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בשנת  2008יצאו מייסדי  dōTERRAלדרך במטרה לייצר שמנים אתריים טהורים ,רבי  -עוצמה ובאיכות מעולה ,שיהיו קלים
לשימוש וקלים עוד יותר לשיתוף עם העולם .מאז חוו אלפי אנשים ,משפחות וקהילות את העוצמה משנת החיים של שמנים
אתריים באמצעות שילוב השימוש במוצרי  dōTERRAבחיים היומיומיים שלהם.
במטרה להביא לשינוי חיובי בקרב משפחות ,קהילות ובעולם כולו ,טיפה אחר טיפה ,חברת  dōTERRAמשקיעה מאמצים רבים
בתכנון קפדני וזהיר של כל שלב בתהליך הייצור של השמנים האתריים .משלב הזריעה ועד להנחת השמנים האתריים על סף
דלתכם ,חברת  dōTERRAמוודאת כי נעשה כל מאמץ על מנת להביא אליכם מוצרי שמנים אתריים באיכות מעולה המגיעים ממיקור
אחראי לאחר בדיקות קפדניות.
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מיקור אחראי
מגדלים

עם רשת גלובלית לגידול צמחים ,הכוללת מגדלים ביותר מ 40-מדינות ,חברת  dōTERRAמתחילה את החיפוש אחר שמנים
אתריים איכותיים באמצעות הקפדה על כך שנעשה שימוש בזרעים ,באדמה ,בציוד ובתנאי הגידול הטובים ביותר לצורך תהליך
ייצור השמנים .באמצעות יצירת שותפויות עם מגדלים בעלי הבנה מעמיקה בצמחים ילידיים ,אקלים מקומי ,תבניות מזג אוויר,
הזרעים והאדמות המתאימים ביותר לשימוש ,הזמן הטוב ביותר לזריעה וכו' ,חברת  dōTERRAמייצרת שמנים אתריים טהורים,
עוצמתיים ובטוחים לשימוש .עיגול פינות בנקודה כלשהי של תהליך הגידול ,הקטיף או הזיקוק יניב שמנים אתריים באיכות נמוכה
יותר ,ומשום כך ,חברת  dōTERRAמסתמכת על הידע והמומחיות של חקלאים ילידיים .הבחירה הקפדנית והמדויקת של מקורות
הצמחים מאפשרת לחברת  dōTERRAלא רק לייצר שמנים אתריים טהורים ואיכותיים ,אלא גם מספקת עבודות לחקלאים באזורים
מרוחקים ,אשר באופן אחר סובלים משכר לא הוגן או תנאי עבודה גרועים .מגדלים שיוצרים שיתופי פעולה עם חברת dōTERRA
זוכים לשכר הוגן ,אשר מאפשר להם לתמוך בעסק שלהם ולפרנס את המשפחה שלהם באמצעות הכנסה בת קיימא.
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מזקקים

בדיוק כמו ששלבי הזריעה ,הגידול והקטיף של תהליך הייצור חשובים ורגישים מאד ,כך גם השלב הבא ,הזיקוק ,שהוא שלב
מפתח בשימור הארומה החזקה והתועלות התרפויטיות של כל שמן אתרי .בזכות תשומת לב לפרטים ,לציוד הנכון והמחויבות
לייצר רק את המוצר הטוב ביותר ,המזקקים של חברת  dōTERRAממלאים תפקיד חשוב בשימור הפרופיל הכימי העדין של כל
שמן אתרי בזמן ייצורו.
חברת  dōTERRAמשתמשת בשני סוגים של תהליכי זיקוק ,זיקוק באדים ומיצוי ,אשר הוכחו כמוצלחים להפקת שמנים אתריים
טהורים ובאיכות מעולה.
זיקוק באדים :בתהליך מורכב ועדין זה ,הצורך זמן רב ,המים מורתחים ליצירת אדים העוברים דרך החומר הצמחי .לאחר מכן,
האדים נושאים את התרכובות הארומטיות מהצמח אל צינור איסוף שבו האדים מתקררים וחוזרים למצב של נוזל .בשלב הבא,
ניתן להפריד בקלות את השמן האתרי הטהור והנקי מהמים.
סחיטה :שיטת המיצוי ,המוכרת גם כסחיטה קרה ,משמשת בחברת  dōTERRAלהפקת שמנים אתריים מפירות הדר בלבד.
במהלך תהליך זה ,לחץ מכני סוחט את השמן האתרי מקליפות פרי הדר – ויוצר שמן הדרים טהור ורב עוצמה.
חברת  dōTERRAבוחרת בקפידה ובזהירות אומנים מכל רחבי העולם אשר מסייעים לה לייצר למעלה מ 100-שמנים אתריים
שונים .עבודה בשותפות עם אנשי מקצוע היודעים עד כמה תהליך הייצור חשוב ,כאלה אשר לעולם לא יעגלו פינות ,ואשר
מחויבים להפקת שמנים אתריים איכותיים ,מאפשרים לחברת  dōTERRAלספק באופן קבוע ללקוחותיה מוצרים שהם ייחודיים,
טהורים ובטוחים.
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בדיקות מדעיות חדשניות

לאחר קטיף וזיקוק מדויקים וקפדניים ,כל אצווה של שמן אתרי נשלחת אל המעבדה החדשנית של  dōTERRAלצורך בדיקה.
על מנת להבטיח את רמת האיכות הגבוהה ביותר ,חברת  dōTERRAיצרה את תהליך הבדיקה Certified Pure - CPTGTM
 Therapeutic Gradeבאמצעות קריטריונים קפדניים ונוקשים ,תקני  CPTGTMמבטיחים כי השמנים של  dōTERRAאינם מכילים
חומרי מילוי או חומרים מזהמים מסוכנים ,וכי הם טהורים ואותנטיים.
במטרה להמשיך ולספק למשתמשים בשמנים אתריים מוצר באיכות מעולה ,שואפת חברת  dōTERRAבאופן תמידי להיות
מעודכנת בשיטות הבדיקה העדכניות והמתקדמות ביותר לשמנים אתריים .שותפויות עם מומחים מהאקדמיה ,מהתעשייה
ומדענים אפשרו לחברת  dōTERRAליצור תהליך בדיקה חדשני אשר עולה על הסטנדרטים המקובלים בחברות אחרות לייצור
שמנים אתריים.
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מעבדת  dōTERRAומעבדות צד שלישי אמינות משתמשות בבדיקות הבאות על מנת לוודא כי רק שמנים בעלי האיכות הגבוהה
ביותר מאושרים לשימוש הלקוחות:
■ הערכה אורגנולפטית :הערכה שבוחנת את הצבע והארומה
של כל שמן.

■ רוטציה אופטית :יכולה לסייע בזיהוי תוספים סינתטיים
שאינם מופיעים בבדיקות אחרות.

■ משקל סגולי :מאמת את הטוהר והאיכות של כל שמן אתרי.

■ מקדם שבירה :מודד את התפשטות האור דרך השמן על
מנת לוודא כי השמן עומד בתקנים של חברת .dōTERRA

■ כרומטוגרפיית גזים וספקטרומטריית מסות (:)GC/MS
מוודאות כי ההרכב הכימי של כל שמן תואם לפרופיל הכימי
המצופה.
■ ספקטרוסקופיית פורייה אינפרה-אדום ( :)FTIRאנליזה
של הרכב החומרים בשמן על מנת לוודא כי השמן עומד
בתקנים של חברת .dōTERRA

■ בדיקת זיהומים :השמנים נבדקים לאיתור נוכחות של
חומרים מזהמים מסוכנים ,מתכות כבדות ומיקרו-אורגניזמים
בעלי פוטנציאל מסוכן.
■

בדיקת יציבות :מסייעת לוודא כי שמן אתרי ישמור על
הטוהר והיעילות לכל אורך זמן השימוש המיועד שלו.

בנוסף על תקני הבדיקה הקפדניים ,חברת  dōTERRAמשתמשת בידע ובמומחיות של ועדה מייעצת מדעית המורכבת ממומחים
בכימיה ,מיקרוביולוגיה ,בוטניקה ,מדע המחקר ,פיזיולוגיה ומדעי התזונה.

שותפויות ומחקר רפואי פורץ דרך

בנוסף לוועדה המייעצת המדעית אשר מסייעת לחברת  dōTERRAלהישאר בחזית תחום בדיקות השמנים האתריים ,חברת
 dōTERRAמחויבת תמיד לשיפור חוויית השימוש בשמנים אתריים באמצעות שותפויות הדוקות עם אנשי מקצוע בתחום
הטיפול הרפואי המודרני .באמצעות שותפויות עם מוסדות ,קליניקות ואוניברסיטאות מובילות ,חברת  dōTERRAממשיכה לספק
למשתמשים דרכים בטוחות ואפקטיביות לשימוש בשמנים אתריים כהשלמה לרפואה המודרנית.
המחקר ממלא תפקיד משמעותי באספקת יישומים בטוחים ואפקטיביים לשמנים אתריים עבור המשתמשים של חברת
 .dōTERRAחברת  dōTERRAיוצרת שותפויות עם בתי חולים ,אוניברסיטאות העוסקות במחקר ומוסדות רפואיים אחרים על
מנת ליצור מחקר שימושי המאפשר לחברת  dōTERRAלשמור על בטיחות המשתמשים וליידע אותם בנוגע לשימושים הטובים
ביותר בשמנים אתריים .לחברת  dōTERRAיש גם ועדה מייעצת מדעית המורכבת מאנשי מקצוע בתחום הרפואה העובדים כדי
להמשיך ולפתח את השימוש בשמנים אתריים בסביבה של שירותי בריאות.
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שמנים אתריים איכותיים
אליכם עד הבית
כל פרט בתהליך ייצור השמן האתרי מתוכנן להשיג מטרה אחת :להביא אל משתמשי  dōTERRAשמנים טהורים ,בטוחים
ואיכותיים במיוחד .חברת  dōTERRAמודעת לעובדה כי מחויבות והשקעה באחריות ,יעילות ודיוק מובילים לייצור של השמנים
האתריים הטובים ביותר היכולים להשפיע באופן אמיתי על חייהן של משפחות בכל מקום .שמנים אתריים איכותיים מאפשרים
לכם ולמשפחה שלכם למצוא פתרונות טבעיים לבעיות יומיומיות וליהנות מבריאות ואיכות חיים משופרות – ובכך לממש את
החזון של  dōTERRAלשינוי חיובי בכל מרכיבי החיים באמצעות שמנים אתריים טהורים.
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אופן השימוש בשמנים אתריים
מהר מאד תגלו שיש מאות דרכים להשתמש בשמנים האתריים של  ,dōTERRAכולל לרגיעה ,היגיינה אישית ,ניקוי בית ,בישול
ועוד .ניתן להשתמש לפחות באחת משלושת הדרכים :בשאיפה ,שימוש חיצוני באמצעות מריחה על העור או בשימוש פנימי.
להלן מדריך פשוט שיסייע לכם להשתמש באופן בטוח ואפקטיבי בשמנים שבערכה שלכם.

שאיפה ()Aromatic

את השמן האתרי ניתן להפיץ באמצעות דיפיוזר
(מפיץ ריח) או לשאוף ישירות ,לחוויה ארומטית
מעוררת .שימוש בשמנים אתריים באופן ארומטי
מסייע בשיפור מצב הרוח ובטיהור האוויר מריחות
לא רצויים.

שימוש חיצוני ()Topical

השמן האתרי נספג בקלות בעור וניתן למרוח אותו
מקומית על העור בבטיחות ,בשילוב עם שמני
מריחה אחרים או עם שמן נשא.

שימוש פנימי ()Internal

שמנים אתריים ניתנים גם לצריכה פנימית ,לתמיכה
במגוון של תועלות בריאותיות .בשמנים אלה
הניתנים לצריכה פנימית ניתן להשתמש כתוספי
תזונה באמצעות מילוי קפסולות צמחיות או
בהוספה למגוון של מתכונים.
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בטיחות שמנים אתריים
השמנים האתריים הטהורים של חברת  dōTERRAעוצמתיים מאד .בין אם אתם מורחים את השמנים על העור ,צורכים אותם
יחד עם מזון או משתמשים בהם ארומטית ,זכרו תמיד שבשמן אתרי כמות קטנה מספיקה להרבה מאד .הקפידו תמיד
להשתמש בשמנים בהתאם להוראות השימוש של חברת  .dōTERRAהמלצות אלה נמצאות במדריך המוצרים העדכני כמו גם
באתר .doterraeveryday.eu
■כאשר משתמשים בשמן אתרי למריחה חיצונית בפעם הראשונה ,כדאי מאד לדלל אותו עם שמן נשא כדי לבדוק איך השמן
מגיב עם העור שלכם .התחילו בטיפה אחת של שמן אתרי וחמש טיפות של שמן קוקוס מזוקק .בהמשך ,כשתהיו מנוסים
יותר ,תוכלו להתאים את היחס בין השמן האתרי לשמן הנשא .הוראות שימוש יכולות להשתנות בהתאם לאישורים בארץ.
■חלק מהשמנים האתריים הם עוצמתיים מאד וקיימת בהם חובה לדלל אותם עם שמן נשא כגון שמן קוקוס מזוקק של
 dōTERRAלפני מריחה על העור .שמנים אלה כוללים :קסיה ,קינמון ,ציפורן ,גרניום ,למון גראס ,אורגנו ותימין .שמנים אלה
ידועים כשמנים חריפים .בפעם הראשונה שאתם מנסים שמנים אלה ,מומלץ שיעור דילול של טיפה אחת שמן אתרי על 10
טיפות של שמן קוקוס מזוקק.
■חלק מהשמנים האתריים עלולים לגרום לרגישות מוגברת לאור (פוטו-סנסיטיביות) ,אשר עלולה לגרום לעורכם להיכוות מהר
יותר בחשיפה לשמש .מומלץ להימנע מחשיפה לאור אולטרה-סגול (אור שמש או מיטות שיזוף) במשך  12שעות לפחות
לאחר המריחה על העור .שמנים אלה כוללים :אשכולית ,ברגמוט ,לימון ,ליים ,מנדרינה ,תפוז בר dōTERRA AromaTouchTM ,
,dōTERRA CheerTM, dōTERRA AirTM, doTERRA FōrgiveTM, dōTERRA ElevationTM, dōTERRA Citrus BlissTM
,dōTERRA InTuneTM, dōTERRA MotivateTM, dōTERRA On GuardTM, dōTERRA PurifyTM, dōTERRA Smart & SassyTM
dōTERRA ZendocrineTM
■ כעיקרון ,שמנים אתריים בטוחים למריחה בכל מקום על פני העור ,אך ישנם אזורים מסוימים שעדיף להימנע מהם .אין
למרוח שמנים אתריים על או קרוב לחלק הפנימי של האף ,פנים האוזן ,העיניים ,על פצעים בעור או אזורים רגישים אחרים.
■אם העור שלכם מאדים ,מגרד או שורף לאחר מריחת שמן אתרי כלשהו ,נקו את השמן מהעור באמצעות ניגוב עדין של
האזור בבד רך ,ואז לחילופין מרחו שמן נשא דוגמת שמן קוקוס מזוקק ונגבו בעדינות את האזור.
■כאשר צורכים שמנים אתריים באופן פנימי ,טיפה או שתיים הן כל מה שאתם זקוקים לו בכל פעם .ניתן להוסיף שמן ישירות
למים או משקה אחר או למלא קפסולה ריקה ולבלוע.
■ילדים לרוב רגישים יותר לשמנים אתריים ממבוגרים .עדיף לדלל שמן אתרי לפני מריחה על עור של ילדים ,ולהתחיל את
המריחה באזור כפות הרגליים .עבור תינוקות בני פחות משנתיים ,עדיף להתחיל בשימוש באמצעות דיפיוזר ליישום ארומטי.
■משום שהשמנים האתריים של  dōTERRAהם עוצמתיים כל כך ,יש לוודא שמשתמשים בהם רק בהשגחת מבוגר .חברת
 dōTERRAממליצה לשמור על השמנים במקום גבוה ,מחוץ להישג ידם של ילדים .יש לאחסן שמנים אתריים בתוך הבקבוק,
כולל טפטפת ולהקפיד לסגור את הפקק היטב.
■אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי השימוש בשמנים אתריים לצרכים הייחודיים שלכם ,ניתן להתייעץ עם ספק שירותי הבריאות
המוסמך שלכם.
13
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שמנים אתריים יחידיים

השמנים האתריים של  ,dōTERRATMהמופקים מחלק מהמקורות הטהורים והטבעיים ביותר בעולם,
מיועדים להביא את העוצמה והפשטות של הטבע היישר אל ביתכם .כל שמן אתרי של  dōTERRAהוא
בעל מבנה כימי וארומה ייחודית משלו ,המעניקים לו מערך בלעדי של יתרונות עבור המשתמש.
לא משנה איזה צרכים או העדפות יש לכם ,המגוון העשיר של שמנים ושל השימושים השונים בהם הופך
את מציאת השמן האתרי המספק פתרון טבעי לרבות מהבעיות היומיומיות שלכם למשהו פשוט מאוד.

