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MŪSU MISIJA
Uzņēmumā dōTERRA mēs esam apņēmušies dalīties ar ēterisko eļļu dzīvi 
uzlabojošām īpašībām visā pasaulē. Lai to panāktu, mūsu uzdevumi ir šādi: 

•   Atklāt un izstrādāt pasaulē augstākās kvalitātes 
ēterisko eļļu produktus, izveidojot augsti izglītotu 
un kvalificētu botāniķu, ķīmiķu, veselības zinātnieku 
un veselības aprūpes speciālistu tīklu.

•   Ražot ēterisko eļļu produktus, ievērojot nozarē 
izmantoto augstākās kvalitātes, tīrības un drošības 
standartu — CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
(sertificētas testētas tīrības kategorija).

•   Izplatīt mūsu produktus, iesaistot Wellness 
Advocates (Labsajūtas advokātus), kuri, strādājot 
no mājām, iepazīstina, izglīto un pārdod dōTERRA 
labsajūtas produktus vietējā apkārtnē, izmantojot 
personisku kontaktu, un visā pasaulē, izmantojot 
personalizētas iepirkšanās vietnes.

•   Sniegt apmācības iespējas visiem, kuri vēlas uzzināt, 
kā sertificētas testētas tīrības kategorijas eļļas var 
izmantot kā alternatīvu pašaprūpei un labsajūtai.

•   Sekmēt sadarbību starp tradicionālās un 
alternatīvās medicīnas speciālistiem, lai veicinātu 
ēterisko eļļu turpmāku pētniecību un izmantošanu 
modernās medicīnas praksē.



dōTERRA™ patentētus labsajūtas pamatproduktus pārdod tikai Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti), 

izmantojot personīgu kontaktu, personalizētas vietnes un labsajūtas un spa centrus visur pasaulē. Lai pasūtītu, 

konsultējieties ar Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kurš jums iedeva šo produktu ceļvedi, vai arī 

zvaniet uz kādu no numuriem, kas norādīti uz aizmugurējā vāka, lai atrastu advokātu jūsu reģionā. Ir iespējams 

kļūt par Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) pašam.
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Vairāki veselības aprūpes un uzņēmējdarbības speciālisti 2008. gadā sanāca kopā un radīja kopīgu vīziju piedāvāt 
pasaulei tīru ēterisko eļļu spēku. Ikviens saprata, ka ēteriskās eļļas, ja tās pareizi iegūst no optimālas izmantošanas 
reģioniem un rūpīgi pārbauda, lai nodrošinātu visaugstāko tīrības un iedarbīguma līmeni, ir Zemes dāvana cilvēcei. 
Viņi dibināja uzņēmumu, kuru nosauca dōTERRA. Šis latīņu valodas vārds nozīmē „Zemes dāvana”. Šāda dāvana 
nosaka lielu atbildību respektēt katra elementa spēku, katra audzētāja zināšanas un katras kopienas potenciālu. 

Uzņēmuma dōTERRA, sadarbojoties ar vietējiem audzētājiem visā pasaulē, mērķis ir saglabāt visaugstāko tīrības 
līmeni un ilgtspējību, izmantojot iniciatīvu Co-Impact Sourcing™. Ar šo unikālo modeli tiek īstenotas ilgtermiņa, 
abpusēji izdevīgas partnerības ar piegādātājiem, kurās kvalificēti lauksaimnieki pārrauga augus un audzēšanas vidi. 
Savukārt, dōTERRA nodrošina darbavietas, kas nodrošina godīgus maksājumus, stiprinot vietējo ekonomiku un 
veidojot vienmērīgākas, stabilākas piegādes ķēdes. 

Katra dōTERRA ēteriskā eļļa tiek pakļauta CPTG™ (sertificētas testētas tīrības kategorijas) rūpīgas testēšanas 
cikliem, kuros izmanto visprogresīvāko sasniegumu ēterisko eļļu izpētē un testu veikšanā. dōTERRA izmanto 
medicīniskās konsultatīvās padomes aizvien lielāko pieredzi un zināšanas. Šo padomi veido ķīmijas, mikrobioloģijas, 
botānikas, izpētes, fizioloģijas un uztura zinātnes konsultanti no visas pasaules. 

