
dōTERRA pieeja
•  Atbilst ķermeņa vajadzībām  

un novērš pamata iemeslus
•  Ekstrahē no augiem 
•  Uzlabo vispārējo labsajūtu
•  Droši ieguvumi

• Paredzēts simptomu pārvaldībai 
•  Rada no izolētām ķīmiskām vielām
•  Blakusparādības (zināmas un  

nezināmas)
•  Gadā veselības aprūpei tērē  

apm. 5,7 triljonus eiro
• Vai mums klājas labāk?

 

Kādēļ jauns kvalitātes standarts? 

dōTERRA KVALITĀTES 
un TĪRĪBAS standarts

Ēterisko eļļu kategorijas

SINTĒTISKAS

PĀRTIKAS

TESTĒTAS

Testētas. Uzticamas. 
• Augi novākti to dabīgajā dzīvotnē. 
•  Apstiprinātas tīras – nesatur pildvielas un 

kaitīgus piesārņotājus.
•  Stingra testēšana nodrošina autentiskumu 

un iedarbīgumu.

Dabīgi risinājumi 
vienkāršai, spējīgai dzīvei

Moderna pieeja

Vai jums ir nepieciešami droši, efektīvi un izdevīgi veselības risinājumi?

JŪSU IZVĒLE

KĀ IZMANTOT dōTERRA™ EĻĻAS

ĒTERISKĀS EĻĻAS IR EFEKTĪVAS dōTERRA IR DROŠA UN 100 % TĪRA

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!

™

Efektīvs dabas risinājums
•  Sastāvdaļas ekstrahē un destilē 

no augiem iedarbības dēļ.
•  Ietver simtiem dažādu  

sastāvdaļu, kam ir kompleksas 
un daudzveidīgas spējas sniegt 
dažādus ieguvumus.

•  Sadarbojas ar ķermeni un novērš 
problēmas un pamata iemeslus.

• Izdevīgs. 
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PEPPERMINT 
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Piparmētras lapas eļļas dziedzeris

Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.

PALIELINĀJUMS



Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.
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Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.

pa 2 kapsulām no katra kopā ar rīta un 
pusdienu maltīti 
1 lāsi dienā piepilināt ūdenim
Iemasējiet ādā, lai veicinātu līdzsvarotu 
garastāvokli
Aktivizē; 1 lāsi dienā piepilināt ūdenim
Iezemē; ārīgi uzklāt 2-3 lāses
Dzīvu baktēriju kultūras; 1 kapsula dienā 

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™: 

Citrons:
Vīraks:

On Guard™:
 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1. KĀDI IR JŪSU LABSAJŪTAS MĒRĶI?

Vēlos just mazāk:

Mēģiniet iekļaut šīs izmaiņas savā ikdienas rutīnā.

Vēlos just vairāk:

2. VAI ESAT GATAVI ATKLĀT VIENKĀRŠUS RISINĀJUMUS?

3. IZMĒĢINIET ŠOS PARADUMUS IKDIENĀ

Uzturvielu atbalsts vitalitātei un labsajūtai 
mūža garumā.

•  MICROPLEX VMz™ Neapstrādāti multivitamīni  
un minerālvielas

•  ALPHA CRS™+ Satur patentētu un ekskluzīvu dōTERRA 
maisījumu, kurā ir spēcīgi polifenoli

•  xEO MEGA™ Nodrošina karotinoīdu spektru un deviņas 
ēteriskās eļļas

13
dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

##1
PRODUKTS

30 dienu 
apmierinātības

garantija

dōTERRA AIR™
•  Palīdz nomierināt sajūtas
•  Palīdz radīt tīru elpceļu sajūtu

ZENGESTENGEST™™  

•  Pievienojiet citrusaugļu dzērieniem, 
tējām vai ūdenim

•  Izmantojiet vienu lāsi dienā, lai radītu 
impulsu dzīvesveida izmaiņām

PASTTENSE™
•  Samazina spriedzi un diskomfortu
•  Uzklājiet uz deniņiem un skausta
•  Stimulējoša tonusa palielināšana

TĒJAS KOKS
•  Attīra un atjaunina ādu
•  Remdē ādas kairinājumus
•  Sekmē veselīga izskata sejas ādu

LAVANDA
•  Remdē kairinātu ādu
•  Veicina relaksāciju
•  Uzklājiet pēc saulē pavadītas dienas
•  Veicina miera sajūtu

dōTERRA SERENITY™
•  Izmantojiet, lai veicinātu  

relaksācijas un miera sajūtu
•  Lielisks papildinājums rituālā  

pirms gulētiešanas

AROMATOUCH™ 
•  Uzklājiet, veicot remdējošu masāžu
•  Veicina relaksējoša miera sajūtu

