Live
elämäntapakatsaus

Onnittelut

Olet valinnut holistisen, itseohjautuvan tavan
hyvinvointisi tukemiseen, ja avannut uusia
mahdollisuuksia itsesi voimaannuttamiseen
päivittäisessä elämässäsi. dōTERRA, "maan
lahja" latinaksi, tarjoaa luonnon omia
ratkaisuja kokonaisvaltaiseen itsehoitoon
ja fyysisen, henkisen ja emotionaalisen
hyvinvoinnin tukemiseen. Koettuasi
eteeristen öljyjen voiman ymmärrät, miksi
dōTERRA on mullistamassa tapaa, jolla
perheet huolehtivat hyvinvoinnistaan.

Itseohjautuvaa hyvinvointia
Kuvittele elämä täynnä yksinkertaisia ratkaisuja.
Tuoteoppaan ja dōTERRAn CPTG™-laadun eteeristen
öljyjen avulla pystyt vastaamaan jopa 80 %:iin
hyvinvointiisi liittyvistä tarpeista. Ja kun tarvitset
asiantuntija-apua, käänny ammattilaisen puoleen,
jonka avulla voit löytää parhaan tieteellisen tai
luonnonmukaisen ratkaisun ongelmaasi.
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Valitse hyvinvointi elämäntavaksi
dōTERRAn hyvinvointi- ja elämäntapapyramidi havainnollistaa, miten hyvinvoinnissa
yhdistyvät elämäntapa ja terveydenhoito. Kun elämäntapa on keskiössä, terveyden
saavuttaminen ja ylläpito on luonnollista. Kyse on päivittäisistä tottumuksista. Kun elät
hyvinvointipyramidin periaatteiden mukaan ja käytät dōTERRAn tehokkaita tuotteita,
koet uuden kokonaisvaltaisuuden asteen.
Päivittäisten hyvinvointitottumusten laatiminen
Suojaa & palauttaa
Käytä dōTERRA On Guard™ -sekoitusta ja
frankinsensia osana päivittäisiä rutiinejasi.

TERVEYDENHOITO

Luokittele itsesi kullakin alueella (1–10)

ENNAKOIVA
SAIRAANHOITO
Puhdistaa & raikastaa

TIETOIHIN PERUSTUVA
ITSEHOITO

Saat virkistävän juoman lisäämällä veteen tipan
sitruunaa tai tangeriinia.

ELÄMÄNTYYLI

SYNTEETTISILLE YHDISTEILLE
ALTISTUMISEN VÄHENTÄMINEN
Rauhoittaa & vakauttaa

LEPO & STRESSINHALLINTA

Käytä dōTERRA Balancea™ rentouttamaan
ja tasapainottamaan.

LIIKUNTA
OIKEAT SYÖMISTAVAT

Lievittää
Käytä Deep Blue™ -voidetta ennen liikuntaa ja sen
jälkeen. Levitä tarvittaessa ulkoisesti.

Ravitsee, tukee & vahvistaa
Varmista ravintoaineiden päivittäinen saanti
Lifelong Vitality Pack™ -tehopakkauksella ja sen
kolmella elimistöä tukevalla lisäravinteella.
ZenGest TerraZyme™ on ainutlaatuinen yhdistelmä
entsyymejä, joita modernista ruokavaliosta
luultavimmin puuttuu.
 arjoa eläviä bakteeriviljelmiä kehollesi
T
PB Assist +™ -valmisteella™.
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Oikeat ravintotottumukset

Anna kehollesi, mitä se tarvitsee ja kukoista. Tämä alkaa hyvästä ravinnosta.
dōTERRAn lisäravinteet ovat ihanteellinen lisä öljyjen rinnalle.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™
Elintärkeitä whole foods -elintarvikkeita,
hivenaineita ja omega-rasvahappoja.

ZENGEST TERRAZYME™

Terrazyme auttaa nauttimaan terveellisen
ruokavalion hyödyistä varmistamalla, että kehosi saa
tarvitsemansa ravintoaineet.

PB ASSIST+™ JA PB ASSIST™ Jr

Tarjoa kehollesi eläviä bakteeriviljelmiä.

dōTERRA a2z CHEWABLE™
JA IQ MEGA™

Tue lapsesi kasvua ja kehitystä aloittamalla
hänen päivänsä hyvällä ravitsemuksella.
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PÄIVITTÄISET TOTTUMUKSET KUN
HYVINVOINTI ON ELÄMÄNTAPASI
Syö tuoretta, aitoa ruokaa
Vähennä sokeria, kofeiinia, maitotuotteita
ja prosessoituja ruokia

VIHERSMOOTHIE

LISÄÄ

VETEEN

½ pakastettua banaania
200 g pakastemustikoita tai -mansikoita
2 kourallista baby-pinaattia tai lehtikaalia
375–400 ml makeuttamatonta mantelimaitoa
1 kauhallinen ateriankorvikepirtelöjauhetta
valintasi mukaan
1 tippa eteeristä tangeriiniöljyä
1 tippa eteeristä korianterin siemenöljyä

KAURAPUURO

Tuo veteen tai kivennäisveteen
herkullista makua jollakin näistä
eteerisistä öljyistä:
• Sitruuna
• Lime
• Greippi & Kassiakaneli
• Lime & Greippi

Sekoita tehosekoittimessa
tasaiseksi.