Kopš dōTERRA izveidošanas Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) ir dalījušies ar dōTERRA CPTG™ kategorijas 
ēterisko eļļu dzīvi uzlabojošām īpašībām ar klientiem visā pasaulē. 

Uzņēmums dōTERRA ir izveidojies kā globāls integrējošas veselības aprūpes un labsajūtas uzņēmums un lielākais 
ēterisko eļļu apstrādes uzņēmums pasaulē.* Sadarbojoties ar cienītiem medicīnas speciālistiem un pasaulē atzītiem 
pētniecības partneriem, dōTERRA veic apvērsumu veselības aprūpē, apvienojot tradicionālo medicīnu ar alternatīvu 
pieeju, lai atjaunotu individualizētu labsajūtu. 

Lai nodrošinātu, ka dōTERRA nekad neaizmirst šīs dāvanas svētību, dōTERRA Healing Hands Foundation™, kas ir 
reģistrēta labdarības organizācija ASV, kopienām, kas iegūst eļļas, un labdarības organizācijām visā pasaulē piedāvā 
resursus un rīkus pašpaļāvības spēcināšanai, piekļuvei veselības aprūpei, izglītībai, sanitārijas iespējām un tīram 
ūdenim, kā arī cīņai pret cilvēktirdzniecību. 

Mēs ar cieņu piedāvājam šo „Zemes dāvanu” jums un jūsu ģimenei. 

dōTERRA STĀSTS
Padarīt pasauli labāku — vienu lāsi, vienu personu, vienu kopienu vienā reizē

* Apstiprināts līderis aromterapijas un ēterisko eļļu pasaules tirgū.
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CPTG™ (Certified Pure Tested Grade — 
sertificētas testētas tīrības kategorija)
dōTERRA CPTG™ (sertificētas testētas tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas ir tīri, dabīgi, aromātiski savienojumi, kurus 
rūpīgā procesā iegūti no augiem. Tie nesatur pildvielas vai mākslīgas sastāvdaļas, kas mazinātu to aktīvās īpašības, un 
tajos nav piesārņotāju vai citu ķīmisku atlieku.

Lai garantētu eļļu drošību un efektivitāti, svarīgi ir nodrošināt eļļu aktīvo savienojumu pareizu līmeni, tāpat kā nepieļaut 
piesārņotāju nokļūšanu eļļās. Daudzu eļļu ražotāji apgalvo, ka tās ir terapeitiskas, un dažas var būt tīras, bet tikai 
nedaudzas atbilst stingriem ķīmiskā sastāva standartiem. dōTERRA CPTG (sertificētas testētas tīrības kategorijas) 
ēteriskās eļļas tiek savstarpēji pārbaudītas, izmantojot masas spektrometrijas un gāzu hromatogrāfijas analīzi, lai 
nodrošinātu katras partijas ekstrakta tīrību un sastāva iedarbīgumu.

dōTERRA cieši sadarbojas ar vadošo ēterisko eļļu ķīmiķu un audzētāju globālo tīklu, lai atlasītu pareizās augu 
sugas, kas audzētas ideālos apstākļos un rūpīgi novāktas īstajā laikā. Augu aromātiskos savienojumus prasmīgi 
ekstrahē pieredzējuši destilētāji, un tos pakļauj ķīmiskai analīzei, lai nodrošinātu tīrību un pareizu sastāvu. 
dōTERRA CPTG (sertificētas testētas tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas ir vienas no vistīrākajām un 
visiedarbīgākajām, kādas šobrīd pieejamas pasaulē.

