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Vai esat gatavs atklāt  
patstāvīgi panāktu labsajūtu?
Iedomājieties dzīvi, kur risinājumus atrast ir vienkārši. 
Ar ātras uzziņas rokasgrāmatu un grāmatu par 
dōTERRA’s CPTG™ ēteriskajām eļļām pa rokai jūs 
esat gatavs īstenot 80 procentus no savām labsajūtas 
prioritātēm. Brīžos, kad jums nepieciešams speciālista 
atbalsts, konsultējieties ar ārstu, kurš jums palīdzēs 
atrast vislabākos zinātniskos un dabiskos risinājumus. 

Apsveicam
Jūsu lēmums piedalīties holistiskā, patstāvīgā 
veselības aprūpē paver jaunas iespējas dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. dōTERRA, latīniski "zemes 
dāvana" piedāvā dabas dāvātus risinājumus, 
lai jūs varētu rūpēties par sevi un uzlabot savu 
fizisko, garīgo un emocionālo labsajūtu. Kad 
jūs personīgi izjutīsiet ēterisko eļļu spēcīgo 
iedarbību, sapratīsiet, kāpēc dōTERRA pilnībā 
maina veidu, kā ģimenes uzlabo savu labsajūtu.
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Izveidojiet ikdienas labsajūtas paradumus

Aizsargā un atjauno

Padariet par savu ieradumu lietot  
dōTERRA On Guard™ un Vīraku.

Nomierina un līdzsvaro emocijas

Lietojiet dōTERRA Balance™, lai veicinātu 
relaksāciju un apvaldītu emocijas.

Attīra un atsvaidzina

Pievienojiet ūdenim lāsi Citrona vai Tanžerīna, lai 
pagatavotu atsvaidzinošu dzērienu.

Remdē

Lietojiet Deep Blue™ smēri pirms un pēc  
treniņa. Lietojiet ārīgi, kad vajadzīgs. 

Aktivizē, atbalsta un nostiprina

Palieliniet dienā uzņemto uzturvielu daudzumu  
ar dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, kur  
iekļauti trīs enerģētiskie uztura bagātinātāji 
ķermeņa atbalstam.

ZenGest TerraZyme™ ir patentēta tādu fermentu 
kombinācija, kuri visdrīzāk trūkst mūsdienu uzturā.

 Nodrošiniet savam ķermenim dzīvu baktēriju 
kultūras ar PB Assist+™.

dōTERRA labsajūtas dzīvesveida piramīda ilustrē, kā labsajūtu veido dzīvesveida un 
veselības aprūpes apvienojums. Galveno uzmanību pievēršot veselībai, iespējams 
viegli uzlabot un uzturēt veselību. Visu maina ikdienas ieradumi! Dzīvojot atbilstoši 
labsajūtas piramīdas principiem un lietojot dōTERRA spēcīgās iedarbības produktus, 
jūs sasniegsiet jaunus fiziskās, garīgās un emocionālās veselības līmeņus. 

Dzīvojiet labsajūtas dzīvesveidu

INFORMĒTA PAŠAPRŪPE

PROAKTĪVA  
MEDICĪNISKĀ APRŪPE

MAZINA ĶĪMISKO  
VIELU IEDARBĪBAS RISKU

ATPŪTA UN STRESA  
PĀRVALDĪBA

FIZISKAS NODARBĪBAS

PAREIZA ĒŠANA
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Novērtējiet sevi katrā jomā (1-10)
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Pareiza ēšana
Dodiet ķermenim visu, kas tam vajadzīgs, un tas jutīsies labi. Tas sākas ar labu uzturu. 
dōTERRA uztura bagātinātāji lieliski sader ar ēteriskajām eļļām.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
Būtiskie neapstrādātie pārtikas produkti, 
mikroelementi un omega taukskābes.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme palīdzēs sajust veselīga uztura 
priekšrocības, veicinot ķermenim nepieciešamu 
uzturvielu uzņemšanu.

PB ASSIST+™ UN PB ASSIST™ Jr  
Nodrošina ķermenim dzīvu baktēriju kultūras.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
UN IQ MEGA™ 
Sāciet bērna dienu ar lielisku uzturu,  
jo bērns aug un attīstās.
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ZAĻUMU SMŪTIJS

½ sasaldēta banāna 
200 g saldētu melleņu vai zemeņu 

2 saujas jauno spinātu vai lapu kāpostu lapu 
375 līdz 400 ml nesaldināta mandeļu piena 

1 mērkauss maltīti aizstājošā kokteiļa pulvera pēc jūsu izvēles 
1 lāse Tanžerīna ēteriskās eļļas 
1 lāse Koriandra ēteriskās eļļas

Maisiet sastāvdaļas  
blenderī līdz  

izveidojas viendabīga masa.

AUZU PĀRSLAS

Pievienojiet Kanēļa,  
dōTERRA On Guard™ 

vai Tanžerīna eļļu 
auzu pārslām.

