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Ar esate pasirengę prisiimti  
atsakomybę už savo gerą savijautą?
Įsivaizduokite gyvenimą, kuriame paprasta rasti 
sprendimus. Po ranka turėdami informacinį vadovą 
ir dėžutę dōTERRA’s CPTG™ eterinių aliejų, būsite 
pasiruošę patenkinti 80 procentų savo sveiko 
gyvenimo būdo poreikių. Prireikus specialisto 
pagalbos, skatiname bendradarbiauti su gydytoju,  
kuris palaiko Jūsų siekį ieškoti moksliškai pagrįstų 
natūralių sprendimų. 

Sveikiname
Pasirinkę holistinę sveikatos priežiūrą ir prisiėmę 
atsakomybę už savo sveikatą, atrasite naujų 
būdų jaustis įgalinti kasdieniame gyvenime. 
dōTERRA, lotyniškai reiškianti „žemės dovana“, 
siūlo natūralius sprendimus, kurie jums padės 
visapusiškai rūpintis savimi ir pagerinti savo fizinę, 
protinę ir emocinę gerovę. Patys patyrę stiprias 
eterinių aliejų naudingąsias savybes suprasite, 
kodėl dōTERRA iš esmės keičia tai, kaip šeimos 
rūpinasi savo sveikatingumu.
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Ugdykite kasdienius sveikatingumą puoselėjančius įpročius

Apsaugo ir atkuria

Naudokite dōTERRA On Guard™ ir bosvelijų  

 eterinį aliejų savo kasdienėje rutinoje.

Ramina ir įžemina

Mišinys dōTERRA Balance™ padės jums 

atsipalaiduoti ir neprarasti pusiausvyros.

Valo ir gaivina

Įlašinę į vandenį lašą citrinų arba mandarinų 

eterinio aliejaus, pasigaminsite gaivinantį gėrimą.

Malšina skausmą

Naudokite Deep Blue™ kremą prieš ir po  

mankštos. Tepkite ant odos pagal poreikį.  

Suteikia energijos, palaiko ir stiprina

Maksimaliai padidinkite kasdien gaunamą  

maistinių medžiagų kiekį, vartodami dōTERRA 

Lifelong Vitality Pack™ – tai trijų energijos 

suteikiančių papildų derinys jūsų organizmo 

funkcijoms palaikyti.

ZenGest TerraZyme™ yra patentuotas fermentų, 

kurių dažnai trūksta šiuolaikinio žmogaus  

mityboje, mišinys.

 Aprūpinkite savo organizmą gyvomis bakterijų 

kultūromis, vartodami PB Assist+™.

dōTERRA’s sveikatingumą puoselėjančio gyvenimo būdo piramidė yra puikus pavyzdys, 
kad sveikatingumas yra gyvenimo būdo ir sveikatos priežiūros derinys. Rinkdamiesi 
tinkamą gyvenimo būdą, natūraliai pasiekiate ir išlaikote sveikatą. Viskas priklauso 
nuo jūsų kasdienių įpročių. Vadovaudamiesi sveikatingumo piramidės principais ir 
naudodami veiksmingus dōTERRA produktus, patirsite naują harmonijos lygį. 

Rinkitės sveikatingumą  
puoselėjantį gyvenimo būdą

INFORMUOTAS  
RŪPINIMASIS SAVIMI

PROAKTYVI  
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

SINTETINIŲ MEDŽIAGŲ  
POVEIKIO MAŽINIMAS

POILSIS IR STRESO VALDYMAS 

MANKŠTA

TINKAMA MITYBA
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Įvertinkite save kiekvienoje srityje (1–10)
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Tinkama mityba
Suteikite savo organizmui tai, ko jam reikia, ir jis jums atsidėkos. Tai prasideda 
nuo puikios mitybos. dōTERRA papildai puikiai dera su aliejais.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
Svarbiausios maistinės medžiagos, 
mikroelementai ir omega riebalų rūgštys.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme leis jums mėgautis sveikos mitybos 
privalumais ir padės užtikrinti, kad jūsų organizmas 
gauna jam reikalingų maistinių medžiagų.

PB ASSIST+™ IR PB ASSIST™ Jr  
Aprūpinkite savo organizmą gyvomis  
bakterijų kultūromis.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
IR IQ MEGA™ 
Augančio ir besivystančio vaiko dieną  
svarbu pradėti tinkama mityba.
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ŽALIASIS GLOTNUTIS

  ½ šaldyto banano 
 200 g šaldytų mėlynių arba braškių 

2 saujos mažųjų špinatų arba lapinių kopūstų 
375–400 ml nesaldinto migdolų gėrimo 

 1 samtelis jūsų pasirinkto maistingo kokteilio miltelių 
 1 lašas mandarinų eterinio aliejaus 

1 lašas kalendrų sėklų eterinio aliejaus

Kokteilinėje plakite visus  
ingredientus  

iki vientisos masės.

AVIŽINIAI  
DRIBSNIAI

Įlašinkite į avižinius  
dribsnius cinamonų,  

dōTERRA On Guard™  
arba mandarinų  
eterinio aliejaus.

ĮLAŠINKITE Į

VANDENĮ
Įlašinkite šių eterinių aliejų į 
negazuotą ar gazuotą vandenį  
ir mėgaukitės gardžiu skoniu:

• Citrinų
• Žaliųjų citrinų
• Greipfrutų ir kininių cinamonų
• Žaliųjų citrinų ir greipfrutų

Įlašinkite vieną lašą pipirmėčių, 
imbierų arba dōTERRA On 
Guard™ aliejaus į karštą vandenį 
 ir mėgaukitės raminančia arbata.