* תיאור המוצרים והוראות השימוש תורגמו בהתאם לנוסח החוברת המופצת בעולם.
* יש לעיין בהוראות השימוש המאושרות ע"י משרד הבריאות ורשומות ע"ג תוויות המוצרים המשווקים בארץ.
* חלק מהמוצרים המוזכרים בחוברת זו אינם משווקים עדיין בישראל.
15

 | Arborvitaeתויה

מקורו של השמן האתרי תויה שלנו הוא בליבת העץ של התויה הענקית .מקור ייחודי זה של שמן אתרי תויה מכיל פרופיל כימי
מובהק ובעל ריכוז גבוה של מתיל התויה .עץ התויה ,הידוע גם בשם עץ החיים ,הוא עץ מלכותי בגודלו ושופע בתועלות הייחודיות
שהוא מניב.

תכונות עיקריות:

— מרכיב מטהר
— מסייע בטיפוח עור נקי ובריא למראה
— בעל ארומה שלווה ומרגיעה

שימושים:
■

■

■

■

■
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ערבבו טיפה אחת שמן תויה ומלאו בבקבוק תרסיס .רססו על משטחים וידיים.
השתמשו בשמן במהלך מדיטציה לצורך השגת תחושת שלווה ורגיעה.
מרחו על שורש כף היד והקרסוליים לפני יציאה להליכה או פעילויות מחוץ לבית.
ערבבו ארבע טיפות שמן תויה ושתי טיפות שמן לימון עם שמן קוקוס מזוקק ליצירת נוזל טבעי לשימור וליטוש עץ.
שלבו עם השמנים האתריים ארז ולבונה ליצירת בושם תוצרת בית.

שמנים אתריים בודדים

 | Basilריחן (בזיליקום)

ריחן הוא רכיב חובה בכל מטבח ונמצא בשימוש בתרבויות בכל רחבי העולם כדי להעצים את טעמו של מזון.
עשב תבלין זה הוא חלק ממשפחת המנטה ,והוא מעולה להוספת טעם רענן ועשבוני לבשרים ,פסטות ומנות עיקריות.

תכונות עיקריות:

— מספק תחושה של ערנות
— מוסיף טעם רענן ועשבוני למגוון מנות
— ארומה שלווה ומרגיעה

שימושים:

אחרי יום עמוס של עיסוק בספורט או בפעילות נמרצת אחרת ,מרחו כמה טיפות שמן ריחן על האזורים בעור שאתם
חשים שהם זקוקים להרפיה.
ערבבו טיפה אחת של שמן ריחן עם שמן זית ,מלח ופלפל לרוטב סלט מהיר וקל להכנה.
לאלטרנטיבה בריאה יותר במקום רטבים קנויים ,הכינו רוטב פסטה משלכם עם עגבניות טריות ,שום ,טיפת שמן ריחן
ובצל קצוץ.
שלבו שמן ריחן ושמן וינטרגרין (גאולטריה)
עם שמן נשא ועסו את אזור העורף כדי
להקל על מתח ולצנן את העור.

■

■

■

■
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 | Bergamotברגמוט

ברגמוט הוא צמח עדין ממשפחת ההדרים ,שעל מנת שיוכל לגדול ולשגשג נדרשים עבורו תנאי אקלים וקרקע מיוחדים.
האיטלקים משתמשים בברגמוט במשך שנים כדי להפחית את תחושת הלחץ ועל מנת להרגיע ולהצעיר את העור .ייחודו של
הברגמוט ,בהשוואה לשמנים האתריים המופקים מפירות הדרים ,הוא ביכולתו להיות מרומם רוח ומרגיע בעת ובעונה אחת.

תכונות עיקריות:

— מרגיע את העור
— משמש בטיפולי עיסוי הודות לתכונתו המרגיעה
— משפר מצב הרוח

שימושים:
■

■

■

■

■
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מרחו על העור בזמן המקלחת כדי ליהנות מתכונות טיהור העור המועילות של השמן.
השתמשו עם שמן קוקוס מזוקק של  dōTERRAלעיסוי המשרה שלווה ומרגיע.
מרחו על כפות הרגליים לפני השינה לשינה רגועה.
הוסיפו טיפה או שתיים של השמן לתכשיר ניקוי וטיפוח העור האישי שלכם.
החליפו את התה הרגיל בתה ארל גריי עם תוספת ברגמוט.

שמנים אתריים בודדים

 | Black Pepperפלפל שחור

שמן אתרי פלפל שחור ,המוכר ופופולרי במיוחד בזכות שימושיו במטבח ,מוסיף פרץ של טעם לארוחות ,ומתאים לצריכה
פנימית או לשימוש ארומטי למגוון של תועלות בריאותיות.

תכונות עיקריות:

— מחזק טעמי מאכלים
— עשיר במונוטרפינים ובססקיטרפינים
— מספק תחושה חמימה בעור במריחה מקומית

שימושים:
■

■

■

■

■

לעיסוי מחמם ,מרגיע ומשכך ,שלבו שתי טיפות עם שמן קוקוס מזוקק.
הוסיפו טיפה אחת לבשרים ,מרקים ,מנות עיקריות או סלטים.
הוסיפו טיפה אחת של שמן פלפל שחור אתרי למרינדה לסטייקים.
שלבו שמן פלפל שחור עם שמן אתרי כוסברה כדי לתבל את הארוחה הבאה שלכם.
קחו טיפה אחת ליום כדי ליהנות מהתכונות נוגדות החמצון המועילות של השמן.
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 | Blue Tansyבן חרצית

שמו של הצמח בן חרצית כחול ( )Blue Tansyנגזר חלקית מהגוון הכחול העשיר של הצמח .בן חרצית כחול הוא בעל
ניחוח מתוק וחמים והשפעה מרגיעה היכולה להועיל לעור ,לנפש ולגוף( .יש לדלל כדי למנוע אפשרות של הכתמה).

תכונות עיקריות:

— מעניק תחושה ממוקדת של שיכוך כאבים ונוחות
— מסייע בהפחתת הופעת פגמים בעור
— מעניק תחושה מרגיעה בעת מריחה על העור

שימושים:

עסו את העור יחד עם שמן קוקוס מזוקק או קרם גוף אחרי יום ארוך של עבודה או פעילות גופנית מאומצת.
הוסיפו טיפה אחת לקרם הלחות או חלב הניקוי החביב עליכם.
מרחו על גירויים קלים בעור לשיכוך הגירוי.
מרחו על החזה יחד עם שמן אתרי מנטה להשגת תחושה של נשימה נקייה.
עסו שרירים כואבים עם שמן בן חרצית כחול וקרם לחות כדי לסייע לגוף בתהליך ההתאוששות הטבעי שלו.
הוסיפו טיפה אחת לטונר לפנים המיועד לבני נוער כדי לצמצם הופעת פגמים בעור.

■

■

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Cardamomהל (קרדמון)

שמן הל שימושי מאד במטבח .הוא משמש בעיקר להוספת טעם למזון ולמשקאות ,ובנוסף הוא גם מועיל לבריאות מערכת
העיכול.

תכונות עיקריות:

— תבלין ערב לחך לבישול ואפיה
— עשוי להקל על קלקול קיבה

שימושים:

קחו טיפה אחת כחלק משגרת הבריאות היומית שלכם.
הוסיפו טיפה אחת ללחם ,למשקה שייק ,לבשרים ולסלטים כדי לחזק את טעם המזון.
מרחו מקומית על העור כדי לטפח תחושות של פתיחות ושל בהירות מחשבתית.
השתמשו בשמן הל אחרי מנה גדולה של אוכל או ארוחה כבדה כדי לסייע לתהליך העיכול הטבעי.

■

■

■

■
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 | Cassiaקסיה

כסוג צמח הדומה לקינמון ,לקסיה ניחוח חזק ומתובל ,וניתן להשתמש בו בכמויות
קטנות כדי לשנות כל תערובת של שמנים אתריים .שמן קסיה שימש במשך אלפי
שנים כדי לשמור על בריאות גופנית ולטפח איכות חיים רגשית.

תכונות עיקריות:

— יוצר ארומה חמימה ומעודדת
— משמש בבישול כתחליף לקינמון
— מרגיע את הגוף במריחה חיצונית

שימושים:

השתמשו בשמן אתרי קסיה כתחליף לקינמון בעוגות פאי או לחמים ,או בפני עצמו במגוון של מנות עיקריות וקינוחים.
שלבו טיפה אחת של שמן קסיה עם שמן קוקוס מזוקק ועסו את השרירים לתחושה של חימום.
שלבו עם שמנים אתריים ציפורן וזנגביל בחודשים הקרים לניחוח חמים ומרגיע.
שלבו טיפה אחת של שמן קסיה עם שמן לימון בכוס מים ושתו בבוקר לפני ארוחת הבוקר.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Cedarwoodארז

שמן אתרי עץ ארז מדיף ניחוח חמים ועצי המעורר תחושות של בריאות וחיוניות ומשמש לעתים קרובות במהלך עיסוי להשגת
הרפיה והרגעה.

תכונות עיקריות:

— מסייע להרפייה
— מסייע בשמירה על מראה עור בריא
— בעל תכונות המסייעות לחשיבה בהירה

שימושים:

במסגרת שגרת הטיפוח היומית של עור הפנים ,הוסיפו טיפה או שתיים למי הטונר או קרם הלחות כדי לטפח עור נקי ובריא
למראה.
טפטפו מספר טיפות על כדור צמר גפן והניחו בארונות או באזורים אחרים כדי להרחיק עש.
הוסיפו שמן ארז למי האמבט לחוויית ספא מרגיעה.
לפני אימון ,עסו טיפה או שתיים על החזה לשמירה על חיוניות.
שלבו עם קרם לחות ומרחו על העור כדי לעורר תחושות של בריאות.
שפרו את המראה של פגמי עור באמצעות מריחה ישירה של טיפה על האזור הפגוע.
■

■

■

■

■

■
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 | Cilantroעלי כוסברה

שמן אתרי כוסברה מוסיף טעם רענן ועשבוני למגוון של ארוחות ומנות עיקריות והוא בעל תועלות פנימיות רבות.

תכונות עיקריות:

— בעל ארומה מנקה ומטהרת
— משתלב טוב עם שמנים אתריים מפירות הדר
— משדרג את טעם המזון ,מרענן ומעשיר

שימושים:

לאחר ארוחה גדולה או כבדה ,ערבבו טיפה אחת של שמן אתרי כוסברה עם  125מ"ל נוזל ושתו לאט.
נסו להחליף את עשב התבלין כוסברה בטיפה אחת של שמן אתרי כוסברה במתכונים החביבים עליכם כמו גוואקמולי ,סלסה,
סלטים ומטבלים.
מרחו מקומית על הציפורניים באצבעות ובבהונות כדי לשמור עליהן נקיות ובריאות.
שדרגו את העוצמה של תערובות שמני פירות הדר בדיפיוזר באמצעות שמן אתרי כוסברה לארומה רעננה ,מתוקה ועשבונית.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Cinnamon Barkקינמון

קינמון משמש לעתים תכופות בנוזלי שטיפות פה וחניכיים והוא בעל היסטוריה ארוכה של שימושים קולינריים ,להוספת
תבלון לקינוחים ,מנות עיקריות ומשקאות חמים .בזכות התכולה הגבוהה של סינאמאלדהיד ,נדרשת טיפה אחת בלבד
להשגת תועלת בשימוש פנימי.

תכונות עיקריות:

— מסייע לטפח את בריאות הפה
— משפר את הטעם של משקאות ,לחמים ,קינוחים ומנות עיקריות
— מספק תחושה חמימה ומרגיעה במריחה חיצונית מקומית

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת לספל תה עם דבש ושתו לאט להרגעת הגרון.
הוסיפו טיפה אחת למאה מ"ל מים וגרגרו לשטיפת פה אפקטיבית וריח פה רענן.
במתכון הבא שתכינו המכיל קינמון ,החליפו קינמון טחון בשמן קינמון כדי להשיג טעם מתובל נפלא.
דללו עם שמן קוקוס מזוקק ליצירת נוזל עיסוי מחמם למפרקים קרים וכואבים.
ערבבו שמן קינמון ,שמן ציפורן ואניס טרי ,בסיר גדול של
מים .בשלו על אש נמוכה במשך שעה כדי ליהנות מהניחוח
החמים והמזמין.

■

■

■

■

■
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 | Clary Sageמרווה מרושתת

כשמן הידוע במיוחד בזכות התכונות המרגיעות שלו ,שמן אתרי מרווה מרושתת הוא מרגיע ,משקיט ומאזן – במיוחד כאשר
משתמשים בו כדי להרגיע את העור.

תכונות עיקריות:

— תורם לשנת הלילה ולמנוחה טובה
— מסייע למראה שיער וקרקפת בריאים
— בעל יתרונות משמעותיים להרגעת העור

שימושים:

במהלך המחזור החודשי ,ניתן למרוח על הבטן להרגעת כאבים.
לסיוע בגיל המעבר ובתהליך המנופאוזה ,השתמשו בשמן לעיסוי המעורר מצב רוח טוב.
שלבו עם שמן לבנדר והוסיפו למי האמבט לחוויה משחררת מתחים ומרגיעה.
לסיוע בבריאות השיער ועור הקרקפת ,הוסיפו את השמן לשמפו או למרכך השיער.
שלבו עם שמן קוקוס מזוקק לעיסוי ,הרגעה והצערה של העור.

