTERRA úzce spolupracuje s globální sítí předních chemiků a pěstitelů v odvětví esenciálních olejů,  
a může tak vybírat správné druhy rostlin pěstované v ideálních klimatických podmínkách, pečlivě sklízené ve  
správnou dobu. Zkušení destiléři dovedně extrahují aromatické složky rostlin, u nichž je poté, za účelem čistoty  
složení, provedena chemická analýza. Esenciální oleje dōTERRA certifikované čisté testované kvality (CPTG) jsou  
jedny z nejčistších a nejpřínosnějších olejů na současném světovém trhu.

Stejně přísné normy bezpečnosti a účinnosti platí i pro všechny wellness produkty dōTERRA. Společnost dōTERRA, 
vedená naším vědeckým poradním výborem, spolupracuje při vývoji a výrobě pouze s předními společnostmi s 
certifikací správné výrobní praxe (GMP), renomovanými v odvětví díky skvělým inovacím a vynikající kvalitě.  
Každý produkt společnosti dōTERRA zaručuje, že jeho účinky předčí očekávání a zajistí mnohem víc, než jen 
spokojenost zákazníků.

Testované, důvěryhodné.
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Síť pěstitelů rostlin a destilérů společnosti dōTERRA se rozprostírá po celém světě od Itálie po Madagaskar, od 
Argentiny po Nový Zéland. Naše přísné standardy certifikované čisté testované kvality (CPTG™) splňují pouze 
nejčistší a nejúčinnější esenciální oleje. 

Když společnost dōTERRA hledá po celém světě zdroje nejkvalitnějších olejů, zároveň usiluje i o vytváření trvalých 
vztahů přínosných pro pěstitele. Dosahuje toho dodržováním Hlavních zásad získávání zdrojů.

Více než polovina zemí, odkud dōTERRA získává svých více než 130 olejů, je považována za rozvojové země. 
Společnost dōTERRA prostřednictvím iniciativy Co-Impact Sourcing™ v těchto oblastech pozvedá společenství  
z chudoby a nevýhodného postavení tím, poskytováním dlouhodobých, oboustranně významných partnerství  
s dodavateli, zajišťuje udržitelná pracovní místa a spolehlivý příjem.

Zdroje olejů dōTERRA Olej Co-Impact Sourcing:

Řešení chudoby

Péče o životní prostředí
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Esenciální oleje byly používány odedávna v mnoha 
kulturách pro své příznivé účinky na zdraví. Moderní 
trendy směřující k celostním přístupům v osobní péči  
a rostoucí vědecká potvrzení účinnosti alternativních 
metod v oblasti zdraví vyvolaly nový zájem o esenciální 
oleje a znovu objevily jejich zdravotní přínosy. Mnohé 
jsou velmi účinné, a díky svému jedinečnému 
chemickému složení mohou mít cílený blahodárný 
účinek při nanesení na pokožku, některé oleje  
lze používat i vnitřně. 

Metody extrakce
Esenciální oleje se nejčastěji extrahují destilací cirkulující, 
mírně zahřátou parou, která je pod tlakem vháněna  
do rostlinné hmoty, z níž uvolňuje esenciální oleje, jež 
zůstávají zachyceny v páře. Ochlazováním této parní 
směsi se separuje voda a olej, který se pak shromažďuje 
v čisté podobě. Pro zajištění nejvyšší kvality olejového 
extraktu se správným chemickým složením je zapotřebí 
velmi pozorně sledovat teplotu a tlak. Příliš slabé teplo  
a tlak neuvolní cenný olej; příliš vysoká teplota a tlak 
mohou zničit citlivé chemické složení extraktu a oslabit 
jeho účinnost.

Stejně důležitý jako důsledná kontrola postupu extrakce 
je i pečlivý výběr. Je nutné zjistit, které druhy rostlin, 
které jejich části a které metody sklizně vyprodukují 
nejčistší a nejúčinnější esenciální oleje. Tento složitý 
postup je kombinace řemesla a vědy a k zajištění 
bezvadného produktu vyžaduje spolupráci zkušených 
pěstitelů a destilérů. 

Esenciální oleje jsou přírodní aromatické sloučeniny obsažené v semenech, kůře, stvolech, kořenech, 
květech a dalších částech rostlin. Jejich vůně může být nejen krásná, ale i účinná. Pokud jste se někdy 
těšili z darovaných růží, procházeli kolem levandulového pole nebo přivoněli k čerstvě nasekané mátě, 
okusili jste aromatické vlastnosti esenciálních olejů. Esenciální oleje mohou zlepšit náladu, upokojit 
smysly a vyvolat silné citové reakce. Použití esenciálních olejů je však mnohem širší než přitažlivost 
jejich vůní.

Co jsou 
ESENCIÁLNÍ OLEJE?

CO JSOU ESENCIÁLNÍ OLEJE?
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Použití
Esenciální oleje nacházejí široké využití v oblasti emoční i fyzické kondice. Lze je použít samostatně nebo  
v komplexních směsích, což závisí na konkrétních potřebách uživatele a požadovaného přínosu. Používání 
esenciálních olejů může, navzdory své jednoduchosti, měnit životy. Práce se zkušeným uživatelem  
esenciálních olejů pomůže nováčkovi získat bohatší zkušenosti i příjemné zážitky.

Esenciální oleje obsahují účinné koncentrované rostlinné extrakty, které by se měly používat pouze podle 
informovaných pokynů. Jsou silně koncentrované a mělo by se s nimi zacházet opatrně. Ujistěte se, že používáte 
pouze čisté esenciální oleje, a dodržujte všechna varování a pokyny na štítku. Esenciální oleje by se nikdy neměly 
dostat do očí ani dovnitř zvukovodu. Pokud při nanesení esenciálních olejů na pokožku dojde k zarudnutí či 
podráždění, použijte na zasažené místo rostlinný olej, například frakcionovaný kokosový olej – esenciální oleje 
nejsou ředitelné vodou. Jste-li v péči lékařů nebo těhotná, poraďte se před použitím esenciálních olejů s lékařem.



LEVANDULE Lavandula angustifolia

• Naneste před spaním na chodidla nebo na polštář

• Použijte s koupelovými solemi pro relaxující zážitek z lázně

•  Olej lehce nanášejte ke zklidnění sluncem podrážděné pokožky

•  Používejte na záda, ruce nebo chodidla k uklidnění dítěte

•  Použijte ke zklidnění a zmírnění občasných podráždění kůže

•  Zklidněte citlivou pokožku a póry po vyholení chloupků

•  Naneste na suché, rozpraskané rty před použitím tyčinky na rty

•  Přidejte do tělového mléka a vtírejte do dlaní pro uvolnění napětí 

CITRON Citrus limon

• Přidejte kapku do láhve s vodou nebo do vody podávané v restauraci

•  Přidejte kapku na lžičku medu a spolkněte

•  Přidávejte do svých oblíbených pochoutek a receptů na zákusky, 
budou aromatičtější 

MÁTA PEPRNÁ Mentha piperita

• Přidejte jednu až dvě kapky do svého oblíbeného receptu na 
smoothie a dodejte mu mátovou příchuť

•  Smícháním s trochou oleje Citron ve vodě  získáte  
osvěžující ústní vodu

•  Na pokrájené kousky ovoce, například jahody nebo limetky,  
přidejte kapku oleje Máta peprná, získáte lahodný nápoj

•  K vnitřnímu užití kombinujte s olejem Citron

Kde mám  
ZAČÍT?
Používání esenciálních olejů je intuitivně jednoduché a vysoce uspokojující. Ale začátečník se  
může tou spoustou olejů, které jsou v nabídce, jejich nesčetnými kombinacemi a způsoby  
použití v oblasti wellness cítit poněkud zahlcen. Proto doporučujeme, jako jednoduchý první  
krok na vaší cestě s esenciálními oleji, začít s trojicí olejů Levandule, Citron a Máta peprná.  
Tři z nejoblíbenějších olejů vám i vaší rodině přinesou neobyčejné zážitky a jejich úžasné  
vlastnosti zkvalitní váš život.

SADA ÚVOD DO ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

Sada Úvod do esenciálních olejů, skvělá pro začátečníky, je vše, co potřebujete  
pro první získávání zkušeností a odhalování přínosů esenciálních olejů dōTERRA™, 
které vám změní život. Obsah této sady:

• esenciální olej Levandule (5ml lahvička)
• esenciální olej Citron (5ml lahvička)
• esenciální olej Máta peprná (5ml lahvička)
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Kolekce jednodruhových esenciálních olejů dōTERRA™ nabízí nejkvalitnější aromatické extrakty dnešní 
doby. Každý jednodruhový olej představuje živou esenci svého rostlinného zdroje. Tyto zdroje máme po 
celém světě, dostává se jim potřebných živin, jsou pečlivě sklízeny a šetrně destilovány. Každý olej musí 
splňovat přísné normy čistoty a účinnosti. Tuto nádhernou paletu rostlinných energií lze používat samostatně 
nebo ve směsích přizpůsobených individuálním potřebám.

JEDNODRUHOVÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE

JEDNOTLIVÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE



JEDNODRUHOVÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE

ČERNÝ PEPŘ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Piper nigrum | 5 ml

Pepř černý, stimulující a chuťově 
bohatý, vylepší každý pokrm.

• Dodává jídlu lepší chuť

• Univerzální aromatická složka, která 
se po celém světě používá 
v pikantních pokrmech, obvykle 
v podobě mletého pepře

TÚJE
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Thuja plicata | 5 ml

Túje obrovská, známá jako „strom 
života“, je majestátně velká a skýtá 
spoustu přínosů.

• Je potenciálně přínosná  
pro pokožku

• Často se používá při meditaci

KASIE
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Kasie, blízká příbuzná skořice,  
má nádhernou vůni a tisíciletou  
historii používání.

• Využívá se v kuchyni jako  
náhrada skořice

• Je také oblíbenou ingrediencí při 
výrobě mnoha různých předkrmů, 
pečiva a dezertů

CELEROVÁ SEMÍNKA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Apium graveolens | 15 ml

Celer se používal už v pátém století 
v Číně a stal se dobře známou 
neodmyslitelnou součástí mnoha 
různých pokrmů. Semena jsou 
primárním zdrojem esenciálního  
oleje, který se extrahuje pomocí  
parní destilace.

• Známý svou komplexní, silnou, 
sladce kořeněnou vůní

• Nejrůznějším pokrmům dodává 
lahodnou chuť

SMRK ČERNÝ  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Picea mariana | 5 ml

Smrk černý, v dávných dobách 
používaný americkými indiány  
pro zdravou pokožku a jako součást 
jejich spirituálních léčebných  
postupů, je účinný esenciální olej 
získávaný ze dřeva.

• Pokožce dopřává zklidňující úlevu

• Navozuje pocit relaxace a klidu

• Zmírňuje drobnější podráždění 
pokožky

• Po náročném cvičení se hodí na 
zklidňující a příjemnou masáž

BAZALKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Ocimum basilicum | 15 ml

Bazalka, příbuzná máty, je užitečná 
bylina používaná běžně při vaření. 

• Univerzální dochucovadlo,  
často používané po celém  
světě do celé řady pokrmů

• Bylinkové aroma pro  
dochucení pokrmů

CEDROVÉ DŘEVO
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Juniperus virginiana | 15 ml

Esenciální olej Cedrové dřevo, známý 
svým hlubokým tónem a hřejivou, 
dřevitou vůní, nabízí nespočet  
přínosů pro pleť. 

• Pleťové tonikum nebo hydratační 
krém obohacený tímto olejem 
projasní pleť

• Pomáhá udržet zdravý vzhled pleti

SKOŘICE
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Skořice má dlouhou historii 
kulinářského využití, ale esenciální  
olej z ní je překvapivě všestranně 
využitelný.

• Je také oblíbenou ingrediencí při 
výrobě mnoha různých předkrmů, 
pečiva a dezertů

• Můžete jej použít ve svých 
oblíbených receptech jako  
náhradu za mletou skořici

KARDAMOM
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardamom, blízký příbuzný zázvoru, 
je známé vzácné drahé koření do  
pokrmů a také pro své nejrůznější 
příznivé účinky. 

• Aromatické koření do vařených  
a pečených pokrmů

• Chladivá, větrová vůně a bylinná 
příchuť ideální do polévek, salátů 
a na dochucení výrazných receptů

BERGAMOT 
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus bergamia | 15 ml

Bergamot, za studena lisovaný olej 
z kůry ovoce bergamotu, vyniká  
mezi všemi citrusovými oleji.

• Je často využíván v masážní  
terapii pro své zklidňující  
účinky na pokožku

• Při sprchování jej naneste na 
pokožku a vychutnejte si jeho 
očistné schopnosti

KORIANDR (NAŤ)
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Coriandrum sativum | 15 ml

Esenciální olej Koriandr (nať) 
získávaný z listů koriandru setého  
je běžně využíván pro svou svěží 
a lahodnou chuť.

• Ideální pro dipy, omáčky a množství 
pikantních pokrmů

• Dodává pokrmům svěží, chuťově 
bohatý náboj

MAROCKÝ HEŘMÁNEK  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Tanacetum annuum | 5 ml

Esenciální olej Marocký heřmánek 
pochází z jednoleté, žlutě kvetoucí 
rostliny rostoucí ve Středomoří. 
Klíčová složka v mnoha směsích 
dōTERRA včetně dōTERRA Balance™ 
a Deep Blue™. 

• Při vnějším použití přispívá k  
pocitu příjemného klidu

• Jeho sytě modrá barva může 
zbarvit povrchy, látky nebo kůži, 
doporučujeme tedy opatrné užívání 
a pečlivé ředění

• Přidejte 1 kapku do svého 
hydratačního nebo čisticího 
přípravku, pomáhá snížit výskyt 
skvrn na pokožce
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KOPAIVA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea, and langsdorffii | 15 ml

Kopaiva je blízká pepři černému a 
původní obyvatelé Brazílie ji využívali 
ve svých tradičních léčebných 
praktikách. Olej Kopaiva je široce 
využíván jako přísada kosmetických 
přípravků a parfémů.

• Podporuje jasnou, hebkou pleť

• Snižuje výskyt skvrn na pokožce

KORIANDR (SEMENO)
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Coriandrum sativum | 15 ml

Esenciální olej Koriandr (semeno) je 
oblíbenou kořenicí přísadou, která 
může i při střídmém použití ozvláštnit 
jakýkoli pokrm.

• Ideální do slaných, výrazných 
pokrmů

• Po vydatném jídle užijte jednu  
kapku oleje Koriandr (semeno)  
pro dosažení mírné úlevy 

• Dodává pokrmům bylinkovou chuť

EUKALYPTUS
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Esenciální olej Eukalyptus,  
získávaný z listů eukalyptu neboli 
blahovičníku, obsahuje celou řadu 
prospěšných látek.

• Při vnějším použití podporuje  
pocity uvolnění

• Vmíchejte jednu kapku do 
oblíbeného hydratačního 
 prostředku a krouživými  
pohyby vmasírujte do pokožky

• Používejte spolu s oleji Levandule, 
Douglaska a Cypřiš pro zklidňující, 
relaxační vlastnosti

CYPŘIŠ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Cypřiš bývá využíván v rámci wellness 
a je oblíbený u masérů.

• Stimulující, a přesto uzemňující 
účinek na emoce z něj činí užitečný 
olej, když hledáte ztracený klid 

• Vhodný k péči o mastnou pleť

FENYKL
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Fenykl, používaný po celá staletí,  
se vyznačuje celou řadou přínosů a 
charakteristickou lékořicovou vůní.

• Chutný doplněk polévek,  
omáček a salátů

• Přidejte jednu kapku oleje  
Fenykl do vody nebo čaje,  
chcete-li omezit příjem cukru

DOUGLASKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Tato vysoká, stálezelená borovice má 
sladkou, osvěžující vůni s lehkými 
citronovými tóny!

• Při nanesení na pokožku podporuje 
dobrou náladu a pozitivní  
atmosféru a uživatele naplňuje 
povznášejícím pocitem

• Olej Douglaska, získávaný ze 
stálezelených borovic na Novém 
Zélandu, má při nanesení na 
pokožku čisticí vlastnosti

CITRONELA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Esenciální olej Citronela z listů vysoké 
trávy původem z Asie má výraznou, 
svěží vůni. Je ideálním společníkem 
proti hmyzu při kempování, turistice 
a všude tam, kam se můžete vydat  
za krásami přírody.

• Pomáhá udržet pokožku čistou

• Zklidňuje pleť a pokožku hlavy

• Nařeďte podle potřeby a naneste  
na pokožku

ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Salvia sclarea | 15 ml

Šalvěj muškátová při nanesení na 
pokožku zklidňuje.

• Esenciální olej Šalvěj muškátová  
je klíčovou složkou patentované 
směsi ClaryCalm™ 

• Podporuje pocit uvolnění při 
přípravě na klidný noční spánek

• Podporuje zdravý vzhled vlasů  
a vlasové pokožky

HŘEBÍČEK
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Znalosti přínosů a způsobů využití 
tohoto populárního koření sahají až  
do starověké Číny a Indie. 

• Často se využívá jako koření  
do pokrmů

• Hřebíček lze pro své jedinečné 
účinky použít i mimo kuchyň

PELARGONIE RŮŽOVÁ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Používání esenciálního oleje 
Pelargonie růžová pochází  
ze starověkého Egypta, kde  
se používal ke zkrášlení pleti. 

• Přispívá k čistému, zdravému 
vzhledu pleti

• Při nanesení na pokožku po 
sprchování zklidňuje

• Pro zdravý a zářivý lesk vlasů 
přimíchejte pár kapek do svého 
šamponu nebo kondicionéru

ZÁZVOR
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Zingiber officinale | 15 ml

Esenciální olej Zázvor společnosti 
dōTERRA se získává z čerstvých 
oddenků rostliny zázvoru.  
Zázvor je nejznámější jako 
dochucovadlo pokrmů.

• Oblíbené koření přidávané  
do nejrůznějších pokrmů po  
celém světě

• Použijte ho jako náhradu za  
sušený nebo čerstvý zázvor 
ve sladkostech, jako jsou perníčky 
nebo zázvorové sušenky

KADIDLO
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Boswellia carterii, frereana,  
and sacra | 15 ml

Kadidlo, zřejmě nejvzácnější ze 
starověkých olejů, má velice 
univerzální využití a přínosy.

• Může pomoci hydratovat  
a omladit pleť

• Podporuje pocity uvolnění  
a zlepšuje náladu

• Zklidňuje pokožku

Touch Kadidlo najdete na straně 20
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MYRHA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Commiphora myrrha | 15 ml

Myrha, využívaná historicky v mnoha 
oblastech – od meditace po 
balzamování – se stále hojně 
doporučuje i v dnešní době.

