
™

dōTERRA požiūris
•  Tenkinami organizmo poreikiai ir 

sprendžiamos pagrindinės priežastys
•  Išgaunama iš augalų 
•  Didina sveikatingumą
•  Saugūs privalumai

• Sukurta simptomams valdyti 
•  Pagaminta iš išskirtų sintetinių medžiagų
•  Šalutiniai poveikiai (žinomi ir nežinomi)
•  Sveikatos priežiūrai visame pasaulyje 

kasmet išleidžiama apie 5,7 trilijono €
• Ar tai geresnis pasirinkimas?

 

Kodėl reikalingas naujas kokybės standartas? 

dōTERRA KOKYBĖS 
ir TYRUMO standartas

Eterinių aliejų klasės

SINTETINIAI

MAISTINIAI

PATIKRINTI

Patikrinti. Patikimi. 
•  Augalai renkami jų natūraliose augimo vietose.
•  Patikrintas tyrumas; be papildomų medžiagų ir 

kenksmingų teršalų.
•  Griežti tyrimai užtikrina autentiškumą ir stiprumą.

Natural Solutions 
Natūralūs sprendimai paprastam ir įgalinančiam gyvenimui

Modernus požiūris

Ar jaučiate saugių, veiksmingų ir prieinamų sveikatos priežiūros sprendimų poreikį?

JŪS GALITE RINKTIS

KAIP NAUDOTI dōTERRA ALIEJUS

ETERINIAI ALIEJAI YRA VEIKSMINGI dōTERRA PRODUKTAI SAUGŪS IR VISIŠKAI TYRI

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!

Veiksmingi gamtos sprendimai
•  Iš augalų išskiriami ir  

distiliuojami junginiai,  
turintys naudingų savybių.

•  Sudėtyje yra šimtai skirtingų  
junginių, suteikiantys sudėtinių  
ir universalių savybių, kurios  
pasižymi įvairiais privalumais.

•  Veikia kartu su organizmu,  
kad spręstų problemas ir  
pagrindines priežastis.

• Prieinami. 

GAMINA GAMTA        SPRENDŽIAM
A PAG
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Ė PRIEŽASTIS        PATENKINAMI O
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SIMPTOMAI

PAGRINDINĖ  
PRIEŽASTIS

GAMINA ŽMOGUS          KO
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JA
M

A SU SIMPTOMAIS        
  POREI

KI
A

I I
ŠL

IE
KA SIMPTOMAI

PAGRINDINĖ 
PRIEŽASTIS

Arba

=   
1 kg pipirmėčių  

lapų
15 ml buteliukas

Eteriniai aliejai 
pereina per ląstelės 

membraną

PEPPERMINT 
LEAF

PADIDINTA

Pipirmėtės lapo aliejaus maišelis

Pagaminimo metu visa informacija yra teisinga.
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Įgalintas gyvenimas
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Po 2 kapsules pusryčiaujant 
ir vakarieniaujant 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™:

1 1

2 2

3 3

1. KOKIE YRA SVARBIAUSI JŪSŲ SVEIKATINGUMO PRIORITETAI?

Noriu jaustis mažiau:

Pamėginkite įtraukti šiuos pokyčius į savo kasdienę rutiną.

Noriu jaustis labiau:

2. AR ESATE PASIRENGĘ ATRASTI PAPRASTUS SPRENDIMUS?

3. IŠBANDYKITE ŠIUOS KASDIENIUS ĮPROČIUS

Maisto papildai siekiantiems 
gyvybingumo ir geros savijautos.