■

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Cloveציפורן

בנוסף על התועלות הפנימיות המשמעותיות שלו ,המאפיינים המחממים והמטהרים של הציפורן הופכים את השמן המעורר
ומעניק האנרגיה לשימושי מאד בחיי היומיום.

תכונות עיקריות:

— מנקה שיניים וחניכיים
— משמש כתבלין בישול
— בעל תכונות נוגדות חמצון

שימושים:

בזכות המאפיינים החמים והחריפים שלו ,שמן אתרי ציפורן הוא התוספת האידיאלית למתכוני הסתיו והחגים החביבים עליכם.
לפני צחצוח השיניים ,טפטפו טיפה אחת של שמן אתרי ציפורן ל 125-מ"ל מים וגרגרו במשך  30שניות.
לטיפוח שיניים נקיות ונשימה רעננה טפטפו טיפת שמן ציפורן על מברשת השיניים לפני מריחת משחת השיניים.
שלבו עם קרם גוף לעיסוי מחמם.
במקום שימוש בציפורן יבשה כתבלין ,השתמשו בשמן ציפורן להוספת טעם למאפים.

■

■

■

■

■
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 | Copaibaקופאיבה

שמן אתרי קופאיבה מופק משרף עץ הקופאיבה ,ונמצא בשימוש בטיפולי
בריאות מסורתיים של הילידים בברזיל .שמן אתרי קופאיבה נמצא בשימוש
נרחב במוצרים קוסמטיים ובבשמים.

תכונות עיקריות:

— בעל תכונות נוגדות חמצון
—תורם לעור נקי וחלק
—מפחית הופעת פגמים בעור

שימושים:

לשיפור מראה העור ובריאותו ,הוסיפו את השמן לקרם הלחות.
ערבבו עם שמן קינמון לניחוח מעורר וממריץ.
לאחר פעילות מאומצת ,מרחו שמן אתרי קופאיבה עם שמן קוקוס מזוקק על
הרגליים לעיסוי מרגיע.
טפטפו טיפה אחת לתוך האמבטיה ,לרחצה מרגיעה ומראה עור רענן יותר.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Corianderכוסברה

בזכות ארומה רעננה ועשבונית ,שמן כוסברה יכול להרגיע את הגוף והנפש .במשך מאות בשנים צרכו בני אדם זרעי כוסברה
ונהנו מיתרונותיו הרבים הודות לתכולת הלינאלול הגבוהה שלו.

תכונות עיקריות:

— מוסיף טעם למגוון מנות
— מסייע להרפייה
— מסייע בשמירה על עור פנים נקי ונטול פגמים

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת למים אחרי ארוחות גדולות או כבדות.
צרכו טיפה אחת ביום כדי לתרום לבריאות פנימית וחיוניות.
מרחו על עור שמנוני לסיוע בשמירה על עור פנים נקי ונטול פגמים.
עוררו תחושות מרגיעות באמצעות עיסוי השמן באזור העורף או כפות הרגליים.
לאחר אימון קצר ,מרחו על הרגליים לעיסוי מרגיע.

■

■

■

■

■
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 | Cypressברוש

הניחוח הנקי והמרענן של שמן אתרי ברוש מעורר חושים ותורם לאנרגיה ולחיוניות .למרות תכונותיו התורמות למצב הרוח
ושיפור בעיות בעור ,חשוב מאד לציין שהוא אסור לבליעה.

תכונות עיקריות:

— תורם לתחושות אנרגיה וחיוניות
— משפר את מראה העור
— מסייע בניתוב מצב הרוח היומיומי

שימושים:

לפני יציאה לריצה ממושכת ,מרחו על כפות הרגליים והרגליים לתוספת אנרגיה.
לפני עבודות גינון מרחו שתי טיפות שמן ברוש על החזה ,שיתרמו לחיוניות שלכם.
שלבו עם מלח אפסום באמבט חם ,להירגעות אחרי אחרי יום ארוך ומתוח.
מרחו שמן אתרי ברוש לצמצום הופעה של פגמי עור ולשיפור המראה של עור שמן.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Eucalyptusאקליפטוס

שמן אתרי אקליפטוס של  dōTERRAמופק מעצים ירוקי-עד הצומחים עד לגובה של  150מטרים .המבנה הכימי של שמן אקליפטוס
הופך אותו לאידיאלי לטיפוח תחושות של נשימה נקיה וליצירת עיסוי מרגיע.

תכונות עיקריות:

— תורם להירגעות
— תורם לבריאות הפה ומרענן את הנשימה
— מסייע לתחושה של דרכי נשימה פתוחות ונשימה קלה

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת לקרם הלחות החביב עליכם ומרחו על העור בתנועות סיבוביות.
טפטפו שלוש טיפות של שמן אקליפטוס בתחתית האמבטיה כדי לעורר את החושים.
בזמן המחזור החודשי ,ניתן לעסות באזור הבטן התחתונה לתמיכה והרגעה.
הוסיפו טיפה אחת לכדור צמר גפן והניחו בתוך נעליים ,מגירות בגדים או מקומות אחרים בהם נוטים להצטבר ריחות לא נעימים.
ערבבו עם שמנים אתריים לימון ומנתה לניחוח מעורר ואנרגטי.

■

■

■

■

■
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 | Fennelשומר

ההיסטוריה של השימוש בצמח השומר החלה כבר בעידן העתיק ,כאשר חיילים רומים היו אוכלים שומר כדי להתחזק ולהכין
את עצמם לקרב .שומר ידוע במיוחד בזכות טעם וניחוח השוש החזקים שלו.

תכונות עיקריות:

— תוספת רבת טעם למרקים ,מטבלים וסלטים
— מרגיע ומשקיט במריחה חיצונית מקומית
— תורם לתחושות של ביטחון ואנרגיה

שימושים:

מרחו טיפה עד שתי טיפות על העור להשפעה מרגיעה ומשקיטה.
הוסיפו טיפה אחת של שמן שומר למים או לתה כדי להימנע משימוש בסוכר מעובד ובממתקים.
דללו עם שמן נשא ומרחו באזור הבטן התחתונה במהלך נסיעות ארוכות כדי למנוע מחלת ים ובחילות.
לתמיכה בעיכול ,צרכו שמן אתרי שומר על בסיס יומיומי.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

™Frankincense Touch
נגיעות שמן לבונה

תיהנו מהתועלות של שמן הלבונה בתוך בסיס
של שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור ילדים
ואנשים בעלי עור רגיש.

 | Frankincenseלבונה

בזכות ההרכב הכימי שלו ,שמן אתרי לבונה הוא בעל תכונות משמעותיות לתמיכה בחידוש ושיקום ,ומקנות לו מגוון רחב של
אפשרויות שימוש .לבונה נמצאת בשימוש מזה מאות שנים בזכות המאפיינים המרגיעים והמייפים שלה – התורמים במיוחד
להצערת העור ולטיפוח תחושות של רגיעה.

תכונות עיקריות:

— ריכוך העור
— הפחתת הנראות של פגמים על פני העור
— תורמת לתחושות של שקט ,רגיעה ושביעות רצון של בריאות ואיכות חיים כוללת.

שימושים:

הוסיפו שתי טיפות לקרם הלחות ,לצמצום הופעת פגמים ולהצערת העור.
עסו שמן לבונה על כפות הידיים והרגליים להשפעה חמימה ומרגיעה אחרי פעילות נמרצת.
מרחו שמן לבונה על הקוטיקולה ועל שורשי הציפורניים כדי לשמור ציפורני אצבעות ובהונות בעלות מראה בריא.
שלבו שמן אתרי לבונה עם שמן נשא בבקבוק ריסוס קטן והשתמשו בו כבושם ליום יום.
רססו על נקודות הדופק להשקטת מתחים ולהירגעות.

■

■

■

■

■
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 | Geraniumגרניום

שמן אתרי גרניום ,הנמצא בשימוש מזה שנים רבות בזכות תכונותיו המייפות ,הוא בעל יתרונות מועילים במיוחד לשיפור המראה
של שיער ועור .כמו כן ,הוא ידוע בכך שהוא מסייע בהפחתת תחושות של מתח ובהרגעת עצבים.

תכונות עיקריות:

— תורם בשיער בוהק ובריא
— תורם לעור נקי מפגמים ובריא
— מועיל לשיער יבש ושמן כאחד

שימושים:

לעור חלק ונעים ,מרחו שמן גרניום על העור אחר המקלחת.
לפני יציאה החוצה ,מרחו על העור.
מרחו ישירות על העור או השתמשו בו בטיפול ארומתרפיה באדים כדי ליפות את העור.
הוסיפו מספר טיפות לבקבוק השמפו או מרכך השיער שלכם ,או צרו מרכך שיער מעולה בעצמכם.
שלבו עם קרם גוף ופנים לניחוח פרחים מעודד.

■

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Gingerזנגוויל (ג׳ינג׳ר)

שמן אתרי זנגביל של  dōTERRAמופק מהשורש הטרי של צמח הזנגביל .כאשר משתמשים בו כתבלין במטבח ,האופי הארצי
של הזנגביל מוסיף טעם למגוון מנות.

תכונות עיקריות:

— ארומה עתירת ניחוחות ומרגיעה
— תבלין פופולרי במטבח ,המשמש במגוון רחב מאד של מנות מכל רחבי העולם
— מעניק תחושה של עור חמים

שימושים:

השתמשו בשמן אתרי זנגביל במנות המתוקות והמלוחות החביבות עליכם.
השתמשו במגוון של מנות ,כולל רטבים לסלט או מרינדות לסטייק או לעוף.
לקראת נסיעה ארוכה במכונית ,טפטפו טיפה של שמן זנגביל על כדור
צמר גפן והניחו אותו בתוך מחזיק הכוסות במכונית.
מרחו על אזור הבטן התחתונה לעיסוי מרגיע.

■

■

■

■
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 | Grapefruitאשכולית

האשכולית ,המוכרת היטב בזכות טעמה החמצמץ ,היא הפרי העגול ,הצהוב-כתום שמניב עץ הדר ירוק-עד .שמן אתרי
אשכולית המופק מקליפת הפרי ,זוכה להערכה רבה בזכות השימושים והתועלות הרבים שהוא מציע.

תכונות עיקריות:

— משפר את מצב הרוח
— מהווה חומר בעל טעם וריח חזקים
— תורם לתחושה של מיקוד

שימושים:

טפטפו טיפה אחר לכוס של  125מ"ל מים ושתו מיד לאחר שהתעוררתם למשקה מעורר טבעי.
הוסיפו לשמפו שלכם לשיפור אפקט הניקוי ולשיער בוהק יותר.
הוסיפו את השמן לשגרת טיפוח העור הלילית לשיפור מראה העור ולמניעת פגמים.
שלבו עם שמן קוקוס מזוקק ועסו על העור לחוויה מרגיעה.

■

■

■

■

36

שמנים אתריים בודדים

 | Helichrysumדם המכבים

שמן הליקריסום ,המפורסם בזכות תכונות הצערת העור שלו ,תורם לעור פנים צעיר וזוהר ומסייע בצמצום הופעת פגמים בעור.
שמן הליקריסום נמצא בשימוש מאז העידן הקדום בטיפולי בריאות טבעיים הודות לתכונות המטיבות הרבות שלו.

תכונות עיקריות:

— תורם לעור פנים נקי וצעיר
— מפחית הופעת פגמים ופצעונים
— מפחית תחושות של תשישות נפשית

שימושים:

שלבו עם שמן קוקוס מזוקק ומרחו על העור להשפעה מצננת אחרי יום בשמש.
הוסיפו טיפה אחת או שתיים לקרם הלחות לפנים שלכם כדי לצמצם את הופעת הקמטים ולתרום לעור פנים זוהר וצעיר
למראה.
עסו באזור הרקות והעורף לתחושה מרגיעה.
מרחו על נקודות הדופק כאשר רמת המוטיבציה נמוכה או נדרשת רמת מיקוד גבוהה יותר.
■

■

■

■
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™ | Jasmine Touchנגיעות יסמין

פרח היסמין ,המכונה "מלך הפרחים" מוערך מאד בזכות הארומה עתירת הניחוחות הכובשת שלו ,יכולתו להפחית הופעתם
של פגמים בעור ולתרום לעור פנים בריא וזוהר יותר.

תכונות עיקריות:

— מרומם את מצב הרוח
— מפחית נראות של פגמי עור
— תורם לעור פנים זוהר ובריא למראה

שימושים:
■

■

■

■

■
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מרחו באופן מקומי על פגמים בעור.
מרחו אחרי המקלחת בבוקר להתחלה טובה יותר של היום.
השתמשו בעיסוי לחוויה נעימה ומרגיעה.
מרחו על שורשי כף היד והצוואר לניחוח אישי וייחודי.
הוסיפו לשגרת טיפוח העור שלכם ,למראה עור פנים בריא.

שמנים אתריים בודדים

 | Juniper Berryערער

שמן אתרי ערער ,המופק מפרי של עץ מחטני ,מעניק תועלות רגשיות וגופניות יוצאות דופן ,וניתן גם להשתמש בו לניקוי
וטיהור האוויר.

תכונות עיקריות:

— מוסיף טעם מתובל לרטבים ומנות אחרונות
— משמש כטונר טבעי לעור
— בעל השפעה מרגיעה ומייצבת

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת למים או למשקה פרי הדר להעצמת הטעם.
קחו טיפה אחת ליום כנוגד חמצון טבעי.
שלבו עם שמנים אתריים מפרות הדר לקבלת ניחוח מרענן ונקי.
השתמשו בשילוב עם מי פה לסיוע בשמירה על חניכיים ,שיניים ופה בריאים ונקיים.
מרחו טיפה אחת על העור כדי לטפח עור פנים בריא.

■

■

■

■

■

39

 | Lavenderלבנדר

הניחוח הפרחוני והאוורירי של שמן אתרי לבנדר מניב השפעות נעימות ומרגיעות .מאחר והוא מספק למשתמש תועלות מרגיעות
במספר אזורים של הגוף ובנפש ,שמן אתרי לבנדר הוא בעל אינספור שימושים.

תכונות עיקריות:

— מרגיע גירויים בעור
— ממזער נראות של פגמי עור
— בעל תכונות מרגיעות התורמות לשינה רגועה

שימושים:
■

הוסיפו לשמפו כדי לתרום למראה שיער סמיך ובריא.
מרחו טיפה אחת על העור כדי להרגיע גירויים מקומיים בעור.
הוסיפו מספר טיפות עם מים לבקבוק ריסוס ורססו על הכרית
לפני השינה.
עסו את כפות הרגליים של ילדכם בשמן לבנדר כדי לתרום
לשינה רגועה.
הוסיפו שמן לבנדר לתכשירים קוסמטיים אחרים ,כדי
להעניק להם ניחוח נעים של לבנדר.
■

■

■

■

™Lavender Touch
נגיעות לבנדר

נצלו את היתרונות שמציע שמן לבנדר בתוך בסיס
של שמן קוקוס מופרד ( .)Fractionatedאידיאלי
עבור ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.
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שמנים אתריים בודדים

 | Lemonלימון

שמן אתרי לימון ,שהוא בעל מוניטין בזכות היכולות שלו לטהר ולתמרץ ,הוא אחד השמנים האתרים הנמכרים ביותר של
 ,dōTERRAבשל המגוון הרב של שימושים אפשריים .בין אם הוא משמש כחומר טיהור טבעי לגוף או לבית ,לשמן אתרי לימון
אינסוף תועלות עבור כל משתמש.