• Pomáhá posílit emoční vyrovnanost 
a pocity zdraví

• Čistí a zlepšuje vzhled pokožky

• Zklidňuje pokožku

MEDUŇKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Melissa officinalis | 5 ml

Náš nejvzácnější olej, Meduňka, má 
sladkou, svěží vůni podobnou citrusu 
a širokou škálu prospěšných vlastností.

• Pomáhá snižovat napětí

• Při vnějším použití může olej 
Meduňka napomoci vyvolat  
pocit uvolnění

• Omlazuje pokožku

CITRONOVÁ TRÁVA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citronová tráva má citrusové aroma  
a uživatelům nabízí řadu přínosů.

• Používá se v asijské kuchyni, 
polévkách, čaji a kari 

• Lze dobře kombinovat s oleji 
Bazalka, Kardamom a Máta klasnatá 

• Kouřové, bylinkové aroma pro 
dochucení pokrmů

KORYMBIE CITRONÍKOVÁ 
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Korymbie citroníková má mnoho 
přínosů při použití na pokožku, jíž 
poskytuje účinnou podporu. Je  
také známa svým osvěžujícím 
aromatem, které projasní prostředí 
kolem vás.

• Podporuje a pomáhá čistit pokožku

• Povznášející a posilující aroma

• Nabízí množství přínosů při  
použití na pokožku

• Ideální obohacení zklidňující masáže

MAJORÁNKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Origanum majorana | 15 ml

Bylinnou chuť oleje Majoránka, někdy 
nazývaného také „radost hor“, lze 
využít v celé řadě receptů. 

• Hřejivá bylinná přísada do  
vařených jídel

• Až budete příště připravovat jídlo,  
do něhož by se podle receptu měla 
dát sušená majoránka, použijte 
místo ní esenciální olej Majoránka

LIMETKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Ostrá, citrusová vůně oleje Limetka 
nesmí chybět v žádné kolekci 
esenciálních olejů.

• Zastudena lisovaný z olej z limetkové 
kůry si zachovává své užitečné a 
blahodárné vlastnosti

• Lze použít k přidání osvěžující  
chuti do množství receptů od 
pikantních až po sladké dezerty

• Trpce sladké aroma pro  
dochucení pokrmů

CITRON
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus limon | 15 ml

Jeden z nejprodávanějších  
olejů má četné využití a přínosy, je 
lisován za studena z citronových 
slupek, aby se zachovaly jeho  
citlivé a účinné vlastnosti.

• Výrazné aroma pro dochucení 
pokrmů

• Lze pro osvěžení přidat do vody 
nebo množství receptů od 
pikantních až po sladké

• Je povznášející, dobíjí energii, a  
tím zlepšuje náladu

LEVANDULE
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Levandule je starostlivě pěstována již 
tisíce let pro svou nezaměnitelnou 
vůni a zdravotní účinky.

• Široce využívána pro své zklidňující  
a relaxační vlastnosti

• Přidejte jednu kapku do svého 
režimu péče o pleť a podpořte  
její zdraví

• Přidejte do koupele a nechejte 
odplout starosti nebo naneste  
na spánky a šíji

Touch Levandule najdete na straně 23

JALOVCOVÉ BOBULE
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Juniperus communis | 5 ml

Esenciální olej Jalovcové bobule, 
získávaný z jehličnaté dřeviny, má 
bohatou historii tradičních způsobů 
použití a přínosů.

• Naředený můžete používat  
v projasňující péči o pleť

• Při nanesení na pokožku má 
zklidňující a uzemňující účinek

GRAPEFRUIT
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus X paradisi | 15 ml

Grapefruit, běžně známý pro svou 
kyselou a natrpklou chuť, je kulatý, 
žlutooranžový plod stálezeleného 
citrusovníku.

• Je velmi aromatický a osvěžující a 
dodává pokrmům i nápojům výraznou 
a výjimečně povznášející chuť

• Natrpklá, kyselá chuť pro  
dochucení pokrmů

ZELENÁ MANDARINKA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus nobilis | 15 ml

Esenciální olej Zelená mandarinka, 
lisovaný z nezralých plodů 
mandarinkovníku, je jedinečný mezi 
citrusovými oleji díky své chuti 
i způsobům použití.

• Pomáhá posílit pocit klidu

• Zahrňte olej Zelená mandarinka  
do svého vaření nebo nápojů jako 
zdroj osvěžení

SMIL ITALSKÝ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Helichrysum italicum | 5 ml

Olej Smil italský, destilovaný z 
květenství této trvalky, je jedním z 
nejvzácnějších a nejvyhledávanějších 
esenciálních olejů.

• Snižuje výskyt skvrn na pokožce 
a nedokonalostí pleti

• Vetřením do spánků a zátylků 
dosáhnete zklidnění

• Podporuje zářivou pleť

Touch Smil italský najdete na straně 23
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JEDLE SIBIŘSKÁ  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Abies sibirca | 15 ml

Olej Jedle sibiřská má při vnějším 
použití na pokožku díky své  
svěží dřevité vůni konejšivý,  
zklidňující účinek.

• Při masáži zklidňuje

• Při vnějším použití zklidňuje  
drobná podráždění kůže

• Po namáhavé činnosti použijte  
ke zklidňující masáži

HAVAJSKÉ SANTALOVÉ 
DŘEVO
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Santalum paniculatum | 5 ml

Olej Havajské santalové dřevo 
dōTERRA, získávané z obnovitelného 
zdroje na Havaji, nabízí různé přínosy.

• Pomáhá zlepšit vzhled pleti a vlasů 

• Nanáší se na pokožku pro své 
uzemňující a povznášející účinky

ROZMARÝN
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Rozmarýn, považovaný za posvátnou 
bylinu ve starověkém Řecku, Římě, 
Egyptě a v židovské kultuře, nabízí 
nesčetná využití.

• Dodává výraznou bylinkovou chuť 
masu a různým specialitám

• Bylinná a energická vůně

• Přidejte do masitých pokrmů 
a oblíbených předkrmů k dochucení

RŮŽE  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Rosa damascena | 5 ml

Esenciální olej Růže, známý jako 
„Královna olejů“, je jedním z 
nejvzácnějších esenciálních olejů na 
světě. Růžové okvětní lístky produkují 
sladkou květinovou vůni, která je 
proslulá v odvětví výroby parfémů 
a esenciálních olejů.

• Růže má sladké květinové aroma 
s povznášejícími vlastnostmi

• Omezuje nedokonalosti pleti

• Podporuje rovnoměrný tón pleti

Touch Růže najdete na straně 23

PEPŘ RŮŽOVÝ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Schinus molle | 5 ml

Esenciální olej Pepř růžový se  
destiluje z plodu pepřovce obecného, 
posvátného stromu Inků. Skvělý  
olej okoření vaše pokrmy.

• Mírně ovocná a pepřovitá  
příchuť oleje přidá rozmanitost 
a hloubku chuti 

• Pepř růžový může nahradit pepř 
černý k dochucení pokrmů

PETITGRAIN
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus aurantium | 15 ml

Pomerančovník hořký se vyznačuje 
svěží, lehce bylinkovou vůní  
a rozmanitostí použití.

• Nanesení oleje na pokožku  
může přispívat ke zklidňujícím  
a relaxačním pocitům

• Zřeďte a naneste na pokožku, 
pomáhá upravit nedokonalosti pleti 

• Uvolňující vlastnosti esenciálního  
oleje Petitgrain lze účinně využít  
při masáži

MÁTA PEPRNÁ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Mentha piperita | 15 ml

Olej Máta peprná je jeden 
z nejprodávanějších oblíbených  
olejů a nabízí nesčetné množství 
zdravotních přínosů.

• Osvěžující a silná aromatická přísada 
do smoothie, koláčů a dezertů

• Když jste zmoženi letním horkem, 
přidejte jednu kapku oleje Máta 
peprná do sklenice vody a přidejte 
nakrájené ovoce, jako jsou jahody 
nebo limetky. Získáte chutný a 
osvěžující nápoj

Touch Máta peprná najdete na straně 21

PAČULI
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Pogostemon cablin | 15 ml

Pačuli je typické svou bohatou, 
pižmovou vůní.

• Smíchejte s jinými esenciálními  
oleji a vytvořte si parfém či  
kolínskou vodu se sladkou vůní 
s nádechem mošusu

• Používejte k pravidelnému zklidnění 
a pročištění pleti

• Podporuje pocity zklidnění

OREGANO
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Origanum vulgare | 15 ml

Esenciální olej Oregano se získává  
z listů rostliny dobromysl obecná  
a nabízí celou řadu tradičních i 
moderních využití.

• Kořeněné, bylinkové aroma pro 
dochucení pokrmů

• Ideální do polévek, salátů  
a na dochucení jakýchkoli  
pikantních receptů 

• Velmi výrazná, kořeněná chuť  
na dochucení pokrmů

Touch Oregano najdete na straně 21

HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Anthemis nobilis | 5 ml

Nejuniverzálnější z této čeledi,  
olej Heřmánek římský, podobný 
sedmikrásce, se získává z květu 
rostliny heřmánek římský.

• Před spaním naneste na chodidla

• Podporuje zdraví vlasů a  
vlasové pokožky

• Při aplikaci na pokožku a  
tělo zklidňuje

MÁTOVÉ GELOVÉ 
KULIČKY
GELOVÉ KULIČKY S  
ESENCIÁLNÍMI OLEJ 
Mentha piperita | 125 kuliček

Vychutnejte si osvěžující, posilující 
chuť máty v pohodlné formě 
rozpustné gelové kuličky.

• Přibalte dítěti do batůžku, pro 
podporu na cestách

• Nabízí všechny přínosy  
esenciálního oleje Máta peprná

SANTALOVÉ DŘEVO
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Santalum album | 5 ml

Olej Santalové dřevo má doloženou 
historii používání přes několik tisíc let 
a nabízí nejrůznější možnosti použití.

• Podporuje jasnou a zdravou pleť

• Přidejte dvě kapky do horké lázně 
k navození relaxace

• Santalové dřevo je vysoce ceněno 
jako vykuřovadlo a používá se při 
meditaci po celém světě ke zvýšení 
sebeuvědomění
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ČAJOVNÍK
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Čajovník, častěji označovaný jako  
„tea tree“, obsahuje 90 různých 
sloučenin a má neomezené použití.

• Má příznivé účinky na vlasy,  
pokožku a nehty

• Je vyhlášený svými čisticími 
a omlazujícími účinky na pokožku,  
a obnovuje její svěžest

Touch Čajovník najdete na straně 21

MÁTA KLASNATÁ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Mentha spicata | 15 ml

Olej Máta klasnatá, dobře známý  
svou sladkou a mátovou chutí, se 
často využívá v kuchyni.

• Mírnější volba pro ty, na koho  
je esenciální olej Máta peprná  
příliš silný

• Lze dobře kombinovat s oleji 
Levandule, Rozmarýn, Bazalka,  
Máta peprná a Eukalyptus

• Dodává chuť zákuskům, nápojům, 
salátům nebo předkrmům

PLANÝ POMERANČ
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus sinensis | 15 ml

Olej Planý pomeranč, lisovaný  
za studena z pomerančové  
slupky, je díky své posilující  
vůni a četným přínosům jedním  
z nejprodávanějších esenciálních  
olejů společnosti dōTERRA. 

• Nanášejte olej Planý pomeranč  
na pokožku, abyste využili jeho 
povzbuzujících vlastností

• Pro ovzbuzení přidejte několik kapek 
esenciálního oleje do sprchového 
gelu a napěňte

YARROW|POM  
AKTIVNÍ ROSTLINNÉ DUO  
30 ml

Yarrow|Pom kombinuje výhody 
esenciálního oleje Řebříček a oleje 
lisovaného za studena ze semen 
granátových jablek. 

• Řebříček a semena granátových 
jablek mohou napomoci hydratovat 
a obnovit zdravě vyhlížející pokožku 
a omezit výskyt nedokonalostí pleti

• Přidejte do hydratačního přípravku 
pro ještě větší hydrataci

TYMIÁN
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Thymus vulgaris | 15 ml

Tymián obecný, většině lidí známý 
jako běžné koření, produkuje silný 
esenciální olej.

• Má svěží, bylinnou chuť

• Chutné a ostré aroma pro  
dochucení pokrmů

• Skvělý do masových marinád, 
pikantních předkrmů, pečiva apod

NARD
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nard je ceněn po staletí, tradičně  
se používá k pomazávání vysoce 
vážených lidí a v indických 
ajurvédských léčivých praktikách.

• Má povznášející aroma, které 
podporuje pocity relaxace a klidu

• Při použití na pokožku ji pročišťuje 
a podporuje její čistý, zdravý lesk

• Smíchejte kapku s hydratačním 
přípravkem k vyhlazení či  
zvláčnění pokožky

LIBAVKA
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Hlavní chemická složka oleje  
Libavka, metylsalicylát, se kvůli  
svým zklidňujícím vlastnostem 
používá v pleťových krémech 
a masážních směsích.

• Známý svými zklidňujícími 
i stimulujícími přínosy, které vytvářejí 
svěží a povznášející prostředí

• Po cvičení vetřete do rukou, zad a 
nohou pro zklidňující a hřejivý pocit

VETIVER
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiver je oblíbený pro svou bohatou, 
exotickou, pestrou skladbu vůní a 
hojně se využívá při výrobě parfémů.

• Esenciální olej Vetiver je při  
nanesení na pokožku znám  
svými uzemňujícími vlastnostmi

• Použijte při zklidňující masáži

• Před spaním naneste na chodidla, 
pomůže vám před usnutím navodit 
odpočinkovou atmosféru

TANGERINKA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangerinka se vyznačuje, povznášející, 
sladkou, a svěží citrusovou vůní. 

• Díky své osvěžující chuti je olej 
Tangerinka svěží přísadou jakéhokoli 
receptu s citrusy

• Dodává svěží chuť pečivu

• Lze dobře kombinovat s teplými 
a kořeněnými oleji, jako je Skořice 
nebo Hřebíček

YLANG-YLANG
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Cananga odorata | 15 ml

Olej Ylang-ylang je proslulý  
svou vybranou vůní a oplývá  
nesčetnými přínosy.

• Podporuje uvolnění při masáži

• Ylang-ylang, oblíbený pro svou 
aromatickou vůni, se používá 
v parfémech a vlasové kosmetice

• Povznáší náladu a současně má 
zklidňující účinek

KURKUMA  
ČISTÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkumovník je aromatická rostlina 
z čeledi zázvorníkovitých, která se po 
staletí používá v Číně, Indii a na Srí 
Lance. Kurkuma má hřejivé, pikantní 
aroma a působí jako skvělý koktejl 
chutí, kterým obohatíte své oblíbené 
pikantní pokrmy.

• Kurkuma přidává pikantním 
pokrmům výraznou chuť

• Zkuste dát 1–2 kapky do čaje nebo 
vody pro kořeněnou chuť
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Směsi esenciálních olejů dōTERRA jsou patentované receptury určené k použití v oblasti wellness. Spojují 
shromážděnou moudrost mnohaletého využití esenciálních olejů v historii a ověřené informace z přibývajícího 
množství výzkumů a vědeckých studií. Každá receptura, soustřeďující přirozenou životní energii rostlin, je 
harmonicky vyvážena tak, aby byla účinnost a přínosy produktu co největší, přičemž obsahuje výhradně 
esenciální oleje certifikované čisté testované kvality (CPTG™).

SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ



DDR PRIME™
OBNOVUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

Směs DDR Prime™ kombinuje přínosy 
esenciálních olejů Hřebíček, Tymián  
a Planý pomeranč.

• Obsahuje i esenciální oleje, jako  
je Kadidlo, Citronová tráva a 
Saturejka zahradní

• Přidejte jednu až dvě kapky do 
citrusových nápojů, čaje nebo vody 

• Přidejte několik kapek do  
rostlinné kapsle

dōTERRA CONSOLE™
UTĚŠUJÍCÍ SMĚS 
5 ml

Utěšující směs dōTERRA Console™ 
obsahuje esenciální oleje ze sladkých 
květů a stromů, které poskytují útěchu 
a dodávají naději.

• Vmíchejte do frakcionovaného 
kokosového oleje a použijte při 
zklidňující masáži

• Povzbuzuje pocity naděje 
a pozitivity

• Obsahuje oleje Kadidlo, Pačule 
obecná, Ylang-ylang, Cist ladanový, 
Amyris, Santalové dřevo, Růže 
a Vonokvětka

dōTERRA Console Touch najdete  
na straně 20

CLARYCALM™
SMĚS ÚTĚCHY  
Kuličkový aplikátor 10 ml

ClaryCalm™ vám poskytne klid  
a vyrovnanou náladu v průběhu  
celého měsíce.

• Naneste na břicho a dopřejte si 
zklidňující masáž

• Pomáhá zklidnit zjitřené emoce 
a nalézt rovnováhu

• Při vnějším použití na pokožku 
vyvolává chladivý pocit

dōTERRA BALANCE™
UZEMŇUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

Směs dōTERRA Balance™ je citlivou 
kombinací esenciálních olejů, která 
svým uzemňujícím působením 
podporuje harmonii, ztišení a uvolnění. 

• Tato směs je prosycena esenciálními 
oleji Smrk, Kafrovník lékařský, 
Marocký heřmánek, Heřmánek 
modrý a Kadidlo

• Navozuje pocity pohody 
a vyrovnanosti

• Posiluje pocit relaxace a harmonie

dōTERRA Balance Touch najdete  
na straně 20

dōTERRA CHEER™
POVZNÁŠEJÍCÍ SMĚS 
5 ml

Povznášející směs dōTERRA Cheer™ 
může jako paprsek slunce posílit  
vaše pozitivní naladění. Slunečné, 
svěží aroma esenciálních olejů 
z citrusů a koření rozjasní kterýkoli 
okamžik vašeho dne.

• Při masáži poskytuje radostný příliv 
štěstí a pozitivní nálady

• Směs Cheer je tvořena hřejivými  
a líbivými esenciálními oleji z  
citrusů a koření

dōTERRA Cheer Touch najdete na straně 20

CITRUS BLISS™
POSILUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

Účinné esence Planý pomeranč, 
Citron, Grapefruit, Mandarinka, 
Bergamot, Tangerinka, Klementinka 
a náznak Vanilky (absolutní silice)  
jsou zkombinovány, aby vytvořily 
unikátní a harmonickou směs, která 
nepochybně pozvedne vaši náladu. 