•  MICROPLEX VMz™: Pilnaverčiai 
multivitaminai ir mineralai

•  ALPHA CRS™+: Sudėtyje yra išskirtinio patentuoto 
dōTERRA mišinio su veiksmingais polifenoliais

•  xEO MEGA™: Aprūpina organizmą visu karotenoidų spektru 
ir devyniais eteriniais aliejais

13
dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV) POPULIARIAUSIAS  POPULIARIAUSIAS  

PRODUKTASPRODUKTAS
30 dienų 

pasitenkinimo
garantija

dōTERRA AIR™
•  Padeda nuraminti pojūčius
•  Suteikia lengvo kvėpavimo pojūtį

ZENGESTENGEST™™  

•  Lašinkite į citrusinius gėrimus, arbatas 
ar vandenį

•  Vos vienas lašas per dieną taps naujo 
gyvenimo būdo pradžia

PASTTENSE™
•  Slopina įtampą ir diskomfortą
•  Tepkite smilkinius ar sprandą
•  Suteikia žvalumo ir energijos

ARBATMEDŽIŲ ETERINIS  
ALIEJUS
•  Jaunina ir valo odą
•  Ramina sudirgusią odą
•  Padeda palaikyti sveiką odos išvaizdą

LEVANDŲ ETERINIS ALIEJUS
•  Ramina sudirgusią odą 
•  Skatina atsipalaiduoti
•  Tepkite ant odos, kai norite ją 

nuraminti po saulės vonių
•  Padeda nurimti

dōTERRA SERENITY™
•  Naudojamas norint nusiraminti  

ir atsipalaiduoti
•  Puikus vakaro rutinos priedas

AROMATOUCH™ 
•  Naudokite skausmą  

malšinančiam masažui
•  Padeda atsipalaiduoti 

FRAKCIONUOTAS 
KOKOSŲ ALIEJUS
•  Bekvapis bazinis aliejus
•  Puikiai tinka skiesti eteriniams 

aliejams, naudojant juos  
ant jautrios odos

•  Nuolatiniam naudojimui  
konkrečiose vietose

•  Naudokite aliejams skiesti

DEEP BLUE RUB™
• Naudokite prieš treniruotę ir po jos
•  Naudokite raminančiam ir 

atpalaiduojančiam raumenų masažui
•  Tepkite raumenis po darbo  

dienos ar pakilnoję sunkius daiktus

BOSVELIJŲ ETERINIS ALIEJUS
•  Jaunina ir ramina odą
•  Gerina nuotaiką, padeda atrasti  

proto pusiausvyrą
•  Palepinkite plaštakas ir pėdas masažu 

su bosvelijų aliejumi – tai šildanti ir 
maloni patirtis

ON GUARD™
•   Suteikia šiltą citrusinį prieskonį  

karštiems gėrimams ir desertams
• Suteikia energijos ir pakylėja

CITRINŲ ETERINIS ALIEJUS
•  Šaltai spaustas iš citrinų žievelių:  

taip išlaikomos visos naudingos ir 
stiprios savybės

•  Maistui ir gėrimams gardinti
•  Įlašinkite į vandenį, norėdami  

pasigaminti alternatyvą saldintiems 
gaiviesiems gėrimams
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Citrinų eterinis 
aliejus:

Bosvelijų eterinis 
aliejus:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 lašas į vandenį per dieną

Masažuokite odą, kai norite  
subalansuoti emocijas

Suteikia energijos; 1 lašas į vandenį  
per dieną
Įžemina; 2–3 lašai ant odos

Gyvos bakterijų kultūros; 1 kapsulė  
per dieną 
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RINKINYS VERSLO  
VADOVUI BUSINESS  
LEADER

FAST TRACK PREMIJA
+ 400 lojalumo taškų*
Pradėkite su 25 proc.  
LRP procentine dalimi

RINKINYS NAMAMS RINKINYS ŠEIMAI

Pasirinkite jums tinkamiausią rinkinį

dōTERRA didmeninė narystė kainuoja 20 €, o perkant bet kurį na-
rystės rinkinį taikoma nuolaida. Kasmetinio atnaujinimo kaina – 15 €. 
Atnaujinę narystę, NEMOKAMAI gausite 15 ml pipirmėčių eterinio 
aliejaus! (Didmeninė kaina – 17,50 €.)
Pirmiau pateiktos kainos yra be PVM.

Užsisakykite 
kreipdamiesi į savo 

sveikatingumo 
advokatą.

Užsiregistruokite 
ir mėgaukitės 25 
proc. mažesne už 
mažmeninę kaina!