PIEVIENOJIET

ŪDENIM
Pievienojiet šīs ēteriskās eļļas 
negāzētam vai gāzētam ūdenim, 
lai iegūtu patīkamu garšu:

• Citrons
• Laims
• Greipfrūts un Kasija
• Laims un Greipfrūts

Pievienojiet 1 lāsi Piparmētras, 
Ingvera vai dōTERRA On Guard™ 
karstam ūdenim, lai pagatavotu 
nomierinošu tēju.

LABKLĀJĪBAS DZĪVESVEIDA IKDIENAS PARADUMI

Ēst neapstrādātus, svaigus pārtikas produktus.

Samazināt cukura, kofeīna, piena produktu un apstrādātu 
pārtikas produktu daudzumu.
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Citu būtisku ieguvumu vidū fiziskas aktivitātes stiprina muskuļus un  
atbalsta sirds, asinsvadu un limfātisko sistēmu. Ēteriskās eļļas veicina  
lielāku koncentrēšanās spēju un labsajūtu, lai palīdzētu jums būt  
aktīvam un spēcīgam.

Fiziskas aktivitātes

  

• Maltīti aizstājošs kokteilis
• Augļu asorti
•  Lietojiet 1 Mito2Max™ kapsulu 

kopā ar ēdienu
•  Izdzeriet vismaz 240 ml ūdens
•  1 Smart & Sassy™ mīkstā 

kapsula vai 3-5 lāses  
Smart & Sassy™ ūdenī

• Maltīti aizstājošs kokteilis
•  Dārzeņu rullītis vai  

veselīga maltīte
•  Lietojiet 1 Mito2Max™ kapsulu 

kopā ar ēdienu
•  Izdzeriet vismaz 240 ml ūdens
•  1 Smart & Sassy™ mīkstā 

kapsula vai 3-5 lāses  
Smart & Sassy™ ūdenī

•  Proteīns (pēc izvēles) un dārzeņi
•  Izdzeriet vismaz 240 ml ūdens
•  1 Smart & Sassy™ mīkstā 

kapsula vai 3-5 lāses  
Smart & Sassy™ ūdenī

RĪTS

PUSDIENAS

VAKARIŅAS

PADOMI:
TIECIETIES UZ MĒRĶI  
Izvirziet ilgtermiņa mērķi, lai iegūtu 
perspektīvu un motivāciju. Izvirziet 
izmērāmus īstermiņa mērķus, kas ved uz 
jūsu ilgtermiņa mērķi, lai atzīmētu progresu 
un uzturētu motivāciju. 

UZTURIET POZITĪVU ATTIEKSMI 
Attieksmes „es to varu” uzturēšana  
palīdzēs jums saglabāt motivāciju  
sasniegt savus mērķus. 

LIETOJIET DAŽĀDU KRĀSU 
PRODUKTUS 
Dažādu krāsu neapstrādāti pārtikas produkti 
nodrošina dažādus ieguvumus. Centieties 
iekļaut visu varavīksnes krāsu produktus 
savā dietā pilnvērtīga uztura uzņemšanai. 

DZERIET ŪDENI 
Izdzeriet 2 litrus ūdens dienā. 
Pievienojiet 3-5 lāses Smart & 
Sassy™ katrai ūdens glāzei, lai  
uzlabotu garšu.

DIĒTAS PLĀNS
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ŠOKOLĀDES  
UN PIPARMĒTRU 

KOKTEILIS

235 ml kokosriekstu vai mandeļu piena 
2 mērkausi šokolādes kokteiļa pēc jūsu izvēles 

1 lāse Piparmētras  
Ledus (pēc vēlēšanās) 

 
Maisiet visas sastāvdaļas, līdz  

veidojas viendabīga masa.

IZMĒĢINIET ARĪ 
apvienot jūsu iecienīto 

maltīti aizstājošo 
kokteili ar saldētām 
ogām, banāniem un  
3 lāsēm Tanžerīna.

DEEP BLUE™ 
Iemasējiet eļļu vietās, kur tas nepieciešams. 

Lietojiet pēc vajadzības pirms vai pēc fiziskām 
aktivitātēm. Pamēģiniet uzklāt Deep Blue™  
eļļu un pēc tam Deep Blue™ smēres kārtiņu  
labākai iedarbībai.

DEEP BLUE POLYPHENOL  
COMPLEX™ 
Satur ingvera, kurkumīna, resveratrola 
ekstraktus un citus polifenolus.

Lietojiet 2 kapsulas dienā kopā ar ēdienu; 
1 kapsulu no rīta un otru vakarā.

dōTERRA AIR™ 
Rada vieglas elpošanas sajūtu.

Iemasējiet 1-2 lāses krūtīs. Atšķaidiet, ja vajadzīgs.

MITO2MAX™ 
Atbalsta jūsu aktīvo dzīvesveidu ar patentētu 
saturu, kas ietver standartizētus augu 
ekstraktus un vielmaiņas kofermentus.

Lietojiet 1 kapsulu dienā. Var izmantot kā ilgtermiņa 
alternatīvu kofeīnu saturošiem dzērieniem.

LABKLĀJĪBAS DZĪVESVEIDA IKDIENAS PARADUMI

Katru dienu 30+ minūtes fiziskās aktivitātes

Izstaipieties vai nodarbojieties ar jogu, lai palielinātu lokanību
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IECIENĪTIE PRODUKTI MIERĪGAI ATPŪTAI

MIERĪGI SAPŅI
Pirms gulētiešanas uzklājiet dažas 
lāses Lavandas vai dōTERRA 
Serenity™ eļļas uz kāju pēdām.

