
PRODUKTŲ VADOVAS | EUROPA LIETUVIŲ



MŪSŲ MISIJA
Bendrovėje dōTERRA esame įsipareigoję dalytis gyvenimą praturtinančia 
eterinių aliejų nauda su visu pasauliu. To siekiame tokiais būdais: 

•   Kartu su itin išsilavinusiais ir patyrusiais botanikais, 
chemikais, sveikatos srities mokslininkais ir 
sveikatos priežiūros specialistais atrandame ir 
vystome aukščiausios pasaulyje kokybės eterinių 
aliejų produktus.

•   Gaminame savo eterinius aliejus pagal aukščiausią 
eteriniams aliejams taikomą kokybės, tyrumo ir 
saugumo standartą – CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (tyri, sertifikuoti, patikrintos kokybės).

•   Mūsų produktus platina Wellness Advocates 
(Sveikatingumo advokatai), kurie, dirbdami iš 
namų, supažindina, moko ir parduoda dōTERRA 
sveikatingumo produktus savo vietovėje 
žmogiškojo kontakto metu ir visame pasaulyje, 
naudodamiesi suasmenintomis internetinėmis 
prekybos vietomis.

•   Suteikiame edukacijos galimybes visiems 
žmonėms, besidomintiems, kaip patikrintos 
kokybės eteriniai aliejai gali būti naudojami kaip 
sveikatingumo ir rūpinimosi savimi alternatyva.

•   Suburiame tradicinės ir alternatyvios medicinos 
sveikatos priežiūros specialistus ir skatiname juos 
toliau tyrinėti ir naudoti eterinius aliejus 
modernioje sveikatos priežiūros praktikoje.



dōTERRA™ patentuotais sveikatingumo produktais su eteriniais aliejais prekiauja išskirtinai Wellness Advocates 

(Sveikatingumo advokatai), kurie dalijasi jais tiesiogiai, suasmenintose interneto svetainėse ir sveikatingumo 

centruose bei SPA salonuose visame pasaulyje. Norėdami užsisakyti, kreipkitės į Wellness Advocate 

(Sveikatingumo advokatą), iš kurio gavote šį produktų vadovą, arba paskambinkite vienu iš ant vadovo nugarėlės 

nurodytų numerių ir raskite jūsų vietovėje dirbantį sveikatingumo advokatą. Produktų galite įsigyti iš Wellness 

Advocates (Sveikatingumo advokatų).
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2008-aisiais metais susibūrė sveikatos priežiūros ir verslo specialistų grupė, turinti bendrą viziją 
– dalytis tyrų eterinių aliejų galia su pasauliu. Kiekvienas iš jų suprato, kad eteriniai aliejai – kai 
tinkamai išgaunami optimaliuose regionuose ir kruopščiai ištiriami, siekiant užtikrinti aukščiausią 
tyrumą ir veiksmingumą – yra Žemės dovana žmonijai. Jie įsteigė bendrovę ir pavadino ją dōTERRA 
– tai lotyniškos kilmės žodis, reiškiantis „Žemės dovana“. Su šia dovana atsiranda ir didelė 
atsakomybė gerbti kiekvieno elemento galią, kiekvieno augintojo patirtį ir kiekvienos prisidedančios 
bendruomenės potencialą. 

dōTERRA siekia išlaikyti aukščiausią tyrumo ir tvarumo lygį, bendradarbiaudama su vietiniais 
augintojais visame pasaulyje ir vykdydama programą Co-Impact Sourcing™. Šis unikalus modelis 
pasižymi ilgalaikėmis abiems pusėms naudingomis tiekimo partnerystėmis, kai augalus ir jų augimo 
aplinką prižiūri patyrę vietiniai ūkininkai. Savo ruožtu dōTERRA suteikia jiems darbą su sąžiningu 
atlyginimu – tai stiprina vietos ekonomiką ir kuria sveikesnes stabilias tiekimo grandines. 

Kiekvienas dōTERRA eterinis aliejus yra kruopščiai patikrinamas pagal CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (sertifikuoti, tyri, patikrintos kokybės) standartą, naudojant pažangiausius eterinių aliejų 
tyrimų ir bandymų metodus. dōTERRA taip pat remiasi Mokslo patariamosios tarybos vis 
gilinamomis žiniomis ir patirtimi. Šią tarybą sudaro chemijos, mikrobiologijos, botanikos,  
tiriamojo mokslo, fiziologijos bei mitybos specialistai iš viso pasaulio. 

Nuo dōTERRA pradžios nepriklausomi Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai) pasidalijo 
gyvenimą praturtinančiais dōTERRA CPTG™ eterinių aliejų privalumais su milijonais klientų  
visame pasaulyje. 

dōTERRA tapo pasauline integruotos sveikatos ir sveikatingumo bendrove bei didžiausia pasaulyje 
eterinių aliejų bendrove*. Bendradarbiaudama su gerbiamais medicinos specialistais ir pasaulyje 
pripažintais mokslinių tyrimų partneriais, dōTERRA iš esmės pakeitė sveikatos priežiūrą, 
praplėsdama tradicinių medicinos specialistų požiūrį alternatyviomis priemonėmis, 
patenkinančiomis individualius sveikatingumo poreikius. 

Kad užtikrintų, jog dōTERRA niekada nepamirš šios dovanos šventumo, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose registruota labdaros organizacija dōTERRA Healing Hands Foundation™ suteikia  
išteklių ir priemonių pasaulinėms tiekimo bendruomenėms ir labdaros organizacijoms, kurios 
padeda užtikrinti savarankiškumą, sveikatos priežiūrą, švietimą, higienos sąlygas ir kovoja su  
prekyba žmonėmis. 

Su pagarba siūlome šias „Žemės dovanas“ jums ir jūsų šeimai. 

dōTERRA ISTORIJA
Keičiame pasaulį po vieną lašą, po vieną žmogų, po vieną bendruomenę vienu metu

* Patvirtintas pasaulinės rinkos lyderis pasaulinėje aromaterapijos ir eterinių aliejų rinkoje.
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CPTG Certified Pure Tested Grade™  
(sertifikuoti, tyri, patvirtintos kokybės)
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade™ (sertifikuoti, tyri, patikrintos kokybės) eteriniai aliejai yra 
tyri natūralūs aromatiniai junginiai, kruopščiai išskirti iš augalų. Jų sudėtyje nėra užpildų ar dirbtinių 
ingredientų, kurie praskiestų jų veiksmingąsias savybes, be to, juose nėra teršalų ar kitų cheminių 
medžiagų priemaišų.

Mums itin svarbu apsaugoti savo aliejus nuo pašalinių medžiagų, nes taip užtikriname, kad aliejų 
aktyviųjų junginių koncentracija yra tinkamo lygio, o aliejai yra saugūs ir veiksmingi. Daugelis aliejų 
pristatomi kaip terapinės klasės aliejai, dalis gali būti tyri, tačiau tik nedidelės jų dalies cheminė sudėtis 
yra tiriama taikant griežčiausius standartus. dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade eteriniai aliejai 
yra patikrinti masių spektrometrijos ir dujų chromatografijos metodu, siekiant užtikrinti, kad kiekviena 
aliejų partija yra tyra ir veiksmingos sudėties.

dōTERRA artimai bendradarbiauja su visame pasaulyje dirbančiais geriausiais aliejų chemikais ir 
augintojais, kurie padeda pasirinkti tinkamos rūšies augalus, augančius tobulomis klimato sąlygomis,  
ir užtikrina, kad jie kruopščiai surenkami tinkamu metu. Augalų aromatiniai junginiai yra talentingai 
išgaunami patyrusių distiliuotojų, o siekiant užtikrinti tyrumą ir sudėtį, atliekama cheminė analizė. 
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade eteriniai aliejai yra vieni iš tyriausių ir vertingiausių  
eterinių aliejų, kuriuos šiandien galite rasti pasaulyje.

Visiems dōTERRA sveikatingumo produktams taikomi vienodai griežti saugumo ir veiksmingumo 
standartai. Mokslinė patariamoji taryba rūpinasi, kad dōTERRA bendradarbiautų tik su pačiais 
geriausiais plėtros ir gamybos partneriais, kurie yra sertifikuoti pagal Good Manufacturing Practice 
(GMP, geros gamybos praktika) standartą ir rinkoje garsėja šiuolaikiškiausiomis inovacijomis ir 
aukščiausia kokybe. Kiekvienas dōTERRA produktas neabejotinai patenkins ir viršys klientų lūkesčius.

Patikrinti, patikimi.
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dōTERRA augalų augintojų ir distiliuotojų tinklas apima visą pasaulį ir driekiasi nuo Italijos iki 
Madagaskaro, nuo Argentinos iki Naujosios Zelandijos. Tik tyriausi ir veiksmingiausi eteriniai aliejai 
atitinka mūsų griežtus CPTG Certified Pure Tested Grade™ standartus. 

Bendrovei dōTERRA visame pasaulyje ieškant aukščiausios kokybės aliejų išteklių, kartu esame 
įsipareigoję kurti išliekančius santykius, kurie naudingi mūsų augintojams. To siekiame laikydamiesi 
savo tiekimo gairėse numatytų principų.

Daugiau nei pusė šalių, iš kurių dōTERRA tiekia daugiau kaip 130 aliejų, yra laikomos 
besivystančiomis šalimis. Pasitelkdama iniciatyvą Co-Impact Sourcing™, dōTERRA padeda šiuose 
regionuose gyvenančioms bendruomenėms išbristi iš skurdo ir nepalankių aplinkybių, užtikrindama 
ilgalaikes abiems pusėms naudingas tiekimo partnerystes su pastoviomis darbo vietomis ir 
patikimomis pajamomis.

dōTERRA aliejaus ištekliai Aliejus, išgautas pagal Co-Impact programą:

Sprendimai skurdui mažinti

Aplinkos tausojimas
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Per visą pasaulio istoriją daugelis kultūrų 
naudojo eterinius aliejus dėl jų sveikatą 
stiprinančių savybių. Dėl moderniaisiais laikais 
plintančio holistinio požiūrio į rūpinimąsi savimi 
bei dėl vis gausėjančio alternatyvių sveikatos 
praktikų naudos mokslinio pagrindimo, eterinių 
aliejų nauda sveikatai vėl atrandama iš naujo. 
Daugelis aliejų pasižymi stipriomis savybėmis. 
Dėl unikalios cheminės struktūros ant odos 
naudojami aliejai gali suteikti kryptingą poveikį,  
o tam tikrus aliejus galima net naudoti į vidų. 

Išgavimo būdai
Eteriniai aliejai dažniausiai išgaunami 
distiliuojant augalus neaukštoje temperatūroje 
– tai procesas, kurio metu veikiant slėgiu garai 
cirkuliuoja augalo medžiagomis ir į juos 
išskiriamas eterinis aliejus. Vėstant garų 
mišiniui, vanduo ir aliejai atsiskiria ir galima 
surinkti patį tyriausią aliejų. Siekiant užtikrinti 
aukščiausios kokybės teisingos cheminės 
sudėties aliejų ekstraktą, reikia labai atidžiai 
stebėti temperatūrą ir slėgį. Jei slėgis ir 
temperatūra bus nepakankamai dideli, 
vertingas aliejus neišsiskirs, o jei per dideli 
– gali pakisti subtili ekstrakto cheminė sudėtis 
ir nukentėti jo stiprumas.

Norint išgauti tyriausią ir stipriausią eterinį 
aliejų, svarbu ne tik tiksliai atlikti ekstrakcijos 
procesą, bet ir kruopščiai pasirinkti augalų 
rūšis, jų dalis ir rinkimo būdą. Šis sudėtingas 
procesas yra ir menas, ir mokslas. Patyrę 
augintojai ir distiliuotojai turi dirbti kartu,  
kad užtikrintų aukščiausią produkto kokybę. 

Eteriniai aliejai yra natūralūs aromatiniai junginiai, randami sėklose, žievėje, stiebuose, šaknyse, žieduose 
ir kitose augalo dalyse. Jų kvapas gali būti nuostabus ir stiprus. Jei kada nors mėgavotės rožės aromatu, 
pasivaikščiojimu po levandų lauką ar šviežiai nupjautos mėtos kvapu, esate patyręs eterinių aliejų 
aromatines savybes. Eteriniai aliejai gali pakelti nuotaiką, nuraminti pojūčius ir sukelti stiprų emocinį 
atsaką. Tačiau eteriniai aliejai naudojami ne vien dėl patrauklaus kvapo.

Kas yra 
ETERINIAI ALIEJAI?

KAS YRA ETERINIAI ALIEJAI?
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Naudojimas
Eteriniai aliejai naudojami siekiant labai įvairaus emocinio ir fizinio poveikio. Juos galima naudoti pavienius 
arba sudėtiniuose mišiniuose, priklausomai nuo konkretaus poreikio ir siekiamų rezultatų. Naudoti eterinius 
aliejus yra itin paprasta, tačiau jie pakeičia gyvenimą. Bendradarbiaudami su patyrusiais eterinių aliejų 
naudotojais nauji eterinių aliejų mėgėjai galės mėgautis naudingesne ir malonesne patirtimi.

Eteriniai aliejai yra stiprūs koncentruoti augalų ekstraktai, kurie turi būti naudojami tik kaip nurodyta. Vis 
dėlto tai yra stiprūs koncentruoti produktai, kuriuos naudoti derėtų atsargiai. Naudokite tik tyrus eterinius 
aliejus ir vadovaukitės etiketėse pateiktais įspėjimais ir instrukcijomis. Eterinių aliejų niekada negalima lašinti  
į akis ar Eterinių aliejų niekada negalima lašinti į akis ar ausies kanalą. Jei naudodami eterinius aliejus ant 
odos pastebite paraudimą ar sudirgimą, paveiktą vietą patepkite baziniu aliejumi, pavyzdžiui, Fractionated 
Coconut Oil (Frakcionuotu kokosų aliejumi) – vanduo neatskiedžia eterinių aliejų. Jei laukiatės ar esate 
prižiūrimi gydytojo, prieš naudodami eterinius aliejus pasitarkite su savo medicinos specialistu.



LAVENDER (LEVANDŲ) ETERINIS ALIEJUS Lavandula angustifolia

• Prieš miegą tepkite padus ar užlašinkite ant pagalvės
• Naudokite su vonios druska ir pasijuskite lyg atpalaiduojančiame SPA
•  Nedidelį kiekį tepkite ant saulėje nudegusios odos
•  Tepkite neramaus vaiko nugarą, rankas ar pėdas
•  Naudokite kartais pasireiškiančiam odos sudirginimui nuraminti
•  Nuraminkite jautrią odą ir poras po depiliacijos
•  Tepkite sausas suskirdusias lūpas prieš naudodami lūpų balzamą
•  Įlašinkite į losjoną ir mėgaukitės stresą malšinančiu rankų masažu

LEMON (CITRINŲ) ETERINIS ALIEJUS Citrus limon

• Įlašinkite vieną lašą į buteliuką vandens ar restorane patiekiamą vandenį
•  Įlašinkite į lašelį medaus ir sučiulpkite
•  Naudokite gamindami savo mėgstamiausius skanėstus ir desertus – tai 

suteiks jiems saldumo ir išskirtinumo

PEPPERMINT (PIPIRMĖČIŲ) ETERINIS ALIEJUS Mentha piperita

• Įlašinkite vieną ar du lašus į mėgstamiausią glotnutį – tai suteiks jam  
mėtinį prieskonį

•  Kartu su Lemon (Citrinų) eteriniu aliejumi įlašinę į vandenį  pasigaminsite 
gaivinantį burnos skalavimo skystį 

•  Įlašinkite į vandenį vieną lašą Peppermint (Pipirmėčių) eterinio aliejaus, 
įmeskite supjaustytų vaisių, tokių kaip braškės ar žaliosios citrinos, ir 
mėgaukitės gardžiu vandeniu

•  Sumaišykite su Lemon (Citrinų) eteriniu aliejumi ir vartokite į vidų

Nuo ko 
PRADĖTI?
Naudoti eterinius aliejus yra intuityviai paprasta ir itin malonu. Vis dėlto, pradedantiesiems eterinių 
aliejų gausybė ir nesuskaičiuojama jų derinių bei naudojimo būdų daugybė gali pasirodyti sudėtinga 
užduotis. Rekomenduojame pradėti eterinių aliejų kelionę nuo Lavender (Levandų), Lemon (Citrinų) 
ir Peppermint (Pipirmėčių) eterinių aliejų. Tai trys populiariausi mūsų aliejai, kurie jums ir jūsų šeimai 
suteiks įdomios patirties ir leis patirti gyvenimą praturtinančias eterinių aliejų savybes.

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS KIT (PRADINIS 
ETERINIŲ ALIEJŲ RINKINYS)  PERKAMIAUSIAS

Tobulai pradedantiesiems tinkamame Introduction to Essential Oils Kit (Pradiniame 
eterinių aliejų rinkinyje) rasite viską, ko reikia, kad galėtumėte pradėti mėgautis 
gyvenimą keičiančiais dōTERRA™ eterinių aliejų privalumais. Rinkinį sudaro:

• Lavender (Levandų) eterinis aliejus (5 ml buteliukas)
• Lemon (Citrinų) eterinis aliejus (5 ml buteliukas)
• Peppermint (Pipirmėčių) eterinis aliejus (5 ml buteliukas)
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dōTERRA™ vieno augalo eterinių aliejų kolekcija – tai geriausi aromatiniai ekstraktai, kuriuos šiandien galite 
rasti pasaulyje. Visi vieno augalo aliejai yra jų augalinės kilmės šaltinių, kurie visame pasaulyje buvo prižiūrimi, 
kruopščiai nurinkti ir švelniai išdistiliuoti, gyvybės esmė. Kiekvienas aliejus atitinka griežtus tyrumo ir 
stiprumo standartus. Nuostabi augalinės energijos paletė, kurią galite naudoti atskirai arba mišiniuose ir 
mėgautis suasmenintais eterinių aliejų privalumais.

VIENO AUGALO ETERINIAI ALIEJAI

VIENO AUGALO ETERINIAI ALIEJAI



BLACK PEPPER 
(JUODŲJŲ PIPIRŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Piper nigrum | 5 ml

Stimuliuojantis ir kvapnus Black 
Pepper (Juodųjų pipirų) eterinis  
aliejus pagardins bet kurį patiekalą.

• Sustiprina maisto skonį

• Universalus maisto pagardas, visame 
pasaulyje plačiai naudojamas 
pikantiškiems patiekalams gardinti. 
Įprastai maistui naudojami malti 
pipirų grūdeliai

ARBORVITAE (TUJŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Thuja plicata | 5 ml

Gyvybės medžiu vadinama tuja yra 
įspūdingo dydžio ir pasižymi gausybe 
naudingų savybių.

• Gali teigiamai paveikti odą

• Dažnai naudojamas meditacijai

CASSIA  
(KININIŲ CINAMONŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Artimas cinamono giminaitis kininis 
cinamonas pasižymi nuostabiu 
aromatu ir yra naudojamas jau 
tūkstančius metų.

• Naudojamas gaminant maistą kaip 
cinamono pakaitalas

• Populiarus įvairių užkandžių, duonos 
ir desertų ingredientas

CELERY SEED  
(SALIERŲ SĖKLŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Apium graveolens | 15 ml

Jau V-ajame a. Kinijoje naudoti  
salierai yra gerai žinomas įvairių 
patiekalų priedas. Eterinis aliejus 
išgaunamas iš šių augalų sėklų, 
distiliuojant jas garais.

• Žinomas dėl stipraus sudėtinio 
saldžiai prieskoninio aromato

• Gardus įvairių patiekalų priedas

BLACK SPRUCE 
(JUODŲJŲ EGLIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Picea mariana | 5 ml

Black Spruce (Juodųjų eglių) eterinis 
aliejus – tai stiprus medienos aliejus. Jį 
naudojo dar vietiniai amerikiečiai – šis 
aliejus jiems padėdavo išlaikyti odą 
sveiką ir buvo jų dvasiniam gydymui 
vertingas produktas.

• Ramina odą

• Skatina atsipalaidavimo ir  
ramybės pojūtį

• Ramina nedidelius odos sudirgimus

• Po intensyvios mankštos 
naudojamas masažui malšina 
skausmą ir padeda pasijusti geriau

BASIL (BAZILIKŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Ocimum basilicum | 15 ml

Notrelinių šeimai priklausantis 
bazilikas yra daugiametis augalas, 
dažnai naudojamas gaminant maistą. 

• Universalus maisto pagardas, visame 
pasaulyje plačiai naudojamas 
pikantiškiems patiekalams gardinti

• Žolinis maisto pagardas

CEDARWOOD (KEDRŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Juniperus virginiana | 15 ml

Dėl savo sodraus atspalvio ir šilto 
medienos kvapo žinomas Cedarwood 
(Kedrų) eterinis aliejus pasižymi 
daugybe odai naudingų savybių. 

• Įlašintas į veido toniką ar drėkinamąjį 
kremą pasižymi valančiu poveikiu

• Padeda palaikyti sveiką odos išvaizdą

CINNAMON (CINAMONŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Cinamonas jau nuo seno naudojamas 
gaminant maistą, bet jo eterinis aliejus 
yra stebėtinai universalus.

• Populiarus įvairių užkandžių, duonos 
ir desertų ingredientas

• Gali pakeisti maltą cinamoną jūsų 
mėgstamiausiuose receptuose

CARDAMOM 
(KARDAMONŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Artimas imbiero giminaitis 
kardamonas žinomas kaip brangus 
maisto prieskonis ir pasižymi  
daugybe naudingų savybių. 

• Gardus maisto ir kepinių prieskonis

• Vėsus mėtinis aromatas ir žolinis 
prieskonis puikiai tinka sriuboms, 
salotoms ir pikantiškiems 
patiekalams gardinti

BERGAMOT 
(BERGAMOČIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS 
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus bergamia | 15 ml

Iš bergamočių vaisių žievelių šaltuoju 
būdu spaudžiamas Bergamot 
(Bergamočių) eterinis aliejus yra 
unikalus citrusinis aliejus.

• Dažnai naudojamas masažui, nes 
pasižymi odą raminančiu poveikiu

• Tepkite ant odos, kai prausiatės duše, 
ir mėgaukitės odą valančiu poveikiu

CILANTRO  
(KALENDRŲ LAPŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Coriandrum sativum | 15 ml

Iš kalendros augalo lapų išgaunamas 
Cilantro (Kalendrų lapų) eterinis  
aliejus dažnai naudojamas dėl  
gaivaus gardaus aromato.

• Puikiai tinka padažams, užpilams, 
salotoms ir įvairiems pikantiškiems 
patiekalams gardinti

• Suteikia maistui gaivų gardų prieskonį

BLUE TANSY 
(BITKRĖSLIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Tanacetum annuum | 5 ml

Blue Tansy (Bitkrėslių) eterinis aliejus 
išgaunamas iš vienmečio geltonos 
spalvos Viduržemio jūros regiono 
augalo. Pagrindinis daugelio dōTERRA 
mišinių, įskaitant dōTERRA Balance™ 
ir Deep Blue™, ingredientas. 

• Užteptas ant odos pasižymi skausmą 
malšinančiu poveikiu

•  Jo sodri mėlyna spalva gali  
dažyti paviršius, audinius ir odą. 
Rekomenduojama naudoti atsargiai 
ir atskiestą

• Įlašinkite vieną lašą į drėkinamąjį 
kremą ar prausiklį – jis sumažins 
odos paraudimą
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COPAIBA (KOPALIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea ir langsdorffii | 15 ml

Kopaliai primena juoduosius pipirus  
ir buvo naudojami vietinių Brazilijos 
gyventojų tradicinėse sveikatos 
praktikose. Copaiba (Kopalių) aliejus 
plačiai naudojamas kosmetikos 
priemonėse ir kvepaluose.

• Suteikia odai sveiką ir lygią išvaizdą

• Sumažina odos paraudimą

CORIANDER  
(KALENDRŲ SĖKLŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Coriandrum sativum | 15 ml

Vos lašas šio populiaraus maistui 
naudojamo Coriander (Kalendrų 
sėklų) eterinio aliejaus gali pakeisti  
bet kokį patiekalą!

