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KÜLDETÉSÜNK
A dōTERRA vállalatnál elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megosszuk a világgal az
esszenciális olajok életminőséget javító kedvező hatásait. Hogyan érjük el mindezt?
• A világ legjobb minőségű esszenciális olajainak
felfedezésével és kifejlesztésével, amelyet magasan
képzett botanikusok, vegyészek, egészségügyi
kutatók és szakemberek hálózatának segítségével
viszünk véghez.

• Oktatási lehetőségek biztosításával minden
érdeklődő számára, aki szeretné megtanulni,
hogyan lehet a letesztelt minőségű esszenciális
olajokat az öngondoskodó egészségmegőrzés
alternatívájaként használni.

• Az iparban használt legmagasabb minőségi,
tisztasági és biztonsági követelményeknek
megfelelő – CPTG™ Tanúsított, tiszta, letesztelt
minőségű – esszenciális olajok gyártásával.

• A hagyományos és az alternatív gyógyászat
egészségügyi szakembereinek összefogásával,
hogy ösztönözzük az esszenciális olajok további
tanulmányozását és tágabb alkalmazását a modern
gyógyászati gyakorlatban.

•W
 ellness Tanácsadók által végzett
termékforgalmazással, akik otthonról dolgozva helyi
szinten személyesen, globálisan pedig személyre
szabott webáruházakon keresztül bemutatják és
értékesítik a dōTERRA wellness termékeit, valamint
oktatásokat tartanak velük kapcsolatban.
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A szabadalmazott, esszenciális olajokkal készülő dōTERRA™ wellnesstermékek kizárólag Wellness
Tanácsadóink révén kerülnek forgalomba személyes megosztás útján, személyre szabott webhelyeken
keresztül, illetve wellnessközpontokban és sparészlegeken világszerte. A rendeléshez vegye fel a
kapcsolatot azzal a Wellness Tanácsadóval, akitől ezt a Termékkalauzt kapta, vagy keressen a lakóhelyén
illetékes tanácsadót a hátoldalon található telefonszámok egyikén. Wellness Tanácsadói viszonteladói
lehetőségek is a rendelkezésére állnak.

HA RENDELNI SZERETNE: Tekintse meg a hátoldalt
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A dōTERRA TÖRTÉNETE
Jobbá tesszük a világot: cseppenként, emberenként, közösségenként
2008-ban egy maréknyi egészségügyi és üzleti szakember azzal a közös elképzeléssel fogott össze, hogy az egész
világgal megossza a tiszta esszenciális olajok erejét. Mindannyian egyetértettek abban, hogy az esszenciális olajok
– amennyiben megfelelő módon, a termesztésükhöz optimális térségekből szerzik be őket, valamint a legmagasabb
fokú tisztaság és hatóerő biztosításáért alapos teszteknek vetik alá őket – a Föld ajándékai az emberiség számára.
Vállalatot alapítottak, és a dōTERRA nevet adták neki, amelyet „a Föld ajándéka” kifejezés latin megfelelője ihletett.
Az ajándék azonban komoly felelősséggel is jár: tiszteletben kell tartani minden összetevő erejét, minden egyes
termesztő szakértelmét és minden közreműködő közösségben rejlő potenciált.
A dōTERRA arra törekszik, hogy folyamatosan a lehető legmagasabb szintű tisztaságot és fenntarthatóságot
biztosítsa a Co-Impact Sourcing™ révén a világ különböző tájain élő termesztőkkel folytatott együttműködése
keretében. Ez az egyedülálló modell hosszú távra szóló, kölcsönös előnyöket kínáló beszerzési partnerségeket
biztosít, amelyeknek köszönhetően képzett termesztők gondoskodnak a növényekről és a termesztési
körülményekről. Cserébe a dōTERRA méltányos fizetséget kínáló munkát biztosít számukra, ezzel is hozzájárulva az
erősebb lábon álló helyi gazdaságok és jobban, kiegyensúlyozottabban működő ellátási láncok megteremtéséhez.
A dōTERRA minden esszenciális olaját szigorú CPTG Certified Pure Tested Grade™ (tanúsított, tiszta, tesztelt
minőségű) teszteknek vetik alá, amelyeknek az esszenciális olajok kutatása és tesztelése terén elért korszerű
fejlesztések mutatnak irányt. A dōTERRA-nak emellett egy olyan orvosi tanácsadó testület folyamatosan bővülő
tudása és szakértelme is a rendelkezésére áll, amelyet kémiában, mikrobiológiában, botanikában,
kutatástudományban, fiziológiában és táplálkozástudományban jártas globális tanácsadók alkotnak.
Már a dōTERRA működésének kezdetétől fogva a független Wellness Tanácsadók voltak azok, akik világszerte
vásárlók millióival osztották meg a dōTERRA CPTG™-minőségű esszenciális olajainak életminőséget javító,
jótékony tulajdonságait.
A dōTERRA pedig lassacskán az integratív egészséget és az általános jóllétet támogató, globális vállalattá, és
egyben a világ legnagyobb, esszenciális olajokat kínáló vállalatává nőtte ki magát.* Nagyra becsült egészségügyi
szakemberekkel és világhírű kutatókkal való együttműködésének köszönhetően a dōTERRA forradalmasítja az
egészségügyi ellátást: méghozzá úgy, hogy a hagyományos orvoslást gyakorló szakemberek munkáját alternatív
megközelítésekkel ötvözi a személyre szabottabb jóllét biztosítása érdekében.
Azért, hogy a dōTERRA-nál soha ne merülhessen feledésbe, milyen becses is ez az ajándék, a dōTERRA Healing
Hands Foundation™, egy bejegyzett egyesült államokbeli jótákonysági szervezet, erőforrásokat és eszközöket
biztosít a globális beszerzési közösségek és jótékonysági szervezetek számára az önellátás, az egészség- és
oktatásügy, valamint a higiénés körülmények és az emberkereskedelem elleni harc támogatása céljából.
Most pedig a legnagyobb tisztelettel ajánljuk fel Önnek és a családjának is „Földünk ajándékait”.
* Az aromaterápia és az esszenciális olajok globális piacának igazolt világszintű piacvezetője
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CPTG™

CPTG Certified Pure Tested Grade™
A dōTERRA CPTG™ Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű esszenciális olajok tiszta, természetes, aromás vegyületek,
amelyeket nagy gondossággal vonnak ki a növényekből. Nem tartalmaznak az aktív összetevőket felhígító
vivőanyagokat vagy mesterséges összetevőket, sem szennyeződéseket vagy egyéb vegyszermaradványokat.
Amennyire fontos a szennyeződések elkerülése, ugyanannyira elengedhetetlen az is, hogy megfelelő szintű aktív
összetevőt biztosítsunk az olajainkban, hogy ezáltal garantáljuk a biztonságot és a hatékonyságot. Számos olajról
állítják, hogy terápiás minőségű, és bár lehetséges, hogy néhányuk tiszta, de csak keveset vetnek alá a kémiai
összetételt vizsgáló szigorú tesztelési követelményeknek. A dōTERRA CPTG Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű
esszenciális olajait összehasonlító teszteknek vetjük alá tömegspektrometria és gázkromatográfia használatával,
hogy a kivonat tisztaságát és az összetevők hatóerejét minden egyes tétel esetében biztosítsuk.
A dōTERRA – annak érdekében, hogy a megfelelő fajokhoz tartozó olyan növényeket válasszon, amelyeket ideális
környezetben termesztenek, és a megfelelő időben és gondossággal takarítanak be – szorosan együttműködik
egy globális hálózattal, melynek tagjai mind az esszenciális olajok szakterületének kiemelkedő vegyészei és
termelői. A növények aromatikus vegyületeit nagy tapasztalattal rendelkező lepárlók vonják ki szakszerű módon,
majd kémiai elemzésnek vetik alá a tisztaság és a megfelelő összetétel biztosítása érdekében. A dōTERRA CPTG
Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű esszenciális olajait a világon ma elérhető legbiztonságosabb és
legkedvezőbb hatásokkal rendelkező olajok között tartják számon.

Letesztelt, megbízható.
Biztonság és hatékonyság tekintetében a dōTERRA valamennyi wellnesstermékére egyformán szigorú előírások
vonatkoznak. Tudományos Tanácsadó Testületünk vezetésével a dōTERRA csakis a legjobb fejlesztési és gyártó
partnereket alkalmazza, akik a Good Manufacturing Practice (GMP), azaz a helyes gyártási gyakorlat tanúsítási
rendszerét követik, és kimagasló újításaikkal és minőségükkel kivívták az ágazat elismerését. Így a dōTERRA minden
terméke esetén garantált a vásárlói elégedettséget és elvárásokat messze felülmúló teljesítmény.
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A dōTERRA növénytermesztői és lepárlói hálózata az egész világra kiterjed Olaszországtól Madagaszkárig,
Argentínától Új-Zélandig. Csakis a legtisztább és legnagyobb hatóerejű esszenciális olajok felelnek meg szigorú
CPTG™ Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű szabványainknak.
És miközben a dōTERRA a világot járja, hogy felkutassa a legkiválóbb minőségű olajokat, amellett is elkötelezett,
hogy hosszú távra szóló és a termesztők számára is előnyös kapcsolatokat építsen. Ezt pedig irányadó beszerzési
alapelveink betartása útján éri el.
Több mint a fele azoknak az országoknak, amelyekből a dōTERRA összesen több mint 130 olaját beszerzi, fejlődő
országnak számít. A Co-Impact Sourcing™ segítségével a dōTERRA kiemeli ezeket a közösségeket a szegénységből
és a hátrányos helyzetükből, méghozzá fenntartható munkahelyeket és megbízható jövedelmet biztosító, hosszú
távú, kölcsönösen előnyös beszerzési partnerségek kialakítása útján.

A dōTERRA-olajok beszerzési helyei

Co-Impact Sourcing révén beszerzett olajok:
Projektek a szegénység felszámolására
Környezetgondozás
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Mit nevezünk

ESSZENCIÁLIS OLAJNAK?
Az esszenciális olajok a növények magjaiban, kérgében, hajtásaiban, gyökereiben, virágaiban és egyéb részeiben
található természetes aromatikus összetevők. Az illatuk egyszerre lehet nagyon kellemes és erőteljes. Akár egy
rózsa mennyei aromáját szívta magába, egy levendulamező mellett sétált el, vagy a frissen vágott menta illata
ütötte meg az orrát, minden esetben az esszenciális olajok aromatikus tulajdonságait tapasztalhatta meg. Az
esszenciális olajok javíthatják a hangulatot, lecsillapíthatják az érzékeket, és akár erős érzelmi reakciókat is
kiválthatnak. Az esszenciális olajok használata azonban messze túlmutat a varázslatos illaton.

MIT NEVEZÜNK ESSZENCIÁLIS OLAJNAK?

MIT NEVEZÜNK ESSZENCIÁLIS OLAJNAK?

Az esszenciális olajokat a történelem során számos
kultúrában hasznosították egészségjavító
tulajdonságaikért. Az öngondoskodás holisztikusabb
megközelítése felé mutató modern tendenciák, és az
alternatív egészségmegőrzési módszerek egyre
növekvő tudományos hitelessége az esszenciális
olajok jelentős egészségügyi előnyeinek
újrafelfedezéséhez vezetnek. Sok olaj igen erőteljes
tulajdonságokkal rendelkezik. Egyedülálló kémiai
szerkezetüknek köszönhetően külsőleg alkalmazva
célzottan fejtik ki jótékony hatásaikat, míg bizonyos
olajok akár belsőleg is használhatók.

Kivonatolási eljárások
Az esszenciális olajokat leggyakrabban alacsony
hőmérsékletű gőzdesztillációs módszerrel vonják ki,
amelynek során a gőz nyomás alatt áramlik a növényi
anyagokon keresztül, ezáltal felszabadulnak és a gőzbe
jutnak az esszenciális olajok. Miközben a gőzkeverék
lehűl, szétválik a víz és az olaj, így az olaj tiszta
formájában gyűjthető össze. A megfelelő kémiai
összetételű, legkiválóbb minőségű kivonat elérése
érdekében szigorúan ellenőrizni kell a hőmérsékletet és
a nyomást. A túl alacsony hőmérséklet és nyomás nem
szabadítja fel az értékes olajat; míg a túl magas
károsíthatja a kivonat érzékeny kémiai összetételét és
módosíthatja hatóerejét.
A legtisztább és leghatékonyabb esszenciális olajok
előállításához a gondosan végrehajtott kivonatolási
eljárás mellett ugyanolyan fontos a megfelelő
növényfajok, növényi részek és betakarítási
eljárások körültekintő kiválasztása is. Ez az
összetett eljárás ugyanannyira művészet, mint
amennyire tudomány; a kiemelkedő minőségű
termékek biztosításához pedig tapasztalt termelők
és lepárlók együttműködésére van szükség.
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Használati módok
Az esszenciális olajok az érzelmi és fizikai közérzetet javítandó felhasználási módok széles körét kínálják. Önállóan
és komplex keverékek formájában is alkalmazhatók, az adott igénytől és a kívánt eredménytől függően. Az
esszenciális olajok használata hihetetlenül egyszerű, mégis életre szóló változást hozhat. A kezdő olajhasználóknak
segítségükre lehet valaki, aki már tapasztaltabb ezen a téren, mivel így eredményesebb és élvezetesebb
élményben lehet részük.
Az esszenciális olajok erősen koncentrált növényi kivonatokat tartalmaznak, ezért mindig csak az utasításoknak
megfelelően szabad őket használni. Erősen koncentrált összetételük miatt mindig alkalmazza őket körültekintően.
Kizárólag tiszta esszenciális olajokat használjon, és tartsa be a címkék figyelmeztetéseit és utasításait. Soha ne
használja az esszenciális olajokat szemben vagy a hallójáratban. Ha külsőleges alkalmazás során bőrpír vagy
irritáció lépne fel, vigyen fel az érintett területre hordozóolajat, például frakcionált kókuszolajat – a víz nem hígítja
az esszenciális olajokat. Ha Ön várandós vagy orvosi kezelés alatt áll, az esszenciális olajok használata előtt
konzultáljon kezelőorvosával.

HOL KEZDJEM?

Hol

KEZDJEM?
Az esszenciális olajok használata szinte ösztönösen egyszerű, és igen kielégítő eredményeket képes
produkálni. Azonban a rengeteg elérhető olaj, a számtalan kombinációs lehetőség és
egészségmegőrző felhasználási mód hirtelen túl sok lehet a kezdőknek. Az esszenciális olajok
világában tett utazása első, egyszerű lépésének egy levendulából, citromból és borsmentából álló
triót ajánlunk. Mivel ez a hármas a legnépszerűbb olajaink közé tartozik, Ön és a családja számára is
garantáltan lenyűgöző élményt szerez majd az esszenciális olajok életminőséget javító
tulajdonságainak köszönhetően.

LEVENDULA Lavandula angustifolia
• Kenje a talpára vagy tegye a párnájára lefekvés előtt
• Fürdősókkal párosítva igazán pihentető spaélményben lehet része
• Vigye fel vékonyan a napsugárzásnak kitett bőrfelületek
megnyugtatásához
• Nyugtalan vagy izgatott gyermeknek alkalmazza a hátán,
a kezén vagy a lábfején
• Használja az alkalmanként jelentkező bőrirritációk
megnyugtatására és enyhítésére
• Szőrtelenítés után megnyugtatja az érzékeny bőrt és a pórusokat
• Alkalmazza száraz, kicserepesedett ajkakon még az
ajakbalzsam felvitele előtt
• Adjon belőle a testápolójához egy stresszoldó kézmasszázs erejéig

CITROM Citrus limon
• Tegyen egy cseppet a vizespalackjába vagy az étteremben
felszolgált vízhez
• Adjon belőle egy csepp mézhez, és nyelje le
• Adjon belőle kedvenc finomságaihoz és desszertjeihez, ha édes,
mégis pikáns ízhatást szeretne elérni

BORSMENTA Mentha piperita
BEVEZETŐ AZ ESSZENCIÁLIS
OLAJOK VILÁGÁBA CSOMAG

LEGKERESETTEBB

A kezdők számára tökéletes Bevezető az esszenciális olajok világába csomagban
minden megtalálható ahhoz, hogy megtapasztalhassa a dōTERRA™ esszenciális
olajok életre szóló jótékony hatásait. A csomag tartalma:

• Adjon egy-két csepp olajat kedvenc smoothie-jához a kirobbanóan
mentás ízért
• Keverje citrom esszenciális olajjal némi vízben, és használja
frissítő szájvízként
• Adjon egy csepp borsmentaolajat aprított gyümölcsök, például
eper vagy zöldcitrom kíséretében egy pohár vízhez a kellemes ízért
• Belsőleges használathoz kombinálja citrom esszenciális olajjal

• Levendula esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
• Citrom esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
• Borsmenta esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
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ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Az önálló dōTERRA™ esszenciális olajok választékában ma a világon elérhető legkiválóbb minőségű aromás
kivonatokat találhatjuk. Minden önálló olaj egy olyan növényi forrás élő esszenciáját adja tovább, amelyet
a világ különböző tájain odaadással termesztettek, különös gonddal takarítottak be, majd kíméletesen
desztilláltak. Minden egyes olaj megfelel a tisztaságra és hatóerőre irányuló szigorú előírásoknak. A növényi
energiák csodás tárházaként olajaink önmagukban vagy keverve is alkalmazhatók a személyre szabott
jótékony hatásokért.

BAZSALIKOM

BERGAMOTT

Thuja plicata | 5 ml

Ocimum basilicum | 15 ml

Citrus bergamia | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az „élet fájának” nevezett óriás tuja
tekintélyes méretű, és bővelkedik a
jótékony tulajdonságokban.

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Az árvacsalánfélék családjába tartozó
bazsalikom egy rendkívül hasznos
gyógynövény és közkedvelt
fűszernövény is.

A bergamott termésének külső
héjából hidegen sajtolt bergamott
esszenciális olaj egyedülálló a citrusos
olajok között.

• Sokoldalú ételízesítő, amelyet
világszerte számos fogás
elkészítéséhez előszeretettel
használnak
• Gyógynövényes aromájú ételízesítő

• A bőrre gyakorolt nyugtató hatása
miatt gyakran alkalmazzák
masszázsterápiához
• Vigye fel a bőrére zuhanyzás közben,
és élvezze jótékony tisztító hatását

FEKETE BORS

KANADAI FEKETE LUC

KÉK VARÁDICS

Piper nigrum | 5 ml

Picea mariana | 5 ml

Tanacetum annuum | 5 ml

• Előnyös lehet a bőr számára
• Gyakran alkalmazzák meditációs
gyakorlatokhoz

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

A kanadai fekete luc egy erőteljes fás
esszenciális olaj, amelyet a történelem
során már az amerikai indiánok is
használtak a bőr egészségének
támogatásához, valamint a spirituális
gyógyuláshoz.

A kék varádics esszenciális olajat az
egynyári, sárga virágú mediterrán
növényből nyerik. A dōTERRA számos
keverékének fő összetevői közé tartozik,
megtalálható például a dōTERRA
Balance™ és Deep Blue™ keverékekben is.

• A bőrön alkalmazva nyugtató
hatást fejt ki
• Ellazít és megnyugtat
• Csillapítja az enyhébb bőrirritációkat
• Megerőltető testmozgást követően
hasznos segítség egy enyhítő és
nyugtató masszázshoz

• Külsőleg alkalmazva nyugtató
érzetet kelt
• Erős kék színe nyomot hagyhat a
felületeken, a szöveteken és a bőrön,
ezért javasoljuk, hogy körültekintően
és hígítva alkalmazza
• Adjon belőle egy cseppet
hidratálókréméhez vagy arclemosójához
a bőrhibák megjelenésének csökkentése
érdekében

KARDAMOM

KASSZIA

VÖRÖS CÉDRUS

Elettaria cardamomum | 5 ml

Cinnamomum cassia | 15 ml

Juniperus virginiana | 15 ml

A serkentő és ízgazdag fekete bors
bármely ételt ízletesebbé teszi.
• Kiemeli az ételek ízét
• Sokoldalú ételízesítő, amelyet –
elsősorban a bogyókból őrölt
formában – világszerte előszeretettel
használnak sós-fűszeres jellegű
fogások ízesítéséhez

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A kardamom a gyömbér közeli
rokona, drága fűszerként és
különböző módokon kifejtett
kedvező hatásairól ismert.
• Sütéshez és főzéshez is
használható ízletes fűszer
• Üdítő, mentás és gyógynövényes
aromája miatt ideális levesek, saláták
és sós-fűszeres jellegű ételek
ízesítéséhez is

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A fahéj közeli rokonaként a kasszia
fenséges illattal és több ezer évre
visszanyúló felhasználással rendelkezik.
• Főzés közben helyettesítse
vele a fahéjat
• Közkedvelt összetevő számos
előétel, kenyérféle és desszert
elkészítéséhez

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az intenzív árnyalatairól és meleg, fás
illatáról ismert vörös cédrus
esszenciális olaj a bőrre gyakorolt
jótékony hatások hosszú sorát kínálja.
• Arctonizáló vagy -hidratáló
készítményhez adva tisztító
hatást fejt ki
• Hozzájárul az egészséges
megjelenésű bőr megőrzéséhez

ZELLERMAG

KORIANDERZÖLD

FAHÉJ

Apium graveolens | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A zeller, amelynek használata egészen
az V. századi Kínáig nyúlik vissza,
számos étel jól ismert alapösszetevője.
Az esszenciális olajok elsődleges
raktárai a magok, és gőzdesztillációval
nyerik ki.
• Összetett, erős, édes és fűszeres
aromájáról ismert
• Számos étel zamatos kiegészítője

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A koriander leveleiből kivont
korianderzöld esszenciális olajat
széles körben alkalmazzák friss
és finom ízéért.
• Ideális választás mártogatós
szószokhoz, öntetekhez és különféle
sós-fűszeres jellegű ételekhez
• Friss, ízletes változatosságot visz
az ételekbe

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK

ÓRIÁS TUJA

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Habár a fahéj elsődlegesen a kulináris
használati módok terén rendelkezik
nagy múlttal, a belőle nyert
esszenciális olaj valójában meglepően
sokoldalú felhasználással kecsegtet.
• Közkedvelt összetevő különféle
előételek, kenyérfélék és desszertek
elkészítéséhez
• Akár az őrölt fahéjat is helyettesítheti
vele kedvenc ételeiben
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CITRONELLA

MUSKOTÁLYZSÁLYA

SZEGFŰSZEG

Cymbopogon winterianus | 15 ml

Salvia sclarea | 15 ml

Eugenia caryophyllata | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Egy Ázsiában őshonos magas fűféle
leveléből származik a citronella
esszenciális olaj, amelynek üdítően
friss aromája van. Ideális társ
sátorozáskor, túrázáskor és bárhol
máshol, ahol a természet szépségeit
akarjuk megtapasztalni.

