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Testattu ja luotettava
Elämme aikaa, jossa hyvinvointia edistävistä vaihtoehdoista ja ideoista ei ole
pulaa. Useiden vaihtoehtojen joukosta voi olla vaikea tietää keneen voi luottaa.
Valinta voi perustua henkilökohtaiseen kokemukseen. Löytämällä yksinkertaisia, turvallisia
ja voimaannuttavia ratkaisuja voit luottaa omaan lähestymistapaasi.
Kun henkilökohtainen kokemuksesi eteeristen öljyjen hyödyistä karttuu, ymmärrät, miksi
do-TERRA™ on mullistamassa tapaa, jolla perheet huolehtivat hyvinvoinnistaan.

CPTG Certified Pure Tested Grade™
-eteeriset öljyt
Kun tunnet männyn raikkaan ja piristävän tuoksun, laventelin rauhoittavan
tuoksun tai sitruunoiden virkistävän tuoksun, kyse on eteerisistä öljyistä,
voimakkaista ja luonnollisista aromeista.
Luonnossa eteerisiä öljyjä on juurissa, varsissa, lehdissä, pihkassa, kukissa ja kasvien
kuorissa. Eteeriset öljyt auttavat kasvia mukautumaan alati vaihtuvaan ympäristöön
- ne suojaavat sitä erilaisilta uhkilta ja tuovat sille hyödyllisiä ominaisuuksia.
Kun kasvin aromaattiset yhdisteet tislataan puhtaaksi, voimakkaaksi ja
tehokkaaksi tuotteeksi, ne muuttuvat perheen hyvinvoinnin ylläpidon työkaluksi.

doTERRA -visio
™

Nimi “do-TERRA” on johdettu latinasta ja tarkoittaa maan lahjaa.
Keväällä 2008 joukko terveydenhuollon ja liike-elämän ammattilaisia, jotka jakoivat
henkilökohtaisen näkemyksen eteeristen öljyjen parantavista vaikutuksista, laati yhteisen
vision tuoda markkinoille uuden laatu-standardin mukaan testattuja eteerisiä öljyjä.
He halusivat jotain erilaista ja sellaista, joka vetoaisi kaikenlaisiin ihmisiin — alan
asiantuntijoihin ja niihin, jotka eivät tienneet mitään eteerisistä öljyistä.
Vaikka do-TERRA on kasvanut ilmiömäisesti, samat henkilöt tekevät yhä työtä
sen eteen, että yrityksessä säilyisi pienen yrityksen henki, jossa jokaisella on
äänensä ja paikkansa.

Keskeiset tiedot
• 2008 - CPTG Certified Pure Tested Grade™ -tavaramerkistä tulee do-TERRA™ laadunvarmistusprosessin keskeinen symboli.
• 2010 - do-TERRAn Healing Hands -hanke käynnistetään. Sen epäitsekkäänä pyrkimyksenä on tuoda maailmaan
parantavaa voimaa ja toivoa.
• 2014 - do-TERRA tarjoaa Co-Impact Sourcing™ -hankintaketjunsa kautta erittäin korkealaatuisia eteerisiä öljyjä sekä parantaa
käsityöläisten ja yhteisöjen taloudellista asemaa paikoissa, joista eteerisiä öljyjä hankitaan.
• 2018 - Yli 5 miljoonaa hyvinvoinnin puolestapuhujaa on mullistamassa tavan, jolla perheet huolehtivat hyvinvoinnistaan
yksinkertaisilla, turvallisilla ja voimaannuttavilla ratkaisuilla.

Osana visiotaan tuoda markkinoille uuden laatu-standardin mukaan testattuja eteerisiä öljyjä do-TERRA on panostanut
eteeristen öljyjen tutkimuksen edistämiseen. Toteutamme tätä monin eri tavoin ja tukenamme on vahva do-TERRAn
sisäinen tutkimus- ja kehitystiimi.
Tiimi koostuu akateemisista tutkijoista ja kokeneista ammattilaisista, jotka keräävät tieteellistä ja kliinistä tutkimustietoa,
tunnistavat tutkimustarpeita, suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksia ja valmistautuvat esittelemään tutkimuksiaan muille.
Käynnissä olevien tutkimusten toteuttamiseksi do-TERRA rakentaa jatkuvasti suhteitaan tutkimussairaaloihin, yliopistoihin
ja muihin tutkimusorganisaatioihin.
Perimmäisenä tavoitteena on ymmärtää paremmin eteeristen öljyjen vaikutusmekanismeja – kuinka eteeristen öljyjen
ainesosat vaikuttavat toisiinsa, kuinka eteeriset öljyt ovat vuorovaikutuksessa solujen kanssa, kuinka ne vaikuttavat ihmisiin ja
kuinka ne voivat parantaa elinympäristöämme esimerkiksi kodeissamme.
Näiden tutkimusten tuloksia esitellään yleensä vuotuisissa Global and Europe Conventions -tapahtumissamme ja näiden
jälkeen myös muissa viestintäkanavissa. Tutkimuksemme rikastuttavat ja hyödyttävät do-TERRAn hyvinvoinnin puolestapuhujia
ja jälleenmyyntiasiakkaitamme, ja he saavat tutkimustuloksista tietoja eteeristen öljyjen parhaista käyttötavoista.