Tikpat stingriem drošības un efektivitātes standartiem ir jāatbilst visiem dōTERRA labsajūtas produktiem. Ievērojot 
zinātniskās konsultatīvā padomes ieteikumus, dōTERRA izmanto tikai labākos izstrādes un ražošanas partnerus, 
kuriem ir piešķirts Good Manufacturing Practice (GMP) sertifikāts un nozarē atzīta reputācija par izcilām inovācijām un 
kvalitāti. Tādējādi tiek garantēts, ka katrs dōTERRA produkts pārsniegs klientu apmierinātības un snieguma gaidas.

Pārbaudītas, uzticamas.
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dōTERRA augu audzētāju un destilētāju tīkls aptver visu pasauli no Itālijas līdz Madagaskarai, Argentīnai un 
Jaunzēlandei. Tikai tīrākās un iedarbīgākās ēteriskās eļļas atbilst mūsu CPTG™ (sertificētas testētas tīrības 
kategorijas) standartiem. 

Meklējot iegūšanas avotus pasaulē vislabākās kvalitātes eļļai, dōTERRA vienlaicīgi veido attiecības, kas ir ilgtermiņa 
un sniedz labumu audzētājiem. Mēs to paveicam, ievērojot uzņēmuma noteiktos iegūšanas pamatprincipus.

Vairāk nekā puse no valstīm, kurās dōTERRA iegūst savas vairāk nekā 130 eļļas, tiek uzskatītas par jaunattīstības 
valstīm. Ar iniciatīvu Co-Impact Sourcing™ dōTERRA šajos reģionos palīdz kopienām izkļūt no nabadzības un 
nelabvēlīgiem apstākļiem, nodrošinot ilgtermiņa, abpusēji izdevīgas partnerības ar piegādātājiem, nodrošinot 
ilgtspējīgas darbavietas un uzticamus ienākumus.

dōTERRA eļļas avoti Co-Impact veidā iegūta eļļa

Risinājumi nabadzības novēršanai

Vides pārvaldība
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Vēsturiski ēteriskās eļļas ir izmantotas daudzās kultūrās 
to veselību veicinošo īpašību dēļ. Mūsdienu tendences 
veidot holistiskāku attieksmi pret pašaprūpi un 
alternatīvās veselības prakses arvien pieaugošā 
zinātniskā apstiprināšana mudina no jauna atklāt 
ēterisko eļļu dziļos ieguvumus veselībai. Daudzām eļļām 
ir spēcīgas īpašības. To unikālā ķīmiskā struktūra ļauj 
sniegt mērķtiecīgu iedarbību, lietojot ārīgi, un dažas eļļas 
var izmantot iekšķīgi. 

Ekstrakcijas metode
Ēteriskās eļļas visbiežāk ekstrahē, izmantojot tvaika 
destilācijas procesu ar zemu karstumu, kurā tvaiks 
tiek cirkulēts zem spiediena caur auga izejvielām, 
atbrīvojot ēteriskās eļļas tvaikā. Kad tvaika maisījums 
atdziest, ūdens atdalās no eļļas, un eļļa tiek savākta 
tās tīrajā formā. Lai garantētu augstas kvalitātes eļļas 
ekstraktu ar pareizu ķīmisko sastāvu, ļoti stingri 
jāuzrauga temperatūra un spiediens. Pārāk mazs 
karstums un spiediens neatbrīvos vērtīgo eļļu; pārāk 
liels var bojāt ekstrakta delikāto ķīmisko sastāvu un 
mainīt tā iedarbīgumu.

Kārtīgam ekstrakcijas procesam tikpat svarīgi ir rūpīgi 
izvēlēties tās augu sugas, augu daļas un novākšanas 
metodes, kas nodrošinās vistīrākās un spēcīgākās 
ēteriskās eļļas. Šo sarežģīto procesu var uzskatīt par 
mākslu, bet arī par zinātni, jo tajā kopīgi ir jāpiedalās 
pieredzējušiem audzētājiem un destilētājiem, lai 
nodrošinātu visizcilāko produktu. 

