
paprasta
Būti sveikam gali būti



atraskite
PATIKRINTUS, PRIEINAMUS IR VEIKSMINGUS BŪDUS!

Eteriniai aliejai išskiriami iš skirtingų augalo dalių ir yra reikšmingai  
veiksmingesni už žoleles.

Jau seniai įrodyta, kad eteriniai aliejai yra paprasti ir veiksmingi sprendimai.

=   15 ml buteliukas 1 kg pipirmėčių lapų
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PATIRKITE dōTERRA CPTG™ 
(SERTIFIKUOTI, TYRI, PATIKRINTOS KOKYBĖS)

PATIKRINTISTIPRAUS POVEIKIO VEIKSMINGI

Užauginti ir surinkti  
idealiomis sąlygomis 

pasižyminčioje  
vietovėje

Kruopščiai ištirti 
tyrumui užtikrinti

Be užpildų ar 
teršalų

Yra daugybė būdų naudoti dōTERRA eterinius aliejus. Jie gali tapti  
gardžiu mėgstamo saldaus ar pikantiško patiekalo priedu, padėti atliekant 
darbus namuose arba papildyti jūsų kasdienę veido ir odos priežiūros  
rutiną – tikrai rasite geriausią kiekvieno eterinio aliejaus naudojimo būdą!
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megauki�es. .
  PAPRASTA
 PAGALBA

Palaikantį mišinį ZenGest™ sudaro unikalus Ginger (Imbierų), Peppermint 
(Pipirmėčių), Caraway (Kmynų), Coriander (Kalendrų sėklų), Anise 

(Anyžių), Tarragon (Peletrūnų) ir Fennel (Pankolių) eterinių aliejų mišinys. 
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ENERGIJA IR GYVYBINGUMAS

Patentuotas Grapefruit (Greipfrutų), 
Lemon (Citrinų), Peppermint 

(Pipirmėčių), Ginger (Imbierų) ir 
Cinnamon (Cinamonų) eterinių aliejų 
mišinys Smart & Sassy™ yra kvapnus 
bet kokio gėrimo ar deserto priedas.

„Eteriniai aliejai kartu su mankšta bei 
sveika mityba tapo sveiko gyvenimo 

būdo pokyčiais. Karts nuo karto 
naudodavau dōTERRA produktus, bet 
kai pradėjau naudoti juos kiekvieną 

dieną ir sukūriau juos įtraukiantį režimą, 
jaučiuosi puikiai.“

— Mary Myers
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SVEIKATINGUMAS

FIZINIS AKTYVUMAS

Skausmą malšinantis mišinys Deep Blue™ 
sujungia aštuonis eterinius aliejus, kurie 

gerai žinomi dėl sąnarius ir raumenis  
raminančio ir vėsinančio poveikio.

paprastas

„Deep Blue – geriausias mano draugas. 
Naudoju Deep Blue masažui, kuris padeda 

atsigauti po treniruočių.“

— Tim Hightower
  Profesionalus amerikietiškojo futbolo žaidėjas
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PAPRASTAS miegas
dōTERRA Serenity™ yra raminančių eterinių aliejų 

mišinys, kuris padeda pamiršti rūpesčius  
ir atsipalaiduoti.
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„Augindama septynis energingus vaikus, 
dažnai jaučiuosi išsekusi. Po ilgos dienos 

prieš eidama miegoti patepu keliais 
AromaTouch™ aliejaus lašais kaklą ir 

pečius, kad atsipalaiduočiau (kai kurie 
vadina tai masažu buteliuke). Naudojant 

dōTERRA produktus, rūpintis savimi 
yra paprasta ir veiksminga, tad galiu 
pasirūpinti ir savimi, ir savo šeima.“

— Natalie Goddard

RŪPINIMASIS SAVIMI

AromaTouch™ galima tepti ant odos, siekiant 
atsipalaiduoti ir nusiraminti.
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„Aliejus On Guard™ yra geriausias 
mamos draugas! Šalia virtuvės kriauklės 

laikau nedidelę stiklinę, kuri primena 
kiekvieną dieną praskalauti gerklę ir 

nuryti lašą On Guard aliejaus.“

— Natalie Rigby

Neįtikėtinomis naudingosiomis savybėmis pasižyminčio vieno iš populiariausių 
dōTERRA mišinių On Guard™ turėtų būti kiekvienuose namuose. Jis skleidžia 

energijos suteikiantį ir ūpą keliantį aromatą bei suteikia šiltą citrusinį prieskonį 
karštiems gėrimams ir desertams.

SUTEIKIA ENERGIJOS IR PAKELIA ŪPĄ
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„Daugiau nebeskaitau etikečių 
parduotuvėse! Man labai patinka 

dōTERRA augaliniu pagrindu pagaminti 
On Guard™ valymo produktai. Jie  

ypač veiksmingi!“

— Betty Torres

PAGALBA NAMUOSE
paprasta
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„Būdamas psichikos sveikatos srities specialistas, 
mačiau, kaip InTune™ aliejų mišinys padėjo daugybei 

vaikų išlikti susikaupusiems mokykloje. Studijuoju 
doktorantūroje ir kiekvieną kartą prisėdęs atlikti namų 

darbus pats naudoju šį aliejų – jis suteikia aiškumo, 
padedančio atlikti paskirtas užduotis.“

— Danielle Daniel

PAPRASTA susikaupti

InTune™ galima naudoti 
ant odos, siekiant  

sustiprinti dėmesingumą.
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ATSIPALAIDUOKITE IR PAMIRŠKITE RŪPESČIUS

„Be PastTense™ aliejaus neišeinu iš namų! Pastebėjau, kad net jei pasitaiko 
dienų, kai man jo neprireikia panaudoti, leidžiu laiką arba sutinku žmones, 

kuriems jis TIKRAI reikalingas. Tad visada esu pasiruošusi!“

— Zia Nix 

PastTense™ padeda įsižeminti ir  
palaikyti emocinę pusiausvyrą. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ yra itin veiksmingų papildų – eteriniais  
aliejais praturtintų vitaminų, mineralų, omega riebalų rūgščių – trijulė,  

padedanti rūpintis gyvybingumu.