DZIĻAIS MIEGS
Pirms gulētiešanas lietojiet 1-2 
dōTERRA Serenity™ mīkstās kapsulas.

ATSLĀBINIETIES  
VIENĀ MIRKLĪ
Apvienojiet 1-3 lāses Savvaļas apelsīna 
un Vetīvera eļļas, un un masējiet 
pēdas un mugurkaulu.

PETAL DIFŪZIJAS IERĪCE
Maza, ērti lietojama un naktij piemērota 
difūzijas ierīce ar nakts apgaismojumu  
un tālu sniedzošu migliņu. 

VIEGLA ELPOŠANA
Izskalojiet mutes dobumu ar 1-2 
lāsēm dōTERRA On Guard™ un ārīgi 
lietojiet dōTERRA Air, vai izmantojiet 
dōTERRA Air™ aromātisko zīmuli.

RELAKSĒJOŠAS  
VANNAS SĀLS

350 g Epsom sāls 
10 lāses dōTERRA Balance™,  

dōTERRA Serenity™,  
vai Lavandas eļļas

Samaisiet un ielejiet vannā.

Atpūta un  
stresa pārvaldība

Miegs uzlabo garastāvokli un dod ķermenim iespēju 
atjaunoties. Lietojiet ēteriskās eļļas, lai veicinātu miera 
un relaksācijas sajūtu.
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Emociju līdzsvars
Jūtieties lieliski un saglabājiet emociju 
līdzsvaru Identificējiet savas emocijas 
un dōTERRA™ eļļu(-as), lai atbalstītu 
emocionālo līdzsvaru. MOTIVATE™  

Veicinošais maisījums
Pastipriniet ticību sev Pastipriniet drosmi, 
pārliecību un atbrīvojiet radošumu, lai parādītu 
lieliskus rezultātus, kas sasniegti ar jūsu pūlēm.

CONSOLE™  
Atbalstošais maisījums
Jūtieties vairāk cerību 

pilns, nomierināts un  
emocionāli līdzsvarots.

FORGIVE™  
Atjauninošais maisījums
Pastiprina atbrīvošanās un 
atjaunošanās sajūtu.

PASSION™  
Iedvesmojošs maisījums
No jauna aizdedz sajūsmu  
un iedveš vēlēšanos 
uzņemties riskus un veikt 
jaunus atklājumus.

CHEER™  
Uzmundrinošais maisījums
Rada modru garastāvokli, 
priecīgu attieksmi un palielina 
laimes sajūtu un pozitīvismu.

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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LABKLĀJĪBAS DZĪVESVEIDA IKDIENAS PARADUMI

7-9 stundas netraucēta miega katru nakti

Apzinātības treniņš/meditācija katru dienu

PEACE™  
Pārliecinošais maisījums

Atbalsta pārliecības un 
līdzsvarotības sajūtu, un  

atjauno mieru.

dōTERRA
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KĀPĒC JĀDZER ŪDENS?

• Uzlabo garastāvokli 
• Atbalsta organisma dabiskās funkcijas  

• Uzlabo vispārējo labklājību

PADOMS 
Lietojiet ūdeni ar 
citrusaugļu eļļām 

katru dienu 
mākslīgo saldinātāju 

un aromātvielu 
vietā.

LIETOJIET dōTERRA PRODUKTUS 30 DIENAS, 
LAI IEGŪTU VISPĀRĒJU LABSAJŪTU

Citrons  
Pievienojiet 1 lāsi ūdens glāzei reizi dienā

GX Assist™  
Lietojiet 1 mīksto kapsulu kopā ar rīta vai vakara maltīti

1.-30. DIENA

Zendocrine™ mīkstās kapsulas 
Lietojiet 1 mīksto kapsulu dienā

Dabā pastāv atbrīvošanās un atjaunošanās cikli. Arī 
mūsu ķermenim ir reģenerācijas sezonas. dōTERRA's 
CPTG™ ēteriskās eļļas atbalsta ķermeņa dabiskos 
atjaunošanās procesus un veicina labsajūtu.

Mazina ķīmisko vielu  
iedarbības risku

 
Lifelong Vitality Pack™
Lietojiet 2 kapsulas no katra kopā ar rīta  
un vakara maltīti

DDR Prime™ 
mīkstās kapsulas  
Lietojiet 1 mīksto 
kapsulu kopā ar rīta vai 
vakara maltīti

PB Assist+™  
Lietojiet 1 kapsulu dienā; 
pa kapsulai kopā ar rīta, 
pusdienu un vakara maltīti

11.-20. DIENA

21.-30. DIENA

ZenGest TerraZyme™  
Lietojiet 1-3 kapsulas kopā ar 
maltīti katru dienu
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LABKLĀJĪBAS DZĪVESVEIDA IKDIENAS PARADUMI

8-10 vai vairāk glāzes ūdens katru dienu

Aizstājiet veikalā nopērkamos tīrīšanas un pašaprūpes līdzekļus

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
tīrīšanas 
koncentrāts

dōTERRA  
On Guard™  
veļas 
mazgāšanas  
līdzeklis

dōTERRA  
On Guard™  
putojošais roku 
mazgāšanas 
līdzeklis

ON GUARD CLEANING TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI
Nekaitīgs tīrīšanas šķīdums uz augu bāzes, 
kas tīra un likvidē smakas.

dōTERRA On Guard™  
ZOBU PASTA 
Atsvaidzina muti. 