• Puikiai tinka pikantiškiems 
patiekalams gardinti

• Po didelės maisto porcijos išgerkite 
vieną lašą Coriander (Kalendrų 
sėklų) eterinio aliejaus – jis padės 
pasijusti geriau

• Įvairiems patiekalams suteikia  
žolelių prieskonio

EUCALYPTUS (EUKALIPTŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Iš eukaliptų lapų išgaunamame 
Eucalyptus (Eukaliptų) eteriniame 
aliejuje gausu vertingų junginių.

• Naudojamas ant odos padeda 
atsipalaiduoti

• Įlašinkite vieną lašą į pasirinktą 
drėkinamąjį kremą ir tepkite ant 
odos sukamaisiais judesiais

• Naudokite kartu su Lavender 
(Levandų), Douglas Fir (Didžiųjų 
pocūgių) ir Cypress (Kiparisų) 
eteriniais aliejais, kai norite 
raminančio ir atpalaiduojančio 
poveikio

CYPRESS (KIPARISŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Dėl odai naudingo poveikio  
Cypress (Kiparisų) eterinis aliejus 
dažnai naudojamas Spa centruose  
ir masažo terapeutų.

• Stimuliuoja, bet įžemina  
emocijas, tad naudingas  
pastoviai nuotaikai palaikyti

• Gerina riebios odos išvaizdą

FENNEL (PANKOLIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Šimtmečius naudojami pankoliai 
pasižymi daugybe naudingų savybių  
ir turi išskirtinį saldymedžio aromatą.

• Gardus sriubų, padažų ir  
salotų priedas

• Įlašinkite vieną lašą Fennel 
(Pankolių) eterinio aliejaus į vandenį 
ar arbatą, kai norisi saldumynų

DOUGLAS FIR  
(DIDŽIŲJŲ POCŪGIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Šis aukštas visžalis medis pasižymi 
saldžiu gaivinančiu aromatu su 
lengvomis citrinų natomis.

• Naudojamas ant odos gali sukurti 
teigiamą nuotaiką ir aplinką bei 
padeda palaikyti jį naudojančio 
žmogaus pakilią nuotaiką

• Iš visžalių Naujojoje Zelandijoje 
augančių spygliuočių išgaunamas 
Douglas Fir (Didžiųjų pocūgių) 
aliejus naudojamas ant odos 
pasižymi valomuoju poveikiu

CITRONELLA  
(SVAIGIŲJŲ CITRINŽOLIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Iš Azijoje augančios aukštos žolės  
lapų išgautas Citronella (Svaigiųjų 
citrinžolių) eterinis aliejus pasižymi 
ryškiu gaiviu aromatu. Ši priemonė 
puikiai tiks iškylaujant, žygiuose ir 
visur kitur, kur galite mėgautis  
gamtos grožiu.

• Gali padėti palaikyti odos švarą

• Ramina kūno ir galvos odą

• Norėdami naudoti ant odos, 
atskieskite pagal poreikį

CLARY SAGE  
(KVAPIŲJŲ ŠALAVIJŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Salvia sclarea | 15 ml

Clary Sage (Kvapiųjų šalavijų)  
aliejus gerai žinomas dėl skausmą 
malšinančio ir raminančio poveikio, 
naudojant jį ant odos.

• Clary Sage (Kvapiųjų šalavijų) 
eterinis aliejus yra pagrindinis 
dōTERRA patentuoto mėnesio 
mišinio ClaryCalm™ ingredientas

• Padeda atsipalaiduoti ir pasiruošti 
ramiam nakties poilsiui

• Palaiko sveiką plaukų ir galvos  
odos išvaizdą

CLOVE (GVAZDIKĖLIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Kaip populiarus prieskonis žinomi 
gvazdikėliai vertinti ir naudoti  
dar senovės Kinijoje ir Indijoje. 

• Dažnai naudojamas kaip  
maisto prieskonis

• Aliejaus unikalios stiprios savybės 
gali praversti ne tik virtuvėje

GERANIUM 
(PELARGONIJŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Geranium (Pelargonijų) eterinis aliejus 
naudotas jau senovės Egipte: 
egiptiečiai pelargonijomis  
skaistindavo odą. 

• Suteikia odai švarią ir sveiką išvaizdą

• Užteptas ant odos nusiprausus  
duše pasižymi skausmą  
malšinančiu poveikiu

• Įlašinkite kelis lašus į šampūną  
ar kondicionierių: plaukai taps  
sveiki ir spindintys

GINGER (IMBIERŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRA Ginger (Imbierų) eterinis 
aliejus išgaunamas iš šviežių imbierų 
šakniastiebių. Imbierai geriausiai 
žinomi dėl savo saldaus aromato.

• Populiarus prieskonis,  
naudojamas daugelyje  
patiekalų visame pasaulyje

• Naudokite vietoje džiovinto  
ar šviežio imbiero gamindami 
gardėsius, tokius kaip meduoliai  
ar imbieriniai sausainiai

FRANKINCENSE 
(BOSVELIJŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Boswellia carterii, frereana  
ir sacra | 15 ml

Turbūt vertingiausias iš visų senovinių 
aliejų Frankincense (Bosvelijų) eterinis 
aliejus yra labai universalus ir pasižymi 
daugybe naudingų savybių.

• Gali padėti sudrėkinti ir atjauninti odą

• Padeda atsipalaiduoti ir suteikia 
emocinės pusiausvyros

• Ramina odą

Informacijos apie Frankincense Touch žr. 20 psl.
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MYRRH (MIRŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Commiphora myrrha | 15 ml

Istoriškai mirų eterinis aliejus  
buvo naudojamas daugybe  
būdų – nuo meditacijos iki 
balzamavimo, ir vis dar yra dažnai 
rekomenduojamas šiandien.

• Padeda pajusti emocinę pusiausvyrą 
ir gerovės pojūtį

• Pasižymi unikaliomis valomosiomis  
savybėmis, padeda pagerinti  
odos išvaizdą

• Ramina odą

MELISSA (MELISŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Melissa officinalis | 5 ml

Mūsų rečiausias eterinis aliejus – 
Melissa (Melisų) eterinis aliejus, 
pasižymintis saldžiu, gaiviu,  
citrusus primenančiu aromatu  
ir gausybe naudingųjų savybių.

• Padeda nuraminti įtampą

• Naudojamas ant odos Melissa 
(Melisų) eterinis aliejus gali  
padėti atsipalaiduoti

• Jaunina odą

LEMONGRASS 
(CITRINŽOLIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Iš citrinžolių išgaunamas dūminis 
citrusinis eterinis aliejus, pasižymintis 
įvairiomis naudingomis savybėmis.

• Naudokite azijietiškiems 
patiekalams, sriuboms,  
arbatoms ir kariams gardinti 

• Puikiai dera su Basil (Bazilikų), 
Cardamom (Kardamonų) ir Spearmint 
(Šaltmėčių) eteriniais aliejais

• Dūminis žolinis maisto prieskonis

LEMON EUCALYPTUS 
(CITRININIŲ KORIMBIJŲ) 
ETERINIS ALIEJUS 
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Lemon Eucalyptus (Citrininių 
korimbijų) eterinis aliejus yra labai 
naudingas odai ir pasižymi daugeliu 
teigiamai odą veikiančių savybių. 
Lemon Eucalyptus (Citrininių 
korimbijų) aliejus taip pat žinomas  
dėl savo gaivinančio aromato, kuris 
padeda sukurti energingą aplinką.

• Valo odą ir palaiko jos gerą būklę

• Nuotaiką keliantis ir žvalumo 
suteikiantis aromatas

• Naudojamas ant odos pasižymi 
daugeliu naudingų savybių

• Puikus raminančio masažo priedas

MARJORAM (MAIRŪNŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Origanum majorana | 15 ml

Žiemos saldžiuoju prieskoniu ar  
kalnų džiaugsmu vadinamos žolelės 
Marjoram (Mairūnų) eterinis aliejus 
gali būti naudojamas įvairiems 
patiekalams pagardinti. 

• Šiltas žolinis maisto pagardas

• Gamindami galite pakeisti  
Marjoram (Mairūnų) eteriniu  
aliejumi džiovintus mairūnus

LIME (ŽALIŲJŲ CITRINŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Dėl aštraus citrusinio aromato Lime 
(Žaliųjų citrinų) eterinis aliejus yra 
nepakeičiama kiekvienos eterinių 
aliejų kolekcijos dalis.

• Šaltai spaustas iš žaliųjų citrinų 
žievelių: taip išlaikomos visos 
naudingos ir stiprios savybės

• Suteikia įvairiems patiekalams –  
nuo pikantiškų gaminių iki saldžių 
desertų – gaivaus skonio

• Aitrokas ir saldus maisto pagardas

LEMON (CITRINŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus limon | 15 ml

Šis aliejus, kuris yra vienas iš  
geriausiai parduodamų mūsų aliejų, 
turi daugybę panaudojimo būdų ir 
privalumų. Jis šaltuoju būdu 
spaudžiamas iš citrinų žievelių, taip 
išlaikant jo pikantišką aromatą ir 
stiprias savybes.

• Išraiškingas maisto pagardas

• Galite naudoti, norėdami suteikti 
vandeniui gaivaus skonio ir 
daugybėje receptų: nuo pikantiškų 
patiekalų iki saldžių desertų

•  Pakylėjantis ir suteikiantis energijos 
aliejus padeda pagerinti nuotaiką

LAVENDER (LEVANDŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Levandos jau tūkstančius metų 
vertinamos dėl su niekuo 
nesumaišomo aromato ir  
sveikatai naudingų savybių.

• Plačiai naudojamos dėl raminančio  
ir atpalaiduojančio poveikio

• Įlašinkite vieną lašą į nuolat 
naudojamas grožio priemones,  
kad oda taptų sveika

• Įlašinkite į vonią ir mirkdami joje 
atsikratykite visų rūpesčių arba 
tepkite smilkinius ir sprandą

Informacijos apie Lavender Touch žr. 23 psl.

JUNIPER BERRY 
(KADAGIŲ UOGŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Juniperus communis | 5 ml

Iš spygliuočių medžių išgaunamas 
Juniper Berry (Kadagių uogų) eterinis 
aliejus naudojamas jau nuo seno ir 
pasižymi gausybe privalumų.

• Užlašinkite vieną lašą ant odos,  
kad suteiktumėte jai lygumo

• Naudojamas ant odos ramina  
ir įžemina

GRAPEFRUIT 
(GREIPFRUTŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus X paradisi | 15 ml

Įprastai žinomas dėl stipraus rūgštaus 
skonio greipfrutas yra apvalus gelsvai 
oranžinis vaisius, augantis ant visžalio 
citrusų medžio.

• Dėl savo stiprių citrusinių vaisių 
savybių suteikia maistui ir  
gėrimams puikų kvapą ir maloniai 
nuteikiantį skonį

• Stiprus ir rūgštus maisto pagardas

GREEN MANDARIN 
(ŽALIŲJŲ MANDARINŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus nobilis | 15 ml

Iš nesunokusių mandarinų 
spaudžiamas Green Mandarin (Žaliųjų 
mandarinų) eterinis aliejus dėl savo 
kvapo ir naudojimo būdų išsiskiria iš 
visų kitų eterinių aliejų. 

• Padeda pajusti ramybės pojūtį

• Naudokite Green Mandarin (Žaliųjų 
mandarinų) eterinį aliejų gamindami 
maistą arba gardinkite juo vandenį 
– jis greitai suteiks gaivaus skonio

HELICHRYSUM  
(ITALINIŲ ŠLAMUČIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Helichrysum italicum | 5 ml

Iš visžalio augalo žiedynų distiliuojamas 
Helichrysum (Italinių šlamučių) eterinis 
aliejus yra vienas iš nuostabiausių ir 
vertingiausių eterinių aliejų.

• Sumažina odos paraudimą ir 
maskuoja jos trūkumus

•  Masažuokite į smilkinius ir į sprandą 
ir mėgaukitės raminančiu pojūčiu

• Suteikia odai sveiko spindesio

Informacijos apie Helichrysum Touch žr. 23 psl.
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SIBERIAN FIR  
(SIBIRINIŲ KĖNIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Abies sibirca | 15 ml

Užteptas ant odos gaivaus medienos 
aromato Siberian Fir (Sibirinių kėnių) 
eterinis aliejus pasižymi skausmą 
malšinančiu ir raminančiu poveikiu.

• Naudojamas masažui malšina skausmą

• Užteptas ant odos ramina nedidelius 
odos sudirgimus

• Po intensyvios veiklos numalšinkite 
skausmą, naudodami šį aliejų masažui

SANDALWOOD, 
HAWAIIAN 
(HAVAJIETIŠKŲJŲ 
SANTALMEDŽIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Santalum paniculatum | 5 ml

Iš atsinaujinančio šaltinio Havajuose 
išgaunamas dōTERRA Hawaiian 
Sandalwood (Havajietiškųjų 
santalmedžių) eterinis aliejus turi 
įvairių naudingųjų savybių.

• Padeda pagerinti odos ir  
plaukų išvaizdą 

• Dažnai naudojamas medituojant 
arba užsiimant joga, nes užteptas 
ant odos įžemina ir pakylėja

ROSEMARY 
(ROZMARINŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Graikų, romėnų, Egipto ir hebrajų 
kultūrose šventu laikytas rozmarinas 
turi begalę naudojimo būdų.

• Suteikia pikantiško žolinio skonio 
mėsai ir ypatingiems patiekalams

• Žolinis energijos suteikiantis kvapas

• Naudokite gamindami mėsą ir savo 
mėgstamiausius užkandžius, kad 
suteiktumėte jiems papildomo skonio

ROSE (ROŽIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Rosa damascena | 5 ml

Aliejų karaliumi laikomas Rose  
(Rožių) eterinis aliejus yra vienas iš 
nuostabiausių eterinių aliejų visame 
pasaulyje. Rožių žiedlapiai skleidžia 
saldų gėlinį aromatą, kuris vertinamas 
kvepalų ir eterinių aliejų pramonėse.

• Rose (Rožių) eterinio aliejaus saldus 
gėlinis aromatas gali pakelti nuotaiką

• Sumažina odos trūkumus

• Suteikia odai tolygų atspalvį

Informacijos apie Rose Touch žr. 23 psl.

PINK PEPPER 
(RAUSVŲJŲ PIPIRŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Schinus molle | 5 ml

Pink Pepper (Rausvųjų pipirų)  
eterinis aliejus distiliuojamas iš 
rausvojo pipirmedžio vaisių, kurį inkai  
laikė šventu medžiu. Šis aliejus  
puikiai tiks pagardinti kitą jūsų 
gaminamą patiekalą.

• Švelniai vaisinis pipirinis aliejus, kuris 
neabejotinai suteiks įvairovės  
ir išskirtinio skonio 

• Pink Pepper (Rausvųjų pipirų) 
eteriniu aliejumi galite pakeisti  
Black Pepper (Juodųjų pipirų)  
eterinį aliejų gardindami maistą

PETITGRAIN 
(PETITGREINŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus aurantium | 15 ml

Petitgrain (Petitgreinų) eterinis aliejus 
turi gaivų, šiek tiek žolinį aromatą ir 
gausybę naudojimo būdų.

• Naudojamas ant odos gali padėti 
pajusti ramybę ir atsipalaiduoti

• Atskieskite ir tepkite ant odos,  
norėdami sumažinti odos trūkumus 

• Dėl atpalaiduojančio Petitgrain 
(Petitgreinų) eterinio aliejaus poveikio 
šis aliejus puikiai tinkamas masažui

PEPPERMINT 
(PIPIRMĖČIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Mentha piperita | 15 ml

Vienas iš populiariausių – Peppermint 
(Pipirmėčių) eterinis aliejus pasižymi 
daugybe naudingųjų savybių.

• Gaivinantis ir stiprus skonis jūsų 
glotnučiams, pyragams ir desertams

• Išvarginus vasaros karščiui, įlašinkite  
į vandens stiklinę vieną lašą 
Peppermint (Pipirmėčių) eterinio 
aliejaus, įmeskite pjaustytų vaisių, 
pavyzdžiui, braškių ar žaliųjų citrinų,  
ir mėgaukitės gardžiu gėrimu

Informacijos apie Peppermint Touch žr. 21 psl.

PATCHOULI (PAČIULIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Pogostemon cablin | 15 ml

Patchouli (Pačiulių) eterinį aliejų 
lengva atpažinti dėl jo sodraus  
saldaus muskusinio kvapo.

• Maišykite su kitais eteriniais  
aliejais, kai norisi saldžių muskusinių 
kvepalų ar odekolono

• Galima dažnai naudoti odai  
raminti ir valyti

• Gali sustiprinti ramybės pojūtį

OREGANO 
(RAUDONĖLIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Origanum vulgare | 15 ml

Iš raudonėlių lapų išgaunamas 
Oregano (Raudonėlių) eterinis  
aliejus turi daugybę tradicinių ir 
šiuolaikiškų naudojimo būdų.

• Prieskoninis žolinis maisto pagardas

• Puikiai tinka sriuboms, salotoms ir 
visiems pikantiškiems patiekalams 
gardinti

• Neįprastai stipraus aromato ir skonio, 
kai naudojamas gaminant maistą

Informacijos apie Oregano Touch žr. 21 psl.

ROMAN CHAMOMILE 
(ROMANIŠKŲ 
RAMUNĖLIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Anthemis nobilis | 5 ml

Romaniška ramunėlė – universaliausia 
iš visų ramunėlių. Jos eterinis aliejus 
išgaunamas iš saulutes primenančių 
romaniškų ramunėlių augalų žiedų.

• Prieš miegą tepkite padus

• Palaiko sveiką plaukų ir galvos  
odos išvaizdą

• Užteptas ant odos ir kūno  
pasižymi raminančiu poveikiu

PEPPERMINT BEADLETS 
(PIPIRMĖČIŲ ŽIRNIUKAI)
ETERINIŲ ALIEJŲ ŽIRNIUKAI 
Mentha piperita | 125 žirniukai

Mėgaukitės gaivinančiu ir žvalumo 
suteikiančiu Peppermint (Pipirmėčių) 
eterinio aliejaus užtaisu, vartodami 
patogius burnoje tirpstančius žirniukus.

• Laikykite šiuos patogius žirniukus 
rankinėje ar vaiko kuprinėje,  
kad po ranka visada būtų  
papildoma apsauga

• Pasižymi visais Peppermint 
(Pipirmėčių) eterinio aliejaus 
suteikiamais privalumais

SANDALWOOD 
(SANTALMEDŽIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Santalum album | 5 ml

Santalmedis, kuris naudojamas jau 
kelis tūkstančius metų, turi įvairių 
naudojimų būdų.

• Palaiko odą švarią ir sveikos 
išvaizdos 

• Įlašinkite du lašus į karštą vonią –  
tai padės atsipalaiduoti

• Santalmedis yra labai vertinamas 
smilkalams gaminti ir naudojamas 
medituojant visame pasaulyje, nes 
stiprina dėmesingą įsisąmoninimą
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TEA TREE 
(ARBATMEDŽIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

„Melaleuca“ kartais vadinamą  
Tea Tree (Arbatmedžių) eterinį  
aliejų sudaro daugiau kaip 90  
skirtingų junginių, o jo naudojimo 
galimybės – beribės.

• Naudingas plaukams, odai ir nagams

• Vertinamas dėl valomojo ir 
jauninančio poveikio odai ir 
suteikiamo gaivumo

Informacijos apie Tea Tree Touch žr. 21 psl.

SPEARMINT (ŠALTMĖČIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Mentha spicata | 15 ml

Dėl saldaus mėtinio kvapo gerai 
žinomas Spearmint (Šaltmėčių) 
eterinis aliejus dažnai naudojamas 
gaminant maistą.

• Švelnesnė alternatyva, kai 
Peppermint (Pipirmėčių)  
eterinis aliejus yra per stiprus

• Puikiai dera su Lavender (Levandų), 
Rosemary (Rozmarinų), Basil 
(Bazilikų), Peppermint  
(Pipirmėčių) ir Eucalyptus 
(Eukaliptų) eteriniais aliejais

• Suteikia papildomo skonio desertams, 
gėrimams, salotoms ar užkandžiams

WILD ORANGE 
(LAUKINIŲ APELSINŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus sinensis | 15 ml

Dėl energijos suteikiančio aromato ir 
daugelio kitų naudingų savybių iš 
žievelių šaltai išspaustas Wild Orange 
(Laukinių apelsinų) eterinis aliejus yra 
vienas iš perkamiausių dōTERRA 
eterinių aliejų.

• Norėdami mėgautis Wild Orange 
(Laukinių apelsinų) eterinio  
aliejaus suteikiama energija,  
tepkite ant odos

• Kad nusiprausę duše jaustumėtės 
energingi, įlašinkite kelis lašus 
eterinio aliejaus į kūno prausiklį  
ir išsimuiluokite

YARROW|POM  
ACTIVE BOTANICAL DUO 
(AKTYVUSIS AUGALINIS DUETAS)  
30 ml

Yarrow|Pom sujungia mėlyno 
kraujažolių eterinio aliejaus ir šaltai 
spausto granatų sėklų aliejaus 
naudingąsias savybes. 

• Kraujažolės ir granatų sėklos  
gali padėti sudrėkinti ir atkurti  
sveiką odos išvaizdą bei sumažinti 
odos trūkumus

• Įlašinkite į drėkinamąjį kremą  
ir mėgaukitės papildomu 
drėkinamuoju poveikiu

THYME (ČIOBRELIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Thymus vulgaris | 15 ml

Čiobreliai, kuriuos daugelis žino  
kaip įprastą maisto prieskonį,  
gamina stiprų eterinį aliejų.

• Gaivaus žolinio kvapo

• Gardus pikantiškas maisto prieskonis

• Puikiai tinkamas mėsos marinatams, 
pikantiškiems užkandžiams, duonai 
ir kitiems patiekalams

SPIKENARD (NARDŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Jau šimtmečius vertinami nardai 
tradiciškai naudojami labai 
garbingiems žmonėms patepti ar 
Ajurvedinėje Indijos praktikoje.

• Pakylėjantis aromatas gali padėti 
atsipalaiduoti ir nurimti

• Valo odą ir suteikia jai sveiko 
spindesio

• Sumaišykite vieną lašą aliejaus su 
drėkinamuoju kremu, norėdami 
išlyginti ar suminkštinti odą

WINTERGREEN 
(BRUKNUOLIŲ)  
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Pagrindinė Wintergreen (Brunkuolių) 
eterinio aliejaus cheminė sudedamoji 
dalis metilsalicilatas dėl raminančio 
poveikio naudojama įvairiuose 
kremuose ir masažui skirtuose 
mišiniuose.

• Žinomas dėl skausmą malšinančio ir 
stimuliuojančio poveikio, sukuriančio 
gaivią ir pakylėjančią aplinką

• Masažuokite į rankas, nugarą ir kojas, 
norėdami patirti skausmą malšinantį 
ir šildantį poveikį po mankštos

VETIVER (KVAPIŲJŲ 
AUKSABARZDŽIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Kvapusis auksabarzdis mėgstamas  
dėl sodraus, egzotiško sudėtinio 
aromato, kuris dažnai naudojamas 
kvepalų gamyboje.

• Vetiver (Kvapiųjų auksabarzdžių) 
eterinis aliejus žinomas dėl ant  
odos naudojant pasireiškiančių 
įžeminančių savybių

• Naudokite skausmą malšinančiam 
masažui

• Vakarais tepkite ant pėdų ir prieš 
miegą mėgaukitės poilsiui 
nuteikiančiu aromatu

TANGERINE 
(MANDARINŲ)  
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangerine (Mandarinų) eterinis aliejus 
turi saldų stiprų į kitų citrusinių aliejų 
panašų aromatą, kuris pakylėja. 

• Dėl gaivinančio skonio Tangerine 
(Mandarinų) eterinis aliejus yra 
puikus priedas bet kokiam patiekalui, 
kuriame naudojami citrusiniai vaisiai

• Suteikia įdomaus skonio kepiniams

• Puikiai dera su šiltais ir pikantiškais 
aliejais, tokiais kaip Cinnamon 
(Cinamonų) ar Clove (Gvazdikėlių) 
eteriniai aliejai

YLANG YLANG 
(KVAPIŲJŲ KANANGŲ) 
ETERINIS ALIEJUS
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Cananga odorata | 15 ml

Dėl išskirtinio kvapo garsus Ylang 
Ylang (Kvapiųjų kanangų) eterinis 
aliejus turi daugybę privalumų.

