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Életmód-áttekintés

Gratulálunk!

Ha úgy dönt, hogy holisztikus, önállóan
alkalmazott egészségmegőrzéssel foglalkozik, az új
lehetőségeket nyit meg Ön előtt arra, hogy a napi
életét a saját kezébe vegye. A dōTERRA, latinul
„a Föld ajándéka” a természet megoldásaival látja
el Önt, hogy teljes valójáról gondoskodhasson,
és javíthassa a testi, szellemi és érzelmi állapotát.
Amikor majd személyesen is megtapasztalja
az esszenciális olajok erőteljes és jótékony
hatását, meg fogja érteni, hogy a dōTERRA miért
forradalmasítja a családi jóllét javítását.

Készen áll arra, hogy megismerje
az önállóan alkalmazott
életmódjavítást?
Képzeljen maga elé egy olyan életet, ahol könnyen
megtalálja a megoldásokat. Ha kéznél van a
termékkalauz és egy doboznyi dōTERRA CPTG™
esszenciális olaj, az életmóddal kapcsolatos prioritásai
80 százalékának kezelésére már fel is van készülve.
Amikor pedig szakértő támogatására van szüksége,
keressen partnert egy olyan szakember személyében,
aki segít a legjobb tudományosan alátámasztott és
természetes megoldás megtalálásában.
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Élj wellness-életmódot!
A dōTERRA Wellness-életmód piramisa illusztrálja, hogyan ötvözi a wellness
az életmódot és az egészségről való gondoskodást. Ha az életmódunkra
összpontosítunk, az egészség elérése és megőrzése természetesen történik. Minden
a napi szokásaidon múlik. A Wellness-piramis elveit követő életmóddal és a dōTERRA
hatékony termékeinek használatával a teljesség új szintjeit fogod megtapasztalni.

Mindennapos wellness-szokások kialakítása
Védelem és helyreállítás
Használd minden nap a dōTERRA On Guard™
keveréket és a tömjént.

EGÉSZSÉG

Értékeld magadat mindegyik területen (1-10)
PROAKTÍV ORVOSI
ELLÁTÁS

Tisztít és frissít

TÁJÉKOZOTT
ÖNGONDOSKODÁS

Ha egy csepp citrom- vagy mandarinolajat teszel
az ivóvízbe, frissítő italt kapsz.

ÉLETMÓD

SZINTETIKUS ANYAGOKNAK
VALÓ KITETTSÉG CSÖKKENTÉSE
Nyugalom és kiegyensúlyozottság

PIHENÉS ÉS A STRESSZ
KEZELÉSE

Használd a dōTERRA Balance™ keveréket,
amely segít ellazulni, és megőrizni a
kiegyensúlyozottságát.

TESTMOZGÁS

HELYES ÉTKEZÉS
Lelazítás
Használd a Deep Blue™ bedörzsölő krémet edzés
előtt és után. Alkalmazd helyileg, ahol szükséges.

Energizálás, támogatás és megerősítés
A napi tápanyagbevitelét a dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™ segítségével pörgetheti fel, amely
három hathatós és a szervezetét támogató
táplálékkiegészítőből áll.
A ZenGest TerraZyme ™ olyan enzimek
szabadalmazott kombinációja, amelyek a modern
étrendből nagy valószínűséggel hiányoznak.

A PB Assist+™ élő baktériumkultúrát biztosít
a testnek.
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Étkezz helyesen!
Add meg a testednek, amire szüksége van, és ragyogni fog. Ez a
megfelelő táplálkozással kezdődik. A dōTERRA táplálékkiegészítői
az esszenciális olajok ideális társai.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™
Létfontosságú teljes értékű ételek,
mikrotápanyagok és omega zsírsavak.

ZENGEST TERRAZYME™
A Terrazyme hozzájárul, hogy élvezhessük
az egészséges étrend kínálta előnyöket azzal,
hogy segít biztosítani a szervezet számára
szükséges tápanyagokat.

PB ASSIST+™ ÉS PB ASSIST™ JR
Élő baktériumkultúrát biztosít a
szervezet számára.

dōTERRA A2Z CHEWABLE™
ÉS IQ MEGA™
Kiváló tápanyagokkal segíti gyermekeid
növekedését és fejlődését.
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A NAPI WELLNESS-ÉLETMÓD SZOKÁSAI
Teljes értékű, friss ételek fogyasztása
A cukor, a koffein, a tejtermékek és a feldolgozott ételek
mennyiségének csökkentése

KEVERD

ZÖLD TURMIX

VÍZHEZ

½ fagyasztott banán 200 g fagyasztott áfonya
vagy eper 2 maroknyi bébi spenót vagy
kelkáposzta 375-400 ml cukrozatlan mandulatej
1 merőkanál étkezést helyettesítő turmix por
1 csepp tangerin esszenciális olaj
1 csepp koriandermag esszenciális olaj

ZABKÁSA
Adjon fahéjat, dōTERRA
On Guard™-ot vagy

Ha finom ízt szeretne, ezeket
az esszenciális olajokat tegye
szénsavmentes vagy szénsavas vízbe:
• Citrom
• Zöldcitrom
• Grépfrút és kasszia
• Zöldcitrom és grépfrút

Turmixgépben keverd
csomómentesre az
összetevőket.