ĀDAS PAMATKOPŠANAS 
KOMPLEKTS 
Ādas kopšanas līdzekļu klāsts uz 

augu bāzes ar ēteriskajām eļļām.

 
dōTERRA SALON  
ESSENTIALS™ PRODUKTI 
Augstākās kvalitātes matu 

kopšanas līdzekļi ar ēteriskajām 

eļļām: aizsargājošs šampūns un 

nogludinošs kondicionieris.

PAŠAPRŪPE
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8 TŪBIŅU ATSLĒGAS  
PIEKARIŅŠ

Iepakojiet 8 visbiežāk izmantotās 
eļļas, lai būtu gatavs it visam!

ATSLĒGU PIEKARIŅU IECIENĪTIE
Lavanda 

ZenGest™ 

Piparmētra 
Vīraks

dōTERRA Air™ 

dōTERRA On Guard™ 

Deep Blue™ 
Tējas koks

Informētai pašaprūpei
Izveidojiet paradumu lietot dōTERRA dabīgos risinājumus kā savu 
pirmo aizsardzības līniju. Izmantojiet uzticamu ātras uzziņas grāmatu 
un palieliniet izpratni par daudzu viegli pieejamu iespēju izmantošanu.

PASTTENSE™
Uzklājiet ar rullīti uz deniņiem,  
kakla un pleciem,  
lai uzlabotu garastāvokli.

CORRECT-X™ 
Uzklājiet ziedi, lai remdētu  
ādas kairinājumu.

dōTERRA ON GUARD™ 
Ledenes un lodītes. 
Lietojiet 1 lāsi vai līdz 5 lodītēm dienā.

LAVANDA
Lietojiet, lai nomierinātu  
un remdētu.
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NOMIERINOŠS

• DDR Prime™ • Vīraks     
• xEO Mega™ • Baziliks 
• Bergamote • Kopaiva

Ēterisko eļļu atbalsts

ĀDA UN MATI

• Salubelle™  
• Sandalkoks  
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

matu kopšanas līdzeklis

• AromaTouch™ • Ilang ilang 
• Alpha CRS+™ • Piparmētra 
• xEO Mega™

ATBALSTA

LABSAJŪTA

• Fenhelis                 • ZenGest™ 

• Ingvers                   • Piparmētra

UZTUR

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
• dōTERRA On Guard™ 
• Citrons    • Tējas koks    • Timiāns

RELAKSĒ

• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™       
• Piparmētra    • Vīraks 
• Lavanda         • Roses Touch

ATJAUNO

• Zendocrine™ • Ģerānija 
• Zendocrine™ mīkstās kapsulas     
• Kadiķoga • Citrons

MAZINA SPRIEDZI

• AromaTouch™ 
• Deep Blue™ Rub       
• Deep Blue™      • Citronzāle 
•  Ložņu goltjēra  • Sibīrijas baltegle

Lietojiet ēteriskās eļļas katru dienu, lai atbalstītu un veicinātu vispārējo labsajūtu.
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30 DIENU

PRODUKTA
GARANTIJA

APMIERINĀJUMS

ATPŪTA UN STRESA 
PĀRVALDĪBAFIZISKAS NODARBĪBAS 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Aktivizē, atbalsta un nostiprina

Veselīgai diētai un fiziskām nodarbībām

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Atsvaidzina un uzmundrina

dōTERRA 
Balance™

Elevation™

Essential Aromatics™ Touch komplekts

Citrus Bliss™

Emociju līdzsvaram

Lavanda

dōTERRA Serenity™

dōTERRA Serenity™  
mīkstās kapsulas

Atbalsts miegam

Difūzijas ierīce 
Petal

PB Assist+™

Nomierina un uzmundrina  

Piparmētra

PAREIZS UZTURS

Nodrošiniet, lai jūs dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, koncentrējoties uz katru līmeni. Apskatiet savu vērtējumu katrā jomā 
3. lpp. Izvēlieties vēlamo atbalstu no katra dōTERRA labsajūtas dzīvesveida piramīdas līmeņa. 

Essential Aromatics™ komplektsKomplekts sportistiem

Pielāgojiet savu labklājības plānu

dōTERRA a2z Chewable™PB Assist™ Jr

Mito2Max™Deep Blue™

Ikdienas komplekts

ZenGest TerraZyme™

IQ Mega™
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dōTERRA 

On Guard™

ClaryCalm™

Vīraks

Tējas koks

Atzīmējiet vēlamos produktus no 13. lpp.