Ēteriskās eļļas ir dabiski aromātiski savienojumi, kas atrodami sēklās, mizā, kātos, saknēs, ziedos un citās augu 
daļās. To aromāts var būt gan skaists, gan spēcīgs. Ja kādreiz ar baudu esat smaržojuši rozi, pastaigājušies 
pa lavandas lauku vai baudījuši svaigi grieztu mētru smaržu, tā ir bijusi pieredze ar ēterisko eļļu aromātiskajām 
īpašībām. Ēteriskās eļļas var uzlabot garastāvokli, nomierināt sajūtas un izraisīt spēcīgu emocionālu reakciju. 
Tomēr ēterisko eļļu izmantošana var būt ievērojami plašāka nekā tikai aromāta dēļ.

Kas ir 
ĒTERISKĀS EĻĻAS?

KAS IR ĒTERISKĀS EĻĻAS?
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Izmantošana
Ēteriskās eļļas tiek izmantotas ļoti dažādos veidos emocionālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai. Tās var izmantot 
individuāli vai saliktos maisījumos atkarībā no konkrētās vajadzības un vēlamā rezultāta. Ēterisko eļļu lietošana var 
būt gan ļoti vienkārša, gan dzīvi mainoša. Tomēr iesācējiem būtu ieteicams konsultēties ar pieredzējušu ēterisko 
eļļu lietotāju, lai sasniegtu dziļākus un patīkamākus rezultātus.

Ēteriskās eļļas satur spēcīgus koncentrētus augu ekstraktus, un tās jālieto tikai tā, kā norādīts. Tomēr tās ir spēcīgi 
koncentrētas, un tās jālieto piesardzīgi. Noteikti izmantojiet tikai tīras ēteriskās eļļas un ievērojiet visus brīdinājumus 
un norādījumus uz etiķetes. Ēteriskās eļļas nedrīkst lietot acīm vai auss kanālā. Ja ārīgi lietojot ēteriskās eļļas, rodas 
apsārtums vai kairinājums, šajā vietā uzklājiet bāzes eļļu, piemēram, Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu 
kokosriekstu eļļu), jo ūdens nevar atšķaidīt ēterisko eļļu. Grūtniecēm un personām ar veselības problēmām pirms 
ēterisko eļļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu.



LAVENDER (LAVANDA) Lavandula angustifolia

• Pirms gulētiešanas uzklājiet uz pēdām vai spilvena
• Izmantojiet kopā ar vannas sāli, lai radītu relaksējošu spa
•  Viegli uzklājiet uz ādas, lai remdētu saules iedarbību
•  Uzklājiet uz nemierīga bērna muguras, rokām vai pēdām
•  Izmantojiet, lai mierinātu un remdētu nejaušus ādas kairinājumus
•  Pēc matiņu noņemšanas mierina jutīgo ādu un remdē poras
•  Uzklājiet uz sausām, sasprēgājušām lūpām pirms lūpu balzama
•  Pievienojiet losjonam, veicot saspringumu mazinošu roku masāžu

LEMON (CITRONS) Citrus limon

• Iepiliniet lāsi ūdens pudelē vai restorānā pasniegtajā ūdenī
•  Pievienojiet medus lāsei un lietojot iekšķīgi
•  Saldai un spirgtai garšai pievienojiet iecienītākajiem našķiem  

un desertiem

PEPPERMINT (PIPARMĒTRA) Mentha piperita

• Pievienojiet vienu vai divas lāses iecienītākajam smūtijam, lai radītu 
mētru garšas sprādzienu

•  Lietojiet kopā ar Lemon (Citrons) ūdenī, iegūstot  atsvaidzinošu 
mutes skalošanas līdzekli 

•  Pievienojiet vienu lāsi Peppermint (Piparmētra) ar sagrieztiem augļiem, 
piemēram, zemenēm vai laimu, ūdenim, lai iegūtu gardu dzērienu