• Naudojamas masažui padeda 
atsipalaiduoti

• Dėl kvapnaus aromato žinomas Ylang 
Ylang (Kvapiųjų kanangų) aliejus 
naudojamas kvepalams ir plaukų 
priežiūros produktams gaminti

• Pakelia nuotaiką ir pasižymi 
raminančiu poveikiu

TURMERIC (CIBERŽOLIŲ) 
ETERINIS ALIEJUS  
TYRAS ETERINIS ALIEJUS 
Curcuma longa | 15 ml

Ciberžolė yra imbierinių šeimai 
priklausantis kvapusis augalas, 
šimtmečius naudotas Kinijoje,  
Indijoje ir Šri Lankoje. Ciberžolė turi 
šiltą pikantišką skonį, kuris puikiai 
pagardins jūsų mėgstamiausius 
pikantiškus patiekalus.

• Turmeric (Ciberžolių) eterinis aliejus 
suteikia puikų skonį pikantiškiems 
patiekalams

• Įlašinkite 1–2 lašus į arbatą ar  
vandenį ir mėgaukitės subtiliu  
žolelių prieskoniu
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dōTERRA eterinių aliejų mišiniai yra patentuotos formulės, skirtos sveikatingumui stiprinti. Šiuose mišiniuose 
susijungia per daugelį eterinių aliejų naudojimo metų sukaupta išmintis ir vis gausėjantys mokslinių tyrimų 
ir atradimų duomenys. Natūralią augalų gyvybinę energiją sukaupę mišiniai yra sinergiškai subalansuoti, 
taip sustiprinant produktų veiksmingumą ir naudingąsias savybes, o juos sudaro tik CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINIAI

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINIAI



DDR PRIME™
ATNAUJINANTIS MIŠINYS 
15 ml

DDR Prime™ sujungia Clove 
(Gvazdikėlių), Thyme (Čiobrelių) ir 
Wild Orange (Laukinių apelsinų) 
eterinių aliejų naudingąsias savybes.

• Mišinyje taip pat yra Frankincense 
(Bosvelijų), Lemongrass (Citrinžolių) ir 
Summer Savory (Dašių) eterinių aliejų

• Kasdien įlašinkite 1–2 lašus į citrusinius 
gėrimus, arbatą ar vandenį 

• Įlašinkite kelis lašus į vegetarišką 
kapsulę

dōTERRA CONSOLE™
PAGUODOS MIŠINYS 
5 ml

Paguodos mišinio dōTERRA Console™ 
sudėtyje yra saldžių gėlių ir medžių 
eterinių aliejų, kurie padeda pasijusti 
geriau ir suteikia vilties.

• Įlašinkite į Fractionated Coconut  
Oil (Frakcionuotą kokosų  
aliejų) ir naudokite skausmą  
malšinančiam masažui

• Padeda pajusti viltį ir nusiteikti 
pozityviai

• Su Frankincense (Bosvelijų), 
Patchouli (Pačiulių), Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų), Labdanum 
(Labdanų), Amyris (Balzaminių 
degmedžių), Sandalwood 
(Santalmedžių), Rose (Rožių), 
Osmanthus (Puošniųjų kvepenių) 
eteriniais aliejais

Informacijos apie dōTERRA Console Touch žr. 20 psl.

CLARYCALM™
NUSKAIDRINANTIS MIŠINYS 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

ClaryCalm™ naudojamas ant odos 
pasižymi raminančiu bei skausmą 
malšinančiu poveikiu ir padeda visą 
mėnesį palaikyti stabilią nuotaiką. 

• Tepkite pilvą ir mėgaukitės 
raminančiu palengvėjimo 
suteikiančiu masažu

• Padeda nuraminti ir subalansuoti 
įsisiūbavusias emocijas

• Užteptas ant odos pasižymi 
vėsinančiu pojūčiu

dōTERRA BALANCE™
ĮŽEMINANTIS MIŠINYS 
15 ml

Mišinys dōTERRA Balance™ yra  
subtilus eterinių aliejų, padedančių 
pajusti harmoniją, ramybę ir 
atsipalaidavimą bei pasižyminčių 
įžeminančiu poveikiu, derinys. 

• Praturtintas Spruce (Eglių), Ho 
Wood (Kamparinių cinamonų), Blue 
Tansy (Bitkrėslių), Blue Chamomile 
(Vaistinių ramunių) ir Frankincense 
(Bosvelijų) eteriniais aliejais

• Sukelia ramybės ir pusiausvyros 
pojūtį

• Padeda atsipalaiduoti ir patirti 
harmoniją

Informacijos apie dōTERRA Balance Touch žr. 20 psl.

dōTERRA CHEER™
NUOTAIKĄ KELIANTIS MIŠINYS 
5 ml

Nuotaiką keliantis mišinys dōTERRA 
Cheer™ gali tapti pozityvumo užtaisu 
– visai kaip saulės spindulėlis. Gaivūs 
saulėti citrusiniai ir prieskoniniai 
eteriniai aliejai praskaidrins bet kurią 
jūsų dienos akimirką.

• Suteikia džiuginantį laimės ir 
pozityvumo pliūpsnį masažo metu

• Cheer pagamintas iš citrusinių ir 
prieskoninių eterinių aliejų, dėl kurių 
šis mišinys toks šiltas ir kviečiantis

Informacijos apie dōTERRA Cheer Touch žr. 20 psl.

CITRUS BLISS™
ŽVALUMO SUTEIKIANTIS MIŠINYS 
15 ml

Stiprūs Wild Orange (Laukinių 
apelsinų), Lemon (Citrinų), Grapefruit 
(Greipfrutų), Mandarin (Mandarinų), 
Bergamot (Bergamočių), Tangerine 
(Mandarinų), Clementine (Klementinų) 
eteriniai aliejai ir vanilės absoliuto 
dvelksmas sukuria šį unikalų ir 
harmoningą aromatą, kuris 
neabejotinai pakels jūsų nuotaiką. 

• Pradėkite dieną teigiamai nusiteikę: 
ryte naudojamas mišinys  
Citrus Bliss™ suteiks žvalumo  
ir energijos

• Pasižymi gaivinančiu poveikiu

• Skleidžia džiuginantį aromatą  
masažo metu

dōTERRA ANCHOR™
STABILUMO  
SUTEIKIANTIS MIŠINYS 
5 ml

Stabilumo suteikiantis mišinys 
dōTERRA Anchor™ suteikia jums 
užtikrinto pasitikėjimo savimi, tad 
galite žengti į jogos treniruotę ir 
gyvenimą su raminančia stiprybe.

• Anchor aromatas tobulai dera su 
jogos meditacijos sėdint, persukto 
stuburo padėtimi ir Bhu Mudra poza

• Tepkite kulkšnis, stuburo pagrindą ir 
padus, norėdami sustiprinti pilnatvės 
ir ramybės pojūtį

• Suteikia stabilaus pagrindo pojūtį,  
leidžiantį judėti tolyn

dōTERRA ARISE™
PAKYLĖJIMO MIŠINYS 
5 ml

dōTERRA pakylėjimo mišinys įkvepia 
kilti ir siekti aukščiausių tikslų.

• Naudokite dōTERRA Arise™ mišinį 
atlikdami šias jogos pozas: stovėdami 
aukštai iškėlę rankas, stovėdami ir 
lenkdamiesi į šoną ir pusmėnulio pozą

• Tepkite ant smilkinių, riešų ir kaklo, 
kad pajustumėte džiaugsmą

• Mėgaukitės Arise mišinio 
privalumais, kai metate sau  
iššūkį pasiekti kitą lygį

AROMATOUCH™
MIŠINYS MASAŽUI 
15 ml

Eteriniai aliejai nuo seno naudojami 
masažui – būtent todėl dōTERRA 
sukūrė patentuotą masažui skirtą 
mišinį, kurį sudarantys raminantys  
ir atpalaiduojantys eteriniai aliejai 
praturtina įvairias masažo technikas.

• Tepkite AromaTouch™ aliejų  
ant kaklo ir pečių, kai norite 
atsipalaiduoti

• Veikia raminančiai ir atpalaiduojančiai

• AromaTouch aliejų taip pat galima 
naudoti atliekant AromaTouch  
Hand Technique

dōTERRA ADAPTIV™  
RAMINAMASIS MIŠINYS 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ yra patentuotas 
mišinys, kurį sudaro Wild Orange 
(Laukinių apelsinų), Lavender 
(Levandų), Copaiba (Kopalių), 
Spearmint (Šaltmėčių), Magnolia 
(Magnolijų), Rosemary (Rozmarinų), 
Neroli (Nerolio) ir Sweetgum (Tikrųjų 
dervamedžių) eteriniai aliejai. Turėkite 
Adaptiv po ranka – šis mišinys pravers, 
kai naujoje aplinkoje ar nepažįstamoje 
situacijoje norėsite nusiraminti. 

• Užteptas ant odos padeda  
pagerinti nuotaiką

• Ramina odą

• Raminantis ir atpalaiduojantis 
aromatas

Informacijos apie Adaptiv Touch. žr. 20 psl.

dōTERRA AIR™
ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS 
15 ml

Šis mėtinis energijos suteikiantis 
mišinys užteptas ant odos pasižymi 
raminančiu ir skausmą malšinančiu 
poveikiu. Mišinys dōTERRA Air™ 
praturtintas eteriniais aliejais, kurie 
vėsina, padeda atgaivinti kūną ir 
suteikia lengvo kvėpavimo pojūtį.

• Tepkite odą prieš veiklą lauke

• Ramina pojūčius

• Suteikia lengvo kvėpavimo pojūtį

Informacijos apie dōTERRA Air Touch žr. 20 psl.

dōTERRA ALIGN™
PUSIAUSVYROS SUTEIKIANTIS 
MIŠINYS 
5 ml

Pusiausvyros suteikiantis mišinys 
dōTERRA Align™ padės jums pasitikėti 
savimi ir atsiverti visoms galimybėms.

• Align mišinio aromatas tobulai dera 
su jogos II kario poza, trikampio 
poza ir vartų poza

• Padeda priimti save, pasitikėti ir 
sklandžiai atlikti jogos pratimus

• Tepkite norimas sritis ir naudokite 
užsiimdami joga ar bet kuriuo  
dienos metu
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dōTERRA PEACE™
UŽTIKRINTUMO SUTEIKIANTIS 
MIŠINYS 
5 ml

Gėlių ir mėtų eterinių aliejų mišinys 
dōTERRA Peace™ yra pozityvus 
priminimas, kad neturite būti tobuli, 
norėdami atrasti ramybę. Sulėtinkite 
tempą, giliai įkvėpkite ir atkurkite ryšį 
su susikaupusiu ir susitelkusiu savimi.

• Mišinio dōTERRA Peace sudėtyje yra 
atpalaiduojančių ir raminančių aliejų 
– Lavender (Levandų), Marjoram 
(Mairūnų), Vetiver (Kvapiųjų 
auksabarzdžių) ir Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų)

• Stiprina ramybės ir užtikrintumo 
pojūtį

Informacijos apie dōTERRA Peace Touch. žr. 21 psl.

PASTTENSE™
ATSIPALAIDUOTI PADEDANTIS 
MIŠINYS 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

PastTense™ yra išskirtinis eterinių 
aliejų, kurie padeda įžeminti ir 
subalansuoti emocijas, mišinys. 
PastTense mišinio sudėtyje esantys 
eteriniai aliejai nuramina kūną ir  
greitai sukelia atsipalaidavimo ir 
ramybės pojūtį.

• Patogus buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi, kad naudoti būtų  
ypač lengva

• Padeda įsižeminti ir atkurti  
emocinę pusiausvyrą

dōTERRA PASSION™
ĮKVEPIANTIS MIŠINYS 
5 ml

Įkvepiantis dōTERRA Passion™ 
prieskoninių ir žolinių eterinių aliejų 
mišinys padės į jūsų gyvenimą 
sugrąžinti jaudulį. Mišinys dōTERRA 
Passion padės atrasti drąsos išbandyti 
kažką naujo ir išmokti vėl džiaugtis 
visais nuostabiais jūsų gyvenime 
esančiais dalykais.

• Pasiimkite mišinio Passion į  
darbą – jis įžiebs kūrybiškumą, 
suteiks aiškumo ir paskatins  
gilintis į savo darbo sritį

• Dienos metu tepkite ant riešų  
ir širdies, kad pajustumėte  
įkvėpimą ir aistrą

Informacijos apie dōTERRA Passion Touch. žr. 21 psl.

ON GUARD™ BEADLETS 
(ŽIRNIUKAI)
ETERINIŲ ALIEJŲ ŽIRNIUKAI 
125 žirniukai

On Guard™ Beadlets (Žirniukai) –  
tai gardi patentuoto dōTERRA  
Wild Orange (Laukinių apelsinų), 
Clove (Gvazdikėlių), Cinnamon 
(Cinamonų), Eucalyptus (Eukaliptų)  
ir Rosemary (Rozmarinų) eterinių 
aliejų mišinio dozė, slypinti mažuose 
burnoje tirpstančiuose augaliniuose 
žirniukuose.

• Vartokite žiemą, keliaudami ar 
būdami didelėse žmonių grupėse

• Paprastas būdas vartoti On Guard 
eterinių aliejų mišinį

ON GUARD™
ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS 
15 ml

Neįtikėtinomis savybėmis 
pasižyminčio vieno iš populiariausių 
dōTERRA mišinių On Guard™ turėtų 
būti kiekvienuose namuose. On Guard 
yra tobulas mišinys, kurį verta turėti 
po ranka ištisus metus.

• Suteikia šiltą citrusinį prieskonį 
karštiems gėrimams ir desertams

• Mirkykite supjaustytus obuolius 
dubenyje vandens su vienu lašu  
On Guard, kad pasigamintumėte 
sveiką užkandį 

Informacijos apie On Guard Touch žr. 21 psl.

dōTERRA MOTIVATE™
RYŽTO SUTEIKIANTIS MIŠINYS 
5 ml

Kartais mums visiems prireikia  
šiek tiek padrąsinimo – būtent tai 
suteikia dōTERRA Motivate™ mišinys! 
Gaivus, šviesus, mėtinis mišinys 
padeda pajusti pasitikėjimą, 
optimizmą ir ryžtą. 

• Sujungia citrusinius ir mėtinius 
eterinius aliejus

• Naudokite rytais, kad pradėtumėte 
dieną su energijos užtaisu

• Padeda pajusti pasitikėjimą savimi, 
drąsą ir tikėjimo jausmą 

Informacijos apie dōTERRA Motivate Touch žr. 21 psl.

INTUNE™
SUSIKAUPTI PADEDANTIS 
MIŠINYS 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

Kruopščiai atrinkti eteriniai aliejai 
InTune™ susikaupti padedančio mišinio 
sudėtyje veikia kartu, padėdami 
išlaikyti dėmesį ties užduotimi.

• Tepkite InTune ant smilkinių ar 
sprando prieš atlikdami užduotis

• Patogus buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi, kad naudoti būtų  
ypač lengva

• Padeda išlikti dėmesingam ir 
nenukrypti nuo užduoties

HD CLEAR™
MIŠINYS ODAI 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

Rūpesčių keliančiai odai skirtas 
mišinys HD Clear™ pagamintas iš odai 
itin vertingų eterinių aliejų, dėl kurių 
oda atrodo lygi, švari ir sveika.

• Dėl patogaus rutulinio aplikatoriaus 
mišinį paprasta tepti ant norimų sričių 

• Suteikia odai lygumo

• Padeda išlaikyti odą švarią, skaisčią  
ir sudrėkintą

dōTERRA FORGIVE™
SUSITAIKYMO MIŠINYS 
5 ml

Susitaikymo mišinys dōTERRA 
Forgive™, kurį sudaro medžių ir žolelių 
eteriniai aliejai, padės jums patirti 
išlaisvinantį atleidimo, užmiršimo ir 
judėjimo toliau poveikį.

• Jūsų kasdieniam gyvenimui suteikia 
įžeminančių emocijų 

• Pakylėja ir įkvepia mąstyti pozityviai

• Padeda pajusti pasitenkinimą, 
palengvėjimą ir suteikia kantrybės

Informacijos apie dōTERRA Forgive Touch žr. 20 psl.

DEEP BLUE™
SKAUSMĄ MALŠINANTIS MIŠINYS 
5 ml

Skausmą malšinantis mišinys Deep 
Blue™ sujungia aštuonis eterinius 
aliejus, kurie gerai žinomi dėl sąnarius 
ir raumenis raminančio ir vėsinančio 
poveikio. Wintergreen (Bruknuolių) ir 
Peppermint (Pipirmėčių) eteriniai 
aliejai puikiai malšiną skausmą, ypač 
po intensyvios treniruotės.

• Pasižymi vėsinančiu ir raminančiu 
poveikiu tikslinėse vietose

• Paverčia masažą atgaivinančia ir 
raminančia patirtimi

• Deep Blue pasižymi raminančiu 
poveikiu: atpalaiduoja sąnarius ir 
vėsina raumenis

ELEVATION™
DŽIUGINANTIS MIŠINYS 
15 ml

Jo pavadinimas nemeluoja: mišinys 
Elevation™ yra praturtintas energijos 
suteikiančiais, gaivinančiais ir nuotaiką 
gerinančiais eteriniais aliejais.

• Veiksmingas Elevation eterinių aliejų 
naudingąsias savybes galite patirti 
naudodami šį mišinį ant odos

• Sukuria pozityvią aplinką

• Rytais tepkite Elevation mišiniu  
odą, kad sukurtumėte teigiamą ir 
energingą nuotaiką

DEEP BLUE™
SKAUSMĄ MALŠINANTIS MIŠINYS 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

Mišinys Deep Blue™, sukurtas raminti ir 
vėsinti, yra eteriniais aliejais 
praturtintas mišinys, puikiai tinkamas 
masažui po ilgos dienos ar intensyvios 
treniruotės.

• Pasižymi tais pačiais Deep Blue™ 
mišinio privalumais patogiame 
buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi

• Pasižymi atpalaiduojančiu poveikiu

• Padeda numalšinti skausmą 
tikslinėse vietose

Informacijos apie Deep Blue Touch žr. 20 psl.
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SALUBELLE™
MIŠINYS GROŽIUI 
10 ml buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi

Mišinys grožiui Salubelle™ sukurtas 
tam, kad puoselėtų jūsų odą ir  
padėtų jai kovoti su odos senėjimą 
sukeliančiais aplinkos veiksniais.  
Šiuos unikalius odai naudingus 
eterinius aliejus atrinko ekspertai.

• Padeda sumažinti odos paraudimą

• Palaiko jaunatvišką odos išvaizdą

• Naudokite ryte ir prieš miegą veido 
odos priežiūrai

dōTERRA SERENITY™
RAMINAMASIS MIŠINYS 
15 ml

dōTERRA Serenity™ yra raminančių 
aliejų mišinys, kuris padeda pamiršti 
rūpesčius ir atsipalaiduoti. dōTERRA 
Serenity sujungia eterinius aliejus, 
kurie vertinami dėl emocijas 
raminančio poveikio.

• Serenity poveikį ant odos galima 
pajusti iš karto

• Įlašinkite 2–3 lašus į vonią su Epsom 
druska ir mėgaukitės atpalaiduojančia 
ir atkuriančia patirtimi

• Padeda sukurti poilsiui nuteikiančią 
miego aplinką

TERRASHIELD™
MIŠINYS LAUKUI 
15 ml

Mišinys laukui TerraShield™  
yra saugi priemonė, kurią gali  
naudoti kiekvienas šeimos narys  
tiek lauke, tiek namuose.

• Visada pasiimkite TerraShield 
mišinio, kai ruošiatės į iškylas ar 
renginius gamtoje 

• Sujungia eterinius aliejus, kurie nuo 
seno žinomi kaip apsaugantys nuo 
gamtos nemalonumų

• Purkškite mišiniu TerraShield kojas, 
rankas ir kaklą prieš eidami į lauką

dōTERRA PURIFY™
GAIVINANTIS MIŠINYS 
15 ml

Vieną iš dōTERRA naudotojų 
mėgstamiausių mišinių dōTERRA 
Purify™ sudaro Lemon (Citrinų) ir 
Lime (Žaliųjų citrinų) eteriniai aliejai, 
gerai žinomi dėl savo valomųjų 
savybių bei Siberian Fir (Sibirinių 
kėnių) eterinis aliejus.

• Sudirgusią odą teigiamai veikiantis 
mišinys Purify pasižymi stipriomis 
valomosiomis savybėmis, kurios gali 
padėti nuraminti odos sudirgimus

• Naudokite Purify odos sudirgimams, 
tokiems kaip vabzdžių įkandimai, 
palengvinti

SMART & SASSY™
AKTYVINAMASIS MIŠINYS 
15 ml

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.

• Vartokite Smart & Sassy™ su 
vandeniu kiekvieną dieną prieš  
valgį – lai tai tampa jūsų kasdienės 
rutinos dalimi

• Gardus bet kokio gėrimo ar  
deserto priedas

• Veržlus ir prieskoninis Smart &  
Sassy aliejaus kvapas gali padėti 
sukurti pozityvią nuotaiką 
energingai treniruotei

PURŠKIKLIS 
TERRASHIELD™
MIŠINYS LAUKUI 
30 ml

Purškiamo mišinio TerraShield™ 
sudėtyje yra eterinių aliejų ir kitų 
augalų aliejų, kurie gerai žinomi dėl 
suteikiamos apsaugos nuo aplinkos 
nepatogumų. 

• Dėl patogaus buteliuko su purkštuku 
purškiklį TerraShield patogu pasiimti 
su savimi, išsiruošus iš namų

• Gali būti saugiai naudojamas  
visų šeimos narių

ZENDOCRINE™
JĖGAS ATKURIANTIS MIŠINYS 
15 ml

Zendocrine™ aliejus yra puikus 
pasirinkimas tiems, kurie nori keisti 
savo gyvenimo būdą. Naudokite 
Zendocrine kiekvieną dieną, įlašinę  
jį į stiklinę vandens!

• Maistui gardinti

• Įlašinkite vieną lašą į citrusinius 
gėrimus, arbatas ar vandenį

ZENGEST™
PALAIKANTIS MIŠINYS 
15 ml

Šis unikalus Ginger (Imbierų), 
Peppermint (Pipirmėčių), Caraway 
(Kmynų) ir Fennel (Pankolių) eterinių 
aliejų mišinys gelbsti nuo nemalonaus 
jausmo skrandyje. Tai aliejus, kurį 
kiekvienas turėtų turėti kelionėje  
ar namuose!

• Po didelės ar sočios maisto  
porcijos įlašinkite 1–2 lašus į  
vandenį ar arbatą

• Prieš skrydį ar kelionę automobiliu 
įlašinkite 1–2 lašus į vandenį  
ar arbatą

• Turėkite mišinio ZenGest™ 
keliaudami, kad pagalba visada  
būtų po ranka 

Informacijos apie ZenGest Touch žr. 21 psl.
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dōTERRA FORGIVE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Forgive™ Touch sudėtyje  
yra medžių ir žolelių eterinių aliejų,  
kuriuos galite rasti mūsų patentuotame 
dōTERRA Forgive mišinyje, bei 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuoto 
kokosų aliejaus), kad priemonė būtų 
švelni ir patogi naudoti. Gaivus 
susitaikymo mišinio dōTERRA Forgive 
Touch medienos aromatas padeda 
išlaisvinti ramybės, atsipalaidavimo  
ir kantrybės jausmus.

• Patogus ir praktiškas buteliukas su 
rutuliniu aplikatoriumi

• Jūsų kasdieniam gyvenimui suteikia 
įžeminančių emocijų

FRANKINCENSE
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Frankincense Touch  
leidžia mėgautis gerai žinomais 
Frankincense (Bosvelijų) eterinio  
aliejaus privalumais patogiame  
buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi.