Nyugtató tea készítéséhez tegyél
egy csepp borsmentát, gyömbért
vagy dōTERRA On Guard™ keveréket
forró vízhez.

tangerint a zabkásájához.
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Testedzés

Egyéb létfontosságú előnyei mellett a testmozgás erősíti az izmokat,
valamint támogatja a szív-, keringési és nyirokrendszereket. Az esszenciális
olajok támogatják a jobb összpontosítást és az általános jó közérzetet, így
aktív és erős maradhatsz.

 ÜZEMANYAG TERV
REGGEL

• Étkezést helyettesítő turmix
• Gyümölcstál
• Vegyél be 1 Mito2Max™
kapszulát étkezéskor
• Igyál legalább 240 ml vizet
• 1 Smart & Sassy™ lágyzselatin
kapszula vagy 3-5 csepp
Smart & Sassy™ keverék vízben

EBÉD

• Étkezést helyettesítő turmix
• Zöldségtekercs vagy más
egészséges étel
• Vegyél be 1 Mito2Max™
kapszulát étkezéskor
• Igyál legalább 240 ml vizet
• 1 db Smart & Sassy™ lágyzselatin
kapszula vagy 3-5 csepp
Smart & Sassy™ vízben

GYORSTIPPEK:
KÜZDJ A CÉLÉRT
Tűzz ki hosszú távú tervet, hogy legyen
perspektívád, és céltudatos lehess. A
fejlődés követéséhez és a motiváció
fenntartásához tűzz ki olyan mérhető
rövid távú célokat, amelyek elvezetnek a
hosszabb távú céljaidhoz.
MARADJ POZITÍV
A saját képességeidbe vetett hit segít, hogy
kellően motivált maradj céljaid eléréséhez.
TARTSD SZÍNESEN
A változatos színű, teljes értékű ételek
különböző jótékony hatásokkal bírnak.
Igyekezz a tányérjára tenni a szivárvány
minden színét, hogy sokszínű legyen a
tápanyagbevitele.

VACSORA

• Fehérje (igény szerint)
és zöldségek
• Igyál legalább 240 ml vizet
• 1 db Smart & Sassy™ lágyzselatin
kapszula vagy 3-5 csepp
Smart & Sassy™ keverék vízben

MARADJ HIDRATÁLT
Igyál napi 2 liter vizet. A finomabb
ízért keverj 3-5 csepp Smart &
Sassy™ keveréket minden pohár
vízhez.
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A NAPI WELLNESS-ÉLETMÓD SZOKÁSAI
Legalább 30 perc mozgás naponta
Nyújtás vagy jóga a hajlékonyság növeléséhez

DEEP BLUE™
Masszírozd be az olajat a kívánt területekre.
Szükség vagy igény szerint használd edzés előtt és
után. Próbáld ki a Deep Blue™ olajat, majd extra
hatásért kenj a bőrödre egy réteg Deep Blue™
bedörzsölő krémet.

DEEP BLUE POLYPHENOL
COMPLEX™
Gyömbér- és kurkuminkivonatot, rezveratrolt és
más polifenolokat tartalmaz.
Étkezés közben vegyen be napi 2 kapszulát; egyet
reggel és egyet este.

dōTERRA AIR™
Megteremti a könnyed légzés érzetét.
Dörzsölj egy-két cseppet a mellkasra. Hígítsd,
ha szükséges.

PRÓBÁLD
KI EZT IS
Gazdagítsa a kedvenc
tejhelyettesítő
shake-jét fagyasztott
bogyós gyümölcsökkel,
banánnal és 3 csepp
tangerin olajjal.

MITO2MAX™
Egységesített növényi kivonatok és metabolikus
kofaktorok szabadalmazott formulájával nyújt
támogatást az elfoglalt életmódhoz.
Vegyen be naponta 1 kapszulát.
Hosszú távon helyettesítsd ezzel a
koffeintartalmú italokat.

CSOKI-BORSMENTA
TRIMSHAKE

235 ml kókuszvíz vagy mandulatej
2 kanál a kedvenc csokiturmixodból
1 csepp Borsmenta
Jég (igény szerint)
Turmixold csomómentesre
az összetevőket.