A muskotályzsálya enyhítő és
nyugtató tulajdonságairól közismert
bőrön való alkalmazás esetén.

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A népszerű fűszerként ismert
szegfűszeg jótékony tulajdonságainak
és használati módjainak felismerése
egészen az ősi kínai és indiai
kultúrákig nyúlik vissza.

• Hozzájárul a tiszta bőrhöz
• A bőrre és a fejbőrre egyaránt
nyugtató hatással van
• Bőrön való alkalmazásához hígítsa
igény szerint

• A muskotályzsálya esszenciális
olaj a dōTERRA havi ciklust
támogató szabadalmazott
keveréke, a ClaryCalm™ fő
összetevői közé tartozik
• Kellemesen ellazít a pihentető
éjszakai alváshoz
• Hozzájárul a haj és a fejbőr
egészséges megjelenéséhez

COPAIBA

KORIANDERMAG

CIPRUS

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea és langsdorffii | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cupressus sempervirens | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

• Gyakran alkalmazzák konyhai
fűszerként
• Különleges és erőteljes
tulajdonságainak köszönhetően
a konyhán kívül számos egyéb
felhasználási módja is létezik

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Közkedvelt konyhai fűszer: egy
leheletnyi koriandermag esszenciális
olajjal bármilyen ételt új köntösbe
bújtathatunk!

A bőrre gyakorolt jótékony hatásai
miatt a ciprusolaj a sparészlegek
és masszázsterapeuták közkedvelt
alapanyaga.

• A bőrt tisztává, bársonyossá teszi
• Csökkenti a bőrhibák megjelenését

• Jól illik sós-fűszeres jellegű ételekhez
• Kiadós étkezések után fogyasszon
el egy csepp koriandermag
esszenciális olajat, hogy egy
kis megkönnyebbülést hozzon
• Fűszeres aromája számos fogás
ideális kiegészítője lehet

• A közérzetre gyakorolt serkentő,
mégis kiegyensúlyozó hatása
miatt jól hasznosítható
hangulatkezelési célokra
• Segít a zsíros bőrrel járó tünetek
enyhítésében

DUGLÁSZFENYŐ

EUKALIPTUSZ

ÉDESKÖMÉNY

Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Eucalyptus radiata | 15 ml

Foeniculum vulgare | 15 ml

A copaiba a fekete borshoz hasonló,
és már a brazil őslakosok is használták
a tradicionális gyógyászati
eljárásaikban. A copaibaolajat széles
körben használják kozmetikai
termékekben és parfümökben.

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Ennek a magas törzsű, örökzöld
fenyőfélének frissítően édes aromája
van, enyhe citromos beütéssel.

Az eukaliptuszlevelekből nyert
eukaliptusz esszenciális olaj számos
kedvező tulajdonsággal rendelkezik.

• Külsőleg alkalmazva pozitív
hangulatot és légkört teremt,
és hozzájárul használója
kedélyállapotának javításához
• Az új-zélandi örökzöld fenyőkből
kinyert duglászfenyő esszenciális
olaj a bőrön alkalmazva tisztító
hatást fejt ki

• Külsőleg alkalmazva hozzájárul az
ellazulás érzéséhez
• Cseppentsen belőle egyet egy
tetszőleges hidratálókrémhez,
és körkörös mozdulatokkal vigye
fel a bőrére
• Kombinálja levendula, duglászfenyő
vagy ciprus esszenciális olajokkal
nyugtató, ellazító tulajdonságaikért

TÖMJÉN

MUSKÁTLI

GYÖMBÉR

Boswellia carterii, frereana,
és sacra | 15 ml

Pelargonium graveolens | 15 ml

Zingiber officinale | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Az ősi olajok talán legbecsesebbike,
a tömjén, rendkívül sokoldalú mind a
használati módjait, mind a jótékony
tulajdonságait illetően.
• Hozzájárulhat a hidratált és
fiatalos bőrhöz
• Ellazít, és kiegyensúlyozott
közérzetet biztosít
• Nyugtatja a bőrt
Tömjén Touch: lásd a 20. oldalt
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TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TERMÉKKALAUZ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Az évszázadok óta használt
édeskömény számos jótékony
hatással rendelkezik, és jellegzetes,
édesgyökérre emlékeztető
aromája van.
• Levesek, szószok és saláták ízletes
kiegészítője
• Nassolás helyett fogyasszon inkább
egy csepp édesköményolajjal
dúsított vizet vagy teát

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

A muskátli esszenciális olaj
használata az ókori Egyiptomig
nyúlik vissza, ahol a bőrre gyakorolt
szépítő hatásaiért alkalmazták.

A dōTERRA gyömbér esszenciális
olajat a gyömbér növény friss
rizómájából állítják elő. A gyömbér
elsősorban édes aromájáról ismert.

• Segít a tiszta és egészséges tónusú
bőr elérésében
• Zuhanyzás után a bőrre kenve
nyugtató hatást gyakorol
• Az egészséges, élettel teli
ragyogásért adjon belőle néhány
cseppet samponjához vagy
kondicionálójához

• Világszerte számos étel
elkészítéséhez használatos,
népszerű konyhai fűszer
• Alkalmazza szárított vagy friss
gyömbér helyett édességekhez,
például mézeskalácshoz vagy
gyömbéres kekszekhez

ZÖLD MANDARIN

OLASZ SZALMAGYOPÁR

Citrus X paradisi | 15 ml

Citrus nobilis | 15 ml

Helichrysum italicum | 5 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A fanyar, kesernyés ízéről ismert
grépfrút egy örökzöld citrusfa
gömbölyded, narancs- és
citromsárgás termése.
• Markáns, citrusos jegyeivel aromás
és sajátosan felemelő ízt ad az
ételeknek és italoknak
• Savanykás, fanyar ételízesítő

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

A mandarinfa éretlen gyümölcséből
sajtolt zöld mandarin esszenciális
olaj aromája és használati módjai
tekintetében is egyedülálló a citrusos
olajok körében.

Az örökzöld gyógynövény
virágzatából lepárlással kinyert
olasz szalmagyopár esszenciális
olaj egyike a legértékesebb és
legkeresettebb olajoknak.

• Segít a nyugodt közérzet
megteremtésében
• Építse be ételeibe és italaiba is a zöld
mandarin esszenciális olajat, ha egy
gyors felüdülést hozó ízre vágyik

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését
• A halánték és a tarkó területeibe
masszírozva nyugtató érzetet kelt
• Hozzájárul a ragyogó arcbőrhöz

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK

GRÉPFRÚT

Olasz szalmagyopár Touch: lásd a 23. oldalt

BORÓKABOGYÓ

LEVENDULA

CITROM

Juniperus communis | 5 ml

Lavandula angustifolia | 15 ml

Citrus limon | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A tűlevelűek osztályába tartozó
közönséges boróka terméséből nyert
borókabogyó esszenciális olaj a
hagyományos használati módok és
jótékony hatások gazdag múltját őrzi.
• Alkalmazzon egy csepp
olajat külsőleg az egyenletes
tónusú arcbőrért
• Külsőleg alkalmazva nyugtató,
kiegyensúlyozó hatású

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A levendulát évezredek óta nagyra
becsülik összetéveszthetetlen
aromája és az egészségre gyakorolt
kedvező hatásai miatt.
• Széles körben használják nyugtató,
ellazító tulajdonságaiért
• Egészítse ki egy csepp
levendulaolajjal szépségápolási
rutinját bőre egészsége érdekében
• Cseppentsen belőle a fürdővizébe,
hogy lemossa a vállaira nehezedő
gondokat, vagy vigyen fel belőle
a halántékára és a tarkójára

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az egyik legkeresettebb olaj,
amelynek számos előnye és
felhasználási módja ismert. Hidegen
préselik a citrom héjából, hogy
megőrizzék érzékeny szerkezetét
és hatásos tulajdonságait.
• Savanykás ételízesítő
• Használatával frissítő íz adható akár
egy pohár víznek, akár megannyi
ételnek a sós-fűszeres ízvilágtól
az édes desszertekig
• Felemelő és energizáló
tulajdonságainak köszönhetően
javítja a hangulatot

Levendula Touch: lásd a 23. oldalt

VIETNÁMI EUKALIPTUSZ

INDIAI CITROMFŰ

ZÖLDCITROM

Eucalyptus citriodora | 15 ml

Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citrus aurantifolia | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Számos helyileg kifejtett jótékony
hatásának köszönhetően a vietnámi
eukaliptusz esszenciális olaj intenzív
támogatást biztosít a bőr számára. Ez
az olaj ugyanakkor frissítő aromájáról
is ismert, amellyel kivételesen élénkítő
légkört képes teremteni.

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Az indiai citromfűből füstös, citrusos
esszenciális olaj állítható elő, amely
számos előnyt kínál használójának.

A zöldcitromnak intenzív, citrusos
illata miatt minden esszenciálisolajgyűjteményben ott a helye.

• Használja ázsiai jellegű levesek,
teák és curryk ízesítéséhez
• Harmonikus keveréket alkot
bazsalikom, kardamom és
fodormenta esszenciális olajokkal
• Füstös, gyógynövényes
aromájú ételízesítő

• Hidegen sajtolják a zöldcitrom
külső héjából, hogy megőrizzék
jellegzetesen finom összetételét,
valamint hasznos és erőteljes
tulajdonságait
• Használatával megannyi ételbe
pikáns ízt csempészhet, a
sós-fűszeres ízvilágtól egészen
az édes desszertekig
• Savanykás, édes ételízesítő

MAJORANNA

ORVOSI CITROMFŰ

MIRHA

Origanum majorana | 15 ml

Melissa officinalis | 5 ml

Commiphora myrrha | 15 ml

• Tisztító, fertőtlenítő tulajdonságaival
támogatja a bőrt
• Aromája felemel és élénkít
• Számos helyileg kifejtett jótékony
hatást biztosít
• Tökéletes összetevő egy nyugtató
masszázshoz

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A „Wintersweet” (Téli édes) és „Joy
of the Mountains” (Hegyek öröme)
néven is ismert majoránna esszenciális
olaj gyógynövényes íze számos
ételhez remekül illik.
• Meleg, gyógynövényes
aromájú ételízesítő
• A következő, szárított majoránnával
készülő ételéhez használjon inkább
majoránna esszenciális olajat

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Legritkább olajunknak, az orvosi
citromfűnek édes, friss, citrusos
illata van, és számos előnyös
tulajdonsággal rendelkezik.
• Segít a feszültség csillapításában
• Külsőleg alkalmazva az orvosi
citromfű esszenciális olajnak
ellazító hatása lehet
• Bőrfiatalító hatású

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A mirhát a történelem során
számos módon hasznosították –
a meditációtól kezdve egészen a
balzsamozásig –, és még ma is
gyakran ajánlják.
• Hozzájárul az érzelmi egyensúlyhoz
és a kellemes általános közérzethez
• A bőr mélyreható tisztítását és
küllemének javítását támogató,
sajátos tulajdonságokat kínál
• Nyugtatja a bőrt
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OREGÁNÓ

PACSULI

BORSMENTA

Origanum vulgare | 15 ml

Pogostemon cablin | 15 ml

Mentha piperita | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A szurokfű növény leveleiből nyert
oregánó esszenciális olajnak
számos hagyományos és modern
felhasználási módja van.
• Fűszeres, gyógynövényes
aromájú ételízesítő
• Ideális levesek, saláták és
sós-fűszeres jellegű ételek
ízesítéséhez
• Rendkívül intenzív aromát és
ízt kölcsönöz az ételeknek

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A pacsuli könnyen felismerhető
gazdag, édes, pézsmás illatáról.
• Elegyítse más esszenciális olajokkal,
ha egy édes, pézsmás parfümöt
vagy kölnit szeretne kapni
• Gyakori használatra is alkalmas a bőr
megnyugtatására és tisztítására
• Fokozhatja a nyugalom érzését

Oregánó Touch: lásd a 21. oldalt

BORSMENTA
GYÖNGYÖCSKE
ESSZENCIÁLISOLAJGYÖNGYÖCSKÉK

Mentha piperita | 125 db gyöngyöcske
Élvezze a borsmenta kirobbanó
frissességét és élénkítő hatását
kényelmes, feloldódó
gyöngyöcskék formájában.
• Tartsa ezeket a praktikus
gyöngyöcskéket a táskájában vagy
gyermeke hátizsákjában arra az
esetre, ha útközben jól jönne egy
kis megerősítő támogatás
• A borsmenta esszenciális olaj
összes kedvező tulajdonságát
magában hordozza

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Egyik legkeresettebb olajunk, a
borsmenta jótékony egészségügyi
hatások hosszú sorát kínálja.
• Frissítő és hatásos ízkiegészítés
smoothie-kban, süteményekben
és desszertekben
• Amikor elcsigázza a nyári hőség,
adjon egy csepp borsmentaolajat és
némi aprított gyümölcsöt – például
epret vagy zöldcitromot –
egy pohár vízhez, hogy egy finom
frissítőt kapjon
Borsmenta Touch: lásd a 21. oldalt

PETITGRAIN

RÓZSASZÍN BORS

Citrus aurantium | 15 ml

Schinus molle | 5 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A friss, enyhén gyógynövényes
aromájú petitgrainnek számos
felhasználási módja ismert.
• Külsőleges használatával nyugtató,
pihentető hatást érhet el
• Hígítsa, majd alkalmazza külsőleg,
célzottan a bőrhibák megjelenésének
mérséklése érdekében
• A petitgrain esszenciális olaj ellazító
tulajdonságai jól kamatoztathatók
masszázs közben

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A rózsaszín bors esszenciális
olajat az inka kultúrában szent
fának tekintett borsfa terméséből
nyerik ki lepárlás útján. Pompás
olajválasztás, ha szívesen vinne egy
kis pikánsan fűszeres ízt a következő
ételbe, amit elkészít.
• Enyhén gyümölcsös és borsos
aromájával garantáltan
változatosságot és mélységet
ad az ízeknek
• A rózsaszín borssal akár a fekete
borsot is helyettesíthet ételei
ízesítéséhez

RÓMAI KAMILLA

RÓZSA

ROZMARING

Anthemis nobilis | 5 ml

Rosa damascena | 5 ml

Rosmarinus officinalis | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A kamillák közül a legsokoldalúbb
római kamilla olaját a százszorszépre
hasonlító növény virágjából vonják ki.
• Lefekvés előtt vigyen fel belőle
a talpára
• Hozzájárul az egészséges hajhoz
és fejbőrhöz
• A bőrön és a testen alkalmazva
nyugtató hatást fejt ki

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az „olajok királynője”-ként is
emlegetett rózsa esszenciális olaj a
világ egyik legértékesebb olaja. A
rózsaszirmok olyan édes, virágos
aromát adnak, amelyet a parfümök és
az esszenciális olajok iparágában
egyaránt nagyra becsülnek.
• A rózsa esszenciális olajnak
hangulatjavító tulajdonságokat
kínáló, édes, virágos aromája van
• Csökkenti a bőrhibák megjelenését
• Elősegíti az egyenletes bőrtónust

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az ókori görög, római, egyiptomi és
héber kultúrában szentnek tartott
rozmaringnak számtalan felhasználási
módja ismert.
• Fűszeres, gyógynövényes ízt ad a
húsoknak és ételkülönlegességeknek
• Gyógynövényes, energizáló
illat jellemzi
• Adjon belőle húsételekhez
és kedvenc előételeihez
a rendkívüli ízhatásért

Rózsa Touch: lásd a 23. oldalt

SZANTÁLFA

HAWAII SZANTÁLFA

SZIBÉRIAI FENYŐ

Santalum album | 5 ml

Santalum paniculatum | 5 ml

Abies sibirca | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
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TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

A szantálfa esszenciális olaj
alkalmazása igazán sokrétű,
amit több ezer évre visszamenő
feljegyzések is igazolnak.

A Hawaiin található megújuló
forrásból származó dōTERRA
hawaii szantálfa különféle előnyös
tulajdonságokkal rendelkezik.

Friss, fás illatával a szibériai
fenyő esszenciális olaj bőrön
alkalmazva enyhítő, nyugtató
hatást képes kifejteni.

• Hozzájárul a tiszta és egészséges
küllemű bőrhöz
• Adjon két csepp olajat forró
fürdőjéhez, hogy könnyebben
ellazuljon
• Régóta rendkívül értékesnek tartott
füstölőalapanyag, amelyet meditációs
gyakorlatokhoz világszerte széles
körben alkalmaznak az éberség
állapotának fokozásához

• Javítja a bőr és a haj megjelenését
• Kiegyensúlyozó és felemelő
tulajdonságai miatt külsőleg
gyakran használják meditációhoz
és jógázáshoz

• Masszázshoz alkalmazva
csillapító hatású
• Külsőleg alkalmazva csillapítja
az enyhébb bőrirritációkat
• Megerőltető tevékenység után
masszírozza a bőrbe, és élvezze,
milyen kellemesen nyugtat

TERMÉKKALAUZ

INDIAI NÁRDUS

TANGERIN

Mentha spicata | 15 ml

Nardostachys jatamansi | 5 ml

Citrus reticulata | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az édes, mentás ízéről jól ismert
fodormentát gyakran használják
főzéshez.
• Enyhébb alternatívát kínál olyan
esetekben, amikor a borsmenta
esszenciális olaj túl erősnek
bizonyulna
• Nagyszerű keveréket alkot levendula,
rozmaring, bazsalikom, borsmenta
és eukaliptusz esszenciális olajokkal
• Használható desszertek, italok,
saláták vagy előételek ízesítésére

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Már évszázadok óta értékes
esszenciális olajnak tekintik, a népi
hagyományok szerint magas rangú
személyek felkenéséhez, illetve az
indiai ájurvédikus gyógyászat
alapanyagaként használták.
• Hangulatjavító aromája ellazító,
nyugtató hatást gyakorol
• Külsőleg alkalmazva tisztítja a bőrt,
és egyenletes, egészséges ragyogást
kölcsönöz neki
• Tegyen egy cseppet
hidratálókrémébe, hogy bőre
még simább és puhább legyen

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A tangerinnek a többi citrusos olajhoz
hasonlóan felemelő hatású, édes,
mégis savanykás aromája van.
• Frissítő íze miatt a tangerin
esszenciális olaj bármilyen, citrust
kívánó ételhez remek, savanykás
hozzávalóként szolgál
• Savanykás változatosságot visz
a sütemények ízébe
• Kellemes keveréket alkot olyan
meleg és fűszeres olajokkal, mint
a fahéj vagy a szegfűszeg

TEAFA

KAKUKKFŰ

KURKUMA

Melaleuca alternifolia | 15 ml

Thymus vulgaris | 15 ml

Curcuma longa | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az olykor „melaleuca” néven is
emlegetett teafa esszenciális olaj 90
különböző vegyületből áll, és végtelen
sok alkalmazási módot kínál.
• Kedvező hatással van a hajra, a bőrre
és a kézkörmökre
• Tisztító, fiatalító hatásaival
köztudottan revitalizáló felfrissülést
biztosít a bőr számára

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A legszélesebb körben fűszerként
ismert kakukkfűből komoly hatóerejű
esszenciális olaj állítható elő.
• Friss, fűszeres aroma jellemzi
• Ízekben gazdag, pikáns ételízesítő
• Remekül illik húspácokhoz,
sós-fűszeres ízű előételekhez,
kenyérfélékhez és sok egyébhez

Teafa Touch: lásd a 21. oldalt

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A kurkuma a gyömbérfélék családjába
tartozó, aromás növény, amelyet
Kínában, Indiában és Srí Lankán már
évszázadok óta használnak. A
kurkuma esszenciális olaj meleg,
fűszeres aromájával kirobbanó
ízélményt kölcsönözhet kedvenc
sós-fűszeres ételeinek.
• A kurkuma esszenciális olaj gazdag
ízt ad sós-fűszeres ételeinek
• Próbálja ki, és adjon 1-2 cseppet
teájához vagy egy pohár vízhez
a finom, gyógynövényes ízért

VETIVER

VADNARANCS

KÚSZÓ FAJDBOGYÓ

Vetiveria zizanioides | 15 ml

Citrus sinensis | 15 ml

Gaultheria fragrantissima | 15 ml

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
A vetiverfű kedvelt a gazdag,
egzotikus, összetett aromájáért,
és széles körben használatos
parfümökben.
• Külsőleg alkalmazva a vetiver
esszenciális olaj kiegyensúlyozó
tulajdonságairól is ismert
• Használja egy nyugtató
masszázshoz
• Lefekvés előtt vigyen fel belőle a
talpára, hogy segítsen az alváshoz
szükséges, pihentető légkör
megteremtésében

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

Legfőbb kémiai összetevőjét,
a metil-szalicilátot nyugtató
tulajdonságai miatt gyakran
használják helyileg alkalmazható
krémekben és masszázskeverékekben.