Lisää tippa piparminttu-, inkivääri- tai
dōTERRA On Guard™ -öljyä kuumaan
veteen ja saat rauhoittavaa teetä.

Lisää kardemummaa,
dōTERRA On Guard™
-sekoitusta tai
tangeriinia puuron
joukkoon.
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Liikunta

Liikunta vahvistaa lihaksia ja tukee sydän-, verenkierto- ja
imunestejärjestelmiä muiden tärkeiden hyötyjen ohella.
Eteeriset öljyt tukevat keskittymistä ja hyvinvointia, mikä
auttaa pysymään aktiivisena ja voimakkaana.

 RAVINTOSUUNNITELMA
AAMU

PIKAVINKIT:

• Ateriankorvikepirtelö
• Hedelmäkulho
• Ota yksi Mito2Max™-kapseli
aterian yhteydessä
• Juo vähintään 240 ml vettä
• Yksi Smart & Sassy™
-pehmytkapseli tai 3–5
tippaa Smart & Sassy™
-sekoitusta vedessä

PYRI TAVOITTEESEESI
Aseta pitkän aikavälin tavoite
saadaksesi perspektiiviä ja tarkoituksen.
Aseta mitattavia lyhyen aikavälin
tavoitteita matkallesi pitkän aikavälin
tavoitteeseesi, jotta näet etenemisesi
ja ylläpidät motivaatiotasi.

LOUNAS

PYSY POSITIIVISENA
“Minä pystyn” -asenteen ylläpitäminen
auttaa sinua pysymään motivoituneena
ja saavuttamaan tavoitteesi.

• Ateriankorvikepirtelö
• Kasviswrap tai terveellinen ateria
• Ota yksi Mito2Max™-kapseli
aterian yhteydessä
• Juo vähintään 240 ml vettä
• Yksi Smart & Sassy™
-pehmytkapseli tai 3‑5
tippaa Smart & Sassy™
-sekoitusta vedessä

PÄIVÄLLINEN
• Valitsemasi proteiinilähde
ja vihannekset
• Juo vähintään 240 ml vettä
• Yksi Smart & Sassy™
-pehmytkapseli tai 3‑5
tippaa Smart & Sassy™
-sekoitusta vedessä

VÄRIKKYYS ON HYVÄKSI
Eriväriset luonnonantimet sisältävät eri
ravinteita. Monipuolisuuden varmistamiseksi
yritä käyttää ruokavaliossasi kaikkia
sateenkaaren värejä.
HUOLEHDI NESTEYTYKSESTÄ
Juo 2 litraa vettä päivässä.
Lisää 3–5 tippaa Smart & Sassy™
-öljyä jokaiseen vesilasilliseen
maun parantamiseksi.
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PÄIVITTÄISET TOTTUMUKSET KUN
HYVINVOINTI ON ELÄMÄNTAPASI
30+ minuutin päivittäinen liikunta
Venyttele tai joogaa liikkuvuuden lisäämiseksi

DEEP BLUE™

Hiero öljyä haluamillesi alueille.
Käytä ennen ja jälkeen liikunnan tarpeen mukaan
tai halutessasi. Kokeile lisätä Deep Blue™ -öljyn
päälle Deep Blue™ -voidetta etujen lisäämiseksi.

DEEP BLUE POLYPHENOL
COMPLEX™ -KAPSELIT

Sisältää inkivääri-, kurkumiini- ja
resveratroliuutteita ja muita polyfenoleja.
Ota 2 kapselia päivittäin ruoan kanssa: yksi
aamulla ja yksi illalla.

dōTERRA AIR™

Antaa helpomman hengityksen tunteen.
Hiero 1—2 tippaa rintaan. Laimenna tarvittaessa.

KOKEILE MYÖS
Lisää ateriankorvikepirtelösi
joukkoon jäätyneitä
marjoja, banaania ja 3
tippaa tangeriinia.

MITO2MAX™

Tue kiireistä elämäntyyliäsi käyttämällä
standardoitujen kasviuutteiden ja metabolisten
kofaktorien alkuperäisyhdistettä.

SUKLAAPIPARMINTTUPIRTELÖ

235 ml kookosvettä tai mantelimaitoa
2 kauhallista suklaapirtelöä valintasi
mukaan
1 tippa piparminttuöljyä
Jäätä (halutessasi)
Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi.
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Ota 1 kapseli päivittäin.
Käytä pitkän aikavälin vaihtoehtona
kofeiinipitoisille juomille.