7

Pihenés és
stresszkezelés
Az alvás javítja a hangulatot, és lehetőséget ad a testnek
a regenerálódásra és a megújulásra. Használd az
esszenciális olajokat a nyugtató, pihentető hatásukért.

KEDVENC MEGOLDÁSOK A BÉKÉS PIHENÉSHEZ
BÉKÉS ÁLMOK

Kenj néhány csepp levendulaolajat
vagy dōTERRA Serenity™ keveréket
alvás előtt a talpadra.

MÉLY ALVÁS

Vegyél be 1-2 dōTERRA Serenity™
lágyzselatin kapszulát lefekvés előtt.

RELAXÁCIÓ EGY
PILLANAT ALATT

Keverj össze 1-3 csepp Vadnarancsot és
Vetiverfüvet, és masszírozd be vele
a lábfejedet és a gerinced mentén.

KÖNNYED LÉGZÉS

RELAXÁLÓ
FÜRDŐSÓK
350 g Epsom só
10 csepp dōTERRA Balance™,
dōTERRA Serenity™
vagy Levendula

Gargarizáljon 1-2 csepp dōTERRA
On Guard™ keverékkel, és
külsőleg alkalmazza a dōTERRA Airt,
vagy használja a dōTERRA Air™
légúttisztító stiftet.

PETAL PÁROLOGTATÓ

Keverd össze és szórd
a fürdővízbe.

Kicsi, praktikus és alvásbarát párologtató
éjjeli fénnyel és messzire érő párával.
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A NAPI WELLNESS-ÉLETMÓD SZOKÁSAI
7-9 óra pihentető alvás minden éjjel

Érzelmi egyensúly

Napi tudatos jelenlét/meditáció

Érezd jól magad, és maradj
kiegyensúlyozott. Ismerd fel az érzelmeidet,
és találd meg azokat a dōTERRA™ olajokat,
amelyek elősegítik az érzelmi egyensúlyt.

dōTERRA
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dōTERRA

FORGIVE™

Megújító keverék
Megkönnyebbülten és
megújultan léphetsz tovább.
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Hangulatemelő keverék
Ragyogó kisugárzást és vidám
hangulatot teremt, és fokozza a
boldogságot és a határozottságot.
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Vígasztaló keverék
Reménytelinek,
nyugodtnak és érzelmileg
kiegyensúlyozottnak
érezheted magad.
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Megerősítő keverék
Erősíti a nyugalom és higgadtság
érzetét, és segít visszatérni a
békéhez és a jelenléthez.
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Bátorító keverék
Erősítsd meg az önmagadba vetett hited. Növeld bátorságodat,
önbizalmadat, és engedd szabadon kreativitásodat, hogy a
törekvéseid hatékony eredményt hozzanak.

dōTERRA

PASSION™

Inspiráló keverék
Újra felkelti az
érdeklődést, és ösztönzi
a kockázatvállalási és
az új felfedezésre való
hajlandóságot.

A szintetikus
anyaoknak való
kitettség csökkentése
A természet átéli a felszabadulás és megújulás ciklusait.
Testünk szintén átéli a megújulás évszakait. Az általános
jó közérzet érdekében a dōTERRA CPTG™ esszenciális
olajok támogatják a test természetes megújulási
folyamatát.

AZ ÁLTALÁNOS JÓ KÖZÉRZETÉRT
TAPASZTALD MEG 30 NAPIG A dōTERRA
TERMÉKEINEK HATÁSÁT
1-30. NAP
Lifelong Vitality Pack™
2 kapszula a reggeli és esti étkezésekkel

ZenGest TerraZyme™
1-3 kapszula naponta étkezés közben

1-30. NAP
Zendocrine™ lágyzselatin kapszula
Naponta 1 lágyzselatin kapszulát

TIPP

Használd naponta
a citrusolajat vízbe
keverve a mesterséges
édesítőszerek és
ízesítők helyett.

Citrom
Tegyen egyetlen csepp olajat egy pohár vízbe
naponta egyszer

MIÉRT SZÜKSÉGES A
HIDRATÁLÁS?

11-20. NAP
GX Assist™
1 lágyzselatin kapszula naponta a reggeli vagy esti
étkezés közben

• Hangulatjavító
• Támogatja a természetes
testi funkciókat
• Javítja az általános közérzetet

21-30. NAP
DDR Prime™ lágyzselatin
1 lágyzselatin kapszula
naponta a reggeli vagy
esti étkezés közben
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PB Assist+™
1 kapszula a reggeli, déli és
esti étkezésekhez

A NAPI WELLNESS-ÉLETMÓD SZOKÁSAI
Legalább 8-10 pohár víz naponta
Cserélje le a kereskedelemben kapható tisztító és
testápolási termékeket

ÖNGONDOSKODÁS
dōTERRA ON GUARD™
FOGKRÉM
Frissíti a szájat.

