
dōTERRAn lähestymistapa
•  Lähtökohtana kehon tarpeet ja perussyyt
• Uutettu kasveista 
• Parantaa yleistä hyvinvointia
•  Turvalliset hyödyt

• Suunniteltu oireiden hallintaan
•  Valmistettu eristetyistä synteettisistä 

ainesosista
•  Haittavaikutukset (tunnetut ja 

tuntemattomat)
•  Vuosittain käytetään 

maailmanlaajuisesti noin 5,7 biljoonaa 
euroa terveydenhuoltoon

• Voimmeko me paremmin?

Miksi uusi laatustandardi? 

dōTERRAn LAATU- ja 
PUHTAUSSTANDARDI

Eteeristen öljyjen laadut

SYNTEETTINEN

RUOKA

TESTATTU

Testattu. Luotettava. 
•  Luonnollisesta kasvuympäristöstään 

korjatut kasvit.
•  Varmistettu puhtaus; ilman täyteaineita 

ja haitallisia epäpuhtauksia.
•  Aitous ja teho on varmistettu tiukoin 

testein.

Luonnolliset ratkaisut 
yksinkertaisempaan ja voimaantuneeseen elämään

Nykyaikainen lähestymistapa
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Tarvitsetko turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia terveysratkaisuja?

VOIT VALITA

MITEN dōTERRA-ÖLJYJÄ KÄYTETÄÄN

ETEERISET ÖLJYT OVAT TEHOKKAITA dōTERRA ON TURVALLINEN JA 100% PUHDAS

™

Luonnon tehokas ratkaisu
•  Kasveista niiden hyötyjen takia 

uutetut ja tislatut yhdisteet.

•  Niiden sisältämät sadat eri 
yhdisteet tarjoavat monitahoisia 
ja monimuotoisia hyötyjä.

•  Toimivat yhdessä kehosi kanssa 
kohdentuen ongelmiin ja niiden 
perimmäisiin syihin.

• Edullisia.

tai

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!

=   
1 kg piparmintun 

lehtiä
15 ml pullo

Eteeriset öljyt  
kulkevat  

solukalvon läpi

PEPPERMINT 
LEAF

Piparmintun lehden öljypussi

Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.

SUURENNETTUNA



Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.

Voimaantunutta elämää
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Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.

Jokaista kaksi kapselia aamiaisella 
 ja kaksi lounaalla 

1 tippa vedessä päivittäin

Hiero ihoon tasapainottamaan mielialaa

Energisoiva; 1 tippa vedessä päivittäin

Maadoittava; 2–3 tippaa ulkoisesti

Elävät bakteeriviljelmät; 1 kapseli päivässä 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™:

Sitruuna:

Frankinsensi:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1. MITKÄ OVAT OMAT HYVINVOINTITAVOITTEESI?

Haluan tuntea vähemmän:

Kokeile näitä muutoksia omassa päivittäisessä elämässäsi.

Haluan tuntea enemmän:

2. OLETKO VALMIS LÖYTÄMÄÄN YKSINKERTAISIA RATKAISUJA?

3. KOKEILE NÄITÄ PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisäravinne elinvoimaiseen ja hyvinvoivaan  
elämään.

•  MICROPLEX VMz™: Lisäaineeton monivitamiini- ja 
kivennäisainevalmiste

•  ALPHA CRS+™: dōTERRAn alkuperäissekoitus, joka sisältää 
tehokkaita polyfenoleja

•  xEO MEGA™: Sisältää runsaasti karotenoideja ja yhdeksää 
eteeristä öljyä

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

#1
TUOTE
30 päivän 

tyytyväisyys- 
takuu

dōTERRA AIR™
• Auttaa rauhoittamaan aisteja
•  Edistää ilmateiden avonaisuuden 

tunnetta

ZENGESTENGEST™™
•  Lisää sitrusjuomiin, teehen tai veteen
•  Käytä yksi tippa päivittäin 

aloittaaksesi elämäntavan muutoksen

PASTTENSE™
•  Lievittää jännityksen ja 

epämukavuuden tunnetta
• Levitä ohimoihin ja niskaan
• Virkistää kesken päivän

TEEPUU
• Nuorentaa ja puhdistaa ihoa
• Lievittää ihon ärsytystä
• Tukee ihon terveyttä