ARBA

MAŽMENINĖ 
KAINA

DIDMENINĖ 
KAINA

Rinkinį sudaro: Dauguma aliejų, daugelis produktų sveikatingumui puoselėti, spa linijos produktai, produktai buičiai, dōTERRA Essential  
Aromatics™ aliejai, 2,3 ml gintaro spalvos buteliukai (12 vnt.), difuzorius dōTERRA Lumo™ ir Essentials bukletas. Išsamesnės informacijos apie 

rinkinį rasite interneto svetainėje doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information.

Rinkinį sudaro: 15 ml bosvelijų, levandų, citrinų, arbatmedžių, raudonėlių, 
pipirmėčių eteriniai aliejai, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,  

On Guard™, difuzorius dōTERRA Petal™ ir Essentials bukletas.

Rinkinį sudaro: 5 ml bosvelijų, levandų, citrinų, arbatmedžių, raudonėlių, 
pipirmėčių eteriniai aliejai, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, 

On Guard™ ir Essentials bukletas.



PASITENKINIM

O

30 DIENŲ

PRODUKTO 
GARANTIJA

•  Norėdami uždirbti nemokamų lojalumo taškų, turite 
pateikti ne mažesnį kaip 50 PV† vertės mėnesio lojalumo 
užsakymą.* Pakeiskite arba atšaukite bet kuriuo metu.  

•  NEMOKAMŲ lojalumo taškų procentinė dalis kas tris 
mėnesius padidėja 5 proc., kol pasiekiate 30 proc.!*

Pateikite vieną 125 PV† vertės ar didesnį 
lojalumo užsakymą, kuris apdorojamas 
iki kiekvieno mėnesio 15 d. (imtinai), ir 
gaukite mėnesio produktą nemokamai.

RINKINYS NATURAL SOLUTIONS

GUDRIAUSIAS BŪDAS PIRKTI: Lojalumo programa (LRP)

Pradinė LRP  
procentinė dalis: 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

FAST TRACK PREMIJA
+ 100 NEMOKAMŲ  

lojalumo taškų*
Pradėkite su 15 proc.  

LRP procentine dalimi

NEMO-

KAMAI

Rinkinį sudaro (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, arbatmedžių eterinis aliejus, AromaTouch™, bosvelijų eterinis aliejus, dōTERRA Air™, 
dōTERRA Balance™, levandų eterinis aliejus, citrinų eterinis aliejus, pipirmėčių eterinis aliejus, On Guard™, laukinių apelsinų eterinis aliejus, 

PastTense™ (10 ml), On Guard™ žirniukai, On Guard™ dantų pasta, On Guard™ rankų prausiklis su dviem dozatoriais, On Guard™+ minkštosios 
kapsulės, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ kvapų pieštukas, Deep Blue™ kremas, ZenGest™ TerraZyme, 

dōTERRA Salon Essentials™ plaukus apsaugantis šampūnas, dōTERRA Salon Essentials™ glotninantis kondicionierius, frakcionuotas kokosų 
aliejus (115 ml), difuzorius dōTERRA Lumo™, medinė dėžutė ir Essentials bukletas.

Produkto garantija: Išsamesnės informacijos rasite dōTERRA grąžinimo politikoje.
*Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiekti reikalavimus, ieškokite lojalumo programos skrajutėje.      †Asmeninė vertė (PV)

Pagaminimo metu visa informacija yra teisinga.



KIENO GYVENIMĄ NORITE PAKEISTI?

gyvenimus Keičiame 

PAKEISTI SAVO GYVENIMĄ!

PUOSELĖJANTĮ GYVENIMO BŪDĄ
live GYVENKITE SVEIKATINGUMĄ

Įsigykite Live vadovą ir suplanuokite savo gyvenimo būdo apžvalgą
• Siekite geriausių rezultatų su turimais produktais tiek sau, tiek savo šeimai.
• Pasinaudokite visa didmeninės narystės suteikiama nauda.

KEISTI KITŲ GYVENIMUS!

share
DALYKITĖS SU KITAIS

Įsigykite Share vadovą ir suplanuokite savo pristatymų organizavimo apžvalgą
•  Surenkite paskaitą ir padėkite draugams bei šeimos nariams atrasti  

natūralius sprendimus.
• Uždirbkite nemokamų produktų ir dar daugiau!