ESSZENCIÁLIS OLAJOS
BŐRÁPOLÓ KÉSZLET

Növényi alapú, esszenciális olajos
bőrápoló termékcsalád.

dōTERRA SALON
ESSENTIALS™ TERMÉKEK
Esszenciális olajos prémium
hajápoló termékek: Védősampon
és nyugtató balzsam.

ON GUARD TISZTÍTÁS

Növényi alapú, méreganyagoktól mentes
tisztító oldat, amely tisztítja a levegőt, és
megszünteti a kellemetlen szagokat.

dōTERRA
On Guard™
tisztító
koncentrátum
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dōTERRA
On Guard™
mosószer

dōTERRA
On Guard™
habzó
kézmosó

Tájékozott öngondoskodás
Váljon nálad szokássá a dōTERRA természetes megoldásainak használata,
mint első védelmi vonal. Használj egy megbízható esszenciális olaj
útmutatót, és ismerd meg a számos könnyen elérhető lehetőséget és
azok használatát.

PASTTENSE™

A pozitív hangulatért használd a
golyós készítményt a halántékon,
a nyakon és a vállakon.

CORRECT-X™

Használd a kenőcsöt a bőr
nyugtatására.

dōTERRA ON GUARD™
Cukorkák és gyöngyöcskék.
Naponta 1 cseppet vagy
legfeljebb 5 gyöngyöcskét
fogyasszon.

LEVENDULA

Használd a nyugalomért,
kényelemért és nyugtatásért.

8 FIOLÁS KULCSTARTÓ

Csomagold be a 8 leggyakrabban
használt olajodat, így mindenre
felkészült lehetsz!

KULCSTARTÓS KEDVENCEK
Lavender
ZenGest™
Borsmenta
Tömjén
dōTERRA Air™
dōTERRA On Guard™
Deep Blue™
Teafa
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Esszenciális olajos támogatás
Az általános jó közérzet támogatásához és elősegítéséhez használd naponta az esszenciális olajokat.

LAZÍTÁS

BŐR ÉS HAJ

• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Serenity™
• Borsmenta
• Tömjén
• Levendula
• Rose Touch

• Salubelle™
• Szantálfa
• dōTERRA Salon Essentials™
Hajápolás

MEGŐRZÉS

NYUGALOM

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
• dōTERRA On Guard™
• Citrom • Teafa • Kakukkfű

• Tömjén
• DDR Prime™
• xEO Mega™ • Bazsalikom
• Bergamott • Copaiba

TÁMOGATÁS

REVITALIZÁLÁS

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

• Zendocrine™ • Muskátli
• Zendocrine™ Lágyzselatin
kapszula
• Borókabogyó • Citrom

JÓLLÉT

FESZÜLTSÉGOLDÁS
• AromaTouch™
• Deep Blue™ Rub • Deep Blue™
• Indiai citromfű
• Kúszó fajdbogyó
• Szibériai fenyő

• Édeskömény
• Gyömbér
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• ZenGest™
• Borsmenta

A wellness-testreszabása

Ha mindegyik szintre hangsúlyt helyezel, azzal gondoskodhatsz arról, hogy erővel töltve éld az életét. Nézd meg újra az
értékeléseid az egyes területeken a 3. oldalon. Válaszd ki a kívánt támogatást a dōTERRA Wellness életmódpiramisának
minden egyes alábbi szintjéről.
ALAPVETŐ TÁPLÁLKOZÁS

Energizálás, támogatás és megerősítés
30

TESTMOZGÁS

PIHENÉS ÉS STRESSZOLDÁS

Nyugalom és feltöltődés

Alvás támogatása

NAPOS

TERMÉKGARANCIA
G E DE T T S É

G

E

LÉ

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Mito2Max™

Deep Blue™

Levendula

Petal párologtató

dōTERRA Serenity™

Frissít és élénkít

dōTERRA Serenity™
lágyzselatin kapszula

Érzelmi támogatás

PB Assist™ Jr

dōTERRA a2z Chewable™

Q Mega™

dōTERRA Air™

Borsmenta

Az egészséges étrend és rendszeres
testmozgás részeként
Essential Aromatics Touch csomag

ZenGest TerraZyme™

PB Assist+™
Smart & Sassy™

Napi szokások csomag

Sportolók csomagja
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Elevation™

Citrus Bliss™

dōTERRA
Balance™

Essential Aromatics™ csomag

SZINTETIKUS ANYAGOKNAK
VALÓ KITETTSÉG
CSÖKKENTÉSE
A tisztulás elősegítése

TÁJÉKOZOTT
ÖNGONDOSKODÁS
Védelem és helyreállítás

Célzott támogatás
Jegyezd fel a kívánt lehetőségeket a 13. oldalról.