• Ramina odą ir mažina odos nelygumus 

• Sukelia ramybės, atsipalaidavimo ir 
pasitenkinimo pojūtį

• Drėkina ir atjaunina odą

dōTERRA HOPE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Hope™ Touch yra išskirtinis 
eterinių aliejų mišinys, sujungiantis gaivų 
Bergamot (Bergamočių) eterinį aliejų su 
Ylang Ylang (Kvapiųjų kanangų) ir 
Frankincense (Bosvelijų) eteriniais aliejais, 
lengvai pasaldintas šildančiu vanilės 
ankščių absoliuto aromatu.

• Tepkite ant riešų, sprando ir pulsuojančių 
vietų ir mėgaukitės asmeniniais kvepalais

• Laikykite rankinėje ir naudokite dienos 
metu nuotaikai pakelti

• Patogus naudoti buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi, kad galėtumėte lengvai 
pasitepti šiuo mišiniu dienos metu

dōTERRA TOUCH™ ALIEJŲ MIŠINIAI
Teisingos pusiausvyros tarp jautrios odos apsaugos ir eterinių aliejų teigiamų savybių poveikio užtikrinimas 
yra ne tik mokslas, bet ir menas. dōTERRA Touch pavyko pasiekti šią pusiausvyrą. dōTERRA Touch produktai, 
tiekiami itin patogiuose naudoti 10 ml buteliukuose su rutuliniu aplikatoriumi, puikiai tinkami vaikams, 
suaugusiesiems ir itin jautrią odą turintiems žmonėms. Su šiais naudoti paruoštais buteliukais galite mėgautis 
eterinių aliejų naudingosiomis savybėmis nedelsdami. Mėgaukitės dōTERRA Touch patogumu ir nauda  
jau šiandien.

dōTERRA ADAPTIV™  
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Kai jaučiate raminančio užtaiso poveikį, 
rinkitės dōTERRA Adaptiv™ mišinį. 
Turėkite Adaptiv po ranka – šis mišinys 
pravers, kai naujoje aplinkoje ar 
nepažįstamoje situacijoje norėsite 
nusiraminti. Naudokite Adaptiv mišinį  
su Adaptive Touch, kad pasiektumėte  
dar stipresnį poveikį.

• Užteptas ant odos padeda  
pagerinti nuotaiką

• Laikykite šį patogų buteliuką su  
rutuliniu aplikatoriumi rankinėje  
ar vaiko kuprinėje, kad galėtumėte 
panaudoti bet kada prireikus!

• Ramina odą

dōTERRA AIR™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Patirkite dōTERRA Air™ naudingąsias 
savybes, kad ir kur bebūtumėte, 
naudodami šį švelnų ir patogų naudoti 
mišinį dōTERRA Air Touch! Šis mėtinis 
energijos suteikiantis mišinys užteptas ant 
odos pasižymi raminančiu ir skausmą 
malšinančiu poveikiu.

• Ramina pojūčius

• Suteikia lengvo kvėpavimo pojūtį

• Naudokite kartu su kitais dōTERRA  
Air produktais

dōTERRA BALANCE™ 
NAUJIENA!

TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Balance™ Touch gaivus 
medienos aromatas yra puikus 
pasirinkimas, kai gyvenime pritrūksta  
šiek tiek harmonijos. Šio patogaus 
dōTERRA Touch verta turėti tiek 
namuose, tiek iš jų išvykus!

• Mišinio sudėtyje yra emociškai naudingų 
eterinių aliejų, kurie kuria ramybės ir 
gerovės pojūtį

• Su Spruce (Eglių), Ho Wood 
(Kamparinių cinamonų), Blue Tansy 
(Bitkrėslių), Blue Chamomile (Vaistinių 
ramunių) ir Frankincense (Bosvelijų) 
eteriniais aliejais

dōTERRA CHEER™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Cheer™ Touch sujungia 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotą 
kokosų aliejų) su saulėtu ir gaiviu nuotaiką 
keliančio dōTERRA Cheer mišinio 
aromatu. Nuotaiką keliantis mišinys Cheer 
Touch gali tapti pozityvumo užtaisu – 
visai kaip saulės spindulėlis. 

• Suteikia džiuginantį laimės ir 
pozityvumo pliūpsnį masažo metu

• Naudojamas ant odos mišinys Cheer gali 
sustiprinti optimizmą ir gerinti nuotaiką 

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Console™ Touch suteikia 
paguodos ir vilties. Paguodos mišinys 
dōTERRA Console Touch gali atnešti  
į jūsų gyvenimą džiaugsmo bei laimės.

• Naudokite norėdami sustiprinti  
vilties pojūtį

• Visi paguodos mišinio dōTERRA 
Console privalumai patogiame  
buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi

• Su Frankincense (Bosvelijų), Patchouli 
(Pačiulių), Ylang Ylang (Kvapiųjų 
kanangų), Labdanum (Labdanų), 
Amyris (Balzaminių degmedžių), 
Sandalwood (Santalmedžių), Rose 
(Rožių), Osmanthus (Puošniųjų 
kvepenių) eteriniais aliejais

DEEP BLUE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Patirkite mūsų patentuoto eterinių aliejų 
mišinio Deep Blue™ naudingąsias savybes, 
naudodami šį švelnų produktą, kuris 
puikiai tinkamas tiek vaikams, tiek 
suaugusiesiems.

• Užteptas ant odos šildo, sukelia 
dilgčiojimą ir slopina nemalonius 
pojūčius naudojimo vietose

• Po ilgos dienos naudokite skausmą 
malšinančiam masažui ir mėgaukitės 
atjauninančiu poveikiu

• Laikykite sportiniame krepšyje, kad 
visada būtų po ranka
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dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Motivate™ Touch padės  
jums išlaisvinti savo kūrybines galias ir 
atrasti drąsos, kylančios iš atsinaujinusio 
tikėjimo savimi.

• Padeda pajusti pasitikėjimą savimi,  
drąsą ir tikėjimo jausmą 

• dōTERRA Motivate eterinių aliejų mišinį 
sudaro aliejai, kurie įkvepia pojūčius

• Sujungia citrusinius ir mėtinius  
eterinius aliejus

ON GUARD™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Mėgaukitės eterinių aliejų mišinio  
On Guard™ unikaliu aromatu ir stipriomis 
naudingosiomis savybėmis patogiame 
buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi.

• Puikiai tinkamas tiek vaikams, tiek 
suaugusiems

• Tepkite mišiniu On Guard Touch  
riešus arba pulsuojančias vietas  
ryte arba vakare

• Patogus buteliukas puikiai tinka turėti 
šalia keliaujant ar tvarkant reikalus!

OREGANO
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Oregano Touch yra švelni 
galimybė jautrią odą turintiems  
žmonėms mėgautis gerai žinomomis 
Oregano (Raudonėlių) eterinio aliejaus 
naudingosiomis savybėmis.

• Tepkite Oregano Touch problemų 
keliančias odos vietas ir sumažinkite  
jos nelygumus

• Norėdami pasimėgauti Oregano 
(Raudonėlių) eterinio aliejaus 
naudingosiomis savybėmis, patepkite 
mišiniu padus

• Oregano (Raudonėlių) eterinis aliejus 
turi valomųjų savybių, galinčių padėti 
sumažinti odos nelygumus

dōTERRA PASSION™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Passion™ Touch sujungia 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotą 
kokosų aliejų) su prieskonių ir žolelių 
mišiniu dōTERRA Passion, kad į jūsų 
gyvenimą vėl sugrįžtų jaudulys.

• Sujungia Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotą kokosų aliejų), Cardamom 
(Kardamonų), Cinnamon (Cinamonų), 
Ginger (Imbierų), Clove (Gvazdikėlių), 
Sandalwood (Santalmedžių), Jasmine 
(Jazminų), Vanilla (Vanilės) ir Damiana 
(Plačiųjų turnerų) eterinius aliejus 

• Įkvepiantis mišinys, kuris, naudojamas ant 
odos, skleidžia džiugų ir jaudinantį aromatą

• Visi mišinio dōTERRA Passion  
privalumai patogiame buteliuke su 
rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA PEACE™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Užtikrintumo suteikiantis gėlių ir mėtų 
eterinių aliejų mišinys dōTERRA Peace™ 
Touch yra pozityvus priminimas, kad 
neturite būti tobuli, norėdami atrasti 
ramybę. Sulėtinkite tempą, giliai įkvėpkite 
ir atkurkite ryšį su susikaupusiu ir 
susitelkusiu savimi.

• Stiprina ramybės, užtikrintumo ir 
pasitenkinimo pojūtį 

• Šiuo raminančio aromato mišiniu  
puikiai tinka tepti odą medituojant  
ar užsiimant joga

• Naudokite skausmą malšinančiam 
masažui

PEPPERMINT
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Peppermint Touch sujungia 
Peppermint (Pipirmėčių) eterinį aliejų su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi), kad galėtumėte patogiai 
mėgautis įvairiomis odai naudingomis  
jų savybėmis.

• Suteikia žvalumo ir pagyvina pojūčius

• Naudokite mokydamiesi ar pabudę ir 
mėgaukitės gaivinančiu ryto užtaisu

• Patogi Touch produktų pakuotė puikiai 
tiks keliaujant ar tvarkant reikalus

TEA TREE
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Tea Tree Touch sudaro tobulai 
suderintas Tea Tree (Arbatmedžių) 
eterinis aliejus ir Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotas kokosų aliejus), tad ši 
priemonė puikiai tinkama naudoti jautrią 
odą turintiems žmonėms.

• Vertinamas dėl valančio ir odą 
atjauninančio poveikio

• Stiprina ir atjaunina plaukus, odą ir nagus

• Ramina sudirgusią odą

dōTERRA WHISPER™  
NAUJIENA!

TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Kiekvienas mišinį sudarantis eterinis 
aliejus pasižymi maloniu aromatu, o 
sumaišyti šie aliejai atsiskleidžia išskirtiniu 
aromatu, kuris žadina tiek juo dvelkiančių, 
tiek pro šalį einančių pojūčius. 

• Pasižymi šiltu muskusiniu aromatu, kuris 
vilioja ir žadina pojūčius, kai naudojamas 
ant odos

• Užtepus ant odos, šiltą minkštą gėlinį 
aromatą papildo stiprūs ir dinamiški 
Rose (Rožių), Hawaiian Sandalwood 
(Havajietiškųjų santalmedžių) ir 
Bergamot (Bergamočių) eteriniai aliejai

ZENGEST™
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Mišinys ZenGest™ Touch yra atskiestas 
dōTERRA Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotu kokosų aliejumi), tad yra 
švelnus jautriai odai. Dėl patogaus 
buteliuko su rutuliniu aplikatoriumi 
ZenGest Touch yra aliejus, kurį visada 
verta turėti su savimi tiek išvykstant iš 
namų, tiek leidžiant laiką juose!

• Unikalus Ginger (Imbierų), Fennel 
(Pankolių) ir Coriander (Kalendrų sėklų) 
eterinių aliejų mišinys

• Tepkite ant pilvo odos ar ant padų po 
didelės ar sunkaus maisto porcijos

• Turėkite po ranka skrydyje ar kelionėje, 
kad galėtumėte patogiai panaudoti  
vos prireikus
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dōTERRA TOUCH™ GĖLINIAI MIŠINIAI
Naudoti nuostabiausius gamtos gėlių eterinius aliejus, pasižyminčius veiksmingomis naudingosiomis 
savybėmis, dar niekada nebuvo taip patogu ir paprasta. Susikurkite unikalius kvepalus, stiprinkite pozityvią 
atmosferą arba puoselėkite sveiką odos išvaizdą, patogiai naudodami šiuos nuostabius gėlinius aliejus  
arba jų derinius.

dōTERRA TOUCH | GĖLINIAI MIŠINIAI



HELICHRYSUM
TOUCH MIŠINYS 
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Dar vadinamas amžinąja ar nemirtingąja 
gėle, italinis šlamutis įprastai naudojamas 
įvairiuose nuo senėjimo apsaugančiuose 
produktuose dėl odai suteikiamo 
jauninančio poveikio.  

• Atnaujinamosios ir atkuriamosios 
savybės suteikia odai skaisčią išvaizdą

• Saldus medaus aromatas pasižymi 
raminančiu poveikiu, kai produktas 
naudojamas ant odos

JASMINE
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Išmėginkite šį vertinamą aromatą ir 
mėgaukitės daugybe jazminų eterinio 
aliejaus teikiamų kosmetinių privalumų 
patogiame buteliuke su rutuliniu 
aplikatoriumi. 

• Sumažina odos trūkumus 

• Galima naudoti kaip asmeninius 
kvepalus

• Įtraukite į odos priežiūros rutiną,  
kad oda atrodytų skaisti

LAVENDER
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Dažnai naudojamas dėl raminančių 
savybių dōTERRA Lavender Touch  
ramina odą ir padeda atsipalaiduoti.

• Ramina nedidelius odos sudirgimus

• Tepkite ant odos ir mėgaukitės  
naudingu šio mišinio poveikiu

• Naudokite norėdami nusiraminti  
ir atsipalaiduoti

MAGNOLIA  
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Magnolia (Magnolijų) eterinis aliejus 
pasižymi vaisiniu gėliniu aromatu ir gali 
padėti nuraminti emocijas. Sumaišytas su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi) Magnolia Touch aliejus 
drėkina ir ramina odą.

• Sumaišykite su Bergamot (Bergamočių) 
ar Ylang Ylang (Kvapiųjų kanangų) 
aliejumi ir tepkite odą – tai suteiks jai 
sveiką išvaizdą

• Tepkite ant odos, norėdami nusiraminti 
ir atsipalaiduoti

NEROLI
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Neroli Touch aliejų galite naudoti odai 
nuraminti ir jos paraudimui sumažinti. 
Nerolio eterinis aliejus taip pat žinomas 
kaip padedantis atsipalaiduoti ir 
gerinantis nuotaiką.

• Skatina pozityvią nuotaiką 

• Ramina odą

• Padeda atsipalaiduoti

ROSE 
TOUCH MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Rose Touch – tai patogus ir prieinamas 
būdas mėgautis vieno iš nuostabiausių 
pasaulyje eterinių aliejų – Rose (Rožių) 
eterinio aliejaus – naudingosiomis 
savybėmis.

• Dėl buteliuko su rutuliniu aplikatoriumi 
Rose Touch naudoti patogu ir nebrangu

• Padeda palaikyti odos drėgmės 
pusiausvyrą, kad jūsų oda atrodytų 
geriausiai

• Tepkite ant kaklo ir riešų, kaip saldžius 
gėlinius asmeninius kvepalus 

NAUJIENA!
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FAMILY ESSENTIALS KIT (RINKINYS ŠEIMAI)  
PERKAMIAUSIAS

dōTERRA Family Essentials Kit (Rinkinį šeimai) sudaro 10 eterinių aliejų  
ir jų mišinių – tai nepakeičiamos kasdienės priemonės tėvams, kurias 
visada verta turėti po ranka. Patirkite begales būdų, kaip dōTERRA 
CPTG™ eteriniai aliejai gali padėti jums pasirūpinti savo šeimos poreikiais. 

• Dešimt 5 ml tūrio eterinių aliejų ir jų mišinių buteliukų
    Levandų  

Citrinų 
Pipirmėčių  
Arbatmedžių 

 Raudonėlių 
Bosvelijų  
Deep Blue™  
dōTERRA Air™ 

  ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA sukurė išskirtinius eterinių aliejų rinkinius ir kolekcijas, kurie padės įtraukti eterinius aliejus į 
kiekvienų namų kasdienybę. Kiekvieną rinkinį sudaro kruopščiai atrinkti aliejai, švelniai išdistiliuoti iš 
rūpestingai prižiūrimų augalų, kurių derlius renkamas pagal griežtus dōTERRA tyrumą ir stiprumą 
užtikrinančius standartus. Mėgaukitės savo mėgstamiausių vieno augalo aliejų ir jų mišinių tikslingu poveikiu 
vienoje patogioje pakuotėje.

RINKINIAI IR KOLEKCIJOS

RINKINIAI IR KOLEKCIJOS



dōTERRA TOUCH™ KIT (RINKINYS)
Iš devynių populiariausių eterinių aliejų Lavender (Levandų) eterinio 
aliejaus, Peppermint (Pipirmėčių) eterinio aliejaus, Frankincense 
(Bosvelijų) eterinio aliejaus, Tea Tree (Arbatmedžių) eterinio aliejaus, 
ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, Oregano (Raudonėlių) eterinio 
aliejaus ir Deep Blue sudarytas rinkinys dōTERRA Touch™ yra patogus 
pirkinys visų šeimos narių poreikiams patenkinti.

• Devyni 10 ml tūrio eterinių aliejų ir mišinių buteliukai su  
rutuliniu aplikatoriumi
   Levandų
   Pipirmėčių 

Bosvelijų  

Arbatmedžių  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Raudonėlių          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA COLLECTION (KOLEKCIJA)
Išskirtinė CPTG™ eterinių aliejų trijulė, kurią dōTERRA sukūrė jūsų viduje 
slypinčiam jogui. Mišiniai dōTERRA Anchor, dōTERRA Align ir dōTERRA 
Arise tikrai praturtins jūsų gyvenimą ir jogos praktiką. Šių mišinių 
aromatai skatina jus išlaikyti pusiausvyrą, susikoncentruoti ir  
praskaidrinti savo sielą kiekvienu įkvėpimu, atliekant kūno stiprinimo  
ir tempimo pratimus.

• Trys 5 ml tūrio buteliukai
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

SISTEMA dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
PERKAMIAUSIAS

Kiekvieną šiame rinkinyje esantį subtilų mišinį sudaro CPTG Certified 
Pure Tested Grade™ eteriniai aliejai, kurie gali jums padėti įveikti 
įvairius dienos iššūkius.  

• Šeši 5 ml tūrio eterinių aliejų ir jų mišinių buteliukai
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

RINKINYS dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
TOUCH
Rinkinį dōTERRA Essential Aromatics™ Touch sudaro šeši unikalūs 
eterinių aliejų mišiniai, sumaišyti su Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotu kokosų aliejumi) ir išpilstyti į 10 ml buteliukus su rutuliniais 
aplikatoriais, kuriais patogiai ir švelniai užtepsite mišinį ant odos. Šie 
patentuoti mišiniai patenkina konkrečius visų šeimos narių poreikius ir 
gali būti tepami ant įvairių kūno vietų kiekvieną dieną, kad padėtų įveikti 
visą dieną kylančius iššūkius. 

• Šeši 10 ml tūrio eterinių aliejų ir jų mišinių buteliukai su rutuliniu 
aplikatoriumi
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
DRĄSOS SUTEIKIANTIS 
MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Šviesaus ir šilto aromato dōTERRA 
Brave™ yra nuostabus mišinys, kuris 
suteiks žvalumo ir jėgų, kai pritrūksta 
motyvacijos.

• Wild Orange (Laukinių apelsinų), Amyris 
(Balzaminių degmedžių), Osmanthus 
(Puošniųjų kvepenių) ir Cinnamon 
(Cinamonų) eteriniai aliejai, sumaišyti su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi) 

• Naudokite drąsos suteikiantį  
mišinį Brave visą dieną, kad 
sustiprintumėte tikėjimą 

• Naudokite mišinį Brave prieš naujas ar 
neįprastas situacijas, kad sustiprintumėte 
drąsą ir pasitikėjimą savimi 

dōTERRA CALMER™  
POILSIUI NUTEIKIANTIS 
MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Poilsiui nuteikiantis mišinys dōTERRA 
Calmer™ sukuria raminančią atmosferą ir  
padeda ruošimąsi miegui paversti  
taikia ir malonia patirtimi.

• Lavender (Levandų), Cananga 
(Kanangų), Buddha Wood (Netikrųjų 
santalmedžių) ir Roman Chamomile 
(Romaniškų ramunėlių) eteriniai aliejai, 
sumaišyti su Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotu kokosų aliejumi)  

• Tepkite ant odos, kai norite sustiprinti 
ramybės ir taikos pojūtį 

• Naudokite Calmer, kad padėtumėte  
visą dieną išlaikyti ramybę

dōTERRA RESCUER™  
SKAUSMĄ MALŠINANTIS 
MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Po veiklos kupinos dienos atsipalaiduoti 
padės skausmą malšinantis mišinys 
dōTERRA Rescuer™.

• Lavender (Levandų), Spearmint 
(Šaltmėčių), Copaiba (Kopalių) ir 
Zanthoxylum (Uosrūčių) eteriniai aliejai, 
sumaišyti su Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotu kokosų aliejumi)  

• Mišinyje Rescuer esantys aliejai gali 
padėti sumažinti jaučiamą įtampą

• Masažuokite į pečius, kaklą ir nugarą, 
kad patirtumėte palengvėjimą

dōTERRA 
KIDS COLLECTION (KOLEKCIJA VAIKAMS)
Nesvarbu, ar esate patyręs eterinių aliejų naudotojas, ar tik pradedate jais domėtis, dōTERRA Kids Collection 
(Kolekcija vaikams) yra visapusiškas naudoti paruoštas visam kūnui skirtas eterinių aliejų priemonių rinkinys, 
įgalinantis tėvus ir globėjus rūpintis savo mažyliais su pasitikėjimu. 

Šie eterinių aliejų mišiniai sukurti specialiai besivystantiems protams, organizmams bei emocijoms ir 
pasižymi unikaliais subalansuotais deriniais, kurie yra itin veiksmingi, tačiau švelnūs jautriai odai.

dōTERRA KIDS COLLECTION (KOLEKCIJA VAIKAMS)  
Rinkinį sudaro:
• Septyni 10 ml tūrio eterinių aliejų ir jų mišinių buteliukai su rutuliniu 

aplikatoriumi
dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Septyni silikoniniai dangteliai su karabinais
• Iliustruotos informacinės kortelės
• Nešiojimuisi skirtas dėklas su karabinu
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dōTERRA THINKER™  
SUSIKAUPTI PADEDANTIS 
MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Norėdami sukurti palaikančią ir pozityvią 
aplinką, kuri stiprintų kūrybiškumą bei 
dėmesingumą, įtraukite mišinį dōTERRA 
Thinker™ į kasdienes mokymosi veiklas.

• Vetiver (Kvapiųjų auksabarzdžių), 
Clementine (Klementinų), Peppermint 
(Pipirmėčių) ir Rosemary (Rozmarinų) 
eteriniai aliejai, sumaišyti su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi)  

• Naudokite mokantis ar atliekant 
sudėtingus projektus – mišinys padės 
sutelkti dėmesį į užduotį ir nesiblaškyti

• Tepkite ant riešų ar rankų ir įkvėpkite – 
tai suteiks aiškumo ir budrumo

dōTERRA STEADY™  
ĮŽEMINANTIS MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Odą raminantis ir pakylėjantis mišinys 
dōTERRA Steady™ puikiai tinkamas 
naudoti kasdien.

• Amyris (Balzaminių degmedžių), 
Balsam Fir (Balzaminių kėnių), Coriander 
(Kalendrų sėklų) ir Magnolia (Magnolijų) 
eteriniai aliejai, sumaišyti su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi) 

• Įžeminantis mišinys Steady turi  
švelnų, malonų, šiek tiek vaisinį  
aromatą ir, naudojamas ant odos, 
padeda nuraminti jausmus

• Skatina ramybės pojūtį ir padeda 
palaikyti emocinę pusiausvyrą

dōTERRA STRONGER™  
APSAUGANTIS MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Mišinys dōTERRA Stronger™ puikiai tinka 
kasdieniam atsparumui stiprinti ar tada, 
kai jaučiatės ne pačios geriausios būklės.

• Cedarwood (Kedrų), Litsea (Laurenių), 
Frankincense (Bosvelijų) eteriniai aliejai 
ir Rose (Rožių) ekstraktas, sumaišyti su 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi)  

• Tepkite ant plaštakų, kelių ir pėdų  
po ilgos ir įtemptos dienos

• Suteikia odai sveiką išvaizdą

dōTERRA TAMER™  
MIŠINYS VIRŠKINIMUI 
GERINTI
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Mišinį dōTERRA Tamer™ sudaro 
unikaliomis naudingosiomis savybėmis 
pasižymintys CPTG™ Spearmint 
(Šaltmėčių), Japanese Peppermint 
(Japoniškų pipirmėčių) ir Ginger (Imbierų) 
eteriniai aliejai, sumaišyti su dōTERRA 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi). Naudojami kartu, šie 
aliejai suteikia lengvumo pojūtį po sočios  
maisto porcijos.