KASDIENIAI SVEIKATINGUMĄ PUOSELĖJANČIO 
GYVENIMO BŪDO ĮPROČIAI

Valgykite neapdorotą šviežią maistą

Sumažinkite cukraus, kofeino, pieno produktų ir 
perdirbto maisto kiekį
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Mankšta ne tik stiprina raumenis ir palaiko širdies, kraujotakos ir limfinės 
sistemos sveikatą, bet ir yra itin naudinga organizmui. Eteriniai aliejai padeda 
susikaupti ir gerai jaustis, kad išliktumėte aktyvūs ir stiprūs.

Mankšta

  

• Maistingas kokteilis

• Dubenėlis vaisių

•  Su maistu išgerkite vieną kapsulę Mito2Max™

•  Išgerkite bent 240 ml vandens

•  Išgerkite vieną minkštąją Smart & Sassy™ 

kapsulę arba įlašinkite į vandenį 3–5 lašus 

Smart & Sassy™ mišinio

• Maistingas kokteilis

• Daržovių suktinukas ar sveikas patiekalas

•  Su maistu išgerkite vieną kapsulę Mito2Max™

•  Išgerkite bent 240 ml vandens

•  Išgerkite vieną minkštąją Smart & Sassy™ 

kapsulę arba įlašinkite į vandenį 3–5 lašus 

Smart & Sassy™ mišinio

 •  Baltymai (jūsų pasirinkti) ir daržovės

•  Išgerkite bent 240 ml vandens

•  Išgerkite vieną minkštąją Smart & Sassy™ 

kapsulę arba įlašinkite į vandenį 3–5 lašus 

Smart & Sassy™ mišinio

RYTE

PIETŪS

VAKARIENĖ

TRUMPI PATARIMAI:

SIEKITE TIKSLO  
Išsikelkite ilgalaikį tikslą – jis suteiks  
perspektyvą ir tikslo pojūtį. Išsikelkite  
išmatuojamus trumpalaikius tikslus,  
vedančius į ilgalaikį tikslą, kad galėtumėte stebėti 

progresą ir neprarastumėte motyvacijos.

IŠLIKITE POZITYVŪS 
Neprarasdami tikėjimo, kad jums pavyks, išliksite 

motyvuoti siekti savo tikslų.

RINKITĖS SPALVAS 
Skirtingų spalvų neapdoroti maisto produktai 
pasižymi įvairiomis naudingomis savybėmis.  
Pasistenkite įtraukti į savo mitybą visas  
vaivorykštės spalvas – tai padės užtikrinti gerai 

subalansuotą maistinių medžiagų kiekį.

NEPAMIRŠKITE SKYSČIŲ 
Išgerkite po 2 litrus vandens per 
dieną. Į kiekvieną vandens stiklinę 
įlašinkite 3–5 lašus Smart &  
Sassy™ – tai pagerins jo skonį.

ENERGIJOS SUTEIKIANTIS PLANAS
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ŠOKOLADO IR 
PIPIRMĖČIŲ 
KOKTEILIS

235 ml kokosų vandens arba migdolų gėrimo 
2 samteliai jūsų pasirinkto šokoladinio kokteilio 

1 lašas pipirmėčių eterinio aliejaus  
Ledas (pagal poreikį) 

Kokteilinėje plakite visus ingredientus 
iki vientisos masės.

TAIP PAT 
IŠBANDYKITE 

Sumaišykite  

mėgstamiausią maistingą 

kokteilį su šaldytomis uogomis, 

bananais ir 3 lašais mandarinų 

eterinio aliejaus.

DEEP BLUE™ 
Masažuokite šiuo aliejumi norimas sritis. 

Naudokite prieš ir po mankštos pagal poreikį  
ar norą. Kad sustiprintumėte mišinio suteikiamą 
naudą, pirmiausia patepkite odą Deep Blue™ 
aliejumi, tada – Deep Blue™ kremu.

DEEP BLUE POLYPHENOL  
COMPLEX™ 
Su imbierų, kurkumino, resveratrolio  
ekstraktais ir kitais polifenoliais.

Vartoti 2 kapsules per dieną, su maistu; po 1 
kapsulę ryte ir vakare.

dōTERRA AIR™ 
Padeda lengviau kvėpuoti.

1–2 lašais įtrinkite krūtinę. Jei reikia, atskieskite. 

MITO2MAX™ 
Aktyviai gyventi jums padės  
patentuotas standartizuotų augalų ekstraktų ir 
metabolinių kofaktorių mišinys.

Vartoti po vieną kapsulę per dieną.  
Vartojamas kaip ilgalaikė gėrimų su kofeinu 
alternatyva.

KASDIENIAI SVEIKATINGUMĄ PUOSELĖJANČIO 
GYVENIMO BŪDO ĮPROČIAI

30+ minučių judėjimo kasdien

Tempimo pratimai arba joga lankstumui didinti
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GERIAUSIAS PASIRINKIMAS RAMIAM POILSIUI

RAMŪS SAPNAI
Prieš miegą užlašinkite ant padų 
kelis lašus levandų eterinio aliejaus 
arba dōTERRA Serenity™ mišinio.