• Alkalmazza külsőleg, hogy
kihasználja a vadnarancs
energizáló tulajdonságait
• Ha egy élénkítő zuhanyra
vágyik, adjon néhány csepp
olajat tusfürdőjéhez, mielőtt
bekenné magát

• A nyugtató és egyben serkentő
tulajdonságairól ismert olaj frissítő
és felemelő légkört képes teremteni
• Testedzés után a kezeken, a háton
és a lábon bemasszírozva nyugtató,
meleg érzetet kelt

ILANG ILANG

30 ml

Cananga odorata | 15 ml

AKTÍVAN TÁPLÁLÓ NÖVÉNYDUÓ

A Yarrow|Pom keverék a közönséges
cickafarkból nyert kék esszenciális olaj
és a gránátalma magjából hidegen
sajtolt olaj jótékony hatásait ötvözi.
• A cickafarkból és a
gránátalmamagból készülő olaj
segít, hogy bőre hidratált és
egészségtől ragyogó legyen,
miközben a bőrhibák
megjelenésének mérsékléséhez
is hozzájárulhat
• Cseppentsen belőle
hidratálókréméhez, hogy felerősítse
vele bőrhidratáló hatóanyagait

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ

A héjból hidegen sajtolt
vadnarancsolaj energizáló aromájának
és számos jótékony hatásának
köszönhetően a dōTERRA egyik
legkelendőbb esszenciális olaja.

YARROW|POM

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK

FODORMENTA

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ
Bár az ilang ilang magával ragadó
illatáról a leghíresebb, sok-sok
jótékony tulajdonsággal is rendelkezik.
• Masszázshoz alkalmazva segíti
az ellazulást
• Illatos aromája miatt az ilang
ilang esszenciális olaj parfümök
és hajápolási termékek
összetevőjeként is népszerű
• Egyszerre képes hangulatemelő
és nyugtató hatást kifejteni
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ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK
A dōTERRA esszenciálisolaj-keverékek jóllétet fokozó célzott felhasználásra való, szabadalmazott receptek. Az
esszenciális olajok hosszú múltra visszatekintő alkalmazása során kikristályosodott tudás, valamint az egyre
növekvő mennyiségű kutatási és tudományos munka igazolása ölt bennük testet. A növények természet adta,
élő energiáit befogva minden receptben olyan egyensúlyt valósítunk meg, amely az összetevők egymást erősítő
hatásából születik. Annak érdekében tesszük ezt, hogy fokozzuk a termék hatóerejét és jótékony hatását. Minden
receptbe csak CPTG™ Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű esszenciális olajok kerülnek.

dōTERRA AIR™

dōTERRA ALIGN™

15 ml

15 ml

5 ml

NYUGTATÓ KEVERÉK

Az dōTERRA Adaptiv™ egy olyan
szabadalmazott keverék, amely
vadnarancs, levendula, copaiba,
fodormenta, magnólia, rozmaring,
neroli és ámbrafa esszenciális olajok
felhasználásával készül. Tartsa kéznél
az Adaptivot, hogy új környezetben
vagy helyzetekben segítsen Önnek
lecsillapodni.
• A bőrön alkalmazva segít a
hangulat javításában
• Nyugtatja a bőrt
• Nyugtató, pihentető aromájú

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK
Ez a mentás, élénkítő keverék külsőleg
alkalmazva nyugtató, enyhítő hatású.
Az dōTERRA Air™ keveréket olyan
olajok elegye gazdagítja, amelyek
felüdítik és felpezsdítik a testet,
miközben tiszta légutak érzetét keltik.
• Alkalmazza külsőleg kültéri
programok előtt
• Megnyugtatja az érzékeket
• Elősegíti a tiszta légutak érzetét
dōTERRA Air Touch: lásd a 20. oldalt

KÖZPONTOSÍTÓ KEVERÉK
A dōTERRA Align™ Központosító
keverék hozzájárul önbizalma
építéséhez, valamint ahhoz,
hogy nyitott maradjon minden
új lehetőségre.
• Az Align aromájához kiválóan illő
jógapózok a harcos II. póz, a
háromszögtartás és a kapupóz
• Jógázás közben végig táplálja az
önelfogadás, a bizalom és a
rugalmasság érzését
• Vigye fel a kívánt területekre
jógagyakorlatokhoz vagy a nap
folyamán bármikor

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK

dōTERRA ADAPTIV™

Adaptive Touch: lásd a 20. oldalt

dōTERRA ANCHOR™

dōTERRA ARISE™

AROMATOUCH™

5 ml

5 ml

15 ml

MEGSZILÁRDÍTÓ KEVERÉK

A dōTERRA Anchor™ Megszilárdító
keverék megingathatatlan
önbizalmat ad, aminek köszönhetően
nyugalmat árasztó határozottsággal
közelíthet a jógagyakorlatokhoz és
az életéhez egyaránt.
• Az Anchor keverékhez tökéletesen
passzoló jógapózok az ülő meditáló
póz, a csavart ülés és a Bhu Mudra
• Vigyen fel belőle a bokára, a gerinc
alsó szakaszára és a talpra a teljesség
és a nyugalom érzésének eléréséért
• Hozzájárul egy olyan szilárd alap
megteremtéséhez, ahonnan már
könnyű lesz továbblépni

MEGVILÁGOSÍTÓ KEVERÉK
A dōTERRA Megvilágosító keveréke
arra inspirál, hogy igyekezzünk a
lehető legtöbbet kihozni magunkból.
• Alkalmazza az dōTERRA Arise™
keveréket a következő jógapózok
gyakorlása közben: álló póz, nyújtás
oldalra felemelt karokkal és félhold
• Vigyen fel belőle a halántékra,
a csuklókra és a nyakra a
felhőtlen jókedvért
• Élvezze az Arise kínálta előnyöket,
miközben teljesítményét újabb
szintre igyekszik emelni

MASSZÁZS KEVERÉK

Az esszenciális olajokat hosszú ideje
alkalmazzák masszázshoz, ezért a
dōTERRA megalkotta szabadalmazott
masszázshoz való keverékét, amely
nyugtató és ellazító hatású
esszenciális olajokkal teszi teljessé a
különféle masszázstechnikákat.
• Használja az AromaTouch™
keveréket a nyak- és vállkörnyéki
területen, hogy segítsen az
ellazulásban
• Kellemesen pihentető hatást fejt ki
• Az AromaTouch olaj az AromaTouch
kézi technikához is alkalmazható

dōTERRA BALANCE™

dōTERRA CHEER™

CITRUS BLISS™

15 ml

5 ml

15 ml

KIEGYENSÚLYOZÓ KEVERÉK

A dōTERRA Balance™ keverék
esszenciális olajok kifinomult
kombinációja, amely stabilizáló
hatás megteremtésével támogatja
a harmónia, a nyugalom és a
relaxáció érzetét.
• Lucfenyő, kámforfa, kék varádics,
kék kamilla és tömjén esszenciális
olajok felhasználásával készül
• Megnyugvással tölt el, és
egyensúlyba hoz
• Segít ellazulni, és hozzájárul a belső
harmónia érzéséhez
dōTERRA Balance Touch: lásd a 20. oldalt

HANGULATEMELŐ KEVERÉK

PEZSDÍTŐ KEVERÉK

Akárcsak egy kellemesen melengető
napsugártól, a dōTERRA Cheer™
Hangulatemelő keveréktől is egy nagy
adag pozitivitásra számíthat. A citrusos
és fűszeres esszenciális olajok
napsütést idéző, üde aromája bármikor
jókedvre deríti a nap folyamán.

Ez a vadnarancs, citrom, grépfrút,
mandarin, bergamott, tangerin és
klementin esszenciális olajok, valamint
egy leheletnyi vanília abszolútum
elegyéből készülő különleges és
harmonikus keverék egészen biztosan
jobb kedvre deríti.

• Masszázshoz használva életteli
vidámsággal és pozitivitással tölti fel
• A Cheer keveréket citrusos és
fűszeres esszenciális olajok alkotják,
amelyek mind hozzájárulnak
melegséget árasztó, magával
ragadó jellegéhez

• Reggelente alkalmazza a
Citrus Bliss™ keveréket, hogy
kellően felélénkítse és energetizálja,
ezáltal pedig biztosan jó
hangulatban induljon a napja
• Frissítő tulajdonságokat kínál
• Aromája jobb kedvre derít
masszázs közben

dōTERRA Cheer Touch: lásd a 20. oldalt

CLARYCALM™

dōTERRA CONSOLE™

DDR PRIME™

10 ml-es golyós kiszerelés

5 ml

15 ml

MEGNYUGVÁS KEVERÉK

VIGASZTALÓ KEVERÉK

MEGÚJULÁS KEVERÉK

A ClaryCalm™ külsőleg alkalmazva
a havi ciklus teljes idejére nyugtató,
enyhítő hatást és kiegyensúlyozott
közérzetet biztosít.

A dōTERRA Console™ Vigasztaló
keverék édes virágok és fák esszenciális
olajaival támogatja a vigasz érzését,
hogy elindítsa egy reményteli úton.

A DDR Prime™ a szegfűszeg,
a kakukkfű és a vadnarancs
esszenciális olajok jótékony
tulajdonságait egyesíti magában.

• Alkalmazza a hasi területen egy
megkönnyebbülést hozó,
nyugtató masszázshoz
• Segíti a felfokozott érzelmek
csillapítását és kiegyensúlyozását
• A bőrön alkalmazva hűsítő
érzetet kelt

• Adjon hozzá frakcionált kókuszolajat,
és alkalmazza egy nyugtató
masszázshoz
• A remény és a pozitivitás
érzésével tölt el
• Tömjén, pacsuli, ilang ilang,
balzsamos szuhar, amirisz,
szantálfa, rózsa és illatcserje
esszenciális olajok keveréke

• A keverék tartalmaz továbbá tömjén,
indiai citromfű és borsikafű
esszenciális olajokat is
• Adjon egy-két csepp olajat egy pohár
citrusos italhoz, teához vagy vízhez
• Tegyen belőle néhány cseppet egy
zöldségkapszulába

dōTERRA Console Touch: lásd a 20. oldalt
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DEEP BLUE™

DEEP BLUE™

ELEVATION™

5 ml

10 ml-es golyós kiszerelés

15 ml

ENYHÍTŐ KEVERÉK
A Deep Blue™ Enyhítő keverék nyolc
olyan esszenciális olaj erejét ötvözi,
amelyek az ízületekre és az izmokra
gyakorolt nyugtató, hűsítő hatásukról
ismertek. Együttes erejükkel a kúszó
fajdbogyó és a borsmenta enyhítő
hatást gyakorol, különösen intenzív
testmozgás után.
• A célzott területeken hűsítő, enyhítő
érzetet vált ki
• Revitalizáló, kellemesen nyugtató
masszázsélményt nyújt
• A Deep Blue nyugtató hatásával
enyhíti az ízületek terheltségérzetét
és hűsíti az izmokat

dōTERRA FORGIVE™
MEGÚJÍTÓ KEVERÉK
5 ml

A fákból és gyógynövényekből kivont
esszenciális olajokat elegyítő
dōTERRA Forgive™ Megújító keverék
segítségével könnyebben megélheti a
megbocsátás, a felejtés és a
továbblépés felszabadító élményét.
• Elősegíti a mindennapi élethez
szükséges érzelmi egyensúlyt
• Felemel, és pozitív
gondolkodásra ösztönöz
• Táplálja az elégedettség, a
megkönnyebbülés és a
türelem érzését

ENYHÍTŐ KEVERÉK

A nyugtatásra és hűsítésre
összeállított Deep Blue™ egy
hosszú nap vagy egy intenzív
edzés utáni masszázshoz
tökéletes, gazdag olajkeverék.
• A Deep Blue keveréktől
megszokott jótékony hatások
praktikus golyós kiszerelésben
• Kellemesen ellazít
• Célzott, nyugtató hatás fejt ki

ÖRÖMTELI KEVERÉK
Az Elevation™ Örömteli keveréket a
nevéhez hűen energizáló, revitalizáló
és hangulatjavító esszenciális olajok
kombinációja gazdagítja.
• Az Elevation esszenciális olaj
erőteljes jótékony hatásait külsőleg
alkalmazva élvezheti
• Pozitív légkört teremt
• Reggelente használja az Elevation
keveréket bőrre kenve, hogy pozitív,
energikus közérzetet teremtsen

Deep Blue Touch: lásd a 20. oldalt

HD CLEAR™

HELYI HASZNÁLATRA VALÓ
KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A HD Clear™ a tökéletes keverék a
problémás bőrre – a bőr számára
jótékony hatású esszenciális olajok
felhasználásával készült, amelyek
hozzájárulnak bársonyos, tiszta és
egészséges megjelenésének
fenntartásához.
• A praktikus golyós applikátor
segítségével könnyedén felviheti
célzott területekre
• Hozzájárul a tiszta arcbőrhöz
• Segít, hogy a bőr tiszta, egyenletes
tónusú és hidratált maradjon

INTUNE™

FIGYELMET SEGÍTŐ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A InTune™ Figyelmet segítő
keverékhez nagy gonddal
összeválogatott esszenciális olajok
együttes erővel segítenek az előttünk
álló feladatra koncentrálni.
• Kenjen belőle a halántékára és
a tarkójára, mielőtt nekilátna
egy-egy feladatnak
• A praktikus golyós kiszerelésnek
köszönhetően könnyen felvihető
• Segít figyelni, és huzamos ideig a
megoldandó feladatra koncentrálni

dōTERRA ForgiveTouch: lásd a 20. oldalt

dōTERRA MOTIVATE™

ON GUARD™

5 ml

15 ml

BÁTORÍTÓ KEVERÉK

Időnként mindenkire ráfér egy
kis extra bátorítás, a dōTERRA
Motivate™ pedig pontosan ezt
nyújtja! Ez a friss, tiszta és mentás
keverék a magabiztosság, az
optimizmus és az eltökéltség
érzését fogja kiváltani Önből.

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK
A dōTERRA egyik legnépszerűbb
keverékének, a On Guardnak
minden háztartásban ott a helye,
hiszen elképesztő jótékony
tulajdonságokat kínál. Az év
minden szakában jó, ha kéznél van.

ON GUARD™
GYÖNGYÖCSKÉK
ESSZENCIÁLISOLAJGYÖNGYÖCSKÉK
125 db gyöngyöcske

A On Guard™ gyöngyöcskék egy
adag ízletes, vadnarancsból,
szegfűszegből, fahéjból,
eukaliptuszból és rozmaringból
álló dōTERRA szabadalmazott
keveréket tartalmaznak apró
zöldséggyöngyöcskékbe zárva,
amelyek feloldódnak a szájban.

• Citrusos és mentás esszenciális
olajok kombinációja alkotja
• Használja reggelente, hogy
lendületesen induljon a napja
• Elősegíti az önbizalom, a bátorság
és a bizakodás érzését

• Meleg, citrusos és fűszeres ízt
kölcsönözhetünk vele forró
italoknak és desszerteknek
• Egy egészséges nassolnivaló
elkészítéséhez adjon egy csepp
On Guard™ keveréket egy tál vízhez,
és áztasson benne almaszeleteket

dōTERRA Motivate Touch: lásd a 21. oldalt

On Guard Touch: lásd a 21. oldalt

dōTERRA PASSION™

PASTTENSE™

dōTERRA PEACE™

5 ml

10 ml-es golyós kiszerelés

5 ml

INSPIRÁLÓ KEVERÉK

A fűszer- és gyógynövényekből kivont
esszenciális olajok inspiráló keveréke
alkotta dōTERRA Passion™ segít újra
egy kis izgalmat csempészni az
életbe. Merjen valami újat kipróbálni,
ugyanakkor azt is fedezze fel,
hogyan lelheti újra meg újra
örömét mindabban, ami már
megadatott az életben.
• A munkahelyi kreativitás, tisztánlátás
és az újra való rácsodálkozás
táplálása érdekében munkába is
vigye magával a Passion keveréket
• Alkalmazza a csuklóján és a szív
felett összpontosuló területen a nap
bármely szakában, hogy inspirációval
és szenvedéllyel töltse el
dōTERRA Passion Touch: lásd a 21. oldalt

ELLAZÍTÓ KEVERÉK

A PastTense™ olyan esszenciális olajok
egyedülálló keveréke, amelyek
köztudottan hozzájárulnak a
kiegyensúlyozottság és harmónia
érzésének elősegítéséhez. A testre
gyakorolt nyugtató hatásukról ismert
esszenciális olajokkal készülő PastTense
pillanatok alatt ellazít és megnyugtat.
• A praktikus golyós kiszerelésnek
köszönhetően könnyen felvihető
• Stabilizáló, kiegyensúlyozó hatással
van az érzelmekre

• Fogyassza a téli időszakban,
utazás közben, vagy amikor
sok ember veszi körül
• Kényelmes alternatívát kínál a
On Guard esszenciálisolaj-keverék
bevitelére

MEGERŐSÍTŐ KEVERÉK

A virág és menta esszenciális olajok
keverékéből álló dōTERRA Peace™ egy
hasznos emlékeztető arra, hogy nem
kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy
megtalálja a békét. Lassítson, vegyen
egy mély levegőt, és találjon vissza a
higgadt, összeszedett énjéhez.
• A dōTERRA Peace az ellazulást és
megnyugvást segítő olajokat
tartalmaz, úgymint levendulát,
majoránnát, vetivert és ilang ilangot
• A béke és nyugalom érzésével tölt el
dōTERRA Peace Touch: lásd a 21. oldalt

SALUBELLE™

dōTERRA SERENITY™

15 ml

10 ml-es golyós kiszerelés

15 ml

FRISSÍTŐ KEVERÉK

A dōTERRA-termékek használóinak
egyik nagy kedvence, a dōTERRA
Purify™, a tisztító tulajdonságaikról
ismert citromból és zöldcitromból
kivont, valamint szibériai fenyő
esszenciális olajokat is tartalmaz.
• Erőteljes tisztító-fertőtlenítő
tulajdonságainak köszönhetően
a Purify bőrirritációk enyhítésére
is kiváló
• Használja a Purify keveréket
bőrirritációk, például rovarcsípések
megnyugtatására, hogy jóleső
megkönnyebbülést nyújtson

SZÉPSÉG KEVERÉK

A Salubelle™ Szépség keverék
megalkotásakor a bőr erősítése,
valamint a bőröregedés látható jeleiért
felelős tényezők mérséklése volt a cél.
A benne található egyedülálló
esszenciális olajokat szakértelemmel
válogatták össze a bőr számára
előnyös összhatásért.
• Segít csökkenteni a bőrhibák
megjelenését
• Fiatalosabb bőrt eredményez
• Építse be mind a reggeli, mind
az esti arcápolási rutinjába

PIHENTETŐ KEVERÉK

A dōTERRA Serenity™ egy olyan,
békés nyugalmat árasztó
esszenciálisolaj-keverék, amely
pihentet és ellazít. A dōTERRA
Serenity csupa olyan esszenciális
olajokat ötvöz, amelyek az érzelmeket
csillapító hatásaikról ismertek.
• Külsőleg történő alkalmazás esetén
a Serenity hatása azonnal érezhető
• Keserűsóval elegyítve adjon
belőle két-három cseppet forró
fürdőjéhez a pihentető, megújító
hatású élményért
• Segít pihentető környezetet
teremteni az alváshoz

SMART & SASSY™

TERRASHIELD™

TERRASHIELD™ SPRAY

15 ml

15 ml

30 ml

AKTÍV KEVERÉK

A grépfrút, citrom, borsmenta,
gyömbér és fahéj esszenciális olajokból
álló szabadalmazott keverék, a Smart &
Sassy™ gazdag ízvilágával bármilyen
italt vagy desszertet remekül kiegészít.

KÜLTÉRI KEVERÉK

A TerraShield™ Kültéri keverék egy
olyan biztonságos készítmény, amely
a család minden tagja számára ideális
a szabadban és otthon egyaránt.

