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Vyzkoušeno a prověřeno
V současné době si každý může vybrat z mnoha možností, jak si zlepšit zdraví a 
dosáhnout duševní pohody. 

Nejlepší rádce je vlastní zkušenost a prožitek.  Existují jednoduchá řešení, která posílí vaši 
schopnost soběstačně se rozhodovat a vybírat to nejlepší.

Když na vlastní kůži vyzkoušíte sílu a prospěch užívání esenciálních olejů, pochopíte, 
v čem je přínos společnosti dōTERRA zdraví a pohodě všech členů domácnosti  
tolik revoluční. 



Když s chutí přivoníte k borovému jehličí,  vůně levandule vám navodí pohodu a 
klid a vůně čerstvé citrónové kůry je pro vás vzpruha a osvěžení,  vězte, že na vlastní 
kůži prožíváte sílu přírodních aromatických látek známých jako esenciální oleje. 

V přírodě je najdeme v kořenech, stoncích, kmenech, listech, pryskyřicích, květech i kůře 
rostlin. Esenciální oleje pomáhají rostlinám přizpůsobovat se neustále se měnícímu 
prostředí a tím je chrání proti možným hrozbám a propůjčují jim prospěšné vlastnosti.

Esenciální oleje vznikají  destilací aromatických složek rostlin. Tím je dosaženo čistoty, 
síly a účinnosti, která z esencí činí mocný nástroj k udržení zdraví a pohody celé rodiny.

Esenciální oleje s certifikací CPTG™ 
(Certifikované čisté oleje testované třídy)



Vize společnosti doTERRA™ 
Název „dōTERRA“ je odvozen z latiny a znamená „dar Země“. 

Na jaře roku 2008 se sešli odborníci ze zdravotnictví a podnikatelského sektoru  a sdíleli své bohaté 
zkušenosti o životní prospěšnosti esenciálních olejů. Jejich společná vize - dát světu nový standard 

esenciálních olejů testované třídy - je spojila.

Chtěli přijít s něčím, co by oslovilo všechny - jak naprosté laiky, tak uznávané odborníky na 
esenciální oleje.

Navzdory tomu, jak fenomenální růst doTERRA od té doby zaznamenala, těm, co 
stáli na počátku, stále záleží na tom, aby si společnost zachovala kulturu malé 

firmy, kde je každý vyslyšen.



Jelikož součástí její vize je přinést světu nový standard esenciálních olejů testované třídy, společnost dōTERRA investuje do 
dalšího rozvoje vědy esenciálních olejů. Tohoto cíle dosahuje mnoha různými způsoby a veškeré aktivity jsou řízeny jejím vlastním 
vědecko-výzkumným týmem.

V oddělení výzkumu a vývoje pracují zkušení vědci a další odborníci, kteří se zabývají vědeckým i klinickým výzkumem, 
identifikují potřeby v oblasti výzkumu, navrhují a provádějí studie, jejichž výsledky posléze prezentují ostatním. Aby společnost 
dōTERRA mohla tyto pokračující studie provádět, navázala a dále rozvíjí vztahy s fakultními nemocnicemi, univerzitami a jinými 
výzkumnými organizacemi. 

Konečným cílem je lépe pochopit, jak esenciální oleje fungují, jaká je interakce jejich složek, jak esenciální oleje reagují s buňkami, 
jak působí na lidi a jak mohou zlepšit náš život doma i v jiných prostředích.

Tyto studie jsou obvykle představeny na výročních globálních a evropských konferencích a následně dále publikovány. Wellness 
konzultanti i velkoobchodní zákazníci dōTERRA tak mají k dispozici cenné informace o nejvhodnějším a nejúčinnejším využití 
esenciálních olejů.

Hlavní fakta
•  2008 –  Označení CPTG™ (Certifikované čisté oleje testované třídy) se stává symbolem bezkonkurenčního procesu zajištění kvality 

společnosti dōTERRA™.

•  2010 – Byla založena iniciativa dōTERRA Healing Hands s filantropickými cíli uzdravit svět a dát mu naději.

•  2014 -  Díky iniciativě Co-Impact Sourcing™ nabízí společnost dōTERRA esenciální oleje nejvyšší kvality a zároveň ekonomicky 
podporuje zpracovatele a komunity, kde esenciální oleje získává.