GILUS MIEGAS
Prieš miegą išgerkite 1—2 dōTERRA 
Serenity™ minkštąsias kapsules.

ATSIPALAIDAVIMAS  
AKIMIRKSNIU
Sumaišykite 1–3 lašus laukinių apelsinų ir 
kvapiųjų auksabarzdžių eterinių aliejų ir 
masažuokite jais pėdas bei stuburą.

DIFUZORIUS PETAL
Mažas, patogus ir puikiai tinkamas naudoti 
naktį difuzorius su naktine lempute ir toli 
siekiančiu garu. 

LENGVAS KVĖPAVIMAS
Skalaukite gerklę 1—2 lašais dōTERRA  
On Guard™ ir tepkite dōTERRA Air 
eterinį aliejų ant odos arba naudokite 
dōTERRA Air™ kvapųjį pieštuką.

ATPALAIDUOJANČIOS  
VONIOS DRUSKOS
350 g Epsom druskos 

10 lašų dōTERRA Balance™,  
dōTERRA Serenity™  

arba levandų eterinio aliejaus

Sumaišykite ir supilkite į vonią.

Poilsis ir  
   streso valdymas

Miegas pagerina nuotaiką ir suteikia jūsų organizmui 
galimybę atsikurti ir atsinaujinti. Naudokite eterinius 
aliejus ramybės ir atsipalaidavimo pojūčiui sustiprinti.
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GERIAUSIAS PASIRINKIMAS RAMIAM POILSIUI

Emocinė pusiausvyra
Jauskitės puikiai ir nepraraskite pusiausvyros. 
Atpažinkite savo emociją (-as) ir raskite 
dōTERRA™ aliejų (-us), kuris (-ie) padės 
palaikyti emocinę pusiausvyrą. MOTIVATE™  

Ryžto suteikiantis mišinys
Sustiprinkite pasitikėjimą savimi. Pajuskite daugiau 
drąsos, pasitikėjimo ir išlaisvinkite savo kūrybiškumą, 
kad jūsų pastangos duotų įspūdingų rezultatų.

CONSOLE™  
Paguodos mišinys

Pajuskite viltį,  
nusiraminimą ir  

emocinę pusiausvyrą.

FORGIVE™  
Susitaikymo mišinys
Judėkite į priekį, jausdami  
palengvėjimą ir atsinaujinimą.

PASSION™  
Įkvepiantis mišinys
Susigrąžinkite jaudulį  
ir atraskite įkvėpimo 
rizikuoti bei siekti  
naujų atradimų.

CHEER™  
Nuotaiką keliantis mišinys
Sukurkite šviesią nuotaiką, džiugų 
požiūrį ir sustiprinkite laimės ir 
pozityvumo pojūčius.

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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MĖTINIAI CITRUSINIAI

KASDIENIAI SVEIKATINGUMĄ PUOSELĖJANČIO  
GYVENIMO BŪDO ĮPROČIAI

7–9 valandos kokybiško miego kas naktį

Kasdienis dėmesingas įsisąmoninimas ir meditacija

PEACE™  
Užtikrintumo suteikiantis mišinys

Sustiprinkite  
užtikrintumo ir ramybės  
pojūtį, atraskite taiką ir  

mėgaukitės buvimu.

dōTERRA
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KODĖL SKYSČIAI  
TAIP SVARBU?

• Gerina nuotaiką 
• Palaiko natūralias organizmo 

funkcijas  
• Gerina bendrą savijautą

PATARIMAS 
Kiekvieną dieną naudokite 

citrusinius aliejus: 
įlašinkite juos į vandenį 

vietoje dirbtinių saldiklių  
ir gardiklių.

NAUDOKITE dōTERRA PRODUKTUS  
30 DIENŲ IR PUOSELĖKITE SVEIKATINGUMĄ

Citrinų eterinis aliejus  
Kartą per dieną įlašinkite vieną lašą į stiklinę vandens

GX Assist™  
Vartoti po vieną minkštąją kapsulę per dieną su 
maistu ryte arba vakare

1–30 DIENOS

Zendocrine™ minkštosios kapsulės 
Vartoti po vieną minkštąją kapsulę per dieną

Gamtoje nuolat kartojasi išsilaisvinimo ir atsinaujinimo 
ciklai. Mūsų organizmai taip pat patiria regeneracijos 
laikotarpius. dōTERRA's CPTG™ eteriniai aliejai palaiko 
natūralius organizmo regeneracijos procesus ir padeda 
gerai jaustis.

Sumažinkite  
sintetinių  
medžiagų poveikį

 
Lifelong Vitality Pack™
Vartoti po dvi kapsules su maistu ryte ir vakare

DDR Prime™  
minkštosios kapsulės  
Vartoti po vieną minkštąją 
kapsulę per dieną su 
maistu ryte arba vakare

PB Assist+™  
Vartoti po vieną kapsulę 
ryte, per pietus ir vakare 
su maistu

11–20 DIENOS

21–30 DIENOS

ZenGest TerraZyme™  
Vartoti kasdien po 1–3 kapsules su maistu
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KASDIENIAI SVEIKATINGUMĄ PUOSELĖJANČIO 
GYVENIMO BŪDO ĮPROČIAI

8–10 ar daugiau vandens stiklinių kasdien

Pakeiskite komercinius valymo ir asmens  
higienos produktus

dōTERRA ON GUARD™  
DANTŲ PASTA 
Atgaivina burnos kvapą.