TerraShield™

MAZINA ĶĪMISKO VIELU  
IEDARBĪBAS RISKU

INFORMĒTAI PAŠAPRŪPE

Citrons Tanžerīns

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
tīrīšanas 
koncentrāts

Essential Skin Care komplekts

dōTERRA  
On Guard™  
Zobu pasta

Šampūns un 
kondicionieris

dōTERRA  
On Guard™  
veļas 
mazgāšanas 
līdzeklis

dōTERRA  
On Guard™  
Foaming 
putojošais 
roku 
mazgāšanas 
līdzeklis

Atbalsts tīrīšanai

On Guard™ tīrīšanas līdzekļi

Aizsargā un atjauno

Pašaprūpe

Mērķtiecīgs atbalsts

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

dōTERRA Touch™ 
komplekts

DDR Prime™
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Īstenojiet savus sapņus!

Galvenās labsajūtas prioritātes jums vai jūsu ģimenei.

1.

2.

3.

90 dienu mērķis
Pierakstiet savas labsajūtas prioritātes un atrodiet risinājumus. Atrodiet risinājumu 13. un 17. lapā vai ātras uzziņas rokasgrāmatā.

Ēterisko eļļu ātras uzziņas grāmata/lietotne:

Esošie vai nepieciešamie risinājumi

Izveidojiet savu dienas labsajūtas plānu. Organizējiet iepriekš identificētos risinājumus savā dienas plānā.

Dzīvojiet pilnvērtīgi ar labsajūtas risinājumiem. Izveidojiet 90 dienu labsajūtas plānu, pievienojot jums vajadzīgos produktus saviem 
LRP pasūtījumiem (ieteicams to izdarīt no 5. līdz 15. mēneša dienai).

= ārīgi = kopā ar maltīti

Labsajūtas ikdienas paradumi
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Vīraks Ā

ZenGest TerraZyme™ 
dōTERRA On Guard™
Citrons

ZenGest TerraZyme™
dōTERRA Balance™
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™ 
Lavanda

RĪTS PĒCPUSDIENA VAKARS

M

M

M

M

Ā

Ā

Ā

Kādas vēl labsajūtas veicināšanas iespējas varētu atbalstīt jūsu mērķus? (piem., dzert vairāk ūdens, uzlabot miega kvalitāti, 
izmaiņas diētā utt.)

          Date: /           /           /           

4

Labsajūtas  
informācijas lapa

KOPĀ PV

1. MĒNESIS LRP 2. MĒNESIS LRP 3. MĒNESIS LRP

KOPĀ PV KOPĀ PV

          Date:           Date:

M

M M
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Pats sākums
 TĪRAS EĻĻAS

—  Tūja Var būt labvēlīga iedarbība uz ādu
—  Baziliks Augu aromāts ir lieliski piemērots  

sāļajiem ēdieniem
—  Bergamote Remdējošas un nomierinošas 

īpašības, lietojot ārīgi
—  Melnie pipari Uzlabo ēdiena garšu
—  Kardamons Aromātiska garšviela gatavošanai 

un cepšanai
—  Ciedrs Atšķaidot un lietojot ārīgi, palīdz 

saglabāt tīru un veselīgu sejas ādu 
—  Kinza Piešķir ēdienam svaigu, patīkamu garšu 
—  Kanēlis Spēcīga, salda ēdiena garšviela
—  Muskata salvija Atvēsina un remdē ādu
—  Krustnagliņa Ēdiena garšviela; atsvaidzina elpu
—  Kopaiva Palīdz uzturēt gludu, tīru ādu
—  Koriandrs Garšaugs ar vieglu augiem 

raksturīgo aromātu
—  Ciprese Palīdz mazināt ādas taukainību
—  Zaļā duglāzija Veicina pozitīvu garastāvokli
—  Eikalipts Uzklājiet uz ādas un  

matiem atjaunošanai
—  Fenhelis Izteikts lakricai līdzīgs aromāts un 

garša, pievienojiet ūdenim vai tējai
—  Vīraks Ārīgi lietojot, veicina relaksācijas sajūtu; 

mazina ādas nepilnības
—  Ģerānija Palīdz iegūt tīru, veselīgu ādu
—  Ingvers Populāra garšviela, kas slavena ar savu 

aromātu un nomierinošajām īpašībām
—  Greipfrūts Rūgtena, skāba garšviela;  

uzlabo garastāvokli
—  Salmene Uzlabot ādas izskatu 
—  Jasmīnu Touch Uzlabo garastāvokli, var 

palīdzēt iegūt veselīgu ādu; var izmantot kā 
individuālās smaržas

—  Kadiķoga Nomierinošs, emocijas līdzsvarojošs 
aromāts, var palīdzēt uzlabot ādu

—  Lavanda Var palīdzēt iegūt veselīgu ādu; 
izmanto, lai veicinātu relaksācijas sajūtas