• Začněte nový den v dobré náladě,  
a naneste Citrus Bliss™ na pokožku 
hned po ránu k povzbuzení a  
dobití energie

• S osvěžujícími vlastnostmi

• Obohacuje masáž svou  
příjemnou vůní

dōTERRA ANCHOR™
SMĚS ZPŘÍTOMNĚNÍ 
5 ml

Směs zpřítomnění dōTERRA Anchor™ 
přináší skálopevnou sebedůvěru, ke 
zvládání životních povinností s klidem.

• Ideální jógové pozice ladící s vůní 
směsi Anchor jsou meditační sed, 
zkrut v sedu a Bhu Mudra (jedna 
ruka na srdci, druhá na zemi)

• Nanášejte na kotníky, spodní záda a 
chodidla pro pocity úplnnosti a klidu

• Povzbuzuje pocit pevného základu, 
od něhož se můžeme odrazit

dōTERRA ARISE™
SMĚS PROBUZENÍ 
5 ml

Směs probuzení dōTERRA inspiruje 
okamžiky, kdy se dokážeme vzchopit 
a dosáhnout těch nejnáročnějších cílů.

• Použijte směs dōTERRA Arise™ 
během cvičení následujících 
jógových pozic: stoj se zvednutými 
pažemi, stoj s protažením do  
stran a půlměsíc

• Nanášejte na spánky, zápěstí a  
šíji k navození pocitů štěstí

• Vychutnejte si přínosy směsi  
Arise, když si dáte předsevzetí,  
že dosáhnete další úrovně

AROMATOUCH™
MASÁŽNÍ SMĚS 
15 ml

Esenciální oleje se odedávna 
používaly při masážích, proto 
společnost dōTERRA vyvinula 
patentovanou masážní směs, která 
zvyšuje účinnost různých masážních 
technik za užití relaxačních, 
blahodárných esenciálních olejů.

• Naneste AromaTouch™ na šíji  
a ramena, podpoříte relaxaci

• Má blahodárné a relaxační účinky

• Olej AromaTouch lze také použít  
při masážní, dotekové technice 
AromaTouch Hand Technique™

dōTERRA ADAPTIV™  
ZKLIDŇUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ je patentovaná 
směs esenciálních olejů Planý 
pomeranč, Levandule, Kopaiva, Máta 
klasnatá, Magnolie, Rozmarýn, Neroli a 
Ambroň. Mějte směs Adaptiv po ruce, 
a pomůže vám přizpůsobit se novému 
prostředí nebo situaci. 

• Při aplikaci na pokožku pomáhá 
zlepšovat náladu

• Zklidňuje pokožku

• Uklidňující a relaxační vůně

Adaptiv Touch najdete na straně 20

dōTERRA AIR™
SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
15 ml

Tato větrová, posilující směs má při 
použití na pokožku zklidňující a 
zmírňující účinky. dōTERRA Air™ 
obsahuje kombinaci osvěžujících olejů, 
které pomáhají organismus udržet 
zdravý, a uvolňují dýchací cesty.

• Používejte na pokožku před 
venkovními aktivitami

• Uklidňuje smysly

• Podporuje pocit volného dýchání

dōTERRA Air Touch najdete na straně 20

dōTERRA ALIGN™
SMĚS VNITŘNÍHO STŘEDU 
5 ml

Směs vnitřního středu dōTERRA 
Align™ vám pomůže získat 
sebedůvěru a zůstávat otevření  
všem možnostem.

• Ideálními jógovými pozicemi  
s vůní Align jsou Bojovník 2, 
Trojúhelník a Brána

• Během cvičení jógy podporuje 
pocity sebepřijetí, důvěry  
a přizpůsobivosti

• Naneste na požadované partie  
při cvičení jógy nebo kdykoli  
během dne
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dōTERRA PEACE™
KONEJŠIVÁ SMĚS 
5 ml

Směs dōTERRA Peace™ složená 
z květinových a větrových esenciálních 
olejů je příjemnou připomínkou, že k 
nalezení klidu nemusíme být dokonalí. 
Zastavte se, zhluboka se nadechněte  
a opět se spojte se svým vyrovnaným, 
soustředěným, vnitřním já.

• dōTERRA Peace obsahuje ty nejvíce 
relaxační a zklidňující oleje, jako je 
Levandule, Majoránka, Vetiver 
a Ylang-ylang 

• Posiluje prožitek klidu a útěchy

dōTERRA Peace Touch najdete na straně 21

PASTTENSE™
RELAXAČNÍ SMĚS 
Kuličkový aplikátor 10 ml

PastTense™ je výjimečná směs 
esenciálních olejů, která posiluje 
uzemnění a harmonii emocí.  
Esenciální oleje ve směsi  
PastTense, pověstné svými 
zklidňujícími účinky na tělo,  
rychle navodí uvolnění a ztišení.

• Jednoduše nanesete díky 
praktickému balení v lahvičce 
s kuličkovým aplikátorem

• Má uzemňující, vyvažující  
účinek na emoce

dōTERRA PASSION™
INSPIRUJÍCÍ SMĚS 
5 ml

Inspirující směs dōTERRA Passion™ 
obsahuje esenciální oleje z koření a 
bylin, které vám pomohou v životě 
znovu oživit vášeň. Se směsí dōTERRA 
Passion najděte odvahu zkusit něco 
nového a opět objevíte radost i v 
dosavadních životních požehnáních.

• Chcete-li na pracovišti podnítit 
kreativitu a zvědavost, noste  
Passion do práce

• Nanášejte v průběhu dne na  
zápěstí a oblast srdce pro větší 
inspiraci a nadšení

dōTERRA Passion Touch najdete na straně 21

GELOVÉ KULIČKY  
ON GUARD™
GELOVÉ KULIČKY S ESENCIÁLNÍMI 
OLEJI 
125 kuliček

Gelové kuličky On Guard™ nabízejí 
chutnou dávku patentované směsi 
dōTERRA tvořené oleji Planý 
pomeranč, Hřebíček, Skořice, 
Eukalyptus a Rozmarýn, to vše 
v drobných kuličkách z rostlinného 
materiálu, které se rozpustí v ústech.

• Užívejte je v zimě, na cestách i při 
pobytu ve velkých skupinách lidí

• Nabízí pohodlný způsob konzumace 
směsi esenciálních olejů On Guard

ON GUARD™
SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
15 ml

Jedna z nejpopulárnějších směsí 
dōTERRA – On Guard™ – je díky svým 
neuvěřitelným výhodám naprosto 
nepostradatelná. Směs On Guard je 
dobré mít po ruce po celý rok.

• Dodává hřejivou, citrusovou, 
výraznou chuť horkým nápojům 
a dezertům

• Kápněte jednu kapku On Guard na 
nakrájená jablka v misce s vodou, 
získáte zdravou svačinku 

On Guard Touch najdete na straně 21

dōTERRA MOTIVATE™
POVZBUZUJÍCÍ SMĚS   
5 ml

Všichni čas od času potřebujeme 
trochu povzbuzení a to je právě to, co 
nabízí směs dōTERRA Motivate™! Tato 
svěží, čistá a svěží směs ve vás posílí 
pocity důvěry, optimismu a odhodlání. 

• Je kombinací citrusových 
a mátových esenciálních olejů

• Vtírejte ráno do chodidel pro  
rychlý start do nového dne

• Posiluje pocity sebejistoty,  
odvahy a víry

dōTERRA Motivate Touch najdete  
na straně 21

INTUNE™
SMĚS PRO SOUSTŘEDĚNÍ 
Kuličkový aplikátor 10 ml

Pečlivě vybrané esenciální oleje  
ve směsi na soustředění InTune™ 
spolupůsobí a podporují úsilí  
udržet pozornost u určitého úkolu. 

• Naneste InTune na spánky a na šíji 
před plněním úkolů

• Jednoduše nanesete díky 
praktickému balení v lahvičce 
s kuličkovým aplikátorem

• Podporuje úsilí udržet pozornosti 
a setrvat v činnosti

HD CLEAR™
LOKÁLNÍ SMĚS 
Kuličkový aplikátor 10 ml

HD Clear™, absolutně dokonalá směs 
pro problémovou pokožku, obsahuje 
esenciální oleje s blahodárnými  
účinky na kůži a pomůže uchovat  
její hebkost, čistotu a zdraví nejen 
vzhledově, ale i pocitově.

• Snadno se nanáší na potřebná místa 
praktickým, kuličkovým aplikátorem 

• Podporuje jasnou pleť

• Pomáhá uchovat pleť čistou,  
jasnou a hydratovanou

dōTERRA FORGIVE™
OBNOVUJÍCÍ SMĚS 
5 ml

Obnovující směs dōTERRA Forgive™  
z esenciálních olejů ze stromů a bylin 
vám pomůže nalézt osvobozující 
odpuštění a sílu jít dál.

• Podporuje uzemňující emoce 
v každodenním životě

• Povznáší a inspiruje k  
pozitivnímu myšlení

• Podporuje pocity spokojenosti,  
úlevy a trpělivosti

dōTERRA Forgive Touch najdete  
na straně 20

DEEP BLUE™
SMĚS PRO ÚLEVU 
5 ml

Směs pro úlevu Deep Blue™ spojuje 
osm esenciálních olejů známých  
svou schopností zklidňovat a chladit 
klouby a svaly. Libavka a Máta peprná 
dohromady zklidňují, obzvláště po 
intenzivním cvičení.

• Má ochlazující a zklidňující účinek  
v místech, která potřebují ošetřit

• Zajistí příjemný zážitek z  
regenerující masáže

• Deep Blue poskytuje zklidňující 
účinek, který přináší úlevu  
kloubům a ochlazuje svaly

ELEVATION™
SMĚS PRO RADOST 
15 ml

Jak název napovídá, směs pro radost 
Elevation™ je obohacena kombinací 
povzbuzujících, posilujících 
a povznášejících esenciálních olejů.

• Působivé účinky směsi esenciálních 
olejů Elevation lze získat nanesením 
na pokožku

• Podporuje pozitivní náladu

• Nanášejte Elevation ráno na 
pokožku, a nalaďte váš domov  
na pozitivní, povzbudivou notu

DEEP BLUE™
SMĚS PRO ÚLEVU 
Kuličkový aplikátor 10 ml

Deep Blue™ je obohacující směs  
olejů určená pro zklidnění a ochlazení, 
ideální pro masáž po dlouhém 
náročném dni nebo po intenzivním 
sportovním výkonu.

• Tytéž přínosy jako u směsi  
Deep Blue v praktické lahvičce 
s kuličkovým aplikátorem

• Má relaxační účinky

• Cíleně poskytuje zklidňující,  
příjemný prožitek

Deep Blue Touch najdete na straně 20
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SALUBELLE™
ZKRÁŠLUJÍCÍ SMĚS 
Kuličkový aplikátor 10 ml

Zkrášlující směs Salubelle™ podporuje 
pleť a pomáhá omezit faktory, které 
přispívají k jejímu stárnutí. Obsažené 
esenciální oleje byly odborně vybrány 
pro svůj výjimečný přínos pokožce.

• Pomáhá snížit výskyt skvrn  
na pokožce

• Podporuje mladistvý vzhled pleti

• Používejte jako ranní a večerní  
péči o obličej

dōTERRA SERENITY™
ZKLIDŇUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

dōTERRA Serenity™ je upokojující  
směs esenciálních olejů na podporu 
klidu a relaxace. dōTERRA Serenity 
kombinuje esenciální oleje proslulé 
schopností uklidňovat emoce.

• Vliv směsi pocítíte okamžitě po 
aplikaci na pokožku

• Přidejte 2–3 kapky do teplé koupele 
s epsomskou solí pro relaxační, 
regenerující zážitek

• Pomáhá navodit klidné prostředí  
ke spánku

TERRASHIELD™
SMĚS DO PŘÍRODY 
15 ml

Směs do přírody TerraShield™ je 
účinná, a přesto bezpečná receptura 
směsi, kterou může používat každý 
člen rodiny, venku i v celé domácnosti.

• Vždy si přibalte TerraShield  
na táboření nebo jiné akce  
pod širým nebem

• Je kombinací esenciálních olejů, 
které pomáhají chránit před hmyzem

• Než vyjdete z domu, naneste směs 
TerraShield na nohy, paže a šíji

dōTERRA PURIFY™
OSVĚŽUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

Směs dōTERRA Purify™, těšící se 
oblibě mezi uživateli dōTERRA, 
obsahuje esenciální oleje Citron  
a Limetka, známé svými čisticími 
vlastnostmi a dále olej Jedle sibiřská.

• Směs Purify je vhodná na 
podrážděnou pokožku, má silné 
čisticí vlastnosti, které mohou 
zklidnit podráždění

• Purify můžete použít i ke zklidnění 
pokožky např. po hmyzím štípnutí

SMART & SASSY™
AKTIVNÍ SMĚS 
15 ml

Smart & Sassy™, patentovaná směs 
olejů Grapefruit, Citron, Máta peprná, 
Zázvor a Skořice, dodá chuť 
jakémukoli nápoji či dezertu.

• Udělejte z konzumace  
Smart & Sassy s vodou před  
jídlem svůj každodenní zvyk

• Ochutí jakýkoli nápoj nebo dezert

• Dynamická, kořeněná vůně oleje 
Smart & Sassy vám pomůže udržet 
pozitivní náladu potřebnou k 
intenzivnímu cvičení

SPREJ TERRASHIELD™ 
SMĚS DO PŘÍRODY 
30 ml

Sprej TerraShield™ obsahuje esenciální 
oleje a další rostlinné oleje, o nichž  
je už dlouhá staletí známo, že 
pomáhají chránit před hmyzem. 

• Díky praktickému rozprašovači  
si můžete sprej TerraShield  
snadno vzít s sebou na cesty

• Každý z rodiny ji může  
bezpečně používat

ZENDOCRINE™
AKTIVAČNÍ SMĚS 
15 ml

Směs Zendocrine™ je se hodí pro 
každého, kdo chce změnit životní  
styl. Užívejte směs Zendocrine  
každý den ve sklenici vody.

• Pro dochucení pokrmů

• Přidejte jednu kapku do citrusových 
nápojů, čaje nebo vody

ZENGEST™
PODPŮRNÁ SMĚS 
15 ml

Tato jedinečná směs esenciálních  
olejů Zázvor, Máta peprná, Kmín 
a Fenykl je blahodárná při žaludečních 
potížích. Nepostradatelný olej na 
cesty i na doma!

• Přidejte 1–2 kapky do vody nebo čaje 
po příliš velkém nebo těžkém jídle

• Před cestováním přidejte jednu až 
dvě kapky do vody nebo čaje

• Mějte ZenGest™ na cestách po ruce 
jako praktickou podporu v případě 
náhlé potřeby

ZenGest Touch najdete na straně 21
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dōTERRA FORGIVE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Směs dōTERRA Forgive™ Touch obsahuje 
esenciální oleje ze stromů i bylin použité 
ve složení naší patentované směsi 
dōTERRA Forgive a je doplněna 
frakcionovaným kokosovým olejem pro 
šetrné nanášení a snadnost použití. Svěží, 
dřevitá vůně obnovující směsi dōTERRA 
Forgive Touch pomáhá navodit pocity 
spokojenosti, úlevy a smíření.

• Praktická lahvička s kuličkovým 
aplikátorem

• Podporuje uzemnění emocí 
v každodenním životě

KADIDLO
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Touch Kadidlo nabízí proslulé 
přínosy esenciálního oleje Kadidlo 
v praktickém kuličkovém aplikátoru.

• Pleť zklidňuje a zároveň upravuje  
její nedokonalosti 

• Podporuje pocity míru, uvolnění 
a spokojenosti

• Pomáhá hydratovat a omladit pleť

dōTERRA HOPE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Hope™ Touch je zvláštní směs 
esenciálních olejů, kombinace svěží vůně 
olejů Bergamot, Ylang-ylang a Kadidlo  
s jemně sladkou vůní Vanilkového lusku 
(čistá silice).

• Nanášejte na zápěstí, šíji a v místech, 
kde lze cítit tep, získáte vlastní  
jedinečný parfém

• Noste směs v kabelce a používejte 
v průběhu dne k povznesení nálady

• Kuličkový aplikátor pro snadné 
a praktické nanášení během dne

SMĚSI OLEJŮ dōTERRA TOUCH™

Vyrovnaně chránit citlivou pokožku a současně zachovat přínosy z esenciálních olejů není jen věda, ale i 
umění. V řadě dōTERRA Touch byla tato rovnováha nastolena. Produkty dōTERRA Touch v 10ml kuličkových 
aplikátorech usnadňují použití, hodí se pro děti i dospělé a zejména pak pro osoby s citlivou pokožkou. S 
těmito lahvičkami můžete pohotově využívat výhody esenciálních olejů. Vychutnejte si pohodlí a přínosy 
směsí dōTERRA Touch ještě dnes.

dōTERRA ADAPTIV™  
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Až budete potřebovat hodně uklidnit, 
řešení přinese směs dōTERRA Adaptiv™. 
Mějte ji po ruce jako útěchu v novém 
prostředí nebo situaci. Kombinací  
směsi Adaptiv s kuličkovým  
aplikátorem Adaptiv Touch  
dosáhnete synergických výsledků.

• Při aplikaci na pokožku pomáhá 
zlepšovat náladu

• Dejte praktický kuličkový aplikátor  
do kabelky či batůžku svého dítěte  
jako podporu kamkoli se vydá

• Zklidňuje pokožku

dōTERRA AIR™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Zažijte přínosy dōTERRA Air™ na  
cestách s jemnou a rychlou aplikací 
dōTERRA Air Touch! Větrová posilující 
směs má při použití na pokožku  
zklidňující a zmírňující účinky.

• Uklidňuje smysl

• Podporuje pocit volného dýchání

• Používejte spolu s ostatními produkty 
dōTERRA Air

dōTERRA BALANCE™  
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Díky svěží dřevité vůni je dōTERRA 
Balance™ Touch ideálním olejem, po  
kterém můžete sáhnout, pokud v  
životě potřebujete trochu harmonie.  
Tato praktická směs dōTERRA Touch  
je ideální na doma i na cesty.

• Obsahuje oleje blahodárné na naše 
emoce, které podporují pocity klidu  
a dobré pohody

• Je kombinací esenciálních olejů Smrk, 
Kafrovník lékařský, Marocký heřmánek, 
Heřmánek modrý a Kadidlo

dōTERRA CHEER™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Cheer™ Touch je spojení 
frakcionovaného kokosového oleje se 
slunečně zářivou svěží vůní povznášející 
směsi dōTERRA Cheer. Povznášející směs 
Cheer Touch vám může jako sluneční 
paprsek posílit vaše pozitivní naladění. 