Lepo ja
st ressinhallinta
Uni parantaa mielialaa ja antaa kehollesi
mahdollisuuden korjautua ja uudistua.
Käytä eteerisiä öljyjä rauhoittamaan ja
rentouttamaan.

SUOSIKIT RAUHALLISEEN LEPOON
RAUHALLISET UNET

Lisää muutama tippa laventelia
tai dōTERRA Serenity™
-sekoitusta jalkapohjiin ennen
nukkumaanmenoa.

SYVÄ UNI

Ota 1—2 dōTERRA Serenity™
-pehmytkapselia ennen
nukkumaanmenoa.

RENTOUDU HETKESSÄ

Yhdistä 1—3 tippaa villiappelsiini- ja
vetiveriaheinäöljyä ja hiero jalkoja ja
selkärangan aluetta.

RENTOUTTAVAT
KYLPYSUOLAT
350 g Epsom-suolaa
10 tippaa dōTERRA Balance™-,
dōTERRA Serenity™- tai
laventeliöljyä

HELPPO HENGITYS

Kurlaa 1–2 tipalla dōTERRA
On Guard™ -sekoitusta ja levitä
dōTERRA Airia iholle tai käytä
dōTERRA Air™ -höyrypuikkoa.

PETAL-DIFFUUSERI

Sekoita ja lisää
kylpyveteen.

Pieni, kätevä ja yökäyttöön sopiva diffuuseri,
jossa on yövalo ja kauas leviävä höyry.
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PÄIVITTÄISET TOTTUMUKSET KUN
HYVINVOINTI ON ELÄMÄNTAPASI
7–9 tunnin hyvälaatuinen yöuni

Emotionaalinen tasapaino

Päivittäinen mindfulness-/
meditaatioharjoittelu

Tunne olosi loistavaksi ja pysy
tasapainoisena. Tunnista tunnetilasi ja
emotionaalista tasapainoa tukeva(t)
dōTERRA-™öljy(t).

dōTERRA

MOTIVATE™

Rohkaiseva sekoitus
Vahvistaa uskoa itseesi. Lisää rohkeutta ja
itseluottamusta ja vapauttaa luovuutesi, jotta saat
hyvät tulokset ponnisteluistasi.
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dōTERRA

FORGIVE™

Uudistava sekoitus
Vie eteenpäin helpottuneena
ja uudistuneena.
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Kohottava sekoitus
Luo valoisaa oloa ja iloista
asennetta ja tehostaa onnea
ja positiivisuutta.
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Lohduttava sekoitus
Saa sinut tuntemaan
itsesi toiveikkaammaksi,
lohdutetuksi ja
emotionaalisesti
tasapainoiseksi.
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dōTERRA
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Rauhoittava sekoitus
Tukee rauhoittumista ja tyyneyttä
ja palaa rauhaan ja läsnäoloon.
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dōTERRA

PEACE™
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dōTERRA

PASSION™

Inspiroiva sekoitus
Sytyttää jännityksen
uudelleen ja innostaa
riskinottoon ja uusiin
seikkailuihin.

Synteettisille
yhdisteille altistumisen
vähentäminen
Luonnossa toistuvat vapautumisen ja uudistumisen syklit.
Myös kehomme kokee uudistumiskausia. dōTERRAn
eteeriset CPTG™-öljyt tukevat kehon luonnollisia
uudistumisprosesseja ja edistävät hyvinvointia.

KOE dōTERRAN TUOTTEIDEN AIKAANSAAMA
YLEINEN HYVINVOINTI 30 PÄIVÄSSÄ
PÄIVÄT 1–30
Lifelong Vitality Pack™
kaksi kapselia aamu- ja iltapalan yhteydessä

ZenGest TerraZyme™
1–3 kapselia aterioiden
yhteydessä päivittäin

Zendocrine™-pehmytkapselit
1 pehmytkapseli päivittäin

VINKKI

Käytä sitrusöljyjä
päivittäin vedessä
keinotekoisten
makeutusaineiden ja
MIKSI NESTEYTYKSESTÄ
aromien sijasta.

Sitruuna
Lisää 1 tippa lasilliseen vettä kerran päivässä

PÄIVÄT 11–20

TULEE HUOLEHTIA?

• Mielialan parantamiseksi
• Kehon luonnollisten toimintojen
tukemiseksi
• Yleisen hyvinvoinnin
parantamiseksi

GX Assist™
1 pehmytkapseli päivittäin aamu- tai ilta-aterian kanssa

PÄIVÄT 21–30
DDR Prime™
-pehmytkapselit
1 pehmytkapseli
päivittäin aamu- tai iltaaterian kanssa
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PB Assist+™
1 kapseli aamiaisen,
lounaan ja ilta-aterian
yhteydessä

PÄIVITTÄISET TOTTUMUKSET KUN
HYVINVOINTI ON ELÄMÄNTAPASI
8–10 + vesilasillista päivittäin
Korvaa teolliset puhdistus- ja itsehoitotuotteet

ITSEHOITO
dōTERRA ON GUARD™
-HAMMASTAHNA
Raikastaa suun.