תכונות עיקריות:

— תכונות מעודדות ומעוררות אנרגיה המסייעות בשיפור מצב הרוח
— תוסף מזון לטעם חמצמץ
— תוספת אפקטיבית לחומרי ניקוי ביתיים ולסבונים

שימושים:

הוסיפו שמן לימון למי השתייה לטעם מרענן או כתחליף למשקאות תוססים או משקאות ממותקים.
הוסיפו למתכוני חטיפים וקינוחים חביבים עליכם ,לתוספת טעם חמצמץ ומתוק.
הוסיפו טיפה אחת או שתיים של שמן אתרי לימון לבקבוק ריסוס ליצירת תמיסת ניקוי המפזרת ניחוח מרענן וממריץ לניקוי
שולחנות ,משטחי שיש במטבח ומשטחים אחרים.
שלבו עם סבון ידיים ונקו היטב את כפות הידיים ,במיוחד אחרי עבודה עם חומרים כגון שומנים ולכלוך קשה.

■

■

■

■

41

 | Lemongrassלמון גראס

עשב לימון (למון גראס) הוא בעל ניחוח עשבוני התורם להגברת המודעות והוא אידיאלי עבור תרפיה בעיסוי .במשך דורות,
נעשה שימוש בעשב לימון במטבח האסייתי במרקים ,תה ,ותבשילי קארי כמו גם במנות דגים ,עוף ,בשר ופירות ים.

תכונות עיקריות:

— תוסף מזון לטעם עשבוני ,מעושן
— מטהר ומנקה
— מגביר את המודעות ומקדם פוזיטיביות

שימושים:

הכינו בעצמכם נרות עם שמן אתרי עשב לימון והניחו אותם בחוץ בזמן פיקניקים או אירועים מחוץ לבית.
באמצעות השמן ,הוסיפו טעם למנות עיקריות ומנות בשריות.
דללו את השמן למון גראס ,ואז מרחו או רססו על העור לפני היציאה החוצה.
שלבו עם שמן עץ התה ומרחו על ציפורני בהונות הרגליים לציפורניים נקיות ובריאות.
דללו בשמן קוקוס מזוקק ומרחו אחרי האימון לתחושה מרעננת.
שלבו עם שמן קוקוס מזוקק ומרחו על שרירים ומפרקים לעיסוי מרגיע.

■

■

■

■

■

■
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 | Limeליים

שמן אתרי ליים של  ,dōTERRAהמופק בכבישה קרה מקליפות פרי ליים טרי ,הוא מרענן ומעניק אנרגיה גם בארומה וגם בטעם.

תכונות עיקריות:

— תוסף טעם וריח מתוק וחמצמץ
— משפיע באופן חיובי על מצב הרוח עם תכונות מעוררות ומרעננות
— מטהר את האוויר

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת של שמן ליים לברד ,לשייק ולמשקאות ,לתוספת חמצמצות נעימה.
הוסיפו טיפה אחת לסלסה קנויה או ביתית.
שלבו עם קרם ניקוי פנים או שמפו ,לחיזוק תכונות הטיהור והניקוי.
טפטפו כמה טיפות שמן ליים על מטלית כותנה להסרה יעילה יותר של כתמי גריז ושאריות דבק.
הוסיפו טיפה אחת של שמן ליים למי השתייה כדי ליהנות מהתכונות נוגדות החמצון של השמן.

■

■

■

■

■
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 | Marjoramמיורן

שמן אתרי מיורן ,הידוע בעיקר בשל יכולתו לתבל מזון ,מהווה תוסף ייחודי לבישול.
הטעם העשבוני של שמן המיורן מתאים לשימוש במרקים ,תבשילים ורטבים.

תכונות עיקריות:

— תוסף בישול בעל טעם חמים ועשבוני
— בעל ארומה מרגיעה
— תורם לאיכות חיים בנטילה פנימית

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת של שמן אתרי מיורן לכל מתכון שבו נדרש עשב מיורן יבש.
מרחו על העורף כדי להפחית תחושות של לחץ.
מרחו על כפות הרגליים של ילדים חסרי מנוחה לפני השינה.
מרחו על שרירים לפני ואחרי אימון.

■

■

■

■
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™Melaleuca Touch
נגיעות עץ התה

ניתן ליהנות מהיתרונות של שמן עץ התה כשהוא
מדולל בבסיס של שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

 | Melaleucaעץ התה

שמן אתרי עץ התה הוא בעל מספר אינסופי של שימושים .הארומה של עץ התה היא רעננה ,ירוקה ומעוררת ,בעוד שבשמן
עצמו ניתן להשתמש על בסיס יומיומי כדי ליהנות מהתכונות המצעירות והמטהרות שלו על העור.

תכונות עיקריות:

— מועיל לחיזוק והצערת העור ,השיער והציפורניים
— מסייע לניקוי
— מסייע לתמיכה בגוון עור בריא

שימושים:

לאחר אימון ,מרחו שמן עץ התה על השרירים הכואבים להקלה על כאבים.
הוסיפו חמש טיפות של שמן עץ התה לבקבוק ריסוס עם מים ,לשימוש כחומר ניקוי למשטחים בבית.
שלבו את השמן עץ התה עם שמן עץ ארז ומרחו על הפנים אחרי הגילוח ,כאפטר-שייב מעורר וממריץ.
במקרה של גירויים קלים בעור ,מרחו טיפה אחת או שתיים של שמן אתרי עץ התה על האזורים הפגועים.

■

■

■

■
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 | Melissaמליסה

שמן אתרי מליסה הוא שמן נדיר וקשה לייצור ,המספק מגוון של יתרונות בריאותיים וידוע בהשפעתו החיובית על מצב הרוח
להרגעת תחושות של עצבנות או מתח.

תכונות עיקריות:

— תורם לתחושת רגיעה ויכול לסייע ביצירת סביבה התומכת בשינה רגועה ומנוחה טובה
— מרגיע תחושות של מתח או עצבנות
— מצעיר את העור והשיער

שימושים:

הוסיפו לקרם לחות או לבקבוק ריסוס עם מים והתיזו על הפנים כדי להצעיר את עור הפנים ולרענן את הנפש.
מרחו על המצח ,הכתפיים או החזה לתחושת שלווה וכדי לשפר את איכות החיים הרגשית.
אם אתם לקראת נאום ,פרזנטציה או הרצאה ומרגישים לחוצים ,מרחו טיפה או שתי טיפות של שמן מליסה על כפות הידיים
ושאפו את הארומה בשאיפות עמוקות ואיטיות.
הכינו פוטפורי עם טיפה או שתיים של שמן מליסה ,והניחו על השידה ליד המיטה שלכם.

■

■

■

■
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 | Myrrhמור

שמן אתרי מור ,המופק מהשרף הצמיג של עץ המור הקטן והקוצני ,נמצא בשימוש מזה אלפי שנים בזכות התועלות הבריאותיות
הרבות שהוא מציע .רשומות עתיקות מראות כי המור נחשב ליקר ערך עד כדי כך שלעתים משקלו היה מוערך כזהב.

תכונות עיקריות:

— מסייע לטיפוח איזון רגשי ותחושה של איכות חיים טובה
— מספק תועלות של ניקוי וטיהור ,במיוחד עבור הגרון וחלל הפה
— מרגיע את העור ותורם למראה עור פנים צעיר ונקי

שימושים:

להקלה על גרון מגורה או כואב ,הוסיפו שתי טיפות שמן מור ל 125-מ"ל מים חמימים ודבש ושתו לאט.
הוסיפו טיפה אחת למשחת שיניים לשיפור ניקיון השיניים.
מרחו על נקודות הדופק לפני הלימודים או התחלת עבודה ,כדי לתרום למודעות ולרומם את מצב הרוח.
הוסיפו לקרם הלחות להפחתת הופעת קמטים על העור.

■

■

■

■
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™ | Neroli Touchנגיעות נרולי

שמן אתרי נרולי מופק מפרחי עץ החושחש – עץ תפוז הבר המריר .הארומה של שמן אתרי נרולי ידועה כתורמת לרגיעה,
מרוממת את מצב הרוח ,מפחיתה תחושות של חרדה ותורמת לתחושה כללית טובה.

תכונות עיקריות:

— לשיפור מצב הרוח
—תורם לרגיעה
—מרגיע את העור ותורם למראה עור פנים צעיר

שימושים:

שלבו שמן נרולי עם שמן לבנדר לעיסוי ארומטי מרגיע.
להפגת מתחים ,מרחו את השמן על העורף.
שלבו את השמן בשגרת הטיפוח היומית שלכם לעור
זוהר וצעיר.
להפגת לחצים וחיזוק הביטחון האישי ,כמו גם לפני
ראיון עבודה ,מרחו את השמן על נקודות הדופק בגוף.

■

■

■

■
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 | Oreganoאורגנו

שמן אורגנו הוא אחד השמנים האתריים החזקים ביותר ,ונמצא בשימוש מזה מאות שנים בטיפולים מסורתיים .שמן אתרי אורגנו,
המופק מהעלים הריחניים של צמח האורגנו ,origanum vulgare ,מצא את דרכו לספרי בישול וארונות המטבח בכל רחבי
העולם.

תכונות עיקריות:

— תבלין פיקנטי ,צמחי

— בעל תכונות נוגדות חמצון
—מעניק תחושה מחממת לעור

שימושים:

טפטפו טיפה אחת במקום אורגנו יבש לרוטב ספגטי ,רוטב פיצה או על צלי בשר.
הוסיפו  10טיפות לבקבוק ריסוס עם מים ,ליצירת תרסיס ניקוי למשטחי שיש במטבח.
דללו עם שמן קוקוס מופרד ( )Fractionatedשל dōTERRA
ומרחו על העור כדי לצמצם הופעה של פגמים ופצעונים.
שלבו שמן אתרי אורגנו עם תבלינים
איטלקיים אחרים ,דוגמת ריחן ,רוזמרין ותימין

■

■

■

■

™Oregano Touch
נגיעות האורגנו

ליהנות מכל התועלות של האורגנו בתערובת על בסיס של שמן
קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

49

 | Patchouliפצ׳ולי

שמן אתרי פצ'ולי ,המוכר בזכות ניחוח המושק המתוק והעשיר שלו ,הוא בעל תועלות משמעותיות עבור העור ,ובמקביל גם בעל
השפעה מאזנת ומייצבת על הרגש.

תכונות עיקריות:

— מסייע לאיזון רגשי
— תורם לעור פנים זוהר וחלק
— מסייע בהפחתת פגמים ופצעונים בעור ומסייע במניעת הופעת קמטים

שימושים:

הוסיפו לקרם הלחות היומי כדי לסייע בהפחתת הופעת פגמים בעור.
ערבבו עם שמנים אתריים אחרים ליצירת בושם או מי קולון בניחוח מושק מתקתק.
שלבו עם כמויות שוות של שמן מנטה ומרחו על המצח ,הרקות או העורף אחרי יום עבודה ארוך ומתיש.
ערבבו  1גר' סודה לשתייה 25 ,מ"ל מים ,טיפה אחת שמן מנטה וטיפה אחת שמן פצ'ולי ליצירת נוזל לשטיפת פה לשימוש יומיומי.

■

■

■

■
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 | Peppermintמנטה חריפה

שמן אתרי מנטה חריפה ,המהווה באופן קבוע אחד מהמוצרים הנמכרים ביותר של  ,dōTERRAמציע מערך נרחב של שימושים,
החל מהרגעת העור ועד להוספת טעם לקינוחים ומנות עיקריות ואפילו ריענון ריח הפה .שמן מנטה חריפה הוא דבר שימושי
שכדאי להחזיק תמיד בהישג יד.

תכונות עיקריות:

—ממריץ ומעיר את החושים
—משמש להרגעת מיחושים בקיבה
—תורם לבריאות הפה

שימושים:

שלבו עם שמן קוקוס מזוקק ועסו את הצוואר והכתפיים להקלה על תחושות של מתח.
הוסיפו לקערה של מים קרים או לאמבט לכפות הרגליים כדי לצנן את הגוף כאשר חם לו מדי.
כאשר אתם חשים תשושים כאשר רמות האנרגיה שלכם נמוכות ,מרחו על נקודות הדופק יחד עם שמן נשא.
השתמשו בטיפה אחת של שמן מנטה חריפה עם שמן לימון בכוס מים כחלופה מרעננת לנוזל שטיפת פה.
הוסיפו טיפה אחת לכוס תה חם ושתו לאט כדי להרגיע מיחושים בקיבה.

■

■

■

■

■

™Peppermint Touch
נגיעות מנטה חריפה

כל התועלות של שמן מנטה חריפה
בתערובת על בסיס של שמן קוקוס
מזוקק .אידיאלי עבור ילדים ואנשים
בעלי עור רגיש.

Peppermint Beadlet
גרגרי מנטה

גרגרים צמחיים אלה מעניקים את כל התועלות של
שמן מנטה חריפה ומרעננים את הנשימה.
51

 | Petitgrainפטיגריין

שמן אתרי פטיטגריין מופק מעלי עץ החושחש – התפוז המר ,והוא בעל היסטוריה ארוכה
של שימוש בטיפולי בריאות מסורתיים .שמן פטיטגריין הוא בעל תועלות הרגעה והרפיה,
המקלות על תחושות של מתח וחרדה.

תכונות עיקריות:

—ארומה שלווה ומרגיעה
— שיפור איכות השינה
— מכיל רכיבים נוגדי חימצון

שימושים:

לפני השינה ,טפטפו מספר טיפות של שמן אתרי פטיטגריין ,יחד עם שמן אתרי לבנדר או ברגמוט על הכריות והסדינים.
שמן פטיטגריין ,הפופולרי בקרב נשים וגברים כאחד ,יכול לשמש בתרסיסי גוף ,קרמים ובשמים ,לקבלת ניחוח פרחוני
מותאם אישית.
טפטפו מספר טיפות על מגבת סיבון או ליפה יחד עם הסבון כדי ליהנות מהניחוח המרגיע בזמן המקלחת.

■

■

■
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 | Roman Chamomileקמומיל רומאי

למרות שלרוב הוא משמש כדי להוסיף טעם לתה ,קמומיל רומאי הוא בעל השפעה מרגיעה היכולה להועיל לעור ,לנפש ולגוף.

