Természetes megoldások
az egészséges és gazdag élethez

Biztonságos, hatékony és megfizethető egészségügyi megoldásokra van szükséged?
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AZ ESSZENCIÁLIS OLAJOK HATÉKONYAK
A természet hatékony
megoldása

NAGYÍTOTT

Borsmenta levél olaj zacskó

Miért az új minőségi szabvány?
SZINTETIKUS
ÉTEL

• Több száz különféle összetevőt
tartalmaznak, amelyek
összetett és sokoldalú
hatásmechanizmusok
útján biztosítják a
legváltozatosabb előnyöket.
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Borsmenta tea
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1 csepp
Borsmenta olaj

• Megfizethető.

KIVÁLTÓ OK

A dōTERRA BIZTONSÁGOS ÉS TISZTA

• Az összetevőket növényekből
vonjuk ki, illetve nyerjük ki lepárlás
útján a jótékony hatásaikért.

• Együttműködik a testtel a
problémák és kiváltó okok
leküzdéséhez.
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• Törődik a test szükségleteivel és a
kiváltó okokkal
• Növényi kivonat
• Javítja az általános jóllétet
• Biztonságos előnyök
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• A tünetek kezelésére kifejlesztve
• Izolált szintetikus anyagokból készült
• Mellékhatások (ismert és
nem ismert)
• Évente 6,5 trillió dollár áldozva a
világszintű egészségügyre
• Vajon jól járunk vele?
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Modern megközelítés

TESZTELT
™

dōTERRA's minőség
és TISZTASÁGI szabvány

Illóolajok minősítései

Bevizsgált. Megbízható.

• A növényeket saját természetes élőhelyükön takarítják be.
• Ellenőrzötten tiszta; töltőanyagoktól és
szennyeződésektől mentes.
• Szigorú tesztek gondoskodnak az olajok valódiságáról
és hatóerejéről.

HOGYAN HASZNÁLJUK A dōTERRA ESSZENCIÁLIS OLAJAT

A dōTERRA esszenciális olajai számos módon
felhasználhatóak. Szolgáljanak akár ízletes összetevőként
kedvenc édes vagy sós-fűszeres ételéhez, segítségül a
háztartásban vagy kiegészítőként mindennapi arc- és
bőrápolási rutinjához, biztosan minden olaj esetében
megtalálja majd a tökéletes alkalmazási módot.

Teljes életet élni
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1 . M I T TA R T A J Ó L L É T É V E L K A P C S O L AT O S L E G F Ő B B S Z E M P O N T O K N A K ?
Szeretnék kevésbé:

Szeretnék jobban:
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2. KÉSZEN ÁLLSZ AZ EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK FELFEDEZÉSÉRE?
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ZENGEST
ENGEST™
™

• Keverd a citrus italokhoz, teákhoz
vagy vízhez
• Enyhíti a gyomorbántalmakat
• Használj naponta egy cseppet az
életmódváltáshoz
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dōTERRA AIR™

6

LEVENDULA

PASTTENSE™

• Enyhíti a feszültséget és a rossz
közérzetet
• Masszírozd a halántékba és a nyak
hátsó részébe
• Élénkítő fellendülés

ON GUARD™

• Meleg, citrusos és fűszeres ízt
kölcsönözhet vele forró italoknak
és desszerteknek
• Energizál és felemel

• Nyugtatja az irritált bőrt
• Támogatja az ellazulást
•A
 lkalmazd hosszantartó napozás után
• Elősegíti a béke érzetét
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dōTERRA SERENITY™

8

AROMATOUCH™

TEAFA

• Fiatalítja és tisztítja a bőrt
• Enyhíti a bőrirritációt
• Elősegíti az arcbőr egészséges
megjelenését
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• Segít megnyugtatni az érzékeket
• Elősegíti a tiszta légutak érzetét
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• Alkalmazza edzés előtt vagy után
• Használja az izmok nyugtató és
pihentető átmasszírozásához
• Vigye fel az izomkörnyéki
területekre egy munkanap végén
vagy cipekedés után
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FRAKCIONÁLT KÓKUSZOLAJ
• Illatmentes hordozóolaj
• Remek az esszenciális olajok
érzékeny bőrre való felviteléhez
• Tartós szállítás bizonyos helyeken
• Használd hígításhoz