Kaikkiin tilanteisiin
Eteerisiä öljyjä voidaan käyttää sisäisesti, niitä voidaan levittää iholle tai niistä voidaan nauttia niiden aromaattisten
hyötyjen vuoksi. Kaikissa tapauksissa eteeriset öljyt antavat käyttäjilleen voimaa ylläpitää omaa ja perheensä hyvinvointia
luonnollisella tavalla.
do-TERRA™ tarjoaa valikoiman yksittäisiä eteerisiä öljyjä ja erikoissekoituksia. Jokaisella eteerisellä öljyllä on omat
ainutlaatuiset etunsa, kun taas eteeristen öljyjen sekoitukset tuovat synergiavaikutuksia, jotka tehostavat mahdollisia
hyötyjä entisestään.
Eteerisiä öljyjä on yksittäisten eteeristen öljyjen ja alkuperäissekoitustemme lisäksi myös monissa tavallisissa
tuotteissa. Itse asiassa jokainen lienee käyttänyt jotain eteeristä öljyä: purukumissa, teepuuta hiustenhoitotuotteissa ja
piparminttua hammastahnassa.

do-TERRA™ etsii jatkuvasti uusia ja innovatiivisia tapoja sisällyttää eteeristen öljyjen
tuomaa arvoa sinun ja perheesi käyttämiin tuotteisiin.
• Ihonhoito
• Hiustenhoito
• Kylpyhuonetuotteet

• Lisäravinteet
• Koti ja puhtaus
• Painonhallinta

Sekoitus perinteistä
ja modernia
Kun kyseessä on oma ja perheen hyvinvointi, jokainen
haluaa varmistaa, että käytetyt tuotteet ovat sekä turvallisia
että tehokkaita. Eteeristen öljyjen kohdalla tämä tarkoittaa
perinteisten ja modernien lähestymistapojen yhdistämistä.
do-TERRA™ hankkii eteeriset öljynsä globaalilta viljelijöiden
ja kasvattajien verkostolta. Nämä kasvattajat hyödyntävät
sukupolvien mittaista osaamisketjua ja tietävät tarkoin, milloin
sato korjataan ja mitkä kasvin osat kerätään erityisesti, jotta
eteeristen öljyjen puhtaus ja teho pystytään maksimoimaan.

Eteeristen öljyjen kohdalla kriittisen tärkeää ei kuitenkaan ole ainoastaan
sadonkorjuu. Myös tislausprosessi täytyy ymmärtää, sillä pieninkin
yksityiskohta voi vaikuttaa eteerisen öljyn koostumukseen. Siksi d TERRA
luottaa käsityöläisiin, jotka ovat hioneet taitojaan sukupolvien ajan ja
siirtäneet osaamisensa ja taitonsa aina seuraaville polville.

do-TERRA™n sitoutuminen laatuun on paljon enemmän kuin eteeristen öljyjen oikea hankintaprosessi. Siinä huomioidaan myös
modernit testauskäytännöt puhtauden, tehon ja yhdenmukaisen laadun varmistamiseksi. Käytämme edistyksellistä teknologiaa
ja meillä on palkittuja kemistejä, jotka ovat erikoistuneet aromaattisten yhdisteiden analysointiin ja tunnistamiseen. do-TERRA
testaa jokaisen eteeristen öljyjen erän varmistaakseen, että asiakkaamme saavat aina puhtainta ja laadukkainta öljyä.
do-TERRAn käyttämät testit ovat osa CPTG Certified Pure Tested Grade™ -laatujärjestelmää. Kun öljylle myönnetään CPTGluokitus, asiakkaamme voivat luottaa siihen, että öljy on puhdasta ja tehokasta.
do-TERRA toimii yhteistyössä kemistien, biologian ja mikrobiologian alan tutkijoiden, kasvitieteilijöiden ja lääketieteen
ammattilaisten kanssa, jotta sillä olisi kattavaa osaamista eteeristen öljyjen asianmukaiseen hankintaan, analysointiin
ja käyttöön.
*Kaasukromatografia ja massaspektrometrianalyysi (GC/MS)

CPTG-tutkimussuunnitelmaan
sisältyvät testit:
• Organoleptinen testaus
• Massaspektrometri*
• Kaasukromatografia*
• Mikrobitestit
• Fourier-muunnos-infrapunaspektroskopia
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)

• Kiraalisuuden testaus
• Isotooppianalyysit
• Raskasmetallien testaus (tarpeen mukaan)
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Yksinkertaiset,
turvalliset ja
voimaannuttavat
ratkaisut
Käyttäessään eteerisiä öljyjä jokaiselle muodostuu
niistä omia yksilöllisiä kokemuksia. Eteerisillä
öljyillä on ollut erilaisia myönteisiä vaikutuksia
tuhansien ihmisten elämään.
Ehkä oletkin jo kuullut koskettavia tarinoita
hyvinvointiedustajiltamme, asiakkailtamme tai joltakulta
muulta, jonka tiedät käyttävän eteerisiä öljyjä.