•  2018 -  Více než 5 000 000 wellness konzultantů sdílí s mnoha domácnostmi prostá, bezpečná a soběstačná řešení, jak si udržet 
zdraví a duševní pohodu 



Použití v každé situaci
Ať už esenciální oleje užíváte vnitřně, jako aromaterapeutický prostředek nebo je aplikujete na pokožku, udržují spolehlivě a s 
důvěrou vás i vaši rodinu ve zdraví a duševní pohodě.

Společnost dōTERRA™ nabízí výběr jednotlivých esenciálních olejů i celou řadu speciálních směsí. Každý esenciální olej má své 
unikátní prospěšné účinky. Esenciální oleje v kombinaci působí synergicky a jejich účinek se ještě posiluje.
 
Kromě esenciálních olejů a patentovaných směsí esenciálních olejů můžete esenciální oleje také najít v mnoha běžných produktech. 
Ve skutečnosti jste se pravděpodobně s některými esenciálními oleji již setkali – s libavkou ve žvýkačce, s čajovníkem v přípravcích 
na vlasy a s mátou peprnou v zubní pastě. 



•  Doplňky pro dobrou kondici
•  Přípravky pro domácnost  

a úklid 
•  Přípravky pro redukci váhy

 • Přípravky pro péči o pleť
 • Přípravky pro péči o vlasy
 • Lázeňské produkty

Společnost dōTERRA™ neustále hledá nové a inovativní způsoby, jak včlenit hodnotu 
esenciálních olejů do produktů, které vy i vaše rodina používáte. 



Získávání ale není všechno. Je třeba i dobře rozumět procesu destilace, kde i ten 
nejmenší detail může ovlivnit složení esenciálního oleje. Proto ve společnosti 
dōTERRA důvěřujeme v prvé řadě těm, kteří své procesy zdokonalují po celé 
generace a využívají znalosti a moudrost předávanou z generace na generaci.

Když přijde na zdraví a duševní pohodu vás i vašich nejbližších, 
sáhnete po tom, co je bezpečné a zároveň účinné. V esenciálních 
olejích se snoubí tradiční moudrost s moderním přístupem.

Společnost dōTERRA™ spolupracuje na získávání esenciálních olejů s 
mezinárodní sítí farmářů a pěstitelů. Tito pěstitelé využívají znalosti 
předávané z generace na generaci a přesně vědí, kdy rostliny sklízet 
a které jejich části sklízet, aby dosáhli maximální čistoty a síly 
esenciálních olejů. 

Směs tradičního  
aa moderního



Závazek společnosti dōTERRA™ nekončí ani získáváním a destilací esenciálních olejů. Bere také v potaz moderní postupy 
testování, abychom zajistili čistotu, sílu a konzistentnost. S využitím nejmodernějších technologií a světově uznávaných 
chemiků, kteří se specializují na analýzu a identifikaci aromatických sloučenin, společnost dōTERRA testuje každou šarži 
esenciálních olejů, aby se vám do rukou dostal vždy jen ten nejčistší a nejkvalitnější olej.

Řada testů, které využívá společnost  dōTERRA, spadá pod protokol kvality CPTG™ (Certifikované čisté oleje testované třídy). 
Pokud je olej dostatečně kvalitní, aby mu mohlo být označení CPTG uděleno, není pochyb o jeho čistotě, síle a účinnosti.

Aby získala komplexní znalosti potřebné pro správné získávání zdrojů, analýzu a využití esenciálních olejů, spolupracuje 
společnost  dōTERRA s chemiky, biology, mikrobiology, botaniky a zdravotními odborníky.

Mezi testy, které jsou součástí  
protokolu CPTG, patří:         

• Organoleptický test
• Hmotnostní spektrometrie*
• Plynová chromatografie*
• Mikrobiologický test
•  Infračervená spektroskopie s Fourierovou  

transformací (FTIR)

• Test chirality
• Izotopová analýza
• Zkoušky na přítomnost těžkých kovů (dle potřeby)
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*Analýzy pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (GC/MS) 
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Každá osoba získává při používání esenciálních 
olejů individuální zkušenost. Esenciální oleje 
mnoha způsoby pozitivně ovlivnily životy 
tisíců lidí. 

Možná vás už s nějakým osobním příběhem seznámil 
některý z našich wellness konzultantů, velkoobchodních 
zákazníků, nebo někdo, kdo esenciální leje používá.. 