תכונות עיקריות:

—תורם למראה צעיר של העור
—תורם לבריאות השיער ועור הקרקפת
—יוצר ניחוח פרחוני ומתוק המרגיע את הנפש

שימושים:

מרחו על החזה על מנת לעודד תחושות של בריאות ואיכות חיים.
מרחו על כפות הרגליים לפני השינה להרגעה.
הוסיפו טיפה אחת של שמן קמומיל רומאי לקרם הלחות להשגת עור חלק.
צרו כדור מלחים לאמבט בעצמכם בעזרת שמן קמומיל רומאי ומלח אפסום.

■

■

■

■
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™ | Rose Touchנגיעות ורדים

התהליך העדין ועתיר העבודה הידנית של קטיף עלי הכותרת של ורדים וזיקוקם יוצר ארומה מתוקה המוכרת היטב בתעשיות
הבשמים והשמנים האתריים .נגיעות וורד —  Rose Touchתורם לגוון עור בריא ואחיד ,וניתן להשתמש בו כניחוח בישום רומנטי
ואישי.

תכונות עיקריות:

—מרומם רגשית
—מסייע באיזון רמות הלחות בעור
— מפחית נראות של פגמי עור

שימושים:

מרחו על הצוואר ושורשי כפות הידיים כבושם אישי.
השתמשו בעיסוי לחוויה מרוממת רוח ומעשירה.
מרחו על הצוואר וכפות הרגליים לעידוד רגשי.
הוסיפו לשגרת הטיפוח הלילית שלכם כדי לסייע באיזון רמות הלחות בעור.
מרחו על אזורים בעייתיים פעמיים ביום כדי לצמצם הופעות פגמי עור.

■

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Rosemaryרוזמרין

במקביל לשימושו הקולינרי ,לרוזמרין תועלות רבות .שמן הרוזמרין ,שנערץ על המומחים
מזה זמן רב ,נחשב קדוש על ידי התרבויות הקדומות של יוון ,רומא ,מצרים וגם
ביהדות .הניחוח העשבוני והמעורר של הרוזמרין נמצא בשימוש שכיח בתרפיית עיסוי
ובארומתרפיה.

תכונות עיקריות:

—מוסיף טעם עשבוני ומלוח לבשרים ומנות מיוחדות
—תורם להפחתת תשישות מקרית
—מרומם את החושים

שימושים:

הוסיפו טיפה אחת של שמן רוזמרין לבשרים ולמנות עיקריות לתוספת טעם.
משלבים עם שמן קוקוס מזוקק  Fractionated Coconut Oilומשתמשים לעיסוי.
מרחו על נקודות הדופק בזמן הלימוד כדי לסייע בשמירה על ריכוז.
לטיפוח השיער ולמראה שופע ,השתמשו בשמן במהלך עיסוי קרקפת.
שלבו שמן אתרי רוזמרין ,שמן אתרי לבונה ומלחי אפסום לאמבט מרענן ומצעיר.

■

■

■

■

■
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 | Sandalwoodאלגום (סנדלווד)

שמן אתרי אלגום מוערך מאד בשל סגולותיו הרבות בטיפוח העור ,ויכולתו לתרום לבריאות רגשית באמצעות הפגת
תחושות מתח.

תכונות עיקריות:

—תורם לעור חלק ובריא למראה
— ממזער נראות של פגמי עור

— נפוץ בשימוש במדיטציה בשל סגולותיו כמייצב ומעורר לנפש

שימושים:

עסו שתי טיפות לתוך השיער הרטוב כדי
להחזיר לו לחות וברק.
הוסיפו שתי טיפות לאמבט מים חמים כדי
לטפח שלווה ולהפחית מתחים.
טפטפו שתי טיפות בשילוב עם טיפול פנים
באדים כדי לסייע להזנת העור ולהצערתו.
טפטפו שתי טיפות לפתחי המיזוג של הרכב
כדי לשמור על ערנות שלווה בזמן הנהיגה.

■

■

■

■

56

שמנים אתריים בודדים

 | Siberian Firאשוח סיבירי

עם ניחוח המזכיר יערות שקטים ,שמן אתרי של אשוח סיבירי ידוע זה מכבר בזכות סגולותיו ליצירת תחושות מנחמות ומייצבות,
ובכך שהוא מעורר את החושים.

תכונות עיקריות:

— מרכך ומרגיע

— מעורר תחושות של העצמה ,אנרגיה ויציבות
—מסייע לגוף להירגע תוך כדי שהוא מעורר את החושים

שימושים:

מורחים מקומית על העור להקלה על גירויים קלים בעור.
שלבו עם שמן קוקוס מזוקק לעיסוי ממריץ.
עסו על העור אחרי פעילות גופנית נמרצת לנוחות והירגעות.
טפטפו טיפה או שתיים על רצפת המקלחת כדי לעורר תחושות של ביטחון ומרץ.

■

■

■

■
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 | Spearmintמנטה (נענע)

שמן אתרי מנטה (נענע) ,המוכר היטב בזכות טעם המנטה המתוק שלו ,נמצא
בשימוש נרחב בבישול ,אבל ניתן גם למרוח אותו על העור .מנטה (נענע) הוא תחליף
עדין יותר לשמנים אתריים של סוגי מנטה אחרים.

תכונות עיקריות:

—מנקה את הפה ותורם לנשימה רעננה
—תורם לתחושה של מיקוד
—תוספת רבת טעם לממתקים ,מסטיקים וקינוחים

שימושים:

ניתן להכין סוכריות נענע העשויות משמן אתרי מנטה (נענע) ,סוכר ,מים וסירופ אגבה.
עסו על העורף להקלה על שרירים תפוסים.
הוסיפו טיפה אחת לקינוחים ,משקאות ,סלטים או מנות עיקריות.

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Spikenardנרד

שמן אתרי נרד ,ששימש לאורך ההיסטוריה להרגעה ויצירת מצב רוח מרומם ,תורם לתחושות מרגיעות ועשוי לטהר את העור.

תכונות עיקריות:

—תורם לתחושות של רגיעה ,יציבות ושחרור
—מטהר את העור ותורם לעור זוהר נקי ובריא
—יוצר ארומה מעודדת היכולה לסייע לרומם את מצב הרוח

שימושים:

מרחו על ציפורני הבהונות לציפורניים נקיות ובריאות.
הוסיפו שמן אתרי נרד לאמבט חם לרגליים כדי לטפח רגיעה.
שלבו טיפה אחת של שמן נרד עם קרם לחות לעור חלק ורך.
לתחושת חיוניות ,השתמשו עם שמן קוקוס מזוקק ועסו
את אזור הבטן.
הוסיפו טיפה אחת לשמפו ועסו לתוך השיער
והקרקפת כדי לתרום למראה שיער צעיר.

■

■

■

■

■
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 | Tangerineמנדרינה

לשמן אתרי מנדרינה יש היסטוריה ארוכה של שימוש במסגרת טיפול בצמחים .הארומה המתוקה והחמצמצה של המנדרינה
מסייעת בהרגעת תחושות חרדה ובניהול לחצים.

תכונות עיקריות:

—מטהר ומנקה
—מוסיף חמצמצות למאפים
—מוסיף אנרגיה ומעורר את החושים

שימושים:

השתמשו בשמן בתוך תרסיס רב שימושי להסרת משקעים שומניים וגריז ,תוך השארת ניחוח מרענן.
הוסיפו טיפה אחת למים או מיץ העשיר בנוגדי חמצון.
צרו נוזל שטיפה לניקוי פח האשפה עם סודה לשתייה ,סבון קסטיליה ושמן מנדרינה.
שלבו עם יוגורט וגבינת קוטג' למטבל פירות בטעם ייחודי.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Thymeקורנית (תימין)

במשך מאות שנים ,מגוון רחב של עמים ותרבויות השתמשו בצמח התימין כקטורת במקדשים ,בתהליכי חניטה עתיקים וכדי
להרחיק חלומות רעים וסיוטים .בדיוק כמו ההיסטוריה שלו ,העשירה במגוון שימושים ,כלל השימושים ,הסגולות והיתרונות של
תימין רלוונטיים גם כיום.

תכונות עיקריות:

— ארומה מעוררת וממריצה
—תבלין מזון לטעם מתובל ועשיר
—מנקה ומטהר את העור

שימושים:

לשיפור בריאותכם הכללית במהלך חודשי החורף ,בעונת השפעת ,קחו טיפה אחת מדי יום עם מים ,תה או מזון.
צרו דיאודורנט טבעי לחלוטין וזול בעזרת שמן תימין ,סודה לשתייה ,קורנפלור ושמן קוקוס.
הקפיצו ירקות מעורבים בטיפת שמן תימין עם שמן זית ואפו בתנור כתוספת נפלאה לכל ארוחה.
השתמשו כתחליף לתימין יבש.

■

■

■

■
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 | Vetiverוטיבר

שמן אתרי וטיבר ,המופק מעשב ריחני וסמיך ,הוא אידיאלי ליצירת סביבה שקטה ושלווה וידוע כצמח בעל השפעה המייצבת
והמרגיעה על הרגשות.

תכונות עיקריות:

—בעל ניחוח עצי עשיר
—עשיר בססקיטרפנים ,הידועים בסגולות הייצוב שלהם
— מסייע בשיפור איכות השינה


שימושים:

טפטפו שתי טיפות למי אמבט חמים להתרגעות עמוקה.
אחרי יום קשה בבית הספר ,סייעו לילדיכם להתרווח ולהירגע באמצעות מריחת שמן וטיבר על הצוואר וכפות הרגליים.
מרחו על כפות הרגליים אחרי יום של עמידה על הרגליים ,כחלק מעיסוי מרגיע.
השתמשו בקיסם שיניים על מנת להוציא את הכמות הרצויה של שמן וטיבר מהבקבוק – כמות קטנטנה מספיקה להמון.

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Wild Orangeתפוז בר

שמן אתרי תפוז בר ,המופק בסחיטה קרה מהקליפה ,הוא אחד השמנים האתריים הנמכרים ביותר של חברת ,dōTERRA
בזכות הארומה הממריצה והיתרונות הרבים שהוא מציע .קליפת התפוז עשירה בנוגדי חמצון המסייעים בשמירה על
הבריאות הכללית.

תכונות עיקריות:

— מרומם את הנפש והגוף
— מרענן את העור
— עשיר במונוטרפינים ,הידועים בפעילותם נוגדת החימצון

שימושים:

מוסיפים מספר טיפות של שמן אתרי תפוז בר לקרם לחות לא מבושם למריחה על כל הגוף.
למקלחת ממריצה ,מוסיפים מספר טיפות שמן תפוז בר אתרי לסבון רחצה.
לתוספת אנרגיה ,מערבבים בכף היד טיפה או שתיים יחד עם חלקים שווים של שמנים אתריים מנטה ולבונה .משפשפים
את כפות הידיים זו בזו ושואפים עמוקות מבין כפות הידיים ,ואז מורחים על העורף.
השתמשו בשילוב עם שמן לימון לנטרול ריחות לא נעימים בתוך הבית או במכונית.

■

■

■

■
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 | Wintergreenוינטרגרין

שמן אתרי וינטרגרין מופק מהעלים של שיח זוחל והוא מכיל רכיב כימי ייחודי המכונה מתיל סליצילט .רכיב זה הוא בעל סגולות
הרגעה חזקות ,ומופיע באופן טבעי רק בשני צמחים בעולם – וינטר גרין ועץ לבנה.

תכונות עיקריות:

— מעודד וממריץ
— מסייע ליצירת תחושת חמימות
— משמש תכופות בייצור מסטיקים ,ממתקים ומשחות שיניים

שימושים:

טפטפו טיפה אחת על מברשת השיניים יחד עם כמות קטנה של משחת שיניים וצחצחו את השיניים והחניכיים במשך דקה.
הוסיפו לנוזל ניקוי פנים כדי להפחית הופעה של פגמים על העור.
טפטפו טיפה אחת של שמן וינטר גרין למי אמבט חמים כדי להתרגע ולהפיג מתחים.
טפטפו על כדור צמר גפן ,והניחו אותו בתיק בגדי ההתעמלות ,בפח האשפה או באזורים אחרים ,כדי להסוות ריחות רעים.
שלבו שמן וינטר גרין עם שמן קוקוס מזוקק לעיסוי מחמם ומרגיע.

■

■

■

■

■
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שמנים אתריים בודדים

 | Ylang Ylangילנג ילנג

שמן אתרי מתוק ופרחוני ,ילנג-ילנג משתמש בסגולות הזנה והגנה כדי להועיל לעור ולשיער ,ובמקביל מעודד את מצב הרוח
באמצעות הפחתת תחושות של מתח ותרומה לנקודת מבט חיובית.

תכונות עיקריות:

—תורם לבריאות העור והשיער
—מרומם את מצב הרוח ובמקביל בעל השפעה מרגיעה
— מסייע להפחתת מתחים ולחצים ותורם לנקודת מבט חיובית

שימושים:

מרחו שמן ילנג-ילנג על העורף להשפעה מרגיעה ומרוממת.
עסו שמן ילנג-ילנג לתוך הקרקפת לטיפוח שיער בריא וזוהר.
טפטפו שתי טיפות למי אמבט חמים עם מלח אפסום להקלה על מתח ולהתרגעות.
טפטפו טיפה אחת על דפי מרכך כביסה או על כדור צמר למייבש לבגדים רעננים במיוחד.

■

■

■

■
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תערובות שמנים

במטרה להעצים עוד יותר את התועלת של השמנים האתריים ,חברת  dōTERRAיצרה סדרה של
תערובות שמנים המשלבות מספר שמנים אתריים ,המיועדים לסייע למשתמש להשיג אפקט מבוקש
ספציפי יותר .משום שהן משלבות את המאפיינים הטובים ביותר של כמה סוגים של שמנים אתריים,
תערובות השמנים האתריים של  dōTERRAהן חלק אינטגרלי מכל אוסף של שמנים אתריים.

* תיאור המוצרים והוראות השימוש תורגמו בהתאם לנוסח החוברת המופצת בעולם.
* יש לעיין בהוראות השימוש המאושרות ע"י משרד הבריאות ורשומות ע"ג תוויות המוצרים המשווקים בארץ.
* מוצרים אלו אינם מיועדים לאבחון ,טיפול ,ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.
* חלק מהמוצרים המוזכרים בחוברת זו אינם משווקים עדיין בישראל.
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™dōTERRA Air™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Air

ליהנות מכל התועלות של
™ dōTERRA Airעל בסיס שמן
קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

®dōTERRA Air™ | Breathe

תערובת נשימה

עם ניחוח מנטה רענן ™dōTERRA Air ,מבוססת על נוסחה ייחודית המספקת למשתמש תערובת מצננת וממריצה ,הידועה
כמסייעת להפחתת השפעות וסיכונים העונתיים והיא גם בעלת תכונות מרגיעות.

תכונות עיקריות:

— יוצרת אדים ממריצים
— מצננת ומרגיעה את העור
— תורמת לתחושה של דרכי נשימה פתוחים ונשימה קלה יותר

שימושים:
■

■

■

■

מרחו טיפה או שתיים ישירות על החזה בעונת המחלות.
שלבו עם מלח אפסום באמבט חם לתחושה של רוגע.
טפטפו שלוש טיפות על רצפת המקלחת לארומה התורמת לחיוניות.
מרחו על העור לפני פעילויות בחוץ כהגנה מפני השפעות של שינויים במזג האוויר.