LAVENTELI
• Rauhoittaa ärtynyttä ihoa 
• Edistää rentoutumista
• Levitä vietettyäsi päivän auringossa
• Edistää rauhallista mielialaa

dōTERRA SERENITY™
•  Käytä tukemaan rauhallisuuden  

ja rentouden tuntemuksia
• Hyvä lisä iltarutiineihin

AROMATOUCH™ 
• Käytä tyynnyttävässä hieronnassa
• Edistää rentoutumista 

FRAKTIOITU KOOKOSÖLJY
• Hajusteeton pohjaöljy
•  Sopii hyvin eteeristen öljyjen  

käyttöön herkälle iholle
•  Pitkäkestoinen vaikutus  

halutulle alueelle
• Käytä laimentamiseen

DEEP BLUE RUB™
• Käytä ennen treeniä ja sen jälkeen 
•  Hiero lihaksiin rauhoittamaan ja 

palauttamaan
•  Levitä lihaksiin työpäivän tai raskaiden 

nostojen jälkeen

FRANKINSENSI
• Nuorentaa ja rauhoittaa ihoa 
• Tasapainottaa mieltä ja nostaa mielialaa
•  Hemmottele käsiäsi ja jalkojasi 

frankinsensiöljyhieronnalla ja nauti 
lämmittävästä, ihanasta tunteesta

ON GUARD™
•  Antaa jälkiruokiin ja kuumiin juomiin 

lämmittävää, sitruksista mausteisuutta
• Energisoiva ja piristävä

SITRUUNA
•  Kylmäpuristettu sitruunan kuorista 

sen herkkyyden, hyötyjen ja tehon 
säilyttämiseksi

• Ruokien ja juomien maustamiseen
•  Käytä veteen lisättynä vaihtoehtona 

virvoitus- ja sokerijuomille
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Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.

BUSINESS LEADER -PAKKAUS

HOME ESSENTIALS -PAKKAUS FAMILY ESSENTIALS -PAKKAUS

Valitse itsellesi sopivin pakkaus

dōTERRA-tukkuasiakkaan jäsenmaksu on 20 € tai vähemmän 
aloituspakkauksen tilaamisen yhteydessä. Jäsenyyden uusiminen 
15 € vuodessa. Jäsenyyden uusineet saavat ILMAISEN 15 ml:n 
piparminttuöljyn (arvo 17,50 €).
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tilaa  
hyvinvointiedustajasi  

kautta.

Liity jäseneksi ja osta  
tuotteita -25 % 

vähittäismyyntihinnasta!

TAI

VÄHITTÄIS-
MYYNTIHINTA TUKKUHINTA

Sisältää: Useimpia öljyjä, monia hyvinvointituotteita, Spa-tuotteita, Living-tuotteita, dōTERRA Essential Aromatics™ -öljyjä, 2,3 ml:n näytepullot (12), 
dōTERRA Lumo™-diffuuserin ja Essentials-kirjasen. Katso pakkaus tiedot osoitteesta doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information.

Sisältää: 15 ml:n pullot: frankinsensi, laventeli, sitruuna, teepuu, oregano, 
piparminttu, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, On Guard™, 

dōTERRA Petal™-diffuuseri ja Essentials-kirjanen.

Sisältää: 5 ml:n pullot: frankinsensi, laventeli, sitruuna, teepuu, oregano, 
piparminttu, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, On Guard™,  

ja Essentials-kirjanen.

FAST TRACK -BONUS 
+400 Loyalty-pistettä* 

LRP-aloitusprosentti: 25 %



•  Tee kuukausittain vähintään 50 PV†-pisteen 
arvoinen Loyalty-tilaus ja saat ilmaisia  
Loyalty-pisteitä.* Tilausta voi muuttaa tai  
sen voi perua milloin vain. 

•  ILMAISTEN Loyalty-pisteiden määrä nousee  
3 kuukauden välein 5 %:lla aina 30 %:iin asti!* Saat itsellesi ilmaisen kuukauden 

tuotteen, kun teet vähintään  
125 PV†-pisteen arvoisen  
Loyalty-tilauksen, joka lähtee  
aina viimeistään kuun 15. päivänä.

NATURAL SOLUTIONS -PAKKAUS

FIKSUIN TAPA OSTAA: Loyalty Rewards Program (LRP)

LRP- 
aloitusprosentti: 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

ILMAINEN

Sisältää (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, teepuu, AromaTouch™, frankinsensi, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, laventeli, sitruuna, 
piparminttu, On Guard™ , villiappelsiini, PastTense™ (10 ml), On Guard™ -helmet, On Guard™ -hammastahna, On Guard™ käsienpesuaine ja 

2 annostelijaa, On Guard™+ pehmytkapselit, dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ -puikko, Deep Blue™ 

-voide, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ -suojaava shampoo, dōTERRA Salon Essentials™ -pehmentävä hoitoaine,  
Fraktioitu kookosöljy (115 ml), dōTERRA Lumo™-diffuuseri, puinen laatikko ja Essentials-kirjanen.