Aliejų karaliumi dažnai vadinamas Frankincense (Bosvelijų) eterinis aliejus  
reikalingas kiekvienuose namuose, nes pasižymi išskirtine naudojimo  

būdų įvairove.

KASDIENIS PALAIKYMAS

„dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, 
tobulai papildantis subalansuotą 
pilnavertę mitybą, yra produktas,  
kurį verta išbandyti kiekvienam.“ 

— gyd. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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jauski�es puikiai!.
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MOTERIMS

PAPRASTAS

Specialiai moterims sukurtas 
ClaryCalm™ padeda palaikyti stabilią 
nuotaiką ir nuraminti mėnesio metu 

kintančias emocijas.

palaikymas
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EMOCINĖ PUSIAUSVYRA

Gyvenime pasitaiko įvairiausių netikėtų pokyčių bei 
iššūkių. dōTERRA Adaptiv™ sukurtas tam, kad padėtų jums 

prisitaikyti prie šių pokyčių lengvai ir su pasitikėjimu. Pirmoji 
diena naujame darbe? Laukia svarbus testas? Ieškote, kur 

pasisemti pozityvumo? dōTERRA Adaptiv gali padėti.
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Padėkite savo šeimai maksimaliai 
mėgautis nuotykiais gamtoje – 

pasirūpinkite, kad jie būtų viskam 
pasiruošę, naudodami mišinį  

laukui TerraShield™. 
dōTERRA Purify™ yra tobulas  

mišinys, padedantis įkandus vabzdžiams 
ar esant odos sudirgimui – laikykite  

jį iškylų kuprinėje.

„Labai mėgstu pavasarines gėles ir nuostabų orą, bet keičiantis 
metų laikams dažnai jaučiuosi prasčiau nei norėčiau. Būtent 

todėl laikausi šio režimo, kuris suteikia man reikalingą palaikymą: 
dōTERRA TriEase™ Softgel (Minkštoji kapsulė) ryte, šiek tiek 

dōTERRA Air™ panosėje dienos metu ir Eucalyptus (Eukaliptų) 
eterinis aliejus vakare.“  

— Christa Dietzen  
JAV olimpinės moterų tinklinio komandos kapitonė

PALENGVĖJIMAS GAMTOJE

PALAIKYMAS KEIČIANTIS METŲ LAIKAMS
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MĖGAUKITĖS
NUOTYKIAISlauke!
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„Niekur nekeliaujame be Peppermint 
(Pipirmėčių) eterinio aliejaus,  

On Guard™ ir ZenGest™. Kelionės  
su aliejais tapo daug smagesnės.“   

— Matthew Anderson

keliones.

Peppermint (Pipirmėčių) eterinis  
aliejus gali tapti gaivinančiu užtaisu 

ilgomis kelionių dienomis.
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Linksm�bes.
SAULĖJE!

„Leisdama laiką gamtoje pasisemiu energijos, tačiau niekada 
neišeinu iš namų nepasiėmusi vandens purkštuko su Peppermint 
(Pipirmėčių) eteriniu aliejumi. Kita mano paslaptis – Lavender 

(Levandų) eterinis aliejus. Jis ne tik nuramina saulės nubučiuotą 
odą, bet padeda išlaikyti ramybę atliekant rūpinimosi savimi 
ritualą – giliai kvėpuojant gamtoje. Šių produktų naudojimas 

užtikrina smagią dieną lauke.“

— Mariza Snyder
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ŽVALUMO 
SUTEIKIANTIS 
PALAIKYMAS

Wild Orange (Laukinių apelsinų) 
eterinis aliejus gali suteikti 

energijos ir padėti mokantis ar 
atliekant varginančias užduotis. 

Pamėginkite naudoti Wild Orange 
(Laukinių apelsinų) eterinį aliejų 

dienos metu, kai pritrūksta 
energijos ir reikia greitos pagalbos. 

Jei pavakary prireikia pasikelti  
ūpą, galite patepti odą  

Peppermint Touch.
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igalintas,

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su žmogumi, iš kurio gavote šį vadovą.

Naudojant dōTERRA siūlomus sprendimus, atsiveria tiek daug galimybių. Su 
dōTERRA produktais paprasta palaikyti sveiką ir subalansuotą gyvenimo būdą.

ĮSIVAIZDUOKITE, KAD JŪSŲ GYVENIMAS
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Eterinis aliejus:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Padeda:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Kaip naudoti:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Eterinis aliejus:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Padeda:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Kaip naudoti:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
PASTABA: Atskieskite, kad nesukeltų jautrumo. Nenaudoti į akis ar ausis.

NORIU PADĖTI JUMS 
                 

Vardas___________________________________________________________________________________________________________________________________    
Tel. Nr.__________________________________________________________________________________________________________________________________    
Interneto svetainė__________________________________________________________________________________________________  
El. paštas____________________________________________________________________________________________________________________________   

dōTERRA ETERINIUS ALIEJUS
patirkite

paprastai tapti

Visos teisės saugomos. Visi žodžiai su prekės ženklo arba registruotojo prekės ženklo simboliu 
yra bendrovės „dōTERRA Holdings, LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

JK biuras, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Jungtinė Karalystė
dōTERRA Global Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Airija
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062  
dōTERRA.com v2 EU LT                                  60218169
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SVEIKIEMS