FRAKCIONĒTA 
KOKOSRIEKSTU EĻĻA
•  Bāzes eļļa bez smaržas
•  Lieliski piemērota eļļu uzklāšanai  

uz jutīgas ādas
•  Uzklāšana konkrētām vietām
•  Lietojiet atšķaidīšanai

DEEP BLUE RUB™
• Uzklājiet pirms vai pēc treniņa
•  Izmantojiet mierpilnai un remdējošai  

muskuļu masāžai
•  Uzklājiet uz muskuļiem pēc  

intensīvām celšanas darbībām

VĪRAKS
•  Atjaunina un remdē ādu
•  Līdzsvaro prātu un uzlabo noskaņojumu
•  Palutiniet rokas un kājas ar eļļas  

Vīraks masāžu, lai gūtu sildošu, 
patīkamu pieredzi

ON GUARD™
•   Piešķir citrusaugļiem raksturīgu  

garšu dzērieniem un desertiem
• Aktivizējošs un uzmundrinošs

CITRONS
•  Auksti spiesta no citrona mizām,  

lai saglabātu tās maigo raksturu  
un lietderīgās, spēcīgās īpašības

•  Pārtikas un dzēriena aromātviela
•  Pievienojiet ūdenim kā alternatīvu 

sodas un cukurotiem dzērieniem
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Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.

UZŅĒMĒJA KOMPLEKTS

PRĒMIJA „FAST TRACK”
+400 lojalitātes punkti*
Sāciet ar 25 % LRP līmeni

MĀJAS PAMATKOMPLEKTS ĢIMENES PAMATKOMPLEKTS

Izvēlieties sev vispiemērotāko komplektu

dōTERRA vairumtirdzniecības dalības maksa ir € 20 vai atlaides ar  
katru reģistrēšanās komplektu. Ikgadējā atjaunošanas maksa ir € 15. 
Atjaunojot saņemiet BEZMAKSAS eļļu Piparmētra (15 ml)!  
(Varumtirdzniecības vērtība ir € 17,50.)
Norādītās cenas ir bez PVN.

Pasūtiet pie 
sava labsajūtas

advokāta.

Reģistrējieties un 
iegūstiet par 25 % 
zemāku cenu nekā 
mazumtirdzniecībā!

VAI

MAZUMTIRDZ- 
NIECĪBA

VAIRUMTIRDZ-
NIECĪBA

Komplektā ietilpst: gandrīz ikviena eļļa, daudzi labsajūtas produkti, SPA līnijas produkti, dzīvesveida produkti, dōTERRA Essential  
Aromatics™ eļļas, 2,3 ml paraugu pudelītes (12), dōTERRA Lumo™ difūzijas ierīce un Essentials buklets. Sīkāku informāciju skatiet  

doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information.

Komplektā ietilpst: 15 ml Vīraks, Lavanda, Citrons, Tējas koks, Oregano, 
Piparmētra, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,  

On Guard™, dōTERRA Petal™ difūzijas ierīce un Essentials buklets.

Komplektā ietilpst: 5 ml pudelītes Vīraks, Lavanda, Citrons, Tējas koks, 
Oregano, Piparmētra, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, 

On Guard™ un Essentials buklets.



•  Lai nopelnītu bezmaksas lojalitātes punktus*, jāveic 
ikmēneša lojalitātes pasūtījums 50 vai vairāk PV† 
vērtībā. Mainiet vai atceliet jebkurā laikā.  

•  BEZMAKSAS lojalitātes punktu līmenis palielinās  
par 5 % ik pēc 3 mēnešiem līdz 30 %!*

Saņemiet bezmaksas mēneša 
produktu, veicot vienu lojalitātes 
pasūtījumu 125 PV† vai lielākā 
apjomā, un iestatiet tā apstrādi 
pirms katra mēneša 15. datuma.