RINKINYS KASDIENEI 
ODOS PRIEŽIŪRAI 
Augalinio pagrindo eteriniais aliejais 

praturtinta odos priežiūros priemonių linija.

dōTERRA SALON  
ESSENTIALS™ PRODUKTAI 
Eteriniais aliejais praturtintos 

aukščiausios kokybės plaukų priežiūros 

priemonės: Plaukus apsaugantis 

šampūnas ir glotninantis kondicionierius.

RŪPINIMASIS SAVIMI

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate 
(Koncentruotas 
valiklis)

dōTERRA  
On Guard™ 
Laundry 
Detergent 
(Skalbiklis)

dōTERRA  
On Guard™  
Foaming Hand 
Wash (Putojantis 
rankų prausiklis)

ON GUARD VALYMO PRIEMONĖS
Augalinio pagrindo netoksiškos valymo 
priemonės, kurios valo ir pašalina kvapus.
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RAKTINĖ SU 8 BUTELIUKAIS
Būkite pasirengę bet kam, su savimi turėdami 

aštuonis dažniausiai naudojamus aliejus!

POPULIARIAUSI PASIRINKIMAI
Levandų eterinis aliejus 

ZenGest™ 

Pipirmėčių eterinis aliejus 
Bosvelijų eterinis aliejus

dōTERRA Air™ 

dōTERRA On Guard™ 

Deep Blue™ 
Arbatmedžių eterinis aliejus

Informuotas rūpinimasis savimi
Išsiugdykite įprotį rinktis dōTERRA natūralius sprendimus kaip pirmąją 
apsauginę priemonę. Naudokitės patikimu eterinių aliejų informaciniu 
vadovu ir gilinkite savo žinias apie daugybę po ranka turimų galimybių 
ir jų naudojimo būdus.

Eterinių aliejų pagalba

PASTTENSE™
Tepkite smilkinius, kaklą ir  
pečius, norėdami sukurti  
pozityvią nuotaiką.

CORRECT-X™ 
Naudokite tepalą  
odai nuraminti.

dōTERRA ON GUARD™ 
Pastilės ir žirniukai.
Vartokite vieną lašą arba iki 
penkių žirniukų per dieną.

LEVANDŲ ETERINIS 
ALIEJUS
Naudokite norėdami  
nusiraminti, geriau pasijusti  
ir skausmui numalšinti.
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NUSIRAMINIMUI
• Bosvelijų eterinis aliejus     
• DDR Prime™      
• Bazilikų eterinis aliejus 
• Bergamočių eterinis aliejus           
• Kopalių eterinis aliejus 
• xEO Mega™     

Eterinių aliejų pagalba
ODAI IR PLAUKAMS

• Salubelle™  
• Santalmedžių eterinis aliejus 
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

plaukų priežiūros priemonės

• AromaTouch™        

• Kvapiųjų kanangų eterinis aliejus 
• Pipirmėčių eterinis aliejus 
• Alpha CRS+™       

• xEO Mega™

PAGALBAI

GERAI SAVIJAUTAI
• Pankolių eterinis aliejus      
• ZenGest™ 

• Imbierų eterinis aliejus      
• Pipirmėčių eterinis aliejus

PALAIKYMUI
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
• dōTERRA On Guard™ 
• Citrinų eterinis aliejus  
• Arbatmedžių eterinis aliejus     
• Čiobrelių eterinis aliejus

ATSIPALAIDAVIMUI
• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™       
• Pipirmėčių eterinis aliejus     
• Bosvelijų eterinis aliejus 
• Levandų eterinis aliejus   
• Rose Touch

GYVYBINGUMUI
• Zendocrine™      
• Pelargonijų eterinis aliejus 
• Zendocrine™ minkštosios kapsulės    
• Kadagių uogų eterinis aliejus     
• Citrinų

ĮTAMPAI SUMAŽINTI
• AromaTouch™ 
• Deep Blue™ kremas    
• Deep Blue™     
• Citrinžolių eterinis aliejus 
• Bruknuolių eterinis aliejus     
• Sibirinių kėnių eterinis aliejus

Naudokite eterinius aliejus kasdien: jie padės palaikyti gerą savijautą.
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30 DIENŲ

PRODUKTO
GARANTIJA

PASITENKINIMO

POILSIS IR STRESO VALDYMASMANKŠTA 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Suteikia energijos, palaiko ir stiprina

Sveikos mitybos ir mankštos rutinos dalis

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Gaivina ir suteikia žvalumo

dōTERRA 
Balance™

Elevation™

Aromatinis rinkinys Essential 
Aromatics™ Touch

Citrus Bliss™

Emocinė parama

Levandų eterinis aliejus

dōTERRA Serenity™

dōTERRA Serenity™  
minkštosios kapsulės

Geresnis miegas

Difuzorius Petal

PB Assist+™

Malšina skausmą ir suteikia jėgų  

Pipirmėčių 
eterinis aliejus

MITYBOS PAGRINDAI

Skirkite dėmesio kiekvienam lygiui ir mėgaukitės įgalintu gyvenimu. Sugrįžkite prie 3-ajame puslapyje pateikto 
vertinimo. Iš kiekvieno dōTERRA sveiko gyvenimo būdo piramidės lygio pasirinkite jums reikalingą pagalbą. 

