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MEIE MISSIOON
dōTERRA-s oleme pühendunud eesmärgile jagada teavet eeterlike õlide elukvaliteeti 
parandavate kasutegurite kohta kogu maailmaga. Me teeme seda järgmisel moel. 

•   Avastame ja arendame maailma parima 
kvaliteediga eeterlike õlide tooteid efektiivse 
võrgustiku abil, kuhu kuuluvad haritud ja 
kogenud botaanikud, keemikud, terviseteadlased 
ja tervishoiutöötajad.

•   Valmistame oma eeterlike õlide tooteid 
valdkonna kõige kõrgema kvaliteedi, puhtuse  
ja ohutuse standardi – CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ järgi.

•   Levitame oma tooteid heaolunõustajate abil, kes 
töötavad kodust ning tutvustavad dōTERRA 
heaolutooteid, jagavad teadmisi nende kohta ja 
müüvad neid isiklike kontaktide kaudu oma 
kodukandis ja isikupäraste veebipoodide kaudu 
üle kogu maailma.

•    Pakume võimalusi teadmiste edendamiseks 
kõikidele, kes tahavad õppida, kuidas kasutada 
kontrollitud puhtusega eeterlikke õlisid, et ise 
oma heaolu suurendada.

•     Toome kokku tervishoiuspetsialistid 
traditsioonilise ja alternatiivse meditsiini vallast, 
et soodustada eeterlike õlide edasist uurimist  
ja kasutamist kaasaegses tervishoius.



dōTERRA™ eeterlikel õlidel põhinevaid patenteeritud koostisega heaolutooteid müüvad ainult Wellness 

Advocate’id ehk heaolunõustajad otse tarbijale isiklikel veebisaitidel ning tervise- ja spaakeskustes kõikjal 

maailmas. Toodete tellimiseks võtke ühendust heaolunõustajaga, kes teile selle tootetutvustuse andis, 

või helistage ühele tutvustuse tagaküljel olevale numbrile, et leida heaolunõustaja oma kodukandis. 

Wellness Advocate’ide (heaolunõustajate) tegutsemisload on saadaval.

TELLIMISEKS: Vaata tagakülge

4  dōTERRA LUGU

5   CPTG™ (SERTIFITSEERITUD PUHAS  
TESTITUD KRAAD)

7  MIS ON EETERLIKUD ÕLID? 

8  EETERLIKE ÕLIDE KASUTUSALAD

9  MILLEST MA ALUSTAN? 

10  ÜKSIKUD EETERLIKUD ÕLID

16  EETERLIKE ÕLIDE SEGUD

20  dōTERRA TOUCH™

24  KOMPLEKTID JA SARJAD

26  KID'S COLLECTION (LASTESARI)

28   AROMATOUCH TECHNIQUE™ 
(MASSAAŽITEHNIKA)

30  DIFUUSERID

32  dōTERRA BABY (BEEBISARI)

34  dōTERRA DEODORANDID

36  PEAMISED KASUTUSALAD

38  dōTERRA AIR™

40  DEEP BLUE™

42  dōTERRA SERENITY™

44  ON GUARD™

46  NAHAHOOLDUS

54  dōTERRA™ SPA

56   dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
JUUKSEHOOLDUSSARI

58  dōTERRA HEALING HANDS™

60  TOIDULISANDID

68  SMART & SASSY™

70  dōTERRA WOMEN

SISUKORD

3

SISU
KO

R
D



2008. aasta kevadel tuli kokku rühm tervishoiuspetsialiste ja ärimehi, keda ühendas eesmärk 
pakkuda maailmale puhaste eeterlike õlide väge. Kõik mõistsid, et eeterlikud õlid on maa and 
inimkonnale, kui neid hangitakse sobivaimatest piirkondadest ja kontrollitakse põhjalikult, et tagada 
nende maksimaalne puhtus ja vägi. Nad rajasid ettevõtte ja panid sellele nimeks dōTERRA, mis on 
tuletatud ladina keelest ja tähendab maa andi. Selle anniga kaasneb suur vastutus austada iga 
elemendi jõudu, iga taimekasvataja oskusi ja teadmisi, ning iga panustava kogukonna potentsiaali. 

dōTERRA keskendub maksimaalsele puhtusele ja kestlikkusele, tehes Co-Impact Sourcing™-u  
kaudu koostööd kohalike taimekasvatajatega üle kogu maailma. See ainulaadne mudel tugineb 
tarnijatega sõlmitud vastastikust kasu toovatele partnerlussuhetele, milles kogenud talunikud 
hoiavad silma peal tehastel ja kasvukeskkonnal. dōTERRA omalt poolt tagab õiglase tasuga 
töökohad, toetades seeläbi kohaliku majanduse tugevnemist ning tarneahelate elujõulisemaks  
ja stabiilsemaks muutumist. 

Iga dōTERRA eeterlik õli läbib põhjaliku CPTG Certified Pure Tested Grade™-i testimise, mille  
aluseks on eeterlike õlide uusimad uurimis- ja testimismeetodid. dōTERRA tugineb keemia-, 
mikrobioloogia-, botaanika-, teadusuuringu-, füsioloogia- ja toitumisteaduse ekspertidest  
koosneva meditsiini nõuandekogu üha kasvavatele teadmistele ja asjatundlikkusele. 

dōTERRA algusaegadest peale on Wellness Advocate’id (heaolunõustajad) tutvustanud dōTERRA 
CPTG™ eeterlike õlide elukvaliteeti parandavaid kasutegureid miljonitele klientidele üle kogu maailma. 

dōTERRA-st on saanud tervisele ja heaolule terviklikult lähenev rahvusvaheline ettevõte ja maailma 
suurim eeterlike õlidega tegelev ettevõte.* Tehes koostööd tunnustatud meditsiinitöötajate ja 
maailmas hinnatud teadlastega, muudab dōTERRA revolutsiooniliselt tervishoidu, kaasates 
tavameditsiini spetsialiste ja alternatiivseid meetodeid inimeste isikliku heaolu tagamiseks. 

Tagamaks, et dōTERRA ei unustaks iial sellise maa anni pühadust, pakub Ameerika Ühendriikides 
registreeritud heategevusorganisatsioon dōTERRA Healing Hands Foundation™ ressursse ja 
vahendeid üleilmsetele tarnijakogukondadele ja heategevusorganisatsioonidele, et tagada inimeste 
iseseisev toimetulek, tervishoid, haridus ja sanitaartingimused ning võidelda inimkaubanduse vastu. 

Pakume seda maa andi suure lugupidamisega teile ja teie perekonnale. 

dōTERRA LUGU
Muudame maailma üks tilk, üks inimene ja üks kogukond korraga

* Maailmas tõendatud turuliider aroomiteraapia ja eeterlike õlide turul.
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CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade™ eeterlikud õlid on taimedest hoolikalt ekstraheeritud 
puhtad ja looduslikud aromaatsed ühendid. Need ei sisalda täiteaineid ega kunstlikke koostisaineid,  
mis lahjendaksid nende toimeaineid, ega ka saasteained või muid keemilisi jääke.

Sama oluline kui hoida õlid saasteainevabad on kontrollida, et õlid sisaldaksid õiges koguses 
toimeaineid, et oleks tagatud nende ohutus ja tõhusus. Paljude õlide kohta väidetakse, et need  
on terapeutilise klassi õlid ja mõned õlid võivad olla puhtad, kuid väheseid neist kontrollitakse  
rangelt keemilise koostise suhtes. dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade eeterlikud õlid on 
ristkontrollitud massispektromeetria ja gaasikromatograafia meetodi abil, et tagada ekstrakti  
puhtus ja koostise tõhusus iga partii puhul.

dōTERRA teeb tihedat koostööd juhtivate eeterlikke õlisid uurivate keemikute ja taimekasvatajate 
üleilmse võrgustikuga, et valida välja õiget liiki taimed, mis on kasvanud ideaalses keskkonnas ja 
kogutud hoolikalt õigel ajal. Kogenud destilleerijad ekstraheerivad hoolikalt taimede aromaatsed 
ühendid ja neid ühendeid analüüsitakse keemiliselt, et tagada nende puhtus ja õige koostis. dōTERRA 
CPTG Certified Pure Tested Grade’i eeterlikud õlid kuuluvad maailma kõige puhtamate ja kasulikumate 
õlide hulka, mis on tänapäeval saadaval.

Sama rangeid ohutuse ja tõhususe standardeid rakendatakse kõikidele dōTERRA heaolutoodetele. 
Oma teadusliku nõuandekogu juhendamisel teeb dōTERRA koostööd ainult tipptasemel arendus- ja 
tootmispartneritega, kes peavad kinni headest tootmistavadest (Good Manufacturing Practice, GMP) ja 
kes on oma valdkonnas tuntud tipptasemel uuenduslikkuse ja kõrge kvaliteedi poolest. Iga dōTERRA 
toode ületab garanteeritult klientide ootused rahulolu ja tulemuslikkuse osas.

Kontrollitud, usaldusväärne.
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dōTERRA taimekasvatajate ja destilleerijate võrgustik ulatub üle kogu maailma:-Itaaliast 
Madagaskarini ja Argentiinast Uus-Meremaani. Vaid kõige puhtamad ja tõhusamad eeterlikud  
õlid vastavad meie rangetele CPTG Certified Pure Tested Grade™ standarditele. 

Kogu maailmast kõrgeima kvaliteediga õlide allikaid otsides oleme pühendunud ka suhete  
loomisele, mis kestavad ja toovad meie kasvatajatele kasu. Selle saavutamiseks järgime oma 
hangete juhtpõhimõtteid (Sourcing Guiding Principles).

Üle poolte riikidest, kust dōTERRA oma enam kui 130 õli hangib, peetakse arengumaadeks.  
Co-Impact Sourcing™-u kaudu aitab dōTERRA kogukondadel seljatada vaesuse ja ebasoodsamas 
olukorras olemise, pakkudes neile hangete tagamisel pikaajalisi ja vastastikku kasulikke 
partnerlussuhteid kestlike töökohtade ja usaldusväärse sissetulekuga.

dōTERRA õlide allikad Co-Impact Sourcingu abil tarnitud õlid:

Poverty Solutions

Keskkonnakaitse
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Eeterlikke õlisid on kasutatud läbi aegade 
paljudes kultuurides tänu nende tervistavatele 
omadustele. Tänapäeva suundumused 
terviklikuma lähenemisviisi poole enese eest 
hoolitsemisel ja üha lisanduvad teaduslikud 
tõendid alternatiivsete terviseteenuste kohta, 
soodustavad eeterlike õlide tervistavate 
omaduste taasavastamist. Paljudel õlidel on 
mõjusad omadused. Tänu oma ainulaadsele 
keemilisele struktuurile avaldavad need vajalikku 
toimet paiksel kasutamisel ja teatud õlisid võib 
kasutada ka seespidiselt. 

Ekstraheerimismeetod
Kõige sagedamini ekstraheeritakse eeterlikke 
õlisid madalal kuumusel auruga destilleerimise 
meetodil, kus aur suunatakse surve all läbi 
taimematerjali, nii et eeterlikud õlid vabanevad  
ja ühinevad auruga. Kui aurusegu jahtub, siis vesi 
ja õlid eralduvad ja õli kogutakse puhtal kujul 
kokku. Selleks, et õliekstrakt oleks kõige kõrgema 
kvaliteediga ja õige keemilise koostisega, tuleb 
auru temperatuuri ja survet väga hoolega 
kontrollida. Kui kuumust ja survet on liiga vähe, 
siis väärtuslik õli ei vabane, liiga suur kuumus ja 
surve võivad aga ekstrakti õrna keemilist koostist 
kahjustada ja selle tõhusust muuta.

Sama oluline, kui ülitäpne ekstraheerimise 
protsess, on ka hoolikas taimeliikide, taimeosade 
ja nende kogumismeetodite valimine, et saada 
kõige puhtamad ja tõhusamad eeterlikud õlid. 
See keeruline protsess on ühtaegu nii kunst  
kui ka teadus, mille aluseks on kogenud 
taimekasvatajate ja destilleerijate koostöö,  
mille tulemusena valmib ülikvaliteetne toode. 

Eeterlikud õlid on looduslikud aromaatsed ühendid, mida leidub taimede seemnetes, koores, vartes, 
juurtes, õites ja muudes osades. Nende lõhn võib olla nii kaunis kui ka võimas. Kui olete kunagi nautinud 
roosi lõhna, jalutuskäiku lavendlipõllu ääres või värskelt lõigatud mündi aroomi, siis olete kogenud 
eeterlike õlide aromaatseid omadusi. Eeterlikud õlid võivad tõsta tuju, rahustada meelt ja tekitada 
võimsaid emotsionaalseid reaktsioone. Eeterlike õlide kasutusala hõlmab aga palju enamat kui lihtsalt 
nende lõhna nautimine.

Mis on 
EETERLIKUD ÕLID? 

MIS ON EETERLIKUD ÕLID? 
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Kasutusalad
Eeterlikke õlisid kasutatakse hea emotsionaalse ja füüsilise seisundi tagamiseks väga erineval moel. Neid  
võib kasutada üksikult või segudena, olenevalt konkreetsest vajadusest ja soovitud tulemusest. Eeterlike 
õlide kasutamine võib olla ülilihtne ja elumuutev ühekorraga. Samas aitab koostöö kogenud eeterlike õlide 
kasutajaga algajal õlidest rohkem kasu saada ja nende kasutamisest rohkem rõõmu tunda.

Eeterlikud õlid sisaldavad tugevalt kontsentreeritud taimeekstrakte ja neid tohib kasutada ainult juhiste järgi. 
Need on tugevalt kontsentreeritud ja nende kasutamisel tuleks olla ettevaatlik. Jälgige, et kasutate ainult 
puhtaid eeterlikke õlisid ja järgite kõiki etiketil toodud hoiatusi ja juhiseid. Eeterlikke õlisid ei tohi kunagi 
panna silma ega kõrvakanalisse. Kui eeterlike õlide paiksel kasutamisel tekib punetus või ärritus, siis kandke 
kahjustatud piirkonnale baasõli, näiteks Fractionated Coconut Oili (fraktsioneeritud kookosõli) – eeterlikku  
õli ei saa lahjendada veega. Kui ootate last või olete arsti järelevalve all, siis pidage enne eeterlike õlide 
kasutamist nõu oma arstiga.



LAVENDER (LAVENDEL) Lavandula angustifolia

• Kandke jalataldadele või padja peale enne magamaminekut 
• Kasutage koos vannisooladega, et nautida lõõgastavat vanniskäiku
•  Kandke kergelt nahale, et rahustada päikest saanud nahka
•  Kandke lapse seljale, kätele või jalgadele, kui ta on rahutu
•  Kasutage aeg-ajalt esinevate nahaärrituste rahustamiseks 
•  Pärast karvaeemaldust kasutage tundliku naha rahustamiseks  

ja nahapooride ahendamiseks 
•  Kandke kuivadele ja lõhenenud huultele enne huulepalsami kasutamist
•  Lisage emulsioonile, et nautida lõõgastavat käemassaaži

 LEMON (SIDRUN) Citrus limon

• Lisage tilk pudeliveele või restoranis pakutavale veele
•  Lisage tilgakesele meele ja võtke sisse
•  Lisage magusa ja särtsaka noodina oma lemmikmaiustustele  

ja magustoitudele

PEPPERMINT (PIPARMÜNT) Mentha piperita

• Lisage üks-kaks tilka oma lemmiksmuutile, et lisada korralik  
annus mündimaitset

•  Lisage koos sidruniõliga veele,  et valmistada värskendav suuvesi
•  Lisage tilk piparmündiõli puuviljalõikudele, näiteks maasikatele,  

või koos laimiga hõrgu maitsevee sisse
•  Lisage koos sidruniõliga söökidele ja jookidele

Millest ma 
ALUSTAN?
Eeterlike õlide kasutamine on intuitiivselt lihtne ja pakub suurt rahuldust. Õlisid on samas väga  
palju ja nende eri kombinatsioone samuti lugematu hulk, mistõttu algajal võib olla keeruline nende 
kasutuses orienteeruda. Lihtsa esimese sammuna eeterlike õlide maailmas soovitame proovida 
kolme õli komplekti, kuhu kuuluvad lavendli (Lavender), sidruni (Lemon) ja piparmündi 
(Peppermint) õli. Kasutades neid kolme meie kõige populaarsemat õli, saab teile ja teie perele  
osaks haarav kogemus eeterlike õlide elukvaliteeti parandavast toimest.

ENIMMÜÜDUD TOODE  
EETERLIKE ÕLIDE TUTVUSTAV KOMPLEKT  

Algajatele täiuslikult sobiv eeterlike õlide tutvustav komplekt sisaldab kõike, mida 
vajate selleks, et hakata kogema dōTERRA™ eeterlike õlide elumuutvaid kasutegureid. 
Komplekti kuuluvad:

• Lavendli (Lavender) eeterlik õli (5 ml pudel)
• Sidruni (Lemon) eeterlik õli (5 ml pudel)
• Piparmündi (Peppermint) eeterlik õli (5 ml pudel)
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dōTERRA üksikute eeterlike õlide kollektsiooni kuuluvad parimad aromaatsed ekstraktid, mis on tänapäeval 
maailmas saadaval. Kõik üksikud õlid sisaldavad elavat essentsi oma päritolutaimedelt, mida on hoolega 
kasvatatud, hoolikalt kogutud ja õrnalt destilleeritud maailma eri paikades. Iga õli vastab rangetele puhtuse 
ja tõhususe standarditele. Eeterlikud õlid kujutavad endast kaunist taimeenergiapaletti ja neid võib kasutada 
üksikult või segada kokku vastavalt isiklikule vajadusele.

ÜKSIKUD EETERLIKUD ÕLID

ÜKSIKUD EETERLIKUD ÕLID



BLACK PEPPER  
(MUST PIPAR)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Piper nigrum | 5 ml

Ergutav ja maitseküllane musta pipra 
õli muudab iga toidu paremaks.

• Parandab toidu maitset

• Kõikjal maailmas soolastesse 
toitudesse lisatavat mitmekülgset 
maitseainet kasutatakse enamasti 
piprateradest jahvatamise kujul

ARBORVITAE (ELUPUU)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Thuja plicata | 5 ml

Arborvitae ehk elupuu on tuntud  
oma majesteetliku suuruse ja  
paljude kasutegurite poolest.

• Arborvitae (elupuuõli) võib  
olla kasulik teie nahale

• Kasutatakse sageli  
meditatsiooni juures

CASSIA (HIINA KANEEL)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Kaneeli lähedasel sugulasel Hiina 
kaneelil on imeline lõhn ja seda on 
kasutatud juba tuhandeid aastaid.

• Kasutage toiduvalmistamisel  
kaneeli asemel

• Erinevate suupistete, leibade- 
saiade ja magustoitude  
populaarne koostisaine

CELERY SEED 
(SELLERISEEMNED)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Apium graveolens | 15 ml

Seller, mille kasutamise kohta on 
andmeid juba 5. sajandi Hiinast, on 
paljude roogade oluline koostisosa. 
Eeterlikku õli, mida ekstraheeritakse 
auruga destilleerimise meetodil, 
sisaldavad peamiselt seemned.

• Tuntud oma mitmekihilise, tugeva, 
magusa ja vürtsika aroomi poolest

• Maitseküllane lisand  
mitmesugustele roogadele

BLACK SPRUCE  
(MUST KUUSK)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Picea mariana | 5 ml

Mustast kuusest, mida Ameerika 
põliselanikud kasutasid naha tervise 
heaks ning vaimse tervenemise 
rituaalides, saadakse tugevatoimelist 
eeterlikku õli.

• Nahka rahustava toimega

• Võib nahale kandmisel tekitada 
lõõgastunud ja rahuliku meeleolu

• Leevendab väiksemaid nahaärritusi

• Sobib lõõgastavaks ja turgutavaks 
massaažiks pärast suurt füüsilist 
pingutust

BASIL (BASIILIK)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Ocimum basilicum | 15 ml

Mündi perekonda kuuluv basiilik on 
kasulik taim, mida kasutatakse sageli 
söögivalmistamisel. 

• Kõikjal maailmas eri toitudesse 
lisatav mitmekülgne maitseaine

• Ürt toidu maitsestamiseks 

CEDARWOOD (VIRGIINIA 
KADAKAS)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Juniperus virginiana | 15 ml

Rikkaliku värvitooni ja sooja, puiduse 
lõhna poolest tuntud Cedarwoodi 
(virgiinia kadaka) eeterlik õli on 
mitmel moel nahale kasulik.  

• Lisage puhastava toime 
saavutamiseks näotoonikule  
või näonahaniisutajale

• Annab nahale terve väljanägemise

CINNAMON 
(KANEELIÕLI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Kaneeli on väga pikka aega kasutatud 
köögis, kuid eeterliku õlina on see 
üllatavalt mitmekülgne.

• Eri suupistete, leibade-saiade  
ja magustoitude populaarne 
koostisaine

• Võite kasutada jahvatatud kaneeli 
asemel oma lemmikretseptides  

CARDAMOM 
(KARDEMON)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Ingveri lähedane sugulane kardemon 
on tuntud hinnalise toiduvürtsina  
ja oma mitmesuguste kasulike 
omaduste poolest. 

• Maitseküllane vürts 
toiduvalmistamiseks ja  
küpsetamiseks

• Jahutavalt mündine ja ürdine maitse 
sobib hästi suppidesse, salatitesse ja 
soolaste roogade maitsestamiseks

BERGAMOT 
(BERGAMOTT) 
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus bergamia | 15 ml

Bergamotiviljade koorest 
külmpressitud Bergamoti õli  
on ainulaadne ja tsitruseõlide  
hulgas ainulaadne.

• Nahka rahustava toime  
tõttu kasutatakse õli sageli 
massaažiteraapias

• Kandke pesemise ajal nahale  
ja nautige selle nahka  
puhastavat toimet

CILANTRO 
(KORIANDRILEHED)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Coriandrum sativum | 15 ml

Koriandritaime lehtedest saadavat 
Cilantro (koriandrilehe) eeterlikku  
õli kasutatakse sageli selle värske  
ja meeldiva maitse tõttu.

