
Helppoa
Terveellinen voi olla



lö�dä
TESTATTUJA, EDULLISIA JA TEHOKKAITA VAIHTOEHTOJA!

Eteeriset öljyt uutetaan kasvien eri osista ja ne ovat huomattavasti  
tehokkaampia kuin yrtit.

Eteeriset öljyt ovat kautta aikojen tarjonneet helpon ja tehokkaan tavan 
terveyden vaalimiseen.

=   15 ml pullo 1 kg piparmintun  
lehtiä
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KOE dōTERRAN SERTIFIOITU, 
PUHDAS JA TESTATTU (CPTG™) LAATU

TESTATTUTEHOKAS PUHDAS

Kasvatettu ja 
korjattu  

ihanteellisessa  
kasvuympäristössä

Perusteellinen 
testaus puhtauden 

takeena 

Ei täyteaineita tai 
epäpuhtauksia

Eteerisiä dōTERRA-öljyjä voi käyttää monin eri tavoin. Jokaiselle öljylle 
löytyy varmasti täydellinen käyttötapa – olipa se sitten maistuvana 
ainesosana makeissa tai suolaisissa lempiruoissasi, tukena kotona tai 
osana päivittäistä kasvojen- tai ihonhoitorutiiniasi!
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nauti  HELPOSTA
 TUESTA

ZenGest™ Tukeva sekoitus on ainutlaatuinen sekoitus inkiväärin, piparmintun, 
kuminan, korianterin, aniksen, rakuunan ja fenkolin eteerisiä öljyjä. 
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ENERGIAA JA ELINVOIMAA

Smart & Sassy™ -alkuperäissekoitus 
sisältää greippiä, sitruunaa, 

piparminttua, inkivääriä ja kanelia,  
ja on maukas lisä mihin tahansa 

juomaan tai jälkiruokaan.

“Liikunnan ja terveellisen ruokavalion 
ohella eteeriset öljyt auttoivat minua 

aloittamaan uuden, terveemmän 
elämän. Olin käyttänyt dōTERRA-

tuotteita satunnaisesti, mutta kun otin 
ne osaksi päivittäistä elämääni, voin 

huomattavasti paremmin.”

— Mary Myers
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HYVINVOINTIA

LIIKKUJALLE

Deep Blue™ Lievittävä sekoitus on  
yhdistelmä kahdeksaa eteeristä öljyä, 

joiden tiedetään rauhoittavan ja  
viilentävän niveliä ja lihaksia.

helppoa 

“Deep Blue on paras ystäväni. Hierominen 
sillä nopeuttaa palautumista treenin jälkeen.”

— Tim Hightower
  amerikkalaisen jalkapallon ammattilaispelaaja
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HELPPOA unta
dōTERRA Serenity™ on rauhoittava, seesteisyyttä 

ja rentoutumista edistävä öljysekoitus. 
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“Seitsemän vilkkaan lapsen äitinä 
energiatasoni ovat välillä tosi matalalla. 
Pitkän päivän jälkeen levitän muutaman 

tipan AromaTouch™-öljyä niskaan 
ja hartioilleni rentoutuakseni ennen 

nukkumaanmenoa. Kiitos dōTERRAn, 
itsehoitorutiinini on helppo ja tehokas,  

ja auttaa minua pitämään huolta 
itsestäni ja perheestäni.”

— Natalie Goddard

ITSEHOITOON

Ulkoisesti käytettynä AromaTouch™ vahvistaa 
rentouden ja rauhan tuntemuksia.
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“On Guard™ on äidin paras ystävä! 
Pidän pientä shottilasia keittiön 

pesualtaan vieressä, jotta muistan 
päivittäin kurlata ja niellä tipan  

On Guard -öljyä.”

— Natalie Rigby

Uskomattomien hyötyjen On Guard™ on yksi dōTERRAn suosituimmista 
sekoituksista ja välttämättömyys joka kotiin. Sen tuoksu on energisoiva ja 

mielialaa kohottava, ja se antaa jälkiruokiin ja kuumiin juomiin lämmittävää, 
sitruksista mausteisuutta.

LISÄÄ ENERGIAA JA HYVÄÄ MIELTÄ
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“Ei enää tuoteselosteiden tavaamista 
kaupoissa! Rakastan dōTERRAn 

kasvipohjaisia On Guard™ 
-puhdistustuotteita. Ne ovat 

supertehokkaita!”

— Betty Torres

TUKEA KOTIIN
helppoa
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“Mielenterveystyön ammattilaisena olen nähnyt, 
miten InTune™-öljysekoitus on parantanut monien 

lasten keskittymiskykyä koulussa. Nykyisissä 
tohtoriopinnoissani käytän öljyä itsekin joka kerta, 
kun istun läksykirjojeni ääreen. Kun ajatus juoksee 

kirkkaasti, saan tehtävät helpommin tehtyä.”

— Danielle Daniel

HELPPOA keskittymistä

Ulkoisesti käytettynä 
InTune™ voi parantaa  

keskittymistä.
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RENTOUTUMISEEN

“PastTense™ on niitä öljyjä, jotka kulkevat aina mukanani! Niinäkin 
päivinä, kun en itse sitä tarvitse, tapaan yleensä jonkun, joka on  
TODELLA sen tarpeessa. Näin olen aina valmiina auttamaan!”