• Při masáži poskytuje radostný příliv 
štěstí a pozitivní nálady

• Při nanesení na pokožku může směs 
Cheer podpořit pocit optimismu 

dōTERRA CONSOLE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Console™ Touch posiluje pocity 
klidu a naděje. Utěšující směs dōTERRA 
Console Touch vám může pomoci do 
života vnést radost a štěstí.

• Nanášejte, podpoříte pocit naděje

• Všechny přínosy jako u směsi  
dōTERRA Console v praktické  
lahvičce s kuličkovým aplikátorem

• Obsahuje oleje Kadidlo, Pačule obecná, 
Ylang-ylang, Cist ladanový, Amyris, 
Santalové dřevo, Růže a Vonokvětka

DEEP BLUE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Zažijte přínosy naší patentované  
směsi esenciálních olejů Deep Blue™  
v šetrné receptuře, která prospěje  
dětem i dospělým.

• Při nanesení na pokožku vyvolává  
pocit tepla a prohřátí, čímž cíleně 
poskytuje úlevu

• Pro osvěžení použijte jako součást 
zklidňující masáže po dlouhém dni

• Noste ji v tašce do tělocvičny, bude  
vždy po ruce!

NOVINKY!
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dōTERRA MOTIVATE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Motivate™ Touch vám  
pomůže osvobodit vaši kreativitu,  
a jakmile si začnete více věřit,  
získáte také větší odvahu.

• Posiluje pocity sebejistoty,  
odvahy a víry 

• Směs esenciálních olejů  
dōTERRA Motivate tvoří oleje,  
které inspirují smysly

• Kombinace citrusových a  
mátových esenciálních olejů

ON GUARD™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Užijte si jedinečnou vůni a účinné přínosy 
směsi esenciálních olejů On Guard™  
v praktickém kuličkovém aplikátoru.

• Ideální pro děti i dospělé

• Naneste ráno a večer On Guard  
Touch na zápěstí a pulsní body

• Praktická lahvička s kuličkovým 
aplikátorem z tohoto produktu činí 
perfektního společníka na cesty!

OREGANO
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Touch Oregano s  
vzácnými přínosy esenciálního  
oleje Oregano představuje šetrnou  
volbu pro citlivou pokožku.

• Nanášejte Touch Oregano na 
nedokonalosti pleti

• Vychutnejte si přínosy esenciálního  
oleje Oregano a nanášejte ho na  
plosky chodidel

• Oregano má čisticí vlastnosti, které 
pomáhají snížit výskyt skvrn na pokožce

dōTERRA PASSION™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Passion™ Touch je kombinací 
frakcionovaného kokosového oleje  
se směsí koření a bylin dōTERRA  
Passion a pomůže vám znovu vnést  
do života vášeň.

• Obsahuje frakcionovaný kokosový  
olej, olej Kardamom, Skořice, Zázvor, 
Hřebíček, Santalové dřevo, Jasmín, 
Vanilka a Pastala

• Inspirativní směs s radostí a  
zapálením, které se rozvine při  
nanesení na pokožku

• Všechny přínosy jako u směsi  
dōTERRA Passion v praktické  
lahvičce s kuličkovým aplikátorem

dōTERRA PEACE™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Konejšivá směs dōTERRA Peace™ Touch 
složená z květinových a mátových 
esenciálních olejů je příjemnou 
připomínkou toho, že k nalezení klidu 
nemusíme být dokonalí. Zastavte se, 
zhluboka se nadechněte a opět se spojte 
se svým vyrovnaným, soustředěným 
vnitřním já.

• Posiluje prožitek klidu, míru 
a spokojenosti

• Při nanesení na pokožku nabízí 
uklidňující vůni ideální pro meditaci 
a cvičení jógy

• Použijte při zklidňující masáži

MÁTA PEPRNÁ
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Touch Máta peprná  
kombinuje esenciální olej Máta peprná 
a frakcionovaný kokosový olej, a nabízí  
tak velké množství přínosů při nanesení 
na pokožku.

• Povzbuzuje a oživuje smysly

• Aplikujte olej při studiu nebo pro 
osvěžení připomínající ranní procházku

• Praktické nanášení díky kuličkovému 
aplikátoru je ideální na cesty

ČAJOVNÍK
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Ve směsi dōTERRA Touch Čajovník se 
spojuje dokonalá vyváženost esenciálního 
oleje Čajovník a frakcionovaného 
kokosového oleje, je tudíž ideální na 
jemnou a citlivou pokožku.

• Je uznáván pro očistý a omlazující 
účinek na pokožku

• Má posilující a omlazující účinky  
na vlasy, pokožku a nehty

• Zmírňuje podráždění pokožky

dōTERRA WHISPER™   
NOVINKY!

SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Každý esenciální olej ve směsi nabízí 
lákavé a jedinečné aroma, v kombinaci 
však dává jedinečnou vůni, která okouzlí 
smysly nositelky i všech okolo. 

• Vydává hřejivou, pižmovou vůni,  
která při nanesení na pokožku vábí 
a okouzluje

• Při vnějším použití jsou hřejivé, jemně 
květinové vůně doplněny silnými 
a dynamickými esenciálními oleji,  
jako je Růže, Havajské santalové  
dřevo a Bergamot

ZENGEST™
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Směs ZenGest™ Touch je naředěna 
Frakcionovaným kokosovým olejem 
dōTERRA, a je tak šetrná k citlivé 
pokožce. Praktické balení v lahvičce 
s kuličkovým aplikátorem činí ze směsi 
ZenGest Touch nepostradatelný  
olej na cesty i na doma!

• Jedinečná směs esenciálních olejů 
Zázvor, Fenykl a Koriandr (semeno)

• Po velkém nebo těžkém jídle naneste  
na oblast žaludku nebo na chodidla

• Mějte po ruce na cestách jako praktickou 
podporu v případě náhlé potřeby
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KVĚTINOVÉ OLEJE dōTERRA TOUCH™

Použití nejžádanějších květinových esenciálních olejů s účinnými přínosy nikdy nebylo snazší a praktičtější. 
Vytvořte si snadno vlastní jedinečnou osobní vůni, podpořte pozitivní atmosféru nebo dosáhněte zdravě 
vyhlížející pokožky aplikací jednoho nebo více těchto vzácných květinových olejů.

dōTERRA TOUCH | KVĚTINOVÉ OLEJE



SMIL ITALSKÝ
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Smil italský, někdy označovaný též jako 
„věčný“ nebo „nesmrtelný květ“, se pro 
své omlazující účinky na pleť běžně 
používá v kosmetických přípravcích. 

• Díky regeneračním vlastnostem 
podporuje čistý vzhled pleti

• Šíří medově sladkou vůni, která  
při nanesení na pokožku zklidňuje

JASMÍN
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Vyzkoušejte proslulou vůni a mnohé 
kosmetické přínosy oleje Jasmín v  
tomto praktickém kuličkovém aplikátoru. 

• Omezuje nedokonalosti pleti 

• Lze použít jako osobní parfém

• Zařaďte jej do běžné kosmetické  
péče, projasníte vaši pleť

LEVANDULE
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Touch Levandule, hojně 
využívaný pro své zklidňující účinky,  
zajistí pokožce úlevu a přináší uvolnění.

• Zmírňuje občasné podráždění pokožky

• Pomocí aplikátoru nanášejte  
na pokožku

• Použijte ho k navození klidu a uvolnění 

MAGNOLIE 
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Esenciální olej Magnolie má ovocnou 
a květinovou vůni a může navodit pocity 
klidu a útěchy. Touch Magnolie, směs 
s frakcionovaným kokosovým olejem, 
zvláčňuje a zklidňuje pokožku.

• Použijte na pokožku v kombinaci s 
olejem Bergamot nebo Ylang-ylang  
pro zdravý vzhled pokožky

• Nanášejte kuličkou na pokožku pro  
klid a uvolnění

NEROLI
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Neroli Touch lze použít ke zklidnění 
pokožky a snížení výskytu nedokonalostí 
pleti. Je také známo, že olej Neroli 
podporuje relaxaci a povznáší náladu.

• Podporuje pozitivní náladu 

• Zklidňuje pokožku

• Vybízí k odpočinku

RŮŽE 
SMĚS TOUCH
Kuličkový aplikátor 10 ml

Touch Růže nabízí cenově dostupný 
a praktický způsob, jak si užít  
přínosů esenciálního oleje Růže,  
jednoho z nejvzácnějších esenciálních 
olejů na světě.

• Lahvička s kuličkovým aplikátorem 
Touch Růže činí používání tohoto oleje 
cenově dostupným a praktickým

• Pomáhá vyrovnávat hladinu hydratace 
v pleti a postará se tak o dokonalý 
vzhled vaší pleti

• Nanášejte na šíji a zápěstí jako sladký, 
květinový, osobní parfém 

NOVINKY!
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RODINNÁ SADA OLEJŮ  NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

Rodinná sada olejů dōTERRA obsahuje 10 esenciálních olejů a směsí, 
které jsou každodenní nezbytnosti každého rodiče. Vyzkoušejte 
neomezené možnosti esenciálních olejů dōTERRA CPTG™, pomohou 
celé vaší rodině. 

• Deset 5ml lahviček esenciálních olejů a směsí:
    Levandule 

Citron 
Máta peprná 
Čajovník

    Oregano 
Kadidlo  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

Společnost dōTERRA sestavila výběr sad a kolekcí esenciálních olejů tak, aby vyhověla každé domácnosti. 
Každá sada obsahuje pečlivě vybrané oleje, šetrně získané destilací z rostlin sklizených za dodržení přísných 
norem čistoty a účinnosti společnosti dōTERRA. Vychutnejte si účinky svých oblíbených jednotlivých olejů 
i směsí v jednom praktickém balíčku.

SADY A KOLEKCE

SADY A KOLEKCE



SADA dōTERRA TOUCH™
Naše sada dōTERRA Touch™ obsahuje devět našich nejoblíbenějších 
esenciálních olejů (Levandule, Máta peprná, Kadidlo, Čajovník, ZenGest, 
dōTERRA Air, On Guard, Oregano a Deep Blue) a představuje praktickou 
sestavu pro potřeby celé rodiny.

• Devět 10ml kuličkových aplikátorů esenciálních olejů a směsí:
   Levandule
   Máta peprná 

Kadidlo  

Čajovník  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Oregano          
Deep Blue™ 

KOLEKCE JÓGA dōTERRA
Exkluzivní trojice směsí esenciálních olejů CPTG™ určená nejen jogínům. 
dōTERRA Anchor, dōTERRA Align, a dōTERRA Arise jsou skvělé směsi, 
které zkvalitní váš život a obohatí vaše jógová cvičení. Tyto směsi  
oplývají vůněmi, které ustálí, zkoncentrují a projasní vaši duši s každým 
nádechem během cvičení a protahování těla.

• Tři 5ml lahvičky:
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

SADA dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

Každá lahodná směs této sady obsahuje esenciální oleje certifikované 
čisté testované kvality (CPTG™), které lze používat po celý den.  

• Šest 5ml lahviček esenciálních olejů a směsí:
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

SADA dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
TOUCH
Řada dōTERRA Essential Aromatics™ Touch obsahuje šest jedinečných 
směsí esenciálních olejů v kombinaci s frakcionovaným kokosovým 
olejem v 10ml kuličkových aplikátorech pro praktické a šetrné použití  
na pokožku. Patentované směsi skýtají cílené přínosy pro celou rodinu  
a lze je pravidelně nanášet na na pokožku, aby pomáhaly po celý den. 

• Šest 10ml kuličkových aplikátorů esenciálních olejů a směsí:
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
SMĚS PRO ODVAHU
Kuličkový aplikátor 10 ml

Díky výrazné a hřejivé vůni je směs 
dōTERRA Brave™ ideální na  
povzbuzení a posílení, když cítíte,  
že vám chybí motivace.

• Je kombinací esenciálních olejů Planý 
pomeranč, Amyris, Vonokvětka a 
Skořice v základu z frakcionovaného 
kokosového oleje

• Používejte směs pro odvahu Brave  
v průběhu celého dnek navození 
sebedůvěry 

• Směs Brave můžete použít i před 
každou novou nebo neobvyklou situací 
a dodat si sebevědomí a odvahy

dōTERRA CALMER™  
ZKLIDŇUJÍCÍ SMĚS
Kuličkový aplikátor 10 ml

Zklidňující směs dōTERRA Calmer™ 
podporuje atmosféru klidu a míru,  
chvíle před spaním promění 
v mírumilovný a potěšující zážitek.

• Je kombinací esenciálních olejů 
Levandule, Kananga, Strom Bódhi 
a Heřmánek římský v základu 
z frakcionovaného kokosového oleje 

• Naneste na pokožku kuličkovým 
aplikátorem, podpoříte pocity  
klidu a míru

• Nanášejte směs Calmer pro  
celodenní pocit klidu

dōTERRA RESCUER™  
SMĚS PRO ÚLEVU
Kuličkový aplikátor 10 ml

Po rušném a činorodém dni naneste směs 
pro úlevu dōTERRA Rescuer™ a relaxujte.

• Je kombinací esenciálních olejů 
Levandule, Máta klasnatá, Kopaiva 
a Zanthoxylum v základu 
z frakcionovaného kokosového oleje 

• Směs Rescuer obsahuje oleje, které 
mohou pomoci zmírnit pocity napětí

• Vmasírujte do pokožky ramen, šíje a  
zad pro dosažení příjemných pocitů

dōTERRA 
KOLEKCE PRO DĚTI
Nezáleží na tom, zda jste již zkušeným uživatelem esenciálních olejů, nebo s nimi právě začínáte. Kolekce dōTERRA 
pro děti je komplexní sada esenciálních olejů pro péči o celé tělo, která rodičům či opatrovníkům pomůže snadno, 
správně a s důvěrou pečovat o nejmenší. 

Tyto směsi esenciálních olejů, vyvinuté speciálně pro rozvoj mysli, těla a emocí, představují jedinečné, pečlivě vyvážené 
a účinné kombinace, šetrné k citlivé dětské pokožce.

KOLEKCE dōTERRA PRO DĚTI 
Sada obsahuje:
• Sedm 10ml kuličkových aplikátorů esenciálních olejů a směsí:

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Calmer™

• Sedm silikonových krytek s karabinkami
• Ilustrované kartičky
• Taštičku s karabinou

26  KATALOG PRODUKTŮ
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dōTERRA THINKER™  
SMĚS PRO SOUSTŘEDĚNÍ
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Thinker™ vám pomůže dotvořit 
pozitivní atmosféru pro větší kreativitu  
a soustředěnost v rámci každodenního 
studijního režimu.

• Je kombinací esenciálních olejů Vetiver, 
Klementinka, Máta peprná a Rozmarýn 
v základu z frakcionovaného 
kokosového oleje 

• Nanášejte při studiu nebo práci  
na složitém projektu pro větší  
vytrvalost a píli

• Nanášejte na zápěstí a ruce a vdechujte, 
posílíte jasnou mysl a bdělou pozornost

dōTERRA STEADY™  
UZEMŇUJÍCÍ SMĚS
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Steady™ je skvělá každodenní 
směs, která zmírní podráždění pokožky  
a zlepší náladu.

• Je kombinací esenciálních olejů Amyris, 
Jedle balzámová, Koriandr a Magnólie 
v základu z frakcionovaného 
kokosového oleje 

• Uzemňující směs Steady má decentní, 
lákavou a lehce ovocnou vůni,  
která může při nanesení na  
pokožku napomoci uvolnění

• Posiluje pocity zklidnění a do  
vaší nálady, vnáší rovnováhu

dōTERRA STRONGER™  
OCHRANNÁ SMĚS
Kuličkový aplikátor 10 ml

Směs dōTERRA Stronger™ je ideální 
směsí pro každodenní psychickou 
odolnost i na dny, kdy vám není nejlépe.

• Je kombinací esenciálních olejů Cedrové 
dřevo, Litsea, Kadidlo a Růže – extrakt, 
v základu z frakcionovaného 
kokosového oleje 

• Nanášejte kuličkou aplikátoru na ruce, 
kolena a chodidla po dlouhém, fyzicky 
náročném dni

• Podporuje zdravý vzhled pleti

dōTERRA TAMER™  
SMĚS PRO DOBRÉ TRÁVENÍ
Kuličkový aplikátor 10 ml

dōTERRA Tamer™ nabízí jedinečné 
přínosy esenciálních olejů CPTG™, jako  
je Máta klasnatá, Máta japonská a Zázvor, 
v základu z frakcionovaného kokosového 
oleje dōTERRA. Tyto oleje společně 
poskytnou úlevu po velkém jídle.

• Zklidní a poskytne cílenou úlevu, když  
ji potřebujete nejvíce

• Je vhodná pro uklidňující masáž břicha

• Snadno se nanáší na potřebná místa 
pomocí praktického kuličkového 
aplikátoru
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Co je 
TECHNIKA AROMATOUCH™?
Technika dōTERRA AromaTouch™ je metoda jednoduchého nanášení esenciálních olejů na pokožku k dosažení 
celkového hlubokého prožitku wellness. 

Sada pro techniku AromaTouch obsahuje 5ml lahvičky těchto olejů: uzemňující směs dōTERRA Balance™, olej 
Levandule, Čajovník, směs esenciálních olejů On Guard™, masážní směs AromaTouch™, směs pro úlevu Deep Blue™, 
olej Planý pomeranč, Máta peprná a lahvičku frakcionovaného kokosového oleje. Technika AromaTouch, stejně 
lákavá pro nové uživatele i odborníky s profesní licencí, představuje jedinečný nový způsob využití přínosů 
esenciálních olejů.

„Nesmírně ráda předávám a vyučuji techniku AromaTouch. Každý je překvapen, v jak hluboké relaxaci  
se na konci sezení cítí. A jako bonus při nanášení pejů sami využíváte jejich blahodárného působení.“ 
Becky B., Northampton, Spojené království

TECHNIKA AROMATOUCH



SADA PRO TECHNIKU AROMATOUCH™
Znásobte přínosy esenciálních olejů CPTG™, zařazením sady 

pro techniku AromaTouch do svých wellness rituálů. Sada 

obsahuje 5ml lahvičky osmi olejů CPTG používaných v  

technice AromaTouch a prezentační box techniky 

AromaTouch. Zakoupíte-li si tuto sadu, získáte rovněž 

frakcionovaný kokosový olej společnosti dōTERRA.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

™
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Difuzéry společnosti dōTERRA podporují optimální relaxaci a další pozoruhodné přínosy. Jde o přístroje 
se snadnou obsluhou, určené pro rodinu a domov. Rozptylováním oblíbených esenciálních olejů CPTG™ 
proměníte každý prostor v poklidné a povznášející prostředí.

DIFUZÉRY

DIFUZÉRY

DIFUZÉR dōTERRA VOLO™  NOVINKY!     