1.
2.
Citrom

Tangerin

dōTERRA
On Guard™

Tömjén

ClaryCalm™

Teafa

On Guard™ Tisztító

dōTERRA
On Guard™
tisztító
koncentrátum

dōTERRA
On Guard™
mosószer

dōTERRA
On Guard™
habzó
kézmosó

Öngondoskodás

dōTERRA
On Guard™
fogkrém

Sampon és
kondícionáló

Alapvető bőrápoló csomag

PastTense™

InTune™

TerraShield™

Correct-X™

DDR Prime™

dōTERRA Touch™ csomag
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3.

Wellness-konzultáció

Érd el a wellness-céljaid!
Illóolaj-útmutató/-alkalmazás:

Írd le a wellnessprioritásaid, és keresd meg rájuk a megoldást. A Neked megfelelő megoldásokat a 13. és a.17. oldalon, illetve a

termékkalauzban találhatod meg.

Te és családod legfontosabb wellnessprioritásai

Megoldások, amelyekkel rendelkezel,
vagy amelyekre szükséged van

90 napos célok

1.
2.
3.

Készítsd el a napi wellness-tervedet.

Fogd a fent azonosított megoldásokat, és rendszerezd be azokat a napi tervedbe.
REGGEL

Napi wellness-szokások
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Tömjén T
ZenGest TerraZyme™ M
dōTERRA On Guard™
Citrom

DÉLUTÁN

M

ZenGest TerraZyme™ M
dōTERRA Balance™ T
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ESTE

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™ M
Levendula T

M

M

T = helyileg M = étkezéshez

Milyen egyéb wellness-döntések segíthetnének elérni a céljaidat? (például több víz, alvás, testmozgás, étrendbeli változtatások stb.)
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A wellnessmegoldásokkal mindenre képes lehetsz az életedben.

Készítsen 90 napos wellnesstervet, ehhez vedd fel a szükséges termékeket az LRP-rendelésébe (javasolt a hónap 5. és 15. napja között végezni).
1. HÓNAP LRP

Date:

TELJES PV

/

2. HÓNAP LRP

Date:

TELJES PV
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/

3. HÓNAP LRP

Date:

TELJES PV

/

Elso lépések
ÖNÁLLÓ OLAJOK

——— Bazsalikom Gyógynövényes íze jól a illik
sós-fűszeres jellegű ételekhez
——— Bergamott Nyugtató és csillapító hatású
helyileg használva
——— Borókabogyó Nyugtató aromája
kiegyensúlyozottá tesz; jótékony hatással
lehet a bőrre
——— Borsmenta G Frissítő, erőteljes ételízesítő
——— Ciprus Hatékony támogató a zsíros
bőr számára
Citrom
Az ételek ízéért; édes és pikáns
———
felütést ad a recepteknek
——— Copaiba Elősegíti a sima, tiszta bőrkinézetet
——— Duglászfenyő Elősegíti a pozitív
kedélyállapotot
Édekömény
Vízhez és teához adva, erőteljes
———
édes aromát és ízt ad
——— Eukaliptusz Bőrön és hajon alkalmazva
megújító hatású
——— Fahéj Nagy hatóerejű, édes fűszer
ételeink ízesítésére
——— Fekete bors Fokozza az ételek ízét
——— Grépfrút Jellegzetes illatú, savanykás ételízesítő,
hangulatemelő
Gyömbér
Népszerű konyhai fűszer,
———
melengető zamatáról és nyugtató
hatásáról ismert
——— Ilang Ilang Parfümök és hajápolási termékek
összetevője; felüdít az illata
Indiai
citromfű Mély, citrusos íz; édes és
———
sós-fűszeres receptekben használatos
——— Jázmin Touch Jobb kedvre derít; használatával
az arcbőr egészségtől ragyogó lesz;
személyre szóló illat
Kakukkfű
Friss, gyógynövényes ételízesítő
———
——— Kardamon Ízletes fűszer sütéshez és
főzéshez
——— Koriandermag Könnyed, virágos ételízesítő
——— Korianderzöld Friss, zamatos ízt ad az
ételeknek
——— Kúszó fajdbogyó Csillapító hatású fizikai
megterhelés után
——— Levendula Használatával a bőr egészségtől
ragyogó lesz; gyakran használják pihentető
hatásáért
——— Majoranna Ételízesítő, nyugtató, pozitív
hatású belsőleg használva
——— Mirha Nyugtatja a bőrt; segít elérni az érzelmi
kiegyensúlyozottságot
——— Muskátli Támogatja a tiszta és egészséges
bőr kinézetet
——— Muskotályzsálya Megnyugtatja a bőrt
——— Olasz szalmagyopár Javítja a bőrkinézetét
——— Oregánó Csípős fűszernövény
——— Óriás tuja Jótékony hatással van a bőrre