Aromatinis rinkinys Essential Aromatics™Rinkinys sportuojantiems

Sudarykite savo sveikatingumo planą

dōTERRA a2z Chewable™PB Assist™ Jr

Mito2Max™Deep Blue™

Rinkinys kasdieniams įpročiams

ZenGest TerraZyme™

IQ Mega™
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dōTERRA 
On Guard™

ClaryCalm™

Bosvelijų 
eterinis aliejus

Arbatmedžių 
eterinis aliejus

Pasižymėkite visus pageidaujamus pasirinkimus iš 13 psl.

TerraShield™

SINTETINIŲ MEDŽIAGŲ  
POVEIKIO MAŽINIMAS

INFORMUOTAS RŪPINIMASIS SAVIMI

Citrinų  
eterinis aliejus

Mandarinų 
eterinis aliejus

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate 
(Koncentruotas 
valiklis)

Kasdienės odos priežiūros rinkinys

dōTERRA  
On Guard™  
Dantų pasta

Šampūnas ir 
kondicionierius

dōTERRA  
On Guard™  
Laundry 
Detergent 
(Skalbiklis)

dōTERRA 
On Guard™  
Foaming 
Hand Wash 
(Putojantis 
rankų 
prausiklis)

Padeda valyti

On Guard™ valymo priemonės

Apsaugo ir atkuria

Rūpinimasis savimi

Tikslinga pagalba

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

dōTERRA Touch™ rinkinys

DDR Prime™

Sudarykite savo sveikatingumo planą
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Pasiekite savo sveikatingumo tikslus!

Pagrindiniai jūsų ir jūsų šeimos sveikatingumo prioritetai

1.

2.

3.

90 dienų tikslai

Užsirašykite savo sveikatingumo prioritetus ir raskite sprendimus. Jums tinkamų sprendimų galite rasti 13 ir 17 puslapiuose arba 
informaciniame vadove.

Eterinių aliejų informacinė knyga / mobilioji programėlė:

Jūsų turimi arba jums reikalingi sprendimai

Sudarykite savo kasdienio sveikatingumo planą.
Įtraukite į savo kasdienį planą rastus sprendimus.

Jauskitės įgalinti, rinkdamiesi sveikatingumą puoselėjančius sprendimus. Sudarykite 90 dienų sveikatingumo planą, įtraukdami 
jums reikalingus produktus į savo LRP užsakymus (rekomenduojama šiuos užsakymus pateikti mėnesio 5–15 dienomis).

– vietiniam 
naudojimui

– su maistu

Kasdieniai sveikatingumo įpročiai
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Bosvelijų eterinis aliejus I

ZenGest TerraZyme™ 
dōTERRA On Guard™
Citrinų eterinis aliejus

ZenGest TerraZyme™
dōTERRA Balance™
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+ ™ 
Levandų eterinis aliejus

RYTAS POPIETĖ VAKARAS

M

M

M

M

V

V

V

Kokie kiti sveikatingumą puoselėjantys pasirinkimai gali padėti jums siekti savo tikslų? (pvz., didesnis išgeriamo vandens 
kiekis, miegas, mankšta, mitybos pokyčiai ir pan.)

/           /           /           

4

Sveikatingumo konsultacija

BENDRA PV VERTĖ

1 MĖNESIO LRP 2 MĖNESIO LRP 3 MĖNESIO LRP

BENDRA PV VERTĖ BENDRA PV VERTĖ

M

M M

Data: Data: Data:
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Kaip pradėti
 GRYNI ALIEJAI

—  Arbatmedžių Valantis; naudingas odai; suteikia 
sveiką išvaizdą

—  Bazilikų Pikantiškiems patiekalams puikiai 
tinkamas žolinis prieskonis

—  Bergamočių Naudojant ant odos pasižymi 
skausmą malšinančiu ir raminančiu poveikiu

—  Bosvelijų Naudojamas ant odos padeda 
atsipalaiduoti, padeda sumažinti  
odos trūkumus

—  Bruknuolių Raminančiam masažui po mankštos
—  Cinamonų Stiprus saldus prieskonis  

maistui gardinti
—  Čiobrelių Lengvas žolinis maisto pagardas
—  Citrinų Maisto pagardas; suteikia patiekalams 

saldžiai rūgštaus prieskonio
—  Citrinžolių Subtilaus citrusinio kvapo; 

naudokite saldiems ar pikantiškiems 
patiekalams gardinti

—  Didžiųjų pocūgių Skatina pozityvią nuotaiką
—  Eukaliptų Naudojamas ant odos ir plaukų 

suteikia gyvybingumo
—  Greipfrutų Stiprus ir rūgštus maisto pagardas;  

gerina nuotaiką
—  Gvazdikėlių Prieskonis maistui gardinti; 

suteikia gaivų burnos kvapą
—  Imbierų Virtuvėje populiarus prieskonis, 

žinomas dėl šilto aromato ir skausmą 
malšinančio poveikio

—  Italinių šlamučių Pagerina odos išvaizdą 
—  Jasmine Touch Gerina nuotaiką; gali palaikyti 

sveiką odos išvaizdą; asmeniniai kvepalai
—  Juodųjų pipirų Sustiprina maisto skonį
—  Tujų Gali būti naudingas odai
—  Kadagių uogų Turi raminantį ir įžeminantį 