Jednoduchá, 
bezpečná a 
posilující řešení



Když esenciální oleje začnete osobně používat, budete se chtít dozvědět o jejich prospěšných 
účincích více. Budete chtít vědět, jak esenciální oleje používat nebo dokonce zatoužíte sdílet 
jejich prospěch s ostatními a vybudovat si vlastní podnikání. Společnost dōTERRA™ poskytuje 
vzdělávání, po kterém toužíte, na svých webových stránkách doterra.com. 



Jsme si vědomi mnoha dalších darů, které nám esenciální oleje přináší, stejně jako faktu, že tyto dary musíme 
předávat dál.

Proto společnost dōTERRA přišla se strategií „Co-Impact Sourcing“, která jí umožňuje zlepšovat životy jednotlivců i komunit po 
celém světě. Mnoho esenciálních olejů společností dōTERRA pochází z rozvojových zemí, kde jsou pěstitelé a  destiléři často 
vydáni na milost třetích stran. Naše strategie „Co-Impact Sourcing“ pomáhá pěstitele a destiléry sdružovat a potřebu prostředníků 
ve výrobě esenciálních olejů vyloučit. Díky tomu jsou místní komunity férově a včas odměňovány, čímž nejen zabezpečujeme 
úrodu i sklizeň, ale i podporujeme komunitu jako takovou. Společnost dōTERRA sdružením pěstitelů a destilérů poskytuje zdroje, 
nástroje a školení nezbytná pro zajištění dlouhodobého partnerství.

Kromě obchodní stránky strategie Co-Impact Sourcing pracuje společnost dōTERRA na zlepšení kvality života rodin, jež v těchto 
komunitách žijí. V tom jí pomáhá i iniciativa Healing Hands. Jde o mezinárodní registrovanou neziskovou organizaci, která je 
odhodlána zlepšovat životy milionů lidí po celém světě a dávat jim naději.

Iniciativa Healing Hands se podílela na mnoha projektech včetně mj. následujících:

• Mikropůjčky představující obnovitelné financování podnikatelů v rozvojových komunitách
• Programy pro zajištění pitné vody a čisté vody ve studnách
• Budování a revitalizace škol a klinik
• Zdravotní vybavení a zdroje pro nemocnice a kliniky
• Vzdělávání v oblasti hygieny a zdraví



Iniciativa Healing Hands se podílela na mnoha různých projektech 
po celém světě. Ve městě Piura v Peru a Chiquimula v Guatemale 
věnovala 100 000 dolarů na nové mikropůjčky. Mikropůjčky 
zajišťují místním podnikatelům obnovitelné financování. Mezi 
další humanitární projekty, které iniciativa Healing Hands 
sponzorovala, patří darování stavebního materiálu rodinám 
na Filipínách na opravu škod způsobených tajfunem Haiyan a 
vybudování nového vodovodního systému na Haiti zajišťujícího 
vesničanům pitnou vodu, kterou už nemusí převařovat. 

Iniciativa Healing Hands se také aktivně podílí na vzdělávání 
a zdravotní pomoci, pomohla s revitalizací a vybudováním škol 
v Guatemale a na Haiti. Zdravotnickému středisku v Ghaně, 
které zoufale potřebovalo zásoby, věnovala lékařská zařízení a 
vybavení. V Bolívii pak iniciativa Healing Hands pomohla rozšířit 
zdravotnické středisko v Jalsuri, aby lépe odpovídalo rostoucím 
potřebám kliniky.

Naše iniciativa Healing Hands se snaží uzdravit a dodat naději. Naším cílem 
je umožnit život bez nemocí a chudoby a následně pak i nabídnout lidem ze 
všech koutů světa soběstačnost.



Vezměte zodpovědnost za své zdraví a 
duševní pohodu do svých rukou
Je nám jasné, že co se týče zdraví a duševní pohody vás i vašich milovaných, chcete jenom to nejlepší. S dōTERRA™ víte 
přesně, co dostáváte. 

Vyzkoušejte na vlastní kůži, co pro vás mohou esenciální oleje dōTERRA a produkty s esenciálními oleji udělat. 
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Planý pomeranč Planý pomeranč

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha

Hlavní přínos 
• Osvěžuje a revitalizuje pleť
•  Stimuluje a povzbuzuje
•  Obsahuje velkou dávku antioxidantů, klíčových 

pro celkové zdraví a duševní pohodu
• Povznáší tělo i ducha



     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

     
    Pro další informace se obraťte na:

Můj tip ohledně esenciálního oleje:

v2  EU CZ                    60208765

*60208765*