•  Sajauciet ar Lemon (Citrons) un lietojiet iekšķīgi

Kā 
SĀKT?
Ēterisko eļļu lietošana ir intuitīvi vienkārša un ļoti atalgojoša. Tomēr iesācējus var apmulsināt 
daudzās pieejamās eļļas un neskaitāmās kombinācijas un to iedarbība labsajūtas uzlabošanai. Jūsu 
piedzīvojumu ar ēteriskajām eļļām mēs iesakām sākt ar trīs ēteriskajām eļļām – Lavender (Lavanda), 
Lemon (Citrons) un Peppermint (Piparmētra). Tās ir trīs no mūsu populārākajām eļļām, un tās sniegs 
neatkārtojamu pieredzi Jums un ģimenei, jo piemīt dzīvi uzlabojošas īpašības.

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS KIT  
(ĒTERISKO EĻĻU SĀKUMA KOMPLEKTS)  VISVAIRĀK PĀRDOTAIS

Ēterisko eļļu sākuma komplekts, kas ir lieliski piemērots iesācējiem, lai sāktu savu 
pieredzi ar dōTERRA™ ēterisko eļļu dzīvi uzlabojošām īpašībām. Komplektā ietilpst:

• Ēteriskā eļļa Lavender (Lavanda) (5 ml pudelīte)
• Ēteriskā eļļa Lemon (Citrons) (5 ml pudelīte)
• Ēteriskā eļļa Peppermint (Piparmētra) (5 ml pudelīte)
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dōTERRA™ atsevišķo ēterisko eļļu kolekcija pārstāv izcilākos aromātiskos ekstraktus, kas šobrīd pieejami 
pasaulē. Visas atsevišķās eļļas dāvā dzīvo esenci no augiem, kuri tikuši apkopti, rūpīgi novākti un maigi 
destilēti visā pasaulē. Katrai eļļai ir jāatbilst stingriem tīrības un iedarbīguma standartiem. Kā skaistu augu 
enerģijas paleti tās var izmantot individuāli vai sajaukt, lai iegūtu personalizētu ēteriskās eļļas iedarbību.

ATSEVIŠĶAS ĒTERISKĀS EĻĻAS

ATSEVIŠĶAS ĒTERISKĀS EĻĻAS



BLACK PEPPER  
(MELNIE PIPARI)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Piper nigrum | 5 ml

Stimulējošā un aromātiskā eļļa 
Black Pepper (Melnie pipari) uzlabo 
jebkuru ēdienu.

• Uzlabo ēdiena garšu

• Daudzveidīga, garšu uzlabojoša 
sastāvdaļa, ko plaši izmanto visā 
pasaulē, gatavojot sāļos ēdienus, un 
parasti to lieto maltā veidā

ARBORVITAE (TŪJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Thuja plicata | 5 ml

Tūja, kuru dēvē par „dzīvības koku”, ir 
majestātiska un sniedz bagātīgu 
labvēlīgo iedarbību.

• Var būt labvēlīga iedarbība uz ādu

• To bieži izmanto meditācijā

CASSIA (KASIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Kasija ir radniecīga kanēlim, un tai ir 
brīnišķīgs aromāts, kā arī tūkstošiem 
gadu ilga izmantošanas vēsture.

• Izmanto ēdienu gatavošanā kā 
kanēļa aizstājēju

• Populāra sastāvdaļa dažādu uzkodu, 
maizes un desertu gatavošanā

CELERY SEED 
(SELERIJAS SĒKLAS)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Apium graveolens | 15 ml

Jau kopš 5. gadsimta Ķīnā izmantotās 
selerijas ir kļuvušas par plaši lietotu, 
raksturīgu sastāvdaļu dažādos 
ēdienos. Ēteriskā eļļa galvenokārt 
koncentrēta sēklās, un to iegūst, 
destilējot ar tvaiku.