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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תערובת השמנים

™AromaTouch

תערובת עיסוי

שמנים אתריים נמצאים בשימוש מזה זמן רב למטרות עיסוי ,ומשום כך חברת  dōTERRAיצרה תערובת
עיסוי המשפרת טכניקות עיסוי שונות בעזרת הסגולות המנחמות והמרגיעות של שמנים אתריים.

תכונות עיקריות:

— מפחיתות לחצים ומתחים
— יוצרות השפעות מנחמות ומרגיעות
— משפרות כל חוויית עיסוי בזכות ארומה מרגיעה

שימושים:
■

■

■

■

שלבו עם מלח אפסום והוסיפו לאמבט חם לרגיעה.
מרחו טיפה או שתיים לפני שיעור יוגה ליצירת סביבה שקטה בזמן שאתם עושים מדיטציה ונרגעים.
מרחו על הצוואר והכתפיים להפחתת מתחים.
השתמשו בשילוב עם טכניקות ™ AromaTouch Techniqueאו ™.AromaTouch Hand Technique

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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™dōTERRA Balance
תערובת מייצבת

תערובת  dōTERRA Balanceמהווה שילוב מעודן של שמנים אתריים התורמת להרמוניה ,שלווה ותחושה של רגיעה באמצעות
יצירת אפקט מייצב .תערובת זאת מסייעת לאזן רגשות ויוצרת תחושה של נינוחות ובריאות עם ארומה מזמינה ושקטה.

תכונות עיקריות:

—עשויה לסייע בהרגעת תחושות של חרדה או מתחים
—יוצרת תחושות של שקט ואיזון
—תורמת לתחושה של רגיעה והרמוניה

שימושים:

מרחו טיפה או שתיים על הצוואר ונקודות דופק בכפות הידיים להקלה בעת תחושות חרדה.
שלבו עם מלח אפסום באמבט חם להתרגעות.
טפטפו טיפה אחת על שטיח היוגה שלכם ליצירת סביבה שלווה ומרגיעה.
מרחו על כפות הרגליים כדי להפחית תחושות מתח במהלך היום.
מרחו לפני השינה כדי לתרום לשינה טובה וחלומות רגועים.

■

■

■

■

■
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תערובת השמנים

™dōTERRA Cheer™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Cheer

ליהנות מכל התועלות של ™dōTERRA
 Cheerעל בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי
עבור ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

™dōTERRA Cheer

תערובת מעודדת

 ™dōTERRA Cheerהיא תערובת מרוממת מצב רוח של שמנים אתריים מפירות הדר ותבלינים ,המעניקה פרץ של אושר
וחיוביות אשר ישפרו כל יום.

תכונות עיקריות:

— תורמת לתחושות של אופטימיות
— משפרת את מצב הרוח לאורך כל היום
— יוצרת ארומה עליזה ומרוממת מצב רוח במהלך העיסוי

שימושים:
■

■

■

■

מרחו טיפה או שתיים על הצוואר ושורשי כפות הידיים לשיפור מצב הרוח כשאתם מרגישים מדוכדכים.
השתמשו בעיסוי לטיפוח תחושה של אושר.
טפטפו על כדור צמר גפן והניחו בפתחי המיזוג של הרכב לארומה מעוררת בזמן הנהיגה.
מרחו על כפות הרגליים בבוקר לטיפוח תחושות של אופטימיות ועליזות.

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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™Citrus Bliss
תערובת ממריצה

תערובת  Citrus Blissהמשלבת את התועלות העיקריות של שמנים אתריים של הדרים ,היא בעלת תכונות מעוררות ומרעננות
המסייעות בשיפור מצב הרוח והפחתת מתחים.

תכונות עיקריות:

— מנקה ומטהרת את האוויר
— מסייעת לעידוד מצב הרוח ומפחיתה מתח
— יוצרת ארומה עליזה במהלך העיסוי

שימושים:
■

■

■

■

■
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מרחו על כפות הרגליים בבוקר כדי להמריץ ולתת אנרגיה.
טפטפו שתיים עד שלוש טיפות על דפי בישום למייבש כדי להעניק לכביסה ארומה מרעננת.
שלבו עם שמן לבנדר ושמן מנטה ושפשפו על הרקות כדי להשגת מיקוד.
הוסיפו לשמן קוקוס מזוקק והשתמשו בעיסוי מעודד המסייע להפחית מתחים.
שלבו עם מים בבקבוק ריסוס ליצירת מטהר אוויר ביתי עבור חדר האמבטיה והמטבח.

תערובת השמנים

™ClaryCalm

תערובת השמנים

תערובת  ClaryCalmתוכננה במיוחד עבור נשים ,והיא פועלת כעזר מרגיע במהלך המחזור החודשי של נשים ,ועוזרת לאזן את
מצב הרוח והרגשות.

תכונות עיקריות:

— מסייעת לאזן את מצב הרוח לכל אורך החודש
— מסייעת להרגיע ולאזן רגשות מוקצנים
— תורמת השפעה מרגיעה במהלך המחזור החודשי של נשים

שימושים:

מרחו מעט ברגעים של גלי חום להשפעה מצננת ומרגיעה.
מרחו על אזור הבטן לעיסוי מרגיע במהלך המחזור החודשי.
מרחו על כפות הרגליים כדי לסייע באיזון רגשות לכל אורך החודש.
מרחו על הצוואר ושורשי כפות הידיים ושאפו עמוקות להרגעת רגשות מוקצנים.

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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™dōTERRA Console
תערובת מנחמת

תערובת מנחמת  dōTERRA Consoleמשתמשת בשמנים אתריים המופקים מפרחים ועצים לטיפוח תחושת נחמה ,ומביאה
אתכם לנתיב מלא תקווה של ריפוי רגשי.

תכונות עיקריות:

— תורמת לתחושה של נחמה
— מזמנת תחושות של תקווה וחיוביות
— יוצרת ארומה מנחמת

שימושים:

הוסיפו לשמן קוקוס מזוקק לעיסוי מרגיע.
מרחו מעט על הצוואר ושורשי כפות הידיים ליצירת תחושות של תקווה כאשר אתם מרגישים מדוכדכים.
טפטפו על כדור צמר גפן והניחו בפתחי המיזוג של הרכב לארומה מרגיעה בזמן הנהיגה.
מרחו על כפות הרגליים בבוקר ליצירת תחושות של רגיעה ותקווה.

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

™dōTERRA Console™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Console

ליהנות מכל התועלות של ™dōTERRA Console
על בסיס של שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.
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תערובת השמנים

dōTERRA Deep Blue™ Roll On
רול-און ™dōTERRA Deep Blue

ליהנות מכל התועלות של תערובת Deep
 Blueבבקבוק רול-און  10מ"ל.

™dōTERRA Deep Blue™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Deep Blue

ליהנות מכל התועלות של  Deep Blueעל
בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

™Deep Blue

תערובת לשחרור והרגעה של שרירים

תערובת  ,dōTERRA Deep Blueשהנוסחה שלה מיועדת להרגיע ולצנן ,משמשת כתערובת מעשירה של שמנים אתריים,
מושלמת לעיסוי אחרי יום ארוך או אימון אינטנסיבי.

תכונות עיקריות:

— מסייעת להפחתת מתחים
— מייצרת השפעות מרגיעות
— מספקת נוחות ייעודית ומרגיעה

שימושים:

רססו לניחוח ממריץ במהלך אימון.
עסו על אזור הגב התחתון אחרי יום של אימון משקולות או הרמת חפצים כבדים.
שפשפו על אצבעות ,שורשי כפות הידיים ,הכתפיים והצוואר אחרי יום עבודה ארוך.
דללו  dōTERRA Deep Blueעם שמן קוקוס מזוקק לעיסוי של רגלי ילדים הנמצאים בשלבי גדילה.
מרחו על כפות הרגליים והברכיים לפני ואחרי אימון להשפעה ממריצה ומצננת.

■

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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Elevation

תערובת שמחה

תערובת זאת של שמנים אתריים משפרי מצב רוח מושלמת להחייאת מצב הרוח והאווירה .כשאתם זקוקים לזריקה של עידוד
טבעי ,תערובת  Elevationהיא הפתרון האידיאלי.

תכונות עיקריות:

— ארומה המספקת אנרגיה ומרעננת
— תורמת לסביבה מחדשת אנרגיה
— מרוממת את מצב הרוח ומשפרת חיוניות

שימושים:
■

■

■

■

■
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הוסיפו מעט לשמן קוקוס מזוקק לעיסוי מחדש אנרגיה.
מרחו  Elevationבנקודות הדופק כדי לתרום לתחושות של ביטחון עצמי וערך עצמי.
טפטפו מספר טיפות למי אמבט חמים לחוויה מרגיעה ומרוממת.
שפשפו טיפה אחת בין כפות הידיים כדי לסייע בהפחתת תחושות של לחץ.
טפטפו כמה טיפות על מגבת נייר לחה ונגבו את המשטחים במטבח לקבלת ניחוח חיובי ומרומם בכל הבית.

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

תערובת השמנים

™dōTERRA Forgive

תערובת התחדשות

הארומה הרעננה והעצית של  dōTERRA Forgiveתורמת לרגשות משחררים של שביעות רצון ,הקלה וסבלנות.

תכונות עיקריות:

— יוצרת ארומה מנחמת
— מרוממת את מצב הרוח ומספקת השראה לחשיבה חיובית
— מעודד תחושות של שביעות רצון ,הקלה וסבלנות

שימושים:

מרחו טיפה או שתיים על הצוואר ועל שורשי כפות הידיים לתחושה של סבלנות והקלה.
טפטפו על כדור צמר גפן והניחו בפתחי המיזוג של הרכב לארומה מרגיעה בזמן הנהיגה.
מרחו על כפות הרגליים בבוקר לעידוד תחושת סבלנות.
השתמשו במהלך עיסוי לנטרול רגשות שליליים וקידום תחושות שלווה.

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

™dōTERRA Forgive™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Forgive

ליהנות מכל התועלות של ™dōTERRA Forgive
על בסיס של שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.
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™HD Clear
תערובת מנקה

התערובת האולטימטיבית לעור בעייתי HD Clear ,מיוצרת משמנים אתריים מועילים לעור ,אשר מסייעים בשמירה על העור
שנראה ומרגיש חלק ,נקי ובריא.

תכונות עיקריות:

— מסייעת לצמצום הופעת פצעונים
— תורמת לניקיון עור הפנים
— מסייעת לשמור על העור נקי ,חלק ורווי לחות

שימושים:

השתמשו מידי יום למניעת הופעת פצעונים.
שלבו את התערובת בשגרת טיפוח העור שלכם כדי לסייע בשמירה על עור נקי וחלק ,ללא פצעונים.
מרחו על הפנים ליצירת משטח נקי וחלק לפני השימוש בקרם לחות.
מרחו את התערובת על אזורים פגועים לסיוע בהפחתת פגמים בעור.
השתמשו במהלך שנות ההתבגרות ,בבוקר ובלילה ,לשמירה על עור נקי וחלק.

■

■

■

■

■
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תערובת השמנים

נגיעות
™dōTERRA Hope Touch

הניחוח המזמין של תערובת שמנים אתריים מיוחדת זאת הוא רק אחד מבין הדברים שהופכים את נגיעות dōTERRA ™Hope
לייחודית באמת .באמצעות כל התנסות בניחוח המעורר והממריץ של תערובת זאת ,המתנסים תומכים ביוזמת dōTERRA
 ,Healing Handsהתורמת למומחים ביוזמות חילוץ ובפעילות נגד סחר בילדים.

תכונות עיקריות:

— ארומה מעוררת אנרגיה ומרעננת
— מרוממת את מצב הרוח במריחה על העור
— מעניקה ניחוח אישי ייחודי

שימושים:

מרחו על הצוואר לארומה מרעננת.
מרחו על שורשי כפות הידיים לניחוח אישי.
שלבו את התערובת עם עיסוי להעלאת האנרגיה ומצב הרוח.
החזיקו בהישג יד והשתמשו במהלך כל היום לשיפור מצב הרוח.
מרחו על שקיק בד והניחו במגרות כדי להעניק לבגדים ניחוח נעים.

■

■

■

■

■
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™InTune

תערובת ממקדת

התערובת המושלמת לרגעים של לימוד וריכוז InTune ,מורכבת משמנים אתריים התורמים לתחושה של שלווה ובהירות.

תכונות עיקריות:

— תורמת לתחושת בהירות
— משפרת ושומרת על תחושת מיקוד
— תומכת במאמצי התרכזות והתמקדות במטלה

שימושים:

מרחו באופן מקומי על שורשי כפות הידיים כדי לקדם תחושת מיקוד במהלך יום העבודה.
מרחו על כפות הרגליים של ילדים כדי לעודד התמקדות ולשפר את היכולת להישאר ממוקדים במטלה.
מרחו על העור ברגעים של חוסר ריכוז במהלך היום כדי לעורר אנרגיות ולספק בהירות שיחזירו אתכם אל המסלול.
מרחו על הרקות והעורף לפני שיעור הדורש רמה גבוהה של ריכוז.

■

■

■

■
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תערובת השמנים

™dōTERRA Motivate™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Motivate

ליהנות מכל התועלות של ™dōTERRA Motivate
על בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור ילדים
ואנשים בעלי עור רגיש.

™dōTERRA Motivate

תערובת מעודדת

החליפו רגשות שליליים בתחושות של ביטחון עצמי ואומץ,
בעזרת התערובת הייחודית  dōTERRA Motivateהמכילה שמנים אתריים של מנטה והדרים.

תכונות עיקריות:

— מקלה על תחושות מתח
—יוצרת ארומה מרוממת מצב רוח
—מספקת השפעה מייצבת ומאזנת על הרגשות

שימושים:

שלבו את התערובת בעיסוי כדי להקל על תחושות של לחץ.
מרחו על נקודות הדופק במהלך העבודה על פרויקט כדי לשמור על מוטיבציה גבוהה.
מרחו לפני אירוע ספורט או תחרויות אחרות.
מרחו על כפות הרגליים בבוקר כדי לטפח תחושות של אומץ.
מרחו טיפה או שתיים על הצוואר או על צווארון החולצה להחדרת תחושות של ביטחון עצמי לפני הופעה מול קהל.

■

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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™dōTERRA On Guard™ Touch
נגיעות ™dōTERRA On Guard

ליהנות מהתועלות של ™dōTERRA On
 Guardעל בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי
עבור ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

dōTERRA On Guard™ Beadlet
גרגרי ™dōTERRA On Guard

חברת  dōTERRAייצרה את On Guard
 Beadletsבמטרה לספק דרך פשוטה ונוחה
ליהנות מתכונות חיזוק מערכת החיסון של
תערובת שמנים זו.

™dōTERRA On Guard

תערובת מחסנת

תערובת  ™dōTERRA On Guardמספקת דרך טבעית ובטוחה לתמוך בהגנות הטבעיות של המערכת החיסונית שלכם .עם ארומה
מתובלת ,מעוררת אנרגיה ומרוממת מצב רוח dōTERRA On Guard™ ,היא התערובת המושלמת להחזיק בהישג יד במהלך כל השנה.