• Sobib suurepäraselt dipikastmetesse 
ja kastmetesse ning erinevatesse 
soolastesse roogadesse

• Annab toidule värske  
maitseküllase nüansi

BLUE TANSY  
(MAROKO KUMMEL)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Tanacetum annuum | 5 ml

Blue Tansy (Maroko kummeli) eeterlik 
õli saadakse üheaastaselt kollaste 
õitega vahemereliselt taimelt. See õli 
on mitme dōTERRA eeterlike õlide 
segu, näiteks dōTERRA Balance’i ja 
Deep Blue™ põhikomponent. 

• Paiksel kasutamisel tekitab 
rahustava tunde

• Selle õli rikkalik sinine värv võib jätta 
plekke pindadele, kangastele ja 
nahale – soovitatakse kasutada 
ettevaatlikult ja lahjendada 

• Lisage tilk näonahaniisutajale või 
-puhastusvahendile, et vähendada 
nahaprobleemide teket 
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COPAIBA (KOPAIIVA)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Copaifera reticulata, Copaifera 
officinalis, Copaifera coriacea ja 
Copaifera langsdorffii | 15 ml  

Kopaiiva sarnaneb mustale piprale  
ja seda on kasutanud oma 
rahvameditsiinis Brasiilia põliselanikud. 
Kopaiivaõli kasutatakse laialdaselt 
kosmeetikatoodetes ja lõhnaõlides.

• Muudab naha klaariks ja siledaks

• Vähendab naha ebatasasuste 
teket

CORIANDER 
(KORIANDERSEEMNED)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Coriandrum sativum | 15 ml

Juba väike kogus koriandriseemnete 
eeterlikku õli võib anda igale roale 
täiesti uue maitsenüansi. 

• Sobib suurepäraselt soolastesse 
toitudesse

• Üks tilk koriandriseemneõli  
pärast toekat einet leevendab 
raskustunnet kõhus 

• Lisab ürdise maitse mitmesugustele  
roogadele

EUCALYPTUS 
(EUKALÜPT)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Eukalüptilehtedest saadud  
eukalüpti eeterlik õli sisaldab  
palju kasulikke ühendeid.  

• Soodustab nahale määrimisel 
lõõgastumist

• Lisage üks tilk ihupiimale ja kandke 
ringjate liigutustega nahale

• Kasutage rahunemiseks ja 
lõõgastumiseks koos Lavenderi 
(lavendliõli), Douglas Firi 
(ebatsuugaõli) ja Cypressiga 
(küpressiõliga)

CYPRESS (KÜPRESS)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Küpressiõli kasutavad sageli 
massöörid ja spaad, sest see on 
nahale väga kasulik.

• Stimuleeriv, ent samas maandav  
õli aitab hästi toime tulla 
tujukõikumistega

• Küpressiõli parandab rasuse naha 
väljanägemist

FENNEL (APTEEGITILL)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Sadu aastaid kasutatud apteegitillil  
on palju kasulikke omadusi ja 
eriomane lagritsalõhn.

• Maitseküllane lisand suppidele, 
dipikastmetele ja salatitele

• Lisage tilk apteegitilliõli veele või 
teele, et vältida magusaisu tekkimist

DOUGLAS FIR 
(EBATSUUGA)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Sellel kõrgekasvulisel igihaljal puul  
on magus ja värskendav lõhn, milles 
on tunda kerget sidrunihõngu.

• Nahale kandes parandab meeleolu  
ja õhustikku, nii et kasutaja tunneb 
end kohe paremini

• Uus-Meremaal kasvavatest 
igihaljastest puudest saadud 
ebatsuuga õli on nahka  
puhastavate omadustega

CITRONELLA 
(TSITRONELLA)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Aasiast pärit kõrge heintaime 
lehtedest valmistatud Citronella 
(tsitronella) eeterlikul õlil on karge ja 
värske lõhn. See õli sobib hästi kaasa 
võtmiseks, kui lähete telkima, 
matkama või mis tahes muul viisil 
looduse ilu nautima.

• Võib aidata hoida naha klaarina

• Mõjub rahustavalt nii nahale kui  
ka peanahale

• Nahale kandmiseks lahjendada 
vastavalt vajadusele

CLARY SAGE 
(MUSKAATSALVEI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Salvia sclarea | 15 ml

Muskaatsalvei on nahale kandmisel 
tuntud oma rahustavate ja 
lõõgastavate omaduste poolest.

• Clary Sage (muskaatsalvei) eeterlik 
õli on dōTERRA patenteeritud segu 
ClaryCalm™ põhikomponent 

• Clary Sage (muskaatsalvei) õli aitab 
lõõgastuda ja end öösel 
väljapuhkamiseks ette valmistada

• Parandab juuste ja peanaha tervist

CLOVE (NELK)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Nelgi, kui tuntud toiduvürtsi, 
kasutegurid ja kasutusvõimalused olid 
teada juba muistses Hiinas ja Indias. 

• Kasutatakse sageli toiduvürtsina

• Nelgiõli ainulaadseid ja mõjusaid 
omadusi saab kasutada ka mujal  
kui toidus

GERANIUM 
(PELARGOON)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Pelargooni eeterlikku õli kasutati  
juba muistses Egiptuses naha ilu 
tagamiseks. 

• Aitab tagada naha klaari ja terve 
väljanägemise

• Pärast dušši nahale kandmisel 
rahustava toimega  

• Lisage paar tilka šampoonile või 
palsamile ja saate tervemad, 
säravamad kiharad  

GINGER (INGVER)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRA Gingeri (ingveri) eeterlik  
õli saadakse ingveritaime värskest 
risoomist. Ingver on kõige rohkem 
tuntud oma vürtsika maitse poolest.

• Populaarne vürts, mida kasutatakse 
paljudes maailma köögi roogades

• Kasutage kuivatatud või värske 
ingveri asemel maiustustes, nagu 
piparkoogid või ingveriküpsised

FRANKINCENSE 
(VIIRUKIPUU)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Boswellia carterii, Boswellia frereana  
ja Boswellia sacra | 15 ml

Ammustest aegadest kasutuses 
olevatest õlidest ehk kõige hinnalisem 
– Frankincense’i (viirukipuu) õli – on 
oma kasutuselt ja kasuteguritelt  
väga mitmekülgne.

• Aitab nahka niisutada ja noorendada

• Soodustab lõõgastumist ja 
tasakaalustab meeleolu

• Rahustab nahka

Vt lk 20 Viiruk Touchi kohta lähemalt.
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MYRRH (MÜRR)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mürri õli mida on iidsetest aegadest 
saati kasutatud paljudel eri puhkudel 
– meditatsioonist palsameerimiseni – 
soovitatakse sageli ka tänapäeval.

• Aitab saavutada emotsionaalse 
tasakaalu ning heaolutunde

• Õli ainulaadsed omadused  
aitavad puhastada nahka ja 
parandavad selle väljanägemist

• Rahustab nahka

MELISSA (MELISS)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Melissa officinalis | 5 ml

Melissi õlil, mis on meie kõige 
haruldasem õli, on magus, värske, 
tsitruseline lõhn ja palju erinevaid 
kasulikke omadusi.

• Aitab pingeid leevendada

• Paikse kasutuse korral aitab  
lõõgastuda

• Nahka noorendav mõju

LEMONGRASS 
(SIDRUNHEIN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Sidrunheinast saadakse suitsuse 
maitsega eeterlik tsitruseõli, millel  
on palju kasutusviise.

• Kasutage Aasia roogades, suppides, 
tees ja karrides 

• Sobib hästi kokku Basili (basiilikuõli), 
Cardamomi (kardemoniõli) ja 
Spearmintiga (rohemündiõliga) 

• Suitsune ürt toidu maitsestamiseks

LEMON EUCALYPTUS 
(SIDRUNEUKALÜPT) 
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Paikselt kasutatuna omab 
sidruneukalüpti õli mitmeid 
kasutegureid ja on erti hea nahale. 
Ühtlasi on sidruneukalüptiõli  
tuntud oma värskendava lõhna 
poolest, tekitades tuppa mõnusalt 
virgutava õhkkonna. 

• Kasulik nahale ja aitab seda 
puhastada

• Tujutõstev ja ergutav lõhn

• Palju paikseid kasutegureid

• Suurepärane lisand  
rahustavale massaažile

MARJORAM 
(MAJORAAN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Origanum majorana | 15 ml

Majoraaniõli ürdine maitse sobib hästi 
erisugustesse roogadesse. 

• Sooja ürdise maitsega lisand toidule

• Asendage järgmisel korral retseptis 
kuivatatud majoraan ühe tilga 
majoraani eeterliku õliga 

LIME (LAIM)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Laimi õli terava, tsitruselise lõhnata  
ei saa hakkama ükski eeterlike  
õlide kollektsioon.

• Õli külmpressitakse laimikoorest, et 
säilitada selle peened lõhnanüansid 
ja tõhusad kasulikud omadused

• Võib lisada särtsaka maitse 
saavutamiseks paljudele retseptidele 
soolastest hõrgutistest 
magusroogadeni

• Hapukasmagus õli toidu 
maitsestamiseks

 LEMON (SIDRUN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus limon | 15 ml

Üks meie populaarsemaid õlisid,  
millel on palju kasutusvõimalusi  
ja häid omadusi. Sidrunikoorte 
külmpressimisel säilivad õli peen 
loomus ja tugev toime.

• Särtsakas toidumaitsestaja

• Annab värskendava maitse veele  
ja mitmesugustele roogadele, 
soolastest toitudest dessertideni 

• Tujutõstev ja ergutav toime aitab 
parandada meeleolu

LAVENDER (LAVENDEL)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Lavendlit on hinnatud selle  
eksimatult äratuntava aroomi ja 
tervistavate omaduste poolest juba 
tuhandeid aastaid.

• Kasutatakse laialdaselt rahustavate 
ja lõõgastavate omaduste pärast 

• Nahaprobleemide  
ennetamiseks lisage üks  
tilk õli nahahooldusvahendile

• Stressi leevendamiseks lisage 
vanniveele või kandke õli 
meelekohtadele ja kuklale

Vt lk 23 Lavender Touchi kohta lähemalt

JUNIPER BERRY 
(KADAKAS)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Juniperus communis | 5 ml

Juniper Berry (kadaka) eeterlikku õli 
valmistatakse okaspuust, mida on 
rahvameditsiinis pikka aega väga 
kasulikuks peetud.

• Kandke klaari ja terve jume 
saamiseks üks tilk näonahale

• Õlil on nahale kandes rahustav  
ja leevendav toime

GRAPEFRUIT (GREIP)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus X paradisi | 15 ml

Terava hapu maitse poolest tuntud 
greip on igihalja tsitrusepuu ümar 
kollakasoranž vili.

• Tugev tsitrusemaitse annab toidule 
ja joogile erakordselt hea lõhna ja 
tuju tõstva maitse

• Särtsakas hapukas toidumaitsestaja

GREEN MANDARIN 
(ROHELINE MANDARIIN)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus nobilis | 15 ml

Mandariinipuu tooretest viljadest 
pressitud Green Mandarini (rohelise 
mandariini) eeterlik õli on maitse ja 
kasutusala poolest üks unikaalsemaid 
tsitruseõlisid.  

• Mõjub rahustavalt

• Kasutage rohelise mandariini  
õli toiduvalmistamisel või 
maitsevees, et anda sellele kiire 
värskendav maitsenüanss

HELICHRYSUM 
(KÄOKULD)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Helichrysum italicum | 5 ml

Igihalja taime õisikust destilleeritud 
käokullaõli on üks kõige hinnalisemaid 
ja ihaldatumaid õlisid.

• Vähendab nahaprobleemide ja 
ebatasasuste teket

• Hõõruge meelekohtadele ja kuklale, 
et nautida õli rahustavat toimet 

• Annab särava jume

Vt lk 23 Käokuld Touchi kohta lähemalt.
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SIBERIAN FIR  
(SIBERI NULG)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Abies sibirca | 15 ml

Nahale kandes võib värske, puiduse 
lõhnaga Siberi nulu õli olla rahustava 
ja pingeid leevendava toimega.

• Massaaži ajal mõjub rahustavalt

• Leevendab paiksel kasutamisel 
väiksemaid nahaärritusi

• Masseerige turgutuseks pärast 
pingutavat tegevust nahale

HAWAIIAN 
SANDALWOOD  
(HAWAII SANDLIPUU)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Santalum paniculatum | 5 ml

Hawaiil taastuvast toorainest 
valmistatud dōTERRA Hawaiian 
Sandalwoodi (Hawaii sandlipuu) õlil 
on mitmesuguseid kasulikke omadusi.

• Aitab parandada naha ja juuste 
väljanägemist 

• Kasutatakse sageli mediteerimisel ja 
joogas, sest omab maandavat toimet 
ja parandab paiksel kasutamisel tuju

ROSEMARY (ROSMARIIN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Vana-Kreekas, -Roomas ja -Egiptuses 
ning heebrea kultuuris pühaks  
peetud rosmariiniõlil on lugematu  
hulk kasutusviise.

• Lisab lihale ja muudele roogadele 
maitseka ürdise nüansi

• Energiat andev ürdine lõhn

• Lisage üks tilk rosmariini eeterlikku 
õli liha maitsestamiseks või 
lemmiksuupistetele

ROSE (ROOS)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Rosa damascena | 5 ml

Õlide kuningannana tuntud roosiõli  
on maailma üks hinnalisemaid 
eeterlikke õlisid. Roosi õielehed  
on magusa lillelõhnaga, mida 
hinnatakse nii parfümeeria- kui  
ka eeterlike õlide tööstuses.

• Roosiõlil on magus lillelõhn,  
mis parandab tuju

• Vähendab nahaprobleemide  
esinemist

• Ühtlustab nahatooni

Vt lk 23 Roos Touchi kohta lähemalt.

PINK PEPPER 
(ROSEEPIPAR)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Schinus molle | 5 ml

Roseepipra eeterlik õli on 
destilleeritud inkade püha  
puu rosee-piprapuu viljadest.  
Suurepärane õli oma järgmise 
söögikorra vürtsitamiseks.

• Mahedalt puuviljaline ja piprane  
õli, mis kindlasti rikastab toitu ja 
muudab selle maitsed sügavamaks 

• Toiduvalmistamisel võib Pink Pepperi 
(roseepipra) õliga asendada Black 
Pepperi (musta pipra) õli

PETITGRAIN  
(MÕRU APELSINIPUU)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus aurantium | 15 ml

Mõruapelsiniõlil on värske, kergelt 
ürdine aroom ja mitmesuguseid  
kasutusviise.

• Õli paikne kasutamine võib aidata 
rahuneda ja lõõgastuda

• Lahjendage ja määrige  
nahale, et vähendada naha 
ebakorrapärasusi  

• Mõruapelsini eeterliku õli 
lõõgastavaid omadusi saab  
ära kasutada massaažis

PEPPERMINT 
(PIPARMÜNT)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Mentha piperita | 15 ml

Piparmündi õli on kõige müüdavam 
eeterlik õli ja sellel on lugematu hulk 
tervisele kasulikke omadusi.

• Värskendav ja tugev smuutide, 
kookide ja magustoitude maitsestaja 

• Kui suvekuumus teeb liiga, lisage  
tilk piparmündiõli ja maasika- või 
laimilõike klaasile veele ja saate 
hõrgu värskendava joogi

Vt lk 21 Piparmünt Touchi kohta lähemalt.

PATCHOULI (PATŠULI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Pogostemon cablin | 15 ml

Patšuli õli on kergesti äratuntav  
oma rikkaliku ja magusa 
muskuselõhna järgi.

• Segage teiste eeterlike õlidega 
magusa muskuselõhnaga parfüümi 
või odekolonni valmistamiseks

• Võib kasutada korrapäraselt naha 
rahustamiseks ja puhastamiseks

• Patšuli õli võib aidata leida  
sisemise rahu

OREGANO (PUNE)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Origanum vulgare | 15 ml

Punetaime lehtedest saadud Oregano 
(pune) eeterlikul õlil on palju 
traditsioonilisi ja uusi kasutusviise.

• Vürtsikas, ürdine maitseaine

• Sobib suurepäraselt suppide,  
salatite ja muude soolaste  
roogade maitsestamiseks 

• Toidus äärmiselt tugeva lõhna  
ja maitsega

Vt lk 21 Oregano Touchi kohta lähemalt 

ROMAN CHAMOMILE 
(ROOMA KUMMEL)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Anthemis nobilis | 5 ml

Roman Chamomile (Rooma  
kummeli) õli, mis on kummeliõlidest 
kõige mitmekülgsem,  
ekstraheeritakse Rooma kummeli 
karikakra moodi õitest.

• Kandke enne magamaminekut 
jalataldadele

• Parandab juuste ja peanaha tervist

• Nahale kandes ja sisse võttes 
rahustava toimega

PEPPERMINT BEADLETS 
(PIPARMÜNDIÕLI 
TERAKESED)
EETERLIKU ÕLI TERAKESED 
Mentha piperita | 125 terakest

Nautige värskendavat ja ergutavat 
piparmündiõli puhangut mugavalt 
lahustuva terakese kujul.

• Hoidke neid mugavaid terakesi 
käekotis või lapse seljakotis 
käepärast, et end kodust eemal  
olles täiendavalt turgutada

• Sisaldab kõiki piparmündi eeterliku 
õli kasulikke omadusi

SANDALWOOD 
(SANDLIPUU)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Santalum album | 5 ml

Dokumentidele tuginedes võib öelda, 
et sandlipuu õli on kasutatud juba 
tuhandeid aastaid ja sellel on väga 
palju kasutusvõimalusi.

• Aitab saavutada klaari ja terve 
väljanägemisega nahka 

• Lisage kaks tilka kuumale vanniveele, 
et paremini lõõgastuda

• Sandlipuu on kogu maailmas 
traditsiooniliselt kõrgelt hinnatud 
koostisosa viirukites ja seda 
kasutatakse mediteerimisel, et 
suurendada teadvelolekut
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TEA TREE (TEEPUUÕLI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Vahel ka tee-melaleuka nime  
kandev teepuu õli koosneb 90 
erinevast ühendist ja sellel on  
lõputu hulk kasutusviise.

• Kasulik juustele, nahale ja küüntele

• Tuntud nahka puhastava ja 
noorendava toime poolest,  
mis annab nahale värskuse

Vt lk 21 Teepuu Touchi kohta lähemalt.

SPEARMINT 
(ROHEMÜNT)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Mentha spicata | 15 ml

Magusa ja mündise maitse poolest 
tuntud rohemünti kasutatakse sageli 
toiduvalmistamisel.

• Mahedam variant, kui Pepperminti 
(piparmündi) eeterlik õli tundub 
pisut liiga kange

• Sobib segamiseks Lavenderi 
(lavendliõli), Rosemary 
(rosmariiniõli), Basili (basiilikuõli), 
Pepperminti (piparmündiõli) ja 
Eucalyptusega (eukalüptiõli)

• Lisage maitset magustoitudele, 
jookidele, salatitele või eelroogadele

WILD ORANGE 
(APELSIN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus sinensis | 15 ml

Apelsinikoorest külmpressitud Wild 
Orange’i (apelsini) eeterlik õli on 
dōTERRA üks menukamaid 
müügiartikleid tänu energiat andvale 
lõhnale ja ohtratele kasuteguritele.

• Kandke virgutavat apelsiniõli nahale

• Virgutava duši jaoks lisage paar  
tilka eeterlikku õli dušigeelile ja  
ajage see vahtu

YARROW|POM  
 ACTIVE BOTANICAL DUO  
(tõhus taimeõlide duo, 30 ml)

Segus Yarrow|Pom on ühendatud 
raudrohu sinine eeterlik õli ja 
külmpressitud granaatõuna seemneõli. 

• Raudrohi ja granaatõunaseemned 
võivad aidata niisutada nahka  
ja taastada naha terve jume ning 
vähendada nahaprobleemide 
esinemist

• Lisaniisutuse jaoks lisage õli 
niisutavale kreemile

THYME (TÜÜMIAN)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Thymus vulgaris | 15 ml

Tüümiani õli, mis on enamikule  
tuttav levinud maitseainena,  
on tõhus eeterlik õli.

• Värske ürdise maitsega

• Maitseküllane ja särtsakas 
toidumaitsestaja

• Sobib suurepäraselt lihamarinaadide, 
soolaste suupistete, küpsetiste jms 
maitsestamiseks

SPIKENARD  
(HARILIK NARD)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nardi on hinnatud sajandeid; seda 
kasutati Indias auväärsete isikute 
võidmiseks ja ajurveeda meditsiinis. 

• Tujutõstev aroom, mis võib aidata 
lõõgastuda ja rahu saavutada

• Paikse kasutamise korral puhastab 
nahka ja annab sellele särava ja  
terve jume

• Segage tilk hariliku nardi õli  
niisutava kreemi sisse, et saada 
siledam ja pehmem nahk

WINTERGREEN 
(TALIHALI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Wintergreeni (talihalja) õli  
peamine keemiline komponent 
metüülsalitsülaat on tänu  
rahustavale toimele kreemide ja 
massaažisegude koostisosa. 

• Tuntud oma rahustava ja 
stimuleeriva toime poolest, mis 
tagab värske ja tujutõstva õhkkonna

• Tekitab rahustava ja sooja tunde, kui 
masseerite seda pärast treeningut 
kätele, seljale ja jalgadele

VETIVER (VETIVEERIA)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiveeriat armastatakse selle 
rikkaliku, eksootilise ja mitmekülgse 
lõhna pärast ja seda lisatakse sageli 
parfüümidesse.

• Vetiveeria eeterlik õli on  
paiksel kasutamisel tuntud 
maandava toime poolest

• Kasutage rahustava toimega 
massaažiks

• Määrige enne magamaminekut 
jalataldadele, et tagada enne 
uinumist rahulik õhustik

TANGERINE (TANGERIIN)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangeriinil, nagu teistelgi 
tsitruseõlidel, on magus, mõrkjas 
lõhn, mis tõstab tuju. 