— Zia Nix 

PastTense™ vahvistaa 
vakauttavia,  

tasapainottavia tuntemuksia. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ on kolmen tehokkaan lisäravinteen  
pakkaus, jonka eteeriset öljyt, vitamiinit, kivennäisaineet ja omega-rasvahapot 

antavat lisää elinvoimaa.

Öljyjen kuninkaaksikin tituleerattu frankinsensi on niin monikäyttöinen,  
että sen pitäisi kuulua joka kodin vakiovarustukseen.

PÄIVITTÄISTÄ TUKEA

“dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ on 
kehitetty täydentämään tasapainoista, 
terveellistä ruokavaliota. Se on tuote, 

jonka pitäisi olla kaikille tuttu.” 

— Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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voi hyvin!
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NAISILLE

HELPPOA

Erityisesti naisille kehitetty ClaryCalm™ 
auttaa tasapainottamaan mielialoja 
ja tasoittaa tunnehuippuja läpi koko 

kuukauden.

tukea
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TUNTEIDEN TUKEMISEEN

Elämä on täynnä odottamattomia muutoksia ja haasteita. 
dōTERRA Adaptiv™ on kehitetty auttamaan meitä 

sopeutumaan näihin muutoksiin tyylillä ja luottavaisin 
mielin. Ensimmäinen päivä uudessa työssä? Tärkeä  
koe edessä? Tarve positiivisemmalle asenteelle?  

dōTERRA Adaptiv voi auttaa.
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Auta perhettäsi ottamaan 
luontoseikkailuistaan kaikki irti 

TerraShield™ Ulkoilusekoituksen avulla!  
dōTERRA Purify™ on täydellinen 

sekoitus pitää repussa ötökän puremien 
tai ihoärsytyksen varalta.

“Rakastan kevätkukkia ja kaunista säätä, mutta vuodenaikojen 
vaihtuminen asettaa minulle omat haasteensa. Siksi olen 

kehitellyt rutiinin, josta saan kaipaamani tuen: dōTERRA TriEase™ 
-pehmytkapseli aamulla, sipaus dōTERRA Air™ nenän  

alle päiväksi ja eukalyptusta illalla.” 

— Christa Dietzen  
USA:n naisten olympialentopallojoukkueen kapteeni

ULKOILUUN

VUODENAIKOJEN VAIHTELUIHIN
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NAUTI 
IHANASTAluonnosta!
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“Piparminttu, On Guard™ 
ja ZenGest™ pakataan aina 

matkoille mukaan. Öljyjen ansiosta 
matkustaminen on nyt paljon 

hauskempaa.”  

— Matthew Anderson

matkalle

Piparminttu virkistää mukavasti  
pitkillä matkoilla.
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Nauti AURINGOSTA!

“Luonnossa oleskelu antaa minulle lisää virtaa. En 
koskaan lähde kotoa ilman piparminttuvesisuihkettani. 

Toinen salainen aseeni on laventeli — se rauhoittaa 
auringon herkistämää ihoa ja auttaa minua 

rauhoittumaan ulkona tekemieni hengitysharjoitusten 
aikana. Yhdessä ne tekevät ulkoilusta  

entistäkin mukavampaa!”

— Mariza Snyder
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VIRKISTÄVÄÄ TUKEA

Villiappelsiiniöljy voi tarjota 
apua ja virkistystä opiskelun tai 
hankalien työtehtävien aikana. 
Kokeile käyttää villiappelsiinia 

päivän mittaan tuomaan nopeaa 
virkistystä, kun energiatasosi 

ovat alhaalla. Tai käytä 
Peppermint Touchia ulkoisesti 

piristämään iltapäivän  
pitkiä tunteja.

KUVITTELE ELÄMÄSI
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voimaantuneena

Ota yhteyttä henkilöön, jolta sait tämän oppaan, ja kysy lisää.

dōTERRA-tuotteiden avulla elämä on täynnä mahdollisuuksia. dōTERRA 
tekee terveellisen, tasapainoisen elämäntyylin noudattamisesta helppoa.

KUVITTELE ELÄMÄSI
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Eteerinen öljy:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Tukee:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Käyttö:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Eteerinen öljy:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Tukee:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Käyttö:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
HUOM.! Laimenna ihoärsytyksen estämiseksi. Älä käytä silmiin tai korviin.

OLEN TUKENASI KOHTI 
                 

Nimi:_____________________________________________________________________________________________________________________________________    
Puhelin:_____________________________________________________________________________________________________________________________    
Internet:___________________________________________________________________________________________________________________________  
Sähköposti:___________________________________________________________________________________________________________________   

dōTERRAN ETEERISET ÖLJYT
koe

helppoa

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki sanat, jotka on merkitty tavaramerkkiä tai rekisteröityä 
tavaramerkkiä tarkoittavalla symbolilla, ovat dōTERRA Holdings, LLC:N tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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