תכונות עיקריות:

— תומכת בהגנות הטבעיות של המערכת החיסונית
— מספקת תועלות של נוגדי חמצון
— מרעננת ומרוממת

שימושים:

קחו שתי טיפות לחיזוק מהיר של המערכת החיסונית.
השתמשו בבד טבול במים יחד עם טיפה או שתיים של התערובת לניגוב המשטחים במטבח ובחדר האמבטיה.
צרו חומר ניקוי רב שימושי באמצעות שילוב עם מים בבקבוק ריסוס.
הוסיפו טיפה לכביסה לחיזוק עוצמת הניקוי וניחוח רענן.
דללו עם שמן קוקוס מזוקק ומרחו על הידיים כחומר ניקוי טבעי.

■

■

■

■

■
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* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

תערובת השמנים

™dōTERRA Passion
תערובת מעוררת

תערובת  dōTERRA Passionעוזרת להצית מחדש תחושות של התרגשות ,תשוקה ,עונג ושמחה.

תכונות עיקריות:

— יוצרת ארומה מלאת שמחה
— מציתה תחושות של התרגשות ותשוקה
— מטפחת ביטחון עצמי ועוצמה נפשית

שימושים:

מרחו טיפה או שתיים לפני העבודה כדי להצית יצירתיות ובהירות.
השתמשו במהלך עיסוי כדי להצית תחושות של תשוקה.
ערבבו את התערובת עם קרם גוף נטול ריח ומרחו על כל הגוף כדי להתחיל את היום עם תחושת אנרגיה והתלהבות.
מרחו על שורשי כפות הידיים ואזור הלב במהלך כל היום כדי לחוש מלאי השראה ותשוקה.

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

™dōTERRA Passion™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Passion

ליהנות מהתועלות של ™dōTERRA
 Passionעל בסיס שמן קוקוס
מזוקק .אידיאלי עבור ילדים
ואנשים בעלי עור רגיש.
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™PastTense

תערובת להפגת מתחים

כתערובת מצננת ומרגיעה של שמנים אתריים ,הנוסחה של  PastTenseמיועדת להרגיע את הנפש והגוף
כאחד בכל זמן ,באמצעות בקבוק רול און נוח לשימוש.

תכונות עיקריות:

— מסייעת בהקלה על תחושות של מתח
— מקדם תחושות של רגיעה ושלווה
— מספקת השפעה מייצבת ומאזנת לרגשות

שימושים:

מרחו טיפה או שתיים על העורף לפני נסיעה לרגיעה רגשית.
מרחו על העור בעבודה או בבית להקלה על תחושות מתח.
מרחו בבוקר על כפות הרגליים לסיוע בהישארות ממוקדים במטלה.
עסו על הכתפיים ,הצוואר והגב לתחושה מצננת ומשרת שלווה.
מרחו על העורף והרקות להרגעת המחשבות.

■

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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תערובת השמנים

™dōTERRA Peace

תערובת שלווה

 ,dōTERRA Peaceתערובת של שמנים אתריים המופקים מפרחים ומנטה ,מהווה תזכורת חיובית לעובדה שלא חייבים להיות
מושלמים כדי למצוא שלווה .האטו ,קחו נשימה עמוקה והתחברו מחדש אל האני הרגוע ,השלו והמאוזן שלכם.

תכונות עיקריות:

— מפחיתה תחושות חרדה
— יוצרת ארומה מנחמת
— תורמת לתחושות של שלווה וביטחון

שימושים:

השתמשו בשילוב עם ™dōTERRA Console
להגברת תחושת הרגיעה ושביעות הרצון.
מרחו על הצוואר ועל שורשי כפות הידיים
לתחושות של שלווה.
הוסיפו לשמן קוקוס מזוקק לעיסוי מרגיע.
טפטפו על כדור צמר גפן והניחו בפתחי המיזוג
של הרכב לארומה מרגיעה בזמן הנהיגה.
מרחו על כפות הרגליים בבוקר לקידום תחושות
של רגיעה וחוזק.

■

■

■

■

■

™dōTERRA Peace™ Touch
נגיעות ™dōTERRA Peace

ליהנות מהתועלות של ™dōTERRA Peace
על בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

85

Purify

תערובת מטהרת

בעזרת שילוב של שמנים אתריים מרעננים ומטהרים Purify ,מסייעת בהעלמת ריחות רעים באופן טבעי ובטוח.

תכונות עיקריות:

— ארומה מרעננת
— בעלת סגולות ניקוי
— מנטרלת ריחות לא נעימים ומטהרת את האוויר

שימושים:

מרחו טיפה או שתיים על העור להרגעת גירוי מעקיצת חרקים.
רעננו חדרים קטנים יותר באמצעות טפטוף מספר טיפות על כדור צמר גפן והנחתו בפתחי יציאת האוויר של המזגן.
הוסיפו טיפה לכביסה לחיזוק עוצמת הניקוי וניחוח רענן.
הוסיפו עשר טיפות למים בבקבוק ריסוס והשתמשו בנוזל לניגוב משטחי השיש במטבח ומשטחים אחרים.

■

■

■

■
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* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

תערובת השמנים

™Salubelle

תערובת לטיפוח היופי

תערובת קניינית של שמנים אתריים נדירים ,בעלי עוצמה התומכת בהתחדשות ,אשר היו בשימוש לאורך
ההיסטוריה בזכות סגולות הענקת היופי שלהם ,הנוסחה של  Salubelleמיועדת להגן ולהזין את העור תוך
סיוע בהפחתת הגורמים התורמים להזדקנות המראה.

תכונות עיקריות:

— מסייעת לשמור על העור נקי ,חלק ורווי לחות
— מסייעת להפחית הופעה של קמטוטים וקמטים
— מסייעת בשמירה על עור חלק יותר ,זוהר יותר וצעיר למראה

שימושים:

מרחו מתחת לזרועות לפני אימון או פעילות בחוץ.
השתמשו להרגעה וצינון העור אחרי יום בחוף הים או בבריכה.
מרחו לסיוע בהשגת עור נקי וחלק לפני מריחת קרם לחות.
מרחו על העורף ותנוכי האוזניים לסיוע בהפחתת תחושות מתח.
השתמשו כחלק משגרת טיפוח עור אנטי-אייג'ינג כסיוע לטיפוח עור פנים זוהר.

■

■

■

■

■
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™dōTERRA Serenity
תערובת לרגיעה

תערובת  dōTERRA Serenityפותחה לספק רגיעה מידית ,בעזרת שימוש בשמנים אתריים בעלי
תכונות הידועות כמרגיעות רגשית ,מפיגות מתחים ולחצים ותורמות לשינה מלאת שלווה.

תכונות עיקריות:

— להרגעת החושים
— הקלה על תחושות מתח
— מסייעת ביצירת סביבת שינה מרגיעה

שימושים:

השתמשו בשעות הלילה להרגעת ילד חסר מנוחה.
מרחו טיפה או שתיים על העורף לטיפוח תחושות של רגיעה.
השתמשו כחלק משמן עיסוי לטיפוח רגיעה והפחתת
לחצים ומתחים.
מרחו על כפות הרגליים לפני השינה כדי לסייע בהתרגעות
לקראת השינה.
שלבו עם מלחי אפסום במי אמבט חמים לתחושה מרגיעה
ומחדשת אנרגיות.

■

■

■

■

■

* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.
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תערובת השמנים

®Smart & Sassy™ | Slim & Sassy

תערובת לתמיכה בפעולה

בשילוב עם פעילות גופנית ואכילה בריאה ,ניתן להשתמש בתערובת  Smart & Sassyכחלק מתכנית לניהול המשקל.

תכונות עיקריות:

— תכולת לימונן גבוהה
— מסייע לשלוט בתשוקות למזון וברעב
— ללא חומרים משתנים ,ללא חומרים ממריצים וללא קלוריות

שימושים:

הוסיפו את התערובת לכל תכנית לניהול משקל בריא.
שתו עם מים לפני ארוחות לסיוע בשליטה בתיאבון ולמניעת
אכילת יתר.
הוסיפו מספר טיפות לשייק החביב עליכם כדי לסייע לכם
להרגיש שבעים למשך יותר זמן.
עסו לתוך הבטן ,הירכיים והמותניים להשפעה מרגיעה
ומחממת.
הוסיפו למים או לתה ושתו לפני אימון גופני לקבלת
תוספת אנרגיה מעוררת.

■

■

■

■

■
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TerraShield™ Spray
תרסיס ™TerraShield

תרסיס  TerraShieldמגיע
בבקבוק ריסוס  30מ"ל נוח
לנשיאה ולשימוש.

™TerraShield

תערובת חיצונית

 TerraShieldמשלבת שמנים אתריים הידועים בתכונות ההגנה שלהם מחוץ לבית ליצירת שמן
טבעי ואפקטיבי לפעילויות חוץ.

תכונות עיקריות:

— פועלת כמחסום אפקטיבי וטבעי
— מעניקה הגנה טבעית מחוץ לבית
— מעניקה הגנה מפני גורמים סביבתיים מטרידים

שימושים:

הפיצו בבית במהלך חודשי הקיץ.
הפיצו במרפסת או בחצר במהלך מפגשים קטנים מחוץ לבית.
מרחו על העור החשוף לפני יציאה משפחתית לטיול.
מרחו כמחסום אפקטיבי וטבעי בזמן בילוי בחוץ.
רססו סביב דלתות ואדני חלונות.

■

■

■

■

■
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* לבעלי עור רגיש יש לדלל לפני השימוש.

תערובת השמנים

™Whisper

תערובת לנשים

תערובת זו המיועדת במיוחד לנשים מפיקה ארומה של מושק רכה ויוצרת ניחוח אישי במריחה על העור.

תכונות עיקריות:

— מגרה ומסקרנת את החושים
— מספקת ארומה מחממת ,בניחוח מושק
— משתלבת עם ההרכב הכימי האישי ליצירת ניחוח אישי ייחודי

שימושים:

התיזו בשעות הערב לקבלת ארומה מחממת.
מרחו על שורשי כפות הידיים ליצירת ניחוח אישי שיישאר אתכן כל היום.
טפטפו על תכשיטים העשויים טרקוטה לקבלת ניחוח לאורך זמן התורם לרגיעה.
שלבו עם קרם גוף ללא בישום לליחלוח העור והעצמת החושים.
טפטפו טיפה אחת על הידיים ומרחו על צעיפים ובגדים כדי לחוות תחושות מרגיעות.

■

■

■

■

■
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™Zendocrine

תערובת הפעלה מחדש
תערובת הפעלה מחדש  Zendocrineתומכת ביכולת הטבעית של הגוף לסלק חומרים בלתי רצויים.

תכונות עיקריות:

— תומכת בתפקוד בריא של הכבד
— מטהרת ומנקה רעלים
— תומכת ביכולתו של הגוף לסלק חומרים בלתי רצויים

שימושים:

מרחו מקומית על אזור הבטן לעיסוי מרגיע.
טפטפו שלוש עד ארבע טיפות לדיפיוזר לריענון החדר.
הוסיפו טיפה אחת למים או לתה.
צורכים טיפה אחת ליום במשך שבוע כדי להתחיל בשינוי סגנון החיים.
מרחו על הבטן או על כפות הרגליים לתמיכה במערכת ניקוי הרעלים הטבעית של הגוף.

■

■

■

■

■
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תערובת השמנים

®ZenGest™ | DigestZen

תערובת תומכת

תערובת  ,ZenGestהידועה כתערובת של  dōTERRAלהרגעת הבטן מציעה מספר רב של תועלות לבריאות מערכת העיכול.
הסגולות המרגיעות של שמן זה יכולות להקל על השפעות לא נוחות של קלקול קיבה.

תכונות עיקריות:

— תורמת לעיכול בריא
— מרגיעה אי נוחות מקרית במערכת העיכול
— במריחה מקומית על אזור הבטן ZenGest ,מרגיעה אי נוחות הנובעת מקלקול קיבה

שימושים:

נוטלים להקלה על תחושות בחילה.
הוסיפו למים או לתה כסיוע לתהליכי העיכול הטבעיים של הגוף.
החזיקו בהישג יד לשימוש במהלך ארוחות כבדות או גדולות.
נוטלים לפני טיסה ארוכה או נסיעה ארוכה במכונית ,להשפעה מרגיעה.
דללו עם שמן קוקוס מזוקק והשתמשו לעיסוי מרגיע של אזור הבטן.

■

■

■

■

■

™dōTERRA ZenGest™ Touch
נגיעות ™dōTERRA ZenGest

ליהנות מהתועלות של  ZenGestעל
בסיס שמן קוקוס מזוקק .אידיאלי עבור
ילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

93

94

מוצרי איכות החיים
של dōTERRA

חברת  dōTERRAמציעה מגוון רחב של מוצרי איכות חיים הזוכים לאמון של משפחות ואנשי מקצוע בתחום
שירותי הבריאות כאחד .באמצעות חיזוי של צרכים ומתן מענה לצרכים אלו על ידי מוצרים מבוססי שמנים
אתריים ,חברת  dōTERRAתורמת לאיכות חיים וליצירה של סביבה טבעית ,נטולת רעלים ,המאפשרת
ליחידים ולמשפחות לחיות חיים בריאים ומלאי עוצמה.

* תיאור המוצרים והוראות השימוש תורגמו בהתאם לנוסח החוברת המופצת בעולם.
* יש לעיין בהוראות השימוש המאושרות ע"י משרד הבריאות ורשומות ע"ג תוויות המוצרים המשווקים בארץ.
* מוצרים אלו אינם מיועדים לאבחון ,טיפול ,ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.
* חלק מהמוצרים המוזכרים בחוברת זו אינם משווקים עדיין בישראל.
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מוצרי איכות חיים

מוצרי ®dōTERRA Air™ | Breathe

מוצרי  dōTERRA Airהנערצים בזכות הארומה הקרירה והמרעננת שלהם ,מיועדים ,בין היתר ,לסייע למשתמש לשמר תחושה
של נשימה קלה ודרכי אוויר פתוחות .כל מוצר בסדרת  dōTERRA Airכולל וריאציה כלשהי של תערובת  ,dōTERRA Airוהמגוון
העשיר של המוצרים בסדרה מקל על המשתמש להפיק את התועלת הרצויה באמצעות מספר שיטות יישום שונות.
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מוצרי ™dōTERRA On Guard

סדרת מוצרי  ,dōTERRA On Guardהמיועדת להגן ולטפח בית בריא ,מבוססת על שמנים אתריים בעלי תכונות ניקוי רבות
עוצמה ,המסייעים בטיהור הבית .החל מכביסה ,דרך מוצרי היגיינה אישית ועד לניקוי משטחי השיש במטבח ,המוצרים
בסדרת  dōTERRA On Guardחזקים מספיק להציע עוצמת ניקוי רצינית ,ועדיין בטוחים לשימוש עבור כל המשפחה.
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מוצרי איכות חיים

מוצרי ™Deep Blue

עם סגולות קירור ,הרגעה וניחום ייחודיים ,המוצרים בסדרת  Deep Blueהם בין המוצרים הנמכרים ביותר של .dōTERRA
המוצרים סדרה זו (לא כולל תוסף תזונה  )Polyphenol Complexמכילים את התערובת המרגיעה  ,Deep Blueבמטרה
לספק מגוון של תועלות לאזורים שונים בגוף .בנוסף על מאפייני הניחום המשמעותיים ,המוצרים בסדרת Deep Blue
פופולריים בזכות ניחוח המנטה הממריץ שהם מפיצים בזמן השימוש.
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חיזוק מערכת העיכול

לעיתים קרובות ,קשה להימנע מאי נוחות בקיבה ומבעיות עיכול .שמנים אתריים מעניקים דרך טבעית
ובטוחה להרגיע מקרים כאלו .כל מוצר בסדרת המוצרים ™ ZenGestמתוכנן לסייע בתחומים השונים
של אי נוחות במערכת העיכול ,ויכול להעניק לגוף גם יתרונות נוספים.
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תוספי תזונה לילדים של dōTERRA

תוספי  dōTERRAלילדים תומכים בגדילה של ילדים ,באמצעות אספקת אומגה  ,3רכיבי מזון מלאים,
ויטמינים ומינרלים בצורה נוחה ומהנה.