FENYŐTÖMJÉN

• Fiatalítja és nyugtatja a bőrt
• Kiegyensúlyozza és emeli a hangulatot
• Csökkenti a feszültségérzetet
• Elősegíti az egészséges sejtfunkciót
•K
 ezelje a kezét és a lábát tömjénes
masszázzsal a kellemesen
melegítő érzetért

• Használja a nyugalom és ellazulás
érzésének elősegítésére
• Az alváshoz készülődés remek kísérője

•H
 asználja egy nyugtató masszázshoz
• Segít az ellazulásban

DEEP BLUE RUB™
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CITROM

•H
 idegen sajtolják a citrom
külső héjából, hogy megőrizzék
jellegzetesen finom
összetételét, valamint hasznos és
erőteljes tulajdonságait
• Étel és ital ízesítő
• A szénsavas és cukros üdítők
alternatívájaként add hozzá vízhez

3 . P R Ó B Á L D K I A Z A L Á B B I N A P I R U T I N O K AT

dōTERRA LIFELONG

13 VITALITY PACK™ (LLV)
Az életre szóló vitalitás és jóllét felé
vezető tápanyagbeli támogatás.

A
LEGJOBB
TERMÉK

30 napos
elégedettségi
garancia

•M
 ICROPLEX VMz™: Teljes értékű multivitaminok
és ásványi anyagok
• ALPHA CRS™+: Egy kizárólag a dōTERRA-nál megtalálható
szabadalmazott keveréket tartalmaz erőteljes polifenolokkal
• xEO MEGA™: A karotinoidok széles spektrumát és kilenc
esszenciális olajat biztosít

Próbáld meg beépíteni ezeket az újdonságokat a
mindennapi életvitelébe.
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™: 2 kapszula a reggeli és déli étkezésekkel
Citrom: Naponta 1 csepp vízben oldava
Fenyőtömjén: Masszírozd a bőrbe a
kiegyensúlyozott közérzetért
On Guard™: Energizálás; 1 csepp vízben oldva naponta
dōTERRA Balance™: Kiegyensúlyozó; 2-3 csepp külsőleg
PB Assist+™: Élő baktérium kultúrák; 1 kapszula naponta

Válaszd

NAGYKERESKEDELMI

KISKERESKEDELMI
Rendelj Wellness
tanácsadódon
keresztül.

ki a számodra legjobb készletet

VAGY

Regisztrálj, és éljen a
kiskereskedelmihez képest
25%-kal alacsonyabb
árakkal!

A dōTERRA törzsvásárlói tagságának ára 20 €, illetve kedvezményesen
is kiváltható bármely belépőcsomag megvásárlása esetén. Az éves
megújítás díja 15 €. A megújítással egyben szert teszel egy INGYENES
15 ml-es borsmenta olajra is! (17,50 € törzsvásárlói értéknek megfelelő.)
A fenti árak nem tartalmazzák az áfa értékét.

BUSINESS LEADER CSOMAG
FAST TRACK BÓNUSZ

+400 hűségpont*
Induljon 25%-os LRP-százalékkal!

Tartalma: Szinte minden olaj, számos wellness termék, spa család termékek, living termékek, dōTERRA Essential Aromatics™ olajok,
2 ml-es mintaüvegcsék (12), dōTERRA Lumo™ diffúzor, Esszenciális olajokat bemutató füzet. A csomag részleteiért látogasd meg
a doterraeveryday.eu/marketing-materials/ oldalt.

HOME ESSENTIALS KÉSZLET

Tartalma: 15 ml-es Fenyőtömjén, Levendula. Citrom, Teafa, Oregánó,
Borsmenta, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,
On Guard™, dōTERRA Petal™ diffúzor és esszenciális olajat bemutató füzet.

FAMILY ESSENTIALS KÉSZLET

Tartalma: 5 ml-es Fenyőtömjén, Levendula, Citrom, Teafa, Oregánó,
Borsmenta, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, On Guard™,
és esszenciális olaj füzet.

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK KÉSZLET

FAST TRACK BÓNUSZ

+100 INGYENES hűségpont*
Induljon 15%-os LRP-százalékkal!