• Építse be a Smart & Sassy keveréket
a mindennapjaiba, és vegye be vízzel
minden étkezés előtt
• Gazdag ízvilágával bármilyen italt
vagy desszertet remekül kiegészít
• A Smart & Sassy olaj élénk, fűszeres
illata segít megteremteni azt a
pozitív kedélyállapotot, amelyre egy
energikus edzéshez szüksége van

• Mindig vigye magával a TerraShield
keveréket, ha kempingezni vagy
kültéri programokra indul
• Olyan esszenciális olajok alkotják,
amelyekről régóta köztudott, hogy
védelmet nyújtanak a kellemetlen
környezeti hatásokkal szemben
• Vigyen fel a TerraShield keverékből a
lábára, a karjára és a nyakára, mielőtt
a szabadba menne

ZENDOCRINE™

ZENGEST™

15 ml

15 ml

ÚJRAINDÍTÓ KEVERÉK
A Zendocrine™ keverék ideális
olajválasztás olyanok számára, akik
éppen életmódváltás előtt állnak.
Fogyasszon Zendocrine-t mindennap
egy pohár vízbe cseppentve!
• Ételízesítéshez
• Adjon egy csepp olajat egy pohár
citrusos italhoz, teához vagy vízhez

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK

dōTERRA PURIFY™

KÜLTÉRI KEVERÉK

A TerraShield™ Spray olyan
esszenciális és egyéb növényi
olajokat tartalmaz, amelyekről
régóta köztudott, hogy kültéri
védelmet nyújtanak.
• Praktikus szórófejes kiszerelésének
köszönhetően útközben is
könnyedén magánál tarthatja
• A család valamennyi tagja
használhatja

TÁMOGATÓ KEVERÉK
A gyömbér, borsmenta, kömény és
édeskömény esszenciális olajok
alkotta egyedülálló keverék jótékony
hatást gyakorol gyomorpanaszok
esetén. Útközben és otthon egyaránt
nélkülözhetetlen megoldást kínál!
• Adjon belőle 1-2 cseppet ivóvizéhez
vagy teájához kiadós étkezések vagy
nehéz ételek után
• Adjon egy-két cseppet egy pohár
vízhez vagy egy csésze teához
repülés vagy hosszabb autózás előtt
• Gondoskodjon róla, hogy a ZenGest™
útközben is akár pillanatok alatt
elérhető legyen, ha szükség van rá
ZenGest Touch: lásd a 21. oldalt
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dōTERRA TOUCH

dōTERRA TOUCH™ OLAJKEVERÉKEK
Az érzékeny bőr védelme és az esszenciális olajok kínálta jótékony hatások biztosítása közötti megfelelő
egyensúly megtalálása nemcsak tudomány, hanem művészet is egyben. A dōTERRA Touch sikeresen
megtalálta ezt az egyensúlyt. A 10 ml-es golyós kiszerelésű dōTERRA Touch termékekkel egyszerű az
olajok felvitele, így gyermekek, felnőttek és mindenekelőtt az érzékeny bőrűek számára is ideális a
használatuk. A már használatra kész üvegekkel azonnal élvezheti az esszenciális olajok minden előnyét.
Tapasztalja meg Ön is a dōTERRA Touch nyújtotta kényelmes felvitelt és jótékony hatásokat akár már ma.

dōTERRA ADAPTIV™

dōTERRA AIR™

dōTERRA BALANCE™

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

TOUCH KEVERÉK

Amikor szükségét érzi, hogy a
nyugalomra egy kicsit rásegítsen, az
dōTERRA Adaptiv™ a megoldás. Tartsa
kéznél az Adaptivot, hogy új
környezetben vagy helyzetekben segítsen
Önnek lecsillapodni. Az egymást erősítő
hatás érdekében használja az Adaptivot
az Adaptiv Touch keverékkel együtt.
• A bőrön alkalmazva segít a hangulat
javításában
• Tartsa ezt a praktikus golyós kiszerelést a
táskájában vagy gyermeke hátizsákjában,
hogy útközben használhassák!
• Nyugtatja a bőrt

Élvezze a dōTERRA Air™ keverék jótékony
hatásait akár útközben is a dōTERRA Air
Touch kíméletes és gyors felviteli
módjának köszönhetően! Ez a mentás,
élénkítő keverék külsőleg alkalmazva
nyugtató, enyhítő hatású.
• Megnyugtatja az érzékeket
• Elősegíti a tiszta légutak érzetét
• Használja a többi dōTERRA Air
termékkel együtt

A dōTERRA Balance™ Touch friss, fás
aromája tökéletesen illik azokhoz a
helyzetekhez, amikor egy kis harmóniával
tenne rendet mindennapjaiban. Ez a
praktikus dōTERRA Touch keverék
ideális társ akár otthon, akár útközben
szeretné használni.
• Az érzelmi harmóniát támogató
esszenciális olajok alkotják, amelyek
hozzájárulnak a megnyugváshoz és
a jó közérzethez
• Lucfenyő, kámforfa, kék varádics, kék
kamilla és tömjén esszenciális olajok
felhasználásával készül

dōTERRA CONSOLE™

DEEP BLUE™

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Cheer™ Touch a dōTERRA
Cheer Hangulatemelő keverék napsütést
idéző, üde aromáját kombinálja frakcionált
kókuszolajjal. Akárcsak egy kellemesen
melengető napsugártól, a Cheer Touch
Hangulatemelő keveréktől is egy nagy
adag pozitivitásra számíthat.

TOUCH KEVERÉK

ÚJDONSÁG!

TOUCH KEVERÉK

dōTERRA CHEER™
TOUCH KEVERÉK

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Console™ Touch a nyugalom
és remény érzését erősíti. A dōTERRA
Console Touch Vigasztaló keverék
hozzájárulhat, hogy sikerüljön örömöt
és boldogságot találnia az életben.

Tapasztalja meg a szabadalmazott
Deep Blue™ esszenciálisolaj-keverék
jótékony hatásait olyan kíméletes
formában, amely gyermekek és
felnőttek számára egyaránt ideális.

• Masszázshoz használva életteli
vidámsággal és pozitivitással tölti fel
• Külsőleg alkalmazva a Cheer aromája
optimizmussal tudja eltölteni, ami a
hangulatára is élénkítő hatással lesz

• Használja, hogy reménnyel töltse el
• A dōTERRA Console keveréktől
megszokott jótékony hatások praktikus
golyós kiszerelésben
• Tömjén, pacsuli, ilang ilang, balzsamos
szuhar, amirisz, szantálfa, rózsa és
illatcserje esszenciális olajok keveréke

• A bőrön alkalmazva meleg, bizsergető
érzést kelt a nyugtató hatás célzott
kifejtése érdekében
• Egy nyugtató masszázzsal párosítva
kiélvezheti fiatalító hatásait egy
hosszú nap végén

dōTERRA FORGIVE™

TÖMJÉN

dōTERRA HOPE™

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Forgive™ Touch a
szabadalmazott dōTERRA Forgive
keverék fákból és gyógynövényekből
nyert esszenciális olajait tartalmazza
frakcionált kókuszolajjal elegyítve a
kíméletes felvitel és a könnyű használat
érdekében. A dōTERRA Forgive Touch
Megújító keverék friss, fás aromája segít
felszabadítani az elégedettség, a
megkönnyebbülés és a türelem érzését.
• Praktikus golyós kiszerelésben a
kényelmes felvitel érdekében
• Elősegíti a mindennapi élethez
szükséges érzelmi egyensúlyt
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TOUCH KEVERÉK

TERMÉKKALAUZ

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Tömjén Touch praktikus
golyós kiszerelésben biztosítja a tömjén
esszenciális olaj népszerű előnyeit.
• Nyugtatja a bőrt, miközben csökkenti
a bőrhibák megjelenését
• Nyugtat, ellazít és
elégedettségérzetet vált ki
• Segít hidratálttá és fiatalossá
tenni a bőrt

• Tartsa a sporttáskájában, hogy
mindig kéznél legyen

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Hope™ Touch egy olyan
egyedülálló esszenciálisolaj-keverék,
amelyben a bergamott üdítő illata ilang
ilang és tömjén esszenciális olajokkal
párosul, és amelybe a vaníliabab abszolút
melegséget árasztó aromája egy
leheletnyi édességet is csempész.
• Kenjen belőle a csuklójára, a nyakára
és a pulzuspontjaira, és egy személyre
szóló illatot kap
• Tartsa a táskájában, és használja
többször is a nap folyamán, hogy
feldobja vele a közérzetét
• Könnyen használható, praktikus golyós
kiszerelésben az egyszerű felvitelért
bármikor a nap folyamán

ON GUARD™

OREGÁNÓ

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Motivate™ Touch hozzájárul
kreatív energiái felszabadításához és
ahhoz, hogy bátorságot tudjon meríteni
az önmagába vetett hitből.

TOUCH KEVERÉK

Élvezze a On Guard™ esszenciálisolajkeverék egyedülálló aromáját és markáns
hatásait praktikus, golyós kiszerelésben.

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Oregánó Touch gyengéd
megoldást kínál az érzékeny bőrűek
számára, hogy ők is élvezhessék a oregánó
esszenciális olaj közismert előnyeit.

• Elősegíti az önbizalom, a bátorság és
a bizakodás érzését
• A dōTERRA Motivate esszenciálisolajkeverék az érzékeket stimuláló
olajokból áll
• Citrusos és mentás esszenciális olajok
kombinációja alkotja

• Gyermekek és felnőttek számára
egyaránt ideális
• Alkalmazza a On Guard Touch keveréket
a csuklóján és a pulzuspontjain minden
reggel és este
• A praktikus golyós kiszerelésnek
köszönhetően útközbeni használatra is
tökéletesen alkalmas!

dōTERRA PASSION™

dōTERRA PEACE™

BORSMENTA

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Passion™ Touch a fűszer- és
gyógynövényekből kivont dōTERRA
Passion olajkeveréket ötvözi frakcionált
kókuszolajjal, hogy segítsen újra egy kis
izgalmat csempészni az életbe.
• Frakcionált kókuszolaj, kardamom, fahéj,
gyömbér, szegfűszeg, szantálfa, jázmin,
vanília és damiána keveréke
• Egy inspiráló keverék, amely külsőleg
alkalmazva jókedvre derítő, izgalmas
aromát kínál
• A dōTERRA Passion keveréktől
megszokott jótékony hatások praktikus
golyós kiszerelésben

TEAFA

TOUCH KEVERÉK

10 ml-es golyós kiszerelés
A dōTERRA Teafa Touch keverékben
a teafa esszenciális olaj és a frakcionált
kókuszolaj tökéletes egyensúlyát hoztuk
létre, így a finom, érzékeny bőr számára
is ideális.
• A bőrre gyakorolt tisztító és fiatalító
hatásáról ismert
• Erősítő és fiatalító hatással van a hajra,
a bőrre és a körmökre
• Enyhíti a bőrirritációkat

TOUCH KEVERÉK

A virág és menta esszenciális olajok
keverékéből álló dōTERRA Peace™
Touch Megerősítő keverék egy hasznos
emlékeztető arra, hogy nem kell
tökéletesnek lennie ahhoz, hogy
megtalálja a békét. Lassítson, vegyen
egy mély levegőt, és találjon vissza a
higgadt, összeszedett énjéhez.
• A béke, a megnyugvás és az
elégedettség érzésével tölt el
• Kellemes, megnyugtató aromájával
külsőleg alkalmazva ideális légkört
teremt meditációhoz és
jógagyakorlatokhoz
• Alkalmazza egy nyugtató masszázshoz

dōTERRA WHISPER™
ÚJDONSÁG!

TOUCH KEVERÉK

10 ml-es golyós kiszerelés
A keverék minden egyes esszenciális olaja
önmagában is hívogató aromát áraszt, ám
egymással ötvözve ezek az olajok olyan
különleges illatot alkotnak, amely a
viselője és a környezetében megforduló
emberek érzékeit egyaránt felcsigázza.
• Külsőleg alkalmazva melegséget
árasztó, pézsmás aromája megigézi
és felcsigázza az érzékeket
• A bőrön alkalmazva a meleg, lágy,
virágos illatokat olyan erőteljes
és dinamikus esszenciális olajok
egészítik ki, mint a rózsa, a hawaii
szantálfa és a bergamott

dōTERRA TOUCH

dōTERRA MOTIVATE™

• Alkalmazza az Oregánó Touch keveréket
célzottan a problémás területeken
jelentkező bőrhibák csökkentésére
• Masszírozza a talpába, és élvezze az
oregánó esszenciális olaj előnyeit
• Az oregánó esszenciális olaj olyan
tisztító tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek segítenek a bőrhibák
megjelenésének csökkentésében

TOUCH KEVERÉK

A dōTERRA Borsmenta Touch
frakcionált kókuszolajjal elegyíti a
borsmenta esszenciális olajat, így
biztosítva az olaj számos, külsőleges
használat útján kínált előnyét.
• Felpezsdíti és élénkíti az érzékeket
• Használja tanulás közben, vagy
amikor reggeli felfrissülésre vágyik
• A kényelmes Touch kiszerelés
tökéletes utazáshoz

ZENGEST™

TOUCH KEVERÉK

10 ml-es golyós kiszerelés
A ZenGest™ Touch dōTERRA frakcionált
kókuszolajjal hígítva készül, hogy kíméletes
legyen az érzékeny bőrhöz. A praktikus
golyós kiszerelésnek köszönhetően a
ZenGest Touch útközben és otthon is
nélkülözhetetlen megoldást jelent!
• Gyömbér, édeskömény és
koriander esszenciális olajok
alkotta egyedülálló keverék
• Kiadós étkezések vagy nehéz
ételek után alkalmazza a hasi
területen vagy a talpán
• Repülős vagy autós utazás esetén
gondoskodjon róla, hogy akár
pillanatok alatt kéznél legyen,
ha szükség van rá
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dōTERRA TOUCH | VIRÁGOS OLAJOK

dōTERRA TOUCH™ VIRÁGOS OLAJOK
A természet leginkább áhított és legerőteljesebb jótékony hatásokat kínáló virágos esszenciális olajainak
a használata még sosem volt egyszerűbb és kényelmesebb. Alkosson saját, személyre szóló illatot, teremtsen
pozitív légkört, vagy járuljon hozzá az egészségtől ragyogó bőrhöz egy vagy akár több értékes virágolaj
kombinációjának a játszi könnyed felvitelével.

dōTERRA TOUCH

OLASZ SZALMAGYOPÁR
ÚJDONSÁG!

TOUCH KEVERÉK

10 ml-es golyós kiszerelés
Az „örökkévaló” vagy „halhatatlan”
virágnak is nevezett olasz szalmagyopár
fiatalos megjelenést kölcsönöz a
bőrnek, ezért gyakran használják
kozmetikumok összetevőjeként.

JÁZMIN

LEVENDULA

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

TOUCH KEVERÉK

Próbálja ki a jázmin esszenciális olaj
sokat dicsért illatát és megannyi
jótékony kozmetológiai hatását,
amelyet ez a praktikus, golyós
kiszerelésű keverék mind magában rejt.

TOUCH KEVERÉK

A nyugtató tulajdonságaiért széles
körben használt dōTERRA Levendula
Touch a bőrön alkalmazva enyhítő hatást
nyújt, miközben elősegíti a relaxációt.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését
• Egyedi illatszerként is használhatja
• Építse be bőrápolási rutinjába a
ragyogó arcbőrért

• Csillapítja az alkalmanként fellépő
bőrirritációkat
• Kenje a bőrére, és élvezze
jótékony hatásait
• Használja, amikor megnyugvásra
és egy pihentető érzésre vágyik

MAGNOLIA

NEROLI

RÓZSA

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

• Regeneráló és helyreállító
tulajdonságainak köszönhetően
makulátlan arcbőrt eredményez
• Mézédes illata nyugtató érzést biztosít
az olaj külsőleges használatakor

TOUCH KEVERÉK

TOUCH KEVERÉK

A magnóliából készülő esszenciális olaj
gyümölcsös és virágos aromájú, és
kellemes, nyugodt közérzetet képes
teremteni. A frakcionált kókuszolajjal
elegyített Magnolia Touch hidratálja és
nyugtatja a bőrt.

A Neroli Touch keveréket használhatja
bőre megnyugtatására és a bőrhibák
megjelenésének csökkentésére. A neroli
esszenciális olaj közismert hatásai közé
tartozik továbbá a relaxáció elősegítése
és a hangulat javítása is.

• Külsőleg kombinálja bergamottal
vagy ilang ilanggal az egészségtől
ragyogó bőrért
• Bőrre kenve nyugtató, pihentető
hatást fejt ki

• Elősegíti a pozitív kedélyállapotot
• Nyugtatja a bőrt
• Ellazít

TOUCH KEVERÉK

A Rózsa Touch megfizethető és kényelmes
formában biztosítja a rózsa esszenciális
olajnak, a világ egyik legértékesebb
esszenciális olajának előnyeit.
• A golyós kiszerelésű Rózsa Touch
keverék megfizethetővé és kényelmessé
is teszi az olaj használatát
• Segít kiegyensúlyozni a bőr
nedvességtartalmát, hogy mindig
a legszebb formáját hozhassa
• Vigyen fel belőle a nyakára és
a csuklójára, ha szeretné, hogy
egy személyre szóló, édes, virágos
illat lengje körbe
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CSOMAGOK ÉS KOLLEKCIÓK

CSOMAGOK ÉS KOLLEKCIÓK
A dōTERRA válogatott esszenciálisolaj-csomagokat és -kollekciókat állított össze azzal a céllal, hogy
minden háztartásba eljuttassa a megfelelő esszenciális olajokat. Mindegyik csomag gondosan kiválasztott
olajokat tartalmaz, amelyeket kíméletes lepárlással nyertek ki a dōTERRA tisztaságra és hatóerőre vonatkozó
szigorú előírásainak megfelelően termesztett és betakarított növényekből. Élvezze kedvenc önálló olajainak
és keverékeinek célzottan kifejtett, jótékony hatásait egyetlen, praktikus csomagban.

CSALÁDI SZÜKSÉGLETEK CSOMAG

LEGKERESETTEBB

A dōTERRA Családi szükségletek csomag 10 esszenciális olajat és
keveréket tartalmaz – a nélkülözhetetlen darabokat, amelyekre minden
szülőnek szüksége van a mindennapokban. Tapasztalja meg, milyen
sokféle módon segíthetnek Önnek a dōTERRA CPTG™-minőségű
esszenciális olajai abban, hogy Ön is segíteni tudjon a családjának.

• Tíz esszenciális olaj és keverék 5 ml-es üvegekben
O
 regánó
Z
 enGest™
L
 evendula
Citrom
Tömjén
On Guard™
Borsmenta
Deep Blue™
Teafa
dōTERRA Air™

A kilenc legnépszerűbb esszenciális olajunkat (levendula, borsmenta,
tömjén, teafa, ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, oregánó és Deep Blue)
tartalmazó dōTERRA TouchTM csomag kényelmes módja az egész család
igényeit kielégítő termékek beszerzésének.

• Kilenc esszenciális olaj és keverék 10 ml-es golyós kiszerelésben
Levendula
Teafa
On Guard™
Borsmenta
ZenGest™
Oregánó
Tömjén
dōTERRA Air™
Deep Blue™

CSOMAGOK ÉS KOLLEKCIÓK

dōTERRA TOUCH™ CSOMAG

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™
RENDSZER LEGKERESETTEBB
Ebben a csomagban minden fenséges keverék olyan CPTG™ minőségű
esszenciális olajokat tartalmaz, amelyeket a nap folyamán bármikor
igénybe vehet, hogy támogatást nyújtsanak.

• Hat esszenciális olaj és keverék 5 ml-es üvegekben
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH
CSOMAG
A dōTERRA Essential AromaticsTM Touch sorozat hat frakcionált
kókuszolaj bázisú, egyedi esszenciálisolaj-keveréket tartalmaz – a
kényelmes és gyengéd helyi alkalmazás érdekében 10 ml-es golyós
kiszerelésben. Ezek a szabadalmazott keverékek az egész család
számára célzott jótékony hatásokat kínálnak, és akár mindennap
alkalmazhatja őket a test adott pontjain, hogy napközben bármikor
támogatást nyújtsanak.

• Hat esszenciális olaj és keverék 10 ml-es golyós kiszerelésben
d
 ōTERRA Motivate™
dōTERRA Passion™
dōTERRA Console™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Forgive™

dōTERRA Peace™

dōTERRA JÓGA KOLLEKCIÓ
A dōTERRA az Önben élő jóginak tervezte ezt a CPTG™ minőségű
esszenciálisolaj-keverékekből álló exkluzív triót. A dōTERRA Anchor,
dōTERRA Align, és dōTERRA Arise a tökéletes keverékek ahhoz, hogy
életét és jógagyakorlatait magasabb szférákba emelje. Ezek a keverékek
olyan aromákat árasztanak, amelyek minden lélegzetnél megnyugtatják,
segítenek összpontosítani, és megvilágosítják az elmét, miközben Ön
megerősíti és kinyújtja a testét.

