
Vienkāršs
Veselīgs var būt



atklājiet
TESTĒTAS UN EFEKTĪVAS IZVĒLES PAR PIEŅEMAMĀM CENĀM!
Ēteriskās eļļas ir ekstrahētas no dažādām auga daļām un ir ievērojami 
spēcīgākas nekā augi.

Ēteriskās eļļas ir nodrošinājušas vienkāršus un efektīvus risinājumus  
vēstures gaitā.

=   15 ml Pudelīte 1 kg Piparmētras  
lapu

2



SAJŪTIET dōTERRA CPTG CERTIFIED PURE TESTED 
GRADE™ (SERTIFICĒTAS TESTĒTAS TĪRĪBAS  

KATEGORIJAS) KVALITĀTI

TESTĒTASSPĒCĪGAS TĪRAS

Audzēts un novākts  
augšanai  

vislabvēlīgākajā 
reģionā

Stingra testēšana, 
lai nodrošinātu 

tīrību

Bez pildvielām vai 
piesārņotājiem

dōTERRA ēteriskās eļļas var lietot daudzos veidos. Katrai darbībai 
iespējams atrast ideālu katras eļļas lietojumu – gan kā iecienītā  
saldā vai sāļā ēdiena garšas uzlabojumu, gan kā atbalstu mājās,  
vai kā papildinājumu ikdienas sejas un ķermeņa ādas kopšanai!
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izbaudiet   VIENKĀRŠU
 ATBALSTU

ZenGest™ atbalstošais maisījums ir unikāls Ginger (Ingvers), Peppermint 
(Piparmētra), Caraway (Ķimene), Coriander (Koriandrs), Anise (Anīss), 
Tarragon (Estragons) un Fennel (Fenhelis) ēterisko eļļu apvienojums. 
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ENERĢIJAI UN VITALITĀTEI

Smart & Sassy™ eļļu Grapefruit 
(Greipfrūts), Lemon (Citrons), 

Peppermint (Piparmētra), Ginger 
(Ingvers) un Cinnamon (Kanēlis) 

patentētais maisījums ir aromātiska 
piedeva jebkuram dzērienam  

vai desertam.

“Kopā ar fiziskām aktivitātēm un tīru 
ēšanu ēteriskās eļļas man palīdzēja 

izveidot veselīgu dzīvesveidu. Es šad un 
tad lietoju dōTERRA produktus, bet kad 
sāku tos lietot katru dienu un pieradu  

pie šāda režīma , es jutos ļoti labi.”

— Mary Myers
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LABSAJŪTA

FIZISKAS NODARBĪBAS

Deep Blue™ remdējošais maisījums apvieno 
astoņas ēteriskās eļļas, kas atslābina un 

atdzesē locītavas un muskuļus.

viegli gūstama

“Deep Blue ir mans draugs. Es lietoju  
Deep Blue masāžai, lai palīdzētu ķermenim 

atjaunoties pēc treniņiem.”

— Tim Hightower
  Profesionāls amerikāņu futbola spēlētājs
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VIEGLI VEICINĀMS miegs
dōTERRA Serenity™ ir nomierinošs ēterisko  

eļļu maisījums, kas veicina mieru un  
un relaksāciju.
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“Kā septiņu aktīvu bērnu māte es varu 
ātri justies izsmelta. Pēc garas dienas es 
uzklāju dažas AromaTouch™ eļļas lāses 

uz kakla un pleciem, lai relaksētos pirms 
gulētiešanas (daži to sauc par masāžu 

pudelītē). Ar dōTERRA mana personīgā 
higiēna ir vienkārša un efektīva, tādēļ es 
varu rūpēties par sevi un savu ģimeni.”

— Natalie Goddard

PERSONĪGAJAI HIGIĒNAI

AromaTouch™ var lietot ārīgi, lai veicinātu 
relaksācijas un miera sajūtu.
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“On Guard™ eļļa ir mammas labākais 
draugs! Es turu mazu glāzīti blakus 
virtuves izlietnei kā atgādinājumu 

katru dienu skalot kaklu ar On Guard 
maisījumu un norīt to.”