Tuotetakuu: Katso lisä tietoja dōTERRAn palautuskäytännöstä.
*Lisätietoja saat Loyalty Rewards Program -esitteestä      †Henkilökohtainen määrä

TY Y T Y V Ä IS Y YS

TUOTETAKUU

30 PÄIVÄN 

FAST TRACK -BONUS
+100 ILMAISTA Loyalty-pistettä*

LRP-aloitusprosentti: 15 %

Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.



KENEN ELÄMÄÄ HALUAT MUUTTAA?
elämääMuuta 

MUUTA OMAA ELÄMÄÄSI!

HYVINVOINTI ELÄMÄNTAPANASI
elä  

Hanki Live -opas ja sovi elämäntapakatsauksesi
• Parhaat tulokset tuotteillamme sinulle ja perheellesi.
• Maksimoi tukkujäsenyytesi edut.

MUUTA TOISTEN ELÄMÄÄ!

jaa
MUIDEN 
KANSSA

Hanki Share -opas ja sovi katsaus esittelyiden järjestämiseen
•  Järjestä esittely ja auta ystäviä ja perheenjäseniä  

löytämään luonnollisia ratkaisuja.
• Ansaitse ilmaisia tuotteita ja paljon muuta!

MUUTA OMA TULEVAISUUTESI!

JA VAIKUTA
ansaitse TULOJA

Hanki Build -opas ja sovi katsaus liiketoimintaan
• Käynnistä dōTERRA-liiketoimintasi todistetusti tehokkaalla koulutuksella ja tuella.
• Luo kestävää passiivista tuottoa ja lisää vapautta elämääsi!†

MUUTA MAAILMAA:
Jokainen osto muuttaa viljelijöiden 
elämää ja yhteisöjä parempaan suuntaan 
dōTERRAn Co-Impact Sourcing™- ja 
dōTERRA Healing Hands™ -aloitteilla 
osoitteessa doterra.eu > Tarinamme > 
dōTERRA – ainoa laatuaan.

Aina kun ostat pullon dōTERRAn eteerisiä 
öljyjä, muutat jonkun toisen elämää. 

—Emily Wright

dōTERRA muuttaa elämää parempaan suuntaan joka päivä ympäri maailmaa. 
Liity joukkoomme tekemään maailmasta terveempi ja onnellisempi paikka.

†Tulokset vaihtelevat.

Kaikki tiedot ovat oikein julkaisuhetkellä.



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. 

Helmet            PehmytkapseliSaatavana myös: H P

 

——— Basilika Erityisesti suolaisten ruokien 
yrttinen maustaja 

——— Bergamotti Lievittäviä ja rauhoittavia 
ominaisuuksia ulkoisesti käytettynä

——— Copaiba Edistää ihon sileyttä ja kirkkautta
——— Douglaskuusi Edistää positiivista mielialaa
——— Eukalyptus Elvyttävä vaikutus iholle ja 

hiuksiin lisättynä
——— Fenkoli Tunnistettava lakritsin tuoksu ja maku; 

lisää veteen tai teehen
——— Frankinsensi Ulkoisesti käytettynä edistää 

rentoutumisen tunnetta; häivyttää 
ihon epätasaisuuksia

——— Greippi Kirpeä, hapan maku; kohottaa mielialaa
——— Inkivääri Suosittu keittiömauste, tunnettu 

lämpimästä aromistaan ja rauhoittavasta 
vaikutuksestaan

——— Italianolkikukka Parantaa ihon ulkonäköä
——— Jasmine Touch Kohottaa mielialaa; voi edistää 

ihon terveyttä; sopii hajusteeksi
——— Jättituija Voi vaikuttaa myönteisesti ihoon
——— Kaneli Ruokien vahva, makea maustaja
——— Kardemumma Herkullinen mauste 

ruoanlaittoon ja leivontaan
——— Katajanmarja Rauhoittava, tasapainottava 

aromi; voi edistää ihon hyvinvointia
——— Korianteri (lehti) Antaa ruokiin raikkautta 

ja makua
——— Korianteri (siemen) Kevyt ja kukkainen 

mauste
——— Laventeli Voi edistää ihon terveyttä; tukee 

rentoutumista
——— Lime Antaa ruokiin makua
——— Meirami Ruokamauste; sisäisesti käytettynä 

rauhoittava, positiivinen vaikutus
——— Mirha Rauhoittaa ihoa; auttaa 

tasapainottamaan tunteita
——— Muskatellisalvia Rauhoittaa ihoa
——— Mustapippuri Parantaa ruoan makua
——— Neilikka Ruoan maustamiseen; raikastaa 