—  Citrons Ēdiena garšviela; piešķir ēdieniem 
saldu, spirgtu garšu

—  Citronzāle Maiga citrusaugļu garša; izmanto 
saldiem un sāļiem ēdieniem

—  Laims Uzlabo ēdienu garšu
—  Majorāns Ēdiena garšviela; lietojot iekšķīgi 

nomierina un pozitīvi ietekmē
—  Melisa Lietojiet ārīgi, lai veicinātu  

relaksācijas sajūtu
—  Mirre Remdē kairinātu ādu; palīdz veicināt 

emocionālo līdzsvaru
—  Oregano Garšaugs ar nedaudz piparotu garšu
—  Pačūlija Lieto, lai nomierinātu un attīrītu ādu; 

var veicināt miera sajūtu
—  Piparmētra  Atsvaidzinoša, spēcīga garšviela 

—  Romiešu kumelīte Nomierinoši ietekmē  
ādu, matus un ķermeni 

—  Rozmarīns Garšaugs
—  Rozes Touch Stiprina ādu; uzmundrinošs  

ziedu aromāts 
—  Sandalkoks Stiprina ādu un matus; palīdz 

uzlabot garastāvokli
—  Sibīrijas baltegle Remdējoša ietekme uz ādu
—  Tējas koks Attīroša iedarbība; stiprina ādu; 

veicina veselīgu ādas krāsu
—  Timiāns Garšaugs ar svaigu garšu
—  Vetīvers Līdzsvaro emocijas un nomierina 
—  Savvaļas apelsīns Uzmundrinošs  

un tonizējošs
—  Ložņu goltjēra Nomierinošai masāžai pēc 

fiziskām nodarbībām
—  Ilang ilang Izmanto smaržās un matu kopšanā; 

uzmundrinošs aromāts

 UNIKĀLI ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI

—  dōTERRA Adaptiv™ Relaksējošs,  
tomēr tonizējošs

—  dōTERRA Air™ Nomierina sajūtas
—  AromaTouch™ Lieto ārīgi, lai veicinātu 

relaksācijas sajūtu
—  dōTERRA Balance™ Veicina līdzsvarotību un 

pozitīvas domas
—  Citrus Bliss™ Uzmundrinošs; palīdz veicināt 

koncentrēšanās spēju un domu skaidrību
—  ClaryCalm™ Remdējoša, nomierinoša 

iedarbība
—  DDR Prime™  Vispārējā labsajūta
—  Deep Blue™ Lieto ārīgi nomierināšanai  

un dzesēšanai
—  InTune™ Palīdz radīt domu skaidrību, 

vienlaicīgi nomierinot
—  dōTERRA On Guard™   Piešķir 

citrusaugļiem raksturīgu garšu dzērieniem  
un desertiem

—  PastTense™ Veicina relaksāciju
—  Salubelle™ Veicina ādas atjaunošanos
—  dōTERRA Serenity™  Veicina relaksāciju 

un mieru
—  Smart & Sassy™  Veicina pozitīvu 

garastāvokli; palīdz atjaunot spēkus
—  TerraShield™ Apvieno ēteriskās eļļas,  

kas pazīstamas ar speju aizsargāt pret 
kaitēkļiem dabā

—  Jogas kolekcija Palielina jogas prakses 
efektivitāti

—  Zendocrine™  Pievieno citrusaugļu 
dzērieniem, tējām vai ūdenim

—  ZenGest™ Lieto pēc lielām vai grūti 
sagremojamām maltītēm

 LABSAJŪTA

—  Deep Blue Polyphenol Complex™ īpaši 
izstrādāts, lai sniegtu ķermenim remdējošu, 
dzesējošu komfortu

—  Frakcionēta kokosriekstu eļļa Atšķaidīšanas 
līdzeklis un ādas mitrinātājs

—  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Uztura 
bagātinātājs

—  Phytoestrogen Lifetime komplekss 
Standartizētu augu fitoestrogēnu un 
neapstrādātas pārtikas produktu ekstraktu 
maisījums

—  TriEase™ mīkstās kapsulas Citrona, Lavandas 
un Piparmētras ēteriskās eļļas vienādās daļās 
mīkstajās kapsulās; ērtas lietošanai ceļojumā 
vai brīvdabas pasākumā

—  Zendocrine™ Complex Patentēts komplekss 
Tanžerīna, Rozmarīna, Ģerānijas, Kadiķogas un 
Kinzas ēterisko eļļu maisījums

 

 PERSONĪGAI HIGIĒNAI

—  Correct-X™ Remdē ādas kairinājumu un  
sniedz atvieglojumu

—  dōTERRA™ SPA Hand & ķermeņa losjons  
Pievienojiet eļļas šim bāzes losjonam

—  HD Clear™ Sejas ādas kopšanas losjons un 
putojošs sejas mazgāšanas līdzeklis

—  dōTERRA Salon Essentials™ Aizsargājošs 
šampūns un nogludinošs kondicionieris 

 DZĪVEI

—  dōTERRA Air™ ledenes  Ērts veids, kā iegūt 
doTERRA Air™ maisījuma sniegtos ieguvumus

—  Deep Blue™ Rub Remdējošs losjons
—  Lumo/Petal/Pilot/Volo difūzijas ierīce 

Difūzijas ierīces izsmidzināšanai
—  dōTERRA On Guard™ ledenes Ērts veids, 

kā iegūt dōTERRA On Guard™ maisījuma 
sniegtos ieguvumus

—  dōTERRA On Guard™ putojošais roku 
mazgāšanas līdzeklis Padara rokas svaigi 
smaržīgas un tīras