Kun henkilökohtainen kokemuksesi eteeristen öljyjen käytöstä karttuu, haluat varmasti
oppia lisää niiden hyödyistä ja käyttötavoista ja mahdollisesti siitä, kuinka voisit
rakentaa niiden varaan omaa liiketoimintaasi. do-TERRA™ tarjoaa haluamaasi koulutusta
verkkosivuillaan osoitteessa doterra.com.

Tunnistamme ne lukuisat edut, joista pääsemme eteeristen öljyjen kautta nauttimaan, samoin kuin sen
vastuun, joka meillä on niiden levittämisessä.
do-TERRA pyrkii “Co-Impact Sourcing” -strategiallaan parantamaan ympäri maailman sijaitsevien yhteisöjen elämää. Monet
do-TERRAn valikoimissa olevista eteerisistä öljyistä hankitaan kehitysmaista, joissa kasvattajat ja tislaajat ovat usein
kolmansien osapuolten armoilla. Co-Impact Sourcing auttaa luomaan kasvattajien ja tislaajien liittoumia, joiden avulla
tarve kolmansien osapuolten käyttöön poistuu. Näin paikallisyhteisöt saavat maksunsa ajoissa ja oikeudenmukaisesti,
mikä ei ainoastaan tue heidän satojaan ja sadonkorjuuta, vaan vaikuttaa myös yhteisöön suoraan ja välittömästi.
do-TERRA tekee yhteistyötä näiden liittoumien kanssa ja tarjoaa niiden käyttöön resursseja, työkaluja ja koulutusta, joilla
pitkäkestoinen kumppanuus voidaan varmistaa.
Co-Impact Sourcingin liiketoiminnallisten vaikutusten lisäksi do-TERRA tekee työtä parantaakseen näissä yhteisöissä
asuvien perheiden elämänlaatua do-TERRAn Healing Hands -hankkeen kautta. Kansainvälinen voittoa tavoittelematon
Healing Hands -järjestö on sitoutunut parantamaan ihmisten elämää ja tuomaan toivoa miljoonille ympäri maailman.
Healing Hands on ollut mukana lukuisissa projekteissa, mukaan lukien seuraavat:
• Mikrolainat, jotka tarjoavat uusiutuvaa rahoitusta kehitysmaissa toimiville yrittäjille
• Käyttövesikaivot ja ohjelmat
• Koulujen ja klinikoiden rakentaminen ja uudistaminen
• Lääkinnälliset laitteet ja resurssit sairaaloille ja klinikoille
• Hygienia- ja terveyskasvatus

Healing Hands -hankkeemme pyrkii tuomaan maailmaan parantavaa
voimaa ja toivoa. Teemme työtä sen eteen, että mahdollistaisimme
elämän ilman sairauksia ja köyhyyttä ja että viime kädessä voisimme
opastaa ihmisiä kaikkialla maailmassa omavaraisuuteen.
Healing Hands on mukana monissa erilaisissa projekteissa
ympäri maailman. Olemme lahjoittaneet 100 000 dollaria
niin Perussa sijaitsevaan Piuraan kuin Guatemalan
Chiquimulaan uusien rahastojen luomiseksi mikrolainoja
varten. Tällaisten lainojen kautta yhteisön yrittäjät
voivat saada uusiutuvaa rahoitusta. Muita Healing Hands
-hankkeen rahoittamia humanitäärisiä projekteja ovat
rakennusmateriaalien lahjoittaminen filippiiniläisperheille
taifuuni Haiyanin jälkeen ja uuden vesijärjestelmän
rakentaminen Haitiin, jonka myötä kyläläiset saavat

puhdasta vettä, jota ei tarvitse keittää. Healing Hands on
myös aktiivisesti mukana koulutuksessa ja lääkinnällisen
avun tarjoamisessa, millä se on auttanut elvyttämään ja
rakentamaan kouluja Guatemalassa ja Haitissa. Ghanassa
Healing Hands on lahjoittanut lääkinnällisiä laitteita ja
tarvikkeita niiden tarpeessa olevalle lääkärikeskukselle,
ja Boliviassa se on auttanut Jalsuri-nimisen lääkärikeskuksen
laajentamisessa, jotta klinikan kasvaviin tarpeisiin
pystyttäisiin paremmin vastaamaan.

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi
Kun kyseessä on oma ja perheen hyvinvointi, haluamme vain parasta. do-TERRA™n tuotteilla saat juuri sitä.
Kutsumme sinut kokeilemaan itse, millaisia vaikutuksia do-TERRAn eteerisillä öljyillä ja eteerisiä öljyjä
sisältävillä tuotteilla voi olla.
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Ensisijaiset hyödyt
• Raikastaa ja elvyttää ihoa
• Sisältää stimuloivia ja virkistäviä ainesosia
• Runsaasti antioksidantteja, jotka ovat keskeisiä
yleisen hyvinvoinnin kannalta
• Virkistää mieltä ja kehoa
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