PB Assist™ Jr

נוצר תוך התחשבות במיקרופלורה של המעי אצל ילדים.

— מסייע לשמור על איזון חיובי בהרכב ובפעילות המיקרופלורה.
— מוצר טעים ,קל ונוח לשימוש.

A2Z

תרכובת טבעית ומאוזנת של ויטמינים ומינרלים.
— כוללת סידן ,ברזל ,מגנזיום ,אבץ ,סלניום ,נחושת ,מנגן וכרום.
— ללא טעמים מלאכותיים ,צבעי מאכל וממתיקים מלאכותיים.

IQ Mega

תוסף מרוכז של חומצות שומן אומגה  3מאוזנות ובאיכות גבוהה.
— תומך בבריאות המערכת החיסונית.
— בעל טעם של תפוז בר נעים וטעים.
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מוצרי איכות חיים

תוספי התזונה של dōTERRA

גורמים ביולוגיים ,סביבתיים ופיזיולוגיים תורמים לבריאות גופו של אדם .פירוש הדבר הוא שכל אדם עשוי להזדקק
לסיוע נוסף בתחום ייחודי .באמצעות פיתוח מדעי פורץ דרך ,חברת  dōTERRAמספקת את תוספת התמיכה הנדרשת
באמצעות תוספים ייעודיים.
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ניהול משקל של dōTERRA

בזכות התועלות המובנות בהם ,שמנים אתריים יכולים להפוך לגורם מסייע בתהליך של ניהול משקל ,בשילוב עם
אכילה בריאה ופעילות גופנית טובה .חברת  dōTERRAיצרה סדרה של מוצרי ניהול משקל המנצלים את טבעם העדין
והעוצמתי של שמנים אתריים בסיוע לירידה בריאה במשקל.
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™dōTERRA Lifelong Vitality Pack

סדרה עוצמתית זאת של תוספים יומיומיים הפכה במהירות לאחת מסדרות המוצרים הפופולריות ביותר של .dōTERRA
מוצרי הליבה של המארז  Alpha CRS+, Microplex VMzו xEO Mega-מיועדים לסייע לכם במסע לשיפור החיוניות ואיכות
החיים .תוספים אלה ,המכילים חומרי מזון חיוניים ,סגולות המטיבות עם חילוף החומרים ונוגדי חמצון רבי עוצמה ,פועלים יחד
ותורמים לאנרגיה ,לבריאות ולחיוניות לכל אורך החיים.
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מוצרי איכות חיים

כמו כל מערכת תוספי מזון מוצלחת ,מארז  dōTERRA Lifelong Vitality Packמתוכנן לשימוש בשילוב עם הרגלי חיים בריאים,
דוגמת פעילות גופנית קבועה ,אכילה בריאה ,מנוחה נכונה ,ניהול לחצים ,הימנעות מרעלנים ועוד .למרות שאין לנו שליטה על
גורמים דוגמת הגנטיקה שלנו ,או הנטייה שלנו למחלות ,הרי שקיים מספר רב של גורמים המקושרים עם הזדקנות ואיכות
חיים שיכולה להיות לנו שליטה בהם .מארז  dōTERRA Lifelong Vitality Packמעניק לכם את התמיכה לה אתם זקוקים בכדי
להמשיך וליהנות מיתרונות בריאותיים גם בתקופת גיל הזהב.
גלו את מה שרבים כבר חוו באמצעות ניצול התועלות המשחררות המתלוות לשימוש במוצרי *.dōTERRA Lifelong Vitality

יתרונות עיקריים:

—מעניק חיוניות ומסייע בשיפור איכות החיים
—מכיל נוגדי חמצון
—מעניק אנרגיה מחודשת
—מסייע בתפקוד המערכת החיסונית
—מסייע בעיתות מתח ולחץ
—מעניק תמיכה למערכת הקרדיו-וסקולרית
—מסייע לבריאות השיער ,העור והציפורניים
—תומך בבריאות העיניים ,המוח ומערכת העצבים
—מסייע לתפקוד מערכת העיכול והכבד
—תומך בבריאות הריאות ומערכת הנשימה
—עדין לקיבה
—אינו מכיל רכיבים מהונדסים גנטית ()GMO
—אינו מכיל גלוטן או חלב

 — xEO Megaתוסף מזון זה ,המשלב את השמנים האתריים
של  dōTERRAעם שמני אומגה  3ממקור ימי או צמחי
וקרוטנואידים ,מספק חומרי מזון חשובים התורמים לפעילות
בריאה של איברים רבים בגוף.
 — Microplex VMzמוצר זה עומד בסטנדרטים גבוהים של
תוספי ויטמינים ומינרלים ,תוך שהוא מספק ויטמינים ומינרלים
הזמינים לגוף ,אשר חסרים ברוב סגנונות התזונה המודרניים.
 — Alpha CRS+קומפלקס זה ,המעניק חיוניות לתאי הגוף,
מורכב מתמציות בוטניות טבעיות ,על בסיס נוסחה המיועדת
ספציפית לתמוך בתפקוד בריא של התאים בגופנו.

* המידע לא נבדק על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם ומוצר זה אינו מיועד לאבחון ,טיפול ,ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.
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תוספים לנשים של dōTERRA

סדרת תוספי  dōTERRA Womenמיועדת לטפל בצרכי הבריאות הייחודיים והמשתנים של נשים.
סדרת המוצרים הזו מעניקה תמיכה טבעית לשלבים השונים בחיי האישה.

Bone Nutrient
תוסף “תזונה לעצמות”
תכונות עיקריות:

— מספק רמה אופטימלית של ויטמינים ומינרלים הדרושים לפיתוח ושמירה על בריאות האישה
ע"י אספקה מומלצת של סידן ומגנזיום.
— מסייע לבריאות העצם ולבריאות הכללית לאורך חיי האישה.
— נוסחה ייחודית המספקת זמינות ביולוגית באיכות גבוהה המזינה את העצם.

Phytoestrogen

תוסף תזונה “פיטו-אסטרוגן”
תכונות עיקריות:

— נוסחה טבעית לחלוטין.
— התוסף מכיל תמציות סויה ,פשתן ורימון .מספק תמיכה נוגדת חמצון רבת עוצמה.
— אינו מכיל רכיבים מהונדסים גנטית ,גלוטן או מוצרי חלב.
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סדרת אנטי-אייג’ינג לטיפוח העור
dōTERRA™ Essential Skin Care

כיוון שלכל אחד סוג עור שונה ,ייצרה  dōTERRAסדרה של מוצרי טיפוח לעור הפנים ,המטפלים במגוון בעיות עור נפוצות
ובמקביל מסייעים בשמירה על מראה עור צעיר באמצעות רכיבי שמנים אתריים.
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סדרת Veráge™ Skin Care

 Verágeהיא סדרה בלעדית של מוצרי טיפוח טבעיים לעור ,המזינים ומלחלחים את העור ומפחיתים את סימני ההזדקנות.
טכנולוגיית הצמחים המודרנית המשמשת לייצור  Verágeתורמת למאזן ליפידים אופטימלי – אותו מאזן הנמצא בעור בריא
וצעיר למראה .כל מוצר מורכב ממתנות אמתיות מאמא אדמה :תמציות צמחים מזינות ,שמנים אתריים טהורים ורבי עוצמה
העומדים בתקן ™ CPTGורכיבים טבעיים מעולים .סדרת  dōTERRA Veráge Skin Care Collectionמספקת תוצאות אותן ניתן
לחוש ולראות ,באופן טבעי.
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ערכת טיפוח לעור פנים בעייתי
HD Clear™ Facial Kit

שיטת  HD Clearהיא שיטה תלת שלבית הפועלת באופן סינרגטי ,כאשר כל מוצר פועל בשילוב עם המוצר הבא ,לניקוי וטיהור
עמוק של העור ,ללחלוח אופטימלי וליצירת רמת לחות מאוזנת בעור .הרכיבים במוצרי  ,HD Clearהעשויים מתמציות צמחים
טהורות ,עדינים ומרגיעים ,ויחד עם זאת אפקטיביים מאוד .שימוש במוצרי  HD Clearבאופן יומיומי מסייע להפחתת פגמים בעור;
תורם לעור פנים נקי ובריא למראה ומרגיע את העור .מוצרי  HD Clearמספקים פתרון טבעי לעור בעייתי בכל הגילאים.
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טיפוח אישי עם dōTERRA

 dōTERRAמסייעת למשתמשים לטפל בבעיות שכיחות ובמקביל מעניקה חוויית טיפוח גוף אישית באמצעות השימוש
בשמנים אתריים ,ללא הרכיבים המזיקים הנמצאים ברבים מהמוצרים הנפוצים בשוק .כל מוצר של  dōTERRAמיועד
להזין את העור ,כדי לאפשר למשתמשים לממש את היעדים שלהם.
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dōTERRA™ SPA

 dōTERRA SPAהיא סדרה של מוצרים מבוססי שמנים אתריים המספקת חווית בילוי בספא ארומטי ,בפרטיות של
ביתכם .כל מוצר נרקח בקפידה מרכיבים טבעיים ,כדי לאפשר לכם ליהנות מעור רך ,חלק ורענן לכל אורך היום.
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™dōTERRA Salon Essentials

תכונות ההרגעה והניקוי שהופכות את השמנים האתריים לשימושיים עבור רבות מהמטלות היומיומיות שלנו ,הופכות
אותם לשימושיים גם לצורך שמירה על שיער נקי ובריא למראה .על ידי שימוש במוצרי שיער עשירים בשמנים אתריים
עתירי עוצמה ,תוכלו בקלות לטפח שיער שופע ,רך ובוהק למראה ,מבלי לחשוף את עצמכם לרכיבים המזיקים
הנמצאים לרוב במוצרי טיפוח השיער הרגילים.
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dōTERRA 30-Day Cleanse

שיטת ניקוי רעלים  dōTERRA 30-Day Cleanseנועדה לסייע לכם לסלק מגופכם
את המטען הרעיל ולתמוך בתפקוד הכללי של מערכות ואיברי הגוף .השיטה
כוללת שלושה שלבים בני  10ימים :הפעלה ,אתחול מחדש ,חידוש.

™xEO Mega
תוסף תזונה זה משלב שמנים אתריים עם שמן אומגה  3ממקורות ימיים וצמחיים טבעיים וקרוטנואידים התורמים לתפקוד בריא
של רבים מהאברים העיקריים של הגוף.
קחו  2כמוסות ג'ל רכות עם ארוחת הבוקר ו 2-כמוסות ג'ל רכות עם ארוחת הערב ,סך הכול  4כמוסות ביום.
■

™Microplex VMz
מוצר זה עומד בסטנדרטים גבוהים של תוספי ויטמינים ומינרלים ,מאחר והוא מספק ויטמינים ומינרלים הזמינים לגוף ,אשר
חסרים ברוב סגנונות התזונה המודרניים.
קחו  2כמוסות עם ארוחת הבוקר ו 2-כמוסות עם ארוחת הערב ,סך הכול  4כמוסות ביום.
■

Alpha CRS™+
הקומפלקס לחיוניות תאית זה נרקח מתמציות בוטניות טבעיות ,במטרה ספציפית לתמוך בתפקוד בריא של התאים בגוף.
קחו  2כמוסות עם ארוחת הבוקר ו 2-כמוסות עם ארוחת הערב ,סך הכול  4כמוסות ביום.
■

™ZenGest TerraZyme
מוצר זה מהווה תערובת קניינית של אנזימים פעילים ממזון מלא התומכים בעיכול ובחילוף חומרים בריאים של מזון מעובד
הלוקה במחסור באנזימים.
קחו כמוסה אחת עם כל ארוחה ,סך הכול  3כמוסות ביום.
■

כמוסות ג'ל רכות ™Zendocrine
קומפלקס ניקוי רעלים זה מבוסס על תערובת קניינית של תמציות מזון מלא התומכות בתפקוד סינון וניקוי רעלים בריא של
הכבד ,הכליות ,המעי הגס ,הריאות והעור.
קחו  1כמוסת ג'ל רכה עם ארוחת הבוקר ו 1-כמוסת ג'ל רכה עם ארוחת הערב .סך הכול  2כמוסות ביום.

■

™GX Assist
נוסחת ניקוי רעלים  GIהמורכבת משילוב של שמנים אתריים וחומצה קפרילית ,תומכת במערכת עיכול בריאה באמצעות יצירת
סביבה עבור אורגניזמים מסוכנים פוטנציאליים.
קחו  1כמוסת ג'ל רכה עם ארוחת הערב.
■

PB Assist™+
נוסחת הגנה פרוביוטית המהווה תערובת של סיבים פרה-ביוטיים ושישה זנים של מיקרו-אורגניזמים פרוביוטיים התומכת באיזון
חיובי ובריבוי בקטריות מועילות במערכת העיכול.
קחו  3כמוסות עם ארוחת הערב.
■

כמוסות ג'ל רכות ™DDR Prime
קומפלקס זה של שמן אתרי מהווה תערובת קניינית של שמנים אתריים המשולבים לתמיכה בבריאות ,תפקוד וחידוש תאים.
קחו  1כמוסת ג'ל רכה עם ארוחת הבוקר ו 1-כמוסת ג'ל רכה עם ארוחת הערב .סך הכול  2כמוסות ביום.
■

שמן אתרי לימון
שמן אתרי זה מטהר באופן טבעי את הגוף ומסייע לעיכול.
טפטפו  2טיפות לכוס של  240מ"ל מים  5פעמים ביום ,סך הכול  10טיפות שמן אתרי.
■
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( )1הפעלה

( )2אתחול מחדש

( )3חידוש

ימים 1-30

ימים 1-30

ימים 1-30

ימים 1-30

ימים 1-10

ימים 11-20

ימים 21-30

ימים 21-30

ימים 1-30
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דוטרה שיווק בע”מ ,סוקולוב  ,34רמת השרון ,ישראל,
כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים לdōTERRA Holdings, LLC-
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