—  dōTERRA On Guard™ zobu pasta  
Balinoša zobu pasta

—  Veggie Caps tukšās želejas kapsulas

Pieejams arī:    Pērlītes    Mīkstās tabletes

PAZIŅOJUMS: Šī informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem nolūkiem, un tā nav paredzēta, lai aizstātu medicīnisko aprūpi vai nozīmētu ārstēšanu kādam veselības stāvoklim. Lai saņemtu medicīnisku palīdzību, lūdzu, vērsieties pie kvalificēta veselības aprūpes speciālista.
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Pērciet 1 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

vai ikdienas uzturvielu paku

Deep Blue 
Polyphenol Complex™ Mito2Max™ 

Kā es varu izveidot vai mainīt savu pasūtījumu? 
•  Piesakieties vietnē mydoterra.com.  Noklišķiniet uz "Izveidot 

jaunu LRP veidni" vai rediģējiet preces esošajā LRP pasūtījumā.

Kā es varu atcelt savu lojalitātes pasūtījumu? 
•  Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu lojalitātes pasūtījumu,  

zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pasta adresi: 
europeanorders@doterra.com. dōTERRA Klientu Atbalsts  
jums palīdzēs izmantot bezmaksas lojalitātes punktu, ko esat 
uzkrājis. Ja atcelsiet savu lojalitātes pasūtījumu, jūs atgriezīsities 
uz LRP sākuma 10 procentiem, kad atsāksiet veikt attiecīgo  
LRP pirkuma pasūtījumu.

Kas notiks, ja es vēlēšos produktu nosūtīt atpakaļ? 
•  Ja būs atvērts iepakojums vai produkts ir lietots, dōTERRA 30 

dienu laikā no pirkuma datuma atmaksās 90 procentus pirkuma 
cenas un 100 procentus par produktu neatvērtā iepakojumā.

Vai man var būt vairāk nekā viens lojalitātes pasūtījums? 
•  Jā. Ja jums vajadzīgi vairāki nekā jūsu mēneša pasūtījumi, 

vienkārši mainiet savu lojalitātes pasūtījumu un veiciet to  
atkal jebkurā mēneša dienā(-s). Veiciet tik pasūtījumus, cik 
vēlaties. Neaizmirstiet atcelt pasūtījumus, kurus nevēlaties 
saņemt nākamajā mēnesī.

Jūs vienmēr varat veikt standarta vairumtirdzniecības pasūtījumu ar 25 procentu atlaidi no 
mazumtirdzniecības cenas, bet, lai iegūtu vislabāko vērtību, veiciet LRP (lojalitātes prēmiju programmas) 
vēl lielākiem ietaupījumiem un iespējām saņemt bezmaksas produktu.

Kad es varu izmantot savus lojalitātes punktus? 
•  Prēmijas punktu derīguma termiņš beidzas 12 mēnešus  

pēc piešķiršanas datuma, un jūs varat izmantot tos no  
laika, kad tos nopelnījāt. 

Kā es varu iegūt nosūtīšanas izmaksu kompensāciju  
100 procentu apmērā? 
•  50 procenti pārvadāšanas izmaksu tiks kompensēti ar 

nosūtīšanas prēmijas punktiem, veicot jebkuru lojalitātes 
pasūtījumu. Atlikušie 50 punkti tiks kompensēti ar nosūtīšanas 
prēmijas punktiem, ja lojalitātes pasūtījums ir apstrādāts 
tiešsaistē, nezvanot Klientu Atbalstam.

Kā es varu maksimāli izmantot dōTERRA’s akcijas? 
•  Pasūtiet vismaz 125 PV (personīgais apjoms) lojalitātes 

pasūtījumu no mēneša 1. līdz 15. datumam. Tas jums dos tiesības 
saņemt mēneša bezmaksas produktu un izmantot jebkuras 
akcijas. Pievērsiet uzmanību PV attiecībā pret cenu, jo daudzas 
akcijas ir saistītas ar PV, un sākas mēneša 1. datumā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR 
LOJALITĀTES PRĒMIJU PROGRAMMU

PERSONĪGAIS APJOMS (PV) JĀPĀRSNIEDZ 1 50 100 125

Pārvaldīt lojalitātes pasūtījumus

Nopelniet 10-30% punktus un palieliniet  
LRP procentu apjomu

Kvalificējieties, lai saņemtu ienākumus 

Saņemiet mēneša bezmaksas produktu
(pasūtījumi, kas veikti no 1. līdz 15. datumam)

Lojalitātes prēmijas Gudrākais pirkšanas veids

un par zemāku cenu izvēlieties līdz 2 kombinācijām ar jebkuru vienību,  
kas norādītas šeit
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Spēkā stāšanās

Izmantojiet savu ātras uzziņas 
rokasgrāmatu, lai atrastu risinājumus 
problēmām, kad tās rodas.

Dažādas eļļas ir piemērotas dažādiem 
cilvēkiem. Ja neiegūstat vēlamos 
rezultātus, izmēģiniet citas eļļas vai 
citādas lietošanas metodes. 

Iemasējiet, lai palielinātu ieguvumus 
un veicinātu ātru absorbciju.