• Terava maitsega tangeriini õli  
sobib mis tahes retsepti, kus  
peab kasutama tsitruselisi

• Lisab küpsetistele mõrkja 
maitsenüansi

• Tangeriini eeterlik õli sobib  
hästi kokku soojade ja vürtsikate 
õlidega, nagu Cinnamon (kaneeliõli) 
ja Clove (nelgiõli)

YLANG YLANG 
(ILANGIÕLI)
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Cananga odorata | 15 ml

Ilang on kuulus oma peene lõhna 
poolest, kuid sel on ka palju muid  
häid omadusi.

• Massaaži ajal kasutatuna soodustab 
lõõgastumist

• Aromaatse lõhna tõttu menukat 
ilangiõli kasutatakse parfüümides  
ja juuksehooldustoodetes

• Tõstab tuju ja mõjub samal ajal 
rahustavalt

TURMERIC (KURKUM)  
PUHAS EETERLIK ÕLI 
Curcuma longa | 15 ml

Harilik kollajuur ehk kurkum on 
aromaatne taim ingveriliste 
sugukonnast. Hiinas, Indias ja Sri Lankal 
on seda kasutatud sajandeid. Taimest 
saadav kurkumi õli on sooja vürtsika 
maitsega, lisades teie lemmikutele 
soolastele toitudele särtsu. 

• Lisab soolastele roogadele vürtsi

• Maheda ürdise maitse saamiseks 
lisage 1–2 tilka veele või teele
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dōTERRA eeterlike õlide segud on patenteeritud segud, mida kasutatakse heaolu saavutamiseks vastavalt 
vajadusele. Need esindavad paljude aastate jooksul kogutud teadmisi eeterlike õlide kasutamise kohta 
ning üha lisanduvaid tõestusi teadusuuringutes saadud andmetele. Iga eeterlike õlide segu sisaldab taimede 
olemuslikku eluenergiat ja on sünergeetiliselt tasakaalustatud, et suurendada toote tõhusust ja kasulikke 
omadusi, ning sisaldab ainult CPTG Certified Pure Tested Grade™-i eeterlikke õlisid.

EETERLIKE ÕLIDE SEGUD

EETERLIKE ÕLIDE SEGUD



DDR PRIME™
UUENDAV SEGU 
15 ml

DDR Prime™ ühendab endas Clove’i 
(nelgi), Thyme’i (tüümiani) ja Wild 
Orange’i (apelsini) eeterlikud õlid.

• Sisaldab ka eeterlikke õlisid, nagu 
Frankincense’i (viirukipuu), 
Lemongrassi (sidrunheina) ja 
Summer Savory (aed-piparrohu) õli

• Lisage iga päev 1–2 tilka 
tsitrusejookidele, teele või vette 

• Lisage paar tilka taimsesse kapslisse

dōTERRA CONSOLE™
LOHUTAV SEGU 
5 ml

dōTERRA Console™ lohutavas segus 
on kasutatud magusaid eeterlikke 
lille- ja puiduõlisid, mis tekitavad 
mõnusa olemise ja suunavad teid 
lootuste teele.

• Lisage Fractionated Coconut Oilile 
(fraktsioneeritud kookosõlile) ja 
kasutage rahustavaks massaažiks

• Tekitab lootuse ja positiivsuse tunde

• Segus on kasutatud Frankincense’i 
(viirukipuu), Patchouli (patšuli), 
Ylang Ylangi (ilangi), Labdanumi 
(tsistuse), Amyrise (palsam-
amürise), Sandalwoodi (sandlipuu), 
Rose’i (roosi) ja Osmanthuse 
(lõhnaõie) õli

Vt lk 20 dōTERRA Console Touchi kohta 
lähemalt

CLARYCALM™
TASAKAALUSTAV SEGU 
10 ml kuulpudel

ClaryCalm™-il on nahale kantuna 
rahustav ja tujude kõikumist 
tasakaalustav toime kogu kuu vältel. 

• Kandke alakõhule ja tehke 
kõhuvaevuste leevendamiseks 
alakõhumassaaži 

• Aitab leevendada ja tasakaalustada 
emotsioonide kõikumist 

• Nahale kandes rahustava toimega

dōTERRA BALANCE™
MAANDAV SEGU 
15 ml

dōTERRA Balance™ segu on peen 
eeterlike õlide kombinatsioon, mis 
omab maandavat toimet ning 
soodustab harmooniat, meelerahu  
ja lõõgastumistunnet.

• Sisaldab Spruce’i (kuuse), Ho Woodi 
(kampripuu), Blue Tansy (maroko 
kummeli), Blue Chamomile 
(teekummeli) ja Frankincense’i 
(viiruki) eeterlikku õli

• Tekitab meelerahu- ja 
tasakaalutunde

• Soodustab lõõgastumis- ja 
harmooniatunnet

Vt lk 20 dōTERRA Balance Touchi kohta 
lähemalt

dōTERRA CHEER™
MEELIÜLENDAV SEGU 
5 ml

dōTERRA Cheer™ meeliülendav  
segu on nagu päikesekiir, mis 
parandab meeleolu. Tsitruse ja 
vürtside värske päikselise aroomiga 
eeterlikud õlid toovad päeva igasse 
hetke rõõmu juurde.

• Annab massaaži ajal rõõmsa  
tunde ja positiivsuse laengu

• Meeliülendav segu sisaldab  
tsitruse ja vürtside eeterlikke  
õlisid, mis annavadki segule  
sooja ja kutsuva olemuse

Vt lk 20 dōTERRA Cheer Touchi kohta 
lähemalt

CITRUS BLISS™
ERGUTAV SEGU 
15 ml

Wild Orange’i (apelsiniõli), Lemoni 
(sidruniõli), Grapefruiti (greibiõli), 
Mandarini (mandariiniõli), Bergamoti 
(bergamotiõli), Tangerine’i 
(tangeriiniõli) ja Clementine’i 
(klementiiniõli) mõjusate essentsidega 
ühendatud tilk vanilliabsoluuti 
moodustavad ainulaadse harmoonilise 
segu, mis parandab kindlasti teie tuju. 

• Alustage päeva positiivse noodiga 
– kandke Citrus Bliss™ hommikul 
nahale, et tunneksite end erksa  
ja energilisena

• Värskendavate omadustega

• Loob massaaži ajal erksa meeleolu

dōTERRA ANCHOR™
TASAKAALUSTAV SEGU  
5 ml

dōTERRA Anchor™ tasakaalustav 
segu annab tugevat eneseusku, et 
minna nii joogatreeningule kui ka  
elule vastu rahulikult ja kindlalt.

• dōTERRA Anchoriga sobivad 
ideaalselt järgmised joogapoosid: 
istuvas asendis meditatsioon, istes 
kehapööre ja bhu mudra

• Selleks et tunda end tervikliku  
ja rahulikuna, määrige segu 
pahkluudele, nimmepiirkonda  
ja jalataldadele  

• Annab kindla jalgealuse,  
millelt edasi liikuda

dōTERRA ARISE™
VALGUSTAV SEGU 
5 ml

dōTERRA valgustav segu julgustab 
teid selga sirgu ajama ja püüdlema 
kõrgeimate eesmärkide poole.

• Kasutage dōTERRA Arise™ järgmiste 
joogapooside juures: ülestõstetud 
kätega seismine, seistes küljele 
painutamine ja poolkuuasend

• Kandke meelekohtadele, randmetele 
ja kuklale, et tekitada õnnetunnet

• Kasutage Arise’i siis, kui olete  
endale seadnud sihi jõuda elus  
uuele tasemele

AROMATOUCH™
MASSAAŽISEGU 
15 ml

Eeterlikke õlisid on juba  
ammustest aegadest saati  
kasutatud massaažiks ja seepärast  
lõi dōTERRA patenteeritud 
massaažisegu, mis sisaldab 
lõõgastavaid ja leevendavaid eeterlikke 
õlisid ning võimendab mitmesuguste 
massaažitehnikate toimet.

• Hõõruge dōTERRA AromaTouch™ 
kaelale ja õlgadele, et lõõgastuda

• Omab hellitavat ja  
lõõgastavat toimet

• AromaTouchi õli võib kasutada  
ka AromaTouch Hand Technique’i 
tehnika juures

dōTERRA ADAPTIV™  
RAHUSTAV SEGU 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ on patenteeritud  
segu, mis sisaldab Wild Orange’i 
(apelsiniõli), Lavenderi (lavendli), 
Copaiba (kopaiiva), Spearminti 
(rohemündi), Magnolia (magnoolia), 
Rosemary (rosmariini), Neroli (neroli) 
ja Sweetgumi (ambrapuu) eeterlikku 
õli. Hoidke Adaptiv käepärast, sest  
see pakub tuge uues ümbruskonnas  
või uue olukorraga kohanemisel. 

• Nahale kantuna parandab tuju

• Rahustab nahka

• Rahustav ja lõõgastav aroom

Vt lk 20 Adaptiv Touchi kohta lähemalt

dōTERRA AIR™
EETERLIKE ÕLIDE SEGU 
15 ml

See ergutav mündine segu on  
nahale kandes rahustava ja 
leevendava toimega. dōTERRA Air™ 
on rikastatud õlide seguga, mis aitab 
organismi jahutada ja virgutada ning 
tagab lahedama hingamise. 

• Kandke nahale enne õueminekut

• Rahustab meeli  

• Vabastab hingamisteed

Vt lk 20 dōTERRA Air Touchi kohta lähemalt

dōTERRA ALIGN™
JOONDUMISE SEGU  
5 ml

dōTERRA Align™ joondumise segu 
aitab teil iseennast usaldada ja olla 
avatud kõikidele võimalustele.

• Aligni aroomiga sobivad ideaalselt 
kokku joogapoosid sõdalane II, 
kolmnurk ja värav

• Tekitab joogatunnis enesega 
rahulolu, eneseusku ja mõnusat 
kulgemise tunnet

• Kandke soovitud kohtadesse 
joogatunnis või muul ajal  
päeva jooksul
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dōTERRA PEACE™
RAHU TOOV SEGU 
5 ml

dōTERRA Peace™ on lilledest ja 
mündist koosnev eeterlike õlide segu,  
mis aitab meeles pidada, et rahu 
leidmiseks ei pea saavutama ideaali. 
Võtke aeg maha, hingake sügavalt 
sisse ja leidke endas taas üles tasakaal.

• dōTERRA Peace sisaldab 
lõõgastavaid ja rahustavaid õlisid, 
näiteks Lavenderi (lavendli), 
Marjorami (majoraani), Vetiveri 
(vetiveeria) ja Ylang Ylangi (ilangi) õli 

• Loob rahu- ja kindlustunde

Vt lk 21 dōTERRA Peace Touchi kohta 
lähemalt

PASTTENSE™
LÕDVESTAV SEGU 
10 ml kuulpudel

PastTense™ on spetsiaalne eeterlik 
õlisegu, mis aitab tundeid maandada 
ja tasakaalustada. PastTense’i 
koostises leiduvad rahustavad 
eeterlikud õlid tekitavad kiiresti 
rahuliku ja lõõgastunud oleku.

• Kuulpudel teeb kasutamise 
mugavaks

• Aitab maandada ja  
tasakaalustada emotsioone 

dōTERRA PASSION™
INSPIREERIV SEGU 
5 ml

Vürtside ja taimede eeterlikke õlisid 
sisaldav dōTERRA Passion™ on 
inspireeriv segu, mis aitab põnevuse 
teie ellu tagasi tuua. See segu annab 
julgust proovida midagi uut, samuti 
leida taas üles rõõmu selle üle, mis  
teie elus on praegu hästi.

• Tööl aitab see eeterlike õlide  
segu olla loominguline, omada 
selget pead, olla uudishimulik  
ning suhtuda töösse kirega

• Kandke päeva jooksul randmetele 
 ja südame kohale, et tunda 
inspiratsiooni ja kirge

Vt lk 21 dōTERRA Passion Touchi kohta 
lähemalt

ON GUARD™ BEADLETS
EETERLIKU ÕLI TERAKESED  
125 terakest

On Guard™ terakesed pakuvad 
maitseküllase annuse dōTERRA 
patenteeritud segu Wild Orange’i 
(apelsini), Clove’i (nelgi), Cinnamoni 
(kaneeli), Eucalyptuse (eukalüpti) ja 
Rosemary (rosmariini) eeterlikest 
õlidest tillukestes taimsetes terakestes, 
mis sulavad suus.

• Kasutage neid talvisel ajal, reisil olles 
või suures rahvahulgas viibides

• Lihtne viis On Guardi eeterlike õlide 
segu manustamiseks

ON GUARD™
EETERLIKE ÕLIDE SEGU 
15 ml

Üks dōTERRA populaarsemaid 
segusid On Guard™ on imeliste 
omaduste tõttu täiesti vältimatu 
abiline. On Guard on täiuslik  
segu, mida terve aasta vältel 
käepärast hoida.

• Lisab kuumadele jookidele  
ja magustoitudele sooja  
tsitruselist vürtsi

• Tervislikuks vahepalaks leotage 
õunaviile veekausis, kuhu on  
lisatud üks tilk On Guardi 

Vt lk 21 On Guard Touchi kohta lähemalt

dōTERRA MOTIVATE™
INNUSTAV SEGU 
5 ml

Me kõik vajame aeg-ajalt  
julgustamist ja just seda  
dōTERRA Motivate™ pakubki.  
Värske, puhta ja mündise lõhnaga 
segu suurendab enesekindlust, 
optimismi ja sihikindlust.  

• Koostises on ühendatud tsitruse-  
ja mündiõlid

• Määrige hommikuti talla alla, et päev 
hoogsalt käima tõmmata

• Soodustab enesekindlust, julgust  
ja eneseusku 

Vt lk 21 dōTERRA Motivate Touchi kohta 
lähemalt

INTUNE™
KESKENDUMISE SEGU 
10 ml kuulpudel

InTune™ keskendumise segu hoolikalt 
valitud eeterlikud õlid toetavad 
keskendumisvõimet, abistamaks  
kogu tähelepanu tööle koondada. 

• Kandke InTune’i enne tegutsema 
asumist meelekohtadele ja kuklale

• Kuulpudel teeb kasutamise 
mugavaks

• Aitab tähelepanu koondada ja 
püsida keskendununa

HD CLEAR™
SEGU PROBLEEMSELE NAHALE 
10 ml kuulpudel

HD Clear™, parim segu  
probleemsele nahale, sisaldab  
nahale kasulikke eeterlikke õlisid,  
mis annavad nahale sileda, puhta  
ja terve välimuse.

• Tänu rullikule on segu mugav  
peale kanda 

• Annab klaari jume

• Aitab hoida naha puhta, klaari  
ja niisutatuna

dōTERRA FORGIVE™
UUENDAV SEGU 
5 ml

Puidust ja taimedest saadud eeterlikke 
õlisid sisaldav dōTERRA Forgive™ 
uuendav segu aitab tekitada 
andestuse, unustuse ja eluga 
edasimineku vabastavat tunnet.

• Aitab igapäevaelus emotsioone 
maandada 

• Tõstab tuju ja ärgitab positiivselt 
mõtlema

• Tekitab rahulolu- ja kergendustunde 
ning lisab kannatlikkust

Vt lk 20 dōTERRA Forgive Touchi kohta 
lähemalt

DEEP BLUE™
LEEVENDAV SEGU 
5 ml

Deep Blue™ leevendav segu sisaldab 
kaheksat eeterlikku õli, mis toovad 
leevendust ja pakuvad jahutust 
lihastele ja liigestele. Wintergreeni 
(talihalja) ja Pepperminti (piparmündi) 
õli koostoime aitab taastuda pärast 
pingutavat treeningut.

• Tekitab kindlas piirkonnas jahutava  
ja leevendava tunde

• Sobib elujõudu taastavaks ja 
lõõgastavaks massaažiks

• Deep Blue on liigesevalu leevendava 
ja lihaseid jahutava toimega

ELEVATION™
TUJU TÕSTEV SEGU 
15 ml

Oma nime väärt Elevation™ tuju  
tõstev segu sisaldab energiat  
andvaid, ergutavaid ja tuju  
tõstvaid eeterlikke õlisid.

• Selle segu eeterlike õlide mõjusaid 
eeliseid saab kogeda ka paiksel 
kasutamisel

• Loob positiivse meeleolu

• Kandke Elevationit hommikul nahale, 
et tekiks positiivne ja ergas meeleolu

DEEP BLUE™
LEEVENDAV SEGU 
10 ml kuulpudel

Leevendava ja jahutava toimega  
Deep Blue™ kujutab endast  
rikkalikku eeterlike õlide segu, mis 
sobib suurepäraselt massaažiks  
pärast pikka tööpäeva või  
intensiivset treeningut.

• Samad eelised kui Deep Blue segul, 
ainult et mugavas kuulpudelis

• Avaldab lõõgastavat toimet

• Mõjub sihtpiirkondades leevendavalt

Vt lk 20 Deep Blue Touchi kohta lähemalt
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SALUBELLE™
ILUSEGU 
10 ml kuulpudel

Salubelle™ ilusegu koostis  
hooldab nahka ja aitab vähendada 
naha vananemist soodustavate 
tegurite mõju. Segus sisalduvad 
eeterlikud õlid valiti välja spetsiaalselt 
naha toetamiseks.

• Aitab vähendada naha  
ebatasasuste teket

• Annab nahale noorusliku välimuse

• Kasutage hommikuti ja õhtuti 
näohoolduse osana

dōTERRA SERENITY™
RAHUSTAV SEGU 
15 ml

dōTERRA Serenity™ on rahustav  
eeterlike õlide segu, mis soodustab 
rahunemist ja lõõgastumist.  
dōTERRA Serenity segus on 
ühendatud mitu eeterlikku õli,  
mis teadaolevalt tasakaalustavad 
emotsioone. 

• Serenity toimet on paikse  
kasutuse korral kohe tunda

• Lisage 2-3 tilka koos Epsom  
soolaga sooja vannivette lõõgastava 
ja värskendava tunde loomiseks

• Loob magamiseks rahuliku 
õhkkonna

TERRASHIELD™
PUTUKATÕRJE SEGU 
15 ml

TerraShield™ putukatõrje segu  
on ohutu koostisega ning seda  
võivad kasutada kõik pereliikmed  
nii väljas kui ka siseruumides.

• Võtke TerraShield alati  
kaasa matkale või väliüritusele 

• Sisaldab eeterlikke õlisid,  
mida tuntakse juba ammustest 
aegadest pakkuvat kaitset tüütute 
putukaliikide eest

• Kandke TerraShieldi enne 
õueminekut jalgadele,  
kätele ja kaelale 

dōTERRA PURIFY™
VÄRSKENDAV SEGU 
15 ml

dōTERRA kasutajate üks lemmikuid 
dōTERRA Purify™ sisaldab puhastava 
toime poolest tuntud Lemoni (sidruni) 
ja Lime’i (laimi) eeterlikke õlisid ning 
Siberian Firi (siberi nulu) õli.

• Purify segu tugevad puhastavad 
omadused aitavad leevendada 
nahaärritust

• Kasutage Purifyd nahaärrituste, 
näiteks putukahammustuste 
leevendamiseks

SMART & SASSY™
AKTIVEERIV SEGU 
15 ml

Smart & Sassy™ on Grapefruit’i 
(greibi), Lemoni (sidruni),  
Pepperminti (piparmündi), Gingeri 
(ingveri) ja Cinnamoni (kaneeli) õli 
patenteeritud segu, mis lisab maitset 
mis tahes joogile või desserdile.

• Harjutage end iga päev enne  
sööki jooma veega koos Smart & 
Sassy segu

• Lisab maitsenüansi jookidele ja 
magustoitudele

• Smart & Sassy õli virgutav ja 
vürtsikas lõhn annab teile  
aktiivseks trenniks hea tuju

TERRASHIELD™ SPRAY 
(PIHUSTIPUDEL)
PUTUKATÕRJE SEGU 
30 ml

TerraShield™ pihustipudelis sisaldab 
juba ammusest ajast tuntud eeterlikke 
ja muid taimseid õlisid, mis pakuvad 
õues viibides kaitset. 

• Mugavas pudelis TerraShieldi on 
kodust lahkudes lihtne kaasa võtta

• Ohutu kasutamiseks  
kõigile pereliikmetele

ZENDOCRINE™
TAASTAV SEGU 
15 ml

Zendocrine™ on sobiv õli neile, kes 
otsustavad oma elustiili tervislikumaks 
muuta. Kasutage Zendocrine’i tilku  
iga päev klaasi veega!

• Toidu maitsestamiseks

• Lisage iga päev tilgake 
tsitrusejookidele,  
teele või joogiveele

ZENGEST™
TOETAV SEGU 
15 ml

See ainulaadne Gingeri (ingveri), 
Pepperminti (piparmündi), Caraway 
(köömne) ja Fenneli (apteegitilli) 
eeterlike õlide segu aitab leevendada 
kõhuvaevusi. Kohustuslik kaaslane 
reisil ja kodus!

• Pärast suurt või rammusat 
toidukorda võtke veega sisse  
1–2 tilka õli 

• Lisage 1–2 tilka veele või teele enne 
lennureisi või pikemat autosõitu

• Võtke ZenGest™ kaasa, kui lendate 
või reisite muul moel, et vajaduse 
korral kiiresti ebamugavustunnet 
vähendada 

Vt lk 21 ZenGest Touchi kohta lähemalt
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dōTERRA FORGIVE™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Forgive™ Touch sisaldab  
puidu ja ürtide eeterlikke õlisid, mis on 
esindatud dōTERRA Forgive patenteeritud 
segus, samuti Fractionated Coconut Oil'i 
(fraktsioneeritud kookosõli) mugavaks 
pealekandmiseks ja kasutusmugavuse 
tagamiseks. dōTERRA Forgive Touch'i 
uuendava segu värske puidulõhn tekitab 
vabastavat rahulolu- ja kergendustunnet 
ning lisab kannatlikku meelt.