——— Orvosi citromfű Külsőleg alkalmazva
kellemesen pihentet
——— Pacsuli Használhatja a bőr nyugtatására és
tisztítására; fokozhatja a nyugalom érzését
Római
kamilla Megnyugtatja a bőrt, a
———
hajat és a testet
——— Rozmaring Gyógynövényes aromájú
ételízesítő
Rózsa
Touch Segítség a bőrnek; virágos,
———
felemelő aroma
——— Szantálfa Segítség a bőrnek és a hajnak;
segít a hangulat javításában
——— Szegfűszeg Főzésnél használt fűszer;
hozzásegít a friss lehelethez
——— Szibériai fenyő Nyugtató hatással van a bőrre
——— Teafa Tisztító; bőrtámogató; az egészséges
arcbőrért
——— Tömjén Helyileg alkalmazva támogatja a
relaxációt, kiegyenlíti a bőr hinyosságait
——— Vadnarancs Élénkítő és energizáló
——— Vetiver Nyugtató és földelő hatású
——— Vörös cédrus Támogatja a tiszta és
egészséges bőrkinézetet inhalálva és
helyileg alkalmazva
——— Zöldcitrom Felerősíti az ételek ízét

MÁRKÁZOTT OLAJKEVERÉKEK
——— dōTERRA Adaptiv™ Nyugtató, mégis
feltölt energiával
——— dōTERRA Air™ Nyugtatja az érzékeket
——— AromaTouch™ Külsőleg alkalmazva
kellemesen pihentet
——— dōTERRA Balance™ A kiegyensúlyozottság
és a pozitív gondolatok felé visz
——— Citrus Bliss™ Élénkítő; segít megerősíteni az
összpontosítást és a tisztánlátást
Nyugtató, csillapító hatású
ClaryCalm™
———
——— DDR Prime™ L Általános jó közérzet
——— Deep Blue™ Helyileg alkalmazva nyugtató
és hűsítő hatású
InTune™
A tisztánlátás érzéséhez segít hozzá,
———
miközben nyugtató hatást fejt ki
——— Jóga Kollekció Felerősíti a jógagyakorlás
áldásos hatását
dōTERRA
On Guard™ G L Meleg, citrusos és
———
fűszeres ízt kölcsönözhetünk vele forró
italoknak és desszerteknek
——— PastTense™ Támogatja a relaxációt
——— Salubelle™ Támogatja a bőr egészségét
és megújulását
——— dōTERRA Serenity™ L Pihentető és
nyugtató hatású
——— Smart & Sassy™ L Támogatja a pozitív
hangulatot, megújító hatású
TerraShield™
Olyan esszenciális olajok elegye,
———
amelyek védenek a kellemetlen környezeti
hatásokkal szemben

——— Zendocrine™ L Add vízhez, teákhoz vagy
citrusos italokhoz
——— ZenGest™ L Kiadós lakomák, nehéz ételek után
használja

WELLNESS
——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Sajátos
összetételénél fogva hűsítő megnyugvást
hoz a test számára
——— Frakcionált kókuszolaj Olajak higítását segíti
elő, bőrhidratáló
——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Étrend-kiegészítő
——— Phytoestrogen Lifetime Complex
Sztandardizált növényi fitoösztrogéneket
tartalmaz és teljes értékű táplálék kivonatot
TriEase™
lágyzselatin kapszula Egyenlő
———
részben tevődik össze citrom, levendula és
borsmenta esszenciális olajokból, lágyzselatin
kapszulába zárva; kényelmesen használható
utazás vagy szabadtéri program során
Zendocrine™
Complex Szabadalmazott
———
keverék Tartalmaz: Tangerine, Rozmaring,
Muskátli, Borókabogyó, Koriander levél
esszenciális olajokat

SZEMÉLYES HIGIÉNIA
——— Correct-X™ Nyugtatja a bőrt, és segít
csillapítani az irritációt
HD
Clear™ Skin Care Arctisztító és
———
Habzó Arcmosó
——— dōTERRA Salon Essentials™ Védelmező
sampon és Lágyító Balzsam
——— dōTERRA™ SPA kéz- és testápoló krém
Olajokkal gazdagított alapkrém