ESSENTIAL SKIN CARE
-SARJA

Kasvipohjainen ihonhoitosarja, jossa
on hyödynnetty eteerisiä öljyjä.

dōTERRA SALON
ESSENTIALS™ -TUOTTEET

Ensiluokkaiset hiustuotteita,
joissa on eteerisiä öljyjä: suojaava
shampoo ja pehmentävä hoitoaine.

ON GUARD -PUHDISTUSAINE

Kasvipohjainen, myrkytön puhdistusneste,
joka puhdistaa ja poistaa hajut.

dōTERRA
On Guard™
-puhdistusainetiiviste
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dōTERRA
On Guard™
-pyykinpesuaine

dōTERRA
On Guard™
-käsienpesuvaahto

Tietoihin perustuva itsehoito
Ota tavaksi käyttää dōTERRAn luonnollisia ratkaisuja ensimmäisenä
keinona. Käytä luotettavaa eteeristen öljyjen opaskirjaa, lisää
ymmärrystäsi ja opi soveltamaan monia mahdollisuuksia, joita
sinulla on hyppysissäsi.

PASTTENSE™

Pyöräytä ohimoille, niskaan
ja hartioihin positiivisen
mielialan edistämiseksi.

CORRECT-X™

Käytä voidetta
rauhoittamaan ihoa.

dōTERRA ON GUARD™
-tipat ja helmet.
Nauti 1 tippa tai enintään 5
helmeä päivittäin.

LAVENTELI

Käytä rauhoittamaan,
lohduttamaan ja lievittämään.

8 PULLON AVAIMENPERÄ
Pakkaa kahdeksan useimmin
käytettyä öljyäsi mukaan ja olet
valmis mihin tahansa!

AVAIMENPERÄSUOSIKIT
Laventeli
ZenGest™
Piparminttu
Frankinsensi
dōTERRA Air™
dōTERRA On Guard™
Deep Blue™
Teepuu
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Eteeristen öljyjen tuki
Käytä eteerisiä öljyjä päivittäin yleisen hyvinvoinnin tueksi ja edistämiseksi.

IHO & HIUKSET

RENTOUTUS

• Salubelle™
• Santelipuu
• dōTERRA Salon Essentials™
Hiustenhoito

• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Serenity™
• Piparminttu
• Frankinsensi
• Laventeli
• Rose Touch

YLLÄPIDÄ

RAUHOITTUMINEN

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
• dōTERRA On Guard™
• Sitruuna
• Teepuu
• Timjami

• Frankinsensi
• xEO Mega™
• Bergamotti

• DDR Prime™
• Basilika
• Copaiba

TUKI

UUDISTUS
• Zendocrine™
• Sitruuna
• Zendocrine™-pehmytkapselit
• Katajanmarja
• Palsamipelargoni

• AromaTouch™
• Alpha CRS+™
• xEO Mega™

• Ylang Ylang
• Piparminttu

RUOANSULATUS

JÄNNITYKSEN HELPOTUS

• Fenkoli		
• Inkivääri

• AromaTouch™
• Deep Blue™ -voide
• Deep Blue™
• Sitruunaruoho
• Lamosalali
• Siperianpihta
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• ZenGest™
• Piparminttu

Mukauta hyvinvointisuunnitelmasi

Voimaannuta itsesi keskittymällä jokaiseen tasoon. Tarkista omat pisteesi sivulta 3. Valitse haluamasi tuki kultakin
dōTERRA-hyvinvointipyramidin tasolta.
PERUSRAVITSEMUS

Polttoaine, tuki & vahvistus

LIIKUNTA

LEPO & STRESSINHALLINTA

Lievittää & energisoi

Unen tueksi

PÄIVÄN
30

TUOTE
TAKUU
TY
Y

TYVÄISYYS

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Mito2Max™

Deep Blue™

Laventeli

Petal-diffuuseri

dōTERRA Serenity™
dōTERRA Serenity™ -pehmytkapselit

Raikastaa & virkistää
Emotionaalista tukea

PB Assist™ Jr

dōTERRA a2z Chewable™

dōTERRA AIR™

Piparminttu

IQ Mega™

Osa terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa
Essential Aromatics™ Touch -pakkaus

ZenGest TerraZyme™

PB Assist+™
Smart & Sassy™

Daily Habits -pakkaus

Athlete's -pakkaus
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Elevation™