• Mugav ja praktiline rullikpudel

• Aitab igapäevaelus emotsioone 
maandada

VIIRUK
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Frankincense Touch  
pakub Frankincense’i (viirukipuu) 
patenteeritud eeterliku õli tunnustatud  
toimet mugavas kuulpudelis.

• Rahustab nahka ja vähendab naha 
ebatasasuste teket  

• Soodustab rahu-, lõõgastus- ja 
rahulolutunnet

• Aitab nahka niisutada ja noorendada 

dōTERRA HOPE™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Hope™ Touch on eriline 
eeterlike õlide segu, milles on koos 
Bergamoti (bergamoti), Ylang Ylangi 
(ilangi) ja Frankincense (viirukipuu) õli 
ning soojendava aroomiga vanilliabsoluut.

• Kandke isikupärase lõhnana randmetele, 
kaelale ja pulsikohtadele

• Hoidke Hope’i käepärast ja kasutage 
päeva jooksul tuju parandamiseks

• Lihtne ja mugav kuulpudel käepäraseks 
kasutamiseks kogu päeva jooksul

dōTERRA TOUCH™ ÕLISEGUD
Oskus saavutada hea tasakaal tundliku naha kaitsmise ja eeterlikes õlide peituvate kasutegurite säilitamise 
vahel, ei ole pelgalt omaette teadus, vaid ka kunst. dōTERRA Touch on selle tasakaalu saavutanud. Tänu 
lihtsalt kasutatavatele 10 ml kuulpudelitele on dōTERRA Touch tooted ideaalsed lastele, täiskasvanutele 
ja eriti neile, kelle nahk on tundlik. Kasutusvalmis segude abil saate eeterlike õlide kasutegureid kohe 
nautima hakata. Nautige dōTERRA Touch-i kasutegureid mugavalt juba täna!

dōTERRA ADAPTIV™  
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Kui tunnete vajadust rahustava toe järele, 
siis on lahenduseks dōTERRA Adaptiv™. 
Hoidke Adaptiv käepärast, sest see pakub 
tuge uues ümbruskonnas või uue 
olukorraga kohanemisel. Sünergeetilise 
mõju saamiseks kasutage Adaptivi koos 
Adaptiv Touch-iga.

• Nahale kantuna parandab tuju

• Hoidke mugav rullikpudel käekotis  
või lapse koolikotis, et saaksite seda 
kodust eemal olles kasutada

• Rahustab nahka

dōTERRA AIR™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Kasutage dōTERRA Air™ kasutegureid 
kodust eemal viibides õrnatoimelise  
ja mugavas pudelis dōTERRA Air  
Touchi kujul. See ergutav mündine  
segu on nahale kandes rahustava ja 
leevendava toimega.

• Rahustab meeli  

• Vabastab hingamisteed

• Kasutage koos teiste dōTERRA  
Air toodetega

dōTERRA BALANCE™ UUS!

TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Värske ja puiduse lõhnaga dōTERRA 
Balance™ Touch aitab suurepäraselt tuua 
ellu pisut harmooniat. Seda dōTERRA 
Touch-i mugavat segu on hea käeulatuses 
hoida nii kodus kui ka mujal!

• Koostises on emotsioone 
tasakaalustavad eeterlikud  
õlid, mille koostoime tekitab  
rahu- ja heaolutunde

• Sisaldab Spruce’i (kuuse), Ho Woodi 
(kampripuu), Blue Tansy (maroko 
kummeli), Blue Chamomile’i 
(teekummeli) ja Frankincense’i 
(viirukipuu) eeterlikku õli

dōTERRA CHEER™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Cheer™ Touch segus on 
ühendatud Fractionated Coconut Oil 
(fraktsioneeritud kookosõli) ja dōTERRA 
Cheer meeliülendava segu päikeseline  
ja värske lõhn. See meeliülendav  
segu on nagu päikesekiir, mis annab 
positiivse laengu. 

• Annab massaaži ajal rõõmsa tunde ja 
positiivsuse laengu

• Nahale kantuna aitab tekitada 
optimismitunnet ja ergutada meeli 

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Console™ Touch aitab tunda 
end hästi ja lootusrikkana. dōTERRA 
Console Touch lohutav segu aitab tuua 
teie ellu rõõmu- ja õnnetunde.

• Kandke nahale, et tunda end 
lootusrikkamana

• Kõik dōTERRA Console’i segu 
kasutegurid mugavalt kuulpudelis

• Segus on kasutatud Frankincense’i 
(viirukipuu), Patchouli (patšuli), Ylang 
Ylangi (ilangi), Labdanumi (tsistuse), 
Amyrise (palsam-amürise), Sandalwoodi 
(sandlipuu), Rose’i (roosi) ja 
Osmanthuse (lõhnaõie) õli

DEEP BLUE™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Nautige Deep Blue™ eeterlike õlide 
patenteeritud segu häid omadusi 
õrnatoimelises koostises, mis sobib 
ideaalselt lastele ja täiskasvanutele.

• Tekitab toimides nahal paikselt sooja 
õhetava tunde

• Kandke peale pikka päeva rahustava 
massaaži ajal nahale, et päevast taastuda

• Hoidke alati spordikotis käepärast!
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dōTERRA MOTIVATE™ 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Motivate™ Touch aitab  
valla päästa loomingulise väe ja  
leida üles julguse, mis tugineb  
taasleitud usule iseendasse.

• Soodustab enesekindlust, julgust  
ja eneseusku 

• Eeterlike õlide segu dōTERRA Motivate 
sisaldab meeli innustavaid õlisid

• Koostises on ühendatud tsitruse-  
ja mündiõlid

ON GUARD™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Nautige On Guard™ eeterlike õlide  
segu ainulaadset aroomi ja kasulikke 
omadusi, kandes seda nahale  
mugavalt kuulpudeliga.

• Sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele 

• Kandke On Guard Touch'i segu 
randmetele või pulsikohtadele 
hommikuti või õhtuti

• Mugav kuulpudel on suurepärane 
kaaslane toimekal päeval või  
reisil viibides

PUNE 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Pune (Oregano) Touch 
võimaldab tundliku nahaga  
inimestel saada osa pune eeterliku  
õli tuntud kasulikest omadustest 
õrnatoimelises koostises.

• Kandke Pune Touchi naha 
ebatasasustele, et leevendada  
nahaprobleeme

• Määrige talla alla, et nautida Oregano 
(pune) eeterliku õli häid omadusi

• Õlil on puhastav toime, mis aitab 
vähendada nahaprobleemide teket

dōTERRA PASSION™ 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Passion™ Touch segu ühendab 
endas Fractionated Coconut Oil'i 
(fraktsioneeritud kookosõli) ning vürtside 
ja ürtide segu dōTERRA Passion, et 
kogeksite oma elus taas põnevust.

• Sisaldab Fractionated Coconut Oili 
(fraktsioneeritud kookosõli) Cardamomi 
(kardemoni), Cinnamoni (kaneeli), 
Gingerit (ingveri), Clove’i (nelgi), 
Sandalwoodi (sandlipuu), Jasmine’i 
(jasmiini) õli, Vanillat (vanilliekstrakti)  
ja Damiana (seksturnera) õli 

• Paiksel kasutamisel rõõmsa ja põneva 
aroomiga innustav segu

• Kõik dōTERRA Passioni segu 
kasutegurid mugavalt kuulpudelis

dōTERRA PEACE™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Peace™ Touch rahu loov segu 
lillede ja mündi eeterlikest õlidest aitab 
meeles pidada, et rahu leidmiseks ei pea 
saavutama ideaali. Võtke aeg maha, 
hingake sügavalt sisse ja leidke endas  
taas üles tasakaal.

• Annab rahu-, kindlus- ja rahulolutunde 

• Eritab rahustavat aroomi, mis sobib hästi 
mediteerimise ja joogaharjutuste juurde, 
kui paikselt peale kanda

• Sobib rahustavaks massaažiks

PIPARMÜNT
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Piparmünt Touch ühendab 
Pepperminti (piparmündiõli) ja 
Fractionated Coconut Oili 
(fraktsioneeritud kookosõli), et  
pakkuda paiksel kasutamisel  
erinevaid kasutegureid.

• Ergutab ja elavdab meeli

• Kasutage õppimise ajal  
või ärgates, et anda päevale  
värskendav algus

• Mugav kuulpudel sobib hästi 
kasutamiseks reisil ja kodust  
eemal viibides 

TEEPUU
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Tea Tree (teepuu) eeterlikku õli  
ja Fractionated Coconut Oili 
(fraktsioneeritud kookosõli) täiuslik 
tasakaal dōTERRA Teepuu Touch  
segus, sobides suurepäraselt 
kasutamiseks õrnal ja tundlikul nahal.

• Teepuuõli on tuntud nahka puhastava  
ja noorendava toime poolest  

• Tugevdab ja noorendab juukseid,  
nahka ja küüsi

• Leevendab nahaärritusi

dōTERRA WHISPER™  UUS!

TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Segu igal eeterlikul õlil on omaette 
meeldiv lõhn, kuid kombineerituna 
moodustavad need erilise lõhnabuketi, 
mis köidab nii kandjat kui ka möödujaid. 

• Sooja muskuselõhnaga, mis paikse 
kasutuse korral lummab ja köidab meeli

• Sooje, pehmeid lillelõhnanoote 
täiendavad mõjusad ja aktiivsed  
Rose’i (roosi), Hawaiian Sandalwood 
(hawaii sandlipuu) ja Bergamot 
(bergamoti) eeterlikud õlid

ZENGEST™
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

ZenGest™ Touch-i on lahjendatud  
dōTERRA fraktsioneeritud kookosõliga,  
et see oleks õrn ka tundliku naha vastu. 
Mugavas kuulpudelis ZenGest Touch  
on asendamatu abivahend nii reisil  
kui ka kodus!

• Gingeri (ingveri), Fenneli (apteegitilli) ja 
Corianderi (koriandriseemnete) eeterlike 
õlide ainulaadne segu

• Kandke kõhule ja jalataldadele pärast 
suure või toeka eine söömist

• Hoidke käepärast, kui lendate või reisite 
muul moel, et vajaduse korral kohe 
ebamugavustunnet vähendada
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dōTERRA TOUCH™ LILLEÕLID
Looduse kõige ihatumate ja tõhusamate lilledest saadud eeterlike õlide kasutamine ei ole iial varem nii 
lihtne ja mugav olnud. Looge oma isiklik positiivset meeleolu loov lõhn või turgutage nahka, kasutades 
mugavalt nende väärtuslike lillede õlisid kas ühekaupa või omavahel kombineerituna.

dōTERRA TOUCH | LILLEÕLID



KÄOKULD
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Inglise keeles ka surematuks lilleks 
kutsutud ahtalehist käokulda lisatakse 
sageli kosmeetikatoodetesse, sest sellel 
on nahka noorendav toime.  

• Õli uuendav ja taastav toime annab 
kasutajale klaari jume

• Levitab tugevat mesimagusat lõhna 
ning mõjub nahale kandes rahustavalt

JASMIIN
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Proovige jasmiiniõli hinnatud lõhna  
ja kosmeetilist toimet mugavasse 
kuulpudelisse pakendatud õlisegu abil.  

• Vähendab nahaprobleemide esinemist 

• Võib kasutada personaalse lõhnana

• Kasutage nahahoolduseks,  
et saada särav jume

LAVENDEL 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Lavender Touch, mida 
kasutatakse laialdaselt selle rahustavate 
omaduste pärast. Rahustab nahka ja 
tekitab lõõgastumistunde.

• Leevendab aeg-ajalt esinevaid 
nahaärritusi

• Peale kandes kasulik ka nahale

• Kasutage rahuliku ja lõõgastunud 
olemise tagamiseks 

MAGNOOLIA 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Magnolia (magnoolia) eeterlikul õlil on 
puuviljane lillelõhn, mis aitab rahuneda  
ja tundeid talitseda. Fraktsioneeritud 
kookosõliga Magnoolia Touch niisutab  
ja rahustab nahka. 

• Kasutage paikselt koos Bergamoti 
(bergamotiõli) või Ylang Ylangi 
(ilangiõliga) ja saate terve 
väljanägemisega naha

• Rullige nahale, et rahuneda  
ja lõõgastuda

NEROLI 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Neroli Touch rahustab nahka ja vähendab 
vistrikke. Ühtlasi soodustab neroliõli 
lõõgastumist ja parandab tuju.

• Loob positiivse meeleolu 

• Rahustab nahka

• Soodustab lõõgastumist

ROOS 
TOUCH SEGU
10 ml kuulpudel

Rose Touch on soodne ja mugav võimalus 
nautida ühe maailma hinnalisema, roosi 
eeterliku õli kasulikku toimet. 

• Soodne ja mugav viis seda eeterlikku  
õli nautida

• Aitab tasakaalustada naha niiskustaset 
ja saavutada parima jume 

• Kandke isikupärase magusa ja lillelise 
lõhnastajana kaelale ja randmetele 

UUS!
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FAMILY ESSENTIALS KIT (VÄIKE 
KODUAPTEEGI KOMPLEKT)  ENIMMÜÜDUD TOODE

dōTERRA väikese koduapteegi komplekt sisaldab 10 eeterlikku õli  
ja õlisegu – igapäevaselt vajalikke abivahendeid, mis peavad 
lapsevanematel käepärast olema. Nautige dōTERRA CPTG™ eeterlike 
õlide arvukaid kasutegureid, mis aitavad teid ja teie perekonda. 

• Kümme 5 ml pudelit, mis sisaldavad eeterlikke õlisid ja õlisegusid
    Lavender 

(lavendel) 
Lemon (sidrun) 
Peppermint 
(piparmünt)

 

Tea Tree 
(teepuuõli)
Oregano (pune) 
Frankincense 
(viirukipuu)  

   Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA on loonud terve rea eeterlike õlide komplekte ja tootesarju, et eeterlikud õlid jõuaksid igasse 
majapidamisse. Iga komplekt sisaldab hoolikalt valitud õlisid, mis on õrnalt destilleeritud hoolega kasvatatud 
ja kogutud taimedest kooskõlas dōTERRA rangete puhtuse ja tõhususe standarditega. Nautige oma 
lemmikõlide ja õlisegude kasulikku toimet ühte mugavasse komplekti koondatuna.

KOMPLEKTID JA TOOTESARJAD  

KOMPLEKTID JA TOOTESARJAD



dōTERRA TOUCH™ KOMPLEKT
dōTERRA Touch™ komplekt, mis sisaldab üheksat meie kõige 
populaarsemat eeterlikku õli, st Lavenderi (lavendli), Pepperminti 
(piparmündi), Frankincense’i (viirukipuu), Tea Tree (teepuu) õli, ZenGesti, 
dōTERRA Airi, On Guardi, Oreganot (puneõli) ja Deep Blued, on mugav 
ost kogu pere vajaduste toetamiseks.

• Üheksa 10 ml kuulpudelit eeterlike õlide ja õlisegudega
   Lavender 

(lavendel)
   Peppermint 

(piparmünt)

   Frankincense 
(viirukipuu)  
Tea Tree 
(teepuuõli)  
ZenGest™              

dōTERRA Air™                        
On Guard™       
Oregano (pune)          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA COLLECTION 
(JOOGAKOMPLEKT)
Ainulaadne kolmest CPTG™ eeterliku õli segust koosnev komplekt,  
mille dōTERRA on loonud joogasõpradele. dōTERRA Anchor, dōTERRA 
Align ja dōTERRA Arise sobivad ideaalse täiendusena teie ellu ja 
joogatrenni. Nende segude aroom aitab teil iga hingetõmbega leida  
meelerahu ja vaimuvalgus, samal ajal kui te harjutuste ja venitustega 
oma füüsist tugevdate.

• Kolm 5 ml pudelit
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ SÜSTEEM  
ENIMMÜÜDUD TOODE

Komplekti kuuluvad õrnad segud sisaldavad CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ eeterlikke õlisid, mis aitavad teid terve päeva jooksul.  

• Kuus 5 ml pudelit eeterlikke õlisid ja õlisegusid
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH 
KOMPLEKT
dōTERRA Essential AromaticsTM Touch sari sisaldab kuut ainulaadset 
fraktsioneeritud kookosõliga segatud eeterlike õlide segu, mis on  
10 ml kuulpudelites, et neid oleks mugav õrnalt nahale kanda. Need 
patenteeritud segud aitavad hoida kogu pere emotsionaalset tervist  
ja neid võib iga päev määrida kindlatele kehapiirkondadele et teid  
terve päeva jooksul toetada. 

• Kuus 10 ml kuulpudelit, mis sisaldavad eeterlikke õlisid ja õlisegusid
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
JULGUSTAV SEGU
10 ml kuulpudel

Erksa ja sooja aroomiga  
dōTERRA Brave™ on ideaalne segu  
enda motiveerimiseks, kui energiast  
ja enesekindlusest puudu jääb.

• Sisaldab Wild Orange’i (apelsini), 
Amyrise (palsam-amürise), Osmanthuse 
(lõhnaõie) ja Cinnamoni (kaneeli) õli 
lahjendatuna Fractionated Coconut  
Oilis (fraktsioneeritud kookosõlis) 

• Kasutage Brave’i julgustavat segu kogu 
päeva jooksul, et eneseusku suurendada   

• Kasutage Brave’i uutes või tavapärasest 
erinevates olukordades, et anda endale 
julgust ja enesekindlust   

dōTERRA CALMER™  
RAHUSTAV SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Calmer™ rahustav segu aitab 
luua rahumeelse õhkkonna, et uneaeg  
oleks rahulik ja oodatud päeva osa.

• Sisaldab Lavenderi (lavendli), Cananga 
(kananga), Buddha Woodi (emupõõsa) 
ja Roman Chamomile’i (Rooma 
kummeli) õli lahjendatuna Fractionated 
Coconut Oilis (fraktsioneeritud 
kookosõlis)  

• Rullige nahale, et soodustada rahuliku  
ja lõõgastunud oleku tekkimist 

• Kandke Calmerit nahale, et tekitada 
kogu päevaks rahulik olek

dōTERRA RESCUER™  
LEEVENDAV SEGU
10 ml kuulpudel

Kandke pärast teguderohket päeva 
nahale lõõgastava toimega dōTERRA 
Rescuer™ segu.

• Sisaldab Lavenderi (lavendli), Spearminti 
(rohemündi), Copaiba (kopaiiva) ja 
Zanthoxylumi (koldpuu) õli lahjendatuna 
Fractionated Coconut Oilis 
(fraktsioneeritud kookosõlis)  

• Segus on õlid, mis aitavad  
leevendada pingeid

• Hõõruge rahustuseks õlgadele, kaelale  
ja seljale

dōTERRA 
KIDS COLLECTION (LASTESARI)
Ükskõik, kas olete kogenud eeterlike õlide kasutaja või alles algaja, dōTERRA lastesari on terviklik ja kasutusvalmis 
eeterlike õlide komplekt kogu organismi toetamiseks, mis võimaldab lapsevanematel hoolitseda oma pisikeste 
eest täie enesekindlusega.

Need eeterlike õlide segud, mis on välja töötatud eelkõige arenevat meelt, organismi ja tundeid silmas pidades, 
kujutavad endast ainulaadseid terapeutiliselt tasakaalustatud õlide kombinatsioone, mille kasutegur on suur, 
kuid mis ei kahjusta õrna nahka.

dōTERRA KIDS COLLECTION (LASTESARI)  
Komplekti kuuluvad:
• Seitse 10 ml kuulpudelit, mis sisaldavad eeterlikke õlisid ja õlisegusid 

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Seitse karabiiniga silikoonkorki
• Illustratsioonidega infokaardid
• Karabiiniga kotike õlide kaasas kandmiseks
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dōTERRA THINKER™  
KESKENDUMISE SEGU
10 ml kuulpudel

Toetava ja positiivse õhkkonna loomiseks, 
kus loomingulisus saab tiivad ja 
keskenduda on lihtne, muutke dōTERRA 
Thinker™ oma igapäevase õppetöö osaks.

• Sisaldab Vetiveri (vetiveeria), 
Clementine’i (mandariini),  
Pepperminti (piparmündi) ja  
Rosemary (rosmariini) õli lahjendatuna 
dōTERRA Fractionated Coconut Oilis 
(fraktsioneeritud kookosõlis)  

• Kandke nahale õppimise või keeruka 
projekti kallal töötamise ajal, et 
tähelepanu ei hajuks

• Kandke randmetele või kätele või 
hingake sisse, et mõtted selgineksid  
ja oleksid erksad 

dōTERRA STEADY™  
MAANDAV SEGU
10 ml kuulpudel

Nahka rahustav ja turgutav dōTERRA 
Steady™ maandav segu sobib 
suurepäraselt igapäevaseks kasutamiseks.

• Segu sisaldab Amyrise (palsam-
amürise), Balsam Firi (palsamnulu), 
Corianderi (koriandriseemnete) ja 
Magnolia (magnoolia) õli lahjendatuna 
Fractionated Coconut Oilis 
(fraktsioneeritud kookosõlis) 

• Steady maandaval segul on pehme, 
haarav ja kergelt puuviljane aroom, mis 
aitab paikse kasutuse korral rahuneda

• Muudab meeleolu rahulikuks ja 
tasakaalukaks

dōTERRA STRONGER™   
KAITSEV SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Stronger™ on parim segu,  
et suurendada igapäevast vastupidavust 
või anda jõudu siis, kui tunnete end  
pisut kehvasti.

• Sisaldab Cedarwoodi (virgiinia kadaka), 
Litsea (lõhnava litsea), Frankincense’i 
(viirukipuu) eeterlikku õli ja Rose’i 
(roosi) ekstrakti lahjendatuna 
Fractionated Coconut Oilis 
(fraktsioneeritud kookosõlis)  

• Määrige kätele, põlvedele ja jalgadele 
pärast pikka ja tegusat päeva

• Annab nahale terve jume

dōTERRA TAMER™  
SEEDIMIST SOODUSTAV 
SEGU
10 ml kuulpudel

dōTERRA Tamer™ sisaldab  
dōTERRA Fractionated Coconut  
Oilile (fraktsioneeritud kookosõlile)  
lisatud ainulaadseid kasulikke CPTG™ 
eeterlikke õlisid, mis on saadud näiteks 
rohemündist, põldmündist ja ingverist. 
Nende õlide koostoime toob leevendust 
pärast toekat einet. 