aromatą; gali būti naudingas odai
—  Kalendrų lapų Suteikia maistui gaivų  

gardų prieskonį 
—  Kalendrų sėklų Lengvas gėlinis  

maisto pagardas
—  Kardamonų Gardus maisto ir  

kepinių prieskonis
—  Kedrų Atskiestas ir naudojamas ant odos 

padeda palaikyti ją švarią ir suteikia  
sveiką išvaizdą 

—  Kiparisų Padeda pagerinti riebios odos išvaizdą
—  Kopalių Padeda palaikyti odą lygią ir švarią
—  Kvapiųjų auksabarzdžių Įžemina ir ramina 
—  Kvapiųjų kanangų Naudojamas kvepaluose  

ir plaukų priežiūros produktuose; 
pakylėjantis aromatas

—  Kvapiųjų šalavijų Ramina odą ir  
malšina skausmą

—  Laukinių apelsinų Suteikia žvalumo ir energijos
—  Levandų Gali palaikyti odą sveiką; naudojamas 

sustiprinti atsipalaidavimo pojūtį

—  Mairūnų Maisto pagardas; vartojamas į vidų 
pasižymi teigiamu raminančiu poveikiu

—  Melisų Naudokite ant odos, norėdami 
sustiprinti atsipalaidavimo pojūtį

—  Mirų Ramina odą; padeda palaikyti  
emocinę pusiausvyrą

—  Pačiulių Naudokite odai raminti ir valyti; gali 
padėti nusiraminti

—  Pankolių Išskirtinio saldymedžio aromato ir 
skonio; gardinkite vandenį ar arbatą

—  Pelargonijų Suteikia odai švarią ir sveiką 
išvaizdą

—  Pipirmėčių  Gaivinantis stiprus maisto pagardas
—  Raudonėlių Prieskoninis žolinis maisto pagardas
—  Romaniškų ramunėlių Odą, plaukus ir kūną 

raminantis poveikis 
—  Rose Touch Naudingas odai; gėlinis, 

pakylėjantis aromatas
—  Rozmarinų Žolinis maisto pagardas
—  Santalmedžių Naudingas odai ir plaukams; 

padeda pagerinti nuotaiką
—  Sibirinių kėnių Odą raminantis poveikis
—  Žaliųjų citrinų Sustiprina maisto skonį

 IŠSKIRTINIAI ALIEJŲ MIŠINIAI

—  AromaTouch™ Tepkite ant odos, norėdami 
sustiprinti atsipalaidavimo pojūtį

—  Citrus Bliss™ Suteikia žvalumo; padeda 
susikaupti ir aiškiai mąstyti

—  ClaryCalm™ Skausmą malšinantis ir 
raminantis poveikis

—  DDR Prime™  Palaiko gerą savijautą
—  Deep Blue™ Užteptas ant odos malšina 

skausmą ir ramina
—  dōTERRA Adaptiv™ Atpalaiduoja, bet suteikia 

energijos
—  dōTERRA Air™ Ramina pojūčius
—  dōTERRA Balance™ Padeda palaikyti 

pusiausvyrą ir skatina teigiamas mintis
—  dōTERRA On Guard™   Suteikia šiltą citrusinį 

prieskonį karštiems gėrimams ir desertams
—  dōTERRA Serenity™  Padeda atsipalaiduoti 

ir ramina
—  InTune™ Suteikia aiškumo pojūtį, pasižymi 

skausmą malšinančiu poveikiu
—  PastTense™ Padeda atsipalaiduoti
—  Salubelle™ Skatina odos atjaunėjimą
—  Smart & Sassy™  Skatina pozityvią nuotaiką; 

suteikia gyvybingumo užtaisą
—  TerraShield™ Sujungia nuo aplinkos 

nemalonumų saugančius eterinius aliejus
—  Yoga Kolekcija Stiprina jogos praktikos  

veiksmingumą
—  Zendocrine™  Lašinkite į citrusinius gėrimus, 

arbatas ar vandenį
—  ZenGest™ Naudokite po didelės ar sočios 

maisto porcijos

 SVEIKATINGUMAS

—  Deep Blue Polyphenol Complex™ Sukurtas 
taip, kad suteiktų organizmui skausmą 
malšinantį ir raminantį poveikį

—  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Papildo 
mitybą

—  Frakcionuotas kokosų aliejus Naudojamas 
skiedimui ir kaip odos drėkiklis

—  Fitoestrogenų kompleksas Standartizuotų 
augalų fitoestrogenų ir pilnaverčio maisto 
ekstraktų mišinys

—  TriEase™ minkštosios kapsulės Citrinų, 
levandų ir pipirmėčių eteriniai aliejai, lygiomis 
dalimis sumaišyti minkštojoje kapsulėje; 
patogu naudoti keliaujant ar lauke vykstančių 
renginių metu

—  Zendocrine™ Complex Sudėtinis patentuotas 
mandarinų, rozmarinų, pelargonijų, kadagių 
uogų ir kalendrų lapų eterinių aliejų mišinys

 

 ASMENINĖ HIGIENA

—  Correct-X™ Ramina odą ir malšina dirginimą
—  dōTERRA Salon Essentials™ Plaukus 

apsaugantis šampūnas ir glotninantis 
kondicionierius 

—  dōTERRA™ SPA rankų ir kūno losjonas  
Papildykite šią losjono bazę eteriniais aliejais

—  HD Clear™ Veido losjonas odos priežiūrai ir 
putojantis veido prausiklis

 KASDIENIAM GYVENIMUI

—  Deep Blue™ kremas Raminamasis losjonas
—  Difuzorius Lumo / Petal / Pilot / Volo 