• Raminantis aromatas padės pasijusti 
geriau, kai to labiausiai reikia

• Leidžia mėgautis raminančiu pilvo 
masažu

• Dėl patogaus rutulinio aplikatoriaus 
mišinį paprasta tepti ant norimų sričių 
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Kas yra 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
Technika dōTERRA AromaTouch Technique™ yra paprastas ir nuoseklus būdas naudoti eterinius aliejus 
ant odos ir mėgautis visa apimančia sveikatingumo patirtimi. 

Rinkinį AromaTouch Technique Kit sudaro 5 ml talpos įžeminančio mišinio dōTERRA Balance™, Lavender 
(Levandų) eterinio aliejaus, Tea Tree (Arbatmedžių) eterinio aliejaus, eterinių aliejų mišinio On Guard™, 
mišinio masažui AromaTouch™, skausmą malšinančio mišinio Deep Blue™, Wild Orange (Laukinių apelsinų) 
eterinio aliejaus, Peppermint (Pipirmėčių) eterinio aliejaus buteliukai ir Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuoto kokosų aliejaus) buteliukas. Vienodai patraukli tiek naujiems naudotojams, tiek licencijuotiems 
profesionalams AromaTouch Technique yra naujas ir įdomus būdas naudoti eterinius aliejus ir mėgautis 
jų naudingosiomis savybėmis.

„Man labai patinka mokyti technikos AromaTouch Technique. Visi nustemba, kaip giliai atsipalaidavę 
po jos pasijunta. Papildomas šios technikos privalumas – jos metu ne tik naudoji eterinius aliejus 
kitiems žmonėms, bet ir pats patiri jų naudą.“ 
Becky B., Nortamptonas, Jungtinė Karalystė

AROMATOUCH TECHNIQUE



RINKINYS AROMATOUCH TECHNIQUE™
Sustiprinkite naudojant CPTG™ eterinius aliejus patiriamą 
naudą, įtraukę į savo sveikatingumo ritualus techniką 
AromaTouch Technique. Šį rinkinį sudaro aštuonių CPTG 
aliejų, naudojamų atliekant techniką AromaTouch 
Technique, 5 ml talpos buteliukai ir AromaTouch 
Technique pristatymo dėžutė. Įsigiję šį rinkinį taip pat 
gausite dōTERRA Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuoto kokosų aliejaus).

1 ŽINGSNIS 2 ŽINGSNIS 3 ŽINGSNIS 4 ŽINGSNIS

™
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dōTERRA difuzoriai yra jūsų šeimai ir namams skirti lengvai naudojami prietaisai, kurie padės jums patirti 
visišką atsipalaidavimą ir leis mėgautis kitais nuostabiais privalumais. Suteikite bet kuriai patalpai ramią 
ar pakilią atmosferą, garindami savo mėgstamiausius CPTG™ eterinius aliejus.

DIFUZORIAI

DIFUZORIAI

dōTERRA VOLO™ DIFFUSER  
(DIFUZORIUS) NAUJIENA!     
Dailusis dōTERRA Volo™ Ultrasonic Diffuser (Difuzorius) 
gali būti su onikso arba marmuro apdaila, tad puikiai 
papuoš bet kurią patalpą namie ar biure. Difuzorius Volo 
pagamintas iš rankomis apdirbto polirezino akmens su 
deimantų raštu ir turi keletą pasirenkamų apšvietimo 
nustatymų: be apšvietimo, šiltas apšvietimas ir ryškus 
gintaro spalvos apšvietimas.

• Galite nustatyti veikti valandą, tris ir šešias valandas, 
net kai skleidžiamas stipriausias garas

• Iki 14 valandų, skleidžiant silpniausią garą

dōTERRA DAWN™ AROMATINIS ORO 
DRĖKINTUVAS  NAUJIENA!

dōTERRA Dawn™ aromatinis oro drėkintuvas sukurtas  
taip, kad užtikrintų maksimalų komfortą bet kurioje  
patalpoje. Jo išmanusis miego režimas palaiko optimalų 
drėgmės lygį nakties metu ir padeda sukurti tobulą  
aplinką geram nakties miegui.

• Iki 22 valandų trunkantis nuolatinis garinimas
• Nereikia nuimti dangtelio, kad įpiltumėte vandenį  

ir eterinius aliejus
• Veikia itin tyliai
• Automatinis apsauginis išjungimas
• Matmenys: 15 x 27 cm
• Vandens talpa: 1,8 l



PILōT™ DIFFUSER (DIFUZORIUS)   
Patogus ir netvarkos nesukuriantis Pilōt™ puikiai  
tinka mažesnėms erdvėms. Kompaktiškas ir  
neutralus difuzorius tiks bet kokioje aplinkoje.

• Įkraunama baterija – kad nereikėtų jaudintis,  
ar netoliese rasite kištukinį lizdą

• Reguliuojamas garinimo stiprumas: keturios  
valandos nuolatinio veikimo arba aštuonios  
valandos veikimo su pertraukomis

• Sukurtas atsakingai, naudojant aplinką  
tausojančias medžiagas

dōTERRA LUMO™ DIFFUSER  
(DIFUZORIUS)  

Suteikite bet kuriai patalpai ramią ar nuotaiką  
keliančią atmosferą, garindami CPTG™ eterinius  
aliejus šiuo pagal užsakymą sukurtu gamtos įkvėptu 
ultragarsiniu difuzoriumi. Su raminamuoju mišiniu 
dōTERRA Serenity™. 

• Septyni spalvoto apšvietimo pasirinkimai
• Reguliuojamas garinimo stiprumas: 2 ir 5  

valandų nuolatinio veikimo arba 10 valandų  
veikimo su pertraukomis (4 minutes įjungta,  
4 minutes išjungta) nuostatos

• Garas pasklinda iki 50 m2 plote

dōTERRA PETAL™ 2.0 DIFFUSER 
(DIFUZORIUS)  

dōTERRA Petal™ Diffuser (Difuzorius) yra mažas ir 
lengvai naudojamas difuzorius, pasižymintis daugybe 
privalumų. Šis patogus difuzorius yra stabilus, lengvas  
ir paprastas naudoti.

• 2 ir 6 valandų nuolatinio veikimo ir 12 valandų veikimo 
su pertraukomis (5 minutes įjungta, 5 minutes 
išjungta) garinimo nuostatos

• Pasirenkamas šviesos diodų apšvietimas
• Ypač lengvas garas, pasklindantis iki 33 m2 plote

dōTERRA ROAM™ DIFFUSER  
(DIFUZORIUS) NAUJIENA!

Išorinis difuzoriaus dōTERRA Roam™ korpusas 
pagamintas iš natūralaus poliruoto ir šlifuoto akmens, 
dėl kurio kiekvienas difuzorius yra unikalus. Likusi 
difuzoriaus dalis pagaminta iš ekologiškos po 
naudojimo perdirbtos dervos, kuri papildo jo  
paprastą natūralų grožį. 

• Belaidis ir baterijomis maitinamas režimai  
(komplekte yra baterijų krovimo stotelė)

• Gali veikti nuolat arba su pertraukomis  
(5 minutes įjungta, 5 minutes išjungta)

• Garas pasklinda iki 25 m2 patalpoje, o inde  
telpa 100 ml vandens
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32  PRODUKTŲ VADOVAS

dōTERRA 
BABY (KŪDIKIAMS) 
dōTERRA Baby (Kūdikiams) produktai yra saugus ir veiksmingas būdas rūpintis švelniais kūdikio plaukais 
ir jautria oda. Mūsų produktai sukurti galvojant apie jūsų kūdikį.
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dōTERRA BABY DIAPER CREAM 
(KREMAS NUO IŠŠUTIMŲ KŪDIKIAMS) 
60 g

Saugus ir veiksmingas dōTERRA Baby Diaper Cream 
(Kremas nuo iššutimų kūdikiams) lengvai pasiskirsto ant 
jautrios odos, ją gydo ir neleidžia atsirasti iššutimams. 
Unikaliu CPTG™ Lavender (Levandų), Carrot Seed 
(Morkų sėklų) ir Tea Tree (Arbatmedžių) eterinių aliejų 
mišiniu praturtintas dōTERRA Baby Diaper Cream 
(Kremas nuo iššutimų kūdikiams) ramina odą ir suteikia 
jai sveiką išvaizdą. Be to, šio kremo sudėtyje daug 
„Muyao“ sviestmedžių sviesto, kuris drėkina odą, ji 
tampa minkšta ir švelni. Apsaugokite savo mažylius, 
naudodami šį specialiai jautriai kūdikių odai sukurtą 
švelnų kremą.

• CPTG Lavender (Levandų), Carrot Seed (Morkų sėklų) 
ir Tea Tree (Arbatmedžių) eteriniai aliejai ramina odą 
ir suteikia jai sveiką išvaizdą

• Lengvai susigeria į jautrią odą, gydo, ramina ir 
neleidžia atsirasti iššutimams

• Rūpestingai sukurtas jautriai kūdikių odai

dōTERRA BABY HAIR  
& BODY WASH (PLAUKŲ IR KŪNO 
PRAUSIKLIS KŪDIKIAMS) 
295 ml

dōTERRA Baby Hair and Body Wash (Plaukų ir kūno 
prausiklis kūdikiams) yra saugus ir veiksmingas 
būdas nuprausti savo kūdikį nuo galvos iki mažų 
kojų pirščiukų. Šį putojantį akių nedirginantį prausiklį 
sudaro paprasti ir švelnūs ingredientai. Raminantis 
vanilės ekstrakto ir CPTG™ Lavender (Levandų) bei 
Roman Chamomile (Romaniškų ramunėlių) eterinių 
aliejų mišinys suteikia kūdikiams, mažyliams ir net 
ūgtelėjusiems vaikams lengvą naujagimio aromatą. 
Naudojant dōTERRA Baby Hair & Body Wash (Plaukų 
ir kūno prausiklį kūdikiams) su patogia ir paprasta 
naudoti pompa maudynės taps lengvos ir paprastos, 
tad galėsite daugiau laiko linksmai taškytis su savo 
mažyliais vonioje.

• Su raminančiu vanilės ekstrakto ir CPTG Lavender 
(Levandų) bei Roman Chamomile (Romaniškų 
ramunėlių) eterinių aliejų mišiniu

• Paprasti ir švelnūs ingredientai
• Negraužia akių



dōTERRA 
DEODORANT (DEZODORANTAS)
dōTERRA sukūrė saugų ir veiksmingą dezodorantą, kad įveiktumėte karštį ir visą dieną jaustumėte gaivą.  
Žaisti su vaikais, bėgti į autobusą arba treniruotis nubėgti pusmaratonį ką tik tapo truputėlį lengviau.
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dōTERRA DEODORANT 
(DEZODORANTAS)  
PRATURTINTAS MIŠINIU dōTERRA 
BALANCE™ 
75 g

dōTERRA Balance™ eteriniu aliejumi praturtinto 
dezodoranto sudėtyje yra sodos, kuri veiksmingai 
apsaugo nuo nemalonaus kūno kvapo, ir tapijokos 
krakmolo, kuris sugeria drėgmę, kad ilgiau  
jaustumėte gaivą. 

• Su CPTG™ Spruce (Eglių), Ho Leaf (Kamparinių 
cinamonų lapų), Frankincense (Bosvelijų), Blue 
Tansy (Bitkrėslių), Blue Chamomile (Vaistinių 
ramunių) ir Osmanthus (Kvapiųjų kvepenių) 
eteriniais aliejais

• Tapijokos krakmolas padeda sugerti drėgmę 
pažastyse, tad visą dieną galite jausti gaivą  
ir sausumo pojūtį

• Soda padeda neutralizuoti ir neleidžia  
atsirasti kvapams

dōTERRA DEODORANT 
(DEZODORANTAS)  
PRATURTINTAS MIŠINIU CITRUS BLISS™ 
75 g

Citrus Bliss™ praturtinto dezodoranto sudėtyje yra 
patentuoto eterinių aliejų mišinio, sumaišyto su soda, 
kuri veiksmingai apsaugo nuo nemalonaus kūno 
kvapo, ir tapijokos krakmolu, kuris sugeria drėgmę, 
kad ilgiau jaustumėte gaivą.

• Su CPTG™ Wild Orange (Laukinių apelsinų), Lemon 
(Citrinų), Grapefruit (Greipfrutų), Lime (Žaliųjų 
citrinų), Mandarin (Raudonųjų mandarinų), 
Tangerine (Mandarinų), Clementine (Klementinų)  
ir Bergamot (Bergamočių) eteriniais aliejais

• Tapijokos krakmolas padeda sugerti drėgmę 
pažastyse, tad visą dieną galite jausti gaivą ir 
sausumo pojūtį

• Soda padeda neutralizuoti ir neleidžia  
atsirasti kvapams

dōTERRA DEODORANT 
(DEZODORANTAS)  
PRATURTINTAS DOUGLAS FIR (DIDŽIŲJŲ 
POCŪGIŲ) IR GREEK ORANGE (GRAIKIŠ-
KŲ APELSINŲ) ETERINIAIS ALIEJAIS 
75 g

Šio švelnaus dezodoranto sudėtyje yra dōTERRA 
CPTG™ Douglas Fir (Didžiųjų pocūgių) ir Greek 
Orange (Graikiškų apelsinų) eterinių aliejų. Šie 
eteriniai aliejai sumaišyti su magniu, kuris aktyviai 
saugo nuo nemalonaus kūno kvapo, ir tapijokos 
krakmolu, kuris sugeria drėgmę ir užtikrina ilgai 
išliekančią gaivą.

• Su CPTG Douglas Fir (Didžiųjų pocūgių) ir Greek 
Orange (Graikiškų apelsinų) eteriniais aliejais,  
kurie padeda visą dieną išlaikyti pozityvią ir 
energingą nuotaiką

• Tapijokos krakmolas padeda sugerti drėgmę 
pažastyse, tad visą dieną galite jausti gaivą  
ir sausumo pojūtį

• Magnis gali padėti apsisaugoti nuo nemalonaus 
kūno kvapo
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VEGGIE CAPS  
(VEGETARIŠKOS  
KAPSULĖS) 
160 kapsulių

Vartodami šias greitai ir lengvai 
pasisavinamas vegetariškas kapsules 
galėsite pritaikyti eterinių aliejų papildų 
režimą savo poreikiams.

• Be konservantų, želatinos, kviečių, 
cukraus, krakmolo, pieno produktų bei 
gyvulinės kilmės produktų

• Pagamintos iš inertinių augalinių 
ingredientų

VEGETARIŠKOS KAPSULĖS  
PAGAMINTOS BE SLS

FRACTIONATED COCONUT 
OIL (FRAKCIONUOTAS  
KOKOSŲ ALIEJUS) 
115 ml

Idealiai tinkamas maišyti su eteriniais aliejais 
naudojimui ant odos. 

• Lengvas it plunksna emolientas
• Visiškai ištirpina visus eterinius aliejus, 

bekvapis, bespalvis, nepalieka dėmių

dōTERRA SPA HAND & BODY 
LOTION (RANKŲ IR KŪNO  
LOSJONAS) 
200 ml

Palepinkite savo odą dōTERRA SPA rankų ir kūno 
losjonu – lengva, neriebia formule, kurios sudėtyje  
yra simondsijų ir makadamijų riešutų aliejų,  
murumuru ir kakavmedžio sėklų sviesto bei 
maitinamųjų augalų ekstraktų.

• Lengvai sumaišykite su mėgstamiausiu eteriniu 
aliejumi ir mėgaukitės kvapnia patirtimi

• Saulėgrąžų ir makadamijų riešutų aliejai gerai 
žinomi dėl išskirtinių drėkinamųjų savybių ir 
gebėjimo išlaikyti drėgmę odoje

ETERINIŲ ALIEJŲ NAUDOJIMAS
CPTG™ eterinių aliejų nauda galima mėgautis skirtingais būdais. dōTERRA siekia palengvinti įvairų eterinių 
aliejų vartojimą įvairiomis formomis, siūlydama tiek tradiciniams nuo seno praktikuojamiems, tiek 
šiuolaikiniams – garinimui moderniuose difuzoriuose – naudojimo būdams tinkamus kokybiškus produktus. 
Naudojant eterinius aliejus įvairiais būdais galima įdomiai ir unikaliai patirti kiekvieną aliejų. Kad užtikrintumėte 
saugų naudojimą, visada vadovaukitės naudojimo rekomendacijomis.

dōTERRA SPA HAND AND BODY LOTION 
3-PACK (RANKŲ IR KŪNO LOSJONAS,  
3 VNT. PAKUOTĖ) 
trys 200 ml tūbelės

ETERINIŲ ALIEJŲ NAUDOJIMAS



CORRECT-X™ ESSENTIAL 
OINTMENT (ETERINIŲ 
ALIEJŲ TEPALAS) 
15 ml

Correct-X™ yra įvairioms paskirtims 
tinkamas tepalas, padedantis numalšinti 
skausmą ir palaikyti odos švarą, jai 
atsigaunant nuo streso. Šis tepalas,  
kurio sudėtyje nėra naftos produktų  
ir konservantų, yra švelnus ir nedirgina,  
tad puikiai tinka jautriai odai.

• Saugus ir paprastas naudoti
• Su CPTG™ Frankincense (Bosvelijų), 

Helichrysum (Italinių šlamučių),  
Tea Tree (Arbatmedžių), Cedarwood 
(Kedrų) ir Lavender (Levandų)  
eteriniais aliejais

ASMENINĖ HIGIENA
dōTERRA padeda įveikti dažnai pasitaikančias problemas ir leidžia mėgautis malonia kūno priežiūra,  
naudojant eterinius aliejus. Kiekvienas dōTERRA produktas skirtas odai maitinti, tad šias priemones 
naudojantiems žmonėms lengva pasiekti savo tikslus.

GINGER DROPS (IMBIERO 
PASTILĖS)   
30 pastilių

dōTERRA Ginger Drops (Imbiero pastilės) 
leidžia mėgautis CPTG™ Ginger (Imbierų) 
eterinio aliejaus naudingosiomis 
savybėmis patogioje pastilių formoje. 
Šlakelis Lemon (Citrinų) eterinio aliejaus 
papildo saldžiai aštrų Ginger (Imbierų) 
eterinį aliejų ir sustiprina pastilės skonį. 

• Patogios puikaus skonio pastilės
• Leidžia mėgautis Lemon (Citrinų) ir 

Ginger (Imbierų) eterinių aliejų 
naudingosiomis savybėmis

• Paprasta turėti po ranka keliaujant  
ar kai labiausiai reikia
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dōTERRA AIR™ PRODUKTAI
Gilus kvėpavimas valo, išlaisvina ir suteikia žvalumo. Jis pakylėja mūsų protus, o kūnams suteikia energijos. 
Tai gyvenimo esmė, gyvybingumo užtikrinimas. Išskirtiniai eterinių aliejų mišinį dōTERRA Air™ sudarantys 
eteriniai aliejai padeda palaikyti kvėpavimo takus švarius ir užtikrina lengvą kvėpavimą, kad visus metus 
jaustumėtės patogiai.



dōTERRA AIR™
ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS 
15 ml

Šis mėtinis energijos suteikiantis mišinys užteptas ant 
odos pasižymi raminančiu ir skausmą malšinančiu 
poveikiu. Mišinys dōTERRA Air™ praturtintas eteriniais 
aliejais, kurie vėsina, padeda atgaivinti kūną ir suteikia 
lengvo kvėpavimo pojūtį.

• Sujungia Laurel Leaf (Lauro lapų), Peppermint 
(Pipirmėčių), Eucalyptus (Eukaliptų),  
Tea Tree (Arbatmedžių), Lemon (Citrinų),  
Ravensara (Ravensarų) ir Cardamom (Kardamonų) 
eterinius aliejus

• Gali padėti sumažinti sezoninių grėsmių poveikį
• Skatina gilų miegą

Informacijos apie dōTERRA Air Touch žr. 20 psl.

dōTERRA AIR™ DROPS (PASTILĖS) 
30 pastilių

Atrinktų dōTERRA Air™ mišinį sudarančių  
CPTG™ eterinių aliejų naudingosiomis savybėmis  
galite naudotis vartodami šias patogias puikaus  
skonio pastiles.

• Patentuotą mišinį sudaro Lemon (Citrinų), 
Peppermint (Pipirmėčių), Eucalyptus (Eukaliptų), 
Thyme (Čiobrelių), Melissa (Melisų) ir Cardamom 
(Kardamonų) eteriniai aliejai

• Naudokite kaip greitą ir patogią mišinio dōTERRA 
Air alternatyvą

• Turėkite jų rankinėje ar kelioniniame krepšyje,  
kad po ranka visada būtų papildoma apsauga

dōTERRA AIR™ VAPOUR STICK 
(KVAPŲ PIEŠTUKAS) 
12,5 g

Mėgaukitės patogiu, greitai įsigeriančiu ir lengvai 
tepamu dōTERRA Air™ Vapour Stick (Kvapų 
pieštuku). Dėl šio unikalaus dōTERRA Air eterinių 
aliejų mišinio pateikimo būdo jį naudoti galite bet  
kur ir bet kada.

• Žvalumo suteikiantis kvapas
• Užteptas ant odos pasižymi raminančiu ir  

vėsinančiu poveikiu
• Greitas ir patogus mišinio naudojimo būdas 
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DEEP BLUE™ PRODUKTAI
Patentuotą mišinį Deep Blue™ sudaro skausmą malšinantis CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
Wintergreen (Bruknuolių), Camphor (Kamparinių cinamonų), Peppermint (Pipirmėčių), Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų), Helichrysum (Italinių šlamučių), Blue Tansy (Bitkrėslių), Blue Chamomile (Vaistinių 
ramunių) ir Osmanthus (Puošniųjų kvepenių) eterinių aliejų derinys. Deep Blue, kuris parduodamas 
kaip kremas, buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi ir maisto papildas, pasižymi raminančiu poveikiu ir 
tikslingu veikimu.

DEEP BLUE PRODUKTAI



DEEP BLUE RUB™ (KREMAS)
SOOTHING LOTION (RAMINAMASIS 
LOSJONAS)
120 ml

Skausmą malšinančiu mišiniu Deep Blue™ praturtintas 
losjonas Deep Blue Rub™ yra labai mėgstamas 
sportininkų.

• Sudėtyje yra patentuoto Deep Blue eterinių aliejų 
mišinio ir kitų veiksmingų ingredientų

• Skirtas numalšinti skausmą, atpalaiduoti ir natūraliai 
nuraminti problemų keliančias sritis

• Sumaišytas su drėkinančiais emolientais, kurie jūsų 
odai suteikia švelnumo ir nepalieka riebių likučių

DEEP BLUE RUB™ SAMPLES  
(KREMO MĖGINUKAI) 
Dešimt 2 ml mėginukų

Mėgaukitės Deep Blue Rub™ (Kremo) tiksliniu poveikiu, 
įsigiję šią patogią dėžutę su 10 paketėlių. Dalykitės jo 
skausmą malšinančia galia sporto renginiuose, sporto 
klube ar keliaudami.

• Su skausmą malšinančiu mišiniu Deep Blue
• Lengva dalytis ir patogu pasiimti išvykstant iš namų

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™ 
(POLIFENOLIŲ KOMPLEKSAS)
60 vegetariškų kapsulių

Dabar galite įsigyti maisto papildų su Deep Blue™ 
mišiniu – jų sudėtyje yra veiksmingų polifenolių.

• Su bosvelijų ekstraktu, kuriam pateikta  
patentinė paraiška

• Su patentuotais standartizuotais imbierų ir kurkumino 
ekstraktais, resveratroliu ir kitais polifenoliais, kurie 
veiksmingai malšina skausmą ir suteikia palengvėjimą

DEEP BLUE™  PERKAMIAUSIAS

SKAUSMĄ MALŠINANTIS MIŠINYS
5 ml | 10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Sinerginiu CPTG™ eterinių aliejų poveikiu pasižymintis  
Deep Blue™ mišinys užteptas ant odos sukuria šiltą 
dilginantį pojūtį.