Nádherný ultrazvukový difuzér dōTERRA Volo™ je 
dodáván s onyxovou a mramorovou povrchovou 
úpravou, takže se dokonale hodí do jakékoli místnosti,  
ať už doma, nebo v kanceláři. Volo má ručně vyráběný 
polyresinový horní díl se speciálním diamantovým 
vzorem a nabízí volitelné světelné nastavení: bez  
světla, teplé a světle žluté světlo.

• Nastavení na jednu, tři a šest hodin, a to i při  
použití nejvyšší úrovně rozptylu

• Až 14 hodin na nejnižší úrovni rozptylu

AROMATICKÝ ZVLHČOVAČ  
dōTERRA DAWN™ NOVINKY!

Aromatický zvlhčovač dōTERRA Dawn™ je vyroben  
tak, aby v jakékoli místnosti vytvořil optimální úroveň 
pohodlí. Inteligentní režim pro čas spánku udržuje 
ideální úroveň vlhkosti po celou noc a pomáhá vytvořit 
ideální prostředí pro kvalitní spánek.

• Rozptyluje páru setrvale po dobu až 22 hodin

• Přidávejte vodu a esenciální oleje, aniž byste  
museli odstraňovat víko nebo kryt

• Nízká hladina hluku

• Automatické bezpečnostní vypnutí

• Rozměry: 15 x 27 cm

• Kapacita vody: 1,8 l



DIFUZÉR PILŌT™  

Praktický a čistý difuzér Pilōt™ je ideální do menších 
prostor. Kompaktní, neutrální design difuzéru se hodí  
do každého prostředí.

• Nabíjecí baterie, proto se nemusíte obtěžovat s 
hledáním nejbližší síťové zásuvky

• Vlastní nastavení výstupu – čtyřhodinový nepřetržitý 
provoz nebo až osm hodin přerušovaný

• Zodpovědná výroba zahrnující materiály šetrné  
k životnímu prostředí

DIFUZÉR dōTERRA LUMO™ 

Proměňte jakoukoli místnost v mírumilovné nebo 
povznášející prostředí rozptylováním esenciálních  
olejů CPTG™ pomocí tohoto ultrazvukového  
difuzéru inspirovaného přírodou a navrženého  
podle potřeb zákazníků. Součástí balení je  
zklidňující směs dōTERRA Serenity™. 

• Sedm voleb barev osvětlení

• Nastavitelný výstup – 2 nebo 5 hodin nepřetržitě,  
10 hodin přerušovaně (4 minuty zapnuto /  
4 minuty vypnuto)

• Pokrytí až 50 m2

DIFUZÉR dōTERRA PETAL™ 2.0  
Difuzér dōTERRA Petal™ je malý přístroj s jednoduchou 
obsluhou, který nabízí celou řadu výhod. Tento praktický 
difuzér je spolehlivý, lehký a snadno se používá.

• Nastavení difuzéru: 2 nebo 6 hodin nepřetržitě,  
12 hodin přerušovaně  
(5 minut zapnuto / 5 minut vypnuto)

• Volitelné LED světlo

• Ultrajemná mlha pokryje až 33 m2

DIFUZÉR dōTERRA ROAM™ NOVINKY!

Vnější plášť difuzéru dōTERRA Roam™ je z přírodního 
leštěného kamene, takže každý difuzér je jedinečný. 
Zbylá část difuzéru je z ekologické recyklované 
pryskyřice, která podtrhuje jeho jednoduchou, 
přirozenou krásu. 

• Bez kabelu, bateriové napájení (včetně  
nabíječky baterií)

• Umožňuje nepřetržitý i přerušovaný provoz  
(5 minut ZAPNUTO, 5 minut VYPNUTO)

• Rozptyluje jemnou mlhu na ploše až 25 m2  
a pojme 100 ml vody
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dōTERRA 
BABY 
Produkty dōTERRA Baby představují bezpečný a účinný způsob péče o jemné vlasy a pokožku vašeho 
dítěte. Naše produkty jsou vyrobeny speciálně pro malé děti.
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DĚTSKÝ KRÉM POD PLENKY 
dōTERRA   
60 g

Bezpečný a účinný dětský krém pod plenky dōTERRA  
se na jemné pokožce dítěte snadno roztírá a pomáhá ji 
ošetřovat a zklidňovat a zároveň předchází 
opruzeninám. Krém pod plenky dōTERRA, obohacený 
jedinečnou směsí esenciálních olejů CPTG™ Levandule, 
Mrkvová semínka a Čajovník, pomáhá zklidňovat 
a udržovat zdravě vypadající pokožku. Bohaté 
bambucké máslo Muyao dále přispívá k hydrataci 
pokožky, kterou zanechává jemnou a hebkou. Chraňte 
své nejmenší tímto jemným krémem určeným speciálně 
pro citlivou dětskou pokožku.

• Esenciální oleje CPTG Levandule, Mrkvová semínka 
a Čajovník pomáhají zklidňovat pokožku a udržovat 
její zdravý vzhled

• Snadno se vstřebává do citlivé pokožky, a tak pomáhá 
ošetřovat opruzeniny a zabraňuje jejich vzniku

• Vyvinuto s důkladnou péčí a určeno pro citlivou 
dětskou pokožku

DĚTSKÝ VLASOVÝ A TĚLOVÝ 
ŠAMPON dōTERRA 
295 ml

Dětský vlasový a tělový šampon dōTERRA je 
bezpečným a účinným způsobem, jak miminko umýt 
od hlavy až k patě. Pěnivý šampon nedráždí oči a 
kombinuje jednoduché, šetrné složky. Uklidňující 
směs vanilkového extraktu s esenciálními oleji 
CPTG™ Levandule a Heřmánek římský zanechává 
na pokožce kojenců, batolat i větších dětí jemnou 
vůni novorozenců. Dětský vlasový a tělový šampon 
dōTERRA, vybavený praktickou, snadno použitelnou 
pumpičkou, ulehčuje a usnadňuje koupání, takže máte 
více času na hravé cákání ve vaně.

• Obsahuje uklidňující směs vanilkového  
extraktu s esenciálními oleji CPTG  
Levandule a Heřmánek římský

• Jednoduché, šetrné složky
• Nedráždí oči



Deodoranty 
dōTERRA
Společnost dōTERRA vytvořila speciální bezpečné a účinné deodoranty, které vám pomohu zvládat horko a zůstat 
po celý den svěží. Hraní s dětmi, dobíhání autobusu nebo trénink na půlmaraton teď budou o něco snazší.
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DEODORANT dōTERRA  
SE SMĚSÍ dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Náš deodorant obohacený esenciálním olejem 
dōTERRA Balance™ obsahuje jedlou sodu, která 
aktivně chrání před pachy, a tapioku, která absorbuje 
vlhkost pro dlouhotrvající svěžest. 

• Obsahuje esenciální oleje CPTG™ Smrk, Kafrovník 
(list), Kadidlo, Marocký heřmánek, Heřmánek  
modrý a Vonokvětka

• Škrob z tapioky pomáhá absorbovat vlhkost v 
podpaží, takže budete svěží a v suchu po celý den

• Jedlá soda pomáhá neutralizovat pachy a  
zabraňuje jejich vzniku

DEODORANT dōTERRA  
PROSYCENÝ VŮNÍ CITRUS BLISS™ 
75 g

Deodorant obohacený patentovanou směsí 
esenciálních olejů Citrus Bliss™ a jedlou sodou  
aktivně chrání před pachy, tapioka absorbuje  
vlhkost a postará se o dlouhotrvající svěžest.

• Obsahuje esenciální oleje CPTG™ Planý pomeranč, 
Citron, Grapefruit, Limetka, Mandarinka,  
Tangerinka, Klementinka a Bergamot, které  
se všechny získávají ze slupky plodu

• Škrob z tapioky pomáhá absorbovat vlhkost  
v podpaží, abyste se mohli cítit svěže a v  
suchu po celý den

• Jedlá soda pomáhá neutralizovat pachy  
a zabraňuje jejich vzniku

DEODORANT dōTERRA
OBSAHEM DOUGLASKY A ŘECKÉHO 
POMERANČE 
75 g

Tento jemný deodorant obsahuje esenciální oleje 
dōTERRA CPTG™ Douglaska a Řecký pomeranč.  
Tyto esenciální oleje jsou obohaceny o hořčík,  
jenž přispívá k aktivní ochraně před zápachem,  
a tapioku, která pomáhá absorbovat vlhkost pro 
dlouhotrvající svěžest.

• Obsahuje esenciální oleje CPTG Douglaska a  
Řecký pomeranč, které podporují pozitivní 
a energickou náladu po celý den

• Škrob z tapioky pomáhá absorbovat vlhkost  
v podpaží, abyste se mohli cítit svěže a v  
suchu po celý den

• Hořčík pomáhá neutralizovat zápachy
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ROSTLINNÉ KAPSLE  
160 tobolek

Vylepšete každodenní režim užívání 
doplňků stravy nakapáním esenciálních 
olejů do těchto rostlinných tobolek,  
které se rychle a snadno vstřebávají.

• Neobsahují konzervanty, želatinu, 
pšenici, cukr, škrob, mléko ani 
živočišné produkty

• Vyrobeny z inertních rostlinných přísad

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

FRAKCIONOVANÝ  
KOKOSOVÝ OLEJ 
115 ml

Ideální v k ředění esenciálních olejů při 
aplikaci na pokožku.

• Zvláčňuje a snadno se roztírá
• Dokonale se mísí se všemi esenciálními 

oleji; bez zápachu, barvy

EMULZE NA TĚLO A RUCE  
dōTERRA SPA  
200 ml

Dopřejte pokožce požitek z emulze na ruce a tělo 
dōTERRA SPA. Má nemastné složení, obsahuje 
jojobový olej, olej z makadamových ořechů,  
máslo ze semen murumuru a cupuacu a výživné 
rostlinné extrakty.

• Snadno ji smícháte s oblíbeným esenciálním  
olejem pro zážitek s vlastní, originální vůní

• Oleje ze slunečnicových semen a makadamových 
ořechů jsou známy výjimečnými hydratačními 
vlastnostmi a schopností zachovat pokožku vláčnou

PRODUKTY PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Přínosy esenciálních olejů CPTG™ lze využít mnoha způsoby. Společnost dōTERRA nabízí různé možnosti 
použití esenciálních olejů v podobě široké nabídky kvalitních produktů a uplatňuje jak tradiční, a v minulosti 
obvyklé, použití, tak moderní rozptylování v difuzérech, sestrojených na základě nejnovějších technologií. 
Celou řadou metod použití nabízíme jedinečné zkušenosti a prožitky s každým olejem. V zájmu bezpečnosti 
je nutné řídit se doporučeními ohledně použití.

EMULZE NA TĚLO A RUCE  
dōTERRA SPA 
 
tři 200ml tuby

PRODUKTY PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



MAST Z ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ CORRECT-X™ 
15 ml

Correct-X™ je víceúčelová mast, která 
pomáhá pokožku zklidňovat, udržuje ji 
čistou a zároveň ji regeneruje po zátěži. 
Tato mast neobsahuje ropné produkty  
ani konzervanty, je šetrná a nedráždivá,  
a ideální pro citlivou pokožku.

• Bezpečná a snadno použitelná
• Je obohacena esenciálními oleji CPTG™: 

Kadidlo, Smil italský, Čajovník, Cedrové 
dřevo a Levandule

OSOBNÍ PÉČE
Společnost dōTERRA pomáhá uživatelům řešit běžné potíže a díky použití esenciálních olejů nabízí příjemné 
zkušenosti v péči o tělo a pleť. Účelem každého produktu dōTERRA je vyživovat pokožku, ať už vyžaduje 
jakoukoli péči.

ZÁZVOROVÉ BONBONY   
30 bonbonů

Zázvorové bonbony dōTERRA nabízejí 
přínosy esenciálního oleje CPTG™ Zázvor  
v praktické formě přírodní pastilky. Sladká 
a kořeněná chuť oleje Zázvor se mísí se 
svěžestí esenciálního oleje Citron, a 
chuťový profil pastilek se násobí. 

• Praktická pastilka se skvělou chutí
• Nabízí přínosy esenciálních olejů  

Citron a Zázvor
• Snadno dostupný pomocník při 

cestování nebo kdykoli ho nejvíc 
potřebujete
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PRODUKTY dōTERRA AIR™

Hluboký dech je očistný, uvolňující a posilující. Povznáší mysl a dodává našemu tělu energii. Je esencí života, 
zajištěním vitality. Pozoruhodná kombinace esenciálních olejů ve směsi dōTERRA Air™ pomáhá zachovat čisté 
dýchací cesty a usnadňuje dýchání, abyste se cítili příjemně nehledě na roční období.



dōTERRA AIR™
SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
15 ml

Tato větrová posilující směs má při použití na pokožku 
zklidňující a zmírňující účinky. dōTERRA Air™ obsahuje 
kombinaci osvěžujících olejů, které pomáhají 
organismus udržet zdravý, a uvolňují dýchací cesty.

• Vznikla sloučením esenciálních olejů Vavřínový  
list, Máta peprná, Eukalyptus, Čajovník, Citron, 
Ravensara a Kardamom

• Může pomoci minimalizovat vlivy nepříznivého 
počasí na naše zdraví

• Podporuje klidný spánek

dōTERRA Air Touch najdete na straně 20

BONBONY dōTERRA AIR™ 
30 bonbonů

V této praktické a skvěle chutnající pastilce se skrývají 
přínosy vybraných esenciálních olejů CPTG™ ze směsi 
dōTERRA Air™.

• Patentovaná směs obsahuje olej Citron, Máta 
peprná, Eukalyptus, Tymián, Meduňka a Kardamom

• Používejte jako rychlou, praktickou alternativu  
směsi dōTERRA Air

• Noste v kabelce nebo cestovní tašce pro případ 
potřeby na cestách

TYČINKA PRO LEPŠÍ DÝCHÁNÍ 
dōTERRA AIR™ 
12,5 g

Vyzkoušejte pohodlí, rychlé vstřebání a snadné 
použití tyčinky pro lepší dýchání dōTERRA Air™.  
Tento jedinečný způsob podání směsi esenciálních 
olejů dōTERRA Air lze použít kdykoli a kdekoli.

• Má posilující aroma
• Má chladivý, zklidňující účinek na pokožku
• Rychlý a praktický systém aplikace
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PRODUKTY DEEP BLUE™ 
Patentovaná směs Deep Blue™ je složená z kombinace esenciálních olejů certifikované čisté testované 
kvality (CPTG™) Libavka, Kafrovník lékařský, Máta peprná, Ylang-ylang, Smil italský, Marocký heřmánek, 
Heřmánek modrý a Vonokvětka. Směs Deep Blue, nabízená ve formě krému, kuličkového aplikátoru a doplňku 
stravy, se vyznačuje zklidňujícími účinky a cílenými přínosy.

PRODUKTY DEEP BLUE



DEEP BLUE™
KRÉM PRO ÚLEVU
120 ml

Krém Deep Blue™, obohacený směsí pro úlevu  
Deep Blue, je favoritem sportovců.

• Receptura obsahuje patentovanou směs esenciálních 
olejů Deep Blue a další účinné přísady

• Pomáhá přirozeně zklidnit a uvolnit problémová místa
• Směs je součástí zvláčňující báze, která se do pokožky 

vpíjí a nezanechává ji mastnou

VZORKY KRÉMU DEEP BLUE™  
– deset 2ml vzorků

Okuste přínosy krému pro úlevu Deep Blue™ Rub 
v praktickém kartonovém obalu s 10 vzorky.  
Udělejte radost sobě i druhým při sportovních  
akcích, v tělocvičně nebo na cestách.

• Receptura obsahuje směs pro úlevu Deep Blue
• Snadné sdílení a pohodlí na cestách

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 rostlinných tobolek

Řada Deep Blue™ nabízí i doplněk stravy s obsahem 
účinných polyfenolů.

• Výtažek z kadidla, patent přihlášen
• Obsahuje patentovaný standardizovaný extrakt ze 

zázvoru, kurkumin, resveratrol a další polyfenoly 
navozující zklidnění a příjemnou pohodu

DEEP BLUE™  NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

SMĚS PRO ÚLEVU
Kuličkový aplikátor 5 ml | 10 ml

Spojení účinků esenciálních olejů CPTG™ ve  
směsi Deep Blue™ vyvolává při nanesení na  
pokožku pocit tepla a příjemné brnění.

• Obsahuje esenciální oleje Libavka, Kafrovník lékařský, 
Máta peprná, Heřmánek marocký, Heřmánek pravý, 
Ylang-ylang, Smil italský a Vonokvětka

• Použijte jako součást zklidňující masáže 

Deep Blue Touch najdete na straně 20
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PRODUKTY dōTERRA SERENITY™ 
dōTERRA Serenity™ je klid přinášející směs esenciálních olejů vhodná pro relaxaci. Účinky této vyrovnané směsi 
pocítíte okamžitě, neboť rychle navodí pocity klidu a příjemné pohody. Zklidňující směs dōTERRA Serenity je 
kombinací esenciálních olejů známých svou schopností zmírňovat pocity napětí a rozbouřené emoce.



dōTERRA SERENITY™ GELOVÉ KAPSLE
ZKLIDŇUJÍCÍHO KOMPLEXU
60 vegetariánských gelových kapslí

Gelové kapsle dōTERRA Serenity™ vám umožní pocítit přínosy 
zklidňující směsi dōTERRA Serenity jedinečným spojením 
dobře prozkoumaných blahodárných účinků levandulového 
esenciálního oleje a L-theaninu s meduňkou lékařskou,  
mučenkou a heřmánkovými extrakty ve rostlinné gelové kapsli.

• Rostlinné gelové kapsle
• Získejte snadno příznivé účinky zklidňující směsi dōTERRA 

Serenity v praktické gelové kapsli

KOMBINOVANÉ BALENÍ SERENITY  
15ml lahvička a 1 lahvička s gelovými kapslemi.

dōTERRA SERENITY™
ZKLIDŇUJÍCÍ SMĚS
15 ml

dōTERRA Serenity™ zklidňuje emoce a vytváří prostředí  
pokojné a příjemné pohody.

• Je směsí oleje Levandule, Cedrové dřevo, Kafrovník lékařský, 
Ylang-ylang, Majoránka, Heřmánek římský, Vetiver, Havajské 
santalové dřevo a extraktu z vanilky

• Podporuje pocity uvolnění a vytváří příjemné prostředí  
pro spánek

• Serenity lze vnímat okamžitě po aplikaci na pokožku 
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PRODUKTY ON GUARD™

On Guard™ je jednou z nejoblíbenější a nejuniverzálnější směsí esenciálních olejů společnosti dōTERRA. 
Patentovaná kombinace esenciálních olejů Planý pomeranč, Hřebíček, Skořice, Eukalyptus a Rozmarýn 
stojí v první obranné linii vašeho těla i domácnosti. Směs On Guard byla je obsažena v celé řadě produktů 
společnosti dōTERRA, aby bylo maximálně využito jejího blahodárného účinku.