hengityksen
——— Oregano Mausteinen, yrttinen ruokamauste
——— Palsamipelargoni Edistää kirkkaan ja 

terveen näköistä ihoa
——— Patsuli Käytä ihon rauhoittamiseen ja 

puhdistamiseen; voi edistää rauhallisuuden 
tuntemuksia

——— Piparminttu     Virkistävä, voimakas mauste
——— Rooman kamomilla Rauhoittaa ihoa, 

hiuksia ja vartaloa 
——— Rose Touch Edistää ihon hyvinvointia; 

kukkainen, mielialaa kohottava aromi
——— Rosmariini Ruokien yrttinen maustaja
——— Santelipuu Tukee ihon ja hiusten hyvinvointia; 

auttaa kohottamaan mielialaa

——— Setripuu Edistää kirkkaan ja terveen näköistä 
ihoa laimennettuna ja ulkoisesti käytettynä 

——— Siperianpihta Rauhoittaa ihoa  
——— Sitruuna Ruoan maustamiseen; antaa ruokiin 

makeutta ja makua
——— Sitruunamelissa Käytä ulkoisesti edistämään 

rentoutumista
——— Sitruunaruoho Hienostunut, sitruksinen maku; 

sopii makeisiin ja suolaisiin ruokiin
——— Sypressi Auttaa parantamaan rasvaisen 

ihon ulkonäköä
——— Teepuu Puhdistamiseen; 

tukee ihon hyvinvointia; tekee ihosta 
terveen näköisen

——— Timjami Raikas, yrttinen mauste
——— Tuoksuilangia Käytetään hajuvesissä 

ja hiustenhoitotuotteissa; mielialaa 
kohottava tuoksu

——— Vetiveriaheinä Vakauttava ja rauhoittava 
——— Villiappelsiini Virkistävä ja energisoiva

——— dōTERRA Adaptiv™ Rentouttava, mutta 
energisoiva

——— dōTERRA Air™ Rauhoittaa aisteja
——— AromaTouch™ Käytä ulkoisesti edistämään 

rentoutumista  
——— dōTERRA Balance™ Tasapainottaa ja tukee 

positiivisia ajatuksia
——— Citrus Bliss™ Elvyttävä; auttaa keskittymään ja 

kirkastaa mielen
——— ClaryCalm™ Tasoittava ja rauhoittava vaikutus
——— DDR Prime™     Yleiseen hyvinvointiin
——— Deep Blue™ Rauhoittaa ja viilentää 

ulkoisesti käytettynä 
——— InTune™ Kirkastaa mielen, rentouttaa
——— dōTERRA On Guard™          Antaa 

lämmittävää, sitruksista makua kuumiin 
juomiin ja jälkiruokiin

——— PastTense™Edistää rentoutumista  
——— Salubelle™ Edistää ihon hyvinvointia 

ja uudistumista 
——— dōTERRA Serenity™    Rentouttaa ja 

rauhoittaa
——— Smart & Sassy™     Edistää myönteistä 

mielialaa; virkistävä tuki
——— TerraShield™ Yhdistelmä eteerisiä öljyjä, 

joiden tiedetään suojaavan ulkona oleskeluun 
liittyviltä epämukavuuksilta

——— Yoga Collection Tehostaa joogaharjoitteen 
antamia hyötyjä

——— Zendocrine™     Lisää sitrusjuomiin, 
teehen tai veteen

——— ZenGest™     Käytä ison tai raskaan 
aterian jälkeen

 

——— 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

 

——— 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

 

——— dōTERRA Air™ -pastillit Ylläpitää hengityksen 
helppoutta; tukee hengitystä kokonaisvaltaisesti

——— Deep Blue™ -voide Rauhoittava voide
——— Kasviskapselit Tyhjät geelikapselit
——— Lumo™/Petal™/Pilot™/Volo™/Laluz™ 

-di�uuseri Di�uuserit eteeristen öljyjen 
sumuttamiseen

——— dōTERRA On Guard™ -pastillit 
Kätevä tapa nauttia dōTERRA On Guard™ 
-sekoituksen hyödyistä 

——— dōTERRA  On Guard™ vaahtoava käsisaippua 
Jättää käsiin puhtaan ja raikkaan 
sitruksisen tuoksun

——— dōTERRA On Guard™ hammastahna 
Valkaiseva hammastahna

HYVINVOINTI

ALKUPERÄISET ÖLJYSEKOITUKSET

YKSITTÄISET ÖLJYT
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Aloittaminen
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