— Natalie Rigby

Vienam no populārākajiem dōTERRA maisījumiem ― On Guard™  
vienmēr jābūt pa rokai neticamo ieguvumu dēļ, ko tas var sniegt. Tam ir tonizējošs 

un uzmundrinošs aromāts, un tas piešķir siltu, citrusam līdzīgu garšu karstiem 
dzērieniem un desertiem.

TONUSAM UN UZMUNDRINĀJUMAM

10



“Vairs nekādas etiķešu lasīšanas 
veikalā! Es mīlu dōTERRA uz augu 

bāzes izgatavotos On Guard™ tīrīšanas 
līdzekļus. Tie ir ļoti efektīvi!”

— Betty Torres

ATBALSTS MĀJĀS

vienkāršs
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“Kā speciāliste garīgās veselības jomā esmu 
pieredzējusi, ka InTune™ eļļu maisījums ir palīdzējis  
tik daudz bērniem saglabāt koncentrēšanās spēju  

skolā. Es pati kā doktorantūras studente lietoju šo eļļu 
katru reizi, kad apsēžos pie saviem mājas uzdevumiem, 
un tā rada domas skaidrību, lai palīdzētu man izpildīt 

manus uzdevumus.”

— Danielle Daniel

VIEGLI VEICINĀMA

koncentrēšanās spēja

InTune™ var lietot  
ārīgi, lai uzlabotu  

koncentrēšanās spēju.
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RELAKSĀCIJAI UN ATPŪTAI

“PastTense™ ir viena no eļļām, bez kurām nevaru iziet no mājām! Es 
konstatēju, ja ir diena, ka man nav vajadzības to lietot, vai nu es esmu 

kopā ar kādu vai satieku kādu, kuram tā PATIEŠĀM ir vajadzīga.  
Tādēļ es vienmēr esmu sagatavota!”

— Zia Nix 

PastTense™ ir zemējoša 
iedarbība un tas palīdz  

līdzsvarot emocijas. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Mūža vitalitātes paka) ir enerģētisku  
uztura bagātinātāju trijotne, ko veido ēteriskās eļļas saturoši vitamīni,  

minerālvielas un omega taukskābes, kas nodrošina vitalitāti veicinošu pamatu.

Frankincense (Vīraks), bieži dēvēts par “eļļu karali,” ir viena no ēteriskajām 
eļļām, kas daudzveidīgā pielietojuma labvēlīgas iedarbības dēļ nepieciešama 

ikvienā mājā.

ATBALSTS KATRU DIENU

“Izstrādāts kā lielisks papildinājums 
līdzsvarotai neapstrādātu pārtikas 
produktu diētai, dōTERRA Lifelong 

Vitality Pack™ (Mūža vitalitātes paka) ir 
produkts, kas būtu jāpazīst ikvienam.” 

— Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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jūtieties lieliski!
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SIEVIETĒM

VIENKĀRŠS

Īpaši izstrādāts sievietēm, ClaryCalm™ 
palīdz līdzsvarot garastāvokli un 
nomierināt sakāpinātas emocijas  

visa mēneša gaitā.

atbalsts
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EMOCIJU LĪDZSVAROŠANAI

Dzīvē gadās dažādas neparedzētas pārmaiņas un 
izaicinājumi. dōTERRA Adaptiv™ ir īpaši izstrādāts, lai 
jums palīdzētu elastīgi un ar pārliecību pielāgoties šīm 
pārmaiņām. Vai pirmā diena jaunā darbā? Vai gaidāms 
svarīgs pārbaudījums? Vai meklējat pozitīvāku dzīves 

redzējumu? Tad var palīdzēt dōTERRRA Adaptiv.
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Palīdziet savai ģimenei iegūt visu 
iespējamo no piedzīvojumiem dabā, 

nodrošinot, lai viņi tam būtu sagatavoti 
ar TerraShield™ ārpustelpu maisījumu.  

dōTERRA Purify™ ir ļoti piemērots 
maisījums glabāšanai pārgājiena 

mugursomā, lai radītu atvieglojumu  
pēc kukaiņu kodieniem vai nomierinātu 

ādas kairinājumu.