ÚSTNÍ VODA  
ON GUARD™   
473 ml

V účinných vlastnostech On Guard™ – 
patentované směsi esenciálních olejů  
CPTG™ – se kombinují příznivé účinky olejů 
Planý pomeranč, Hřebíček, Skořice, 
Eukalyptus, Rozmarýn a Myrha, které 
podporují čistotu ústní dutiny. 

• Patentovaná směs esenciálních olejů  
On Guard, která obsahuje Planý pomeranč, 
Hřebíček, Skořici, Eukalyptus a Rozmarýn, 
čistí ústní dutinu 

• Extrakt z miswaku pomáhá udržet  
čisté zuby tím, že omezuje nadměrné 
usazování plaku 

• Používejte ústní vodu On Guard pro  
čistotu vašich zubů a dásní

ROZPRAŠOVAČ K OČISTĚ 
RUKOU ON GUARD™   
27 ml

Rozprašovač k očistě rukou On Guard™ čistí 
ruce svou mimořádně jemnou, rychleschnoucí 
mlhou, která má očistný účinek na pokožku. 
Tento praktický rozprašovač je ideální na 
cestování, do školy, do práce a pro fyzicky 
aktivní rodiny.

• Obohacen zvlhčujícím jablečným 
extraktem

• Směs esenciálních olejů On Guard osvěží 
svou posilující citrusovou a kořeněnou vůní 

• Při cestování můžete použít k očištění 
opěrek rukou nebo výklopného stolku

• Před cvičením použijte k očištění jógové 
podložky nebo jiného sportovního náčiní 

PRODUKTY ON GUARD



BONBONY ON GUARD™ 
30 bonbonů

Vychutnejte si příjemné účinky těchto skvěle 
chutnajících pastilek na krční potíže.

• Snadno dostupný pomocník, který vám  
je vždy k ruce

• Obsahují směs esenciálních olejů  
On Guard™

• Složení obsahuje přírodní třtinový cukr z 
ekologického zemědělství a hnědý rýžový sirup

ZUBNÍ PASTA ON GUARD™ 
113 g

Využijte výhod směsi esenciálních olejů On Guard™  
při čištění zubů.

• Složení bez fluoridů
• Esenciální olej Máta peprná v kombinaci 

s patentovanou směsí esenciálních olejů  
On Guard dodá vašemu dechu skořicovo-
mátovou svěžest 

VZORKY ZUBNÍ PASTY  
ON GUARD™   
deset vzorků, každý 2 g

GELOVÉ KAPSLE ON GUARD™+ 
60 vegetariánských gelových kapslí

On Guard™+ gelové kapsle kombinují 
patentovanou směs esenciálních olejů  
On Guard s esenciálními oleji Pepř černý,  
Oregano a Meduňka.

ON GUARD™  NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT  
SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
15 ml

Jedna z nejpopulárnějších směsí dōTERRA –  
On Guard™ – je díky svým neuvěřitelným výhodám 
naprosto nepostradatelná.  
On Guard Touch najdete na straně 21

ČISTICÍ KONCENTRÁT 
ON GUARD™ 
355 ml

Čisticí koncentrát On Guard™ je posílen směsí 
esenciálních olejů On Guard.

• Bez přidaných konzervačních látek, jedná se 
o účinný produkt pro domácí úklid

• Je kombinací derivátů na rostlinné bázi se směsí 
esenciálních olejů On Guard

GELOVÉ KULIČKY ON GUARD™ 
125 kuliček

Gelové kuličky On Guard™ nabízejí chutnou dávku 
patentované směsi dōTERRA z olejů Planý 
pomeranč, Hřebíček, Skořice, Eukalyptus 
a Rozmarýn, to vše v drobných kuličkách 
z rostlinného materiálu, které se rozpustí v ústech. 

• Představují pohodlný způsob, jak získat jedinečné 
přínosy směsi esenciálních olejů On Guard

• Chutná dávka esenciálních olejů Planý pomeranč, 
Hřebíček, Skořice, Eukalyptus a Rozmarýn

PRACÍ GEL ON GUARD™ 
947 ml

Prací gel On Guard™ je vysoce koncentrovaný  
(6x) přípravek, který využívá sílu ochranné směsi  
On Guard a enzymů přírodního původu, aby bylo 
vyprané prádlo krásně čisté a beze skvrn.

• Obsahuje 10 ml esenciálního oleje On Guard 
• Jedinečná směs enzymů přírodního původu
• Každá balení umožní až 64 praní

PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE  
dōTERRA ON GUARD™ 
473 ml

Pěnivé mýdlo na ruce On Guard™ čistí ruce a má 
osvěžující vůni esenciálních olejů, takže vaše ruce 
budou čisté a budou svěže vonět po citrusech.

• Praktické balení v 473ml lahvi, která naplní  
237ml pěnové dávkovače

• Vyvinuto s jedinečnou směsí esenciálních  
olejů On Guard

 
PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE 
S DÁVKOVAČEM 2 KS ON GUARD™     
473ml tekuté mýdlo na ruce, 2 dávkovače

 
JEDNA NÁPLŇ 
473 ml tekutého mýdla na ruce

 
BALENÍ SE 2 NÁPLNĚMI 
2 ks 473ml tekutého mýdla na ruce
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Zdravá, zářivá pleť s
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ je exkluzivní řada přírodních produktů péče o pokožku, které dodávají výživu a hydrataci a redukují 
viditelné známky stárnutí. Vyspělá technologie zpracování rostlin u řady Veráge zajišťuje optimální zastoupení 
lipidů – takové, jako ve zdravé, mladě vypadající pokožce. Každý produkt sestává ze skutečných darů matky 
Země; výživné rostlinné extrakty, čisté a účinné esenciální oleje CPTG™ a vybrané přírodní složky. S kolekcí 
péče o pokožku dōTERRA Veráge dosáhnete výsledků, které zpozorujete i pocítíte.

PÉČE O POKOŽKU



ČISTÍCÍ EMULZE VERÁGE™ 
60 ml

Čisticí emulze Veráge™ zanechává pokožku  
čistou a hebkou, zatímco její svěží bylinné  
aroma povzbuzuje smysly. 

• Planý pomeranč a Bazalka jsou dobře známé 
svými čistícími schopnostmi

• Čajovník je uznáván pro čisticí a omlazující  
účinky na pokožku

TONIKUM VERÁGE™ 
50 ml

Tonikum Veráge™, kombinace esenciálních  
olejů CPTG™ s vyživujícími rostlinnými extrakty,  
přispívá k vypnuté, tonizované a hladké pleti – 
kdekoli a kdykoli.

• Připravte a osvěžte pleť kombinovaným 
působením esenciálních olejů CPTG a účinných 
rostlinných extraktů, které pokožku vypínají, 
tonizují a vyhlazují

• Toto tonikum představuje druhý krok v režimu 
péče o pokožku Veráge a připravuje ji na  
bohaté změkčující složky a živiny, obsažené v 
Hydratačním séru a zvláčňujícím krému Veráge

• Snadné použití ve formě rozprašované mlhy

HYDRATAČNÍ SÉRUM 
VERÁGE™  
15 ml

Zažijte účinky hydratačního séra Veráge™ 
Immortelle, které zpomaluje projevy stárnutí.  
Tento účinný přípravek kombinuje esenciální  
oleje CPTG™ se speciální rostlinnou technologií  
na podporu optimální lipidové rovnováhy pleti  
s mladistvějším vzhledem.

• Využívá esenciální oleje CPTG, které se nacházejí 
také v oblíbené směsi dōTERRA Salubelle™, aby 
pleť byla zářivější

• Lipidový komplex má účinky nesrovnatelné s 
typickým hydratačním gelem, protože využívá 
lipidy, přirozeně obsažené v mladé pokožce

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM VERÁGE™ 
30 ml

Zvláčňující krém Veráge™ je skvělý pro všechny  
typy pokožky. Tvoří jej kombinace esenciálních  
olejů CPTG™ Pelargonie růžová a Jalovcové  
bobule a absolutní silice Jasmínu a Rakytníku 
s rostlinnými extrakty na podporu hloubkové 
hydratace a výživy pokožky.

• Rakytník a bambucké máslo pleť vyživují 
a vyhlazují

KOLEKCE PÉČE O POKOŽKU 
dōTERRA VERÁGE™ 
Kolekce řady Veráge™ spojuje síly čisticí emulze,  
tonika, hydratačního séra Immortelle a zvláčňujícího 
krému pro krásnou, zdravě vypadající pleť. 

KLINICKY DOLOŽENÉ PŘÍNOSY SLOŽENÍ VERÁGE
•  Vyhlazuje strukturu pleti
•  Snižuje výskyt skvrn na pokožce
•  Pomáhá dosáhnout mladistvého vzhledu pokožky
•  Minimalizuje výskyt rozšířených pórů
•  Sjednocuje odstín pleti
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PÉČE O POKOŽKU

PRODUKTY YARROW|POM
Synergie esenciálního oleje Řebříček a oleje ze semen granátových jablek lisovaného za studena nastavuje nový 
standard pro vitalitu a zářivou pokožku. Esenciální olej Řebříček a olej ze semen granátových jablek jsou základem 
kolekce dōTERRA Yarrow|Pom: aktivní rostlinné duo Yarrow|Pom a tělové regenerační sérum Yarrow|Pom. 
Naše produkty Yarrow|Pom jsou skutečně účinné a díky působivému botanickému přístupu přinášejí komplexní 
blahodárné účinky. Tato vědecky vyvinutá produktová řada představuje revoluční, neotřelý přístup ke kráse.
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YARROW|POM 
AKTIVNÍ ROSTLINNÉ DUO
30 ml

Yarrow|Pom je odborně vyvinutá patentovaná  
směs esenciálního oleje řebříček s olejem ze semen 
granátového jablka lisovaným za studena. Posláním  
této směsi je stát se vaším nepostradatelným 
společníkem pro zklidnění pokožky a utišení emocí 
během celého dne.

• Použijte směs v každodenní péči o pokožku, pomůže 
vám dosáhnout mladistvého a zdravého vzhledu a 
redukovat nedostatky pleti

• Kombinujte s oblíbeným hydratačním prostředkem 
pro ještě větší vláčnost pleti

• Přináší zklidňující zážitek z masáže

YARROW|POM  
TĚLOVÉ REGENERAČNÍ SÉRUM
100 ml

Tělové regenerační sérum Yarrow|Pom je luxusně 
hedvábné sérum plné účinných bioaktivních  
sloučenin, které zajistí tu nejlepší péči o pokožku  
a krásný vzhled. Esenciální olej Řebříček a zastudena 
lisovaný olej ze semen granátových jablek synergicky 
spolupůsobí a podporují zdravě vyhlížející pokožku. 
Dalšími esenciálními oleji CPTG™ obsaženými v  
séru jsou Heřmánek římský, Yuzu, Máta peprná 
a Kananga. Jojobový a slunečnicový olej a olej z 
hroznových semen poskytují hloubkové hydrataci. 
Extrakt z kávových zrn a estery z granátových  
jablek pokožku projasňují a vylepšují její vzhled,  
takže budete celá zářit.

• Esenciální olej Řebříček podporuje vzhled  
zdravé pokožky

• Rostlinné oleje z jojoby, slunečnice, avokáda, 
hroznových semen a Arganový olej hydratují pokožku

• Extrakt z kávových zrn pomáhá pokožku vyhladit a 
zlepšit její vzhled

• Tělové regenerační sérum Yarrow|Pom obsahuje  
velké množství účinných bioaktivních sloučenin



ČISTICÍ EMULZE 
118 ml

Čisticí emulze dōTERRA Essential Skin Care je 
určena ke každodennímu čištění pleti ráno a 
večer. Přírodní čisticí látky kokoyl isethionát 
sodný a kyselina stearová šetrně smývají 
nečistoty a pleť získává čistý, svěží a hebký 
vzhled. Tato čisticí emulze také obsahuje 
esenciální oleje CPTG™ Čajovník a Máta  
peprná, známé svými osvěžujícími vůněmi  
a péči o obličej ještě zpříjemňují.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
Péče o pleť dōTERRA Essential Skin Care je řada kosmetických produktů pro mladistvý zdravý a krásný 
vzhled i pocit pleti. Její účinnost je maximálně posílena pečlivě vybranými esenciálními oleji CPTG™ ve 
spojení se špičkovými technologiemi zpracování přísad a přírodními extrakty v každém produktu. Zaměřte 
se na viditelné známky stárnutí a zabraňte jejich dalšímu vzniku v budoucnu s řadou péče o pleť dōTERRA 
Essential Skin Care.

ENERGETIZUJÍCÍ PEELING 
70 g

Zajistěte si svěží, regenerovanou pokožku 
pomocí energetizujícího peelingu dōTERRA. 
Energetizující peeling, součást naší řady 
nezbytné péče o pokožku, obsahuje esenciální 
oleje CPTG™ Grapefruit a Máta peprná a dotváří 
osvěžující aromatický zážitek. Jojobové estery, 
které se v energetizujícím peelingu nacházejí, 
vyhladí pleť a rostlinné látky z extraktu z 
mandarinky obecné, jasmínu a lopuchu  
většího pleť tonizují a hydratují.

VYPÍNACÍ SÉRUM 
30 ml

Vypínací sérum dōTERRA z esenciálních  
olejů certifikované čisté testované kvality  
CTPG™ Kadidlo, Havajské santalové dřevo  
a Myrha je vyvinuto na základě vědeckých 
poznatků, aby podpořilo hydrataci pleti a 
upravilo její nedokonalosti. Vypínací sérum  
pleť napne a uhladí působením přírodních 
extraktů a dalších pečlivě vybraných složek  
s vědecky prokázanými účinky k dosažení 
pevnějšího, mladistvějšího vzhledu pokožky.

PÉČE O POKOŽKU



TONIKUM K REDUKCI PÓRŮ 
118 ml

Tonikum k redukci pórů dōTERRA, určené 
k viditelnému snížení výskytu rozšířených pórů, 
obsahuje esenciální oleje CPTG™ Levandule, 
Ylang-ylang a Heřmánek pravý pro zklidnění 
pleti. Inovativní ovocné a rostlinné extrakty 
dále tonizují a vyrovnávají barvu pleti, zvyšují 
hydrataci a podporují zdravý vzhled pleti.

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM PROTI 
STÁRNUTÍ 
50 ml

Pečovat o pleť je vždy důležité bez ohledu  
na věk a zvláčňující krém proti stárnutí 
dōTERRA vám s tím může pomoci. Tento 
hydratační krém kombinuje špičkové složky 
s esenciálními oleji CPTG™ Levandule, Jasmín, 
Pelargonie růžová a Kadidlo. Spolupůsobením 
mohou tyto složky podporovat pocit hebké 
a zdravé pleti.

ROZJASŇUJÍCÍ GEL 
30 ml

Esenciální oleje CPTG™ FCF (furocoumarin 
free) Bergamot, Jalovcové bobule a Meduňka 
se mísí s přírodními extrakty, vitaminy 
a špičkovými technologiemi, aby rozjasnily tón 
pleti a učinily jej rovnoměrným. Rozjasňující 
gel dōTERRA je šetrný a účinný způsob, 
jak výrazně rozjasnit pleť snížením výskytu 
tmavých skvrnek a hyperpigmentace bez 
škodlivých chemikálií používaných v jiných 
rozjasňujících produktech. Lze jej použít 
jako produkt k celkové péči o pleť nebo jeho 
působení zaměřit na tmavé skvrnky.

OČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ 
15 ml

Oční krém proti stárnutí dōTERRA je spojením 
klinicky ověřených přísad s esenciálními oleji 
CPTG™ Kadidlo, Ylang-ylang a Marocký 
heřmánek, aby se zaměřil na známky stárnutí 
kolem citlivých očních partií a pomohl omezit 
výskyt jemných rýh a vrásek v průběhu času. 
Toto inovativní složení pleť hydratuje a zlepšuje 
její pevnost a tón. Unikátní ocelový kuličkový 
aplikátor zchlazuje a zklidňuje pleť pod očima 
a pomáhá omezit nateklá víčka, přičemž šetrně 
nanáší krém na cílové partie.

HYDRATAČNÍ KRÉM  
48 g

Hydratační krém od dōTERRA s intenzivní 
vlhkostí, na kterou vaše pleť čeká, je plný 
zvláčňujících přísad, aby zajistil intenzivní 
hydrataci a výživu pleti. Náš hydratační  
krém pomáhá upravovat nedokonalosti pleti, 
obnovit kožní bariéru pro dosažení mladistvého 
vzhledu pleti a jeho bohaté složení poskytuje 
dávku aktivní vlhkosti, aniž zanechává na  
pleti olejové zbytky. Pečlivě vybrané přísady  
jsou určeny k omlazení pleti a rovněž  
pomohou redukovat viditelné známky  
stárnutí. Používejte ráno a večer.

ZKRÁŠLUJÍCÍ SMĚS 
SALUBELLE™ 
Kuličkový aplikátor 10 ml

Patentovaná směs obsahuje vzácné esenciální 
oleje používané odedávna pro své zkrášlující 
vlastnosti. Zkrášlující směs Salubelle byla 
vyvinuta na podporu pokožky, současně 
pomáhá omezit faktory, které přispívají ke 
stárnutí pleti. Tyto jedinečné esenciální oleje byly 
odborně vybrány pro své přínosy pro pokožku. 
Praktickým kuličkovým aplikátorem se směs 
Salubelle snadno nanáší na obličej, šíji a dekolt.

• Pomáhá snížit výskyt skvrn na pokožce
• Podporuje mladistvý vzhled pokožky
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ je třístupňový systém, který působí součinně a jednotlivé produkty se doplňují, aby pokožku 
důkladně vyčistily a zajistily optimální hydrataci a přiměřený stupeň vlhkosti. Přísady použité v produktech 
řady HD Clear, sestávající z čistých rostlinných extraktů, jsou šetrné a zklidňují pokožku, a mají vysokou 
účinnost. Každodenní používání produktů řady HD Clear pomáhá snížit výskyt skvrn, podporuje čistou a 
zdravou pleť a zklidňuje ji. HD Clear nabízí přírodní řešení pro problematickou pleť v každém věku.