MINDENNAPOKRA
——— dōTERRA Air™ cukorka Kényelmesen élvezheti
a doTERRA Air™ keverék jótékony hatását
——— Deep Blue™ Rub Csillapító lotion
——— Lumo/Petal/Pilot/Volo párologtató
Párologtatók, amelyekkel a levegőbe
juttathatók az olajok
dōTERRA
On Guard™ cukorka Kényelmesen
———
élvezheti a dōTERRA On Guard™ keverék
jótékony hatását
——— dōTERRA On Guard™ fogkrém Fehérítő
fogkrém
——— dōTERRA On Guard™ habzó kézmosó
Használata után a keze frissen és citrusosan
tisztán illatozik
——— Veggie Caps Növényi alapú üres gélkapszula

Elérhető: G gyöngyöcske L lágyzselatin kapszula
JOGI NYILATKOZAT: Ez az információ kizárólag oktatási célú, nem célja helyettesíteni az orvosi ellátást és semmilyen egészségügyi problémára nem javasolható gyógymódként. Kérünk keress fel minősített egészségügyi szakembert a megfelelő ellátásért!
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Huségprogramban megszerezheto jutalmak
Hogyan vásárolhatsz a legügyesebben

Standard nagykereskedelmi rendelést bármikor leadhatsz 25%-kal a kiskereskedelmi
ár alatt, de a legjobb értékért hűségprogramos (LRP-) rendelést adj le, amellyel sokkal
többet takaríthatsz meg, és akár ingyenes termékekhez is juthatsz.

Vásárolj egy
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
vagy Daily Nutrient Pack csomagot
+ Tetszőleges kombinációban akár kettőt is választhat a lent felsorolt
termékekből kedvezményes áron
Deep Blue
Polyphenol Complex™

Mito2Max™

Mikor használhatom a hűségpontokat?

GYAKORI KÉRDÉSEK A HŰSÉGPROGRAMRÓL

• A hűségpontok a kibocsátásuk napjától számított 12 hónap után
lejárnak, és a megszerzésük időpontjától kezdve beválthatóak.

Hogyan hozhatom létre vagy módosíthatom a
hűségrendelésemet?

Hogyan kaphatom vissza a szállítási díj 100%-át?

• Jelentkezz be a mydoterra.com oldalon! Kattints a „Create a New
LRP Template” (Új LRP-sablon létrehozása) pontra, vagy módosítsd
egy meglévő LRP-rendelés tételeit.

• A szállítás 50 százalékát Szállítás után járó pontok formájában
visszatérítjük, amikor hűségrendelést ad fel. A fennmaradó
50 százalékot akkor térítjük vissza Szállítás után járó pontok
formájában, ha a hűségrendelés feldolgozása online történik az
ügyfélszolgálat felkeresése nélkül.

Hogyan törölhetem a hűségrendelésemet?

•H
 űségrendelésed bármikor törölheted telefonon vagy a következő
címre küldött e-mailben: europeanorders@doterra.com. A
dōTERRA ügyfélszolgálata segít majd Neked beváltani minden
összegyűlt ingyenes hűségpontod. Ha törlöd a hűségrendelésed,
visszakerülsz a 10%-os induló LRP-százalékra, amikor újra
rendszeresen LRP-rendeléssel vásárolsz.

Hogyan hozhatom ki a legtöbbet a dōTERRA
promócióiból?

• Adj le legalább 125 PV-nyi (személyes forgalomnyi) hűségrendelést
a hónap 1. és 15. napja között. Ezzel jogosulttá válsz arra, hogy
ingyen megkapd a hónap termékét, és kiaknázd a promóciókat.
figyelj oda arra, hogy PV-ről vagy árról van-e szó, mivel számos
promóció PV-hez kötött, és a hónap 1. napján kezdődik.

Mi van akkor, ha vissza akarom küldeni a terméket?

• Felnyitott vagy használt termékekért a dōTERRA a vásárlástól
számított 30 napon belül a vételár 90 százalékát, bontatlan termék
esetén a vásárlási ár 100 százalékát visszafizeti.

SZEMÉLYES FORGALOMNYI (PV)

Lehet-e egynél több hűségrendelésem?

Hűségpontok megtartása

• Igen. Ha a havi rendelésednél többre van szükséged, egyszerűen
módosítsd a hűségrendelését, és adja fel újra, mindegy, melyik
napját/napjait írjuk a hónapnak. Annyi rendelést állíthatsz össze,
amennyit csak akarsz. Ne felejts el törölni minden olyan rendelést,
amelyet a következő hónapban nem szeretnél megkapni.

Szerezz 10–30%-nyi pontot, és növeld az
LRP-százalékot
Jövedelemszerzésre való jogosultság
A hónap ingyenes terméke
(a hó elsejétől tizenötödikéig leadott rendelések)
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Hogyan kaphatok vissza 30 százalékot az
INGYENES hűségpontokkal?

