פתרונות טבעיים

לחיים בריאים ומועצמים

האם אתם זקוקים לפתרונות בנושאי בריאות שיהיו בטוחים ,יעילים ,ובמחיר שווה לכל נפש?
יש לכם אפשרויות

מ ט פל
ב
תס

השמנים של  dōTERRAבטוחים לשימוש וטהורים ב100%-

מדוע יש תקן חדש של איכות?

טבעי ,יעיל ובטוח
•

הגדלה

PEPPERMINT
LEAF

•

שקיק שמן של עלה מנטה
•
שמנים אתריים
חודרים דרך קרום
התא

תא

•

28

כוסות
תה מנטה

סיבה
שורשית

הש
ור

שמנים אתריים הם יעילים

טיפול בבעיה

או

נים
מי

סיבה
שורשיתC

•
•
•

תסמינים

SYMP TO MS

שית

תסמינים
הצ

•

ים נותרו
רכ

•
•
•
•

•

ל הצורך של ה
גוף
ע

הגישה המודרנית
מיועדת לניהול תסמינים
מיוצרת מחומרים סינתטיים מעובדים
תופעות לוואי (ידועות ולא ידועות)
השקעה של  6.5טריליון דולר בשנה
בשירותי בריאות גלובליים
האם אנחנו בריאים יותר?

הגישה הטבעית
טיפול בצורכי הגוף ובסיבות
השורשיות
מיצוי מצמחים
שיפור הבריאות והרווחה
גישה בטוחה  -תועלת ללא
תופעות לוואי

עו
נה

האדם מי
יצר

הטבע מייצר

מכיל תרכובות טבעיות אשר מופקות
ומזוקקות מצמחים בעלי מגוון יתרונות.
עשוי ממאות תרכובות שונות ,המנצלות
יכולות מורכבות ורב-תכליתיות כדי
להילחם באיומים מבלי לייצר
עמידות לאורך זמן.
פועל בשיתוף עם הגוף כדי לטפל
בבעיות ובגורמים שורשיים
ברמת התא.
מחיר שווה לכל נפש עלות של
פרוטות לכל מנה!

סינתטי
אוכל
®

תקן האיכות והטוהר
של dōTERRA

דרגות טוהר של שמנים אתריים
מספר הבדיקות הגדול ביותר .האמינות הגבוהה ביותר.
• צמחים שנקצרו בסביבתם הטבעית
• בדיקות להבטחת שימוש בחומרים טהורים; ללא חומרי מיהול וחומרים מזהמים
מזיקים
• בדיקת צד שלישי מחמירה מבטיחה שימוש בחומרים מקוריים בעלי ריכוז גבוה

=
טיפה אחת של שמן
מנטה

כיצד להשתמש בשמנים האתריים של dōTERRA
שימוש ארומטי

שימוש מקומי

שאפו את ריח השמנים או השתמשו
במפזר אדים להפצת השמנים בחדר כדי:
• לפתוח את דרכי הנשימה
• לרענן את האוויר

למריחה על כפות הרגליים או
אזורים בעייתיים כדי להתמקד
בצרכים ספציפיים.

®ON GUARD

®DEEP BLUE

שימוש פנימי

טפטפו במים ,מתחת ללשון,
או לתוך כמוסה צמחונית ובלעו.

רק שמני

CPTG

®

TERRA

• עוזר בטיהור האוויר ,ויכול לתת
אנרגיה ממריצה ומעודדת
• לשמן אתרי און גארד יש תועלות
רבות בניקוי וטיהור

•
•
•
•

שימוש לפני/אחרי אימון
שימוש בעיסוי מרגיע ומנחם
מריחה על השרירים לאחר
יום ארוך
למריחה על הגב התחתון לאחר
הרמת משאות כבדים

*הצהרות אלה לא הוערכו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני ( .)FDAמוצרים אלה אינם מיועדים לאבחון ,לטיפול ,לריפוי או למניעה של מחלה כלשהי.

PEPPERMINT
• עוזר לתפקוד בריא של
מערכת העיכול

חיו חיים מועצמים
היו מוכנים לכל דבר
4

5

3

1

2

שמרו על רעננות בעזרת טיפוח עצמי

7

8

6

שמרו על בריאותכם עם הרגלים יומיומיים
12
11

10

9

2

 .1מה עומד בראש סדר העדיפויות הבריאותי שלכם?
אני רוצה להרגיש יותר:

אני רוצה להרגיש פחות:

1

1

2

2

3

3

 .2האם אתם מוכנים לגלות פתרונות פשוטים?
1

5

®BREATHE

• מרגיע עור מגורה
• עוזר לשינה רגועה
• משרה אווירה רגועה ושלווה
• לשימוש לאחר יום ארוך בשמש

תערובת נשימה
• תורמת לתחושה של דרכי נשימה פתוחות
ונשימה קלה יותר
• לפיזור אדים בלילה או בעת חילופי עונות
6

DIGESTZEN
DI
G
EN® 2

®

תערובת לעיכול
• שמרו על מערכת עיכול בריאה*
• מסייע בהפחתת נפיחות ,גזים וקלקולי קיבה
מזדמנים*
• מקל על התחושות הנלוות לקלקול קיבה
3

ווינטרגרין

4

עץ התה

10

® SERENITY

7

שמן קוקוס מזוקק

DIGESTZEN

• שמן בסיס ללא ריח
• מצוין לשימוש כבסיס לשמנים אתריים
לעור רגיש
• לשחרור מושהה במיקומים ספציפיים
• משמש לדילול