PÉČE O POKOŽKU



LOKÁLNÍ SMĚS HD CLEAR™  
10 ml v kuličkovém aplikátoru

Lokální směs HD Clear™ podporuje čistý, hladký 
vzhled pleti každého věku. Tento produkt 
s olejem ze semen černuchy seté a esenciálními 
oleji CPTG™ můžete nanést na potřebná místa 
obličeje a těla.

• Obsahuje unikátní směs oleje ze semen 
černuchy seté a rovněž esenciální oleje  
CPTG Kafrovník lékařský, Čajovník, 
Eukalyptus, Pelargonie růžová a Litsea

• Podporuje jasnou pleť, napomáhá k pocitu 
hebkosti a čistoty

PĚNIVÉ MÝDLO NA OBLIČEJ  
HD CLEAR™  
50 ml

Objevte dokonalé řešení problematické  
pleti každého věku s pěnivým mýdlem na 
obličej HD Clear™.

• Čajovník je znám svou schopností čistit pleť
• Speciální extrakt z řas pomáhá pleť hydratovat

OBLIČEJOVÁ EMULZE  
HD CLEAR™ 
50 ml

Obličejová emulze HD Clear™ je lehký, 
nemastný hydratační přípravek, který se rychle 
vstřebává a po celý den zajišťuje, aby vaše pleť 
byla bezvadná. Tento patentovaný přípravek 
z rostlinných extraktů a esenciálních olejů 
certifikované čisté testované kvality (CPTG™) 
zlepšuje strukturu pokožky, zajišťuje její 
optimální hydrataci a podporuje jasnou pleť. 

• Obsahuje unikátní směs oleje ze semen 
černuchy seté a rovněž esenciální oleje  
CPTG Kafrovník lékařský, Čajovník, 
Eukalyptus, Pelargonie růžová a Litsea

• Přirozeně získané aminokyseliny zlepšují 
strukturu pleti

SADA HD CLEAR™

Tato sada obsahuje produkty řady HD Clear™: 
pěnivé mýdlo na obličej, lokální směs a 
obličejovou emulzi pro krásně vyváženou pleť.

53

PÉČ
E O

 PO
KO

ŽKU



dōTERRA SPA
dōTERRA SPA je řada produktů obohacených esenciálními oleji, díky nimž můžete i doma prožít aromatický 
zážitek, jako v lázních. Každý produkt byl pečlivě sestaven z přírodních přísad, aby vaše pleť byla hebká, 
hladká a svěží po celý den.

ZVLÁČŇUJÍCÍ KOUPELOVÉ MÝDLO 
113 g

Zvláčňující koupelové mýdlo dōTERRA SPA je jediné svého druhu, které 
nabízí jedinečný pocit, pěnu, aroma a zážitek z mytí. Vytvořte si s ním  
své vlastní malé lázně a prožijte bohatý, očistný a aromatický zážitek.

• Esenciální olej Bergamot čistí a zklidňuje pokožku 
• Grapefruit má posilující vůni, která zlepšuje náladu
• Olej ze semen jojoby hluboce hydratuje
• Uložte vedle vany pro snadný přístup

V nabídce je také balení po 3 ks

POSILUJÍCÍ KOUPELOVÉ MÝDLO CITRUS BLISS™   
113 g

Posilující koupelové mýdlo Citrus Bliss™ přináší povznášející, pročišťující 
zážitek a přidá do každodennímu režimu hygieny osvěžení a povzbuzení. 
Unikátní, patentovaná směs esenciálních olejů Citrus Bliss vytváří 
harmonickou vůni, která povznáší mysl. 

• Obsahuje posilující směs Citrus Bliss tvořenou Planým pomerančem, 
Citronem, Grapefruitem, Mandarinkou, Bergamotem, Tangerinkou 
a Klementinkou, která vám pomůže relaxovat a zvedne vám náladu 

• Exfoliační kuličky slunečnicového vosku a prášku z pomerančové kůry 
jemně změkčují a vyhlazují pokožku a podporují její regeneraci 

• Glycerin rostlinného původu hydratuje pokožku a pomáhá zadržet 
vlhkost, současně zajišťuje hladké nanášení jemné pěny 

V nabídce je také balení po 3 ks

KOUPELOVÉ MÝDLO SERENITY™   
113 g

Koupelové mýdlo dōTERRA SPA Serenity™ nabízí jedinečný pocit, pěnu, 
aroma a očistný zážitek. Toto koupelové mýdlo, obohacené uklidňující 
a relaxační vůní naší Zklidňující směsi dōTERRA Serenity, vás přenese  
do stavu blaženosti a příjemné pohody.

• Směs esenciálních olejů dōTERRA Serenity navozuje uklidňující prostředí
• Olej z jojobových semen je známý svou rychlou vstřebatelností a 

schopností hloubkové hydratace
• Glycerin rostlinného původu hydratuje pokožku a pomáhá  

udržet odpovídající úroveň vlhkosti, současně zajišťuje hladké  
nanášení jemné pěny

• Šťáva z aloe vera pokožku hydratuje, zklidňuje a zvláčňuje
• Přírodní kaolín dodává mýdlu krásný levandulový nádech

V nabídce je také balení po 3 ks

KOUPELOVÉ MÝDLO BALANCE™  NOVINKY!    
113 g

Koupelové mýdlo dōTERRA Balance™ obsahuje uzemňující směs 
dōTERRA Balance, která přináší uklidnění a harmonii. Použitím 
patentované kombinace esenciálních olejů CPTG™ včetně Smrku  
černého, Kafrovníku lékařského, Kadidla, Marockého heřmánku 
a Heřmánku pravého získává koupelové mýdlo hřejivé a dřevité aroma. 

• Africké černé mýdlo, kombinace bambuckého ořechového másla, 
kokosového oleje, oleje z palmových jader a kakaových slupek  
pomáhá pokožku vyživit

• Slunečnicový olej, zvláčňující přísada tohoto mýdla, pokožku  
hydratuje a omlazuje

• Kombinuje esenciální oleje CPTG Černý smrk, Kafrovník, Kadidlo,  
Marocký heřmánek a Heřmánek pravý

dōTERRA SPA



EMULZE NA RUCE CITRUS BLISS™ 
75 ml

Tento lehký, hydratační produkt se zvláčňujícími 
složkami a přírodními rostlinnými výtažky udrží  
vaši pokožku zdravou a hydratovanou. Patentovaná 
směs Citrus Bliss™, známá svým povznášejícím 
aromatem, dodává této emulzi povzbuzující 
a osvěžující účinky.

• Nemastné složení ruce hydratuje
• Oleje ze slunečnicových semen a makadamových 

ořechů jsou známy svými výjimečnými 
hydratačními vlastnostmi a schopností uchovat 
vlhkost v pokožce

• Praktická velikost, ideální na cesty nebo pro 
použití doma či v práci

DETOXIKAČNÍ BAHENNÍ MASKA 
113,4 g

Hýčkejte svoji pokožku vzácnými dary Země – 
esenciálními oleji CPTG™, přírodními jíly,  
očistnými minerály a vyživujícími bylinami. 

• Je obohacena esenciálními oleji myrha,  
jalovcové bobule a grapefruit, o nichž je  
známo, že mají očistné a vyhlazující účinky

• Bambucké máslo podporuje pocit  
hydratované pokožky

EMULZE NA TĚLO A RUCE 
200 ml

Dopřejte své pokožce požitek z emulze na  
ruce a tělo dōTERRA SPA, nemastného složení, 
obsahující olej Jojoba, olej Makadamové ořechy, 
máslo ze semen murumuru a cupuassu a  
výživné rostlinné extrakty. 

• Snadno ji smícháte se svým oblíbeným 
esenciálním olejem pro zážitek z vlastní  
originální vůně

• Oleje ze slunečnicových semen a makadamových 
ořechů jsou známy svými výjimečnými 
hydratačními vlastnostmi a schopností uchovat 
vlhkost v pokožce

• Díky nemastnému složení vypadá pokožka 
zdravě, hebce a hladce

V nabídce je také balení po 3 ks

HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ SPREJ   
125 ml

Zažijte pocit dokonalého zvláčnění celého těla! 
Přínosy naší úchvatné směsi esenciálních olejů 
dōTERRA Beautiful doplňují vyživující účinky 
kokosu, slunečnice, avokáda a marakuji. Tato 
hydratační mlžná sprška pomůže zlepšit celkový 
vzhled zdravě vypadající a zářivé pokožky. 

• Svou osvěžující vůní posiluje pocit čisté a 
vyživené pokožky

• Oleje slunečnice, avokádo a marakuja pomáhají 
zklidnit, zvláčnit a hydratovat pokožku, která  
bude celá zdravě zářit

• Kaprylové/kaprinové triglyceridy (získané 
z kokosu) zlepší stav pokožky a udržují její 
přirozenou bariéru

TYČINKA NA RTY 
Originál, Tropická směs a Bylinná směs | 4,5 g

Tyčinka na rty dōTERRA SPA má přírodní složení 
obsahující rostlinné oleje, byliny a esenciální 
oleje pro hydrataci a zklidnění rtů, přičemž rtům 
propůjčí jedinečnou vůni a chuť esenciálních olejů. 
Složení naší tyčinky na rty Originál je obohaceno 
o esenciální oleje Planý pomeranč a Máta peprná. 
Tyčinka na rty Bylinná směs obsahuje osvěžující 
bylinnou směs esenciálních olejů Aloisie citronová, 
Majoránka a Máta klasnatá. Rajské vůně zažijete 
s esenciálními oleji Ylang-ylang, Klementinka a 
Limetka v naší Tyčince na rty Tropická směs.

• Každá tyčinka na rty obsahuje vybranou směs 
esenciálních olejů, které nabízejí jedinečný 
smyslový zážitek 

• Moringový olej je změkčovací prostředek,  
který pomáhá zlepšit stav rtů pocitově i  
na pohled

• Avokádový olej hydratuje, obsahuje  
esenciální mastné kyseliny a změkčuje,  
aby rty vypadaly zdravě

V nabídce je také balení po 3 ks, po jednom od každého druhu.

OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHOVÝ GEL 
250 ml

Osvěžující sprchový gel dōTERRA SPA je přírodní, 
oleji obohacený sprchový gel, který nabízí bohatou 
očistu a aromatický zážitek jako v lázních. 

• Esenciální olej Bergamot dodává pokožce 
povznášející, avšak také uzemňující vůni

• Grapefruit má posilující a osvěžující vůni,  
která zlepšuje náladu

• Sodium methyl oleoyl taurate je jemná čisticí 
sloučenina získaná z esenciálních mastných 
kyselin přítomných v rostlinných tucích a olejích

VYŽIVUJÍCÍ TĚLOVÉ MÁSLO 
198 g

Rozmazlete svou pokožku bohatou hydratací a 
luxusním prožitkem z vyživujícího tělového másla 
dōTERRA SPA. Základ této přírodní receptury tvoří 
bambucké a kakaové máslo, které dokážou pokožku 
hluboce hydratovat a dodají jí vláčnost a pružnost.

• Esenciální oleje Planý pomeranč, Douglaska 
a Kadidlo nabízejí povznášející aromatické zážitky

• Bambucké máslo hydratuje do hloubky a 
podporuje pružnou pokožku

• Jojobový olej se rychle vstřebává do pokožky, 
zvlhčuje ji, hydratuje a pomáhá ji změkčovat

TĚLOVÝ PEELING 
226 g

Tělový peeling dōTERRA SPA je šetrný tělový 
peeling. Pomocí cukrové třtiny šetrně zbaví pleť 
odumřelých buněk, vyhladí ji a prozáří.

• Mandlový olej slouží jako hydratace a zajišťuje 
pocit hladkosti

• Slunečnicový olej pokožku vyhlazuje a změkčuje
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Krásné, lesklé vlasy s péčí o vlasy dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
Zklidňující a očistné vlastnosti, kterými nám esenciální oleje pomáhají v tolika každodenních úkolech, se 
uplatní i v péči o čisté, zdravě vypadající vlasy. Používáním vlasových přípravků obohacených o silné 
esenciální oleje můžete snadno získat hebké a zářivé kadeře, aniž byste je ohrožovali škodlivými látkami, 
které se obvykle v běžných přípravcích péče o vlasy vyskytují.
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•  Pomáhá chránit obarvené vlasy
•  Ověřené zvláčňující účinky
•  Lepší stav vlasů a snadné rozčesání
•  Nevysušuje vlasy ani vlasovou pokožku

•  Pevný a lesklý vzhled vlasů
•  Menší lámavost vlasů 
•   Patentovaná směs esenciálních olejů pro zdravě vypadající 

vlasy a vlasovou pokožku

PÉČE O VLASY OBOHACENÁ O ESENCIÁLNÍ OLEJE

VZORKY ŠAMPONU/ 
KONDICIONÉRU
 
sada deseti párů

ŠAMPON 2 KS
dvě 250ml lahvičky

KONDICIONÉR 2 KS
dvě 250ml lahvičky

ŠAMPON A KONDICIONÉR
jedna 250ml lahvička od každého

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 

SÉRUM OD KOŘÍNKŮ PO 
KONEČKY dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™ 
30 ml

Sérum od kořínků po konečky dōTERRA  
Salon Essentials™ je profesionální kadeřnický 
přípravek obohacený o esenciální oleje 
a výživné lipidy na podporu hladkých, lesklých 
vlasů a zdravého vzhledu vlasové pokožky.

• Obohaceno esenciálními oleji Levandule, 
Máta peprná, Majoránka, Cedrové dřevo, 
Levandule prostřední, Rozmarýn, Niaouli 
a Eukalyptus

• Poskytuje okamžitou výživu, vyhlazení a lesk

OCHRANNÝ ŠAMPON dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Užijte si profesionální složení s obsahem 
esenciálních olejů CPTG™, a šetrnými čistícími 
látkami a rostlinnými extrakty v šamponu 
dōTERRA Salon Essentials™.

• Nabízí jemně pěnivou a očistnou vzpruhu 
díky esenciálním olejům Planý pomeranč 
a Limetka společně s rostlinnými extrakty

• Šetrně odstraňuje nečistoty zachycené na 
vlasech i vlasové pokožce

• Lehce zvlhčuje, po jeho použití jsou vlasy 
hebké a příjemné na dotek

UHLAZUJÍCÍ KONDICIONÉR 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Uhlazující kondicionér dōTERRA Salon 
Essentials™ vyhlazuje vlasy a působí 
antistaticky, takže udrží vlasové stvoly  
během česání srovnané, a dosáhnete  
hladkého a upraveného vzhledu.

• Rostlinné výtažky zajistí údržbu a ochranu 
barvy vlasů a lipidy podporují zdravý  
vzhled vlasů

• Funguje jako hloubková výživa, která 
podporuje péči o povrch vlasů, speciálně 
u chemicky ošetřených vlasů

• Další přírodní složky se starají o pevný 
a zdravý vzhled vlasů

Následující zboží nabízíme pouze  
v rámci programu věrnostních 
odměn (LRP) (informace viz zadní 
strana obálky)
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Nadace Healing Hands společnosti dōTERRA přináší světu pomoc a naději. Dává globálním komunitám 
nástroje, díky kterým mohou být soběstačné. Díky projektům poskytujícím mikropůjčky umožňují přístup 
k lékařské péči, vzdělání, hygieně a čisté vodě a bojují proti nucené dětské prostituci. Dodáváme lidem sílu 
a sebevědomí a jejich životy se mění. Připojte se k této naší snaze.* Společnost dōTERRA pokrývá všechny 
režijní a administrativní náklady nadace a zajišťuje, aby se 100 % všech darů dostalo přímo těm, kterým je 
pomoc určena.

™

*Nadace dōTERRA Healing Hands je americkou nadací.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml v kuličkovém aplikátoru

dōTERRA Hope™ Touch je jedinečná směs 
esenciálních olejů, kombinace svěží vůně  
olejů Bergamot, Ylang-ylang a Kadidlo s 
jemnou sladkostí hřejivé vůně Vanilkového 
lusku (čistá silice).

• Nanášejte na zápěstí, šíji a na pulsní 
body, vytvoříte si svůj vlastní parfém

• Noste směs v kabelce a používejte 
v průběhu dne k povznesení nálady

• Kuličkový aplikátor pro snadné a  
praktické nanášení během dne

RŮŽOVÁ EMULZE NA RUCE  
dōTERRA SPA 
100 ml

Růžová emulze na ruce dōTERRA SPA má 
svůdně lehkou konzistenci s esenciálním 
olejem Růže CPTG™, který podporuje 
hladkou, krásnou pokožku. Díky Růži, 
nejcennějšímu esenciálnímu oleji dōTERRA, 
má tato emulze na ruce jedinečnou vůni 
i příznivé účinky na pokožku. 

• Oleje ze slunečnicových semen a 
makadamových ořechů prosluly 
výjimečnými hydratačními vlastnostmi  
a schopností uchovat pokožku vláčnou

• Nemastné složení ruce hydratuje

Celá čistá kupní cena dōTERRA Hope Touch  
nebo růžové emulze na ruce dōTERRA SPA  
putuje iniciativě dōTERRA Healing Hands.

59

dōTER
R

A
 H

EA
LIN

G
 H

A
N

D
S



†Oligonol™ je ochranná známka společnosti AminoUp Chemical Co., LTD.

Každodenní podpora a úleva 
DOPLŇKY STRAVY ZENGEST
Každý produkt řady ZenGest™ z patentované směsi esenciálních olejů můžete použít doma i na cestách. 
Prozkoumejte kompletní řadu produktů ZenGest a vyzkoušejte jejich příznivé účinky.



Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

ZENGEST TERRAZYME™  
90 tobolek

ZenGest TerraZyme™ je patentovanou kombinací 
enzymů, které v naší moderní stravě nejvíc chybí. 
TerraZyme vám pomůže vychutnat si přínosy 
zdravé stravy tím, že zajistí, aby váš organismus 
přijímal potřebné živiny.

• Rostlinné tobolky HPMC bez obsahu 
laurylsulfátu sodného

VYROBENO S ROSTLINNÝMI TOBOLKAMI  
NEOBSAHUJÍCÍMI LAURYLSULFÁT SODNÝ

GELOVÉ KAPSLE ZENGEST™ 
60 gelových kapslí

Uznávané esenciální oleje v produktech ZenGest™ 
jsou známé svými zklidňujícími účinky. Gelové 
kapsle ZenGest jsou pohodlným a snadným 
způsobem, jak využít blahodárných účinků 
patentované podpůrné směsi ZenGest. 