Citrus Bliss™

dōTERRA
Balance™

Essential Aromatics™ -pakkaus

SYNTEETTISILLE YHDISTEILLE
ALTISTUMISEN VÄHENTÄMINEN

TIETOIHIN PERUSTUVA ITSEHOITO

Suojaa & palauttaa

Puhdistavaa tukea

Kohdennettu tuki
Katso kaikki toivomasi vaihtoehdot sivulta 13

1.
2.
Sitruuna

Tangeriini

dōTERRA
On Guard™

Frankinsensi

ClaryCalm™

Teepuu

On Guard™ -puhdistusaine

dōTERRA
On Guard™
-puhdistusainetiiviste

dōTERRA
On Guard™
-pyykinpesuaine

dōTERRA
On Guard™
-käsienpesuvaahto

Itsehoito

dōTERRA
On Guard™
-hammastahna

PastTense™

Shampoo &
hoitoaine

Essential Skin Care -pakkaus

InTune™

TerraShield™

Correct-X™

DDR Prime™

dōTERRA Touch™ -pakkaus
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3.

Hyvinvointineuvonta

Saavuta hyvinvointitavoitteesi!
Eteeristen öljyjen opaskirja/-sovellus:

Listaa tärkeimmät hyvinvointitavoitteesi ja etsi niihin ratkaisut. Etsi ratkaisuja sivuilta 13 ja 17 tai tuoteoppaasta.
Sinun tai perheesi tärkeimmät
hyvinvointitavoitteet

Ratkaisut, jotka sinulla on tai jotka tarvitset

90 päivän tavoitteet

1.
2.
3.

Luo päivittäinen hyvinvointisuunnitelma.

Järjestä yllä tunnistetut ratkaisut päivittäiseen suunnitelmaasi.
AAMU

ILTAPÄIVÄ

Päivittäiset hyvinvointitottumukset
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ A
Frankinsensi U
ZenGest TerraZyme™ A
dōTERRA On Guard™
Sitruuna

ZenGest TerraZyme™ A
dōTERRA Balance™ U
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
U = ulkoisesti

ILTA

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™ A
Laventeli U

A

A

A = aterian yhteydessä

Mitkä muut hyvinvointivaihtoehdot voivat tukea tavoitteitasi? (esim. veden lisäys, uni, liikunta, ruokavalion muutokset)

4

Voimaannu hyvinvointiratkaisujesi avulla. Laadi 90 päivän hyvinvointisuunnitelma lisäämällä tarvitsemasi tuote LRP-tilaukseesi
(suosittelemme tilauksen tekemistä kuun 5.–15. päivän välillä).
KUUKAUSI 1 LRP

Päivämäärä:

PV YHTEENSÄ

/

KUUKAUSI 2 LRP

Päivämäärä:

PV YHTEENSÄ

16

/

KUUKAUSI 3 LRP Päivämäärä:

PV YHTEENSÄ

/

Aloittaminen
——— Santelipuu Tukee ihon ja hiusten hyvinvointia;
auttaa kohottamaan mielialaa
Setripuu
Edistää kirkkaan ja terveen näköistä
——— Basilika Erityisesti suolaisten ruokien
———
yrttinen maustaja
ihoa laimennettuna ja ulkoisesti käytettynä
——— Bergamotti Lievittäviä ja rauhoittavia
——— Siperianpihta Rauhoittaa ihoa
ominaisuuksia ulkoisesti käytettynä
——— Sitruuna Ruoan maustamiseen; antaa ruokiin
makeutta ja makua
——— Copaiba Edistää ihon sileyttä ja kirkkautta
——— Douglaskuusi Edistää positiivista mielialaa
——— Sitruunamelissa Käytä ulkoisesti edistämään
rentoutumista
——— Eukalyptus Elvyttävä vaikutus iholle ja
hiuksiin lisättynä
Sitruunaruoho
Hienostunut, sitruksinen maku;
———
sopii makeisiin ja suolaisiin ruokiin
——— Fenkoli Tunnistettava lakritsin tuoksu ja maku;
lisää veteen tai teehen
——— Sypressi Auttaa parantamaan rasvaisen
Frankinsensi
Ulkoisesti käytettynä edistää
ihon ulkonäköä
———
rentoutumisen tunnetta; häivyttää
Teepuu
Puhdistamiseen;
———
ihon epätasaisuuksia
tukee ihon hyvinvointia; tekee ihosta
terveen näköisen
——— Greippi Kirpeä, hapan maku; kohottaa mielialaa
Inkivääri
Suosittu
keittiömauste,
tunnettu
Timjami
Raikas, yrttinen mauste
———
———
lämpimästä aromistaan ja rauhoittavasta
——— Tuoksuilangia Käytetään hajuvesissä
vaikutuksestaan
ja hiustenhoitotuotteissa; mielialaa
Italianolkikukka
Parantaa ihon ulkonäköä
kohottava tuoksu
———
——— Jasmine Touch Kohottaa mielialaa; voi edistää ——— Vetiveriaheinä Vakauttava ja rauhoittava
ihon terveyttä; sopii hajusteeksi
——— Villiappelsiini Virkistävä ja energisoiva
——— Jättituija Voi vaikuttaa myönteisesti ihoon
——— Kaneli Ruokien vahva, makea maustaja
ALKUPERÄISET ÖLJYSEKOITUKSET
——— Kardemumma Herkullinen mauste
ruoanlaittoon ja leivontaan
——— dōTERRA Adaptiv™ Rentouttava, mutta
energisoiva
——— Katajanmarja Rauhoittava, tasapainottava
aromi; voi edistää ihon hyvinvointia
dōTERRA
Air™ Rauhoittaa aisteja
———
——— Korianteri (lehti) Antaa ruokiin raikkautta
——— AromaTouch™ Käytä ulkoisesti edistämään
ja makua
rentoutumista
——— Korianteri (siemen) Kevyt ja kukkainen
——— dōTERRA Balance™ Tasapainottaa ja tukee
mauste
positiivisia ajatuksia
——— Lamosalali Rauhoittavaan hierontaan
——— Citrus Bliss™ Elvyttävä; auttaa keskittymään ja
liikunnan jälkeen
kirkastaa mielen
Laventeli
Voi
edistää
ihon
terveyttä;
tukee
Tasoittava ja rauhoittava vaikutus
ClaryCalm™
———
———
P Yleiseen hyvinvointiin
rentoutumista
DDR
Prime™
———
——— Lime Antaa ruokiin makua
——— Deep Blue™ Rauhoittaa ja viilentää
ulkoisesti käytettynä
——— Meirami Ruokamauste; sisäisesti käytettynä
rauhoittava, positiivinen vaikutus
——— InTune™ Kirkastaa mielen, rentouttaa
——— Mirha Rauhoittaa ihoa; auttaa
——— dōTERRA On Guard™ H P Antaa
tasapainottamaan tunteita
lämmittävää, sitruksista makua kuumiin
juomiin ja jälkiruokiin
——— Muskatellisalvia Rauhoittaa ihoa
Mustapippuri
Parantaa
ruoan
makua
PastTense™Edistää
rentoutumista
———
———
Salubelle™
Edistää
ihon hyvinvointia
——— Neilikka Ruoan maustamiseen; raikastaa
———
hengityksen
ja uudistumista
——— Oregano Mausteinen, yrttinen ruokamauste ——— dōTERRA Serenity™ P Rentouttaa ja
rauhoittaa
——— Palsamipelargoni Edistää kirkkaan ja
terveen näköistä ihoa
——— Smart & Sassy™ P Edistää myönteistä
mielialaa; virkistävä tuki
——— Patsuli Käytä ihon rauhoittamiseen ja
puhdistamiseen; voi edistää rauhallisuuden
——— TerraShield™ Yhdistelmä eteerisiä öljyjä,
tuntemuksia
joiden tiedetään suojaavan ulkona oleskeluun
liittyviltä epämukavuuksilta
——— Piparminttu H Virkistävä, voimakas mauste
——— Yoga Collection Tehostaa joogaharjoitteen
——— Rooman kamomilla Rauhoittaa ihoa,
antamia hyötyjä
hiuksia ja vartaloa
——— Zendocrine™ P Lisää sitrusjuomiin,
——— Rose Touch Edistää ihon hyvinvointia;
teehen tai veteen
kukkainen, mielialaa kohottava aromi
Rosmariini
Ruokien
yrttinen
maustaja
———

YKSITTÄISET ÖLJYT

——— ZenGest™ P Käytä ison tai raskaan
aterian jälkeen

HYVINVOINTI
——— Deep Blue Polyphenol Complex™
Kehitetty erityisesti rauhoittamaan ja
viilentämään kehoa
TriEase™-pehmytkapselit
Pehmytkapselissa
———
sitruunan, laventelin ja piparmintun eteerisiä
öljyjä samassa suhteessa; kätevä matkoilla tai
ulkoilmatapahtumissa
——— Fraktioitu kookosöljy Laimennukseen ja ihon
kosteuttamiseen
dōTERRA
Lifelong Vitality Pack™ Ravintolisät
———
——— Phytoestrogen Lifetime Complex
Standardoitujen kasviestrogeenien ja whole
food -uutteiden seos
Zendocrine™
Complex Tangeriinin, rosmariinin,
———
palsamipelargonin, katajanmarjan ja korianterin
eteeristen öljyjen alkuperäinen sekoitus

SPA
——— Correct-X™ Rauhoittaa ihoa ja helpottaa
ihoärsytystä
——— dōTERRA™ Spa- käsi- ja vartalovoide
Lisää öljyjä tähän perusvoiteeseen
——— HD Clear™ -ihonhoito Kasvovoide ja
kasvojenpesuvaahto
——— dōTERRA Salon Essentials™ Suojaava
shampoo ja pehmentävä hoitoaine