Hogyan válthatom be a hűségpontjaimat?
• A virtuális bevásárlókosaradban válaszd ki a „Pontok
felhasználása” lehetőséget azoknál a termékeknél, amelyekre
a hűségpontokat be szeretnél váltani. Az új pontokat az egyes
rendelések feladását követő hónap 15. napján kapod meg.

•A
 belépés utáni első rendelés hónapjától kezdve idővel
növekedni fog az LRP-százaléka.
•A
 z induló LRP-százalék függ az induláskor megvásárolt
csomagtól. Bármilyen százalékkal is indulsz, ez minden 3.
hónapban 5 százalékkal növekszik, amíg el nem éred a 30
százalékos maximális LRP-százalékot.

SZEREZZ AKÁR 30% INGYENES HŰSÉGPONTOT
Ahogy telik az idő, növekszik az LRP-százalékod.

25% NAGYKERESKEDELMI KEDVEZMÉNY
SZÁZALÉKOS VISSZATÉRÍTÉS HŰSÉGPONTOKBAN:

10%

1-3 Hónapig

15%

4-6 Hónapig

TOTAL MEGTAKARÍTÁS & KREDITEK

35%

40%

20%

25%

30%

7-9 Hónapig

10-12 Hónapig

13+ Hónap

45%

50%

55%

ALAPVETŐ TIPPEK
Hatékonyság
A felmerülő aggályok megoldásához
használd az útmutatókat.
A különböző olajok különbözőképpen
hatnak az emberekre. Ha nem éred
el a kívánt eredményt, próbálj ki más
olajokat vagy alkalmazási módokat.
Masszírozd be a gyors felszívódás és
a hatás növelése érdekében.
Próbálj ki különböző és/vagy
többféle alkalmazási módokat.

Biztonság
Ne kerüljön szembe, orrba vagy fülbe.
Érzékeny bőrhöz és a tartós
felszívódáshoz hígítsd Frakcionált
kókuszolajjal. Olvasd el a dōTERRA
érzékenységi útmutatóit. A dōTERRA
Touch™ termékcsalád kényelmes
előre hígított olajokat is kínál.
A citrom, vadnarancs, bergamott,
lime, grépfrút vagy más citrusolajok
külsőleg történő használata után pár
óráig ne érje nap a kezelt felületet.
Olvasd el a címkéket és kövesd
az ajánlásokat.
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Helyes gyakorlatok
Ne tedd ki az olajokat közvetlen
napfénynek vagy szélsőséges
hőmérsékletnek.
Az olajokat tárold üvegcsékben, mivel
némi műanyagot idővel lebonthatnak.
A dōTERRA™ olajok nagyon erősek.
A legjobb eredmény elérése
érdekében használj gyakrabban
kisebb mennyiségeket.

' ' információ
Bovebb
Empowered Life sorozat
oterra.com/US/en/empowered-life-series
Ha megnézed ezt a
webináriumsorozatot, még többet
tudhatsz meg arról, mennyiféle módon
használhatóak a dōTERRA termékei.

Tegye le a voksát a dōTERRA
Daily Drop™ mellett
Életmóddal foglalkozó e-mailsorozat a doterra.com oldalon a
Living részben, vagy Letöltheted
az appot is.

Tag száma
Jelszó
Jelentkezzen be itt: mydoterra.com

Tudj meg többet és gyűjts
remek ötleteket
a Living magazinból

Fogj egy termékkalauzt, vagy
nyisd meg a mobilalkalmazást

A Te támogatásodnak legfontosabb forrásai:
Nézd meg a doterraeveryday.eu/contact oldalt,
ahol az európai ügyfélszolgálat elérhetőségi
adatainak teljes listáját megtalálod

Telefon:
E-mail:
Más támogatás:
Telefon:
E-mail:

Csoportos hívás/Weboldal/Facebook-csoport(ok)

Közelgő helyi vagy online tanfolyamok és események

MINDEN ÜVEG ELŐRÉBB VISZ
Ha következetesen használod a dōTERRA termékeit, az megváltoztathatja az életed, valamint világszerte a
termelők és családjaik életét. Minden csepp olaj azokat a dolgos kezeket testesíti meg, amelyek mindannyiunk
hasznára a földet gondozták.

OSZD MEG A SZERETTEIVEL

VÁLTOZTASD MEG MÁSOK ÉLETÉT

Tarts a barátainak és a
családjának dōTERRA órát!

TERMELJEN JÖVEDELMET ÉS
GYAKOROLJON HATÁST

VÁLTOZTASS A JÖVŐJÉN

Indítsd be dōTERRA vállalkozásod: oszd
meg másokkal a természetes megoldásokat,
add tovább ezek erejét és tanítsd meg
másoknak egyanezt.
* Minden védjeggyel és bejegyzett védjegyszimbólummal ellátott szó a
dōTERRA LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
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