• Su Wintergreen (Bruknuolių), Camphor (Kamparinių 
cinamonų), Peppermint (Pipirmėčių), Blue Tansy 
(Bitkrėslių), German Chamomile (Vaistinių ramunių), 
Ylang Ylang (Kvapiųjų kanangų), Helichrysum (Italinių 
šlamučių) ir Osmanthus (Puošniųjų kvepenių) 
eteriniais aliejais

• Naudokite raminančiam masažui 

Informacijos apie Deep Blue Touch žr. 20 psl.
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dōTERRA SERENITY™ PRODUKTAI
dōTERRA Serenity™ yra raminančių eterinių aliejų mišinys, kuris padeda pamiršti rūpesčius ir atsipalaiduoti. Šis 
ramybės suteikiantis mišinys iš karto padės jums atsidurti palaimingo atsipalaidavimo būsenoje. Mišinį dōTERRA 
Serenity sudaro eteriniai aliejai, kurie pasižymi gerai žinomu įtampą mažinančiu ir emocijas raminančiu poveikiu.



dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS 
(MINKŠTOSIOS KAPSULĖS)
RESTFUL COMPLEX (RAMINAMASIS 
KOMPLEKSAS)
60 vegetariškų minkštųjų kapsulių

Vartodami dōTERRA Serenity™ Softgels (Minkštąsias kapsules) 
galite lengvai mėgautis raminamojo mišinio dōTERRA  
Serenity nauda. Vegetariškoje minkštojoje kapsulėje puikiai 
ištirtos Lavender (Levandų) eterinio aliejaus ir L-teanino 
naudingosios savybės unikaliai dera su vaistinių melisų,  
pasiflorų ir ramunėlių ekstraktais.

• Vegetariškos minkštosios kapsulės
• Visi raminamojo mišinio dōTERRA Serenity privalumai 

patogiose minkštosiose kapsulėse

SERENITY KOMPLEKTAS 
15 ml mišinio buteliukas ir vienas buteliukas minkštųjų kapsulių

dōTERRA SERENITY™
RAMINAMASIS MIŠINYS
15 ml

dōTERRA Serenity™ nuramina emocijas ir sukuria taikos bei  
gerovės pojūtį.

• Su Lavender (Levandų), Cedarwood (Kedrų), Ho Wood 
(Kamparinių cinamonų), Ylang Ylang (Kvapiųjų kanangų), 
Marjoram (Mairūnų), Roman Chamomile (Romaniškų ramunėlių), 
Vetiver (Kvapiųjų auksabarzdžių) eteriniais aliejais, vanilės 
ekstraktu, Hawaiian Sandalwood (Havajietiškųjų santalmedžių) 
eteriniu aliejumi

• Padeda atsipalaiduoti ir sukuria pailsėti padedančią  
miego atmosferą

• Mišinio Serenity poveikį ant odos galima pajusti iš karto 
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ON GUARD™ PRODUKTAI
On Guard™ yra vienas iš populiariausių ir universaliausių dōTERRA eterinių aliejų mišinių. Patentuotas Wild 
Orange (Laukinių apelsinų), Clove (Gvazdikėlių), Cinnamon (Cinamonų), Eucalyptus (Eukaliptų) ir Rosemary 
(Rozmarinų) eterinių aliejų derinys yra aktyvusis komponentas, saugantis jūsų namus ir kūną. Mišinio On 
Guard yra daugelyje dōTERRA produktų, leidžiančių mėgautis jo stipriomis naudingosiomis savybėmis 
įvairiais būdais.

ON GUARD™  
MOUTHWASH (BURNOS 
SKALAVIMO SKYSTIS)   
473 ml

Veiksmingas patentuotas CPTG™ eterinių 
aliejų mišinys On Guard™ sujungia Wild 
Orange (Laukinių apelsinų), Clove 
(Gvazdikėlių), Cinnamon (Cinamonų), 
Eucalyptus (Eukaliptų), Rosemary 
(Rozmarinų) ir Myrrh (Mirų) eterinių aliejų 
naudingąsias savybes ir padeda palaikyti 
burnos sveikatą. 

• Patentuotas On Guard eterinių aliejų 
mišinys, sudarytas iš Wild Orange (Laukinių 
apelsinų), Clove (Gvazdikėlių), Cinnamon 
(Cinamonų), Eucalyptus (Eukaliptų) ir 
Rosemary (Rozmarinų) eterinių aliejų,  
valo burną 

• Persinės salvadoros ekstraktas  
padeda palaikyti dantis švarius ir  
mažina apnašų kaupimąsi 

• Naudodami On Guard Mouthwash (Burnos 
skalavimo skystį) galėsite džiaugtis švariais 
dantimis ir dantenomis

ON GUARD™  
HAND PURIFYING MIST 
(VALOMASIS PURŠKIKLIS)   
27 ml

On Guard™ Hand Purifying Mist (Valomojo 
purškiklio) itin smulkūs ir greitai džiūstantys 
lašeliai veiksmingai valo rankų odą. Patogus 
purškiklis puikiai tinka keliaujant, mokykloje, 
darbe ir aktyvioms šeimoms.

• Praturtintas drėkinančiu obuolių ekstraktu 
• On Guard eterinių aliejų mišinys  

turi žvalumo suteikiantį citrusinį  
prieskoninį aromatą 

• Keliaudami užpurkškite ant porankių ir 
atlenkiamų staliukų lėktuve 

• Purkškite jogos kilimėlius ir kitą sporto 
klubo įrangą, kad nuvalytumėte jų  
paviršių prieš naudodami 

ON GUARD PRODUKTAI



ON GUARD™ DROPS (PASTILĖS) 
30 pastilių

Šias nuostabaus skonio pastiles vartoti itin patogu.

• Paprasta turėti po ranka kai labiausiai reikia
• Su eterinių aliejų mišiniu On Guard™
• Su natūraliu ekologišku cukranendrių cukrumi  

ir rudųjų ryžių sirupu

ON GUARD™ TOOTHPASTE  
(DANTŲ PASTA) 
113 g

Eterinių aliejų mišinio On Guard™ naudingosios 
savybės padės išlaikyti dantis sveikus.

• Sudėtyje nėra fluorido 
• Peppermint (Pipirmėčių) eterinis aliejus kartu su 

patentuotu mišiniu On Guard suteikia jūsų burnai 
gaivų cinamono ir mėtų kvapą

 
ON GUARD™  
TOOTHPASTE SAMPLES  
(DANTŲ PASTOS MĖGINUKAI) 
Dešimt mėginukų po 2 g

ON GUARD™+ SOFTGELS  
(MINKŠTOSIOS KAPSULĖS) 
60 vegetariškų minkštųjų kapsulių

On Guard™+ Softgels (Minkštosios kapsulės) 
sujungia patentuotą eterinių aliejų mišinį  
On Guard su Black Pepper (Juodųjų pipirų), 
Oregano (Raudonėlių) ir Melissa (Melisų)  
eteriniais aliejais.

ON GUARD™  PERKAMIAUSIAS  
ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS 
15 ml

Neįtikėtinomis savybėmis pasižyminčio vieno iš 
populiariausių dōTERRA mišinių On Guard™ turėtų 
būti kiekvienuose namuose. 
 
Informacijos On Guard Touch žr. 21 psl.

ON GUARD™ 
CLEANER CONCENTRATE  
(KONCENTRUOTAS VALIKLIS) 
355 ml

Tobulas valiklis On Guard™ Cleaner Concentrate 
(Koncentruotas valiklis) yra sustiprintas eterinių 
aliejų mišiniu On Guard.

• Jo sudėtyje nėra konservantų – tai padeda 
užtikrinti, kad produktas bus veiksminga  
valymo priemonė namams

• Sujungia augalines medžiagas su eterinių  
aliejų mišiniu On Guard

ON GUARD™ BEADLETS (ŽIRNIUKAI) 
125 žirniukai

On Guard™ Beadlets (Žirniukai) – tai gardi 
patentuoto dōTERRA mišinio, kurį sudaro Wild 
Orange (Laukinių apelsinų), Clove (Gvazdikėlių), 
Cinnamon (Cinamonų), Eucalyptus (Eukaliptų)  
ir Rosemary (Rozmarinų) eteriniai aliejai, dozė, 
slypinti mažuose burnoje tirpstančiuose  
augaliniuose žirniukuose. 

• Patogus būdas mėgautis unikaliais eterinių aliejų 
mišinio On Guard privalumais

• Gardi Wild Orange (Laukinių apelsinų), Clove 
(Gvazdikėlių), Cinnamon (Cinamonų), Eucalyptus 
(Eukaliptų) ir Rosemary (Rozmarinų) eterinių 
aliejų dozė

ON GUARD™ LAUNDRY  
DETERGENT (SKALBIKLIS) 
947 ml

On Guard™ Laundry Detergent (Skalbiklis) yra itin 
koncentruotas (6x) skalbiklis, kuris, pasitelkdamas 
apsaugančio mišinio On Guard ir biologinės kilmės 
fermentų jėgą, šalina dėmes, kad jūsų drabužiai būtų 
nuostabiai švarūs. 

• Sudėtyje yra 10 ml eterinio aliejaus On Guard 
• Unikalus natūralaus pagrindo biologinės kilmės 

fermentų mišinys
• Vieno buteliuko pakanka 64 skalbimams

ON GUARD™ FOAMING HAND 
WASH (PUTOJANTIS RANKŲ 
PRAUSIKLIS) 
473 ml

On Guard™ Foaming Hand Wash (Putojančiu rankų 
prausikliu) nuplautos rankos dėl žvalumo 
suteikiančio eterinių aliejų aromato dvelkia gaiviais 
citrusais ir švara. 

• Patogiame 473 ml buteliuke, užpildančiame  
237 ml talpos putojančius dozatorius

• Su unikaliu eterinių aliejų mišiniu On Guard

 
ON GUARD™ FOAMING HAND 
WASH WITH 2 DISPENSERS 
(PUTOJANTIS RANKŲ PRAUSIKLIS 
SU DVIEM DOZATORIAIS)     
473 ml rankų prausiklio, 2 dozatoriai

 
VIENAS PAPILDYMAS 
473 ml rankų prausiklio

 
DVIEJŲ PAKUOČIŲ PAPILDYMAS 
du 473 ml talpos rankų prausiklio buteliukai
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Sveika ir spindinti oda su
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ yra išskirtinė natūralių odos priežiūros produktų sistema, kuri maitina ir drėkina odą, sumažindama 
matomus senėjimo požymius. Veráge naudojama pažangi augalų technologija užtikrina odoje optimalų 
lipidų balansą – tokį, kokiu pasižymi sveika ir jaunai atrodanti oda. Kiekvienas produktas sukurtas iš tikrų 
žemės dovanų: maitinančių augalų ekstraktų, tyrų ir stiprių CPTG™ eterinių aliejų ir atrinktų natūralių 
ingredientų. dōTERRA Veráge Skin Care Collection (Odos priežiūros kolekcija) suteikia rezultatus, kuriuos 
tikrai pastebėsite ir pajusite.

ODOS PRIEŽIŪRA



VERÁGE™ CLEANSER 
(PRAUSIKLIS) 
60 ml

Veráge™ Cleanser (Prausikliu) nuprausta oda  
tampa švari ir lygi, o gaivus žolinis aromatas 
pagyvina pojūčius. 

• Wild Orange (Laukinių apelsinų) ir Basil  
(Bazilikų) eteriniai aliejai gerai žinomi  
dėl valomojo poveikio

• Tea Tree (Arbatmedžių) eterinis  
aliejus vertinamas dėl odą valančio  
ir jauninančio poveikio

VERÁGE™ TONER (TONIKAS) 
50 ml

Veráge™ Toner (Tonikas) sujungia CPTG™ eterinius 
aliejus ir maitinančius augalų ekstraktus, kad jūsų 
oda visada ir visur atrodytų stangri ir lygi. 

• Paruoškite ir atgaivinkite odą CPTG eterinių aliejų 
ir augalų ekstaktų, kurie stangrina, tonizuoja ir 
lygina odą, deriniu

• Antrasis Veráge odos priežiūros režimo žingsnis 
– tonikas paruošia odą Veráge Hydrating Serum 
(Drėkinamojo serumo) ir Moisturiser 
(Drėkinamojo kremo) sudėtyje esantiems 
sodriems emolientams

• Paprasta naudoti – tereikia užpurkšti

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HYDRATING SERUM 
(DRĖKINAMASIS SERUMAS) 
15 ml

Patirkite senėjimą stabdantį Veráge™ Immortelle 
Hydrating Serum (Drėkinamojo serumo) poveikį.  
Ši veiksminga priemonė sujungia CPTG™ eterinius 
aliejus su ypatinga augalų technologija, padedančia 
išlaikyti optimalią lipidų pusiausvyrą, kad oda 
atrodytų jauniau.

• Su CPTG eteriniais aliejais, sudarančiais 
populiarųjį mišinį dōTERRA Salubelle™  
ir suteikiančiais odai švytėjimo

• Lipidų kompleksas užtikrina, kad tai ne  
įprastas drėkinamasis serumas – jo sudėtyje 
esantys lipidai primena natūraliai randamus 
jaunoje odoje

VERÁGE™ MOISTURISER 
(DRĖKINAMASIS KREMAS) 
30 ml

Visų tipų odai tinkamas Veráge™ Moisturiser 
(Drėkinamasis kremas) sujungia CPTG™ Geranium 
(Pelargonijų) bei Juniper Berry (Kadagių uogų) 
eterinius aliejus, Jasmine (Jazminų) bei Sea 
Buckthorn Berry (Šaltalankių uogų) absoliutus  
ir augalų ekstraktus, kurie giliai drėkina  
ir maitina odą.

• Šaltalankių uogos ir sviestmedžių sviestas 
maitina ir glotnina odą

VERÁGE™ SKIN CARE 
COLLECTION (ODOS  
PRIEŽIŪROS KOLEKCIJA)
Kolekcija, kurią sudaro Veráge™ Cleanser (Prausiklis), 
Toner (Tonikas), Immortelle Hydrating Serum 
(Drėkinamasis serumas) ir Moisturiser (Drėkinamasis 
kremas), rūpinasi, kad jūsų oda būtų nuostabi ir 
atrodytų sveikai. 

VERÁGE INGREDIENTŲ NAUDA ĮRODYTA 
KLINIKINIAIS TYRIMAIS
•  Suteikia odai lygumo
•  Padeda sumažinti odos paraudimą
•  Oda atrodo jaunatviškesnė
•  Mažina poras
•  Suteikia tolygią odos spalvą
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ODOS PRIEŽIŪRA

YARROW|POM PRODUKTAI
Kraujažolių eterinio aliejaus ir šaltuoju būdu spausto granatų sėklų aliejaus mišinio sinerginis poveikis 
sukuria naują gyvybingos ir spindinčios odos standartą. dōTERRA Yarrow|Pom kolekcijos pagrindas yra 
kraujažolių eterinis aliejus ir granatų sėklų aliejus. Šią kolekciją sudaro Yarrow|Pom Active Botanical Duo 
(Aktyvusis augalinis duetas) ir Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Kūną atnaujinantis serumas). Yarrow|Pom 
produktai yra išties veiksmingas augalinis požiūris į bendrą sveikatingumą. Ši mokslu pagrįsta produktų 
linija yra gaivus revoliucinis požiūris į grožį.
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YARROW|POM 
ACTIVE BOTANICAL DUO  
(AKTYVUSIS AUGALINIS DUETAS)
30 ml

Yarrow|Pom yra žinovų sukurtas patentuotas kraujažolių 
eterinio aliejaus ir šaltuoju būdu spaustų granatų sėklų 
aliejaus mišinys, kuris skirtas odai raminti ir visą dieną 
užtikrina emocijas raminantį poveikį.

• Įtraukite šį aliejų į odos priežiūros rutiną – jis  
padės odai tapti sveikai, jaunatviškai ir sumažinti  
jos paraudimą

• Įlašinkite į drėkinamąjį kremą ir mėgaukitės 
papildomu drėkinamuoju poveikiu

• Puikiai tinkamas skausmą malšinančiam masažui

YARROW|POM  
BODY RENEWAL SERUM  
(KŪNĄ ATNAUJINANTIS SERUMAS)
100 ml

Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Kūną atnaujinantis 
serumas) yra prabangus šilkinės tekstūros serumas, 
kurio sudėtyje gausu biologiškai aktyvių medžiagų, 
suteikiančių jūsų odai rūpestingiausią priežiūrą ir 
užtikrinančių jos grožį. Paprastųjų kraujažolių eterinis 
aliejus ir šaltai spaustas granatų sėklų aliejus veikia 
sinergiškai ir padeda odai atrodyti sveikai. Šio serumo 
sudėtyje taip pat yra Roman Chamomile (Romaniškų 
ramunėlių), Yuzu (Kvapiųjų mandarinų), Peppermint 
(Pipirmėčių) ir Cananga (Kanangų) CPTG™ eterinių 
aliejų. Simondsijų, saulėgrąžų ir vynuogių kauliukų 
aliejai giliai maitina odą. Kavos pupelių ekstraktas ir 
granatų esteriai gali suteikti odai švytėjimo ir pagerinti 
jos išvaizdą, kad ryškiai spindėtumėte nuo galvos iki 
kojų pirštų galiukų.

• Kraujažolių eterinis aliejus suteikia odai  
sveiką išvaizdą

• Simondsijų, saulėgrąžų, avokadų ir vynuogių  
kauliukų aliejai drėkina odą

• Kavos pupelių ekstraktas maitina odą ir  
suteikia jai lygumo

• Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Kūną 
atnaujinančio serumo) sudėtyje gausu  
stiprių biologiškai aktyvių medžiagų



FACIAL CLEANSER  
(VEIDO PRAUSIKLIS) 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care (Kasdienė odos 
priežiūra) Facial Cleanser (Veido prausiklis) 
skirtas naudoti kasdien ryte ir vakare, kad 
palaikytų odą švarią ir skaisčią. Natūralūs 
prausikliai (natrio kokoilo izetionatas ir stearino 
rūgštis) švelniai nuplauna visus nešvarumus, o 
oda atrodo švari, gaivi ir glotni. Šio prausiklio 
sudėtyje taip pat yra dėl gaivaus aromato gerai 
žinomų Tea Tree (Arbatmedžių) ir Peppermint 
(Pipirmėčių) CPTG™ eterinių aliejų, kad rūpintis 
veido oda būtų dar maloniau.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE 
(KASDIENĖ ODOS PRIEŽIŪRA)
dōTERRA Essential Skin Care (Kasdienė odos priežiūra) yra visai šeimai skirta odos priežiūros produktų linija, 
kurią naudojant jūsų oda atrodys jauna, sveika ir nuostabi. Kiekvieną šios kolekcijos produktą sudaro maksimaliai 
išnaudojama CPTG Certified Pure Tested Grade™ eterinių aliejų galia, kuri derinama su naujausiomis ingredientų 
technologijomis ir natūraliais ekstraktais. Kovokite su vizualiai matomu senėjimu ir užkirskite kelią būsimiems 
senėjimo ženklams, naudodami priemones dōTERRA Essential Skin Care (Kasdienė odos priežiūra).

INVIGORATING SCRUB 
(ŽVALUMO SUTEIKIANTIS 
ŠVEITIKLIS) 
70 g

Pajuskite gaivios, atsinaujinusios odos pojūtį  
su dōTERRA Invigorating Scrub (Žvalumo 
suteikiančiu šveitikliu). Essential Skin Care 
(Kasdienė odos priežiūra) linijos dalies Invigorating 
Scrub (Žvalumo suteikiančio šveitiklio) sudėtyje 
yra CPTG™ Grapefruit (Greipfrutų) ir Peppermint 
(Pipirmėčių) eterinių aliejų, kurie leidžia mėgautis 
gaiviu aromatu. Invigorating Scrub (Žvalumą 
suteikiančio šveitiklio) sudėtyje esantys simondsijų 
esteriai glotnina odą, o karališkojo citrinmedžio 
ekstraktas, jazminų ekstraktas ir didžiųjų varnalėšų 
ekstraktas padeda ją tonizuoti, glotnina ir drėkina.

TIGHTENING SERUM 
(STANGRINAMASIS SERUMAS) 
30 ml

dōTERRA Tightening Serum (Stangrinamasis 
serumas), kurio sudėtyje yra CPTG™ Frankincense 
(Bosvelijų), Hawaiian Sandalwood (Havajietiškųjų 
santalmedžių) ir Myrrh (Mirų) eterinių aliejų, yra 
remiantis mokslu sukurta priemonė odai drėkinti  
ir jos trūkumams mažinti. Tightening Serum 
(Stangrinamasis serumas) stangrina ir glotnina 
odą, o jame esantys natūralūs ekstraktai ir kiti 
remiantis mokslu kruopščiai atrinkti ingredientai 
padeda pasiekti, kad oda taptų stangresnė ir 
atrodytų jauniau.

ODOS PRIEŽIŪRA



PORE REDUCING TONER 
(TONIKAS POROMS MAŽINTI) 
118 ml

Sukurto poroms vizualiai sumažinti dōTERRA 
Pore Reducing Toner (Toniko poroms mažinti) 
sudėtyje yra CPTG™ Lavender (Levandų), 
Ylang Ylang (Kvapiųjų kanangų) ir German 
Chamomile (Vaistinių ramunių) eterinių 
aliejų, kurie ramina odą. Naujoviški vaisių ir 
augalų ekstraktai tonizuoja odą, palaiko jos 
pusiausvyrą, užtikrina drėkinimą ir rūpinasi, 
kad oda atrodytų sveikai.

ANTI-AGING MOISTURISER 
(SENĖJIMĄ STABDANTIS 
DRĖKINAMASIS KREMAS) 
50 ml

Nesvarbu, kiek jums metų – oda rūpintis 
svarbu visada. dōTERRA Anti-Aging 
Moisturiser (Senėjimą stabdantis drėkinamasis 
kremas) gali jums padėti. dōTERRA senėjimą 
stabdančiame drėkinamajame kreme 
pažangiausi ingredientai sujungiami su CPTG™ 
Lavender (Levandų), Jasmine (Jazminų), 
Geranium (Pelargonijų) ir Frankincense 
(Bosvelijų) eteriniais aliejais. Kartu šie 
ingredientai padeda palaikyti jūsų odą  
minkštą ir sveiką.

BRIGHTENING GEL 
(SKAISTINAMASIS GELIS) 
30 ml

CPTG™ Bergamot (Bergamočių) FCF (be 
furanokumarinų), Juniper Berry (Kadagių 
uogų) ir Melissa (Melisų) eteriniai aliejai, 
sumaišyti su natūraliais ekstraktais, 
vitaminais ir pažangiausiomis ingredientų 
technologijomis, nuskaistins ir išlygins 
veido atspalvį. dōTERRA Brightening 
Gel (Skaistinamasis gelis) yra švelni ir 
veiksminga priemonė, skirta pastebimai 
skaistinti odą, sumažinant tamsių ratilų 
atsiradimą ir hiperpigmentaciją, nenaudojant 
stiprių cheminių medžiagų, įeinančių į kitų 
skaistinamųjų produktų sudėtį. Galima 
naudoti kaip visam veidui arba tik tikslinėms 
tamsesnėms zonoms skirtą produktą.

ANTI-AGING EYE CREAM 
(SENĖJIMĄ STABDANTIS 
PAAKIŲ KREMAS) 
15 ml

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream (Senėjimą 
stabdančio paakių kremo) sudėtyje kliniškai 
patikrinti ingredientai dera su CPTG™ 
Frankincense (Bosvelijų), Ylang Ylang (Kvapiųjų 
kanangų) ir Blue Tansy (Bitkrėslių) eteriniais 
aliejais. Šis mišinys stabdo senėjimo požymius 
jautrioje akių srityje ir naudojamas ilgesnį laiką 
mažina smulkių linijų ir raukšlių formavimąsi. 
Naujoviška sudėtis drėkina odą, didina jos 
stangrumą ir tonizuoja. Unikalus iš plieno 
pagamintas rutulinis aplikatorius vėsina ir ramina 
paakių odą, padeda sumažinti paburkimą ir 
leidžia švelniai užtepti kremą ant tikslinių sričių.