KEISTI SAVO ATEITĮ!

ŠALTINĮ IR DARYKITE ĮTAKĄ
build SUSIKURKITE PAJAMŲ

Įsigykite Build vadovą ir suplanuokite savo verslo apžvalgą
• Pradėkite savo dōTERRA verslą su patikrintais mokymais ir efektyvia pagalba.
• Kurkite papildomą pajamų šaltinį ir gyvenimą su daugiau laisvės!†

KEISTI PASAULĮ:
Kiekvienas pirkinys į gera keičia 
augintojų ir jų bendruomenių gyvenimus 
per dōTERRA Co-Impact Sourcing™ ir 
dōTERRA Healing Hands™ iniciatyvas, 
apie kurias galite daugiau sužinoti 
doterra.eu > Mūsų istorija > dōTERRA  
išskirtinumas.

Kiekvieną kartą įsigydami  
dōTERRA eterinių aliejų, keičiate kitų 

žmonių gyvenimus. – Emily Wright

dōTERRA kiekvieną dieną visame pasaulyje gerina gyvenimus. Prisijunkite 
prie mūsų ir kartu paverskime šį pasaulį geresne ir laimingesne vieta.

†Rezultatai gali būti įvairūs.

Pagaminimo metu visa informacija yra teisinga.



Kaip pradėti
 GRYNI ALIEJAI

—  Tujų  Gali būti naudingas odai.
—  Bazilikų  Pikantiškiems patiekalams puikiai 

tinkamas žolinis prieskonis.
—  Bergamočių  Naudojant ant odos pasižymi 

skausmą malšinančiu ir raminančiu poveikiu.
—  Juodųjų pipirų  Sustiprina maisto skonį.
—  Kardamonų  Gardus maisto ir kepinių prieskonis.
—  Kedrų  Atskiestas ir naudojamas ant odos padeda 

palaikyti ją švarią ir suteikia sveiką išvaizdą. 
—  Kalendrų lapų  Suteikia maistui gaivų  

gardų prieskonį. 
—  Cinamonų  Stiprus saldus prieskonis  

maistui gardinti.
—  Kvapiųjų šalavijų  Ramina odą ir malšina skausmą.
—  Gvazdikėlių  Prieskonis maistui gardinti; 

suteikia gaivų burnos kvapą.
—  Kopalių  Padeda palaikyti odą lygią ir švarią.
—  Kalendrų sėklų  Lengvas gėlinis maisto pagardas.
—  Kiparisų  Padeda pagerinti riebios odos išvaizdą.
—  Didžiųjų pocūgių  Skatina pozityvią nuotaiką.
—  Eukaliptų  Naudojamas ant odos ir plaukų 

suteikia gyvybingumo.
—  Pankolių  Išskirtinio saldymedžio aromato  

ir skonio; gardinkite vandenį ar arbatą.
—  Bosvelijų  Naudojamas ant odos padeda 

atsipalaiduoti, padeda sumažinti odos trūkumus.
—  Pelargonijų  Suteikia odai švarią ir sveiką išvaizdą.
—  Imbierų  Virtuvėje populiarus prieskonis, 

žinomas dėl šilto aromato ir skausmą 
malšinančio poveikio.

—  Greipfrutų  Stiprus ir rūgštus maisto pagardas;  
gerina nuotaiką.

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

sveiką odos išvaizdą; asmeniniai kvepalai.
—  Kadagių uogų  Turi raminantį ir įžeminantį 

aromatą; gali būti naudingas odai.
—  Levandų  Gali palaikyti odą sveiką; naudojamas 

sustiprinti atsipalaidavimo pojūtį.
—  Citrinų  Maisto pagardas; suteikia patiekalams 

saldžiai rūgštaus prieskonio.
—  Citrinžolių  Subtilaus citrusinio kvapo; 

naudokite saldiems ar pikantiškiems 
patiekalams gardinti.

—  Žaliųjų citrinų  Sustiprina maisto skonį.
—  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.
—  Raudonėlių  Prieskoninis žolinis maisto pagardas.
—  Pačiulių  Naudokite odai raminti ir valyti;  

gali padėti nusiraminti.