Difuzoriai aliejams garinti
—  dōTERRA Air™ pastilės Patogus 

būdas mėgautis dōTERRA Air™ mišinio 
naudingosiomis savybėmis

—  dōTERRA On Guard™ dantų pasta  
Balinamoji dantų pasta

—  dōTERRA On Guard™ pastilės Patogus būdas 
mėgautis dōTERRA On Guard™ mišinio 
naudingosiomis savybėmis

—  dōTERRA On Guard™ putojantis rankų 
prausiklis Rankos dvelks citrusų gaiva ir švara

—  Vegetariškos kapsulės Tuščios gelinės kapsulės

Atsakomybės apribojimas. Ši informacija skirta tik švietimo tikslams ir nėra skirta pakeisti medicininę priežiūrą arba paskirti gydymą bet kokiai konkrečiai sveikatos būklei gydyti. Kreipkitės į kvalifikuotą sveikatos  
priežiūros paslaugų teikėją dėl gydymo.

Taip pat galima įsigyti:    Žirniukus       Inkštąsias kapsules
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Pirkite 1 pakuotę 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

arba Daily Nutrient Pack

Deep Blue 
Polyphenol Complex™ Mito2Max™ 

Kaip sukurti arba pakeisti užsakymą? 
•  Prisijunkite prie svetainės mydoterra.com. Spustelėkite „Kurti naują 

LRP ruošinį“ arba redaguokite į esamą LRP užsakymą įtrauktas 
prekes.

Kaip atšaukti lojalumo užsakymą? 
•  Savo lojalumo užsakymą bet kada galite atšaukti telefonu arba  

parašę elektroninį laišką adresu europeanorders@doterra.com. 
dōTERRA narių aptarnavimo skyrius padės jums panaudoti visus 
sukauptus nemokamus lojalumo taškus. Jei atšauksite savo lojalumo 
užsakymą, vėliau vėl pateikdami nuolatinius LRP užsakymus gausite 
pradinę 10 proc. dydžio LRP procentinę dalį.

Ar galiu grąžinti produktą? 
•  Per 30 dienų nuo prekės įsigijimo dōTERRA grąžina 90 proc. prekės 

kainos už atidarytus ir naudotus produktus ir 100 proc. prekės 
kainos už neatidarytus produktus.

Ar galiu pateikti daugiau nei vieną lojalumo užsakymą? 
•  Taip. Jei jaučiate poreikį pateikti daugiau nei vieną užsakymą per 

mėnesį, tiesiog pakeiskite savo lojalumo užsakymą ir pateikite jį bet 
kurią pasirinktą mėnesio dieną. Galite pateikti tiek užsakymų, kiek 
tik norite. Nepamirškite atšaukti visų užsakymų, kurių nenorite gauti 
kitą mėnesį.

Visada galite pateikti įprastinį didmeninio kliento užsakymą ir įsigyti prekių su 25 procentų 
nuolaida nuo mažmeninės kainos, tačiau daugiausiai sutaupysite sukūrę LRP (lojalumo 
programos) užsakymą – be to, tai suteiks teisę gauti nemokamų produktų.

Kada galiu panaudoti savo lojalumo taškus? 
•  Lojalumo taškai galioja 12 mėnesių nuo jų suteikimo datos.  

Juos galite panaudoti bet kada, kai juos gaunate. 

Kaip galiu susigrąžinti 100 procentų siuntimo išlaidų? 
•  Pateikus bet kokį lojalumo užsakymą, 50 procentų siuntimo 

išlaidų bus kompensuota siuntimo taškais. Likę 50 procentų bus 
kompensuoti siuntimo taškais tuo atveju, jei lojalumo užsakymas bus 
apdorotas internetu, nesikreipiant į narių aptarnavimo skyrių.

Kaip galiu pasinaudoti daugiausiai dōTERRA akcijų? 
•  Mėnesio 1–15 dienomis pateikite ne mažesnį kaip 125 PV (asmeninės 

vertės) lojalumo užsakymą. Tai suteikia teisę gauti mėnesio produktą 
nemokamai ir galimybę pasinaudoti bet kuriomis kitomis akcijomis. 
Atkreipkite dėmesį ne tik į prekės kainą, bet ir į PV – daugelis akcijų 
siejamos su PV ir prasideda mėnesio 1-ąją dieną.

DUK APIE LOJALUMO PROGRAMĄ

ASMENINĖS VERTĖS (PV) TURI VIRŠYTI 1 50 100 125
Lojalumo taškams išsaugoti

10–30 proc. taškų uždirbti ir LRP procentinei daliai didinti

Pasiekti reikalavimus pajamoms gauti 

Nemokamam mėnesio produktui gauti
(mėnesio 1–15 dienomis pateikti pasiūlymai)

Lojalumo programa Gudriausias būdas pirkti

ir pasirinkite iki dviejų toliau išvardytų prekių derinių mažesnėmis kainomis
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Veiksmingumas

Jei kyla rūpesčių, sprendimų galite 
rasti informaciniame vadove.

Skirtingiems žmonėms veiksmingi 
skirtingi aliejai. Jei nepavyksta pasiekti 
norimų rezultatų, išbandykite kitus 
aliejus ar kitus jų naudojimo būdus. 