• Három 5 ml-es üveg
dōTERRA Anchor™

dōTERRA Align™

dōTERRA Arise™
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KIDS COLLECTION CSOMAG

dōTERRA

KIDS COLLECTION CSOMAG
Nem számít, hogy tapasztalt szakemberként vagy az esszenciális olajok használóinak új tagjaként alkalmazza
a dōTERRA Kids Collection csomagot, mivel az esszenciális olajok teljes körű, azonnal használható, „egész
testre” kiterjedő eszköztárát kínálja, kifejezetten arra tervezve, hogy a szülők magabiztosan
gondoskodhassanak csemetéikről.
A kifejezetten a fejlődésben lévő szellem, test és érzelmi világ támogatására összeállított esszenciálisolajkeverékeket olyan gondosan kiegyensúlyozott, egyedülálló olajkombinációk alkotják, amelyek jótékony
hatásai igazán erőteljesek, ráadásul az érzékeny bőrhöz is gyengédek.
dōTERRA KIDS COLLECTION CSOMAG
A csomag tartalma:
• Hét esszenciális olaj és keverék 10 ml-es golyós kiszerelésben
dōTERRA Brave™
dōTERRA Steady™
dōTERRA Thinker™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Rescuer™
dōTERRA Tamer™
• Hét szilikonkupak karabinerrel
• Termékbemutató kártyák
• Hordozható tároló karabinerrel

dōTERRA BRAVE™

dōTERRA CALMER™

dōTERRA RESCUER™

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

BÁTORÍTÓ KEVERÉK

Üdítő, meleg aromájának köszönhetően
a dōTERRA Brave™ a tökéletes
keverék arra, hogy felélénküljön,
és bátorságot merítsen, amikor
gyámoltalannak érzi magát.
• Vadnarancs, amyris, illatcserje és
fahéj, bázisként pedig frakcionált
kókuszolaj alkotja
• Használja a Brave Bátorító
keveréket bármikor a nap folyamán,
ha erősíteni szeretné magában a
magabiztosság érzetét
• Alkalmazza a Brave keveréket az új vagy
a megszokottól eltérő élethelyzetekben
bátorsága és önbizalma serkentéséhez
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PIHENTETŐ KEVERÉK

A dōTERRA Calmer™ Pihentető keverék
békés légkört teremt, és segít a
nyugovóra térést stresszmentes,
kellemes élménnyé varázsolni.
• Levendula, kananga, buddhafa és római
kamilla esszenciális olajat, bázisként
pedig frakcionált kókuszolajat tartalmaz
• Kenjen belőle a bőrére, hogy nyugodt,
békés hangulatba kerüljön
• Alkalmazza a Calmer keveréket, hogy
egész napon át megőrizze a nyugalmát

ENYHÍTŐ KEVERÉK

Egy mozgalmas, aktívan töltött nap
végén alkalmazza az ellazító hatású
dōTERRA Rescuer™ Enyhítő keveréket.
• Levendula, fodormenta, copaiba és kínai
bors esszenciális olajokat, bázisként
pedig frakcionált kókuszolajat tartalmaz
• A Rescuer olyan olajokat tartal
maz, amelyek segítenek a
feszültség oldásában
• Masszírozza a vállába, a nyakába és a
hátába, ha pihentető élményre vágyik

KIDS COLLECTION CSOMAG

dōTERRA STEADY™

KIEGYENSÚLYOZÓ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A bőrt nyugtató, egyébként pedig
felemelő dōTERRA Steady™ egy
nagyszerű olaj a mindennapokra.
• Amirisz, balzsamfenyő, koriandermag
és magnólia esszenciális olajok alkotják
frakcionált kókuszolaj bázisban
• A Steady Kiegyensúlyozó keverékhez
lágy, hívogató és enyhén gyümölcsös
aroma párosul, amely az olaj külsőleges
alkalmazásakor segít a nyugodt
közérzet megteremtésében
• Elősegíti a megnyugvást, és
kiegyensúlyozott hangulatba hoz

dōTERRA THINKER™

FIGYELMET SEGÍTŐ KEVERÉK

dōTERRA STRONGER™

dōTERRA TAMER™

10 ml-es golyós kiszerelés

10 ml-es golyós kiszerelés

VÉDELMET NYÚJTÓ
KEVERÉK

A dōTERRA Stronger™ tökéletesen
támogatja a napi stressztűrést, illetve
azokat a helyzeteket, amikor nincs
kifejezetten a legjobb formájában.
• Vörös cédrus, litsea, tömjén esszenciális
olajokat és rózsakivonatot tartalmaz
frakcionált kókuszolaj bázisban
• Kenjen belőle a kezére, a térdére
és a lábfejére egy hosszú, aktívan
töltött nap végén
• Használatával a bőr egészségtől
sugárzó lesz

EMÉSZTÉST TÁMOGATÓ
KEVERÉK
A dōTERRA Tamer™ olyan CPTG™
minősítésű esszenciális olajok
egyedülállóan jótékony tulajdonságait
kombinálja, mint a fodormenta, a japán
borsmenta és a gyömbér dōTERRA
frakcionált kókuszolajos bázisban. Ezek
az olajok együttes erővel kellemesen
nyugtató hatást képesek kifejteni egy-egy
kiadós étkezés után.
• Nyugtató aromája kellemesen enyhítő
hatását célzottan fejti ki, amikor a
legnagyobb szükség van rá
• Remekül alkalmazható egy nyugtató
hasi masszázshoz
• A praktikus golyós applikátor
segítségével könnyedén felviheti
célzott területekre

10 ml-es golyós kiszerelés

Ha a kreativitás és az összpontosítás
nagyobb fokú kibontakoztatását
támogató, pozitív környezetet szeretne
teremteni, építse be a dōTERRA Thinker™
keveréket a mindennapi tanulási rutinjába.
• Vetiver, klementin, borsmenta és
rozmaring esszenciális olajokat tartalmaz
frakcionált kókuszolaj bázisban
• Alkalmazza, miközben tanul vagy
bonyolultabb projekteken dolgozik, hogy
figyelme ne terelődjön el a tárgyról
• Kenjen belőle a csuklójára vagy a
kézfejére, és lélegezze be, hogy fokozza
a befogadóképességét és az éberségét
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AROMATOUCH TECHNIKA

Mit jelent az

AROMATOUCH™ TECHNIKA?
A dōTERRA AromaTouch™ Technika egy egyszerű, lépésről lépésre vezető módszer az esszenciális olajok külsőleges
alkalmazására, amely az egész szervezetre ható, jó közérzetet eredményező élményt nyújt.
Az AromaTouch Technika csomag 5 ml-es kiszerelésű dōTERRA Balance™ Kiegyensúlyozó keveréket, levendula és
teafa esszenciális olajat, On Guard™ esszenciálisolaj-keveréket, AromaTouch™ Masszázs keveréket, Deep Blue™ Enyhítő
keveréket, vadnarancs és borsmenta esszenciális olajat, valamint egy üveg frakcionált kókuszolajat tartalmaz. Az új
felhasználóknak és a képzett szakembereknek egyaránt lenyűgöző élményt nyújtó AromaTouch Technika új korszakot
jelent az esszenciális olajok alkalmazásának és előnyeinek szempontjából.

„Az AromaTouch Technika megosztása és oktatása nagyon közel áll hozzám. Mindenkit meglep, mennyire
el tud lazulni a végére. Ráadásul míg másokon használod az olajokat, te magad is élvezheted azokat.”
Becky B., Northampton, Egyesült Királyság

AROMATOUCH TECHNIKA

™

AROMATOUCH™ TECHNIKA CSOMAG
Illessze be az AromaTouch Technika módszerét is wellness
rutinjai sorába, és tapasztalja meg a CPTG™ minőségű
esszenciális olajok további jótékony hatásait. A csomag az
AromaTouch Technika keretében alkalmazott nyolc CPTG™
minőségű olajat tartalmazza 5 ml-es üvegekben, valamint
az AromaTouch Technika bemutató dobozát. A csomag
megvásárlása esetén dōTERRA frakcionált kókuszolajat is kap.

1. LÉPÉS

2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

4. LÉPÉS
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PÁROLOGTATÓK

PÁROLOGTATÓK
Az optimális kikapcsolódás elérésére és egyéb elképesztő előnyök biztosítására tervezett dōTERRA
párologtatók felhasználóbarát eszközök családja és otthona számára. Alakítson bármilyen teret békés és
felemelő környezetté kedvenc CPTG™ minőségű esszenciális olajai párologtatásával.

dōTERRA VOLO™ PÁROLOGTATÓ

ÚJDONSÁG!

A gyönyörű dōTERRA Volo™ ultrahangos párologtató
ónix- és márványbevonattal kapható – az otthon vagy
az iroda bármely helyiségében tökéletesen mutat. A
Volónak kézzel, műgyantából készült kőteteje van
egyedi gyémántmintával, és választható fénybeállításai
vannak: fény nélküli működés, meleg és élénksárga fény.
• Egyórás, háromórás és hatórás beállítás, még ha
a legintenzívebb párakibocsátásra van is állítva
• A legkisebb párakibocsátás mellett akár
14 órás működés

dōTERRA DAWN™ AROMÁS PÁRÁSÍTÓ
A dōTERRA Dawn™ aromás párásítót a maximális
kényelem megteremtésére tervezték, legyen szó bármilyen
helyiségről. Okos alvás módja segítségével képes egész
éjjel ideális páratartalmat fenntartani, amellyel tökéletes
környezetet teremt a pihentető alváshoz.
• Akár 22 órán át is folyamatosan párologtat
• A víz és az esszenciális olajok hozzáadásához
semmilyen fedelet vagy tetőt nem kell eltávolítania
• Alacsony zajszint
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Méretek: 15 × 27 cm
• Víztartály kapacitása: 1,8 l

ÚJDONSÁG!

PÁROLOGTATÓK

PILōT™ PÁROLOGTATÓ

dōTERRA ROAM™ PÁROLOGTATÓ

A praktikus és kényelmes Pilōt™ ideális választás kisebb
terekbe. A párologtató kompakt, semleges formatervezése
miatt bármilyen környezetbe remekül illik.

A dōTERRA Roam™ párologtató külső borítása apróra
zúzott és simára csiszolt, természetes kőből készül, így
minden készülék egyedi külsőt kap. A párologtató többi
része környezetbarát, fogyasztói felhasználás után
újrahasznosított gyantából készül, ami tovább fokozza
a készülék letisztult, természetes esztétikumát.

• Tölthető akkumulátorral, hogy ne kelljen azon
aggódnia, van-e a közelben konnektor
• Egyedi beállítások – négy órán keresztül folyamatosan
vagy nyolc órán keresztül megszakításokkal működő
párologtatás
• Felelősségteljes tervezéssel, környezetbarát anyagok
felhasználásával készítve

ÚJDONSÁG!

• Vezeték nélküli, akkumulátoros működési opció
(a töltődokkoló is tartozék)
• Folyamatos és megszakításos (5 percig MŰKÖDIK,
5 percig LEKAPCSOL) párakibocsátás is választható
• Akár egy 25 m2-es helyiséget is könnyedén megtölt
párával, 100 ml víz fér el benne

dōTERRA LUMO™ PÁROLOGTATÓ

dōTERRA PETAL™ 2.0 PÁROLOGTATÓ

Alakítson bármilyen helyiséget békés vagy épp felemelő
környezetté CPTG™-minőségű esszenciális olajokat
párologtatva, ezzel az egyedi tervezésű, természet
ihlette, ultrahangos párologtatókészülékkel. A csomag
egy dōTERRA Serenity™ Pihentető keveréket is tartalmaz.

A dōTERRA Petal™ párologtató egy kis méretű,
felhasználóbarát készülék, amely sokféle előnyt
kínál. Ez a praktikus párologtató stabil, könnyű,
és egyszerű a használata.

• Hétféle világításszín állítható be
• Testreszabható párologtatás: kettő vagy öt
órán keresztül folyamatosan, tíz órán keresztül
megszakításokkal (négy percig működik,
négy percre lekapcsol)
• Akár 50 m2-re elegendő párakibocsátással

• Párologtatási beállítások: kettő vagy hat órán keresztül
folyamatosan, tizenkét órán keresztül megszakításokkal
(öt percig működik, öt percre lekapcsol)
• Választható LED-világítás
• Az ultrafinom pára akár 33 m2-t is beteríthet
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dōTERRA

BABY

A dōTERRA babáknak szóló termékei biztonságos és hatékony ápolást kínálnak kisbabája selymes haja és finom
bőre számára. A termékcsalád valamennyi tagját kifejezetten a kisbabák igényeire szabva alkottuk meg.
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TERMÉKKALAUZ

dōTERRA BABY

dōTERRA POPSIKENŐCS BABÁKNAK
60 g

A biztonságos és hatékony dōTERRA popsikenőcs
babáknak könnyen elkenhető az érzékeny bőrön, így
segít kezelni és megelőzni a pelenkakiütést. A CPTG™
minősítésű levendula, sárgarépamag és teafa
esszenciális olajok egyedi keverékével gazdagított
dōTERRA popsikenőcs babáknak segít megnyugtatni a
bőrt, és megőrizni a bőr egészséges megjelenését. Ezen
felül a tápláló muyao sheavaj hatékonyan hidratál, így
a bőr puha és sima marad. Óvja kisbabáját ezzel a
gyengéd krémmel, amelyet kifejezetten a babák finom
bőrének terveztek.
• A CPTG minősítésű levendula, sárgarépamag és teafa
esszenciális olajok segítenek megnyugtatni a bőrt és
megőrizni egészséges küllemét
• Könnyedén beszívódik a baba finom bőrébe, így
kezelve és megelőzve a pelenkakiütést
• Kifejezetten az érzékeny bababőr szükségleteit
szem előtt tartva fejlesztették ki

dōTERRA BABASAMPON
ÉS -TUSFÜRDŐ

295 ml

A dōTERRA babasampon és -tusfürdő biztonságosan
és hatékonyan varázsolja tisztává a kisbabákat a fejük
búbjától az apró lábujjaikig. Ezt a habzó és a szemhez
is kíméletes fürdetőt egyszerű, gyengéd összetevők
alkotják. A vaníliakivonat és a CPTG™ minősítésű
levendula és római kamilla esszenciális olajok nyugtató
elegyétől a kisbabáknak, a totyogóknak, sőt még
a nagyobb gyerekeknek is finom babaillatuk lesz.
A kényelmes, könnyen használható pumpás fejjel
kialakított dōTERRA babasampon és -tusfürdő
gondtalanná és egyszerűvé teszi a fürdetést, így több
ideje jut csemetéivel a felhőtlen pancsolásra.
• A vaníliakivonat és a CPTG minősítésű levendula
és római kamilla esszenciális olajok nyugtató
keverékét tartalmazza
• Egyszerű és kíméletes összetevők
• Nem csípi a szemet
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dōTERRA

DEZODOROK
A dōTERRA olyan biztonságos és hatékony dezodorokat fejlesztett ki, amelyek célzottan segítenek a hőség elleni
küzdelemben és a frissesség egész napon át tartó megőrzésében. Használatukkal könnyebb lesz a gyerekekkel
való játék, a futás a buszhoz, sőt, akár a félmaratonra való felkészülés is.

dōTERRA DEZODOROK

dōTERRA DEZODOR

dōTERRA DEZODOR

75 g

75 g

dōTERRA BALANCE™ KEVERÉKKEL

CITRUS BLISS™ KEVERÉKKEL

A dōTERRA Balance™ esszenciálisolaj-keverék és
szódabikarbóna kombinációjával készülő dezodor
aktívan véd a kellemetlen testszag ellen, míg a
hozzáadott tápióka felszívja a nedvességet a
hosszan tartó frissesség érdekében.

A Citrus Bliss™ szabadalmazott esszenciálisolajkeverék és szódabikarbóna kombinációjával készülő
dezodor aktívan véd a kellemetlen testszag ellen,
míg a hozzáadott tápióka felszívja a nedvességet
a hosszan tartó frissesség érdekében.

• Lucfenyőből, kámforfa leveléből, tömjénből, kék
varádicsból, kék kamillából és illatcserjéből nyert
CPTG™ minősítésű esszenciális olajokkal készül
• A tápiókakeményítő felszívja a hónalji
nedvességet, így egész napon át segít a
friss és száraz érzet megőrzésében
• A szódabikarbóna hozzájárul a kellemetlen
testszag semlegesítéséhez és megelőzéséhez

• Vadnarancshéjból, citromhéjból, grépfrúthéjból,
zöldcitromhéjból, mandarinhéjból, tangerinhéjból,
klementinhéjból és bergamotthéjból kinyert
CPTG™ minősítésű esszenciális olajokkal készül
• A tápiókakeményítő felszívja a hónalji
nedvességet, így egész napon át segít
a friss és száraz érzet megőrzésében
• A szódabikarbóna hozzájárul a kellemetlen
testszag semlegesítéséhez és megelőzéséhez

dōTERRA DEZODOR

DUGLÁSZFENYŐVEL ÉS
GÖRÖG NARANCCSAL
75 g

Ebben a gyengéd dezodorban a dōTERRA CPTG™
minősítésű duglászfenyő és görög narancs
esszenciális olajait találjuk. Ezeket az esszenciális
olajokat emellett magnéziummal kombináljuk,
amely segíti a szagok elleni aktív védekezést,
valamint tápiókával, amely a hosszan tartó
frissesség érdekében segít felszívni a nedvességet.
• CPTG minősítésű duglászfenyő és görög narancs
esszenciális olajokat tartalmaz, amelyek pozitív,
energikus hangulatban tartanak egész napon át
• A tápiókakeményítő felszívja a hónalji
nedvességet, így egész napon át segít a
friss és száraz érzet megőrzésében
• A magnézium segít a kellemetlen
testszag elleni védekezésben
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MINDENNAPI HASZNÁLATRA

MINDENNAPI HASZNÁLATRA
A CPTG™-minőségű esszenciális olajok előnyei több felhasználási mód segítségével is kiaknázhatók. A
dōTERRA olyan minőségi termékekkel támogatja a különféle formákban hasznosítható esszenciális olajok
eltérő alkalmazási módjait, amelyek mind a hagyományos és hosszú múltra visszatekintő, mind a korszerű
párologtatók kínálta modern alkalmazási módokhoz ideálisak. A különböző alkalmazási módok egyedi és
izgalmas élménnyé tehetik minden egyes olaj használatát. A biztonságos alkalmazás érdekében mindenképpen
kövesse a felhasználásra vonatkozó ajánlásokat.

ZÖLDSÉGKAPSZULA

FRAKCIONÁLT KÓKUSZOLAJ

Esszenciális olajos táplálékkiegészítőkből
összeállított kúráját személyre szabhatja
ezzel a gyorsan és könnyedén felszívódó
vegetáriánus kapszulával.

Ideális, hogy külsőleges használat céljából
esszenciális olajokhoz adva alkalmazzák.

160 kapszula

• Nem tartalmaz tartósítószert, zselatint,
búzát, cukrot, keményítőt, tejterméket
és állati termékeket
• Semleges zöldségösszetevőkből
készült
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

115 ml

• Könnyed bőrpuhító
• Tökéletesen oldódik minden esszenciális
olajjal; színtelen, szagtalan, és nem
hagy foltot

dōTERRA SPA KÉZ- ÉS
TESTÁPOLÓ KRÉM
200 ml

Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA kéz- és testápoló
krémmel – egy olyan könnyű, jojoba- és makadámdióolajat, murumuru- és cupuacuvajat, valamint tápláló
növényi kivonatokat tartalmazó készítménnyel, amely
nem hagy zsíros érzetet a bőrön.
• Könnyen vegyítheti kedvenc esszenciális olajával,
hogy egyedi illatélményt teremtsen
• Jól ismert a napraforgómag- és a
makadámiadió-olajok kivételes hidratáló
tulajdonsága, és az a képessége, hogy
megtartják a bőr nedvességtartalmát

dōTERRA SPA KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ
KRÉM, 3 DARABOS CSOMAG
három 200 ml-es tubus

A dōTERRA segít a felhasználóinak a leggyakoribb problémák orvoslásában, miközben személyre szabott
testápolási élményben is részesíti őket az esszenciális olajok segítségével. A dōTERRA minden termékének
a bőr táplálása is célja, ami nagyban megkönnyíti a felhasználók számára, hogy elérjék a céljaikat.

GYÖMBÉRES CUKORKA
30 szem

A dōTERRA gyömbéres cukorka praktikus,
természetes pasztilla formájában biztosítja
a CPTG™-minőségű gyömbér esszenciális
olaj jótékony hatásait. A gyömbér édes és
fűszeres ízét egy csepp citrom esszenciális
olajjal kevertük, hogy még tovább
fokozzuk a pasztilla gazdag ízvilágát.

• Praktikus, finom pasztilla
• Egyesíti a citrom és a gyömbér
esszenciális olajok előnyeit
• Könnyen magával viheti, hogy kéznél
legyen utazás közben, vagy amikor
a legnagyobb szüksége van rá

MINDENNAPI HASZNÁLATRA

SZEMÉLYES HIGIÉNIA

CORRECT-X™
ESSZENCIÁLIS KRÉM
15 ml

A Correct-X™ egy többfunkciós krém,
amely nyugtató és tisztító hatásával
támogatja a bőrt az őt ért
károsodásból való regenerálódás
közben. Kőolaj- és tartósítószermentes, gyengéd és nem irritál, így
az érzékeny bőr számára is ideális.
• Biztonságos és egyszerű a használata
• CPTG™ minőségű tömjén, olasz
szalmagyopár, teafa, vörös cédrus és
levendula esszenciális olajokkal készül
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dōTERRA AIR™ TERMÉKEK
A mély légzésnek tisztító, felszabadító és pezsdítő hatása van. Élénkíti az elménket és energizálja a testünket.
Az élet esszenciája, a vitalitás biztosítéka. A dōTERRA Air™ figyelemre méltó esszenciális olajainak keveréke segít
fenntartani a szabad légutak és a könnyű légzés érzését, ezáltal egész évben kellemes közérzetet biztosítva.

dōTERRA AIR TERMÉKEK

dōTERRA AIR™

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK

15 ml

Ez a mentás, élénkítő keverék külsőleg alkalmazva
nyugtató, enyhítő hatású. Az dōTERRA Air™
keveréket olyan olajok elegye gazdagítja, amelyek
felüdítik és felpezsdítik a testet, miközben tiszta
légutak érzetét keltik.
• A babérlevél, borsmenta, eukaliptusz,
teafa, citrom, ravensara és kardamom
esszenciális olajokat ötvözi
• Segíthet a szezonális fenyegetések
hatásainak minimálisra csökkentésében
• Hozzájárul a pihentető alváshoz

dōTERRA AIR™ CUKORKA

dōTERRA AIR™ LÉGÚTTISZTÍTÓ STIFT

A dōTERRA Air™ keverék válogatott, CPTG™ minőségű
esszenciális olajainak áldásos hatása található meg
ebben a praktikus és finom pasztillában.

A dōTERRA Air™ légúttisztító stift használata
kényelmes, mivel könnyű felvinni és gyorsan
beszívódik. A dōTERRA Air esszenciálisolaj-keveréknek
ez a sajátos felviteli módja bármikor, bárhol bevethető.

30 szem

• Citrom, borsmenta, eukaliptusz, kakukkfű,
orvosi citromfű és kardamom esszenciális
olajok szabadalmazott keveréke
• Alkalmazza a dōTERRA Air keverék gyors,
praktikus alternatívájaként
• Tartsa kéznél a neszesszerében vagy az
utazótáskájában, ha útközben lenne
szüksége célzott támogatásra

12,5 g

• Élénkítő aromát bocsájt ki
• Külsőleges alkalmazása hűsítő, nyugtató hatást vált ki
• Gyors és kényelmes alkalmazási mód

dōTERRA Air Touch: lásd a 20. oldalt
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DEEP BLUE TERMÉKEK

DEEP BLUE™ TERMÉKEK
A CPTG™ Tanúsított, tiszta, letesztelt minőségű kúszó fajdbogyó, kámfor, borsmenta, ilang ilang, olasz
szalmagyopár, kék varádics, kék kamilla és illatcserje esszenciális olajok enyhítő kombinációja alkotja a
szabadalmazott Deep Blue™ keveréket. A krém, golyós olaj és táplálékkiegészítő formájában is kapható
Deep Blue nyugtat, és célzott jótékony hatásokat biztosít.