“Es mīlu pavasara ziedus un brīnišķīgo laiku, bet sezonālās 
izmaiņas bieži liek man justies ne īpaši labi. Tādēļ man patīk 
ievērot šo režīmu, lai saņemtu vajadzīgo atbalstu: dōTERRA 

TriEase™ Softgel (Mīkstā kapsula) no rīta, mazliet dōTERRA Air™ 
zem deguna dienas gaitā un Eucalyptus (Eikalipts) eļļa naktī.”  

— Christa Dietzen  
ASV olimpiskās sieviešu  

volejbola komandas kapteine

PALĪGS BRĪVĀ DABĀ

SEZONĀLS ATBALSTS
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IZBAUDIET
LIELISKU ATPŪTU

dabā!
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“Mēs nedodamies ceļojumā bez 
Peppermint (Piparmētra) eļļas, kā arī 
On Guard™ un ZenGest™ maisījuma. 

Ar mūsu eļļām tagad ceļošana ir 
daudz jaukāka.”   

— Matthew Anderson

ceļošana
Peppermint (Piparmētra) var  

radīt atsvaidzinošu stimulu garās  
ceļojuma dienās.
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Prieks būt
SAULĒ!

“Laika pavadīšana dabā tikai par prieku sev tonizē 
mani, un es nekad neizeju no mājas bez Peppermint 
(Piparmētra) dzēriena. Vēl viens mans noslēpums ir 

Lavender (Lavanda) eļļa — tā ne tikai nomierina manu 
saules skūpstīto ādu, bet arī nomierina dziļas elpošanas 

rituāla laikā brīvā dabā. Lietojiet gan vienu, gan otru  
priekam brīvā dabā.”

— Mariza Snyder
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STIMULĒJOŠS 
ATBALSTS

Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns) eļļa var būt noderīga 

un stimulējoša mācību laikā 
vai izpildot nogurdinošus 

uzdevumus. Pamēģiniet lietot 
Wild Orange (Savvaļas apelsīns) 

visu dienu brīžos, kad trūkst 
enerģijas un vajadzīgs tūlītējs 

stimuls. Vai lietojiet Peppermint 
(Piparmētras) Touch ārīgi kā 

tonizējošu līdzekli pēcpusdienā.
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ar jaunām iespējām

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar personu, kura jums iedeva šo rokasgrāmatu.

Jums ir tik daudz iespēju, lietojot dōTERRA risinājumus. Ar dōTERRA 
veselīga un līdzsvarota dzīvesveida atbalstīšana ir vienkārša.

IEDOMĀJIETIES SAVU DZĪVI
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Ēteriskā eļļa:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Atbalsta:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Kā lietot:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Ēteriskā eļļa:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Atbalsta:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
Kā lietot:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
PIEZĪME. Atšķaidīt, lai mazinātu jutīgumu. Nelietot ap acīm vai uz ausīm.

ESMU ŠEIT, LAI JŪS ATBALSTĪTU 
                 

Vārds:___________________________________________________________________________________________________________________________    
Tālrunis:_____________________________________________________________________________________________________________________    
Tīmekļa vietne:__________________________________________________________________________________________________  
E-pasta adrese:_________________________________________________________________________________________________   

dōTERRA ĒTERISKĀS EĻĻAS

izmēģiniet

vienkārši vairojot

Visas tiesības paturētas. Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir „dōTERRA 
Holdings, LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Birojs Apvienotajā Karalistē, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Apvienotā Karaliste
„dōTERRA Global Limited”, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Īrija
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com v2 EU LV                                  60218170

*60218170*

VESELĪBU