Tartalma: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Teafa, AromaTouch™, Fenyőtömjén, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Levendula,
Citrom, Borsmenta, On Guard™, Vadnarancs, (10 ml) PastTense™ (Egyéb): On Guard™ Gyöngyök, On Guard™ fogkrém, On Guard™
Kézmosó 2 adagolóval, On Guard™+ lágyzselatin kapszulák, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™
párologtató pálca, Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ védősampon, dōTERRA Salon Essentials™
hajápoló termékeivel, Frakcionált kókuszolaj (115 ml), dōTERRA Lumo™ Diffúzor, fadoboz, esszenciális olajokat bemutató füzet.

A VÁSÁRLÁS LEGOKOSABB MÓDJA:

Induló LRPszázalék:
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•A
 z INGYENES hűségpontok százalékos aránya
5%-kal nő háromhavonta egészen 30%-ig!*
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• Adj le egy 50 PV† értéket meghaladó hűségrendelést
minden hónapban ingyenes hűségpontokért.*
Rendelésed bármikor törölheted, vagy módosíthatod.

Huségpontok
Egyetlen, összesen legalább
125 PV† értékű hűségrendeléssel,
amelynek a feldolgozását minden
hónapban legkésőbb 15-ére
időzíted, ingyen a Tied lehet.

Termékgarancia: A részletekért olvasd el a dōTERRA pénz-visszafizetési irányelvét.
* A jogosultságszerzés menetével kapcsolatos további részleteket az LRP-hűségprogramot összefoglaló ismertetőben találhatsz. †Személyes forgalom (PV)

Életek

megváltoztatása

KIKNEK AZ ÉLETÉT SZERETNÉD MEGVÁLTOZTATNI?

SAJÁT ÉLETEMET VÁLTOZTATOM MEG!

éld meg

A WELLNESS

ÉLETMÓDOT

Szerezd meg Élő útmutatódat és ütemezd be életmód áttekintésedet
• Érd el termékeiddel a saját és családod számára a legjobb eredményeket.
• Maximalizáld nagykereskedelmi tagságod előnyeit.
VÁLTOZTASD MEG MÁSOK ÉLETÉT!

megosztás
MÁSOKKAL

Szerezd meg Megosztás útmutatódat és ütemezd be életmód áttekintésedet
• Szervezz egy órát és segíts barátaidnak és családodnak természetes
megoldásokat találni.
• Ingyenes termékeket és még sok mást is szerezhetsz!
SAJÁT JÖVŐMET VÁLTOZTATOM MEG!

Akárhányszor vásárolsz egy üvegcse
dōTERRA esszenciális olajat,
megváltoztatod valaki életét. — Emily Wright
VÁLTOZTASD MEG A VILÁGOT:
Minden vásárlás jobbá teszi a termelők és
közösségeik életét a dōTERRA Co-Impact
Sourcing™ és a dōTERRA Healinhg
Hands™ kezdeményezésein keresztül,
Részletek a doterra.com > Our Caring.

építs

JÖVEDELMET
ÉS GYAKOROLJ HATÁST

Szerezd meg Építkezés útmutatódat és ütemezd be életmód áttekintésedet
• Indítsd be dōTERRA vállalkozásodat bizonyított képzéssel és erős támogatással.
• Hozz létre tartós passzív jövedelmet és nagyobb szabadságot az életedben!†
†Az eredmények eltérőek lehetnek.

A dōTERRA világszerte javítja az életeket nap mint nap.
Csatlakozz hozzánk és tegyük a világot egy egészségesebb, boldogabb hellyé.

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 hiányosságait
——— 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
——— ClaryCalm™ Nyugtató, csillapító hatású
——— 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
——— 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 dōTERRA Air™ keverék jótékony hatását
——— Deep Blue Rub™ Csillapító lotion
——— Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™ párologtató
Párologtatók, amelyekkel a levegőbe
juttathatók az olajok
——— On Guard™ cukorka Kényelmesen élvezheted
a On Guard™ keverék jótékony hatását
On
Guard™ fogkrém Fehérítő fogkrém
———
——— On Guard™ habzó kézmosó Használata után
kezed frissen és citrusosan tisztán illatozik
——— Zöldségkapszula 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!

A természet
VOLT AZ EMBER ELSŐ ORVOSSÁGA.

M I N D E N,

AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN, OTT TALÁLHATÓ.
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