• Izsmalcināts, spēcīgs, salds un 
pikants aromāts

• Aromātisks papildinājums 
dažādiem ēdieniem

BLACK SPRUCE  
(MELNĀ EGLE)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Picea mariana | 5 ml

Spēcīgo melnās egles koksnes 
ēterisko eļļu jau sen izmanto Amerikas 
pirmiedzīvotāji, lai veicinātu ādas 
veselību, un tā ir daļa no garīgās 
dziedināšanas prakses.

• Sniedz ādai remdējošu atvieglojumu

• Veicina relaksācijas un  
mierīguma sajūtu

• Remdē nelielus ādas kairinājumus

• Papildina remdējošu un mierinošu 
masāžu pēc intensīva treniņa

BASIL (BAZILIKS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Ocimum basilicum | 15 ml

Bazilikam, kas pieder pie mētru ģints, 
ir labvēlīga iedarbība, un to bieži 
izmanto gatavošanā. 

• Daudzveidīga, garšu uzlabojoša 
sastāvdaļa, ko plaši izmanto visā 
pasaulē, gatavojot dažādus ēdienus

• Zālaugu aromātviela ēdienam

CEDARWOOD (CIEDRS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Juniperus virginiana | 15 ml

Cedarwood (Ciedrs) ēteriskā eļļa, kas 
pazīstama ar piesātināto krāsu un 
silto, koksnes smaržu, rada 
neskaitāmus ieguvumus ādai. 

• Attīrošas īpašības, ja pievieno 
sejas tonizējošajam vai 
mitrinošajam līdzeklim

• Palīdz uzturēt ādu vizuāli veselīgu

CINNAMON (KANĒLIS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Kanēlim ir ilga vēsture saistībā ar 
lietošanu kulinārijā, bet tā ēteriskajai 
eļļai ir pārsteidzoši daudz 
izmantošanas veidu.

• Populāra sastāvdaļa dažādu uzkodu, 
maizes un desertu gatavošanā

• Var izmantot kā malta kanēļa 
aizstājēju iecienītākajos ēdienos

CARDAMOM 
(KARDAMONS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardamons ir radniecīgs ingveram un 
ir dārga ēdiena garšviela, kā arī sniedz 
daudzveidīgu labvēlīgo iedarbību. 

• Aromātiska garšviela gatavošanai  
un cepšanai

• Vēsais mētru aromāts un zālaugu 
garša ir ideāla garšviela zupām, 
salātiem un sāļajiem ēdieniem

BERGAMOT 
(BERGAMOTE) 
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus bergamia | 15 ml

Ēteriskā eļļa Bergamot (Bergamote), 
ko ar aukstās spiešanas metodi iegūst 
no bergamotes augļa mizas, ir unikāla 
citrusa eļļa.

• Bieži izmanto masāžas terapijā, jo tā 
nomierinoši iedarbojas uz ādu

• Uzklājiet uz ādas, mazgājoties dušā, 
un izbaudiet ādu attīrošās īpašības

CILANTRO (KINZA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Coriandrum sativum | 15 ml

Ēterisko eļļu Cilantro (Kinza) izgatavo 
no koriandra auga lapām, un tā piešķir 
ēdienam svaigu un patīkamu garšu.

• Lieliski der uzkodu mērcēm, 
siltajām mērcēm un dažādiem 
sāļajiem ēdieniem

• Svaigs, aromātisks papildinājums 
ēdieniem

BLUE TANSY 
(BIŠKRĒSLIŅŠ)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Tanacetum annuum | 5 ml

Ēterisko eļļu Blue Tansy (Biškrēsliņš) 
iegūst no viengadīga auga ar 
dzelteniem ziediem, kas aug Vidusjūras 
reģionā. Galvenā sastāvdaļa daudzos 
dōTERRA maisījumos, ieskaitot 
dōTERRA Balance™ un Deep Blue™. 