DEEP BLUE TERMÉKEK

DEEP BLUE™

ENYHÍTŐ KRÉM
120 ml

A Deep Blue™ Enyhítő keverékkel készülő Deep Blue
enyhítő krém a sportolók nagy kedvence.
• A Deep Blue szabadalmazott esszenciális
olajkeverékkel és más hatásos összetevőkkel készül
• A problémás területek enyhítésére, ellazítására és
természetes nyugtatására megalkotva
• Az alapját olyan hidratáló bőrlágyítók képezik,
amelyek zsíros érzet nélkül varázsolják puhává a bőrt

DEEP BLUE™ ENYHÍTŐ KRÉM MINTA
tíz 2 ml-es minta

Élvezze a Deep Blue™ enyhítő krém célzott jótékony
hatásait ennek a praktikus 10 darabos csomagnak a
segítségével. Lelje örömét abban, hogy másokkal is
megoszthatja csillapító erejét sporteseményeken, az
edzőteremben vagy akár útközben is.
• Deep Blue Enyhítő keverék felhasználásával készül
• Könnyű megosztani, és bárhová kényelmesen
magával viheti

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 zöldségkapszula

A Deep Blue™ termékcsaládban immár egy
táplálékkiegészítő is található, amely erőteljes
polifenolokat tartalmaz.
• Szabadalmaztatás alatt álló tömjénkivonattal készül
• A gyömbér, a kurkumin, a rezveratrol és más
polifenolok szabadalmazott, szabványosított
kivonatai révén fejti ki enyhítő, nyugtató hatását

DEEP BLUE™

LEGKERESETTEBB

ENYHÍTŐ KEVERÉK

5 ml-es | 10 ml-es golyós kiszerelés

A CPTG™-minőségű esszenciális olajok egymást erősítő
keverékéből készülő Deep Blue™ a bőrön alkalmazva
meleg, bizsergető érzést kelt.
• Kúszó fajdbogyó, kámfor, borsmenta, kék varádics,
német kamilla, ilang ilang, olasz szalmagyopár és
illatcserje esszenciális olajokat tartalmaz
• Használja egy nyugtató masszázshoz
Deep Blue Touch: lásd a 20. oldalt

41

dōTERRA SERENITY™ TERMÉKEK
A dōTERRA Serenity™ egy olyan, békés nyugalmat árasztó esszenciálisolaj-keverék, amely pihentet és ellazít.
Ez a nyugtató keverék azonnal kifejti hatását, hogy pillanatok alatt átadhassa magát az édes pihenésnek. A
dōTERRA Serenity olyan esszenciális olajokat ötvöz, amelyek a feszültséget csökkentő és az érzelmeket csillapító
hatásaikról ismertek.

dōTERRA SERENITY TERMÉKEK

dōTERRA SERENITY™
PIHENTETŐ KEVERÉK
15 ml

A dōTERRA Serenity™ lecsendesíti az érzelmeket, miközben
megteremti a béke és a jóllét érzését.
• Levendula, vörös cédrus, kámforfa, ilang ilang, majoranna,
római kamilla, vetiver és hawaii szantálfa esszenciális
olajokat, valamint vaníliakivonatot tartalmaz
• Ellazít, és pihentető környezetet teremt az alváshoz
• Külsőleg történő alkalmazás esetén a Serenity hatása
azonnal érezhető

dōTERRA SERENITY™
LÁGYZSELATIN KAPSZULA
PIHENTETŐ KOMPLEX

60 vegetáriánus lágyzselatin kapszula

A dōTERRA Serenity™ lágyzselatin kapszulának köszönhetően
egyszerűen megtapasztalhatja a dōTERRA Serenity Pihentető
keverék jótékony hatásait, amely egyedülálló módon a levendula
esszenciális olaj és az L-teanin sokat kutatott előnyeit citromfű-,
golgotavirág- és kamillakivonattal ötvözi egy vegetáriánus
lágyzselatin kapszula formájában.
• Vegetáriánus lágyzselatin kapszula
• Élvezze a dōTERRA Serenity Pihentető keverék jótékony
hatásait praktikus lágyzselatin kapszula formájában

SERENITY KOMBINÁLT CSOMAG

15 ml esszenciális olaj és 1 üveg lágyzselatin kapszula
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ON GUARD TERMÉKEK

ON GUARD™ TERMÉKEK
Az On Guard™ az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb dōTERRA. A vadnarancs, szegfűszeg, fahéj,
eukaliptusz és rozmaring esszenciális olajok szabadalmazott kombinációja otthona és teste elsődleges
védelmi vonalában egyaránt aktív szerepet tölthet be. Az On Guard keverék a dōTERRA több termékében
is megtalálható, hogy minél többféle formában élvezhessük erőteljes jótékony hatásait.

ON GUARD™
SZÁJVÍZ

ON GUARD™
KÉZTISZTÍTÓ PERMET

A szabadalmazott, CPTG™-minőségű
On Guard™ esszenciálisolaj-keverék
erőteljes tulajdonságai a vadnarancs, a
szegfűszeg, a fahéj, az eukaliptusz, a
rozmaring és a mirha előnyeit egyesítve
támogatják a szájüreg tisztaságát.

A On Guard™ kéztisztító permet finom és
gyorsan szárad, a bőrre gyakorolt tisztító
hatásával pedig segít tisztán tartani a kezet.
Ez a kényelmesen alkalmazható permet
tökéletes utazáshoz, iskolába, munkába és a
folyton mozgásban lévő családok számára.

• A vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz
és rozmaring alkotta szabadalmazott
On Guard esszenciálisolaj-keverék tisztítja
a szájüreget
• A miswakkivonat segít tisztán tartani a
fogakat a plakk túlzott felhalmozódásának
csökkentése révén
• Használja a On Guard szájvizet a tiszta
fogak és íny támogatásáért

• Hidratáló almakivonattal készül
• A On Guard esszenciálisolaj-keverék
élénkítő citrusos és fűszeres
aromával párosul
• Utazás közben fújjon belőle a repülőgép
ülésének karfájára és a lehajtható kisasztalra
• Alkalmazza jógaszőnyegek és egyéb
edzőtermi felszerelések megtisztítására
használat előtt

473 ml

27 ml

ON GUARD TERMÉKEK

ON GUARD™ CUKORKA
30 szem

Élvezze a finom torokcukorka praktikus kiszerelését.
• Mindig kéznél tarthatja, amikor a legnagyobb
szüksége van rá
• On Guard™ esszenciálisolaj-keveréket tartalmaz
• Bio nádcukorral és barnarizs-sziruppal készül

ON GUARD™ FOGKRÉM
113 g

Tartsa tisztán fogait a fogkrémhez adott On Guard™
esszenciálisolaj-keverék jótékony hatásaival.
• Fluoridmentes összetétel
• A On Guard szabadalmazott keverékkel kombinált
borsmenta esszenciális olaj fahéjas-mentás, friss
leheletet biztosít

ON GUARD™

LEGKERESETTEBB

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK
15 ml

A dōTERRA egyik legnépszerűbb keverékének,
a On Guardnak minden háztartásban ott a helye,
hiszen elképesztő jótékony tulajdonságokat kínál.
On Guard Touch: lásd a 21. oldalt

ON GUARD™
TISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM
A tökéletes tisztítószer, az On Guard™ tisztító
koncentrátum ereje az On Guard esszenciálisolajkeverékben rejlik.
• Nem tartalmaz tartósítószereket, ennek
köszönhetően hatékony háztartási tisztítószer
• Növényi származékok és On Guard
esszenciálisolaj-keverék kombinációja alkotja

ON GUARD™ GYÖNGYÖCSKÉK
125 db gyöngyöcske

ON GUARD™+ LÁGYZSELATIN
KAPSZULA
60 vegetáriánus lágyzselatin kapszula

Az On Guard™+ lágyzselatin kapszulában
a szabadalmazott On Guard keverék fekete
bors, oregánó és orvosi citromfű esszenciális
olajokkal párosul.

947 ml

A On Guard™ mosószer hatszoros koncentrátumú,
amely a On Guard Védelmet nyújtó keverék és
bioeredetű enzimek erejét felhasználva veszi célba
és távolítja el a foltokat, hogy ruhái lenyűgözően
tiszták legyenek.

• 10 ml On Guard esszenciális olajat tartalmaz
• Egyedülálló, természetes alapú, bioeredetű
enzimkeverék
• Egy flakon 64 mosáshoz elegendő

355 ml

ON GUARD™
FOGKRÉMMINTA
tíz darab 2 g-os minta

ON GUARD™ MOSÓSZER

A On Guard™ gyöngyöcskék egy adag ízletes,
vadnarancsból, szegfűszegből, fahéjból,
eukaliptuszból és rozmaringból álló dōTERRA
szabadalmazott keveréket tartalmaznak apró
zöldséggyöngyöcskékbe zárva, amelyek
feloldódnak a szájban.

• Használatukkal kényelmesen élvezhetjük az
On Guard esszenciálisolaj-keverék valamennyi
kedvező hatását
• Egy adag ízletes vadnarancs, szegfűszeg, fahéj,
eukaliptusz és rozmaring esszenciális olaj

ON GUARD™ HABZÓ KÉZMOSÓ
473 ml

A On Guard™ habzó kézmosó tisztítja a kezeket,
miközben az esszenciális olajok élénkítő aromájának
köszönhetően friss és citrusosan tiszta illatot hagy
maga után a kezén.

• Praktikus 473 ml-es kiszerelésben kapható,
amely 237 ml-es adagolókba tölthető
• Egyedülálló On Guard esszenciálisolajkeverékkel készül

ON GUARD™ HABZÓ KÉZMOSÓ 2
DB HABADAGOLÓVAL
473 ml kézmosó, 2 db adagolóval

EGYDARABOS UTÁNTÖLTŐ
473 ml kézmosót tartalmaz

KÉTDARABOS UTÁNTÖLTŐ
két 473 ml-es kézmosót tartalmaz
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Egészséges, ragyogó bőr a

dōTERRA VERÁGE™ TERMÉKEKKEL
A Veráge™ egy természetes bőrápoló termékekből álló exkluzív rendszer, amely táplálja és hidratálja a
bőrt, ezzel csökkentve az öregedés látható jeleit. A Veráge termékekben használt korszerű, növényi alapú
technológia elősegíti a bőr optimális lipidegyensúlyát – ugyanazt az egyensúlyt, amely az egészséges,
fiatalos megjelenésű bőr sajátja. Minden egyes termék a Föld valódi ajándékait rejti magában: tápláló
növényi kivonatokat, tiszta és hatékony CPTG™ minőségű esszenciális olajokat és válogatott, természetes
összetevőket. A dōTERRA Veráge bőrápoló kollekcióval látható és érezhető eredményeket érhet el.

BŐRÁPOLÁS

VERÁGE™ ARCISZTÍTÓ
60 ml

A Veráge™ arctisztító megtisztítja és puhává
varázsolja a bőrt, gyógynövényes aromája pedig
felélénkíti az érzékeket.
• A vadnarancs és a bazsalikom esszenciális olajok
tisztító hatása széles körben ismert
• A teafa a bőrre gyakorolt tisztító és fiatalító
hatásáról híres

A VERÁGE™ ÖSSZETEVŐINEK KLINIKAILAG
BIZONYÍTOTT ELŐNYEI
• Finomítják a bőr textúráját
• Csökkentik a bőrhibák megjelenését
• Hozzájárulnak a fiatalosabb megjelenésű bőrhöz
• Csökkentik a pórusok láthatóságát
• Egyenletes bőrtónust eredményeznek

VERÁGE™ TONIZÁLÓ
50 ml

A Veráge™ tonizáló CPTG™ minőségű esszenciális
olajok és tápláló növényi kivonatok kombinációja
révén fejti ki hatását, hogy bőrét feszessé és
egyenletes tónusúvá tegye – bárhol, bármikor.
• Készítse elő és frissítse fel bőrét a CPTGminőségű esszenciális olajok és a feszesítő,
tonizáló és simító hatású növényi kivonatok
együttes erejével
• A Veráge bőrápoló program második lépéseként
a tonizáló előkészíti a bőrt a Veráge
hidratálószérumban és hidratálókrémben
található gazdag bőrpuhító anyagok felvételére
• Egyszerűen permetezze az arcára

VERÁGE™ IMMORTELLE
HIDRATÁLÓSZÉRUM
15 ml

Tapasztalja meg a Veráge™ Immortelle
hidratálószérum megfiatalító hatását. Erőteljes
formulájában az optimális lipidegyensúly érdekében
specializált növényi alapú technológiával egyesíti
a CPTG™-minőségű esszenciális olajok erejét a
fiatalosabb megjelenésű bőrért.
• Aknázza ki a népszerű dōTERRA Salubelle™
keverékben található CPTG-minőségű esszenciális
olajok erejét a sugárzóan szép bőrért
• A lipidkomplex messze meghaladja a
hagyományos hidratálókrémeket, mivel olyan
lipideket tartalmaz, amelyek hasonlók a fiatalos
bőrben természetes módon előfordulókhoz

VERÁGE™ HIDRATÁLÓKRÉM
30 ml

A minden bőrtípushoz ideális Veráge™
hidratálókrém CPTG™-minőségű muskátli és
borókabogyó esszenciális olajok, valamint jázminból
és homoktövisből előállított abszolútok és növényi
kivonatok kombinációjával biztosít mély hidratálást
és táplálást a bőrnek.
• A homoktövis és a sheavaj táplálja és
bársonyosan simává varázsolja a bőrt

VERÁGE™ BŐRÁPOLÓ KOLLEKCIÓ
Egy kollekció, amelyben a Vérage™ arctisztító,
tonizáló, Immortelle hidratálószérum és
hidratálókrém is megtalálható a gyönyörű
és egészséges küllemű bőrért.
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YARROW|POM TERMÉKEK
A Yarrow, azaz cickafark esszenciális olaj és a gránátalma magjából hidegen sajtolt olaj szinergiája
új mércét állít fel a vitalitás és a ragyogó bőr tekintetében. A Yarrow, azaz cickafark esszenciális olaj
és a gránátalmamag-olaj képezi a dōTERRA Yarrow|Pom kollekció – a Yarrow|Pom aktívan tápláló
növényduó és a Yarrow|Pom testmegújító szérum – alapját. A Yarrow|Pom-termékeket használva az
igazán hatékony növényi alapanyagok erejével érheti el az általános jóllétet. Ez a komoly tudományos
munka eredményeként létrejött termékcsalád olyan forradalmi újításnak számít, amely a szépségápolás
egy üdítően új formáját kínálja.

BŐRÁPOLÁS

YARROW|POM

AKTÍVAN TÁPLÁLÓ NÖVÉNYDUÓ
30 ml

A Yarrow|Pom cickafark esszenciális olaj és gránátalma
magjából hidegen sajtolt olaj tudományosan
megalkotott, szabadalmazott keveréke, amely a nap
folyamán bármikor ideális megoldást kínál mind a bőr
megnyugtatására, mind az érzelmek csillapítására.
• Használja bőrápolási rutinja részeként, hogy a
segítségével bőre fiatalos és egészséges legyen,
illetve hogy csökkentse a bőrhibák megjelenését
• Cseppentsen belőle hidratálókréméhez, hogy
felerősítse vele bőrhidratáló hatóanyagait
• Teretmsen vele nyugtató masszázsélményt

YARROW|POM

TESTMEGÚJÍTÓ SZÉRUM
100 ml

A Yarrow|Pom testmegújító szérum egy fenségesen
selymes szérum, amely erőteljes bioaktív
összetevőkben gazdag, a legjobbat nyújtva Önnek a
bőr- és szépségápolás terén. A Yarrow, azaz cickafark
esszenciális olaj és a hideg préselésű gránátalmamagolaj egymás hatását erősítve segítenek hozzá az
egészségesebb megjelenésű bőrhöz. A szérum további
CPTG™-minőségű esszenciális olajai a római kamilla, a
yuzu, a borsmenta és a kananga. A jojoba-, napraforgóés szőlőmagból kivont olajok mélyen hidratálnak.
A kávébabkivonat és a gránátalma észterei pedig
segíthetnek élénkíteni a bőrt és javítani a megjelenését
a tetőtől talpig tartó, élettel teli ragyogásért.
• A Yarrow, azaz cickafark esszenciális olaj segít, hogy
bőre egészséges küllemű legyen
• A jojoba-, napraforgó-, avokádó- és szőlőmagolajok
fokozzák a bőr hidratáltságát
• A kávébabkivonat egy olyan bőrkondicionáló
összetevő, amely segít simább textúrát adni a bőrnek
• A Yarrow|Pom testmegújító szérum
erőteljes bioaktív összetevőkben gazdag
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dōTERRA ESSZENCIÁLIS BŐRÁPOLÁS
A dōTERRA Esszenciális bőrápolás egy bőrápolási termékekből álló család, amely azzal a céllal jött létre, hogy
fenntartsa a bőr fiatalos, egészséges és gyönyörű kinézetét és érzetét. Mindezt a gondosan kiválasztott, CPTG™
minősítésű esszenciális olajok erejének kiaknázásával érjük el, amelyeket minden egyes termékünk esetében a
legkorszerűbb alapanyag-technológiákkal és természetes kivonatokkal ötvözünk. Vegye fel a harcot a bőröregedés
látható jeleivel, és előzze meg az újabbak kialakulását a dōTERRA Esszenciális bőrápolás termékcsaláddal.

ARCTISZTÍTÓ

ÉLÉNKÍTŐ BŐRRADÍR

FESZESÍTŐ SZÉRUM

A dōTERRA Esszenciális bőrápolás arctisztítóját
mindennapi, reggeli és esti használatra terveztük
a mindig tiszta arcbőrért. A nátrium-kokoilizetionát és sztearinsav természetes tisztító
hatóanyagai gyengéden eltávolítják a
szennyeződéseket, tiszta, felfrissült és
egyenletes bőrt eredményezve. Ez az arctisztító
a frissítő aromájukról híres, CPTG™ minősítésű
teafa és borsmenta esszenciális olajokat is
tartalmaz, ami még különlegesebb arcápolási
élményt nyújt.

A dōTERRA élénkítő bőrradírral
megtapasztalhatja, milyen érzés a friss, megújult
bőr. Az élénkítő bőrradír, amely Esszenciális
bőrápolási termékcsaládunk része, a benne
található CPTG™ minősítésű grépfrút és
borsmenta esszenciális olajoknak köszönhetően
frissítő aromatikus élményt nyújt. Az élénkítő
bőrradírban megtalálhatók emellett a jojobaolaj
észterei, amelyek ragyogóvá teszik a bőrt, míg
az olyan növényi alkotók, mint az édes
mandarin, a jázmin és bojtorján kivonata
tonizáló és hidratáló hatásúak.

A CPTG™ Tanúsított, Tiszta, Letesztelt
Minőségű tömjén, hawaii szantálfa és mirha
esszenciális olajok felhasználásával készülő
dōTERRA feszesítő szérum tudományos
alapon kifejlesztett összetételének
köszönhetően hidratálja a bőrt, miközben
csökkenti a bőrhibák megjelenését is. A
feszesítő szérum olyan természetes kivonatok
és más, gondosan válogatott összetevők
segítségével teszi feszessé és simává a bőrt,
amelyek igazoltan segíthetnek a feszesebb,
fiatalosabb bőrt elérésében.

118 ml

70 g

30 ml
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HIDRATÁLÓKRÉM

ÖREGEDÉSGÁTLÓ SZEMKRÉM

SALUBELLE™ SZÉPSÉG KEVERÉK

Az intenzív hidratálás, amelyre bőre áhítozott.
A dōTERRA hidratálókrém tele van bőrpuhító
anyagokban gazdag összetevőkkel, hogy bőrét
intenzív hidratálásban és táplálásban részesítse.
Hidratálókrémünk hozzájárul a bőrhibák
megjelenésének csökkentéséhez, segíti a bőr
védelmi vonalának megújulását a fiatalos
kinézetért, gazdag formulája pedig anélkül
részesíti azonnali, aktív hidratálásban a bőrét,
hogy zsíros maradványokat hagyna rajta. A
gondosan kiválasztott összetevők bőrfiatalító
hatásúak, valamint segítenek az öregedés
látható jeleinek csökkentésében. Alkalmazza
nappalra és éjszakára.

A dōTERRA öregedésgátló szemkréme a
klinikailag bizonyított összetevőket CPTG™minőségű tömjén, ilang ilang és kék varádics
esszenciális olajokkal kombinálja az öregedés
szem körüli finom területeken mutatkozó jeleit
célozva, így segítve elő, hogy az idő múlásával
kevesebb felszíni és mélyebb ránc jelenjen meg.
Innovatív formulája hidratál, és javítja a bőr
feszességét és tónusát. Az egyedülálló acélgolyós
applikátor hűsíti és nyugtatja a szemkörnyéki
részeket, aminek köszönhetően a krém gyengéd
felvitele közben a puffadtság csökkentéséhez is
hozzájárul a célzott területeken.

Ezt a szabadalmazott keveréket olyan ritka
esszenciális olajok elegye alkotja, amelyekre
a történelem során gyakorta támaszkodtak
szépítő hatásaikért. A Salubelle™ Szépség
keverék megalkotásakor a bőr erősítése,
valamint a bőröregedés látható jeleiért felelős
tényezők mérséklése volt a cél. A benne
található egyedülálló esszenciális olajokat
szakértelemmel válogatták össze a bőr
számára előnyös összhatásért. A praktikus
golyós kiszerelésnek köszönhetően a Salubelle
keverék könnyedén felvihető az arcra, a nyakra
és a dekoltázsra.