Izmēģiniet dažādas un/vai vairākas 
lietošanas metodes.

Labākās prakses

Saglabājiet eļļas vislabākajā stāvoklī, 
nepieļaujot ļoti augstas vai zemas 
temperatūras vai tiešu saules  
staru iedarbību. 

Izmantojiet stikla konteinerus eļļām, 
jo tās laika gaitā var izšķīdināt dažus 
plastmasas veidus.

dōTERRA™ eļļas ir ļoti spēcīgas. 
Lietojiet biežāk mazākus daudzumus, 
lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Kā es varu saņemt atpakaļ 30 procentus 
BEZMAKSAS lojalitātes punktos?
•  Jūsu LRP procenti pieaug laika gaitā no pirmā mēneša, kad 

veicat pasūtījumu pēc reģistrēšanās.

•  Jūsu sākuma LRP procenti ir atkarīgi no komplekta, ko 
nopirkāt, kad sākāt darbību. Neatkarīgi no sākuma procentiem 
pieaugums būs par 5 procentiem reizi trijos mēnešos, kamēr 
sasniegs maksimālos 30 LRP procentus.

Kā es varu izmantot savus 
lojalitātes punktus?
•  Savā virtuālajā iepirkumu grozā atlasiet “Izmantot punktus” 

produktiem, kuru iegādei vēlaties izmantot savus lojalitātes 
punktus. Jauni punkti tiek pievienoti pēc pasūtījuma 
veikšanas nākamā mēneša 15. datumā.

SVARĪGI PADOMI

Lojalitātes prēmijas Gudrākais pirkšanas veids

Drošība

Izvairieties no saskares ar acīm, 
degunam un ausīm iekšpusē. 

Atšķaidiet ar frakcionētu 
kokosriekstu eļļu jutīgai ādai un 
ilgstošai absorbcijai. Skatiet dōTERRA 
norādījumus par jutīgumu. Ērtai 
lietošanai dōTERRA Touch™ līnijā ir 
iepriekš atšķaidītas eļļas.

Pēc Citrona, Savvaļas apelsīna, 
Bergamotes, Laima, Greipfrūta vai 
citu citrusaugļu eļļu ārīgas lietošanas 
izvairieties no saules iedarbības.

Izlasiet etiķetes un ievērojiet  
ieteikumus.

30%

55%

NOPELNIET LĪDZ 30% BEZMAKSAS LOJALITĀTES PUNKTOS
Jūsu LRP procenti pieaug laika gaitā.

25% VAIRUMTIRDZNIECĪBAS ATLAIDE

10 % 15 % 20 % 25 %

35 % 40 % 45 % 50 %

PROCENTI ATPAKAĻ LOJALITĀTES PUNKTOS:

1. - 3. mēnesis 4. - 6. mēnesis 7. - 9. mēnesis 10. - 12. mēnesis 13. + mēnesis

KOPĒJIE IETAUPĪJUMI UN KREDĪTI
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KATRA PUDELĪTE RADA PĀRMAIŅAS
dōTERRA produktu pastāvīga lietošana var mainīt jūsu dzīvi, kā arī audzētāju un viņu ģimeņu dzīvi visā pasaulē. 

Katra eļļas lāse pārstāv rokas, kas kopušas zemi mūsu visu labumam.

DALIETIES AR CILVĒKIEM,  
KURUS MĪLAT

PALIELINIET IENĀKUMUS  
UN RADIET IETEKMI

MAINIET CITU CILVĒKU DZĪVES
Sarīkojiet dōTERRA apmācību 

kopā ar jūsu draugiem un ģimeni! 

Dalībnieka Nr.

Parole

Piesakieties vietnē mydoterra.com

Jūsu galvenā atbalsta persona
Tālrunis
E-pasts

Tālrunis

Cita atbalsta persona

Grupas zvans/tīmekļvietne/Facebook grupa(-as)
Gaidāmās vietējās vai tiešsaistes apmācības un pasākumi

E-pasts

Pilnu Eiropas Klientu Atbalsta 
kontaktinformācijas sarakstu skatiet 
vietnē doterraeveryday.eu/contact

MAINĪT SAVU NĀKOTNI
Uzsāciet savu dōTERRA uzņēmējdarbību, 

daloties un palīdzot ar dabīgiem 
risinājumiem, un māciet citus darīt to pašu. 

Piesakieties 
dōTERRA Daily Drop®  
vietnes doterra.com sadaļā 

„Living” (Dzīvošana), lai saņemtu 

dzīvesveida sērijas pa pastu, vai 

lejupielādējiet lietotni

"Empowered life" sērijas
doterra.com/US/en/empowered-life-series
Skatiet šīs tīmekļsemināru sērijas, 

lai uzzinātu visus veidus, kā jūs varat 

izmantot dōTERRA produktus.

Uzziniet vairāk

*60219660*

60219660v3 EU LV
* Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir  
„ dōTERRA Holdings, LLC” prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes.

Uzziniet vairāk un smelieties 
lieliskas idejas žurnālā  
"Living magazine"

Saņemiet ātro uzziņu 
rokasgrāmatu vai mobilo 
lietotni par eļļām