• Rahustav aroom toob teile vajalikul 
hetkel leevendust

• Sobib rahustavaks kõhumassaažiks

• Tänu rullikule on segu mugav  
peale kanda 
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Mis on 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ (massaažitehnika) on lihtne sammsammuline meetod eeterlike õlide nahale 
kandmiseks, et luua kõikevaldav üldise heaolu tunne. 

AromaTouch Technique Kit (massaažitehnika komplekt) sisaldab 5 ml pudelites dōTERRA Balance™ maandavat 
segu, Lavender-i (lavendliõli), Tea Tree (teepuuõli), On Guard™-i eeterlike õlide segu, AromaTouch™ massaažisegu, 
Deep Blue™ leevendavat segu, Wild Orange (apelsiniõli) ja Peppermint (piparmündiõli) eeterlikke õlisid ning 
samuti pudelit Fractionated Coconut Oil-i (fraktsioneeritud kookosõli). AromaTouch massaažitehnika on 
ühtemoodi huvitav nii algajatele kasutajatele kui ka litsentseeritud professionaalidele ning kujutab endast 
põnevat uut lähenemisviisi eeterlike õlide rakendamisele ja nende kasulikele omadustele.

„Mulle meeldib väga AromaTouch massaažitehnikat tutvustada ja õpetada. Kõik on üllatunud, kui 
sügavalt lõõgastununa nad end massaaži lõpuks tunnevad. Boonuseks on seegi, et massaaži tehes  
neid õlisid kasutades saad nende toimest osa ka ise.“ 
Becky B., Northampton, Ühendkuningriik

AROMATOUCH TECHNIQUE (MASSAAŽITEHNIKA)



AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT 
(MASSAAŽITEHNIKA KOMPLEKT)
Kui soovite saada CPTG™ eeterlikest õlidest veelgi 

suuremat kasu, võtke oma heaolurituaalides kasutusele 

AromaTouch Technique (massaažitehnika). See komplekt 

sisaldab 5 ml pudelites kaheksat CPTG õli, mida 

kasutatakse AromaTouch massaažitehnikas, ja lisaks 

AromaTouch massaažitehnika esitluskarpi. Kui ostate  

selle komplekti, saate kaasa dōTERRA Fractionated 

Coconut Oil-i (fraktsioneeritud kookosõli).

1. SAMM 2. SAMM 3. SAMM 4. SAMM

™
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dōTERRA lõhnahajutid, mis on disainitud pakkuma teile optimaalset lõõgastust ja muid imelisi hüvesid, on 
kasutajasõbralikud seadmed teie pere ja kodu jaoks. Kasutades difuuseris oma lemmikuid CPTG™ eeterlikke 
õlisid, võite luua mis tahes ruumis rahuliku ja meeliülendava atmosfääri. 

DIFUUSERID

DIFUUSERID

dōTERRA VOLO™ DIFUUSER  UUS!    

Kaunis dōTERRA Volo™ Ultrasonic lõhnahajuti on 
saadaval oonüksi värvi ja marmori mustriga ning sobib 
suurepäraselt igasse ruumi nii kodus kui ka kontoris. 
Volo lõhnahajutil on käsitsi valmistatud polüvaigust 
pealispind, mida kaunistab eripärane teemandimuster. 
Valida on mitme valgusrežiimi vahel: valguseta, soe 
valgus ja särav merevaigukollane.

• Ühe-, kolme- ja kuuetunnine seadistus isegi kõige 
suurema lõhnakoguse kasutamiseks

• Kuni 14 tundi kõige väiksema lõhnakoguse kasutamisel

dōTERRA DAWN™ LÕHNASTAJA- 
ÕHUNIISUTAJA  UUS!

dōTERRA Dawn™ lõhnastaja-õhuniisutaja on loodud 
selleks, et saaksite igas toas luua võimalikult mõnusa 
õhkkonna. Nutikas unerežiim aitab hoida ideaalset 
niiskusetasakaalu kogu öö, et saaksite end välja  
puhata ideaalses keskkonnas.

• Pidev pihustamine kuni 22 tundi
• Vett ja eeterlikke õlisid saab lisada kaant või  

katet eemaldamata
• Madal helitase
• Automaatne väljalülitus ohtuse huvides
• Mõõdud: 15 x 27 cm
• Maht: 1,8 l



PILōT™ DIFUUSER   

Mugav ja lihtne Pilōt™ sobib suurepäraselt 
väiksematesse ruumidesse. Kompaktse ja neutraalse 
disainiga lõhnahajuti kaunistab iga ruumi. 

• Taaslaetav aku, et te ei peaks muretsema, kas  
kusagil läheduses on pistikupesa

• Seadistatav lõhnahajutus: 4 tundi pidevat ja kuni 
8 tundi vaheaegadega lõhnahajutust

• Toodetud vastutustundlikult, kasutades 
keskkonnasõbralikke materjale

dōTERRA LUMO™ DIFUUSER 

Looge loodusest inspireeritud disainiga 
ultrahelidifuuseri abil CPTG™ eeterlikke õlisid 
kasutades rahustav või tuju tõstev atmosfäär 
ükskõik mis ruumis. Sisaldab dōTERRA Serenity™ 
rahustavat segu. 

• Seitse valguse- ja värvivalikut
• Kohandatav režiim – 2 või 5 tundi pidevrežiimil,  

10 tundi vahelduvrežiimil (4 minutit sees, 4  
minutit väljas)

• Toimimispiirkond kuni 50 m2

dōTERRA PETAL™ 2.0 DIFUUSER  
dōTERRA Petal™ difuuser on väike ja kasutajasõbralik 
difuuser, millel on palju häid omadusi. Difuuser on 
stabiilne, kerge ja kasutajasõbralik.

• 2 või 6 tundi pidevrežiimil ja 12 tundi  
vahelduvrežiimil (5 minutit sees, 5 minutit väljas)

• Valikuline LED-valgus
• Ülipeen udu täidab kuni 33 m² toa

dōTERRA ROAM™ DIFUUSER  UUS!

dōTERRA Roam™ difuuseri väliskest on valmistatud 
looduslikust poleeritud maakivist, mis muudab iga 
difuuseri ainulaadseks. Ülejäänud osad on valmistatud 
keskkonnasäästlikust ümbertöödeldud vaigust, mis 
annab seadmele kaunilt lihtsa ja loomuliku disaini. 

• Juhtmeta ja akutoitel variandid (kaasas ka 
laadimisalus)

• Töötab pidev- ja vahelduvrežiimil (5 minutit SEES,  
5 minutit VÄLJAS)

• Katab peene pihusega kuni 25 m2 suuruse ruumi  
ja mahutab 100 ml vett
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32  TOOTEJUHEND

dōTERRA
BABY (BEEBISARI) 
dōTERRA beebisarja tooted on ohutu ja tõhus viis hoolitseda oma beebi pehmete juuste ja õrna naha eest. 
Meie tooted on välja töötatud beebide vajadusi silmas pidades.
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dōTERRA BABY DIAPER CREAM 
(BEEBIDE MÄHKMEKREEM) 
60 g

dōTERRA ohutut ja tõhusat Baby Diaper Cream-i 
(beebide mähkmekreemi) on lihtne määrida õrnale 
nahale mähkmelööbe raviks ja ennetamiseks. 
Ainulaadset CPTG™ Lavenderi (lavendli), Carrot Seedi 
(porgandiseemne) ja Tea Tree (teepuu) eeterlike õlide 
segu sisaldav dōTERRA Baby Diaper Cream (beebide 
mähkmekreem) aitab nahka rahustada ja tervena hoida. 
Lisaks mõjub rikkalik Muyao sheavõi niisutavalt ning 
muudab naha pehmeks ja siledaks. Kaitske oma pisikesi 
selle õrna kreemiga, mis on töötatud välja spetsiaalselt 
beebide tundliku naha jaoks.

• CPTG Lavenderi (lavendli), Carrot Seedi 
(porgandiseemne) ja Tea Tree (teepuu) eeterlikud 
õlid aitavad nahka rahustada ja tervena hoida

• Imendub kergesti õrna nahka, aidates ravida ja 
ennetada mähkmelöövet

• Hoolikalt välja töötatud beebide tundliku naha jaoks

dōTERRA BABY HAIR & BODY 
WASH (BEEBIDE JUUSTE- JA 
KEHAPESUVAHEND)
295 ml

dōTERRA Baby Hair & Body Wash (beebide juuste- ja 
kehapesuvahend) on ohutu ja tõhus vahend beebi 
pesemiseks pealaest pisikeste varvasteni. See  
vahutav pisaravaba pesuvahend ühendab endas 
lihtsad ja õrnad koostisained. Vanilliekstraktist ning 
CPTG™ Lavenderi (lavendli) ja Roman Chamomile’i 
(Rooma kummeli) eeterlikest õlidest koosnev rahustav 
segu annab beebide, väikelaste ja ka suuremate 
laste nahale erilise kerge vastsündinu lõhna. Mugava, 
kergesti kasutatava pumbaga dōTERRA beebide 
juuste- ja kehapesuvahendiga on pesemine nii kerge 
ja lihtne, et teil on rohkem aega koos oma pisikesega 
vannivett pritsida.

• Sisaldab rahustavat segu vanilliekstraktist ning CPTG 
Lavenderi (lavendli) ja Roman Chamomile’i (Rooma 
kummeli) eeterlikest õlidest

• Lihtsad, õrnatoimelised komponendid
• Pisaravaba



dōTERRA 
DEODORANT
dōTERRA on spetsiaalselt loonud ohutud ja tõhusad deodorandid, mis aitavad kuumusele vaatamata püsida 
värskena kogu päeva. Lastega mängimine, bussi peale jooksmine või poolmaratoniks treenimine on nüüd 
märksa lihtsam.
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dōTERRA DEODORANT 
dōTERRA BALANCE™ EETERLIKU ÕLIGA  
(75 g)

dōTERRA Balance™ eeterliku õliga deodorant sisaldab 
soodat, mis kaitseb tõhusalt ebameeldiva lõhna eest, 
ning maniokitärklist, mis imab niiskuse ja tagab 
kauakestva värskuse. 

• Sisaldab Spruce’i (kuuse), Ho Leafi (kampripuulehtede), 
Frankincense (viirukipuu), Blue Tansy (maroko kummeli), 
Blue Chamomile’i (teekummeli) ja Osmanthuse 
(lõhnaõie) CPTG™ eeterlikku õli

• Maniokitärklis aitab imada kaenlaalustest niiskust, 
annab värske enesetunde ja kuivuse kogu päevaks

• Söögisooda neutraliseerib ja ennetab  
ebameeldivat lõhna

dōTERRA DEODORANT 
CITRUS BLISS™ EETERLIKU ÕLIGA 
(75 g)

See deodorant sisaldab Citrus Bliss™ patenteeritud 
eeterlike õlide segu, soodat, mis kaitseb tõhusalt 
ebameeldiva lõhna eest, ning maniokitärklist, mis 
imab niiskuse ja tagab kauakestva värskuse. 

• Sisaldab apelsini-, sidruni-, greibi-, laimi-, 
mandariini-, tangeriini-, klementiini- ja 
bergamotikoorest saadud CPTG™ eeterlikke õlisid

• Maniokitärklis aitab imada kaenlaalustest niiskust, 
annab värske enesetunde ja kuivuse kogu päevaks

• Söögisooda neutraliseerib ja ennetab  
ebameeldivat lõhna

dōTERRA DEODORANT  
EBATSUUGA JA KREEKA APELSINI 
EETERLIKU ÕLIGA 
(75 g)

See õrn deodorant sisaldab dōTERRA CPTG™  
Douglas Firi (ebatsuuga) ja Greek Orange’i (kreeka 
apelsini) eeterlikke õlisid. Nendele eeterlikele õlidele 
on lisatud magneesiumi, mis aitab tõhusalt ära hoida 
ebameeldiva lõhna, ning tapiokki, mis imab niiskust, 
tagades pikaajalise värskustunde.

• Sisaldab CPTG Douglas Firi (ebatsuuga) ja Greek 
Orange’i (kreeka apelsini) eeterlikke õlisid, mis 
soodustavad positiivset ja energilist meeleolu  
kogu päeva jooksul

• Maniokitärklis aitab imada kaenlaalustest niiskust, 
annab värske enesetunde ja kuivuse kogu päevaks

• Magneesium aitab hoida ära ebameeldiva lõhna
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VEGGIE CAPS  
(TAIMSED KAPSLID)  
160 kapslit

Täiendage oma eeterlike õlide 
kasutusvõimalusi kiiresti ja kergesti 
imenduvate taimsete kapslitega.

• Ei sisalda säilitusaineid, želatiini, nisu, 
suhkrut, tärklist, piimatooteid ega 
loomseid tooteid

• Valmistatud üksnes taimsetest 
koostisosadest

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

FRACTIONATED COCONUT 
OIL (FRAKTSIONEERITUD 
KOOKOSÕLI) 
115 ml

Sobib täiuslikult paikseks kasutamiseks  
koos eeterlike õlidega. 

• Sulgkerge ja pehmendavate  
omadustega lisand

• Lahustub täielikult kõigi eeterlike õlidega 
lõhnatu, värvitu, ei jäta plekke

dōTERRA SPA HAND & BODY 
LOTION (KÄTE- JA KEHAKREEM) 
200 ml

Hellitage oma nahka dōTERRA SPA Hand & Body 
Lotioniga (käte- ja kehaemulsiooniga) – see kerge, 
mitterasvase koostisega emulsioon sisaldab Jojoba 
(jojoobi) ja Macadamia Seedi (makadaamiaseemne) 
õli, murumuruvõid, kakaoseemnevõid ja toitvaid 
taimeekstrakte.

• Endale meelepärase lõhna jaoks võite seda lihtsalt 
segada oma lemmikõliga

• Päevalille- ja makadaamiaseemneõli on tuntud 
erakordsete niisutavate ja nahas niiskust säilitavate 
omaduste poolest  

EETERLIKE ÕLIDE KASUTAMINE
CPTG™ eeterlike õlide hüvesid kasutatakse erinevatel viisidel. dōTERRA võimaldab kasutada erinevaid 
eeterlikke õlisid mitmel moel, pakkudes kvaliteetseid tooteid, mis on kooskõlas traditsiooniliste ja ajalooliste 
kasutusviisidega, ja samuti kaasaegseid vahendeid, nagu seda on tipptasemel lõhnahajutid. Eri kasutusviisid 
loovad võimaluse saada ainulaadse ja põneva kogemuse osaliseks iga õli puhul. Järgige õlide puhul kindlasti 
soovitusi nende ohutuks kasutamiseks.

dōTERRA SPA HAND & BODY  
LOTION (KÄTE- JA KEHAEMULSIOON)  
KOLMENE KOMPLEKT 
kolm 200 ml tuubi

PEAMINE KASUTUSALA



CORRECT-X™ 
ESSENTIAL OINTMENT 
(EETERLIKE ÕLIDE SALV) 
15 ml

Correct-X™ on mitmeotstarbeline salv,  
mis aitab stressis nahka rahustada ja hoiab 
selle puhtana. Nafta ja säilitusaineteta salv 
on õrna toimega ega ärrita nahka ja sobib 
seega tundlikule nahale.

• Ohutu ja lihtne kasutada
• Sisaldab Frankincense’i (viirukipuu), 

Helichrysumi (käokulla), Tea Tree 
(teepuu), Cedarwoodi (virgiinia  
kadaka) ja Lavenderi (lavendli)  
CPTG™ eeterlikke õlisid

IHUHOOLDUS
dōTERRA aitab kasutajatel lahendada sagedasi probleeme, pakkudes samas ihuhooldust eeterlike 
õlide kasutamise kaudu. Iga dōTERRA toodete eesmärk on toita nahka ning teha kasutajatele oma 
eesmärkide saavutamine võimalikult lihtsaks.

GINGER DROPS  
(INGVERIPASTILLID)   
30 pastilli

dōTERRA ingveripastillide näol on CPTG™ 
Gingeri (ingveri) eeterliku õli kasulikud 
omadused mugavalt kättesaadavad 
looduslike pastillidena. Ingveri magus ja 
vürtsikas maitse on segatud korraliku 
annuse Lemoni (sidruni) eeterliku õliga,  
et anda pastillile tugevam lõhn ja maitse. 

• Käepärased maitsvad pastillid 
• Ühendab endas Lemoni (sidruni)  

ja Gingeri (ingveri) eeterliku õli  
kasuliku toime

• Kerge hoida reisil ja ka muul  
ajal käepärast
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dōTERRA AIR™ TOOTED
Sügav hingamine mõjub puhastavalt, vabastavalt ja elujõudu taastavalt. See ülendab meie meelt ja annab 
organismile energiat. See on eluessents, kinnitus elujõust. dōTERRA Air™ suurepärases segus sisalduvad eeterlikud 
õlid vabastavad hingamisteed ja tagavad kergema hingamise aitamaks teil ennast aastaringselt hästi tunda.



dōTERRA AIR™
EETERLIKE ÕLIDE SEGU 
15 ml

See ergutav mündine segu on nahale kandes rahustava 
toimega. dōTERRA Air™ on rikastatud õlide seguga, 
mis aitab organismi jahutada ja virgutada ning tagab 
lahedama hingamise. 

• Ühendab endas Laurel Leafi (loorberilehe), 
Pepperminti (piparmündi), Eucalyptuse  
(eukalüpti), Tea Tree (teepuu), Lemoni (sidruni), 
Ravensara (ravensara) ja Cardamomi (kardemoni) 
eeterlikud õlid

• Aitab vähendada hooajaliste ohtude mõju
• Tagab rahuliku une

Vt lk 20 dōTERRA Air Touchi kohta lähemalt

dōTERRA AIR™ DROPS (PASTILLID) 
30 pastilli

See mugav ja imemaitsev pastill sisaldab dōTERRA  
Air™ segus leiduvate valitud CPTG™ eeterlike õlide 
kasulikke omadusi.

• Patenteeritud segu sisaldab Lemoni (sidruni), 
Pepperminti (piparmündi), Eucalyptuse (eukalüpti), 
Thyme’i (tüümiani), Melissa (melissi) ja Cardamomi 
(kardemoni) eeterlikke õlisid

• Kasutage kiire ja mugava alternatiivina  
dōTERRA Air segule

• Hoidke neid mugavaid pastille käekotis või  
reisikotis käepärast, et end kodust eemal olles 
täiendavalt turgutada

dōTERRA AIR™ VAPOUR STICK 
(LÕHNAPULK) 
12,5 g

dōTERRA Air™ Vapour Sticki teevad mugavaks kiire 
imendumine ja sujuv pealekandmine. Seda dōTERRA 
Air eeterlike õlide segu ainulaadset pealekandmisviisi 
sobib kasutada igal ajal ja igal pool.  

• Ergutava toimega lõhnaaur  
• Jahutava ja leevendava paikse toimega
• Kiire ja mugav kasutamine 
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DEEP BLUE™ TOOTED
Wintergreen (talihaljaõli), Camphor (kampripuuõli), Peppermint (piparmündiõli), Ylang Ylang (ilangiõli), 
Helichrysum (käokullaõli), Blue Tansy (maroko kummeli õli), Blue Chamomile (teekummeliõli) ja Osmanthus 
(lõhnaõieõli) moodustavad omavahel kombineerituna väärtusliku Deep Blue™ segu, mis toimib lihaspinget 
leevendavalt. Deep Blue tooted on saadaval nii kreemi kui ka kuulpudeli kujul ning toidulisandina, omades 
seeläbi mitmekülgselt kasulikku toimet.

DEEP BLUE TOOTED



DEEP BLUE™ KREEM
SOOTHING LOTION (LEEVENDAV KREEM)
120 ml

Deep Blue™ leevendava seguga koos kasutades on  
Deep Blue Rub™ (kreem) sportlaste lemmik.

• Sisaldab Deep Blue eeterlike õlide patenteeritud  
segu ja muid tõhusaid koostisosi

• Välja töötatud probleemsete piirkondade 
leevendamiseks, lõõgastamiseks ja looduslikul  
viisil rahustamiseks

• Segatud niisutavate ja pehmendavate ainetega,  
mis jätavad naha pehmeks, kuid mitte rasvaseks

DEEP BLUE RUB™ SAMPLES (KREEMI 
NÄIDISED)  
kümme 2 ml näidist

Nautige dōTERRA Deep Blue Rub™ (kreemi) mugava 
kümne komplektina. Saate kreemi leevendavat mõju ka 
teistega jagada ja nautida spordiüritustel, spordisaalis 
või lihtsalt kodust eemal olles.

• Sisaldab Deep Blue leevendavat segu
• Lihtne jagada ja mugav kaasa võtta

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 taimset kapslit

Deep Blue™ sisaldab nüüd toitvaid lisaaineid – tõhusaid 
polüfenoole.

• Sisaldab patendiootel viirukiekstrakti retsepti
• Sisaldab ingveri, kurkumiini, resveratrooli ja teiste 

polüfenoolide patenteeritud standarditud ekstrakte, 
millel on lõõgastav ja leevendav toime

DEEP BLUE™  ENIMMÜÜDUD TOODE

LEEVENDAV SEGU
5 ml | 10 kuulpudel

Deep Blue™, mis on sünergiline segu CPTG™ eeterlikest 
õlidest, tekitab toimides nahal paikselt sooja kipitava 
tunde, mis toob leevendust.