HYVÄ OLO
——— dōTERRA Air™ -pastillit Ylläpitää hengityksen
helppoutta; tukee hengitystä kokonaisvaltaisesti
Deep
Blue™ -voide Rauhoittava voide
———
——— Kasviskapselit Tyhjät geelikapselit
——— Lumo/Petal/Pilot/Volo -diffuuseri Diffuuserit
eteeristen öljyjen sumuttamiseen
dōTERRA
On Guard™ -pastillit
———
Kätevä tapa nauttia dōTERRA On Guard™
-sekoituksen hyödyistä
On Guard™ vaahtoava käsisaippua
dōTERRA
———
Jättää käsiin puhtaan ja raikkaan
sitruksisen tuoksun
——— dōTERRA On Guard™ hammastahna
Valkaiseva hammastahna

Saatavana myös:

H Helmet

P Pehmytkapseli

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Nämä tiedot on tarkoitettu vain opetustarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteellistä hoitoa tai määräämään hoitoa tiettyyn terveydentilaan. Käänny pätevän terveydenhuoltohenkilön puoleen tarvitessasi lääketieteellistä hoitoa.
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Lo�alt� Rewards
Fiksuin tapa ostaa

Voit aina tehdä tavallisen tukkutilauksen 25 prosentin alennuksella vähittäismyyntihinnasta,
mutta saat parhaan vastineen tekemällä LRP-tilauksen (Loyalty Rewards Program, uskollisuuden
palkitsemisohjelma), jolloin saat suuremmat säästöt ja mahdollisuuden saada ilmaisen tuotteen.

Osta 1

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
tai Daily Nutrient Pack
+ valitse enintään kaksi alla olevista tuotteista alennettuun hintaan

Deep Blue
Polyphenol Complex™
-kapselit

Mito2Max™

LOYALTY REWARDS -OHJELMAN UKK

Milloin voin käyttää Loyalty-pisteeni?

• Loyalty-pisteet vanhenevat 12 kuukauden kuluttua niiden
myöntämisestä, ja ne voi lunastaa milloin tahansa.

Miten luon Loyalty-tilauksen tai muutan tilaustani?

•K
 irjaudu sisään osoitteessa mydoterra.com. Napsauta ”Create
a New LRP Template” tai muokkaa olemassa olevan LRP
-tilauksen kohteita.

Miten saan 100 prosenttia toimituskuluista takaisin?

• 50 % lähetyskuluista muutetaan lähetyspalkintopisteiksi minkä
tahansa Loyalty-tilauksen yhteydessä. Loput 50 % korvataan
lähetyspalkintopisteinä, jos Loyalty-tilaus tehdään verkossa ilman
jäsenpalveluun soittamista.

Miten perun Loyalty-tilaukseni?

•V
 oit perua Loyalty-tilauksesi milloin vain puhelimitse tai
sähköpostitse osoitteella europeanorders@doterra.com. Jos sinulle
on kertynyt Loyalty-pisteitä, dōTERRAn jäsenpalvelu auttaa niiden
lunastamisessa. Jos perut Loyalty-tilauksesi ja päätät myöhemmin
jatkaa säännöllisten LRP-tilausten tekemistä, LRP-prosenttisi
kerryttäminen alkaa alusta eli 10 %:sta.

Miten saan parhaan hyödyn dōTERRAn kampanjoista?

• Tee vähintään 125 PV-pisteen (PV = henkilökohtainen volyymi)
arvoinen Loyalty-tilaus aina kuukauden 1.–15. päivän välillä. Näin
saat itsellesi ilmaisen kuukauden tuotteen ja pääset hyötymään
kampanjatarjouksista. Muista katsoa PV-pisteitä, älä hintaa, sillä
monet kampanjat perustuvat juuri PV-pisteille ja käynnistyvät
kuukauden 1. päivänä.

Entä jos haluan palauttaa tuotteen?

• Jos tuote on avattu tai sitä on käytetty, dōTERRA hyvittää 90
prosenttia ostohinnasta. Kaikkien avaamattomien tuotteiden
hinnasta hyvitetään 100 prosenttia 30 päivän kuluessa ostosta.

HENKILÖKOHTAINEN VOLYYMI (PV) ON OLTAVA YLI

Loyalty-pisteet pysyvät voimassa

Voiko Loyalty-tilauksia olla useampia?

10–30 % pisteinä, LRP-% nousee

•K
 yllä. Jos kuukausitilauksesi ei yksin riitä, muutat vain Loyaltytilaustasi ja lähetät sen uudelleen minä kuukauden päivänä tahansa.
Voit tehdä tilauksia niin monta kuin haluat. Muista perua tilaukset,
joita et halua saada enää seuraavassa kuussa.

Pätevöidy saamaan tuloja
Saa kuukauden ilmainen tuote
(kuukauden 1.–15. päivä tehdyt tilaukset)
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Miten saan 30 % takaisin ILMAISINA
Loyalty-pisteinä?