Masažas gali padėti sustiprinti 
naudingą poveikį ir skatina greitą 
pasisavinimą.

Išbandykite skirtingus ir (arba) kelis 
naudojimo būdus.

Geriausios praktikos

Išlaikykite geriausią aliejų kokybę, sau-
godami juos nuo ekstremalios tempe-
ratūros ir tiesioginės saulės šviesos. 

Aliejus laikykite stikliniuose induose, 
nes laikui bėgant jie gali suskaidyti 
plastikinius indus.

dōTERRA™ aliejai yra labai stiprūs. 
Siekdami geriausių rezultatų, naudokite 
mažesnį aliejaus kiekį dažniau.

Kaip susigrąžinti 30 procentų NEMOKAMAIS  
produktų taškais?
•  Jūsų LRP procentinė dalis po pirmojo užsiregistravus pateikto 

užsakymo laikui bėgant vis didėja.

•  Pradinė LRP procentinė dalis priklauso nuo pirmojo įsigyto 
rinkinio. Nesvarbu, kokią procentinę dalį gaunate pradžioje, kas 
tris mėnesius ji padidėja 5 procentais, kol pasiekia maksimalią 
30 procentų dydžio LRP procentinę dalį.

Kaip panaudoti lojalumo taškus?
•  Savo virtualiame pirkinių krepšelyje pasirinkite „Naudoti 

taškus“ šalia produktų, už kuriuos norėtumėte atsiskaityti 
lojalumo taškais. Nauji taškai pridedami kitą mėnesį po 
užsakymo pateikimo, 15-ą mėnesio dieną.

SVARBIAUSI PATARIMAI

Lojalumo programa Gudriausias būdas pirkti

Saugumas

Saugokite, kad nepatektų į akis, nosies  
vidų ir ausis. 

Naudodami aliejus ant jautrios odos 
ir siekdami geresnio pasisavinimo, 
atskieskite juos frakcionuotu kokosų 
aliejumi. Vadovaukitės dōTERRA 
pateikiamomis rekomendacijomis dėl 
jautrumo. Jūsų patogumui dōTERRA 
Touch™ produktų liniją sudaro  
jau atskiesti aliejai.

Kelias valandas po citrinų, laukinių 
apelsinų, bergamočių, žaliųjų citrinų, 
greipfutų ir kitų citrusinių aliejų naudo-
jimo venkite saulės šviesos.

Perskaitykite etiketes ir vadovaukitės 
rekomendacijomis.

30 %

55 %

UŽDIRBKITE IKI 30 PROC. NEMOKAMAIS LOJALUMO TAŠKAIS
Jūsų LRP procentinė dalis laikui bėgant didėja.

25 PROC. DIDMENINIO KLIENTO NUOLAIDA

10 % 15 % 20 % 25 %

35 % 40 % 45 % 50 %

PROCENTAS NEMOKAMAIS LOJALUMO TAŠKAIS:

1-3 Mėnesį 4-6 Mėnesį 7-9 Mėnesį 10-12 Mėnesį 13+ Mėnesį

IŠ VISO SANTAUPŲ IR KREDITŲ:
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KIEKVIENAS BUTELIUKAS PRISIDEDA PRIE POKYČIO
Nuolat naudodami dōTERRA produktus galite pakeisti ne tik savo, bet ir augintojų bei jų šeimų visame pasaulyje 

gyvenimus. Kiekvienas aliejaus lašas simbolizuoja rankas, kurios puoselėjo žemę dėl mūsų naudos.

DALYKITĖS SU TAIS,  
KURIUOS MYLITE

SUSIKURKITE PAJAMŲ ŠALTINĮ  
IR DARYKITE ĮTAKĄ

KEISKITE KITŲ GYVENIMUS
Surenkite dōTERRA paskaitą 

savo draugams ir šeimai! 

Nario Nr.
Slaptažodis

Prisijungimas svetainėje mydoterra.com

Pagrindinė pagalba
Telefonas
El. paštas

Telefonas

Kita pagalba

Komandos skambutis / Interneto svetainė /  
„Facebook“ grupė (-s)Artėjančios paskaitos Jūsų vietovėje arba internete 

bei renginiai

El. paštas

Išsamią Europos narių aptarnavimo 
skyriaus kontaktinę informaciją 
galite rasti interneto svetainėje 
doterraeveryday.eu/contact

PAKEISKITE SAVO ATEITĮ
Pradėkite savo dōTERRA verslą, 

dalydamiesi natūraliais sprendimais ir 
įgalindami kitus daryti tą patį. 

Gaukite dōTERRA Daily 
Drop® pranešimus  
Elektroniniai gyvenimo būdo 
laiškai doterra.com skiltyje 
Living arba atsisiųskite 
mobiliąją programėlę.

Internetiniai seminarai Empowered 
Life Series
doterra.com/US/en/empowered-life-
series  
Peržiūrėkite šiuos internetinius 
seminarus ir sužinokite visus galimus 
dōTERRA produktų naudojimo būdus.

Sužinokite daugiau

*60219661*

60219661v3 EU LT
* Visi žodžiai su prekės ženklo arba registruotojo prekės ženklo simboliu yra bendrovės 
„dōTERRA Holdings, LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Gilinkite savo žinias ir semkitės 
šaunių idėjų, skaitydami  
žurnalą Living magazine

Gaukite aliejų informacinį 
vadovą arba atsisiųskite 
mobiliąją programėlę