• Sisaldab Wintergreeni (talihalja), Camphori 
(kampripuu), Pepperminti (piparmündi), Blue Tansy 
(maroko kummeli), Blue Chamomile’i (teekummeli), 
Ylang Ylangi (ilangi), Helichrysumi (käokulla) ja 
Osmanthuse (lõhnaõie) õli

• Kasutage leevendava massaaži ajal 

Vt lk 20 Deep Blue Touchi kohta lähemalt
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dōTERRA SERENITY™ TOOTED
dōTERRA Serenity™ on rahulik eeterlike õlide segu, mis soodustab rahumeelsust ja lõõgastumist. Selle rahuliku 
segu toime avaldub kohe ja tunnete, kuidas teie üle võtab võimust õnnis rahulolu. dōTERRA Serenity koostises 
on kokku saanud eeterlikud õlid, mis teadaolevalt alandavad pingeid ja tasakaalustavad emotsioone. 



dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS 
(RAHUSTAVA SEGU GEELKAPSLID)
RAHUSTAV TOIDULISAND
60 taimset geelkapslit

Kasutades dōTERRA Serenity™ Softgelsi (geelkapsleid), 
mis ühendavad endas ainulaadsel viisil Lavenderi (lavendli) 
eeterliku õli ja L-teaniini põhjalikult uuritud kasulikud omadused 
sidrunmelissi-, kannatuslille- ja kummeliekstraktiga taimses 
geelkapslis, saate vähese vaevaga osa dōTERRA Serenity 
rahustava segu kasulikest omadustest.

• Taimsed geelkapslid
• Mugav geelkapsel lubab teil vähese vaevaga saada osa 

dōTERRA Serenity rahustava segu kasulikest omadustest

SERENITY COMBO PACK (KOMPLEKT) 
15 ml pudel ja üks pudel geelkapsleid

dōTERRA SERENITY™
RAHUSTAV SEGU
15 ml

dōTERRA Serenity™ aitab emotsioone rahustada ning loob rahu-  
ja heaolutunde.

• Sisaldab Lavenderi (lavendli), Cedarwoodi (virgiinia kadaka), Ho 
Woodi (kampripuu), Ylang Ylangi (ilangi), Marjorami (majoraani), 
Roman Chamomile’i (Rooma kummeli) ja Vetiveri (vetiveeria) õli, 
vanilliekstrakti ning Hawaiian Sandalwoodi (hawaii sandlipuu) õli

• Soodustab lõõgastumist ja loob magamiseks rahuliku keskkonna
• Serenity toimet on paikse kasutuse korral kohe tunda
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ON GUARDI™-i TOOTED
On Guard™ on üks populaarsemaid ja mitmekülgsemaid dōTERRA eeterlike õlide segusid. Patenteeritud segul, 
mis koosneb Wild Orange’i (apelsini), Clove’i (nelgi), Cinnamoni (kaneeli), Eucalyptuse (eukalüpti) ja Rosemary 
(rosmariini) eeterlikest õlidest, on oluline osa teie kodu ja organismi kaitsmisel. On Guardi segu on lisatud 
mitmetesse dōTERRA toodetesse, et pakkuda mitmekülgseid viise selle tõhusate kasutegurite nautimiseks.

ON GUARD™  
MOUTHWASH (SUUVESI)   
473 ml

Võimsate omadustega On Guard™ on CPTG™ 
eeterlike õlide – Wild Orange’i (apelsini), 
Clove’i (nelgi), Cinnamoni (kaneeli), 
Eucalyptuse (eukalüpti), Rosemary 
(rosmariini) ja Myrrhi (mürri) õli – 
patenteeritud segu, mis tagab suu puhtuse. 

• On Guardi patenteeritud eeterlike õlide 
segu, mis koosneb Wild Orange’i (apelsini), 
Clove’i (nelgi), Cinnamoni (kaneeli), 
Eucalyptuse (eukalüpti), Rosemary 
(rosmariini) õlist, puhastab hästi suud 

• Tugeva paindpuu ekstrakt aitab hoida 
hammaste puhtust, vähendades 
ülemäärase katu kogunemist 

• Kasutage On Guardi Mouthwashi (suuvett), 
et hoida hambad ja igemed puhtad

ON GUARD™ HAND  
PURIFYING MIST  
(PUHASTUSAEROSOOL)   
27 ml

On Guard™ Hand Purifying Mist 
(kätepuhastusaerosool) puhastab käed  
väga peene ja kiiresti kuivava aerosooli abil. 
Mugav aerosool on hea lahendus reisil, koolis, 
tööl ja sageli ringiliikuvale perele. 

• Koostisesse on lisatud niisutavat 
õunaekstrakti  

• On Guardi eeterlike õlide segu on virgutava 
ja särtsaka tsitruselõhnaga 

• Reisides pihustage aerosooli lennukiistme 
käetugedele ja lauale 

• Pihustage puhastamiseks joogamatile ja 
teistele spordiriistadele, enne kui neid 
kasutama hakkate 

ON GUARDI TOOTED



ON GUARD™ DROPS (PASTILLID) 
30 pastilli

Nautige nende suurepärase maitsega  
pastillide kasutamist.

• Kerge hoida käepärast juhuks, kui seda on  
kõige enam vaja

• Sisaldab On Guard™ eeterlike õlide segu
• Koostises on looduslik orgaaniline roosuhkur  

ja pruuni riisi siirup

ON GUARD™ TOOTHPASTE  
(HAMBAPASTA) 
113 g

Puhastage hambad hambapastaga, millesse on 
lisatud kasulikku On Guard™ eeterlike õlide segu.

• Fluoriidivaba koostis 
• Pepperminti (piparmündi) eeterlik õli koos  

On Guardi patenteeritud seguga annab 
hingeõhule kaneelise ja mündise värskuse

 
ON GUARD™  
TOOTHPASTE SAMPLES 
(HAMBAPASTA NÄIDISED) 
kümme näidist, 2 g näidis

ON GUARD™+ SOFTGELS  
(GEELKAPSLID) 
60 taimset geelkapslit

On Guard™+ Softgels (geelkapslid) ühendavad 
kapslites On Guardi eeterlike õlide patenteeritud 
segu ning lisaks Black Pepperi (musta pipra), 
Oregano (pune) ja Melissa (melissi) eeterliku õli.

ON GUARD™  ENIMMÜÜDUD TOODE  
EETERLIKE ÕLIDE SEGU 
15 ml

Üks dōTERRA populaarsemaid segusid –  
On Guard™ – on selle imeliste omaduste tõttu  
lausa hädavajalik! 
 
Vt lk 21 On Guard Touchi kohta lähemalt

ON GUARD™  
CLEANER CONCENTRATE  
(PUHASTUSKONTSENTRAAT) 
355 ml

Imehead puhastusvahendit On Guard™ Cleaner 
Concentrate’i (puhastuskontsentraati) on 
parandatud On Guardi eeterlike õlide seguga.

• See ei sisalda säilitusaineid ja on tõhus 
puhastusvahend koduses majapidamises

• Ühendab endas taimsed derivaadid ja  
On Guardi eeterlike õlide segu 

ON GUARD™ BEADLETS (TERAKESED) 
125 terakest

On Guard™ Beadlets (terakesed) pakuvad 
maitseküllase annuse dōTERRA patenteeritud segu 
Wild Orange’i (apelsini), Clove’i (nelgi), Cinnamoni 
(kaneeli), Eucalyptuse (eukalüpti) ja Rosemary 
(rosmariini) eeterlikest õlidest tillukestes taimsetes 
terakestes, mis sulavad suus.

• Mugav viis saada osa On Guardi eeterlike õlide 
segu ainulaadsetest kasulikest omadustest

• Maitseküllane annus Wild Orange’i (apelsini), 
Clove’i (nelgi), Cinnamoni (kaneeli),  
Eucalyptuse (eukalüpti) ja Rosemary  
(rosmariini) eeterlikke õlisid

ON GUARD™ LAUNDRY DETERGENT 
(PESUPESEMISVAHEND) 
947 ml

On Guard™ pesugeel on ülisuure kontsentratsiooniga 
(6X) pesuvahend, mis kasutab plekkide 
eemaldamiseks On Guardi kaitsva segu ja looduslike 
ensüümide toimet, et leida üles plekid ja need 
kõrvaldada ning teha riided hämmastavalt puhtaks.

• Sisaldab 10 ml On Guardi eeterlikku õli 
• Ainulaadne looduslik bioloogiliste  

ensüümide segu
• Igast pudelist jagub 64 masinatäieks

ON GUARD™ FOAMING HAND 
WASH (KÄTEPESUVAHT) 
473 ml

On Guard™ Foaming Hand Wash (kätepesuvaht) 
puhastab käsi ja muudab naha pehmeks ning ühtlasi 
lõhnab ergutavalt eeterlike õlide järele, mis jätavad 
kätele värske tsitrusearoomi.

• Mugavalt pakendatud 473 ml pudelisse, millest 
saab vahtu valada 237 ml vahupudelitesse

• Sisaldab ainulaadset On Guardi eeterlike  
õlide segu

 
ON GUARD™ KÄTEPESUVAHT JA  
2 PUMPPUDELIT     
473 ml kätepesuvaht, 2 pumppudelit

 
ÜKS TÄITMINE 
473 ml kätepesuvahendit

 
KAHE TÄITEPUDELIGA KOMPLEKT 
kaks 473 ml kätepesuvahendit
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Terve ja särav nahk
dōTERRA VERÁGE™-iga
Veráge™ sarja kuuluvad eksklusiivsed looduslikud hooldustooted, mis toidavad ja niisutavad nahka ning 
vähendavad vananemisilminguid. Veráge’i sarja tootmiseks kasutatud tipptasemel taimeekstraktid aitavad 
saavutada optimaalse lipiidide tasakaalu – samasuguse nagu tervel, nooruslikul nahal. Iga toode koosneb 
tõelistest maa andidest: toitvatest taimeekstraktidest, puhastest ja tõhusatest CPTG™ eeterlikest õlidest 
ja valitud looduslikest koostisainetest. Nahahooldussarja dōTERRA Veráge kasutamise tulemused on 
nähtavad ja tuntavad. 

NAHAHOOLDUS



VERÁGE™ CLEANSER 
(NÄOPUHASTUSVAHEND) 
60 ml

Veráge™ näopuhastusvahend jätab naha puhtaks  
ja pehmeks, samas kui selle värske, ürdine aroom 
ergutab meeli. 

• Wild Orange’i (apelsini) ja Basili (basiiliku)  
õli on tuntud oma puhastava toime poolest

• Tea Tree (teepuu) õli on tuntud nahka  
puhastava ja noorendava toime poolest

VERÁGE™ TONER (NÄOVESI) 
50 ml

Veráge™ näovesi ühendab endas CPTG™ eeterlikud 
õlid ja toitvad taimeekstraktid ning pinguldab 
nahka, tõstab selle toonust ja silendab seda – igal 
ajal, igal pool.

• Puhastage ja värskendage nahka CPTG eeterlike 
õlide ja taimeekstraktidega, mis pinguldavad 
nahka, tõstavad selle toonust ja silendavad seda

• Veráge’i nahahooldusprogrammi teises etapis 
valmistab näovesi naha ette Veráge’i niisutavas 
seerumis ja kreemis sisalduvate rikkalike 
pehmendajate jaoks

• Lihtne näole pihustada

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HYDRATING SERUM (NIISUTAV 
SEERUM) 
15 ml

Kogege Veráge™ Immortelle Hydrating Serumi 
(niisutava seerumi) noorendavat toimet. Tõhus 
koostis ühendab CPTG™ eeterlikud õlid spetsiaalsete 
taimeekstraktidega, et saavutada optimaalne 
lipiidide tasakaal nooruslikuma naha jaoks.

• Sisaldab CPTG eeterlikke õlisid populaarsest 
dōTERRA Salubelle™ segust, et panna  
nahk särama

• Lipiidide kompleks on midagi enamat  
kui tavalises niisutajas, sisaldades lipiide,  
mis sarnanevad nooruslikule nahale  
omastele lipiididele

VERÁGE™ MOISTURISER 
(NIISUTAV KREEM) 
30 ml

Kõikidele nahatüüpidele sobivas Veráge™ 
Moisturiseris (niisutavas kreemis) on kombineeritud 
Geraniumi (pelargooni) ja Juniper Berry (kadaka) 
CPTG™ eeterlik õli jasmiini- ja astelpajuabsoluudi 
ning taimeekstraktidega, et nahka sügavuti 
niisutada ja toita.

• Astelpajumarjad ja shea või toidavad ja  
siluvad nahka

VERÁGE™ SKIN CARE 
COLLECTION 
(NAHAHOOLDUSSARI)
Tootesari, mis ühendab kauni ja terve naha 
saavutamise nimel Veráge™ Cleanseri 
(näopuhastusvahendi), Toneri (näovee),  
Immortelle Hydrating Serumi (niisutava  
seerumi) ja Moisturiseri (niisutava kreemi). 

VERÁGE-I KOOSTISAINETE KLIINILISELT 
TÕESTATUD KASUTEGURID
•  Silub naha tekstuuri
•  Vähendab naha ebatasasuste teket
•  Annab nahale noorusliku välimuse
•  Vähendab pooride teket
•  Ühtlustab jumet
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NAHAHOOLDUS

YARROW|POMI TOOTEID
Raudrohu eeterliku õli ja külmpressitud granaatõunaseemneõli ühine toime on uus tase vitaalsuse ja särava 
naha saavutamisel. Raudrohu eeterlik õli ja granaatõunaseemneõli on alus dōTERRA Yarrow|Pomi sarjale, 
kuhu kuuluvad Yarrow|Pomi Active Botanical Duo (tõhus taimeõlide duo) ja Yarrow|Pomi Body Renewal 
Serum (uuendav kehaseerum). Yarrow|Pomi tooted on tõesti mõjusad ja kujutavad endast tõhusat botaanilist 
lähenemist heaolule. See teaduslikult välja töötatud tootesari on lausa revolutsiooniline – uuenduslik 
lähenemisviis ilule.
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YARROW|POM 
ACTIVE BOTANICAL DUO  
(TÕHUS TAIMEÕLIDE DUO)
30 ml

Yarrow|Pom on meisterlikult loodud ja patenteeritud  
segu raudrohu eeterlikust õlist ja külmpressitud 
granaatõunaseemneõlist, millest võiks saada teie  
abiline terve päeva jooksul oma naha rahustamisel  
ja emotsioonide talitsemisel.

• Kasutage segu nahahoolduse osana, et tagada naha 
terve ja nooruslik väljanägemine ning vähendada 
naha ebatasasuste teket

• Lisaniisutuse jaoks lisage õli niisutavale kreemile
• Sobib ideaalselt rahustavaks massaažiks

YARROW|POM   
BODY RENEWAL SERUM  
(UUENDAV KEHASEERUM)
100 ml

Yarrow|Pomi uuendav kehaseerum on luksuslik siidine 
seerum, mis sisaldab külluslikult võimsaid bioaktiivseid 
ühendeid, et pakkuda teile parimat nahahoolduse ja ilu 
vallas. Yarrow (raudrohu) eeterlik õli ja külmpressitud 
granaatõunaseemne õli toimivad sünergeetiliselt 
ja annavad nahale terve välimuse. Teised segus 
sisalduvad CPTG™ eeterlikud õlid on Roman 
Chamomile’i (Rooma kummeli), Yuzu (juunosidruni), 
Pepperminti (piparmündi) ja Cananga (lõhnava 
kananga) õli. Jojoba (jojoobi), Sunfloweri (päevalille), 
Grape Seedi (viinamarjaseemne) õli niisutavad 
nahka sügavuti. Lisaks aitavad kohvioaekstrakt ja 
granaatõunas sisalduvad estrid anda nahale valevust 
juurde ja parandavad naha välimust, muutes selle 
pealaest jalatallani säravaks.

• Raudrohu eeterlik õli annab nahale terve välimuse
• Jojoba (jojoobi), Sunfloweri (päevalille), Avocado 

(avokaado), Grape Seedi (viinamarjaseemne) õli 
niisutavad nahka

• Kohvioaekstrakt on nahka pehmendava toimega  
ja muudab naha siledamaks

•  Yarrow|Pomi uuendav kehaseerum sisaldab 
külluslikult võimsaid bioaktiivseid ühendeid



NÄOPUHASTUSVAHEND 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care Facial Cleanser 
(näopuhastusvahend) sobib igapäevaseks 
kasutamiseks nii hommikul kui õhtul, et hoida 
nahk puhta ja säravana. Looduslikult puhastava 
toimega naatriumkokoüül-isetionaat ja 
steariinhape eemaldavad õrnalt mustuse ning 
jätavad naha värskeks, puhtaks ja siledaks. 
Puhastusvahend sisaldab ka Tea Tree (teepuu)  
ja Peppermint (piparmündi) CPTG™ eeterlikke 
õlisid, mis on tuntud oma värskendava aroomi 
poolest ja muudavad näohoolduse veelgi 
nauditavamaks.

dōTERRA NAHAHOOLDUSSARI ESSENTIAL
dōTERRA nahahooldussari Essential hõlmab nahahooldustooteid, mis annavad nahale noorusliku, terve ja 
imekauni välimuse ja tunde, kasutades maksimaalselt hoolikalt valitud CPTG Certified Pure Tested Grade™-i 
eeterlike õlide toimet koos tipptasemel tehnoloogiate ja igas tootes sisalduvate looduslike ekstraktidega. 
Võidelge vananemisilmingute vastu ja ennetage nende edasist teket dōTERRA nahahooldussarja Essential 
toodete abil.

NAHKA ELUSTAV KOORIJA 
70 g

Nautige puhtust ja uut elujõudu dōTERRA 
Invigorating Scrubiga (nahka elustava 
koorijaga). Nahahooldussarja Essential  
kuuluv nahka elustav koorija sisaldab  
Grapefruiti (viinamarja) ja Pepperminti 
(piparmündi) eeterlikku õli – tulemuseks on 
värskendav aroom. Jojoobiestrid, mida sisaldab 
ka nahka elustav koorija, lihvivad teie nahka, 
samal ajal kui mandariini-apelsini-, jojoobi- ja 
suure takja ekstrakt aitavad parandada jumet  
ja niisutavad nahka.

PINGULDAV SEERUM 
30 ml

dōTERRA Tightening Serum (pinguldav 
seerum), mis sisaldab Frankincense’i 
(viirukipuu), Hawaiian Sandalwoodi (hawaii 
sandlipuu) ja Myrrhi (mürri) CPTG™ Certified 
Pure Tested Grade’i eeterlikke õlisid, on 
teaduslikult välja töötatud selleks, et nahka 
niisutada ja vähendada selle ebatasasusi. 
Pinguldav seerum muudab naha pringimaks ja 
silendab nahka looduslike ekstraktide ning teiste 
hoolikalt valitud ja teaduslikult järeleproovitud 
koostisainete abil, mis annavad nahale pingul  
ja noorema välimuse.

NAHAHOOLDUS



PORE REDUCING TONER 
(POORE AHENDAV NÄOVESI) 
118 ml

Looduna saavutama pooride silmanähtava 
ahenemise, sisaldab dōTERRA Pore Reducing 
Toner (poore ahendav tooner) Lavenderi 
(lavendli), Ylang Ylang’i (ilangi) ja German 
Chamomile’i (teekummeli) CPTG™ eeterlikke 
õlisid. Lisaks toniseerivad uuenduslikud 
puuvilja- ja taimeekstraktid nahka ja aitavad 
saavutada selle tasakaalu ja suurendada 
niiskust ning parandavad üldiselt jumet.

ANTI-AGING MOISTURISER 
(VANANEMISVASTANE 
NÄONAHA NIISUTAJA) 
50 ml

Igas vanuses on alati oluline oma naha 
eest hoolt kanda ja dōTERRA Anti-Aging 
Moisturiser (vananemisvastane näonaha 
niisutaja) aitab sul seda teha. Niisutajas on 
kõige uuenduslikumad koostisained ja lisaks 
veel CPTG™ (sertifitseeritud puhta testitud 
kraadiga) eeterlikud õlid Lavender (lavendel), 
Jasmine (jasmiin), Geranium (pelargoon) ja 
Frankincense (viirukipuu). Üheskoos tagavad 
need koostisained pehme naha ja terve jume.

BRIGHTENING GEL (SÄRAGEEL) 
30 ml

CPTG™ eeterlikud õlid FCF Bergamot 
(furokumariinita bergamott), Juniper Berry 
(kadakamari) ja Melissa (meliss), millele on 
lisatud looduslikke ekstrakte ja vitamiine ning 
tipptasemel koostisaineid, panevad naha 
särama ja muudavad jume ühtlasemaks. 
dōTERRA Brightening Gel (särageel) on 
õrn ja tõhus viis anda nahale märgatavalt 
säravam jume, vähendades tumedaid laike 
ja hüperpigmentatsiooni ilma karmide 
kemikaalideta, mida teistes sära andvates 
geelides kasutatakse. Võib kasutada tervel 
näol või tumedatel kohtadel.

ANTI-AGING EYE CREAM 
(VANANEMISVASTANE 
SILMAKREEM) 
15 ml

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream 
(vananemisvastane silmakreem) ühendab 
kliiniliselt tõestatud koostisained Frankincense’i 
(viirukipuu), Ylang Ylangi (ilangi), Blue Tansy 
(maroko kummeli) CPTG™ eeterlike õlidega, et 
kõrvaldada vananemise märgid silmaümbruse 
õrnas piirkonnas ja vähenda silmaümbruse 
piirkonda ajapikku tekkivaid peeni kortsukesi. 
Kreemi uuenduslik koostis tagab nahale 
niisutuse, pinguldab seda ja parandab  
jumet. Ainulaadne teraskuuliga pealekantav 
kreem jahutab ja rahustab silmaalust nahka, 
alandab kreemi õrnal pealekandmisel 
silmaümbruse paistetust.

NIISUTAV KREEM 
48 g

dōTERRA Hydrating Cream (niisutav kreem) – 
intensiivne niisutaja, mida teie nahk on oodanud, 
on täis pehmendavaid ja rikkalikke koostisaineid, 
mis tagavad nahale tõhusa niisutuse ja vajalikud 
toitained. Meie niisutav kreem aitab vähendada 
nahaprobleemide tekkimist, aitab taastada naha 
kaitsekihti, et seeläbi anda nahale nooruslikum 
välimus; samuti annab selle rikkalik koostis 
korraliku annuse niiskust jätmata nahka õliseks. 
Hoolikalt valitud koostisained on loodud nahka 
noorendama, samuti vähendama vananemise 
ilmnemise märke. Kasutage hommikuti ja õhtuti.