HYDRATING CREAM 
(DRĖKINAMASIS KREMAS) 
48 g

dōTERRA Hydrating Cream (Drėkinamasis 
kremas) su sodriais emolientais intensyviai 
drėkina ir maitina odą – tai intensyvus 
drėkinimas, kurio jūsų oda taip laukė. Mūsų 
Hydrating Cream (Drėkinamasis kremas) padeda 
sumažinti odos trūkumus, atkurti odos barjerą, 
kad oda atrodytų jaunesnė, o jo puiki sudėtis 
užtikrina aktyvų drėkinimą, tačiau nepalieka 
riebių pėdsakų ant odos. Kruopščiai atrinkti 
ingredientai buvo sukurti odai atjauninti ir 
pastebimiems senėjimo požymiams sumažinti. 
Naudokite dieną ir naktį.

MIŠINYS GROŽIUI SALUBELLE™ 
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

Šis patentuotas mišinys sujungia retus eterinius 
aliejus, kurie nuo seno naudojami dėl grožį 
puoselėjančio poveikio. Mišinys grožiui 
Salubelle™ sukurtas tam, kad puoselėtų jūsų  
odą ir padėtų jai kovoti su odos senėjimą 
sukeliančiais aplinkos veiksniais. Šiuos unikalius 
odai naudingus eterinius aliejus atrinko 
ekspertai. Dėl patogaus rutulinio aplikatoriaus 
Salubelle™ mišinį patogu tepti ant veido, kaklo  
ir dekoltė srities. 

• Padeda sumažinti odos paraudimą
• Palaiko jaunatvišką odos išvaizdą
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ yra sinergiškai veikianti trijų žingsnių sistema: ant kiekvieno ankstesnio produkto užtepus kitą, 
oda kruopščiai nuprausiama ir nuvaloma, suteikiant jai optimalų, subalansuotos drėgmės lygį atitinkantį 
drėkinimą. HD Clear priemonių, kurių sudėtyje yra grynų augalų ekstraktų, ingredientai yra švelnūs ir ramina 
odą, tačiau itin veiksmingi. Kasdien naudojami HD Clear produktai padeda sumažinti odos paraudimą, 
palaiko odą sveiką ir švarią bei ją ramina. HD Clear yra natūralus bet kokio amžiaus rūpesčių keliančios 
odos priežiūros metodas.

ODOS PRIEŽIŪRA



HD CLEAR™ 
(MIŠINYS ODAI) 
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

HD Clear™ Topical Blend (Mišinys odai) padeda 
bet kokio amžiaus veido odai atrodyti švariai  
ir lygiai. Šią priemonę, kurios sudėtyje yra 
juodgrūdžių sėklų aliejaus ir CPTG™ eterinių 
aliejų, galima naudoti tikslinėms veido ir  
kūno sritims.

• Su unikaliu juodgrūdžių sėklų aliejaus ir  
CPTG Ho Wood (Kamparinių cinamonų),  
Tea Tree (Arbatmedžių), Eucalyptus 
(Eukaliptų), Geranium (Pelargonijų) ir  
Litsea (Laurenių) eterinių aliejų mišiniu

• Valo veido odą, suteikia jai glotnumo ir  
švaros pojūtį

HD CLEAR™  
FOAMING FACE WASH 
(PUTOJANTIS VEIDO 
PRAUSIKLIS) 
50 ml

Atraskite tobulą sprendimą bet kuriame 
amžiuje kylančioms odos problemoms –  
HD Clear™ Foaming Face Wash (Putojantį 
veido prausiklį).

• Tea Tree (Arbatmedžių) eterinis aliejus gerai 
žinomas dėl odą valančio poveikio

• Specialus dumblių ekstraktas drėkina odą

HD CLEAR™ FACIAL LOTION 
(VEIDO LOSJONAS) 
50 ml

HD Clear™ Facial Lotion (Veido losjonas) yra 
lengvas, neriebus drėkinamasis kremas, kuris 
greitai susigeria ir užtikrina, kad oda visą dieną 
atrodys be priekaištų. Iš augalinių ekstraktų 
ir CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
(sertifikuotų, tyrų, patikrintos kokybės) 
eterinių aliejų pagaminta patentuota formulė 
gerina odos tekstūrą, suteikia optimalų 
drėkinimą ir užtikrina skaistumą. 

• Su unikaliu juodgrūdžių sėklų aliejaus ir CPTG  
Ho Wood (Kamparinių cinamonų), Tea Tree 
(Arbatmedžių), Eucalyptus (Eukaliptų), 
Geranium (Pelargonijų) ir Litsea (Laurenių) 
eterinių aliejų mišiniu

• Natūralios kilmės aminorūgštys padeda 
pagerinti odos tekstūrą

HD CLEAR™ KIT (RINKINYS) 

Šį rinkinį sudaro HD Clear™ Foaming Face Wash 
(Putojantis veido prausiklis), Topical Blend 
(Mišinys odai) ir Facial Lotion (Veido losjonas), 
suteikiantys jūsų odai puikią išvaizdą.
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dōTERRA  SPA
dōTERRA SPA yra eteriniais aliejais praturtintų produktų linija, kurią naudodami galite namie pasijusti lyg 
SPA salone. Kiekvienas produktas buvo kruopščiai sukurtas iš natūralių ingredientų, kad oda būtų švelni, 
glotni ir gaivi visą dieną.

MOISTURISING BATH BAR  
(DRĖKINAMASIS KIETASIS MUILAS) 
113 g

dōTERRA SPA Moisturising Bath Bar (Drėkinamasis kietasis muilas) yra 
išskirtinis produktas, pasižymintis unikaliu pojūčiu, putojimu, aromatu ir 
valymu. Naudodami šį dōTERRA originalų kietąjį muilą, galėsite mėgautis 
sodria, valančia ir kvapnia SPA primenančia patirtimi.

• Bergamot (Bergamočių) eterinis aliejus valo ir ramina odą 
• Grapefruit (Greipfrutų) eterinis aliejus pasižymi energijos suteikiančiu 

kvapu, kuris gerina nuotaiką
• Simondsijų sėklų aliejus giliai drėkina 
• Laikykite šalia vonios, kad lengvai pasiektumėte

Taip pat galite įsigyti 3 vienetų pakuotę.

CITRUS BLISS™ INVIGORATING BATH BAR  
(ŽVALUMO SUTEIKIANTIS KIETASIS MUILAS)   
113 g

Citrus Bliss™ Invigorating Bath Bar (Žvalumo suteikiantis kietasis muilas) 
pakelia nuotaiką, puikiai valo ir tampa energijos suteikiančiu jūsų kasdienės 
rutinos užtaisu. Unikalus patentuotas eterinių aliejų mišinys Citrus Bliss™ 
harmoningai sukuria pakiliai nuteikiantį aromatą. 

• Su žvalumo suteikiančiu mišiniu Citrus Bliss, kurio sudėtyje esantys  
Wild Orange (Laukinių apelsinų), Lemon (Citrinų), Grapefruit (Greipfrutų), 
Mandarin (Mandarinų), Bergamot (Bergamočių), Tangerine (Mandarinų) 
ir Clementine (Klementinų) eteriniai aliejai padeda atsipalaiduoti ir  
gerina nuotaiką 

• Šveičiamasis saulėgrąžų vaško granulių poveikis ir apelsinų žievelių 
milteliai natūraliai minkština, glotnina odą ir stimuliuoja jos atsijauninimą 

• Augalinės kilmės glicerolis drėkina odą, padeda išlaikyti joje drėgmę,  
o naudojant muilą švelniai putoja

Taip pat galite įsigyti 3 vienetų pakuotę.

SERENITY™ BATH BAR (KIETASIS MUILAS)   
113 g

dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar (Kietasis muilas) yra išskirtinis 
produktas, pasižymintis unikaliu pojūčiu, putojimu, aromatu ir valymu. 
Raminančiu ir atpalaiduojančiu raminamuoju mišiniu dōTERRA Serenity™ 
praturtintas kietasis muilas padės jums pajusti palaimingą poilsį.

• dōTERRA Serenity eterinių aliejų mišinys kuria raminančią atmosferą
• Simondsijų sėklų aliejus gerai žinomas dėl greitos absorbcijos ir  

gilaus drėkinimo
• Augalinės kilmės glicerolis drėkina odą, padeda išlaikyti joje drėgmę,  

o naudojant muilą švelniai putoja
• Alavijų lapų sultys drėkina, glotnina ir minkština odą
• Natūralus kaolino molis suteikia muilui nuostabų levandų atspalvį
Taip pat galite įsigyti 3 vienetų pakuotę.

BALANCE™ BATH BAR (KIETASIS MUILAS)  NAUJIENA!    
113 g

dōTERRA Balance™ Bath Bar (Kietojo muilo) sudėtyje yra įžeminančio 
mišinio dōTERRA Balance, kuris padeda atsipalaiduoti ir atrasti 
pusiausvyrą. Kietasis muilas su CPTG™ Black Spruce (Juodųjų eglių), 
Ho Wood (Kamparinių cinamonų), Frankincense (Bosvelijų), Blue Tansy 
(Bitkrėslių) ir German Chamomile (Vaistinių ramunių) eteriniais aliejais turi 
šiltą medienos aromatą. 

• Juodojo Afrikos muilo, sviestmedžių sviesto, kokosų aliejaus, alyvpalmių 
branduolių aliejaus ir kakavos lukštų derinys padeda palaikyti drėgmę odoje

• Saulėgrąžų aliejus, muile esantis emolientas, drėkina ir jaunina odą
• Su CPTG™ Black Spruce (Juodųjų eglių), Ho Wood (Kamparinių 

cinamonų), Frankincense (Bosvelijų), Blue Tansy (Bitkrėslių) ir  
German Chamomile (Vaistinių ramunių) eteriniais aliejais

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ HAND LOTION 
(RANKŲ LOSJONAS) 
75 ml

Lengvas drėkinantis losjonas su maitinančiais 
emolientais ir natūraliais augaliniais ekstraktais 
padės palaikyti jūsų odą sveiką ir sudrėkintą. Dėl 
pakylėjančio aromato žinomas patentuotas mišinys 
Citrus Bliss™ suteikia šiam losjonui energizuojančių 
ir gaivinančių savybių.

• Neriebi tekstūra užtikrina rankų drėkinimą
• Saulėgrąžų ir makadamijų riešutų aliejai gerai 

žinomi dėl išskirtinių drėkinamųjų savybių ir 
gebėjimo išlaikyti drėgmę odoje

• Patogaus dydžio, puikiai tinkamas naudoti 
kelionėse, namie ar darbe

DETOXIFYING MUD MASK (DETOK-
SIKUOJANTI PURVO KAUKĖ) 
113,4 g

Palepinkite savo odą nuostabiomis Žemės 
dovanomis – CPTG™ eteriniais aliejais, moliais, 
valomaisiais mineralais ir maitinančiomis 
augalinėmis medžiagomis. 

• Praturtinta Myrrh (Mirų), Juniper Berry  
(Kadagių uogų) ir Grapefruit (Greipfrutų) 
eteriniais aliejais, kurie žinomi dėl odą valančio  
ir glotninančio poveikio

• Sviestmedžių sviestas skatina sudrėkintos  
odos pojūtį

HAND AND BODY LOTION (RANKŲ 
IR KŪNO LOSJONAS) 
200 ml

Palepinkite savo odą dōTERRA SPA Hand & 
Body Lotion (Rankų ir kūno losjonu) – lengva, 
neriebia formule, kurios sudėtyje yra simondsijų ir 
makadamijų riešutų aliejų, murumuru ir kakavmedžio 
sėklų sviesto bei maitinamųjų augalų ekstraktų. 

• Lengvai sumaišykite su mėgstamiausiu eteriniu 
aliejumi ir mėgaukitės kvapnia patirtimi

• Saulėgrąžų ir makadamijų riešutų aliejai gerai 
žinomi dėl išskirtinių drėkinamųjų savybių ir 
gebėjimo išlaikyti drėgmę odoje

• Neriebios tekstūros losjonas užtikrina, kad  
oda atrodys sveika, minkšta ir glotni

Taip pat galite įsigyti 3 vienetų pakuotę.

HYDRATING BODY MIST  
(DRĖKINAMASIS KŪNO PURŠKIKLIS)   
125 ml

Mėgaukitės sudrėkinta viso kūno oda! Šio 
viliojančio aromato grožį puoselėjančio Beautiful 
Captivating eterinių aliejų mišinio suteikiamus 
privalumus papildo kokosų, saulėgrąžų, avokadų  
ir pasiflorų aliejų maitinančios savybės. Šis 
drėkinamasis kūno purškiklis padės pagerinti  
odos išvaizdą: ji atrodys sveika ir spindinti. 

• Gaivus kvapas suteikia švarios ir pamaitintos  
odos pojūtį

• Saulėgrąžų, avokadų ir pasiflorų aliejai  
ramina, minkština ir drėkina odą, suteikia  
jai sveiko spindesio 

• Kaprilo / kaprio trigliceridai (iš kokosų)  
maitina odą ir saugo natūralų jos barjerą

LIP BALM (LŪPŲ BALZAMAS) 
Original, Tropical, arba Herbal | 4,5 g

dōTERRA SPA Lip Balm (Lūpų balzamą) sudaro 
natūralios medžiagos: augaliniai aliejai, žolelės 
ir eteriniai aliejai, kurie drėkina, ramina lūpas ir 
leidžia mėgautis unikaliu eterinių aliejų aromatu ir 
skoniu. Atnaujinę sudėtį, Original Lip Balm (Lūpų 
balzamo) mišinį papildėme dar dviem aliejais: 
Wild Orange (Laukinių apelsinų) ir Peppermint 
(Pipirmėčių). Herbal Lip Balm (Lūpų balzamo) 
sudėtyje yra žvalumo suteikiančio žolinio Lemon 
Verbena (Citrininių aloyzijų), Marjoram (Mairūnų) 
ir Spearmint (Šaltmėčių) eterinių aliejų. Tropical 
Lip Balm (Lūpų balzamo) sudėtyje yra Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų), Clementine (Klementinų) ir 
Lime (Žaliųjų citrinų) eterinių aliejų, kurie padės 
pasijusti lyg rojuje.

• Kiekvienas lūpų balzamas – tai unikali patirtis, kuria 
mėgautis leidžia atrinkti eterinių aliejų mišiniai 

• Aliejinių moringų aliejus veikia kaip emolientas, 
padedantis pagerinti lūpų išvaizdą ir pojūtį

• Avokadų aliejus, kuriame gausu nepakeičiamų 
riebalų rūgščių, drėkina ir minkština lūpas, todėl 
jos atrodo sveikos

Taip pat galite įsigyti 3 vienetų pakuotę, kurioje rasite po vieną 
kiekvieno kvapo lūpų balzamą.

REFRESHING BODY WASH  
(GAIVINAMASIS KŪNO PRAUSIKLIS) 
250 ml

dōTERRA SPA Refreshing Body Wash (Gaivinama-
sis kūno prausiklis) yra natūralus eteriniais aliejais 
praturtintas prausiklis, kuris puikiai valo ir leidžia 
pasijusti lyg SPA salone

• Bergamot (Bergamočių) eterinis aliejus skleidžia 
pakylėjantį, tačiau įžeminantį aromatą

• Grapefruit (Greipfrutų) eterinis aliejus pasižymi 
energijos suteikiančiu ir gaivinančiu kvapu,  
kuris gerina nuotaiką

• Natrio metilo oleoilo tauratas yra švelnus 
prausiklis, išgautas iš augaliniuose riebaluose  
ir aliejuose randamų riebalų rūgščių 

REPLENISHING BODY BUTTER 
(MAITINAMASIS KŪNO SVIESTAS) 
198 g

Palepinkite savo odą prabangiu dōTERRA SPA 
Replenishing Body Butter (Maitinamojo kūno 
sviesto) suteikiamu drėkinimu. Šio natūralaus 
mišinio pagrindą sudaro sviestmedžių ir  
kakavmedžių sėklų sviestai, kurie gerai žinomi dėl 
gilaus drėkinimo ir odai suteikiamo elastingumo.

• Wild Orange (Laukinių apelsinų), Douglas Fir 
(Didžiųjų pocūgių) ir Frankincense (Bosvelijų) 
eteriniai aliejai suteikia nuotaiką pakylėjantį kvapą

• Sviestmedžių sviestas giliai drėkina ir didina  
odos elastingumą

• Simondsijų sėklų aliejus greitai susigeria į odą,  
ją drėkina ir minkština

EXFOLIATING BODY SCRUB  
(KŪNO ŠVEITIKLIS) 
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub (Kūno 
šveitiklis) kūno šveitimą pavers pasilepinimu. 
Sudėtyje esančios cukranendrės švelniai šveičia ir 
poliruoja odą, suteikdamos jai sveiko spindesio.

• Saldžiųjų migdolų aliejus drėkina ir maloniai  
slysta oda

• Saulėgrąžų aliejus minkština ir glotnina odą
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Nuostabūs ir spindintys plaukai su dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ HAIR CARE 
(PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMIS) 
Raminantis ir valantis eterinių aliejų poveikis, toks naudingas atliekant daugelį kasdienių užduočių, taip 
pat padeda išlaikyti plaukus švarius ir sveikai atrodančius. Naudodami stipriais eteriniais aliejais praturtintas 
plaukų priežiūros priemones be vargo džiaugsitės minkštomis ir spindinčiomis garbanomis, nenaudodami 
šiurkščių įprastuose plaukų priežiūros produktuose randamų ingredientų.
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•  Padeda apsaugoti dažytus plaukus
•  Pasižymi minkštinančiu poveikiu
•  Stipriai maitina, o plaukai tampa lengviau iššukuojami
•  Užtikrina plaukų ir galvos odos drėkinimą

•  Stiprūs ir lygūs plaukai
•  Apsaugo nuo plaukų lūžinėjimo 
•   Patentuoti eterinių aliejų mišiniai suteikia plaukams  

ir galvos odai sveiką išvaizdą

ESSENTIAL HAIR CARE (PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ) PRIVALUMAI

SHAMPOO/CONDITIONER 
SAMPLES (ŠAMPŪNO IR  
KONDICIONIERIAUS MĖGINUKAI) 
dešimt rinkinių

SHAMPOO 2-PACK (ŠAMPŪNO 
PAKUOTĖ, 2 VNT.)
Du 250 ml talpos buteliukai

CONDITIONER 2-PACK  
(KONDICIONIERIAUS  
PAKUOTĖ, 2 VNT.)
Du 250 ml talpos buteliukai

SHAMPOO AND  
CONDITIONER (ŠAMPŪNAS  
IR KONDICIONIERIUS)
Po vieną 250 ml talpos buteliuką

LOJALUMO 
PROGRAMA

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ROOT TO TIP SERUM (SERUMAS 
PLAUKAMS NUO ŠAKNŲ IKI 
GALIUKŲ) 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root to Tip Serum 
(Serumas plaukams nuo šaknų iki galiukų) yra 
profesionalų naudojama priemonė, praturtinta 
eteriniais aliejais ir maitinančiais lipidais, kurie 
užtikrina kad jūsų plaukai būtų lygūs ir spindintys, 
o galvos oda atrodytų sveikai.

• Su Lavender (Levandų), Peppermint 
(Pipirmėčių), Marjoram (Mairūnų), Cedarwood 
(Kedrų), Lavandin (Levandinų), Rosemary 
(Rozmarinų), Niaouli (Niaoulio)  
ir Eucalyptus (Eukaliptų) eteriniais aliejais

• Iš karto užtikrina maitinimą, glotnumą ir blizgesį

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
PROTECTING SHAMPOO 
(PLAUKUS APSAUGANTIS 
ŠAMPŪNAS) 
250 ml

Mėgaukitės profesionalia iš CPTG™ eterinių 
aliejų, švelnių prausiklių ir augalinių ekstraktų 
sukurta priemone, naudodami dōTERRA Salon 
Essentials™ Shampoo (Šampūną).

• Švelniai putoja, o Wild Orange (Laukinių 
apelsinų) ir Lime (Žaliųjų citrinų) eteriniai aliejai 
ir augalų ekstraktai veiksmingai valo

• Švelniai pašalina ant galvos odos ir plaukų 
susikaupusius nešvarumus

• Švelniai drėkina plaukus, jie tampa švelnūs  
ir malonūs liesti, lyg ką tik iš kirpyklos

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
SMOOTHING CONDITIONER 
(GLOTNINANTIS 
KONDICIONIERIUS) 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Smoothing 
Conditioner (Glotninantis kondicionierius) 
glotnina plaukus ir pasižymi antistatiniu poveikiu, 
kuris užtikrina, kad plaukus bus lengva formuoti,  
o šukuosena atrodys glotni ir tvarkinga.

• Augaliniai ekstraktai padeda išlaikyti ir 
apsaugoti plaukų spalvą, o lipidai palaiko  
sveiką plaukų išvaizdą

• Veikia kaip veiksmingas kondicionierius, 
išlaikantis plaukų paviršiaus struktūrą, ypač 
tinkamas chemiškai paveiktiems plaukams

• Kiti natūralūs ingredientai išlaiko plaukus 
stiprius ir sveikus

Toliau nurodytus produktus galite 
įsigyti tik pateikdami lojalumo 
programos (LRP) užsakymą  
(išsamesnės informacijos rasite ant 
leidinio nugarėlės)
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dōTERRA Healing Hands™ gydo ir teikia viltį pasauliui, rūpindamasi visame pasaulyje gyvenančiomis 
bendruomenėmis ir suteikdama joms įrankius tapti savarankiškomis. Įgyvendindama mikrokreditų, prieigos 
prie sveikatos priežiūros, švietimo, sanitarinių sąlygų ir švaraus vandens projektus ir kovodama su vaikų 
seksualiniu išnaudojimu ši organizacija įgalina žmones ir keičia gyvenimus. Prisijunkite prie mūsų pastangų.* 
dōTERRA padengia visas fondo veiklos ir administravimo išlaidas ir užtikrina, kad 100 proc. aukų pasiekia 
tuos, kuriems reikalinga pagalba.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation yra JAV veikiantis fondas.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

dōTERRA Hope™ Touch yra išskirtinis eterinių 
aliejų mišinys, sujungiantis gaivų Bergamot 
(Bergamočių) eterinį aliejų su Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų) ir Frankincense (Bosvelijų) 
eteriniais aliejais, lengvai pasaldintas šildančiu 
vanilės ankščių absoliuto aromatu.

• Tepkite ant riešų, sprando ir pulsuojančių 
vietų ir mėgaukitės asmeniniais kvepalais

• Laikykite rankinėje ir naudokite dienos  
metu nuotaikai pakelti

• Patogus naudoti buteliukas su rutuliniu 
aplikatoriumi, kad galėtumėte lengvai 
pasitepti šiuo mišiniu dienos metu

dōTERRA SPA ROSE HAND 
LOTION (ROŽIŲ LOSJONAS 
RANKOMS) 
100 ml

dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (Rožių 
losjonas rankoms) yra lengvas ir patrauklus 
losjonas su CPTG™ Rose (Rožių) eteriniu 
aliejumi, dėl kurio oda tampa lygi ir 
nuostabi. Dėl vertingiausio dōTERRA Rose 
(Rožių) eterinio aliejaus šis losjonas 
rankoms pasižymi unikaliu kvapu ir odai 
naudingu poveikiu. 

• Saulėgrąžų ir makadamijų riešutų aliejai 
gerai žinomi dėl išskirtinių drėkinamųjų 
savybių ir gebėjimo išlaikyti drėgmę odoje

• Neriebi tekstūra užtikrina rankų drėkinimą

Kai įsigyjate aliejaus dōTERRA Hope Touch arba 
dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (Rožių losjono 
rankoms), iniciatyvai dōTERRA Healing Hands 
paaukojama šios prekės neto kainai lygi suma.
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†Oligonol™ yra „AminoUp Chemical Co., LTD“ prekių ženklas.