DABĪGO RISINĀJUMU KOMPLEKTS

GUDRĀKAIS PIRKŠANAS VEIDS: Lojalitātes prēmiju programma (LRP)

Sākuma LRP  
līmenis: 10 % 15 % 20 % 25 % 30%

PRĒMIJA „FAST TRACK”
+100 BEZMAKSAS  
lojalitātes punkti*

Sāciet ar 15 % LRP līmeni

BEZ-
MAK-

SAS

Komplektā ietilpst (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Tējas koks, AromaTouch™, Vīraks, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™,
Lavanda, Citrons, Piparmētra, On Guard™, Savvaļas apelsīns, PastTense™ (10 ml), On Guard™ lodītes,
On Guard™ zobu pasta, On Guard™ roku mazgāšanas līdzeklis ar 2 dozatoriem, On Guard™+ Softgels,  

dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ aromātiskais zīmulis, Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme,  
dōTERRA Salon Essentials™ aizsargājošais šampūns, dōTERRA Salon Essentials™ nogludinošais kondicionieris,  

Frakcionēta kokosriekstu eļļa (115 ml), dōTERRA Lumo™ difūzijas ierīce, koka kaste un Essentials buklets.

Produkta garantija: Sīkāku informāciju skatiet dōTERRA atpakaļsūtīšanas noteikumos.
*Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā kvalificēties, skatiet lojalitātes prēmiju programmas informācijas lapu. †Personīgais apjoms (PV)

PRODUKTA 
GARANTIJA

30 DIENU

APMIERINĀTĪBA

Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.



KURU CILVĒKU DZĪVI JŪS VĒLATIES MAINĪT?

dzīves Mainot 

MAINĪT SAVU DZĪVI!

DZĪVESVEIDU

Dzīvojiet LABSAJŪTAS

Saņemiet Dzīvošanas rokasgrāmatu un ieplānojiet dzīvesveida pārskatīšanu
• Iegūstiet vislabākos rezultātus ar produktiem sev un savai ģimenei.
• Maksimāli izmantojiet vairumtirdzniecības dalībnieka priekšrocības.

MAINĪT CITU CILVĒKU DZĪVES!

dalieties
AR CITIEM

Saņemiet Dalīšanās rokasgrāmatu un ieplānojiet apmācīšanas pārskatīšanu
• Rīkojiet apmācību, lai palīdzētu draugiem un ģimenei atrast dabīgus risinājumus.
• Nopelniet bezmaksas produktus un citus labumus!

MAINĪT SAVU NĀKOTNI!

UN RADIET IETEKMI

palieliniet IENĀKUMUS

Saņemiet Veidošanas rokasgrāmatu un ieplānojiet savas uzņēmējdarbības pārskatīšanu
• Uzsāciet savu dōTERRA uzņemējdarbību ar pārbaudītu apmācību un spēcīgu atbalstu.
• Radiet papildu ienākumus un lielāku brīvību savā dzīvē!†

MAINA PASAULI:
Katrs pirkums uzlabo audzētāju un viņu 
kopienu dzīvi ar iniciatīvām dōTERRA  
Co-Impact Sourcing™ un dōTERRA Healing 
Hands™, kuras varat apskatīt doterra.eu > 
Mūsu stāsts > Ar ko atšķiras dōTERRA.

Katru reizi, nopērkot  
dōTERRA ēteriskās eļļas pudelīti, jūs 

maināt kāda dzīvi. – Emily Wright

dōTERRA katru dienu uzlabo dzīves visā pasaulē. Pievienojieties mums, lai 
padarītu šo pasauli labāku un laimīgāku.

†Rezultāti ir atšķirīgi.

Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.



Pats sākums
 ATSEVIŠĶAS 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; nomierinoša,  

pozitīva ietekme, lietojot iekšķīgi
—  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 Zālaugu aromātviela ēdienam
—  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 Līdzsvarojošs emocijas un 

nomierinošs 
—  Savvaļas apelsīns Uzmundrinošs un tonizējošs
—  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
—  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™ Apvienotas ēteriskās eļļas, kas 

zināmas ar aizsardzību 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™ Citrona, Lavandas un Piparmētras 
ēteriskās eļļas vienādās daļās mīkstajās 
kapsulās; ērtas lietošanai ceļojumā vai 
brīvdabas pasākumā

—  Zendocrine™ Complex Patentēts ēterisko eļļu 
Tanžerīns, Rozmarīns, Ģerānija, Kadiķoga un 
Kinza 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 
dōTERRA Air™ maisījuma sniegto iedarbību

—  Deep Blue Rub™ Remdējošs losjons
—  Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 

difūzijas ierīce Difūzijas ierīces izsmidzināšanai
—  On Guard™ ledenes Ērts veids, kā iegūt  

On Guard™ maisījuma sniegtos ieguvumus
—  On Guard™ putojošais roku mazgāšanas 

līdzeklis Padara rokas tīras un svaigas
— 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.

Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā.
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