8

לימון

• ניקוי טבעי של הגוף*
• מנקה משטחים ומנטרל ריחות
• מרגיע גרון מגורה*

תערובת לרגיעה
• ניתן לפזר אדים להרגעה
• יוצר סביבת שינה רגועה

• לפיזור אדים בעלי ניחוח מתוק ומרומם
• לשימוש עבור אפקט של חימום
• ניתן למרוח בעיסוי הכתפיים והצוואר לקבלת
תחושת חימום

• מחדש ומנקה את העור
• מקל על גירוי בעור
• מנקה את פני השטח של העור

לבנדר

9

לבונה

• תומך בתפקוד תאים בריאים*
• משרה סביבה מרגיעה ונעימה
• תומך בבריאות מערכות השלד והעצבים*

11

® TERRAZYME

• תומך בייצור אנזימים בריאים
לתהליך עיכול תקין*
• מקדם ספיגת חומרים מזינים*
• המרת חומרי מזון לאנרגיה
תאית במהירות*

®AROMATOUCH
תערובת עיסוי

• נוחות ורוגע
• עיסוי מועשר
• מעניק תחושת רוגע

 .3הבה נשמור על בריאותנו עם הרגלים יומיומיים

12
12

LIFELONG
)VITALITY PACK® (LLV

תזונה מרבית לשיפור האנרגיה והריכוז ,להקלה ולשימור הבריאות.
®

•  :VMz MICROPLEXמולטי-ויטמין ומינרל עם זמינות ביולוגית גבוהה

מוצר
מס' - 1

זיכוי מלא
בהחזרת המוצר
תוך  30יום

®

•  :ALPHA CRS+נוגד חמצון ,משמר אנרגיה תאית ואורך חיי התא*
®

•  :xEO MEGAחומצות שומן אומגה  3-6-9ותשעה שמנים אתריים

זקוקים ליותר אנרגיה ולהקטין את האי-נוחות כדי לשפר את איכות חייכם? נסו את
ההרגלים היומיומיים האלה.
 2 dōTERRA Lifelong Vitalityכמוסות בכל פעם עם ארוחות הבוקר וארוחת
 Packהצהריים
 DigestZen TerraZymeתמיכה במערכת העיכול 1-3 :כמוסות בכל ארוחה
לימון ניקוי רעלים 2-3 :טיפות במים 2-3 ,פעמים ביום
לבונה תמיכה בבריאות התא 2-3 :טיפות מתחת ללשון
ובליעה 1-2 ,פעמים ביום
® dōTERRA On Guardתמיכה במערכת העיכול 1-3 :כמוסות בכל ארוחה

• נוגד חמצון ומגן מפגיעה ב • *DNA-תגובה בריאה נגד דלקות*
• תזונה מלאה
• שיפור תפקוד העיניים ,המוח
• משפר את תפקוד מערכת החיסון*
ומערכת העצבים*
• משפר את בריאות הלב וכלי הדם*
• לבריאות מערכת העיכול*
• יותר אנרגיה ,פחות אי-נוחות*
3

®  dōTERRA Balanceחיזוק תחושת החיבור לקרקע והיציבות 2-3 :טיפות על
כף הרגל
® PB Assist+הגנה פרוביוטית 1 :כמוסה ביום

*הצהרות אלה לא הוערכו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני (.)FDA
.
מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחון ,לטיפול ,לריפוי או למניעה של מחלה כלשהי.

שינוי בחיים
"בכל פעם שאתם רוכשים בקבוק של השמנים
האתריים של  ,dōTERRAאתם משנים את חייו
של מישהו- ".אמילי רייט

למי תרצו לשנות את החיים?
אני רוצה לשנות את אורח חיי!

חיו

את סגנון החיים
הבריא ביותר
השיגו את המדריך "לחיות" וקבעו פגישת ייעוץ לבריאות ולרווחה
• השיגו את התוצאות הטובות ביותר עם המוצרים שלכם ,עבורכם ועבור משפחותיכם.
• הפיקו את המרב מהטבות החברות הסיטונאיות שלכם.

שנו את חייהם של אחרים!

שתפו

עם אחרים

שנו את העולם
כל רכישה משנה לטובה את חייהם
של המגדלים וקהילותיהם דרך יוזמות
Co-Impact Sourcing Healing
Hands Foundation
של .dōTERRA

השיגו את המדריך "לשתף" וקבעו מועד לאירוח "מפגש היכרות".
• ארחו שיעור ועזרו לחבריכם ולבני משפחותיכם למצוא פתרונות טבעיים.
• הרוויחו מוצרים בחינם ועוד.

אני רוצה לשנות את עתידי!

צרו

הבה ניצור הכנסה והשפיעו על הסביבה

השיגו את המדריך "ליצור" וקבעו מועד להכשרה "מבוא ליצירת העסק"
• השיקו את עסק  dōTERRAשלכם עם הכשרה מוכחת ותמיכה עוצמתית.
• צרו מקור הכנסה קבועה והגדילו את החופש שלכם בחיים!

12/15/21

Natural Solutions - IL HEB

ייתכנו תוצאות שונות .עיינו בתקציר ההזדמנויות והרווחים של  dōTERRAבאתר dōTERRA.com

 dōTERRAמשפרת את חייהם של רבים ברחבי העולם מדי יום ביומו.
הצטרפו אלינו ויחד נהפוך את העולם למקום בריא ומאושר יותר
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