ÉLÉNKÍTŐ GÉL

ÖREGEDÉSGÁTLÓ
HIDRATÁLÓKRÉM

48 g

30 ml

A CPTG™ minősítéssel rendelkező FCF
(furokumarinoktól mentes) bergamott,
borókabogyó és orvosi citromfű esszenciális
olajokat természetes kivonatokkal,
vitaminokkal és az összetevők fejlesztésének
legkorszerűbb technológiáival ötvöztük, hogy
élénkítse és egyenletessé tegye a bőrtónust.
A dōTERRA élénkítő gél gyengéd és hatásos
módszert kínál arra, hogy a bőr észlelhetően
élénkebbé váljon azáltal, hogy a sötét foltok
és a hiperpigmentált területek kevésbé
látványosak a más bőrélénkítő termékekben
használt erős vegyi anyagok nélkül.
Használható az arc teljes területén, vagy akár
célzottan is, közvetlenül a sötét foltokon.

15 ml

10 ml-es golyós kiszerelés

• Segít csökkenteni a bőrhibák megjelenését
• Fiatalosabb bőrt eredményez

50 ml

Bőrünk ápolása kortól függetlenül mindig
fontos, és a dōTERRA öregedésgátló
hidratálókréme ebben komoly segítséget
nyújthat. A hidratálókrém a legkorszerűbb
összetevőket CPTG™-minőségű levendula,
jázmin, muskátli és tömjén esszenciális
olajokkal párosítja. Mindezek az összetevők
együttes erővel selymesen sima és egészséges
érzetű bőrt eredményezhetnek.

PÓRUSÖSSZEHÚZÓ TONIZÁLÓ
118 ml

A dōTERRA pórusösszehúzó tonizáló, amely
összetételénél fogva mérsékli a pórusok
láthatóságát, CPTG™-minőségű levendula,
ilang ilang és német kamilla esszenciális
olajokkal nyugtatja a bőrt. Emellett az
innovatív gyümölcs- és növénykivonatok
tonizálják és egyensúlyba hozzák a bőrt,
fokozzák hidratáltságát és támogatják az
egészséges arcszínt.
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dōTERRA HD CLEAR™
A HD Clear™ egy háromlépéses rendszert alkot, amelynek az alkotóelemei egymást erősítve működnek, azaz
minden termék a következőre épül a bőr alapos tisztítása és méregtelenítése, valamint optimális hidratálása
érdekében a kiegyensúlyozott nedvességtartalomért. A tiszta növényi kivonatokból készült HD Clear összetevői
kíméletesek a bőrhöz, megnyugtatják, ugyanakkor erőteljes hatásúak is. A HD Clear mindennapos használata
segít csökkenteni a bőrhibák megjelenését, tiszta, egészséges arctónust eredményez, és nyugtatja a bőrt.
Természetes megoldást nyújt a problémás bőrre minden korosztály számára.

BŐRÁPOLÁS

HD CLEAR™ HELYI
HASZNÁLATRA VALÓ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A HD Clear™ helyi használatra való keverék
tiszta, bársonyos arcbőrt biztosít minden
korosztály számára. Ez a fekete kömény
magjából kivont olaj és CPTG™-minőségű
esszenciális olajok alkotta formula ideális az arc
és a test célzott területein való alkalmazásra.
• Fekete kömény magjának olajával, valamint
a kámforfa, a teafa, az eukaliptusz, a muskátli
és a litsea CPTG minőségű esszenciális
olajainak egyedülálló keverékével készül
• Hozzájárul a tiszta arcbőrhöz, ezáltal bőrét
simának és tisztának érezheti

HD CLEAR™
HABZÓ ARCTISZTÍTÓ
50 ml

Fedezze fel a korosztálytól függetlenül
tökéletes megoldást a problémás bőr
számára a HD Clear™ habzó arctisztítóval.
• A teafa esszenciális olaj kifejezetten
bőrtisztító tulajdonságáról ismert
• Egy speciális algakivonat segít a bőr
hidratálásában

HD CLEAR™ ARCÁPOLÓ KRÉM
50 ml

A HD Clear™ arcápoló krém egy könnyű, nem
zsíros hidratáló, amely gyorsan beszívódik,
és foltmentes bőrt biztosít egész napra. A
növényi kivonatokat és CPTG™ esszenciális
olajokat tartalmazó szabadalmazott formula
javítja a bőr szerkezetét, optimális hidratálást
biztosít és elősegíti a tiszta arcbőrt.
• Fekete kömény magjának olajával, valamint
a kámforfa, a teafa, az eukaliptusz, a muskátli
és a litsea CPTG minőségű esszenciális
olajainak egyedülálló keverékével készül
• A természetes eredetű aminosavak javítják
a bőr szerkezetét

HD CLEAR™ CSOMAG
A csomagban megtalálható a HD Clear™
habzó arctisztító, helyi használatra való
keverék és arcápoló krém is a szép és
kiegyensúlyozott arcbőrért.
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dōTERRA SPA
A dōTERRA SPA egy olyan, esszenciális olajok felhasználásával készülő termékcsalád, amely elviszi az otthonába
az aromatikus spaélmények hangulatát. Mindegyik terméket gondosan összeválogatott, természetes összetevők
felhasználásával alkottuk meg, hogy bőre egész napon át puha, bársonyos és üde maradjon.

BALANCE™ SZAPPAN

ÚJDONSÁG!

113 g

A dōTERRA Balance™ szappan a dōTERRA Balance Kiegyensúlyozó
keverékkel készül a nyugodt, harmonikus közérzetért. A CPTG™ minőségű
kanadai fekete luc, kámforfa, tömjén, kék varádics és német kamilla
esszenciális olajok szabadalmazott keverékének felhasználásával készülő
szappan aromáját meleg, fás jegyek jellemzik.
• A sheadióból nyert vaj, kókuszolaj, pálmamagolaj és kakaóhéj alkotta
afrikai fekete szappan segít a bőr hidratáltságának javításában
• A szappanhoz bőrpuhító összetevőként alkalmazott napraforgóolaj
hidratálja és fiatalítja is a bőrt
• CPTG minőségű kanadai fekete luc, kámforfa, tömjén, kék varádics
és német kamilla esszenciális olajok keverékével készül

113 g

A dōTERRA SPA hidratálószappan egy egyedi tömbszappan, amely
kivételes érzést, habot, aromát és tisztító hatást biztosít. Legyen része
egy tápláló, tisztító hatású, aromás spaélményben a dōTERRA páratlanul
egyedülálló szappanjával.
• A bergamott esszenciális olaj tisztítja és nyugtatja a bőrt
• A grépfrút energizáló illata javítja a közérzetet
• A jojobamagból kivont olaj mélyen hidratál
• Tartsa a fürdőkád mellett, hogy mindig kéznél legyen
3 darabos csomagban is elérhető.

SERENITY™ SZAPPAN

CITRUS BLISS™ PEZSDÍTŐ SZAPPAN

A dōTERRA SPA Serenity™ szappan páratlanul különleges érzést, habot,
aromát és tisztító hatást biztosít. A szappanhoz felhasznált dōTERRA
Serenity™ Pihentető keverék nyugtató és ellazító aromája gondoskodik
arról, hogy Ön közben édes pihenésnek adhassa át magát.

A Citrus Bliss™ pezsdítő szappan felemelő tisztító élményt nyújt, és
megadja a napi rutin elvégzéséhez szükséges energikus lendületet.
A Citrus Bliss egyedülálló, szabadalmazott esszenciálisolaj-keverék
harmonikus összetétele fenséges aromát áraszt.

• A dōTERRA Serenity esszenciálisolaj-keverék nyugodt légkört teremt
• A jojobamagolaj köztudottan gyorsan felszívódik és mélyen hidratál
• A növényi eredetű glicerin hidratálja a bőrt és segít megőrizni annak
nedvességtartalmát, miközben arról is gondoskodik, hogy a szappan
finom habjával kényeztesse a bőrt
• Az aloélevélből nyert nedv hidratálja, simává és puhává varázsolja a bőrt
• A természetes fehér agyag gyönyörű levendulás árnyalatot kölcsönöz
a szappannak

• A vadnarancs, citrom, grépfrút, mandarin, bergamott, tangerin és
klementin esszenciális olajok alkotta Citrus Bliss Pezsdítő keverék
felhasználásával készül, hogy segítsen ellazulni és javítani a hangulatát
• A hámlasztó hatású napraforgóviasz gyöngyöcskék és narancshéjpor
természetes puhaságot és simaságot ad a bőrnek, valamint serkenti
a bőrfiatalodást
• A növényi eredetű glicerin hidratálja a bőrt és segít megőrizni annak
nedvességtartalmát, miközben arról is gondoskodik, hogy a szappan
finom habjával kényeztesse a bőrt

113 g

3 darabos csomagban is elérhető.
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113 g

3 darabos csomagban is elérhető.

dōTERRA SPA

CITRUS BLISS™ KÉZKRÉM

HIDRATÁLÓ TESTPERMET

RISSÍTŐ TUSFÜRDŐ

A kondicionáló bőrpuhító anyagok és természetes
növényi kivonatok felhasználásával készülő könnyű,
hidratáló formula segít megőrizni a bőr egészségét
és nedvességtartalmát. A hangulatjavító aromájáról
ismert Citrus Bliss™ szabadalmazott keverék
energizáló és frissítő tulajdonságaival teszi még
hatékonyabbá a krémet.

Nyerje vissza bőre teljes nedvességtartalmát a
teste minden pontján! A Beautiful Varázslatos
esszenciálisolaj-keverék jótékony hatásai a kókusz,
a napraforgó, az avokádó és a maracuja tápláló
tulajdonságaival egészülnek ki benne. Ez a
hidratáló permet javít a bőr általános
megjelenésén, egészségtől sugárzóvá és
ragyogóvá varázsolja.

A dōTERRA SPA frissítő tusfürdő egy olyan
természetes, olajos tusfürdő, amely tápláló
tisztálkodási és egyben aromatikus
spaélményt is nyújt.

75 ml

• Anélkül hidratálja a kezeket, hogy zsíros érzetet
hagyna a bőrön
• Jól ismert a napraforgómag- és a makadámiadióolajok kivételes hidratáló tulajdonsága, és az a
képessége, hogy megtartják a bőr
nedvességtartalmát
• Ideális méretének köszönhetően utazáshoz vagy
otthoni, munkahelyi használathoz is tökéletes

125 ml

• Frissítő illatától bőrét tisztának és tápláltnak
fogja érezni
• A napraforgóból, avokádóból és maracujából
kivont olajok segítenek megnyugtatni, puhává
varázsolni és hidratálni a bőrt az általános,
egészséges ragyogásért
• A kapril/kaprikus triglicerid (kókuszból)
kondicionálja és fenntartja a bőr
természetes védőrétegét

HÁMLASZTÓ TESTRADÍR
226 g

A dōTERRA SPA hámlasztó testradír kényeztető
ápolást kínál. A cukornád segítségével gyengéden
hámlasztja és tisztítja a bőrt, egészséges
ragyogást eredményezve.
• Az édesmandula-olaj hidratálóként funkcionál, és a
bőrön könnyedén eloszlathatóvá teszi a testradírt
• A napraforgóolajtól a bőr puha és sima lesz

KÉZ-ÉS TESTÁPOLÓ KRÉM
200 ml

Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA kézés testápoló krémmel – egy olyan könnyű,
jojoba- és makadámdió-olajat, murumurués cupuacuvajat, valamint tápláló növényi
kivonatokat tartalmazó készítménnyel, amely
nem hagy zsíros érzetet a bőrön.
• Könnyen vegyítheti kedvenc esszenciális olajával,
hogy egyedi illatélményt teremtsen
• Jól ismert a napraforgómag- és a
makadámiadió-olajok kivételes hidratáló
tulajdonsága, és az a képessége, hogy
megtartják a bőr nedvességtartalmát
• Anélkül lesz egészséges megjelenésű,
puha és sima tőle a bőr, hogy zsíros érzetet
hagyna maga után
3 darabos csomagban is elérhető.

AJAKBALZSAM

eredeti, trópusi vagy gyógynövényes | 4,5 g

A dōTERRA SPA ajakbalzsam egy növényi
olajokat, növényi összetevőket és esszenciális
olajokat tartalmazó természetes készítmény,
amely hidratálja és puhítja az ajkakat, miközben
az esszenciális olajok páratlan illatával és
ízével ajándékozza meg. Az új formulával
egyidejűleg pedig most két új esszenciális olajat is
hozzáadtunk az eredeti változathoz - a vadnarancs
és borsmenta olajokat. Gyógynövényes
ajakbalzsamunkat citromverbéna, majoránna
és fodormenta esszenciális olajok pezsdítő,
gyógynövényes keveréke alkotja. Élvezze
az édenkert illatát ilang ilang, klementin és
zöldcitrom esszenciális olajokkal készülő trópusi
ajakbalzsamunkkal.
• Minden ajakbalzsam válogatott esszenciális
olajok keverékét tartalmazza, ami egyedi hatást
gyakorol az érzékekre
• A moringaolaj egy olyan bőrlágyító anyag,
amelytől az ajkak szebbek és puhábbak is lesznek
• Az avokádóolaj hidratál, esszenciális zsírsavakat
biztosít, és puhít az ajkak egészséges küllemének
megőrzése érdekében

250 ml

• A bergamott esszenciális olaj aromája felemelő
és kiegyensúlyozó hatású
• A grépfrút energizáló és frissítő illata javítja
a közérzetet
• A nátrium-metil-oleoil-taurát a növényi zsírokban
és olajokban fellelhető esszenciális zsírsavakból
kivont, kíméletes, tisztító erejű hatóanyag

TÁPLÁLÓ TESTVAJ
198 g

Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA tápláló testvaj
adta gazdag hidratálással és fényűző érzéssel.
Ennek a természetes készítménynek az alapjában
a sheavaj és a kakaóvaj keveredik, amelyekről
köztudott, hogy képesek mélyen hidratálni a bőrt,
és elősegíteni annak rugalmasságát.
• A vadnarancs, duglászfenyő és tömjén esszenciális
olajok felemelő aromatikus előnyöket biztosítanak
• A sheavaj mélyen hidratálja a bőrt, és elősegíti
annak rugalmasságát
• A jojobaolaj a bőrbe gyorsan beszívódva táplálja,
hidratálja és puhítja azt

MÉREGTELENÍTŐ ISZAPPAKOLÁS
113,4 g

Kényeztesse bőrét a Föld nagyra becsült
ajándékaival – CPTG™-minőségű esszenciális
olajokkal, agyagokkal, tisztító ásványi anyagokkal
és tápláló gyógynövényekkel.
• Tisztító és nyugtató jótékony hatásaikról ismert
mirha, borókabogyó és grépfrút esszenciális
olajokkal gazdagítva
• A sheavaj hozzájárul, hogy bőrünket
hidratáltnak érezzük

3 darabos csomagban is kapható, mindegyik ízesítésből egy.
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Gyönyörű, fényes haj a dōTERRA

SALON ESSENTIALS™
HAJÁPOLÁSI TERMÉKEKKEL
Az esszenciális olajok nyugtató és tisztító tulajdonságai nemcsak a hétköznapi feladataink során lehetnek
hasznosak, hanem a tiszta és egészségesen ragyogó haj megőrzésében is. Intenzív hatóerejű esszenciális
olajokkal készülő hajápolási termékek használatával könnyedén puhává és fényessé varázsolhatja tincseit,
méghozzá anélkül, hogy a szokványos hajápolási termékekben jellemzően előforduló agresszív összetevőknek
kitenné magát.
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dōTERRA SALON ESSENTIALS™ HAJÁPOLÁS

AZ ESSZENCIÁLIS HAJÁPOLÁSI TERMÉKEK ÖSSZETEVŐINEK ELŐNYEI
• Segítenek megóvni a festett hajat

• Erőssé és selymessé teszik a hajat

• Igazoltan puhább lesz tőlük a haj

• Mérséklik a hajtöredezést

• Intenzívebben kondicionálnak, és könnyebb
kifésülhetőséget biztosítanak

• Szabadalmazott esszenciálisolaj-keverék az egészséges
kinézetű hajért és fejbőrért

• Fenntartják a haj és a fejbőr nedvességtartó képességét

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
GYÖKÉRTŐL HAJVÉGIG
HAJÁPOLÓ SZÉRUM
30 ml

Az esszenciális olajokkal és tápláló lipidekkel
gazdagított dōTERRA Salon Essentials™
gyökértől hajvégig ápoló szérum egy
professzionális formula, amely a hajat simává
és fényessé, a fejbőrt pedig egészséges
kinézetűvé varázsolja.
• Levendula, borsmenta, majoránna, vörös
cédrus, angol levendula, rozmaring, niaouli
és eukaliptusz esszenciális olajokat tartalmaz
• Azonnali kondicionálást, simaságot és fényt
ad a hajnak

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
VÉDŐ SAMPON
250 ml

Kényeztesse haját a dōTERRA Salon
Essentials™ sampon CPTG™-minősítésű
esszenciális olajokból, kíméletesen tisztító
hatóanyagokból és növényi kivonatokból
megalkotott professzionális összetételével.
• Finom habot képez, és gyengéden tisztít a
vadnarancs és zöldcitrom esszenciális olajok,
valamint a növényi kivonatok erejével
• Kíméletesen távolítja el a hajszálakon és a
fejbőrön felgyülemlett szennyeződéseket
• Finoman hidratálja és olyan lággyá és puhává
teszi a hajat, mintha csak most lépett volna ki
a fodrászszalonból

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
HAJSIMÍTÓ KONDICIONÁLÓ
250 ml

A dōTERRA Salon Essentials™ hajsimító
kondicionáló kisimítja a hajat, és antisztatikus
hatást biztosít, hogy formázás közben a
hajszálak a helyükön maradjanak, és a
végeredmény tökéletesen sima legyen.
• A növényi kivonatok gondoskodnak a
hajszín ápolásáról és megóvásáról, emellett
a bennük található lipidek hozzájárulnak a
haj egészséges kinézetéhez
• Mély hidratálóként funkcionál, ezáltal
hozzájárul a hajszálak felszínének ápolásához,
különösképp a vegyileg kezelt haj esetében
• Az egyéb természetes összetevők megőrzik
a haj erős, egészséges kinézetét

SAMPON/KONDICIONÁLÓ MINTÁK
tíz pár tasak

LRP
HŰSÉGPROGRAM

Az alábbi termékek kizárólag
az LRP Hűségprogram
keretében érhetők el.
(a részleteket lásd a hátoldalon)

SAMPON - 2 DARABOS CSOMAG
két 250 ml-es flakon

KONDICIONÁLÓ - 2 DARABOS
CSOMAG
két 250 ml-es flakon

SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ
egy-egy 250 ml-es flakon
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dōTERRA HEALING HANDS

™
A dōTERRA Healing Hands™ gyógyulást és reményt ad a világnak olyan eszközök biztosításával, amelyek
segítségével globális közösségeink önellátóvá válhatnak. Olyan projektek megvalósítása útján, mint a
mikrohitelezési igények kielégítése; az egészségügyi ellátás, oktatás, higiénés körülmények és tiszta víz
biztosítása; valamint a gyermekekre irányuló szexkereskedelem elleni harc, az alapítvány növeli az emberek
cselekvőképességét, és életeket változtat meg. Csatlakozzon hozzánk Ön is ezekben az erőfeszítéseinkben*.
Az alapítvány általános és adminisztratív költségeit teljes egészében a dōTERRA fedezi, hogy az adományok
100 százaléka közvetlenül a rászorulókhoz juthasson el.
*A dōTERRA Healing Hands Foundation egy egyesült államokbeli alapítvány.

dōTERRA HEALING HANDS

A dōTERRA Hope Touch és a dōTERRA SPA
rózsa kézkrém nettó vételárát a dōTERRA
Healing Hands kezdeményezés javára ajánljuk fel.

dōTERRA SPA
RÓZSA KÉZKRÉM
100 ml

A dōTERRA SPA rózsa kézkrém egy könnyű,
elbűvölő krém, amely CPTG™ minősítésű
rózsa esszenciális olajjal varázsolja a bőrt
puhává és gyönyörűvé. A rózsaolaj, amely a
dōTERRA legértékesebb esszenciális olaja,
nemcsak a krém illatát teszi egyedülállóvá,
de a bőr számára is jótékony hatású.
• Jól ismert a napraforgómag- és a
makadámiadió-olajok kivételes hidratáló
tulajdonsága, és az a képessége, hogy
megtartják a bőr nedvességtartalmát
• Anélkül hidratálja a kezeket, hogy zsíros
érzetet hagyna a bőrön

dōTERRA HOPE™ TOUCH
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Hope™ Touch egy olyan
egyedülálló esszenciálisolaj-keverék, amelyben
a bergamott üdítő illata ilang ilang és tömjén
esszenciális olajokkal párosul, és amelybe a
vaníliabab abszolút melegséget árasztó
aromája egy leheletnyi édességet is csempész.
• Kenjen belőle a csuklójára, a nyakára és
a pulzuspontjaira, és egy személyre szóló
illatot kap
• Tartsa a táskájában, és használja többször is a
nap folyamán, hogy feldobja vele a közérzetét
• Könnyen használható, praktikus golyós
kiszerelésben az egyszerű felvitelért
bármikor a nap folyamán
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Mindennapi támogatást és enyhülést biztosító

ZENGEST TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
A szabadalmazott esszenciálisolaj-keverékeket tartalmazó ZenGest™ termékcsalád minden tagját úgy terveztük,
hogy otthoni és útközbeni használathoz egyaránt ideális legyen. Fedezze fel a ZenGest termékek teljes választékát,
és tapasztalja meg első kézből támogató jótékony tulajdonságaikat.

†Az Oligonol™ az AminoUp Chemical Co., LTD védjegye.