• Lietojot ārīgi uz ādas, rada 
remdējošu sajūtu

• Spilgti zilā krāsa var atstāt traipus uz 
virsmām, auduma un ādas; ieteicams 
lietot uzmanīgi un atšķaidīt

• Ārīgai lietošanai pievienojiet lāsi 
savam iecienītajam mitrināšanas vai 
attīrīšanas līdzeklim, lai palīdzētu 
samazināt ādas defektus
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COPAIBA (KOPAIVA)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea, un langsdorffii | 15 ml

Kopaiva ir līdzīga melnajiem 
pipariem, un Brazīlijas iedzīvotāji to 
sen izmanto tradicionālajā veselības 
praksē. Kopaivas eļļu plaši izmanto 
kosmētikā un smaržās.

• Padara ādu tīru un gludu

• Samazina ādas defektus

CORIANDER 
(KORIANDRS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Coriandrum sativum | 15 ml

Koriandrs ir populāra garšviela ēdienu 
gatavošanā, un tikai nedaudz ēteriskās 
eļļas Coriander (Koriandrs) var 
pārvērst jebkuru ēdienu.

• Piemērots sāļajiem ēdieniem

• Lietojiet iekšķīgi vienu pilienu 
Coriander (Koriandrs) atvieglojumam 
pēc bagātīga mielasta

• Dažādiem ēdieniem piešķir 
zālaugu aromātu

EUCALYPTUS (EIKALIPTS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Ēteriskajai eļļai Eucalyptus (Eikalipts), 
ko iegūst no eikalipta lapām, ir daudz 
labvēlīgu savienojumu.

• Uzklājot ārīgi, veicina  
relaksējošu sajūtu

• Pievienojiet vienu pilienu eikalipta 
eļļas izvēlētajam mitrinātājam, un 
apļveida kustībām uzklājiet uz sejas

• Lietojiet kopā ar Lavender 
(Lavanda), Douglas Fir (Zaļā 
duglāzija) un Cypress (Ciprese) 
nomierinošai, relaksējošai iedarbībai

CYPRESS (CIPRESE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Cypress (Ciprese) bieži izmanto SPA 
un masāžas terapeiti, jo tai ir 
daudzveidīga iedarbība uz ādu.

• Stimulējošā, tomēr līdzsvarojošā 
iedarbība uz emocijām palīdz 
kontrolēt garastāvokli

• Uzlabo taukainas ādas izskatu

FENNEL (FENHELIS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Fenhelim, kuru izmanto jau gadsimtiem 
un kas sniedz daudzus ieguvumus, ir 
raksturīgs lakricas aromāts.

• Aromātiska piedeva zupām, mērcēm 
un salātiem

• Iepiliniet vienu lāsi eļļas Fennel 
(Fenhelis) ūdenī vai tējā tā vietā, lai 
našķotos ar saldumiem

DOUGLAS FIR  
(ZAĻĀ DUGLĀZIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Tā ir garš, mūžzaļš skujkoks ar saldu 
un atsvaidzinošu aromātu, kam 
piemīt citrusa nots!

• Uzklājot ārīgi, veicina pozitīvu 
noskaņojumu un vidi, palīdzot 
lietotājam justies uzmundrinātam

• Eļļa Douglas Fir (Zaļā duglāzija), ko 
iegūst no mūžzaļiem kokiem 
Jaunzēlandē, uzklājot uz ādas, 
iedarbojas attīroši

CITRONELLA   
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Citronellu iegūst no Āzijā sastopamas 
garas zāles, un ēteriskajai eļļai ir 
izteikts, svaigs aromāts. Eļļa ir 
neaizstājama, nakšņojot dabā, 
pārgājienos un citur, kur varētu doties 
izbaudīt dabas skaistumu.

• Var uzlabot ādas tīrību

• Remdē ķermeņa un galvas ādu

• Pēc nepieciešamības atšķaidiet un 
uzklājiet uz ādas

CLARY SAGE  
(MUSKATA SALVIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Salvia sclarea | 15 ml

Clary Sage (Muskata salvija) zināma 
tās remdējošās un nomierinošās 
iedarbības dēļ, uzklājot uz ādas.