• Obsahuje patentovanou směs esenciálních olejů 
Zázvor, Máta peprná, Pelyněk estragon, Fenykl, 
Kmín kořenný, Koriandr (semeno) a Anýz

• Pomáhá přinést zklidnění a úlevu

VYROBENO S VEGETARIÁNSKÝMI 
GELOVÝMI KAPSLEMI

DOPLNĚK STRAVY ZENGEST™  
GX ASSIST™ 
60 gelových kapslí

GX Assist™ kombinuje esenciální oleje 
certifikované čisté testované kvality (CPTG™)  
a kyselinu kaprylovou. 

• GX Assist obsahuje patentovanou směs 
esenciálních olejů certifikované čisté testované 
kvality (CPTG) dōTERRA Oregano, Čajovník, 
Citron, Citronová tráva, Máta peprná a Tymián

• Určeno k použití po dobu 10 dní jako přípravný 
očistný krok před užíváním doplňku stravy  
PB Assist™+

VYROBENO S ENTEROSOLVENTNÍMI 
GELOVÝMI KAPSLEMI

ŽVÝKACÍ TABLETY DIGESTTAB™ 
100 žvýkacích tablet

ZenGest™ je jedna z nejoblíbenějších směsí 
společnosti dōTERRA díky mnoha příznivým 
účinkům. Nyní je tato neuvěřitelně účinná  
směs dostupná v praktické žvýkací tabletě.

• Tableta z uhličitanu vápenatého obohacená 
podpůrnou směsí ZenGest obsahuje Zázvor, 
Fenykl, Koriandr (semeno), Mátu peprnou a  
další esenciální oleje

DOPLNĚK STRAVY ZENGEST™  
PB ASSIST™+ 
30 tobolek

Probiotický znamená „pro život” a probiotika už 
lidé konzumují po celá tisíciletí. PB Assist™+ je 
patentovaný přípravek s prebiotickou vlákninou 
a šesti kmeny probiotických mikroorganismů 
v jedinečné, dvouvrstvé rostlinné tobolce.

• Jedinečný systém dvouvrstvých  
rostlinných tobolek

• Je zdrojem aktivních probiotických kultur 
a rozpustných prebiotických FOS 
(fruktooligosacharidů)

VYROBENO S ROSTLINNÝMI TOBOLKAMI  
NEOBSAHUJÍCÍMI LAURYLSULFÁT SODNÝ
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Specializované  
DOPLŇKY STRAVY dōTERRA 
Zdraví každého člověka ovlivňují biologické, environmentální a fyziologické faktory. Každý potřebuje 
individuální cílenou pomoc v konkrétní oblasti. Špičkový vědecký výzkum umožňuje společnosti dōTERRA 
poskytovat konkrétní pomoc specializovanými doplňky stravy.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 tobolek

Deep Blue™ je synonymem úlevy. 
Přirozeně jsme tedy k příznivým 
účinkům produktové řady Deep 
Blue přidali i doplněk stravy.

• Obsahuje extrakty z kadidla, 
kurkumy, zeleného čaje, 
zázvoru, granátového jablka  
a hroznových semen

• Lze užívat společně  
s produktem krém  
Deep Blue nebo se směsí  
pro úlevu Deep Blue

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

MITO2MAX™
KOMPLEX 
60 tobolek

Znáte to, když nemáte energii  
a jen čekáte, až den skončí. 
Populární doplněk stravy 
dōTERRA Mito2Max™ vám  
může pomoci se vším, co  
na vás den přichystá. 

• Noste ho s sebou, ať je vám 
vždy k ruce

VYROBENO S 
ROSTLINNÝMI TOBOLKAMI  
NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

TRIEASE™
GELOVÉ KAPSLE 
60 gelových kapslí

Každá gelová kapsle obsahuje 
stejný podíl esenciálních olejů 
Citron, Levandule a Máta peprná.
Díky speciálně vyvinutým 
gelovým kapslím TriEase™ 
konzumovat všechny tři 
blahodárné esenciální oleje 
rychle a snadno na cestách  
nebo když se vydáte do přírody.

• Rychlé a snadné užití, když to 
nejvíce potřebujete

VYROBENO S  
ROSTLINNÝMI  
GELOVÝMI KAPSLEMI

ZENDOCRINE™
GELOVÉ KAPSLE 
60 gelových kapslí

Gelové kapsle Zendocrine 
představují rychlý a snadný 
způsob konzumace aktivační 
směsi dōTERRA Zendocrine™,  
ať už jste na cestách, spěcháte, 
nebo vám prostě konzumace  
v kapsli vyhovuje lépe.

• Obsahuje patentovanou  
směs esenciálních olejů 
Tangerinka, Rozmarýn, 
Pelargonie růžová, Jalovcové 
bobule a Koriandr (nať)

• Snadný způsob užívání 
aktivační směsi Zendocrine

VYROBENO S  
ROSTLINNÝMI  
GELOVÝMI KAPSLEMI

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

DDR PRIME™
GELOVÉ KAPSLE 
60 gelových kapslí

DDR Prime™ obsahuje esenciální 
oleje Kadidlo, Planý pomeranč, 
Litsea, Tymián, Hřebíček, 
Saturejka zahradní, Niaouli 
a Citronová tráva. Obnovující 
směs v kapslích DDR Prime  
lze bez potíží spolknout, a je  
tedy snadným a pohodlným 
způsobem konzumace směsi 
esenciálních olejů DDR Prime, 
kdekoli a kdykoli.

• Všechny příznivé účinky  
DDR Prime v kapsli, která  
se snadno polyká

VYROBENO S  
ROSTLINNÝMI  
GELOVÝMI KAPSLEMI

DDR PRIME™
ZKLIDŇUJÍCÍ SMĚS 
15 ml

Esenciální olej DDR Prime™ je 
patentovanou směsí esenciálních 
olejů, s olejem z Hřebíčku, 
Tymiánu a Planého pomeranče.

• Přidejte několik kapek do 
rostlinné kapsle

• Přidejte jednu až dvě kapky  
do citrusových nápojů, čaje 
nebo vody

• Zařaďte denní užívání  
DDR Prime mezi svá  
novoroční předsevzetí!
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OMEGA KOMPLEX S ESENCIÁL-
NÍMI OLEJI vEO MEGA™ 
120 kapslí s kapalinou

vEO Mega™ je revoluční přípravek, který spojuje 
esenciální oleje CPTG™ s omega mastnými 
kyselinami získávanými z rostlinných zdrojů  
a z mořských řas.

• Obsahuje esenciální oleje Hřebíček, Kadidlo, 
Tymián, Šabrej kmínovitý, Planý pomeranč, 
Máta peprná, Zázvor, Kmín kořenný a 
Heřmánek pravý

• Dále je složení doplněno esenciálními 
mastnými kyselinami ze lnu, mořských řas, 
semen sachi inchi, olejů ze semen brutnáku 
lékařského, brusinek, granátového jablka, 
dýně a hroznového vína jablka, dýně 
a hroznového vína

• Obsahuje karotenoidový extrakt z 
mikroskopických řas s čistým astaxantinem  
a dalšími karotenoidy

VYROBENO S  
VEGETARIÁNSKÝMI 
KAPSLEMI S KAPALINOU

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Tato vysoce účinná kolekce denních doplňků stravy se rychle stala jednou z nejoblíbenějších produktových řad 
společnosti dōTERRA. Ústřední produkty dōTERRA Lifelong Vitality Pack – xEO Mega™, Microplex VMz™ a Alpha 
CRS™+ – pomáhají dosáhnout lepší vitality a kondice. Doplňky stravy se zásadními živinami, metabolickým 
účinkem a účinnými antioxidanty společně dodají energii, zdraví a celoživotní elán.

KOMPLEX BUNĚČNÉ VITALITY  
ALPHA CRS™+ 
120 tobolek

dōTERRA Alpha CRS™+ je patentovaný 
přípravek, který kombinuje účinné úrovně 
přírodních bylinných extraktů. Alpha CRS+ 
slouží k dennímu užívání s xEO Mega™ nebo  
vEO Mega™ a Microplex VMz™ na podporu  
tělesné a duševní pohody.

• Podporuje tělesnou a duševní pohodu
• Obsahuje společností dōTERRA exkluzivně 

patentovanou směs s účinnými polyfenoly
• Kombinuje přírodní rostlinné extrakty

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

KOMPLEX ŽIVIN  
MICROPLEX VMz™ 
120 tobolek

dōTERRA Microplex VMz™ obsahuje živiny z 
potravin a biologicky dostupné vitamíny a 
minerály, které často v moderní stravě chybí.

• Obsahuje vyváženou směs vitaminů A, C a E, 
včetně B-komplexu

• Obsahuje minerály získané z potravin a 
organické stopové prvky

• Optimalizuje vstřebávání živin díky směsi  
z neupravovaných potravin a systému  
dodávání enzymů

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

xEO MEGA™ 
OMEGA KOMPLEX S  
ESENCIÁLNÍMI OLEJI 
120 gelových kapslí

xEO Mega™ je revoluční receptura, která spojuje 
esenciální oleje CPTG™ s oleji s obsahem 
omega-3 mastných kyselin z přírodních  
zdrojů – mořských a rostlinných – a karotenoidy.

• Dává stejný poměr EPA i DHA z udržitelných 
koncentrátů rybího oleje a olej z hadince 
jitrocelového (Echium) s mastnými  
kyselinami SDA a GLA

• Poskytuje spektrum karotenoidů
• Obsahuje esenciální oleje Hřebíček, Kadidlo, 

Tymián, Šabrej kmínovitý, Planý pomeranč, 
Máta peprná, Zázvor, Kmín kořenný 
a Heřmánek pravý

VYROBENO S  
ROSTLINNÝM  
GELOVÝMI KAPSLEMI

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
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DOPLŇKY STRAVY dōTERRA LIFELONG VITALITY 
PACK™ VČETNĚ ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ 
A XEO MEGA™

DOPLŇKY STRAVY dōTERRA LIFELONG VITALITY 
VEGAN PACK™ VČETNĚ ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ A VEO MEGA™

Nabízeno pouze v rámci Programu věrnostních odměn (LRP)  
(informace viz zadní strana obálky)

Nabízeno pouze v rámci Programu věrnostních odměn (LRP)  
(informace viz zadní strana obálky)

PRVNÍ KROK NA CESTĚ K ŽIVOTU PLNÉMU VITALITY A DOBRÉ KONDICE MŮŽE BÝT PŘÍJEMNÝ A 
CENOVĚ DOSTUPNÝ, JESTLIŽE SI ZAKOUPÍTE LIFELONG VITALITY PACK.

PERSONALIZOVANÝ WELLNESS PROGRAM

Upravte si 
režim a ušetříte

Při nákupu jednoho 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™, 
jednoho dōTERRA 
Lifelong Vitality 
Vegan Pack™nebo 
jednoho dōTERRA 
Daily Nutrient Pack™ 
v rámci programu 
věrnostních odměn  
si vyberte až tři  
další cílené doplňky 
stravy s výraznou 
úsporou peněz.

KUPTE SI 1 Z NÁSLEDUJÍCÍCH BALENÍ

NEBO NEBO

  A VYBERTE AŽ TŘI LIBOVOLNÉ, NÍŽE UVEDENÉ POLOŽKY  
ZA SNÍŽENÉ CENY

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Při zadávání objednávek LRP se nezapomeňte podívat na nejnovější nabídku doplňků stravy, z nichž si můžete vybrat.

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 
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Doplňky stravy  
PRO DĚTI dōTERRA
Doplňky stravy dōTERRA pro děti podporují dětský růst dodáním omega-3 mastných kyselin, živin získaných 
z neupravených potravin, vitamínů a minerálů v chutné a praktické formě.

DOPLŇKY STRAVY PRO DĚTI



Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

IQ MEGA™ 
150 ml

Doplněk IQ Mega™ nemá typickou rybí příchuť, ale 
chutná jako pomeranče díky esenciálnímu oleji Planý 
pomeranč CPTG™.

• Poskytuje 1300 mg čistých, koncentrovaných, 
molekulárně filtrovaných mořských lipidů zcela 
zbavených zápachu s 900 mg DHA a 400 mg  
EPA v denní dávce

• Vyvinut k použití se žvýkacími tabletami od  
A po Z dōTERRA a2z Chewable™

• Obsahuje esenciální olej dōTERRA Planý pomeranč 
v certifikované čisté testované kvalitě CPTG

PB ASSIST™ JR 
30 sáčků

PB Assist™ Jr. je probiotický doplněk stravy 
v prášku určený dětem nebo dospělým, kteří  
mají potíže s polykáním tablet. Probiotika jsou 
obsažena v lahodném prášku, který lze vsypat 
přímo do úst a zábavně a chutně zařadit 
probiotika do vašeho každodenního režimu.

• Lahodný produkt se snadným, u dětí  
oblíbeným, užíváním

• Obsahuje jedinečnou směs šesti různých 
probiotických kmenů, speciálně vybraných  
pro děti

ŽVÝKACÍ BONBONY OD A PO Z 
dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tablet

Žvýkací bonbony od A po Z dōTERRA a2z 
Chewable™ tvoří patentovaná směs složek  
vyvinutá pro všechny, kteří mají problémy 
s polykáním tobolek.

• Obsahuje směs vitaminů B s vitaminy A, C a E
• Vytvořeno speciálně pro děti v praktické,  

chutné formě
• Lahodné žvýkací bonbony pro každodenní 

užívání se sladkou melounovou příchutí
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SMART & SASSY™

Esenciální oleje v kombinaci s pestrou a vyváženou stravou a správným cvičením mohou být díky příznivým 
účinkům při vnitřním použití užitečnou součástí zdravého životního stylu. Až vás příště bude honit mlsná na 
nezdravé potraviny a sladkosti, sáhněte raději po Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
AKTIVNÍ SMĚS
15 ml

Smart & Sassy™, patentovaná směs olejů Grapefruit, Citron, Máta 
peprná, Zázvor a Skořice, dodá chuť jakémukoli nápoji či dezertu.

•  Dynamická, kořeněná vůně oleje Smart & Sassy pomůže udržet 
pozitivní náladu, kterou potřebujete při intenzivním cvičení

•  Udělejte z konzumace Smart & Sassy s vodou před jídlem  
svůj každodenní zvyk

GELOVÉ KAPSLE 
SMART & SASSY™
90 gelových kapslí

Gelové kapsle Smart & Sassy™ obsahují patentovanou aktivní 
směs dōTERRA Smart & Sassy v praktické gelové kapsli. Tato 
směs obsahuje esenciální oleje Grapefruit, Citron, Máta peprná, 
Zázvor a Skořice. Gelové kapsle Smart & Sassy jsou skvělé pro 
aktivní osoby nebo pro ty, kdo chtějí snadný a praktický způsob, 
jak si užívat příznivých účinků směsi Smart & Sassy.

VYROBENO S ROSTLINNÝM  
GELOVÝMI KAPSLEMI
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dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women je řada produktů zaměřená na jedinečné a proměnlivé potřeby žen v oblasti zdraví. 
Hormonální hladiny ovlivňují zdraví žen a jejich emoční pohodu od puberty až po menopauzu. Řada 
produktů dōTERRA Women nabízí ženám potřebnou podporu každý měsíc a v různých fázích života.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
SMĚS ÚTĚCHY
Kuličkový aplikátor 10 ml

ClaryCalm™ je patentovaná směs esenciálních 
olejů, které zklidňují a tiší emoce.

• Obsahuje směs esenciálních olejů Šalvěj 
muškátová, Levandule, Bergamot, Heřmánek 
římský, Cedrové dřevo, Ylang-ylang, 
Pelargonie růžová, Fenykl, Palmarosa  
a Drmek obecný

• Naneste na pokožku pro chladivý,  
zklidňující účinek 

• ClaryCalm lze použít k vyrovnání emocí

ESENCIÁLNÍ KOMPLEX 
NA VÝŽIVU KOSTÍ
120 tobolek

Esenciální komplex pro výživu kostí dōTERRA 
Women je směsí vitamínů a minerálů příznivě 
působících na ženy. 

• Obsahuje biologicky dostupné formy 
vitamínů C a D, vápníku, hořčíku a  
dalších stopových prvků

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

ESENCIÁLNÍ KOMPLEX 
FYTOESTROGENŮ
60 tobolek

Esenciální komplex fytoestrogenů dōTERRA 
Women je směs standardizovaných rostlinných 
fytoestrogenů a koncentrovaných lignanů ze 
lněných semínek, vytvořená speciálně pro ženy.

• Obsahuje standardizovaný extrakt 
z granátového jablka

• Zcela přírodní složení plněné do  
rostlinných HPMC tobolek bez obsahu 
laurylsulfátu sodného

VYROBENO S ROSTLINNÝMI 
TOBOLKAMI NEOBSAHUJÍCÍMI 
LAURYLSULFÁT SODNÝ

SADA PRO ZDRAVÍ ŽENY 
Obsahuje esenciální komplex fytoestrogenů, esenciální komplex pro výživu 
kostí a směs esenciálních olejů ClaryCalm™.

Nabízeno pouze v rámci Programu věrnostních odměn (LRP)  
(informace viz zadní strana obálky)

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 
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Program věrnostních odměn dōTERRA
Máte oblíbený produkt dōTERRA, bez něhož nemůžete žít? Chtěli byste si zajistit, že budete pohodlně 
dostávat dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ automaticky každý měsíc? Chtěli byste začít získávat produkt 
zdarma ke každé objednávce, kterou zašlete? Program věrnostních odměn společnosti dōTERRA (LRP) 
nabízí pohodlný způsob, jak na základě automatických měsíčních objednávek získávat své oblíbené produkty 
dōTERRA přímo až domů. Každý měsíc, v němž se zúčastníte programu věrnostních odměn, získáte rostoucí 
počet bodů na odměny, které můžete využít k nákupu produktu – získejte až 30 % z kvalifikovaných 
objednávek věrnostního programu! Ve své měsíční objednávce můžete měnit produkty nebo můžete kdykoli 
zrušit svou dohodu LRP bez jakéhokoli závazku. Potřebujete-li více informací o programu, poraďte se s 
wellness konzultantem, který vám dal tento katalog, nebo kontaktujte společnost dōTERRA na jednom z 
níže uvedených kontaktů.

Není-li uvedeno jinak, všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné 
známky jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti dōTERRA 
Holdings, LLC.  EU CZ Katalog produktů

Belgium            +3228085160 contact by phone 

Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 

Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 

Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 

Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 

Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 

Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 

Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 

English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com

English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 

English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 

Español  +34 911235514 espana@doterra.com 

Français  +33 182888834 france@doterra.com 

Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 

Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 

Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 

Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 

Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 

Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 

Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 

Română  +40 316303696 romania@doterra.com 

русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 

Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 

Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 

Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 

Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 

Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS dōTERRA EUROPE:

Kancelář dōTERRA ve Spojeném království, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Spojené království

PROGRAM 
VĚRNOSTNÍCH 

ODMĚN 