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

DIGESTTAB™ RÁGÓTABLETTA
100 rágótabletta

Megannyi jótékony hatásának köszönhetően
a ZenGest™ a dōTERRA egyik legnépszerűbb
keveréke. Ez a rendkívül hatékony keverék most
praktikus rágótabletta formájában is kapható.
• Gyömbér, édeskömény, koriander, borsmenta és
más esszenciális olajokat tartalmazó ZenGest
Támogató keverékkel gazdagított kalciumkarbonát tabletták

ZENGEST™ GX ASSIST™
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ

ZENGEST™ PB ASSIST™+
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ

A GX Assist™ CPTG™ esszenciális olajok és
kaprilsav kombinációja.

A probiotikus azt jelenti, „az életért”, és az ember
már évezredek óta fogyaszt probiotikumokat.
A PB Assist™+ egy prebiotikus rostokból és
probiotikus mikroorganizmusok hat törzséből álló
szabadalmazott összetétel, egyedülálló, kétrétegű
zöldségkapszulába töltve.

60 lágyzselatin kapszula

• A GX Assist dōTERRA CPTG minőségű oregánó,
teafa, citrom, indiai citromfű, borsmenta és
kakukkfű esszenciális olajok szabadalmazott
keverékét tartalmazza
• Összetételénél fogva a PB Assist™+
táplálékkiegészítő szedését előkészítő,
10 napos tisztítókúrához használatos
BÉLBEN OLDÓDÓ LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL

ZENGEST™ LÁGYZSELATIN
KAPSZULA
60 lágyzselatin kapszula

A ZenGestben található, széles körben elismert
esszenciális olajok köztudottan nyugtató
tulajdonságokkal rendelkeznek. A ZenGest™
lágyzselatin kapszulákkal kényelmesen és
egyszerűen élvezheti a szabadalmazott
ZenGest keverék jótékony hatásait.
• Gyömbér, borsmenta, tárkony, édeskömény,
fűszerkömény, koriandermag és ánizs esszenciális
olajok szabadalmazott keverékét tartalmazza
• Elősegíti a nyugtató hatást

30 kapszula

• Egyedülálló, kétrétegű zöldségkapszulás
beviteli mód
• Aktív probiotikus kultúrával és oldható, prebiotikus
frukto-oligoszacharidokkal látja el a testet
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

ZENGEST TERRAZYME™
90 kapszula

A ZenGest TerraZyme™ olyan enzimek
szabadalmazott kombinációja, amelyek a
modern étrendből nagy valószínűséggel
hiányoznak. A Terrazyme hozzájárul, hogy
élvezhessük az egészséges étrend kínálta
előnyöket azzal, hogy segít biztosítani a
szervezet számára szükséges tápanyagokat.
• Nátrium-lauril-szulfát- (SLS-) mentes
HPMC zöldségkapszulák
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN KAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

Nem helyettesítheti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot
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dōTERRA Speciális célú

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
Egészségünkre a biológiai, a környezeti és az élettani tényezők egyaránt hatással vannak. Ez azt jelenti, hogy
mindenkinek szüksége lehet némi extra segítségre valamilyen területen. Élvonalbeli tudományos fejlesztések útján
összeállított, speciális célú táplálékkiegészítőivel a dōTERRA megadhatja ezt az extra támogatást.
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60 kapszula

A Deep Blue™ márkanév egyet
jelent az enyhítő támogatással.
Igazán csak úgy van értelme,
ha a Deep Blue termékcsalád
külsőleges jótékony hatásait
kiegészíti egy szájon át szedhető
táplálékkiegészítő is.
• Tömjén, kurkuma, zöld tea,
gyömbér, gránátalma és
szőlőmag kivonatával
• Használható egyidejűleg a
Deep Blue Rub krémmel vagy
a Deep Blue Enyhítő keverékkel

DDR PRIME™

MEGÚJULÁS KEVERÉK
15 ml

A DDR Prime™ egy olyan
szabadalmazott esszenciálisolajkeverék, amely szegfűszeg,
kakukkfű és vadnarancs
esszenciális olajokat tartalmaz.
• Tegyen belőle néhány cseppet
egy zöldségkapszulába
• Adjon egy-két csepp olajat egy
pohár citrusos italhoz, teához
vagy vízhez
• Vegye fel a DDR Prime keverék
napi használatát újévi
fogadalmai sorába!

KOMPLEX
60 kapszula

Mindenki tudja, milyen az egész
napot elcsigázva és erőtlenül
tölteni arra várva, hogy végre
véget érjen. A dōTERRA
népszerű táplálékkiegészítője, a
Mito2Max™ támogatását végig
élvezheti, bármi is várjon Önre
a nap folyamán.
• Tartsa kéznél a neszesszerében
vagy az utazótáskájában, ha
útközben lenne szüksége
praktikus támogatásra
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

LÁGYZSELATIN
KAPSZULA

60 lágyzselatin kapszula

A DDR Prime™ tömjén,
vadnarancs, litsea, kakukkfű,
szegfűszeg, borsikafű, niaouli és
indiai citromfű esszenciális
olajokat tartalmaz. A DDR Prime
lágyzselatin kapszula könnyen
lenyelhető, és használatával
bármikor, bárhol kényelmesen
bevehető a DDR Prime
esszenciálisolaj-keverék.
• A DDR Prime összes előnye egy
könnyen lenyelhető lágyzselatin
kapszula formájában
VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL

SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

MITO2MAX™

DDR PRIME™

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

DEEP BLUE
POLYPHENOL
COMPLEX™

TRIEASE™

ZENDOCRINE™

60 lágyzselatin kapszula

60 lágyzselatin kapszula

LÁGYZSELATIN
KAPSZULA

Minden egyes kapszula azonos
egységnyi citrom, levendula és
borsmenta esszenciális olajat
tartalmaz. A különleges
összetételű TriEase™ lágyzselatin
kapszulának köszönhetően már
gyorsan és egyszerűen beveheti
mindhárom jótékony esszenciális
olajat akár utazás és szabadtéri
programok közben is.
• Gyors és praktikus bevitel,
amikor a legnagyobb
szüksége van rá
VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL

LÁGYZSELATIN
KAPSZULA

A Zendocrine™ lágyzselatin
kapszula gyors és egyszerű
módot kínál a dōTERRA
Zendocrine Újraindító keverék
bevitelére, akár éppen úton van,
ha siet, vagy egyszerűen csak
kedveli a lágyzselatin kapszulák
praktikusságát!
• Tangerin, rozmaring, muskátli,
borókabogyó és korianderzöld
esszenciális olajok
szabadalmazott keverékét
tartalmazza
• A Zendocrine újraindító keverék
bevitelének egyszerű módja
VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Nem helyettesítheti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot
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TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

dōTERRA

LIFELONG VITALITY PACK™
Ez a mindennapos fogyasztásra szánt táplálékkiegészítőkből összeállított, erőteljes tulajdonságokat kínáló
csomagunk hamar a dōTERRA egyik legnépszerűbb termékcsaládjává vált. A dōTERRA Lifelong Vitality Pack fő
termékeit – a xEO Mega™-t, a Microplex VMz™-t és az Alpha CRS™+-t – úgy alkottuk meg, hogy segítsenek a
magasabb szintű vitalitás és wellness elérésében. A bennük található esszenciális tápanyagok, az anyagcserére
gyakorolt kezdvező hatásaik és az erőteljes antioxidánsok révén ezek a táplálékkiegészítők együttesen energiát,
egészséget és élethosszig tartó vitalitást biztosítanak.

ALPHA CRS™ +
SEJTVITALITÁS KOMPLEX
120 kapszula

MICROPLEX VMz™ ÉLELMI
TÁPANYAG KOMPLEX
120 kapszula

A dōTERRA Alpha CRS™+ szabadalmazott
formula, amely hatásos mennyiségben jelen
lévő természetes növényi kivonatok ötvözete.
Az Alpha CRS+ komplexet a xEO Mega™
vagy a vEO Mega™ és a Microplex VMz™
készítményekkel való együttes, napi
rendszerességű szedésre fejlesztettük ki az
általános jóllét támogatása érdekében.
• Támogatja az általános jóllétet
• Egy kizárólag a dōTERRA-nál
megtalálható szabadalmazott keveréket
tartalmaz erőteljes polifenolokkal
• Természetes növényi kivonatok ötvözete

A dōTERRA Microplex VMz™ emésztőrendszerből
jól felszívódó és a modern étrendből gyakran
hiányosan pótlódó vitaminokból és ásványi
anyagokból álló tápanyagkészítmény.
• A-, C- és E-vitamin, valamint egy B-vitaminkomplex kiegyensúlyozott kombinációja alkotja
• Élelmiszerekből kivont ásványi anyagokat és
szerves nyomelemeket tartalmaz
• A benne található teljes értékű keverék és
enzimleadó rendszer révén optimalizálja a
tápanyagfelszívódást
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

xEO MEGA™ ESSZENCIÁLIS
OLAJ OMEGA KOMPLEX

vEO MEGA™ ESSZENCIÁLIS
OLAJ OMEGA KOMPLEX

Az xEO Mega™ egy forradalmi készítmény,
amely a CPTG™ minőségű esszenciális olajokat
természetes tengeri és növényi forrásból
származó omega-3 zsírsavakkal és
karotinoidokkal ötvözi.

A vEO Mega™ egy forradalmi készítmény,
amely a CPTG™ minősítésű esszenciális
olajokat növényekből ás algákból nyert
omegazsírsavakkal ötvözi.

120 lágyzselatin kapszula

• Azonos arányban tartalmaz fenntartható
halolaj-koncentrátumokból nyert EPA és DHA
zsírsavakat, valamint kígyósziszmagolajat
SDA és GLA zsírsavakkal
• A karotinoidok széles spektrumát biztosítja
• Szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római
kömény, vadnarancs, borsmenta, gyömbér,
fűszerkömény és német kamilla esszenciális
olajait tartalmazza
VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL

120 folyadékkapszula

• Szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kömény,
vadnarancs, borsmenta, gyömbér,
fűszerkömény és német kamilla esszenciális
olajait tartalmazza
• Lenmagból, algából, incha inchi magból,
borágóból, vörös áfonyából, gránátalmából,
sütőtökből és szőlőmagolajból nyert
esszenciális zsírsavak felhasználásával készül
• Mikroalgából származó karotinoidkivonatokat
– tiszta asztaxantint és más karotinoidokat
– tartalmaz
VEGETÁRIÁNUS FOLYADÉKKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

Nem helyettesítheti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot.
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TERMÉKKALAUZ

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™
ÉS xEO MEGA™ KÉSZÍTMÉNYEKKEL
LRP
HŰSÉGPROGRAM

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

SZEREZZE BE A LIFELONG VITALITY PACK CSOMAGOT, HOGY AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ VITALITÁS ÉS
ÁLTALÁNOS JÓLLÉT FELÉ VEZETŐ ÚT ELSŐ LÉPÉSE IGAZÁN KÉNYELMES ÉS MEGFIZETHETŐ LEGYEN.

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ALPHA CRS™+, MICROPLEX
VMZ™ ÉS vEO MEGA™ KÉSZÍTMÉNYEKKEL
LRP
HŰSÉGPROGRAM

Kizárólag az LRP Hűségprogram keretében érhető el.
(a részleteket lásd a hátoldalon)

Kizárólag az LRP Hűségprogram keretében érhető el.
(a részleteket lásd a hátoldalon)

SZEMÉLYRE SZABOTT WELLNESSPROGRAM
LRP
HŰSÉGPROGRAM

VÁSÁROLJA MEG AZ ALÁBBI CSOMAGOK EGYIKÉT,

Válasszon
kedve szerint,
és spóroljon
Ha LRP
hűségprogramon
keresztül vásárol egy
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™, egy
dōTERRA Lifelong
Vitality Vegan Pack™
vagy egy dōTERRA
Daily Nutrient Pack™
csomagot, akkor akár
három további célzott
táplálékkiegészítő is az
Öné lehet jelentős
megtakarítással.

VAGY

VAGY

Lifelong Vitality Pack™

Lifelong Vitality Vegan Pack™

Daily Nutrient Pack™

ÉS VÁLASSZON LEGFELJEBB HÁRMAT AZ ALÁBBI TERMÉKEKBŐL,
TETSZŐLEGES KOMBINÁCIÓBAN, KEDVEZMÉNYES ÁRON

Mito2Max™

Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™

Microplex VMz™

PB Assist™+

LRP-rendelése leadásakor kérjük, ellenőrizze, hogy az aktuálisan választható táplálékkiegészítők közül épp melyek állnak rendelkezésre.
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TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK GYERMEKEKNEK

dōTERRA TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

GYERMEKEKNEK

A dōTERRA gyermekeknek készült táplálékkiegészítői omega-3-mal, teljes értékű tápanyagokkal, vitaminokkal
és ásványi anyagokkal támogatják a gyermekek fejlődését izgalmas, praktikus formában.

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK GYERMEKEKNEK

dōTERRA A2Z CHEWABLE™

PB ASSIST™ JR

IQ MEGA™

A dōTERRA a2z Chewable™ rágótabletta
szabadalmazott formula, amelynek összetevőit
azok számára állítottuk össze, akiknek gondot
okoz a kapszula lenyelése.

A PB Assist™ Jr. egy por alakú probiotikus
étrend-kiegészítő, amely gyermekek és olyan
felnőttek számára lett kifejlesztve, akiknek gondot
okoz a tabletták lenyelése. A probiotikumot
egy olyan finom por formájában kínáljuk, amely
közvetlenül a szájon át bevehető, így fogyasztását
szórakoztató és ízletes élményként építheti be
bárki a napi rutinjába.

Az IQ Mega™ a halolaj halas ízét a CPTG™ minőségű
vadnarancs esszenciális olaj friss, narancsos
aromájával helyettesíti.

60 tabletta

• B-vitaminokat, valamint A-, C- és E-vitamint
tartalmaz
• Kifejezetten gyermekek számára megalkotva
praktikus és ízletes formában
• Finom rágótabletta mindennapos fogyasztásra
édes görögdinnye ízzel

30 tasak

150 ml

• Finom, egyszerűen bevehető termék, amelyért
rajonganak a gyermekek
• Összesen hat különböző probiotikus törzs
egyedülálló keverékéből származó élő sejtet
tartalmaz, amelyeket kifejezetten a gyermekek
egészségére gyakorolt kedvező hatásaikért
választottunk ki

• Egy napi adagja 1.300 mg tiszta, koncentrált,
molekulárisan szűrt és teljesen szagtalanított
tengeri eredetű lipidet, valamint 900 mg DHA-t
ás 400 mg EPA-t biztosít
• A dōTERRA a2z Chewable™ rágótablettákkal való
együttes használatra fejlesztették ki
• dōTERRA CPTG™ tanúsított, tiszta, letesztelt
minőségű vadnarancs esszenciális olajjal készült

Nem helyettesítheti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot
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SMART & SASSY™
A belsőleges alkalmazás során kifejtett kedvező hatásaiknak köszönhetően az esszenciális olajok – változatos,
kiegyensúlyozott táplálkozással és megfelelő testmozgással együtt alkalmazva – hasznos részei lehetnek az
egészséges életmódnak. Amikor tehát legközelebb megkíván valamilyen gyorsételt vagy édességet, nyúljon
inkább a Smart & Sassy™ keverékhez!

SMART & SASSY

SMART & SASSY™

SMART & SASSY™

15 ml

90 lágyzselatin kapszula

A grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér és fahéj esszenciális
olajokból álló szabadalmazott keverék, a Smart & Sassy™ gazdag
ízvilágával bármilyen italt vagy desszertet remekül kiegészít.

A Smart & Sassy™ lágyzselatin kapszula a dōTERRA
szabadalmazott Smart & Sassy aktív keveréket praktikus
lágyzselatin kapszula formájában kínálja. A keverék
grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér és fahéj esszenciális
olajokat tartalmaz. A Smart & Sassy lágyzselatin kapszula
tökéletes megoldás útközben, és azok számára, akik
egyszerű és praktikus módon szeretnék magukhoz venni
a dōTERRA Smart & Sassy keverékét.

AKTÍV KEVERÉK

• A Smart & Sassy olaj élénk, fűszeres illata segít megteremteni
azt a pozitív kedélyállapotot, amelyre egy energikus edzéshez
szüksége van
• Építse be a Smart & Sassy keveréket a mindennapjaiba,
és vegye be vízzel minden étkezés előtt

LÁGYZSELATIN KAPSZULA

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN
KAPSZULÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL
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dōTERRA NŐKNEK

dōTERRA NŐKNEK
A dōTERRA nőknek szánt termékcsaládját úgy alkottuk meg, hogy megfeleljen a nők egyedi és változó
egészségügyi igényeinek. A megfelelő hormonszint tizenéves kortól egészen a változókor lezárulásáig
befolyásolja a nők egészségét és érzelmi jóllétét. Ez a termékcsalád minden hónapban és minden
életszakaszban megadja a nőknek a számukra szükséges támogatást.

dōTERRA NŐKNEK

CLARYCALM™

MEGNYUGVÁS KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A ClaryCalm™ egy nyugtató, enyhítő hatású
szabadalmazott esszenciálisolaj-keverék.
• Muskotályzsálya, levendula, bergamott, római
kamilla, vörös cédrus, ilang ilang, muskátli,
édeskömény, pálmarózsa és barátcserje
esszenciális olajok keverékével készül
• A hűsítő, nyugtató hatás érdekében
alkalmazza a bőrön
• A ClaryCalm keverékkel helyreállíthatja
érzelmi egyensúlyát

ESSZENCIÁLIS
CSONTTÁPANYAGKOMPLEX

ESSZENCIÁLIS
FITOÖSZTROGÉN-KOMPLEX

A dōTERRA nőknek esszenciális
csonttápanyagkomplex kifejezetten a nők
számára kiválasztott, fontos vitaminok és
ásványi anyagok kombinációja.

A dōTERRA nőknek esszenciális
fitoösztrogén-komplex szabványosított
növényi fitoösztrogének és koncentrált,
lenmagból származó lignánok keveréke,
amelynek megalkotásakor kifejezetten
a nők igényeit tartottuk szem előtt.

120 kapszula

• Az emésztőrendszerből hatékonyan
felszívódó C- és D-vitamint,
kalciumot, magnéziumot és más
nyomelemeket tartalmaz
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

60 kapszula

• Szabványosított gránátalma-kivonattal készül
• Kizárólag természetes összetevőkből álló
formula nátrium-lauril-szulfát- (SLS-) mentes
HPMC zöldségkapszulában
SLS-MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

A NŐK EGÉSZSÉGÉÉRT CSOMAG
Megtalálható benne az esszenciális fitoösztrogén-komplex, az esszenciális csonttápanyagkomplex
és a ClaryCalm™ esszenciálisolaj-keverék.
LRP
HŰSÉGPROGRAM

Kizárólag az LRP Hűségprogram keretében érhető el.
(a részleteket lásd a hátoldalon)
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LRP
HŰSÉGPROGRAM

A dōTERRA

LRP HŰSÉGPROGRAM
Van olyan kedvenc dōTERRA terméke, ami nélkül nem tud élni? Szeretné minden hónapban kényelmesen,
automatikusan megkapni a dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ csomagot? Szeretne minden egyes rendeléséhez
ingyenes terméket kapni? A dōTERRA LRP Hűségprogram kényelmes megoldást kínál, ha szeretné minden
hónapban automatikusan megkapni kedvenc dōTERRA termékeiből álló csomagját, közvetlenül az otthonába
szállítva. Minden hónapban, amikor részt vesz az LRP Hűségprogramban, egyre több jutalompontot
szerezhet, amelyet felhasználhat termékvásárláshoz – így minden LRP-rendelésnek akár 30%-át jóváírhatja!
Bármikor módosíthatja a havi rendelésében lévő termékeket, vagy felmondhatja az LRP-megállapodást
minden kötelezettség nélkül. A programmal kapcsolatos további információkért keresse fel azt a Wellness
Tanácsadót, akitől ezt a termékkalauzt kapta, vagy lépjen kapcsolatba az alábbiak közül Önnek
legkényelmesebb módon a dōTERRA ügyfélszolgálatával.

dōTERRA EUROPE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Belgium
Български
Čeština 		
Dansk		
Deutsch		
Deutsch (Austria)
Deutsch (Swiss)
Eesti 		
English (Ireland)
English (South Africa)
English (U.K.)
Español		
Français		
Israel		

+3228085160
+35 924917289
+42 228882251
+45 89881085
+49 3056796808
+43 720115368
+41 (43) 508 28 78
+37 26601798
+35 316917051
+27 105002462
+44 2033180064
+34 911235514
+33 182888834
+97 237630839

contact by phone
bulgaria@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
estonia@doterra.com
europeanorders@doterra.com
southafrica@doterra.com
europeanorders@doterra.com
espana@doterra.com
france@doterra.com
israel@doterra.com

Hacsak másként nincs jelölve, minden védjeggyel vagy bejegyzett védjegy szimbólummal ellátott
szó a dōTERRA Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
EU HU Termékkalauz
dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Egyesült Királyság
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

Italiano		
Latvija		
Magyar		
Nederlands
Norsk 		
Polski		
Português		
Română		
русский		
Slovenčina		
Slovensko 		
Suomi		
Svenska		
Україна		

+39 0426270026
+371 64098859
+36 18088058
+31 208085094
+47 21959499
+48 22 30 79 764
+35 1308800575
+40 316303696
+7 4996092601
+421 233056269
+38 682880204
+35 8942454216
+46852507011
+38 (044) 228-14-72

assistenzaclienti@doterra.com
latviesuvaloda@doterra.com
hungary@doterra.com
klantenservice@doterra.com
kundesupport@doterra.com
polska@doterra.com
portugues@doterra.com
romania@doterra.com
russian@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
storitvezastranke@doterra.com
asiakaspalvelu@doterra.com
sverige@doterra.com
ukraine@doterra.com

v7 EU HU		
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