SALUBELLE™  
ILUSEGU 
10 ml kuulpudel

Patenteeritud segu haruldastest eeterlikest 
õlidest, mida on kasutatud iidsetest aegadest 
saati nende ilu edendavate omaduste pärast. 
Salubelle™ ilusegu koostis hooldab nahka ja 
aitab vähendada naha vananemist soodustavate 
tegurite mõju. Need erilised eeterlikud õlid on 
välja valitud spetsiaalselt nahale mõeldes. 
Mugav kuulpudel muudab Salubelle ilusegu 
nahale kandmise näole, kaelale ja 
dekolteepiirkonda lihtsaks.

• Aitab vähendada naha ebatasasuste teket
• Annab nahale noorusliku välimuse
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ on kolmest sammust koosnev nahahooldusmeetod, mis tugineb koostoimele – iga toode puhastab 
nahka põhjalikult ja muudab selle klaarimaks, saavutades optimaalse niiskuse tasakaalus naha jaoks. 
Sisaldades puhtaid taimeekstrakte, on HD Cleari koostisosad nahale õrnad ja rahustavad, kuid samas väga 
tõhusad. Kui kasutate iga päev HD Cleari, vähenevad nahaprobleemid ja saavutate klaari ja terve jume ning 
siledama naha. HD Clear on looduslik lahendus igas vanuses probleemsele nahale.

NAHAHOOLDUS



HD CLEAR™  
(SEGU PROBLEEMSELE 
NAHALE) 
10 ml kuulpudel

HD Clear™ Topical Blend (segu probleemsele 
nahale) aitab hoida jume klaari ja ühtlasena  
ning sobib igas vanuses nahale. Black Cumini 
(mustköömne) seemneõli ja CPTG™ eeterlikke 
õlisid sisaldav toode sobib kasutamiseks 
probleemsetes nahapiirkondades nii näol  
kui ka kehal. 

• Sisaldab ainulaadset segu Black Cumin Seedi 
(mustköömneseemne) õlist ning Ho Woodi 
(kampripuu), Tea Tree (teepuu), Eucalyptuse 
(eukalüpti), Geraniumi (pelargooni) ja Litsea 
(lõhnava litsea) CPTG eeterlikest õlidest

• Aitab hoida jume klaari ja ühtlasena ning 
puhastab nahka

HD CLEAR™  
FOAMING FACE WASH 
(NÄOPESUVAHT) 
50 ml

Avastage täiuslik lahendus igas vanuses 
probleemsele nahale HD Clear™ Foaming  
Face Washi (näopesuvahu) abil.

• Tea Tree (teepuu) eeterlik õli on eriti hinnatud 
oma nahka puhastava toime poolest

• Spetsiaalne vetikaekstrakt aitab  
nahka niisutada

HD CLEAR™ FACIAL LOTION 
(NÄOKREEM PROBLEEMSELE 
NAHALE) 
50 ml

HD Clear™ Facial Lotion (näokreem 
probleemsele nahale) on kerge, nahka mitte 
õliseks jättev niisutaja, mis imendub kiiresti ja 
tagab terve jume kogu päevaks. Sisaldades 
taimseid ekstrakte ja CPTG™ (sertifitseeritud 
puhta testitud kraadiga) eeterlikke õlisid, 
parandab see patenteeritud koostis naha 
tekstuuri, tagab optimaalse niisutuse ja annab 
klaari jume. 

• Sisaldab ainulaadset segu Black Cumin Seedi 
(mustköömneseemne) õlist ja Ho Wood 
(kampripuu), Tea Tree (teepuu), Eucalyptuse 
(eukalüpti), Geraniumi (pelargooni) ja Litsea 
(lõhnava litsea) CPTG eeterlikest õlidest

• Looduslikku päritolu aminohapped 
parandavad naha tekstuuri

HD CLEAR™ KIT (KOMPLEKT) 

Komplekt sisaldab HD Clear™ Foaming Face 
Washi (näopesuvaht), Topical Blendi (segu 
probleemsele nahale) ja Facial Lotionit 
(näokreem probleemsele nahale), et jume  
oleks kaunis ja tasakaalus.
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dōTERRA SPA
dōTERRA Spa on eeterlikke õlisid sisaldav tootesari, mis pakub aromaatset spaakogemust koduses 
keskkonnas. Iga toote hoolikalt väljatöötatud koostisest leiate looduslikud komponendid, mis muudavad 
naha kogu päevaks pehmeks, siledaks ja värskeks.

MOISTURISING BATH BAR (NIISUTAV SEEP) 
113 g

dōTERRA SPA Moisturising Bath Bar (niisutav seep) on täiesti eriline seep, 
mis tekitab omapärase tunde, vahu, aroomi ja pesemiskogemuse. Nautige 
rikkalikku, puhastavat ja aromaatset spaaelamust dōTERRA tõeliselt 
ainulaadse seebiga.

• Bergamoti (bergamoti) eeterlik õli puhastab ja silub nahka 
• Grapefruiti (greibi) õlil on energiat andev lõhn, mis tõstab tuju
• Jojoba Seedi (jojoobiseemne) õli on sügavalt niisutav 
• Hoidke käepärast vanni lähedal

Saadaval ka komplektina, 3 tk

CITRUS BLISS™ ELUJÕUDU TAASTAV SEEP   
113 g

Citrus Bliss™ Invigorating Bath Bar (elujõudu taastav seep) loob  
tujutõstva pesemiskogemuse ning toob teie igapäevaellu särtsu.  
Citrus Blissi ainulaadne patenteeritud eeterlike õlide segu loob 
harmooniliselt ülendava aroomi. 

• Sisaldab Citrus Blissi elujõudu taastavat segu, mis koosneb Wild Orange’i 
(apelsini), Lemoni (sidruni), Grapefruiti (greibi), Mandarini (mandariini), 
Bergamoti (bergamoti), Tangerine’i (tangeriini) ja Clementine 
(klementiini) eeterlikest õlidest ning aitab lõõgastuda ja tõstab tuju 

• Koorivate omadustega päevalillevaha terakesed ja apelsinikoore pulber 
pehmendavad ja silendavad nahka ning stimuleerivad naha  
noorenemist looduslikul moel

• Taimset päritolu glütseriin niisutab nahka ja aitab selles niiskust  
säilitada, võimaldades õrna vahtu sujuvalt nahale kanda

Saadaval ka komplektina, 3 tk

SERENITY™ BATH BAR (SEEP)   
113 g

dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar (seep) tekitab omapärase tunde, vahu, 
aroomi ja pesemiskogemuse. Sisaldades dōTERRA Serenity rahustava 
segu rahustavaid ja lõõgastavaid aroome, viib see seep teid õndsa 
puhkuse seisundisse.

• dōTERRA Serenity eeterlike õlide segu loob rahustava õhkkonna
• Jojoobiseemneõli on tuntud kiire imendumise ja sügavniisutava toime poolest
• Taimset päritolu glütseriin niisutab nahka ja aitab selles niiskust säilitada, 

võimaldades õrna vahtu sujuvalt nahale kanda 
• Aaloelehemahl puhastab, niisutab, rahustab ja pehmendab nahka
• Looduslik kaoliin annab seebile kauni lavendlililla tooni

Saadaval ka komplektina, 3 tk

BALANCE™ BATH BAR (SEEP)  UUS!    
113 g

dōTERRA Balance™- Bath Bar (seep) sisaldab dōTERRA Balance’i 
maandavat segu, selle kasutamisel saad rahustava ja tasakaalustava 
kogemuse. Sooja ja puiduse aroomiga seebile on lisatud CPTG™ eeterlike 
õlide patenteeritud segu, millesse kuuluvad Black Spruce’i (musta kuuse), 
Ho Woodi (kampripuu), Frankincense’i (viirukipuu), Blue Tansy (maroko 
kummeli) ja German Chamomile’i (teekummeli) õli. 

• Aafrika must seep koos võiseemnikuõli, kookosõli, palmituumaõli  
ja kakaokestadega aitavad tagada naha parema niisutatuse

• Seebile pehmendamiseks lisatud päevalilleõli niisutab ja noorendab nahka
• Sisaldab Black Spruce’i (musta kuuse), Ho Woodi (kampripuu), 

Frankincense’i (viirukipuu), Blue Tansy (maroko kummeli) ja German 
Chamomile’i (teekummeli) CPTG eeterlikku õli

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ HAND LOTION 
(KÄTEKREEM) 
75 ml

Kätekreemi kerge ja niisutav koostis pehmendavate 
koostisainete ja looduslike taimsete ekstraktidega 
hoiab naha terve ja niisutatuna. Citrus Bliss™ 
patenteeritud segu on tuntud oma tuju tõstva toime 
poolest ja see täiustab kreemi energia ja värskusega.

• Käed saavad niisutatud, ilma et neile jääks  
rasvast tunnet

• Päevalille- ja makadaamiaseemneõli on tuntud 
erakordsete niisutavate ja nahas niiskust 
säilitavate omaduste poolest  

• Mugav suurus, sobib suurepäraselt reisile kaasa 
võtmiseks või kasutamiseks kodus ja tööl

DETOXIFYING MUD MASK  
(TOKSIINE EEMALDAV  
MUDAMASK) 
113,4 g

Hellitage oma nahka maa hinnaliste andidega – 
CPTG™ eeterlikud õlid, looduslikud savid, 
puhastavad mineraalid ja toitvad taimed. 

• Sisaldab Myrrhi (mürri), Juniper Berry 
(kadakamarja) ja Grapefruiti (greibi) eeterlikku  
õli, mis on tuntud oma puhastava ja siluva  
toime poolest

• Shea-või aitab tagada naha parema niisutatuse

KÄTE- JA KEHAKREEM 
200 ml

Hellitage oma nahka dōTERRA SPA käte- ja 
kehaemulsiooniga – see kerge, mitterasvase 
koostisega emulsioon sisaldab Jojoba (jojoobi)  
ja Macadamia Seedi (makadaamiaseemne)  
õli, murumuruvõid, kakaoseemnevõid ja  
toitvaid taimeekstrakte. 

• Endale meelepärase lõhna jaoks võite seda lihtsalt 
segada oma lemmikõliga

• Päevalille- ja makadaamiaseemneõli on tuntud 
erakordsete niisutavate ja nahas niiskust 
säilitavate omaduste poolest  

• Mitterasvane koostis annab nahale terve jume, 
teeb selle pehmeks ja siledaks

Saadaval ka komplektina, 3 tk

NIISUTAV KEHAAEROSOOL   
125 ml

Täielik niisutus kogu kehale. Lisaks veel meie 
Beautiful Captivatingu eeterlike õlide segu niisutav 
toime, mida pakuvad Coconuti (kookospähkli), 
Sunfloweri (päevalille), Avocado (avokaado) ja 
Passion Fruiti (granadilli) eeterlik õli. Niisutav 
kehaõli annab nahale tervema jume ja paneb  
selle särama. 

• Värskendav lõhn tekitab tunde, et nahk on  
puhas ja toidetud

• Sunfloweri (päevalille), Avocado (avokaado) ja 
Passion Fruiti (granadilli) eeterlik õli aitavad 
nahka pehmendada ja niisutada ning anda sellele 
terve ja särava jume 

• Kookospähklist saadud kaprüül-/
kapriintriglütseriid tugevdab ja säilitab naha 
loomulikku kaitsevõimet 

 
 
LIP BALM (HUULEPALSAM)  
Original, Tropical või Herbal | 4,5 g 
dōTERRA SPA Lip Balmil (huulepalsamil) on 
looduslik koostis, mis sisaldab taimeõlisid, taimi 
ja eeterlikke õlisid, et niisutada ja turgutada huuli, 
olles samas eeterlike õlide ainulaadse lõhna ja 
maitsega. Oleme oma uuele koostisele lisanud 
kaks uut lõhna ja maitset, mis täiendavad algset 
koostist, mis sisaldas Wild Orange’i (apelsini) ja 
Pepperminti (piparmündi) eeterlikku õli. Herbal 
Lip Balm (huulepalsam) sisaldab ergutavat taimset 
segu, mis koosneb Lemon Verbena (sidrunaloisia), 
Marjorami (majoraani) ja Pepperminti 
(piparmündi) eeterlikust õlist. Kogege paradiisi 
lõhnu koos Ylang Ylangi (ilangi), Clementine’i 
(klementiini) ja Lime’i (laimi) eeterlike õlidega meie 
Tropical Lip Balmis (huulepalsamis).

• Igas huulepalsamis on valitud segu eeterlikke 
õlisid, mis pakuvad erilist sensoorset elamust 

• Moringa (õli-rõikapuu) eeterlikul õlil on 
pehmendav toime, turgutades huuli väliselt  
ja sisemiselt

• Avocado (avokaado) õli niisutab, sisaldab 
asendamatud rasvhappeid ja pehmendab huuli, 
et need näeksid terved välja

Saadaval ka kolmese komplektina, iga lõhna ja maitsega üks

VÄRSKENDAV DUŠIGEEL 
250 ml

dōTERRA SPA Refreshing Body Wash (värskendav 
dušigeel) on õlisisaldusega looduslik pesuvahend, 
mis pakub põhjalikult puhastavat ja aromaatset 
spaaelamust. 

• Bergamoti (bergamoti) eeterliku õli lõhn tõstab 
tuju ja maandab pingeid

• Grapefruiti (greibi) õlil on energiat andev ja 
värskendav lõhn, mis parandab meeleolu

• Taimsetes rasvades ja õlides leiduvatest 
asendamatutest rasvhapetest saadud 
naatriummetüül-oleoüültauraat puhastab õrnalt 

REPLENISHING BODY BUTTER 
(VÄRSKENDAV KEHAVÕI) 
198 g

Hellitage oma nahka dōTERRA SPA Replenishing 
Body Butteriga (värskendava kehavõiga), mis 
niisutab rikkalikult ja tekitab luksusliku tunde. 
Loodusliku koostise põhiosa moodustavad shea- ja 
kakaoseemnevõi, mis on tuntud sügavniisutavate ja 
naha elastsust toetavate omaduste poolest.  

• Wild Orange’i (apelsini), Douglas Firi (ebatsuuga) 
ja Frankincense’i (viirukipuu) eeterlikud õlid 
parandavad oma lõhnaga meeleolu

• Shea-või on sügavniisutav ja toetab naha elastsust
• Jojoba Seedi (jojoobiseemne) õli imendub kiiresti 

ja niisutab nahka, aidates seda pehmemaks muuta

EXFOLIATING BODY SCRUB 
(KEHAKOORIJA) 
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub 
(kehakoorija) on ainulaadne kehakoorija. 
Suhkruroogu sisaldav koorija on õrn ja silub  
nahka, andes sellele tervisest pakatava sära.

• Magus mandliõli niisutab ja muudab nahale 
kandmise hõlpsaks

• Päevalilleõli silub ja pehmendab nahka
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Kaunid ja läikivad juuksed dōTERRA
SALON ESSENTIALS™ JUUKSEHOOLDUSSARJAGA 
Eeterlikud õlid on tänu oma rahustavatele ja puhastavatele omadustele kasulikud paljudes igapäevastes 
tegemistes ja niisamuti aitavad need meil hoida juuste puhtust ja tervist. Kasutades tõhusaid eeterlikke 
õlisid sisaldavaid juuksehooldustooteid, võite kerge vaevaga saada endale pehmed ja läikivad kiharad, ilma 
et peaksite puutuma kokku tugevatoimeliste koostisainetega, mida sisaldavad tavalised juuksehooldustooted.
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•  Aitavad kaitsta värvitud juukseid
•  Tõestatud pehmendav mõju
•  Siledamad ja paremini kammitavad juuksed
•  Aitavad hoida nii juuste kui ka peanaha niiskust

•  Teevad juuksed tugevaks ja siledaks
•  Aitavad ennetada juuste katkemist 
•   Eeterlike õlide patenteeritud segu, mis hoiab juuksed  

ja peanaha tervena  

ESSENTIALS JUUKSEHOOLDUSSARJA KOOSTISAINETE KASUTEGURID

ŠAMPOONI/PALSAMI 
NÄIDISED 
kümme tootepaari

ŠAMPOON, 2 TK
kaks 250 ml pudelit

PALSAM, 2 TK
kaks 250 ml pudelit

ŠAMPOON JA PALSAM
kaks 250 ml pudelit

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ROOT TO TIP SERUM  
(HOOLDAV SEERUM) 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root To Tip Serum 
(hooldav seerum) on salongidele mõeldud 
professionaalne toode, mis sisaldab eeterlikke 
õlisid ja toitvaid lipiide, et juuksed oleksid 
siledad ja läikivad ning peanahk terve.

• Sisaldab Lavenderi (lavendli), Pepperminti 
(piparmündi), Marjorami (majoraani), 
Cedarwoodi (virgiinia kadaka), Lavandini 
(lavandiini), Rosemary (rosmariini), Niaouli 
(niaouli) ja Eucalyptuse (eukalüpti) eeterlikku õli

• Hooldab, silub ja paneb särama esimesest 
hetkest alates

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
PROTECTING SHAMPOO 
(JUUKSEID KAITSEV 
ŠAMPOON) 
250 ml

Nautige dōTERRA Salon Essentials™ 
Protecting Shampoo (juukseid kaitsva 
šampooni) CPTG™ eeterlike õlide, õrnade 
puhastavate ainete ja taimsete ekstraktide 
professionaalset koostist.

• Wild Orange’i (apelsini) ja Lime’i (laimi) 
eeterlik õli ning taimsed ekstraktid 
muudavad šampooni õrnalt vahutavaks ja 
tõhusalt puhastavaks

• Eemaldab õrnalt juustele ja peanahale 
kogunenud mustuse

• Niisutab kergelt juukseid, jättes selle 
pehmeks ja katsudes mõnusaks nagu pärast 
juuksurisalongis käimist

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
SMOOTHING CONDITIONER 
(SILUV PALSAM) 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Smoothing 
Conditioner (siluv palsam) silub juukseid ja 
eemaldab staatilise elektri, aidates kaasa sileda 
ja viimistletud soengu loomisele.

• Taimsed ekstraktid aitavad hoida juuksevärvi 
ja kaitsevad juukseid, lipiidid annavad 
juustele terve välimuse

• Sügavalt juukseid siluv palsam muudab 
juuste hooldamise lihtsamaks, eriti keemiliselt 
töödeldud juuste puhul

• Ülejäänud looduslikud koostisosad annavad 
juustele tugeva ja terve välimuse

Järgmised tooted on saadaval ainult 
püsikliendiprogrammi (LRP) kaudu 
(vt lähemalt tagakaanelt)

PÜSIKLIE 
N D I P R O 
G R A M M
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dōTERRA Healing HandsTM pakub maailmale abi ja lootust, varustades üleilmselt kogukondi iseseisvuseks 
vajalike vahenditega. Inimesed saavad suuremaid õigusi ja nende elu muutub tänu projektidele, mis on 
suunatud mikrolaenude andmisele, juurdepääsu tagamisele tervishoiule, haridusele, puhtale joogiveele ja 
sanitaartingimustele, laste seksikaubandusega võitlemisele. Ühinege meiega nendes püüdlustes.* dōTERRA 
kannab kõik fondi üld- ja halduskulud, tagades, et 100% kõigist annetustest jõuaksid otse abivajajateni.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation on USA-s asutatud fond.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
 10 ml kuulpudel

dōTERRA Hope™ Touch on eriline eeterlike 
õlide segu, milles on koos Bergamoti 
(bergamoti), Ylang Ylangi (ilangi) ja 
Frankincense’i (viirukipuu) õli värske aroom 
ning magusaks täienduseks soojendava 
lõhnaga vanilliabsoluut.

• Kandke isikupärase lõhnana randmetele, 
kaelale ja pulsikohtadele

• Hoidke käepärast ja kasutage päeva jooksul 
tuju parandamiseks

• Lihtne ja mugav kuulpudel käepäraseks 
kasutamiseks kogu päeva jooksul

dōTERRA SPA 
ROSE HAND LOTION  
(ROOSI KÄTEKREEM) 
100 ml

dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (roosi 
kätekreem) on kerge ja lummav kreem, mis 
sisaldab CPTG™ Rose’i (roosi) eeterlikku õli, 
aidates seeläbi saavutada sileda ja kauni 
naha. Rose’i (roosi) eeterlik õli, mis on 
dōTERRA õlidest väärtuslikem, muudab  
selle kreemi eriliseks nii lõhna kui ka nahale 
kasulike omaduste poolest. 

• Päevalille- ja makadaamiaseemneõli on 
tuntud erakordsete niisutavate ja nahas 
niiskust säilitavate omaduste poolest  

• Käed saavad niisutatud, ilma et neile  
jääks rasvast tunnet

dōTERRA Hope Touchi või dōTERRA SPA Rose 
Hand Lotioni (roosi kätekreemi) netohind 
annetatakse dōTERRA Healing Handsi algatusele.
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†Oligonol™ on AminoUp Chemical Co., Ltd. kaubamärk.

Igapäevased toetavad ja leevendavad toidulisandid 
ZENGESTI TOIDULISANDID
ZenGest™-i tootesarja tooted sisaldavad patenteeritud eeterlikke õlisegusid, mida saab kasutada nii kodus kui 
ka kodust eemal viibides. Tutvu kogu ZenGesti tootesarjaga, et kogeda nende toodete toetavat toimet.



Ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikku elustiili

ZENGEST TERRAZYME™  
90 kapslit

ZenGest TerraZyme™ on patenteeritud segu,  
mis sisaldab tänapäeval toidusedelist kõige 
tõenäolisemalt puuduvaid ensüüme. Terrazyme 
aitab teil end tunda nagu tervislikult toitudes,  
sest tagab, et teie organism saaks kätte kõik 
vajalikud toitained. 