Kasdienis palaikymas ir pagalba 
PAPILDAI ZENGEST
Iš patentuotų eterinių aliejų mišinių pagaminti ZenGest™ produktų linijos produktai yra sukurti taip, kad 
galėtumėte juos naudoti namie ir išvykę. Peržiūrėkite visą ZenGest produktų asortimentą ir išmėginkite jų 
palaikomąsias savybes.



Nėra skirtas pakeisti įvairią subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą.

ZENGEST TERRAZYME™  
90 kapsulių

ZenGest TerraZyme™ yra patentuotas fermentų, 
kurių dažnai trūksta šiuolaikinio žmogaus 
mityboje, mišinys. Terrazyme leis jums mėgautis 
sveikos mitybos privalumais ir padės užtikrinti, 
kad jūsų organizmas gauna jam reikalingų 
maistinių medžiagų.

• HPMC augalinės kapsulės be natrio laurilsulfato

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS

ZENGEST™ SOFTGELS  
(MINKŠTOSIOS KAPSULĖS) 
60 minkštųjų kapsulių

Gerai žinomi ZenGest™ mišinio sudėtyje esantys 
eteriniai aliejai pasižymi raminančiomis savybėmis. 
ZenGest Softgels (Minkštosios kapsulės) yra 
patogus ir lengvas būdas patirti patentuoto 
mišinio ZenGest naudą. 

• Su patentuotu Ginger (Imbierų), Peppermint 
(Pipirmėčių), Tarragon (Peletrūnų), Fennel 
(Pankolių), Caraway (Kmynų), Coriander (Kalendrų 
sėklų) ir Anise (Anyžių) eterinių aliejų mišiniu

• Malšina skausmą ir suteikia palengvėjimą

PAGAMINTA NAUDOJANT  
VEGETARIŠKAS MINKŠTĄSIAS 
KAPSULES

ZENGEST™ GX ASSIST™ FOOD 
SUPPLEMENT (MAISTO PAPILDAS) 
60 minkštųjų kapsulių

GX Assist™ yra CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
(sertifikuotų, tyrų, patikrintos kokybės) eterinių 
aliejų ir kaprilo rūgšties derinys. 

• GX Assist sudėtyje yra patentuoto dōTERRA 
CPTG Oregano (Raudonėlių), Tea Tree 
(Arbatmedžių), Lemon (Citrinų), Lemongrass 
(Citrinžolių), Peppermint (Pipirmėčių) ir Thyme 
(Čiobrelių) eterinių aliejų mišinio

• Skirtas vartoti 10 dienų, kaip paruošiamasis 
valomasis etapas, prieš pradedant vartoti 
PB Assist™+ Food Supplement (Maisto papildą)

PAGAMINTAS NAUDOJANT SKRANDŽIO 
SULTIMS ATSPARIAS MINKŠTĄSIAS 
KAPSULES

DIGESTTAB™ CHEWABLE  
TABLETS (KRAMTOMOSIOS 
TABLETĖS) 
100 kramtomųjų tablečių

Dėl daugybės naudingųjų savybių ZenGest™ yra 
vienas iš populiariausių dōTERRA mišinių. Nuo  
šiol šį nepaprastai veiksmingą mišinį galite įsigyti  
ir kaip patogias vartoti kramtomąsias tabletes.

• Kalcio karbonato tabletė su palaikančiu mišiniu 
ZenGest, kurį sudaro Ginger (Imbierų), Fennel 
(Pankolių), Coriander (Kalendrų sėklų), 
Peppermint (Pipirmėčių) ir kiti eteriniai aliejai

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
FOOD SUPPLEMENT  
(MAISTO PAPILDAS) 
30 kapsulių

Probiotikai reiškia „už gyvenimą“. Jie vartojami jau 
tūkstančius metų. PB Assist™+ yra patentuotas 
prebiotinių skaidulų ir šešių probiotinių 
mikroorganizmų padermių derinys unikalioje 
dvisluoksnėje vegetariškoje kapsulėje.

• Unikali dvisluoksnių augalinių kapsulių 
pristatymo sistema

• Aprūpina organizmą probiotikų kultūromis ir 
tirpiais prebiotiniais FOS (fruktooligosacharidais)

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS
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dōTERRA™ Specialised 
SUPPLEMENTS (SPECIALIZUOTI PAPILDAI)
Kiekvieno žmogaus sveikatai įtakos turi biologiniai, aplinkos ir fiziologiniai veiksniai. Tai reiškia, kad kiekvienam 
asmeniui gali būti reikalinga unikali pagalba. Pasitelkdama pažangiausias mokslines technologijas dōTERRA 
gali pasiūlyti jums reikalingą papildomą pagalbos užtaisą – specializuotus papildus.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
(POLIFENOLIŲ 
KOMPLEKSAS) 
60 minkštųjų kapsulių

Prekės ženklas Deep Blue™ jau 
tapo skausmą malšinančios 
pagalbos sinonimu. Tad nieko 
stebėtino, kad Deep Blue ant odos 
naudojamų produktų liniją papildo 
per burną vartojamas papildas.

• Sudėtyje yra bosvelijų, 
ciberžolių, žaliosios arbatos, 
imbierų, granatų ir vynuogių 
kauliukų ekstraktų

• Gali būti vartojamas kartu su 
Deep Blue Rub (Kremu) ar 
skausmą malšinančiu mišiniu 
Deep Blue

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS

MITO2MAX™
COMPLEX (KOMPLEKSAS) 
60 minkštųjų kapsulių

Kiekvienas kartais pasijuntame 
vangus ir stumiame laiką, 
laukdami, kad diena greičiau 
pasibaigtų. Populiarus dōTERRA 
papildas Mito2Max™ padeda 
išlaikyti jėgas, kad ir ką jums būtų 
paruošusi ši diena. 

• Turėkite rankinėje ar 
kelioniniame krepšyje,  
kad po ranka visada būtų 
papildoma apsauga

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS

TRIEASE™
SOFTGELS (MINKŠTOSIOS 
KAPSULĖS) 
60 minkštųjų kapsulių

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje 
yra po lygiai Lemon (Citrinų), 
Lavender (Levandų) ir 
Peppermint (Pipirmėčių) eterinių 
aliejų. Dabar vartodami specialiai 
sukurtas TriEase™ Softgels 
(Minkštąsias kapsules) galėsite 
greitai ir paprastai mėgautis šių 
trijų vertingų eterinių aliejų mišiniu 
keliaudami ar lankydamiesi lauke 
vykstančiuose renginiuose.

• Greita ir paprasta vartoti tada, 
kai labiausiai reikia

PAGAMINTA NAUDOJANT  
VEGETARIŠKAS MINKŠTĄSIAS 
KAPSULES

ZENDOCRINE™
SOFTGELS (MINKŠTOSIOS 
KAPSULĖS) 
60 minkštųjų kapsulių

Zendocrine™ Softgels 
(Minkštosios kapsulės) – greitas 
ir paprastas būdas vartoti jėgas 
atkuriantį mišinį dōTERRA 
Zendocrine, nesvarbu, ar 
keliaujate, skubate, ar jums 
tiesiog patinka minkštųjų 
kapsulių patogumas!

• Su patentuotu Tangerine 
(Mandarinų), Rosemary 
(Rozmarinų), Geranium 
(Pelargonijų), Juniper Berry 
(Kadagių uogų) ir Cilantro 
(Kalendrų lapų) eterinių  
aliejų mišiniu

PAGAMINTA NAUDOJANT  
VEGETARIŠKAS MINKŠTĄSIAS 
KAPSULES

Nėra skirtas pakeisti įvairią subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą.

DDR PRIME™
SOFTGELS (MINKŠTOSIOS 
KAPSULĖS) 
60 minkštųjų kapsulių

DDR Prime™ sudėtyje yra 
Frankincense (Bosvelijų), Wild 
Orange (Laukinių apelsinų), 
Litsea (Laurenių), Thyme 
(Čiobrelių), Clove (Gvazdikėlių), 
Summer Savory (Dašių), Niaouli 
(Penkiagyslių mirtenių) ir 
Lemongrass (Citrinžolių) eterinių 
aliejų. DDR Prime Softgels 
(Minkštąsias kapsules) lengva 
nuryti, jos yra paprastas ir 
patogus būdas vartoti DDR 
Prime eterinių aliejų mišinį bet 
kur ir bet kada.

• Visi mišinio DDR Prime 
privalumai minkštosiose 
kapsulėse, kurias lengva praryti

PAGAMINTA NAUDOJANT  
VEGETARIŠKAS MINKŠTĄSIAS 
KAPSULES

DDR PRIME™
ATNAUJINANTIS MIŠINYS 
15 ml

Eterinis aliejus DDR Prime™ yra 
patentuotas eterinių aliejų 
mišinys, kurio sudėtyje yra Clove 
(Gvazdikėlių), Thyme (Čiobrelių) 
ir Wild Orange (Laukinių 
apelsinų) eterinių aliejų.

• Įlašinkite kelis lašus į 
vegetarišką kapsulę

• Kasdien įlašinkite 1–2 lašus  
į citrusinius gėrimus, arbatą  
ar vandenį 

• Kasdien vartoti DDR Prime  
gali būti vienas iš jūsų Naujųjų 
metų tikslų
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vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX (ETERINIŲ 
ALIEJŲ IR OMEGA RIEBALŲ 
RŪGŠČIŲ KOMPLEKSAS) 
120 skysčio pripildytų kapsulių

vEO Mega™ yra revoliucinė formulė, 
sujungianti CPTG™ eterinius aliejus su 
natūraliomis augalinės kilmės ir iš dumblių 
išgautomis omega riebalų rūgštimis.

• Su Clove (Gvazdikėlių), Frankincense 
(Bosvelijų), Thyme (Čiobrelių), Cumin 
(Kuminų), Wild Orange (Laukinių apelsinų), 
Peppermint (Pipirmėčių), Ginger (Imbierų), 
Caraway (Kmynų) ir German Chamomile 
(Vaistinių ramunių) eteriniais aliejais

• Su iš linų, dumblių, valgomųjų plukenetijų, 
vaistinių agurklių, spanguolių, granatų, 
moliūgų ir vynuogių kauliukų aliejų išskirtomis 
nepakeičiamomis riebalų rūgštimis

• Su mikrodumblių karotenoidų ekstraktu, 
sudaryto iš gryno astaksantino ir  
kitų karotenoidų

PAGAMINTA NAUDOJANT VEGETARIŠKAS  
SKYSČIO PRIPILDYTAS KAPSULES

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Ši veiksminga kasdienių maisto papildų kolekcija greitai tapo viena iš populiariausių dōTERRA produktų linijų. 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ sudarantys produktai – xEO Mega™, Microplex VMz™ ir Alpha CRS™+ – sukurti 
tam, kad padėtų jums siekti didesnio gyvybingumo ir geros savijautos. Šie papildai, kurių sudėtyje yra būtinų 
maistinių medžiagų, virškinimui naudingų ingredientų ir stiprių antioksidantų, suteikia energijos, sveikatos ir visą 
gyvenimą išliekančio gyvybingumo.

ALPHA CRS™+ CELLULAR 
VITALITY COMPLEX (LĄSTELIŲ 
GYVYBINGUMĄ PALAIKANTIS 
KOMPLEKSAS) 
120 kapsulių

dōTERRA Alpha CRS™+ yra patentuota formulė, 
sujungianti stiprius natūralius augalinius 
ekstraktus. Alpha CRS+ yra skirtas vartoti 
kasdien su xEO Mega™ arba vEO Mega™ ir 
Microplex VMz™ gerai savijautai užtikrinti.

• Palaiko gerą savijautą
• Sudėtyje yra išskirtinio patentuoto dōTERRA 

mišinio su stipriais polifenoliais
• Su natūraliais augaliniais ekstraktais

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS

MICROPLEX VMz™ FOOD 
NUTRIENT COMPLEX  
(MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
KOMPLEKSAS) 
120 kapsulių

dōTERRA Microplex VMz™ yra biologiškai 
įsisavinamų vitaminų ir mineralų, kurių dažnai 
stinga šiuolaikinėje mityboje, kompleksas.

• Su subalansuotu A, C, E ir B grupės  
vitaminų mišiniu

• Su iš maisto gautais mineralais ir  
organiniais mikroelementais

• Pilnaverčio maisto mišinys ir fermentų 
tiekimas užtikrina optimalų maistinių 
medžiagų pasisavinimą

PAGAMINTA NAUDOJANT 
AUGALINES KAPSULES BE SLS

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX (ETERINIŲ 
ALIEJŲ IR OMEGA RIEBALŲ 
RŪGŠČIŲ KOMPLEKSAS) 
120 minkštųjų kapsulių

xEO Mega™ yra revoliucinė formulė, sujungianti 
CPTG™ eterinius aliejus su natūraliais jūriniais ir 
augaliniais omega 3 aliejais ir karotenoidais.

• Užtikrina vienodą EPR ir DHR santykį,  
kuris gaunamas iš tvarių žuvų taukų 
koncentratų ir ežeinių aliejaus su SDA  
ir GLA riebalų rūgštimis

• Aprūpina organizmą visu karotenoidų spektru
• Su Clove (Gvazdikėlių), Frankincense 

(Bosvelijų), Thyme (Čiobrelių), Cumin 
(Kuminų), Wild Orange (Laukinių apelsinų), 
Peppermint (Pipirmėčių), Ginger (Imbierų), 
Caraway (Kmynų) ir German Chamomile 
(Vaistinių ramunių) eteriniais aliejais

PAGAMINTA NAUDOJANT  
VEGETARIŠKAS MINKŠTĄSIAS KAPSULES

Nėra skirtas pakeisti įvairią subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą.
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ MAISTO 
PAPILDAI, KURIUOS SUDARO ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMz™ IR xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™ 
(VEGANIŠKI) MAISTO PAPILDAI, KURIUOS 
SUDARO ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMz™  
IR vEO MEGA™

Galite įsigyti tik pateikdami lojalumo programos  
(LRP) užsakymą (išsamesnės informacijos rasite  
ant leidinio nugarėlės)

Galite įsigyti tik pateikdami lojalumo programos  
(LRP) užsakymą (išsamesnės informacijos rasite  
ant leidinio nugarėlės)

ĮSIGIJUS LIFELONG VITALITY PACK ŽENGTI PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS GYVYBINGO IR SVEIKO 
GYVENIMO KELIU YRA PATOGU IR NEBRANGU

ASMENINĖ SVEIKATINGUMO PROGRAMA

Rinkitės ir 
sutaupykite
Pateikdami lojalumo 
programos užsakymą 
ir įsigydami vieną 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™, vieną 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™ 
arba vieną dōTERRA 
Daily Nutrient Pack™ 
pakuotę galite 
pasirinkti iki trijų 
papildomų tikslinių 
maisto papildų ir 
reikšmingai sutaupyti.

ĮSIGYKITE VIENĄ IŠ TOLIAU NURODYTŲ PAKUOČIŲ

ARBA ARBA

  IR PASIRINKITE IKI TRIJŲ TOLIAU IŠVARDYTŲ PREKIŲ DERINĮ 
MAŽESNĖMIS KAINOMIS

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Pateikdami lojalumo programos (LRP) užsakymą įsitikinkite, kad peržiūrėjote naujausius galimus papildų pasiūlymus.

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™

LOJALUMO 
PROGRAMA

LOJALUMO 
PROGRAMA

LOJALUMO 
PROGRAMA
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dōTERRA papildai 
VAIKAMS
Papildai vaikams dōTERRA padeda vaikui augti, patogiu būdu aprūpindami jį omega 3 riebalų rūgštimis, 
pilnavertėmis maistinėmis medžiagomis, vitaminais ir mineralais.

PAPILDAI VAIKAMS



Nėra skirtas pakeisti įvairią subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą

IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega™ papilduose nerasite žuvų taukams įprasto 
žuvies skonio – CPTG™ Wild Orange (Laukinių 
apelsinų) eterinis aliejus suteikia jiems šviežių 
apelsinų skonį.

• Vienoje dozėje – net 1300 mg ttyrų, koncentruotų, 
molekulių lygmenyje filtruotų ir visiškai dezodoruotų 
jūrinių lipidų: 900 mg DHR ir 400 mg EPR

• Sukurtas vartoti su kramtomosiomis tabletėmis 
dōTERRA a2z Chewable™ (Kramtomas 
multivitaminų ir mineralų kompleksu)

• Su dōTERRA CPTG™ Certified Pure Tested Grade 
(sertifikuotu, tyru, patikrintos kokybės) Wild 
Orange (Laukinių apelsinų) eteriniu aliejumi

PB ASSIST™ JR 
30 paketėlių

PB Assist™ Jr. yra miltelių pavidalo maisto papildas 
su probiotikais, sukurtas vaikams ir suaugusiems, 
kuriems sudėtinga nuryti kapsules. Šie probiotikai 
sutrinti į puikaus skonio miltelius, kuriuos galima 
suberti tiesiai į burną ir taip smagiai bei gardžiai 
įtraukti probiotikus į bet kurio žmogaus kasdienę 
rutiną.

• Vaikų mėgstamas, gardus, lengvas  
vartoti produktas

• Su unikalių šešių skirtingų probiotikų  
padermių, atrinktų dėl vaikams naudingo 
poveikio, mišiniu

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
(KRAMTOMAS MULTIVITAMINŲ  
IR MINERALŲ KOMPLEKSAS) 
60 tablečių

dōTERRA a2z Chewable™ (Kramtomas 
multivitaminų ir mineralų kompleksas) yra 
patentuota sudedamųjų dalių formulė, sukurta 
žmonėms, kuriems sunku nuryti kapsules.

• Vitaminų B mišinys su A, C ir E vitaminų mišiniu
• Sukurti specialiai vaikams – patogios vartoti 

formos ir puikaus skonio
• Gardžios arbūzų skonio kramtomosios tabletės 

kiekvienai dienai
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SMART & SASSY™

Dėl juose slypinčių naudingųjų savybių eteriniai aliejai gali būti vertinga sveiko gyvenimo būdo dalis, kai yra 
derinami su įvairia subalansuota mityba ir tinkama mankšta. Kai kitą kartą norėsite nesveiko maisto ar saldumynų, 
pakeiskite juos Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
AKTYVINAMASIS MIŠINYS
15 ml

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.

•  Veržlus ir prieskoninis Smart & Sassy aliejaus kvapas gali padėti 
sukurti pozityvią nuotaiką energingai treniruotei

•  Vartokite Smart & Sassy su vandeniu kiekvieną dieną prieš 
maistą – lai tai tampa jūsų kasdienės rutinos dalimi

SMART & SASSY™
SOFTGELS (MINKŠTOSIOS KAPSULĖS)
90 minkštųjų kapsulių

Smart & Sassy™ Softgels (Minkštosios kapsulės) yra 
patentuotas aktyvinamasis mišinys Smart & Sassy patogiose 
minkštosiose kapsulėse. Šio mišinio sudėtyje yra Grapefruit 
(Greipfrutų), Lemon (Citrinų), Peppermint (Pipirmėčių), 
Ginger (Imbierų) ir Cinnamon (Cinamonų) eterinių aliejų. 
Smart & Sassy Softgels (Minkštosios kapsulės) puikiai tinka 
visada turėti po ranka ir pravers žmonėms, kurie nori 
paprastai ir patogiai naudotis dōTERRA Smart & Sassy 
mišinio naudingosiomis savybėmis.

PAGAMINTA NAUDOJANT VEGETARIŠKAS 
MINKŠTĄSIAS KAPSULES
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dōTERRA WOMEN (MOTERIMS)
dōTERRA Women yra produktų linija, skirta unikaliems ir kintantiems moterų sveikatos poreikiams patenkinti. 
Įprastas hormonų lygis turi įtakos gerai moters sveikatai ir emocinei gerovei nuo ankstyvos paauglystės 
iki pat menopauzės. Produktų linija dōTERRA Women (Moterims) suteikia moterims taip reikalingos paramos 
mėnesio ciklo metu ir skirtingais gyvenimo etapais.

dōTERRA WOMEN (MOTERIMS)



CLARYCALM™
NUSKAIDRINANTIS MIŠINYS
10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi

ClaryCalm™ yra patentuotas skausmą 
malšinančiu ir raminančiu poveikiu 
pasižyminčių eterinių aliejų mišinys. 

• Su Clary Sage (Kvapiųjų šalavijų), Lavender 
(Levandų), Bergamot (Bergamočių), Roman 
Chamomile (Romaniškų ramunėlių), 
Cedarwood (Kedrų), Ylang Ylang (Kvapiųjų 
kanangų), Geranium (Pelargonijų), Fennel 
(Pankolių), Palmarosa (Imbierinių citrinžolių) 
ir Vitex (Skaistminų) eterinių aliejų mišiniu

• Tepkite odą ir mėgaukitės vėsinančiu  
ir raminančiu poveikiu

• ClaryCalm galima naudoti emocinei 
pusiausvyrai palaikyti

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX 
(MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ 
KOMPLEKSAS KAULAMS 
STIPRINTI)
120 kapsulių

dōTERRA Woman Bone Nutrient Essential 
Complex (Moterims skirtas maistinių medžiagų 
kompleksas kaulams stiprinti) yra specialiai 
moterims sukurtas vitaminų ir mineralų mišinys. 

• Su biologiškai įsisavinamomis vitaminų C  
ir D, kalcio, magnio ir kitų mikroelementų 
formomis

PAGAMINTA NAUDOJANT AUGALINES  
KAPSULES BE SLS

PHYTOESTROGEN ESSENTIAL 
COMPLEX (FITOESTROGENŲ 
KOMPLEKSAS)
60 kapsulių

dōTERRA Women Phytoestrogen Essential 
Complex (Fitoestrogenų kompleksas moterims) 
yra standartizuotų augalų fitoestrogenų ir 
koncentruotų linų sėmenų lignanų mišinys, 
sukurtas galvojant apie moteris.

• Su standartizuotu granatų ekstraktu
• Visiškai natūrali sudėtis, pagaminta 

naudojant HPMC augalines kapsules  
be natrio laurilsulfato

PAGAMINTA NAUDOJANT AUGALINES  
KAPSULES BE SLS

WOMEN’S HEALTH KIT (RINKINYS MOTERŲ SVEIKATAI) 

Rinkinį sudaro Phytoestrogen Essential Complex (Fitoestrogenų kompleksas),  
Bone Nutrient Essential Complex (Maistinių medžiagų kompleksas kaulams stiprinti)  
ir eterinių aliejų mišinys ClaryCalm™.

Galite įsigyti tik pateikdami lojalumo programos (LRP) užsakymą  
(išsamesnės informacijos rasite ant leidinio nugarėlės).

LOJALUMO 
PROGRAMA
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LOJALUMO PROGRAMA
Ar turite mėgstamiausių dōTERRA produktų, be kurių negalite gyventi? Ar norėtumėte kiekvieną mėnesį 
automatiškai gauti dōTERRA Lifelong Vitality Pack™? Ar norėtumėte kiekvieną kartą pateikdami užsakymą 
gauti nemokamų produktų? dōTERRA lojalumo programa (LRP) yra patogus būdas kiekvieną mėnesį 
automatiškai gauti mėgstamiausius dōTERRA produktus tiesiai į savo namus. Dalyvaudami lojalumo 
programoje (LRP) kiekvieną mėnesį gaunate vis daugiau atlygio taškų, kuriuos galite panaudoti produktams 
įsigyti – už reikalavimus atitinkančius lojalumo užsakymus galite gauti iki 30 proc. jų vertės taškais! Bet 
kuriuo metu be jokių įsipareigojimų galite pakeisti savo mėnesio užsakymą sudarančius produktus arba 
atšaukti LRP sutartį. Pasikalbėkite su Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatu), iš kurio gavote šį 
produktų vadovą, arba paskambinkite bendrovei dōTERRA jums patogiausiu toliau nurodytu būdu ir 
sužinokite išsamią informaciją apie programą.

LOJALUMO 
PROGRAMA

Išskyrus kai nurodyta kitaip, visi žodžiai su prekės ženklo arba registruotojo prekės ženklo simboliu yra bendrovės 
„dōTERRA Holdings, LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.   ES LT produktų vadovas

Belgium            +3228085160 susisiekti telefonu 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

dōTERRA EUROPE NARIŲ APTARNAVIMO SKYRIAI:

dōTERRA JK biuras, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Jungtinė Karalystė