Miten lunastan Loyalty-pisteeni?
• Virtuaalisessa ostoskorissasi valitse “Käytä pisteitä”
niiden tuotteiden kohdalla, jotka haluat lunastaa
Loyalty-pisteilläsi. Uudet pisteet lisätään tilausta
seuraavan kuukauden 15. päivänä.

• LRP-prosenttisi lähtee nousemaan ensimmäisestä tilauksesta,
jonka teet liittymisesi jälkeen.
• LRP-aloitusprosenttisi riippuu pakkauksesta, jonka hankit
aloittaessasi. Aloitustasosta riippumatta prosentit lisääntyvät
aina viidellä joka kolmen kuukauden välein, kunnes 30 prosentin
LRP-enimmäismäärä on saavutettu.

ANSAITSE JOPA 30 % ILMAISINA LOYALTY-PISTEINÄ
LRP-prosenttisi nousee ajan myötä.

25 %: N TUKKUALENNUS
% TAKAISIN LOYALTY-PISTEINÄ:

10 %

Kuukaudet 1–3

15 %

Kuukaudet 4–6

KOKONAISSÄÄSTÖT & PISTEET:

35 %

40 %

20 %

25 %

Kuukaudet 7–9

Kuukaudet 10–12

45 %

50 %

30 %

Kuukaudet 13+

55 %

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ
Teho
Käytä opaskirjaa löytääksesi
ratkaisuja ongelmiin sitä mukaa,
kun niitä ilmaantuu.
Eri öljyt toimivat eri ihmisille. Jos et
saa haluttua tulosta, kokeile eri öljyjä
tai erilaisia käyttötapoja.
Hieronta lisää hyötyjä ja edistää
nopeaa imeytymistä.
Kokeile erilaisia ja/tai monia
käyttötapoja.

Turvallisuus
Vältettävä kosketusta silmiin, sekä
nenän ja korvien sisäpuolelle.
Laimenna fraktioidulla kookosöljyllä
herkälle iholle ja imeytymisen
tehostamiseksi. Katso dōTERRAn
herkkyysohjeet. Käyttömukavuuden
lisäämiseksi dōTERRA Touch™
-sarjassa on saatavana valmiiksi
laimennettuja öljyjä.
Vältä altistumista auringolle useita
tunteja sitruuna-, villiappelsiini-,
bergamotti-, lime-, greippi- tai muiden
sitrusöljyjen ulkoisen käytön jälkeen.
Lue etiketit ja noudattaa suosituksia.
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Parhaat menetelmät
Pidä öljysi parhaimmillaan välttämällä
niiden altistamista äärilämpötiloille tai
suoralle auringonvalolle.
Käytä öljyjen kanssa lasiastioita, sillä
ne voivat vahingoittaa joitakin
muoveja ajan mittaan.
dōTERRA™-öljyt ovat erittäin
voimakkaita. Saat parhaat
tulokset käyttämällä pienempiä
määriä useammin.

Jäsennumero
Salasana
Kirjaudu osoitteessa mydoterra.com

Lue lisää
Voimaantunut elämä -sarja

Tilaa dōTERRA Daily Drop™

doterra.com/US/en/empowered-life-series
Katso webinaarisarja ja opi lisää tapoja
dōTERRA-tuotteiden käyttämiseen.

Tutustu elämäntyyliin keskittyvään
sähköpostisarjaan osoitteessa
doterra.com > Living, tai lataa
sovellus.

Opi lisää ja ammenna ideoita Living
Magazine -lehdestä

Hanki tuoteopas tai
mobiilisovellus

Oma tukihenkilösi
Puhelin
Sähköposti

Jäsenpalvelun yhteystiedot löytyvät
osoitteesta doterraeveryday.eu/contact

Muu tukihenkilö
Puhelin
Sähköposti
Tulevat alueelliset tai verkossa järjestettävät
tunnit ja tapahtumat

Tiimipuhelu/verkkosivu/Facebook-ryhmä(t)

JOKAINEN PULLO ON TÄRKEÄ
dōTERRA-tuotteiden säännöllinen käyttö voi muuttaa paitsi oman elämäsi, myös eri puolilla maailmaa toimivien tuottajien ja
heidän perheidensä elämän. Jokainen öljytippa edustaa käsiä, jotka pitävät huolta maapallosta meidän kaikkien hyödyksi.

JAA RAKKAITTESI KANSSA

MUUTA IHMISTEN ELÄMIÄ

Pidä dōTERRA esittely ystävillesi
ja perheellesi!

RAKENNA ITSELLESI
TULONLÄHDE JA VAIKUTA

MUUTA TULEVAISUUTESI

Käynnistä dōTERRA-liiketoimintasi
jakamalla ja voimaannuttamalla
luonnollisin keinoin ja opettamalla muita
tekemään samoin.
*Kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat
dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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