• Naatriumlaurüülsulfaadita HPMC  
taimsed kapslid

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

ZENGEST™ SOFTGELS  
(GEELKAPSLID) 
60 Softgels (geelkapslit)

ZenGest™ tunnustatud eeterlikud õlid on tuntud 
oma leevendavate omaduste poolest. ZenGesti 
Softgels (geelkapslid) võimaldavad mugavalt  
ja lihtsal viisil saada osa patenteeritud segu  
kasulikest omadustest. 

• Sisaldab patenteeritud segu Gingeri (ingveri), 
Pepperminti (piparmündi), Tarragoni (estragoni), 
Fenneli (apteegitilli), Caraway (köömne), 
Corianderi (koriandri) ja Anise (aniisi)  
eeterlikust õlist

• Pakub leevendavat tuge

 
TAIMSED GEELKAPSLID

ZENGEST™ GX ASSIST™ FOOD 
SUPPLEMENT (SEEDETRAKTI 
PUHASTAV TOIDULISAND) 
60 Softgels (geelkapslit)

GX Assist™ ühendab endas CPTG Certified Pure 
Tested Grade™-i eeterlikud õlid ja kaprüülhappe. 

• GX Assist sisaldab dōTERRA CPTG™ 
(sertifitseeritud puhta testitud kraadiga) 
patenteeritud segu, mis koosneb Oregano (pune), 
Tea Tree (teepuu), Lemoni (sidruni), Lemongrassi 
(sidrunheina), Pepperminti (piparmündi) ja 
Thyme’i (tüümiani) eeterlikust õlist

• Mõeldud kasutamiseks kümne päeva jooksul 
ettevalmistava sammuna puhastumiseks  
enne PB Assist™+ Food Supplementi 
(toidulisandi) kasutamist

SEEDETRAKTI TOETAVAD GEELKAPSLID

DIGESTTAB™ CHEWABLE  
TABLETS (NÄRIMISTABLETID) 
100 närimistabletti

Tänu paljudele kasuteguritele on ZenGest™ 
dōTERRA üks kõige populaarsemaid segusid. 
Nüüd on see imepäraselt tõhus segu saadaval 
mugavalt sissevõetavate närimistablettidena. 

• Kaltsiumkarbonaadi tablett ZenGesti toetava 
seguga, mis sisaldab Gingeri (ingveri), Fenneli 
(apteegitilli), Corianderi (koriandriseemne), 
Pepperminti (piparmündi) ja muid eeterlikke õlisid

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
FOOD SUPPLEMENT 
(PROBIOOTILINE TOIDULISAND) 
30 kapslit

„Probiootiline“ tähendab „elu eest“ ja 
probiootikume on tarvitatud aastatuhandeid.  
PB Assist™+ on patenteeritud segu prebiootilise  
toimega kiudainetest ja kuue tüve  
probiootilistest mikroorganismidest  
ainulaadses kahekihilises taimses kapslis.

• Ainulaadne kahekihiline taimne kapsel
• Sisaldab aktiivseid probiootilisi kultuure  

ja lahustuvaid prebiootilisi FOS-e 
(fruktooligosahhariide)

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID
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dōTERRA spetsiaalsed 
TOIDULISANDID
Inimese tervist mõjutavad bioloogilised, keskkonna- ja füsioloogilised tegurid. See tähendab, et iga inimene 
võib vajada talle ainuomaselt täiendavat abi. Tänu teaduse tipptasemel saavutustele annab dōTERRA 
spetsiaalsete toidulisandite abil vajalikku lisaturgutust.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
(POLÜFENOOLIGA 
TOIDULISAND) 
60 kapslit

Kaubamärgi nimetus Deep Blue™  
on turgutuse sünonüüm. On väga 
loogiline, et see mõjus toidulisand 
toetab Deep Blue tootesarja  
paikselt kasutatavate toodete 
kasulikke omadusi.

• Sisaldab Frankincense’i 
(viirukipuu), Turmerici (kollajuure), 
Green Tea (rohelise tee), Gingeri 
(ingveri), Pomegranate’i 
(granaatõuna) ja Grape Seedi 
(viinamarjaseemne) ekstrakti

• Võib kasutada koos Deep Blue 
Rubi (kreemi) või Deep Blue 
leevendava seguga

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

MITO2MAX™
COMPLEX (TOIDULISAND) 
60 kapslit

Igaüks meist on end aeg-ajalt 
tundnud uimasena ja püüdnud 
kuidagi päeva õhtusse saata. 
dōTERRA populaarne toidulisand 
Mito2Max™ toetab teid, mida 
iganes elu päeva jooksul teie 
teele paiskab. 

• Hoidke käekotis või reisikotis 
käepärast, et end kodust eemal 
olles mugavalt turgutada

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

TRIEASE™
SOFTGELS 
(GEELKAPSLID) 
60 geelkapslit

Iga kapsel sisaldab võrdses osas 
Lemoni (sidruni), Lavenderi 
(lavendli) ja Pepperminti 
(piparmündi) eeterlikku õli. 
Spetsiaalse koostisega TriEase™ 
Softgelsi (geelkapslite) abil saab 
kõiki kolme kasulikku eeterlikku 
õli tarbida kiiresti ja kergesti  
ka reisi ajal või vabaõhuüritusi 
külastades.

• Kiire ja kerge kasutada siis, kui 
seda on kõige enam vaja

 
TAIMSED GEELKAPSLID

ZENDOCRINE™
SOFTGELS 
(GEELKAPSLID) 
60 geelkapslit

Zendocrine™ Softgels 
(geelkapslid) võimaldavad 
tarbida dōTERRA Zendocrine’i 
taastavat segu kiiresti ja kergesti, 
kui viibite reisil, kui teil on kiire 
või kui te lihtsalt eelistate 
geelkapsleid! 

• Sisaldab patenteeritud segu 
Tangerine’i (tangeriini), 
Rosemary (rosmariini), 
Geraniumi (pelargooni), 
Juniper Berry (kadaka) ja 
Cilantro (koriandrilehtede) 
eeterlikest õlidest

• Lihtne viis tarbida Zendocrine’i 
taastavat segu

 
TAIMSED GEELKAPSLID

Ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikku elustiili

DDR PRIME™
SOFTGELS 
(GEELKAPSLID) 
60 geelkapslit

DDR Prime™ sisaldab 
Frankincense’i (viiruki), Wild 
Orange’i (apelsini), Litsea (lõhnava 
litsea), Thyme’i (tüümiani), Clove’i 
(nelgi), Summer Savory 
(aed-piparrohu), Niaouli (niaouli) 
ja Lemongrassi (sidrunheina) 
eeterlikke õlisid. DDR Prime 
Softgelsi (geelkapsleid) on lihtne 
neelata ja need pakuvad mugavat 
viisi DDR Prime’i eeterlike õlide 
segu sissevõtmiseks – millal iganes 
ja kus iganes te viibite.

• Kõik DDR Prime’i kasulikud 
omadused lihtsalt neelatavas 
geelkapslis  

 
TAIMSED GEELKAPSLID

DDR PRIME™
UUENDAV SEGU 
15 ml

DDR Prime™ eeterlik õli on 
eeterlike õlide patenteeritud 
segu, mis sisaldab Clove’i (nelgi), 
Thyme (tüümiani) ja Wild 
Orange’i (apelsini) eeterlikku õli.

• Lisage paar tilka taimsesse 
kapslisse

• Lisage 1–2 tilka 
tsitrusejookidele, teele või vette 

• Muutke DDR Prime’i 
igapäevane kasutamine uue 
aasta eesmärgiks!
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vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX  
(OOMEGA-RASVHAPETEGA 
TOIDULISAND) 
120 vedelikukapslit

vEO Mega™ on uudse koostisega toode,  
mis ühendab endas CPTG™ eeterlikud  
õlid ning taimedest ja vetikatest pärit 
oomega-rasvhapped.

• Sisaldab Clove’i (nelgi), Frankincense’i 
(viiruki), Thyme’i (tüümiani), Cumini 
(vürtsköömne), Wild Orange’i (apelsini), 
Pepperminti (piparmündi), Gingeri (ingveri), 
Caraway (köömne) ja German Chamomile’i 
(teekummeli) eeterlikku õli

• Sisaldab laia spektrit taimset päritolu 
asendamatuid rasvhappeid, mis pärinevad linast, 
vetikatest, inkade maapähklite seemnetest, 
harilikust kurgirohust, jõhvikatest, granaatõuna-, 
kõrvitsa- ja viinamarjaseemneõlist

• Sisaldab mikrovetikatest saadud 
karotinoidiekstrakti, mis koosneb puhtast 
astaksantiinist ja teistest karotinoididest

 
TAIMSED VEDELIKUKAPSLID

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™  
(ELUAEGSE VITAALSUSE KOMPLEKT)
Sellest tõhusast igapäevaste toidulisandite sarjast sai kiiresti dōTERRA üks populaarsemaid tootesarju, mille 
tooted annavad rohkem energiat ja suurendavad üldist heaolu. dōTERRA Lifelong Vitality Packi (eluaegse 
vitaalsuse komplekti) põhitooted – xEO Mega™, Microplex VMz™ ja Alpha CRS™+ – aitavad teid teie teekonnal 
elujõu suurenemise ja heaolu poole. Sisaldades olulisi toitaineid, ainevahetust soodustavaid koostisosi ja väekaid 
antioksüdante, annavad need tooted teile energiat, tervist ja elujõudu pikkadeks aastateks.

ALPHA CRS™+ CELLULAR 
VITALITY COMPLEX (RAKU 
VITAALSUST TÕSTEV  
TOIDULISAND) 
120 kapslit

dōTERRA Alpha CRS™+ on patenteeritud 
koostisega toidulisand, mis ühendab endas 
mõjusas koguses looduslikke taimeekstrakte. 
Alpha CRS+ on mõeldud igapäevaseks 
kasutamiseks koos xEO Mega™ või vEO Mega™ 
ja Microplex VMz™-iga, et soodustada heaolu.

• Soodustab heaolu  
• Sisaldab dōTERRA eksklusiivset patenteeritud  

segu, kus leidub tõhusaid polüfenoole
• Ühendab endas looduslikke taimeekstrakte

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

MICROPLEX VMz™ FOOD 
NUTRIENT COMPLEX  
(VITAMIINIDE JA MINERAALIDE  
TOIDULISAND) 
120 kapslit

dōTERRA Microplex VMz™ on tänapäeva 
toidusedelist sageli puuduvate biosaadavate 
vitamiinide ja mineraalidega toidulisand.  

• Sisaldab A-, C- ja E-vitamiini ning 
B-kompleksvitamiini tasakaalustatud segu  

• Sisaldab toidust pärit mineraale ja  
orgaanilisi mikroelemente

• Optimeerib toitainete imendumist 
täistoiduseguga ja ensüümide tööd

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX  
(OOMEGA-RASVHAPETEGA 
TOIDULISAND) 
120 Softgels (geelkapslit)

xEO Mega™ on uudse koostisega toode,  
mis ühendab endas CPTG™ eeterlikud õlid, 
looduslikud merest ja taimedest pärit 
oomega-3-õlid ja karotinoidid. 

• Sisaldab võrdsel määral säästvast  
kalandusest pärit kalaõlikontsentraadist 
saadud eikosapentaeenhapet (EPA) ja 
dokosaheksaeenhapet (DHA-d) ning Echiumi 
(teelehtja ussikeele) õli koos selliste 
rasvhapetega nagu steardioonhape (SDA)  
ja gamma-linoleenhape (GLA)

• Sisaldab täielikku spektrit karotinoide
• Sisaldab Clove’i (nelgi), Frankincense’i 

(viiruki), Thyme’i (tüümiani), Cumini 
(vürtsköömne), Wild Orange’i (apelsini), 
Pepperminti (piparmündi), Gingeri (ingveri), 
Caraway (köömne) ja German Chamomile’i 
(teekummeli) eeterlikku õli

 
TAIMSED GEELKAPSLID
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Kohandage ja 
salvestage 

Kui ostate 

püsikliendiprogrammi kaudu 

ühe dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™-i (eluaegse vitaalsuse 

komplekti) , dōTERRA 

Lifelong Vitality Vegan 

Pack™-i (eluaegse vitaalsuse 

veganikomplekti) või ühe 

dōTERRA Daily Nutrient 

Pack™-i (päevase toidulisandi 

komplekti), võite valida lisaks 

kolm spetsiaalset toidulisandit 

märkimisväärselt  

soodsama hinnaga.

OSTKE ÜKS JÄRGMISTEST KOMPLEKTIDEST

VÕI VÕI

  VALIGE KUNI 3 ALLPOOL TOODUD  
  LISATOODET SOODUSHINNAGA

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™-I 
TOIDULISANDID, sh ALPHA CRS™+,  
MICROPLEX VMZ™ JA xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™-I 
TOIDULISANDID, sh ALPHA CRS™+, MICROPLEX 
VMZ™ JA vEO MEGA™

Saadaval ainult püsikliendiprogrammi kaudu  
(vt lähemalt tagakaanelt)

Saadaval ainult püsikliendiprogrammi kaudu  
(vt lähemalt tagakaanelt)

KUI OSTATE LIFELONG VITALITY PACKI, SIIS ON ESIMENE SAMM ELUAEGSE ELUJÕULISUSE  
JA HEAOLU TEEKONNAL MUGAV JA TASKUKOHANE

ISIKLIKU HEAOLU PROGRAMM

Püsikliendiprogrammi (LRP) tellimust tehes vaadake kõige uuemaid toidulisandivalikud, mille seast saate valiku teha.

Lifelong Vitality Pack™  
(eluaegse vitaalsuse komplekt)

Lifelong Vitality Vegan Pack™  
(eluaegse vitaalsuse veganikomplekt) Daily Nutrient Pack™

PÜSIKLIE 
N D I P R O 
G R A M M

PÜSIKLIE 
N D I P R O 
G R A M M
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dōTERRA toidulisandid 
LASTELE
dōTERRA toidulisandid lastele toetavad lapsi kasvuajal, varustades neid oomega-3-rasvhapete, 
terviktoitainete, vitamiinide ja mineraalidega maitsval ja mugaval viisil.

TOIDULISANDID LASTELE



Ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikku elustiili

IQ MEGA™ 
(VEDEL OOMEGA-AMINOHAPETE 
TOIDULISAND)  
150 ml

Toidulisandist IQ Mega™ on võetud ära kalaõli 
kalamaitse ja lisatud on värske apelsini maitsega 
CPTG™ apelsini eeterlikku õli.

• Päevane annus sisaldab 1300 mg puhast 
kontsentreeritud molekulaarselt filtreeritud ja 
täielikult deodoriseeritud merekaladest saadud 
lipiide, milles on 900 mg dokosaheksaeenhapet  
ja 400 mg eikosapentaeenhapet

• Mõeldud kasutamiseks koos dōTERRA a2z 
Chewable™ Tabletsiga (närimistablettidega)

• Sisaldab dōTERRA CPTG Certified Pure Tested 
Grade’i (sertifitseeritud puhta testitud kraadiga) 
Wild Orange’i (apelsini) eeterlikku õli

PB ASSIST™ JR 
30 kotikest

PB Assist™ Jr. on probiootiline toidulisandipulber 
lastele ja täiskasvanutele, kel on raskusi kapslite 
neelamisega. Probiootikumid on jahvatatud 
maitsvaks pulbriks, mille võib kallata otse suhu,  
et saada kiiresti ja maitsvalt kätte päevane 
probiootikumiannus.

• Maitsev ja kergesti kasutatav toode, mida lapsed 
armastavad

• Sisaldab ainulaadset kuue erineva lastele kasuliku 
probiootilise tüve segu

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
(NÄRIMISVITAMIINID) 
60 tabletti

dōTERRA a2z Chewable™ (närimisvitamiinid)  
on patenteeritud koostisega toode, mis on  
välja töötatud neile, kel on raskusi kapslite 
allaneelamisega.

• Toode sisaldab B-vitamiinide segu ning A-,  
C- ja E-vitamiini  

• Loodud just lastele, mugavad ja maitsvad
• Maitsvad igapäevased närimisvitamiinid arbuusi 

magusa maitsega
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SMART & SASSY™

Tänu oma kasulikele omadustele kuuluvad eeterlikud õlid tervisliku elustiili juurde, ühendatuna mitmekülgse ja 
tasakaalustatud toitumise ja küllaldase liikumisega. Järgmine kord, kui isutab rämpstoidu või maiustuste järele, 
võtke hoopis Smart & Sassyd!



SMART & SASSY™
AKTIVEERIV SEGU
15 ml

Smart & Sassy™ on Grapefruiti (greibi), Lemoni (sidruni), 
Pepperminti (piparmündi), Gingeri (ingveri) ja Cinnamoni  
(kaneeli) õli patenteeritud segu, mis lisab maitset mis tahes  
joogile või magustoidule.

•  Smart & Sassy õli virgutav ja vürtsikas lõhn  
annab teile aktiivseks trenniks hea tuju

•  Harjutage end iga päev enne sööki jooma  
veega koos Smart & Sassy segu

SMART & SASSY™
SOFTGELS (GEELKAPSLID)
90 Softgels (geelkapslit) 

Smart & Sassy™ Softgels (geelkapslid) sisaldavad dōTERRA 
patenteeritud Smart & Sassy aktiveerivat segu mugavas 
geelkapslis. See segu sisaldab Grapefruiti (greibi), Lemoni (sidruni), 
Pepperminti (piparmündi), Gingeri (ingveri) ja Cinnamoni (kaneeli) 
eeterlikku õli. Smart & Sassy Softgels (geelkapslid) on mugav 
kaasas kanda ja sobib neile, kes soovivad vähese vaevaga 
dōTERRA Smart & Sassy segu kasulikke omadusi nautida.

TAIMSED GEELKAPSLID
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dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women on tootesari, mis on mõeldud naiste ainulaadsete ja muutuvate tervisevajaduste 
rahuldamiseks. Hormonaalne tasakaal mõjutab naise tervist ja emotsionaalset heaolu varasest teismeeast 
kuni menopausijärgse ajani. dōTERRA tootesari Women pakub naistele vajalikku tuge kogu kuutsükli kestel 
ja igas eluetapis.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
TASAKAALUSTAV SEGU
10 ml kuulpudel

ClaryCalm™ on patenteeritud eeterlike õlide 
segu, millel on leevendav ja rahustav mõju.

• Sisaldab Clary Sage (muskaatsalvei), 
Lavender (lavendli), Bergamot (bergamoti), 
Roman Chamomile (rooma kummeli), 
Cedarwood (seedripuu), Ylang Ylang (ilangi), 
Geranium (pelargooni), Fennel (apteegitilli), 
Palmarosa (palmaroosa) ja Vitexi 
(mungapipra) eeterlike õlide segu

• Nahale kantuna mõjub jahutavalt  
ja leevendavalt 

• ClaryCalmi tasakaalustavat segu võib 
kasutada emotsioonide tasakaalustamiseks

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX 
(LUUSTIKKU TOETAV 
TOIDULISAND)
120 kapslit

dōTERRA Women Bone Nutrient Essential 
Complex (luustikku toetav toidulisand) naiste 
luude heaks sisaldab luudele kasulikke vitamiine  
ja mineraalaineid.  

• Sisaldab C- ja D-vitamiini, kaltsiumi, 
magneesiumi ja muid mikroelemente  
biosaadaval kujul  

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLID

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX 
(TOIDULISAND 
HORMONAALSEKS 
TASAKAALUSTAMISEKS)
60 kapslit

dōTERRA Women Phytoestrogen Essential 
Complex (toidulisand hormonaalseks 
tasakaalustamiseks) on naistele mõeldud segu 
standarditud taimsetest fütoöstrogeenidest  
ja linaseemnetest saadud kontsentreeritud 
lignaanidest. 

• Sisaldab standarditud granaatõunaekstrakti  
• Täielikult looduslikus koostises kasutatud 

naatriumlaurüülsulfaadita HPMC taimseid 
kapsleid

NAATRIUMLAURÜÜLSULFAADITA  
TAIMSED KAPSLIDWOMEN’S HEALTH KIT 

(NAISTE TERVISE KOMPLEKT)
Sisaldab Phytoestrogen Essential Complexi (östrogeeniga toidulisandit), 
Bone Nutrient Essential Complexi (luustikku toetavat toidulisandit) ja 
ClaryCalmi eeterliku õli segu.

Saadaval ainult püsikliendiprogrammi kaudu   
(vt lähemalt tagakaanelt)

PÜSIKLIE 
N D I P R O 
G R A M M
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dōTERRA

PÜSIKLIENDIPROGRAMM
Kas teil on mõni dōTERRA lemmiktoode, milleta te ei saa hakkama? Kas teile meeldiks saada dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ (eluaegse vitaalsuse komplekt) automaatselt iga kuu? Kas teile meeldiks teenida 
tasuta toode iga kord, kui esitate tellimuse? dōTERRA püsikliendiprogramm (LRP) pakub mugavat võimalust 
saada igakuise automaatse tellimusena teie lemmikud dōTERRA tooted, mis saadetakse teile otse koju. 
Igal kuul, mil osalete püsikliendiprogrammis, teenite üha suureneva arvu preemiapunkte, mida võib kasutada 
toote ostmiseks – teenige kuni 30% kvalifitseeruvatelt püsiklienditellimustelt! Te võite oma igakuise tellimuse 
tooteid muuta või LRP-lepingu tühistada mis tahes ajal ilma mingite kohustusteta. Kui soovite täpsemat 
teavet lojaalsusprogrammi kohta, siis rääkige heaolunõustajaga, kes teile selle tootetutvustuse andis, või 
helistage dōTERRA-sse teie jaoks kõige mugavamal allpool toodud viisil.
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G R A M M

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik kaubamärgi või registreeritud kaubamärgi tähisega sõnad 
dōTERRA Holdings LLC omandisse kuuluvad registreeritud kaubamärgid. EU ET Tootejuhend

Belgia            +3228085160 kontakttelefon 
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

dōTERRA EUROPE MEMBER SERVICES:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Ühendkuningriik