—  Pipirmėčių  Gaivinantis stiprus  
maisto pagardas. 

—  Romaniškų ramunėlių  Odą, plaukus ir kūną 
raminantis poveikis. 

—  Rozmarinų  Žolinis maisto pagardas.
—  Rose Touch  Naudingas odai; gėlinis,  

pakylėjantis aromatas. 
—  Santalmedžių  Naudingas odai ir plaukams; 

padeda pagerinti nuotaiką.
—  Sibirinių kėnių  Odą raminantis poveikis.
—  Arbatmedžių  Valantis; naudingas odai; 

suteikia sveiką išvaizdą.
—  Čiobrelių  Lengvas žolinis maisto pagardas.
—  Kvapiųjų auksabarzdžių  Įžemina ir ramina. 
—  Laukinių apelsinų  Suteikia žvalumo ir energijos.
—  Kvapiųjų kanangų  Naudojamas kvepaluose 

ir plaukų priežiūros produktuose; 
pakylėjantis aromatas.

 IŠSKIRTINIAI ALIEJŲ MIŠINIAI

—  dōTERRA Adaptiv™  Atpalaiduoja, bet  
suteikia energijos.

—  dōTERRA Air™  Ramina pojūčius.
—  AromaTouch™  Tepkite ant odos, norėdami 

sustiprinti atsipalaidavimo pojūtį.
—  dōTERRA Balance™  Padeda palaikyti 

pusiausvyrą ir skatina teigiamas mintis.
—  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.
—  InTune™  Suteikia aiškumo pojūtį, pasižymi 

skausmą malšinančiu poveikiu.
—  On Guard™   Suteikia šiltą citrusinį 

prieskonį karštiems gėrimams ir desertams.
—  PastTense™  Padeda atsipalaiduoti.
—  Salubelle™  Skatina odos atjaunėjimą.
—  dōTERRA Serenity™  Padeda atsipalaiduoti 

ir ramina.
—  Smart & Sassy™  Skatina pozityvią nuotaiką; 

suteikia gyvybingumo užtaisą.
—  TerraShield™  Sujungia eterinius aliejus, kurie 

nuo seno žinomi kaip apsaugantys nuo  
gamtos nemalonumų.

—  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™ polifenolių kompleksas  Sukurtas 
taip, kad suteiktų organizmui skausmą 
malšinantį ir raminantį poveikį.

—  Frakcionuotas kokosų aliejus  Naudojamas 
skiedimui ir kaip odos drėkiklis.

—  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™   
Papildo mitybą.

—  Fitoestrogenų kompleksas Lifetime  
Standartizuotų augalų fitoestrogenų ir 
pilnaverčio maisto ekstraktų mišinys.

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

—  Zendocrine™ kompleksas  Patentuotas 
mandarinų, rozmarinų, pelargonijų, kadagių 
uogų ir kalendrų lapų eterinių aliejų mišinys.

 

 ASMENINĖ HIGIENA

—  Correct-X™  Ramina odą ir malšina dirginimą.
—  dōTERRA™ SPA rankų ir kūno losjonas   

Papildykite šią losjono bazę eteriniais aliejais.
—  HD Clear™  Veido losjonas odos priežiūrai ir 

putojantis veido prausiklis.
—  dōTERRA Salon Essentials™  Plaukus 

apsaugantis šampūnas ir glotninantis 
kondicionierius. 

 KASDIENIAM GYVENIMUI

—  dōTERRA Air™ pastilės  Patogus 
būdas mėgautis dōTERRA Air™ mišinio 
naudingosiomis savybėmis.

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

Laluz™  Difuzoriai aliejams garinti.
—  On Guard™ pastilės  Patogus būdas mėgautis 

On Guard™ mišinio naudingosiomis savybėmis.
—  On Guard™ putojantis rankų prausiklis  

Rankos dvelks citrusų gaiva ir švara.
—  On Guard™ dantų pasta  Balinamoji  

dantų pasta.
—  Vegetariškos kapsulės  Tuščios gelinės kapsulės.

Taip pat galima įsigyti: Žirniukus Minkštąsias kapsules

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.

Pagaminimo metu visa informacija yra teisinga.
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