• Ēteriskā eļļa Clary Sage (Muskata 
salvija) ir galvenā sastāvdaļa 
dōTERRA patentētajā mēneša 
maisījumā ClaryCalm™ 

• Clary Sage (Muskata salvija) palīdz 
radīt relaksācijas sajūtu, gatavojoties 
mierīgam nakts miegam

• Palīdz saglabāt galvas ādu un  
matus vizuāli veselīgus

CLOVE (KRUSTNAGLIŅA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Krustnagliņas, kas ir populāra 
garšviela, to vērtīgo īpašību dēļ lietoja 
jau senajā Ķīnā un Indijā. 

• Bieži izmanto kā ēdiena garšvielu

• Unikālo un spēcīgo īpašību dēļ var 
izmantot arī ārpus virtuves

GERANIUM (ĢERĀNIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Geranium (Ģerānija) ēterisko eļļu 
lietoja jau senajā Ēģiptē, kur ēģiptieši 
izmantoja ģerāniju ādas kopšanai, lai 
to padarītu skaistāku. 

• Palīdz ādai izskatīties vienmērīgai 
un vizuāli veselīgai

• Lietojot ārīgi uz ādas pēc dušas,  
ir remdējoša iedarbība

• Pievienojiet dažus pilienus savam 
šampūnam vai kondicionierim,  
lai matiem sniegtu veselīgu,  
dzīvīgu mirdzumu

GINGER (INGVERS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRA ēterisko eļļu Ginger 
(Ingvers) iegūst no svaiga ingvera 
auga sakneņa. Ingvers ir visvairāk 
zināms tā saldās garšas dēļ.

• Populāra kulinārijas garšviela,  
ko izmanto daudzos ēdienos  
visā pasaulē

• Lietojiet kā svaiga vai kaltēta ingvera 
aizstājēju saldumos, piemēram, 
piparkūkās un ingvera cepumos

FRANKINCENSE (VĪRAKS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Boswellia carterii, frereana  
un sacra | 15 ml

Vīraks, kas, iespējams, ir viena no 
visvērtīgākajām senajām eļļām, 
piedāvā daudzveidīgus lietošanas 
veidus un iedarbību.

• Var palīdzēt mitrināt un  
atjaunināt ādu

• Veicina relaksācijas sajūtu  
un līdzsvaro garastāvokli

• Remdē ādu

Informāciju par Frankincense (Vīraka) Touch 
skatīt 20. lpp.
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MYRRH (MIRRE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirre, kas vēsturiski ir izmantota ļoti 
daudzveidīgi, tostarp gan meditācijā, 
gan balzamēšanā, joprojām ir 
pieprasīta mūsdienās.

• Veicina emocionālo līdzsvaru  
un labsajūtu

• Unikālās īpašības ļauj attīrīt un 
uzlabot ādas izskatu

• Remdē ādu

MELISSA (MELISA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Melissa officinalis | 5 ml

Eļļai Melissa (Melisa), kas ir mūsu retākā 
eļļa, ir salds, svaigs, citrusu aromāts un 
ļoti daudzveidīga labvēlīgā iedarbība.

• Palīdz nomierināt spriedzi

• Melissa (Melisa) var palīdzēt radīt 
relaksācijas sajūtu, uzklājot ārīgi

• Jaunina ādu

LEMONGRASS 
(CITRONZĀLE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

No citronzāles iegūst ēterisko eļļu ar 
dūmakainu citrusa smaržu, kas 
lietotājam sniedz daudzus ieguvumus.

• Lietojiet Āzijas virtuves ēdienos, 
zupās, tējās un ēdienos ar kariju

• Labi sader ar eļļām Basil (Baziliks), 
Cardamom (Kardamons) vai 
Spearmint (Krūzmētra)

• Ēdiena garšviela ar dūmu un 
zālaugu aromātu

LEMON EUCALYPTUS 
(CITRONU EIKALIPTS) 
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Eļļa Lemon Eucalyptus (Citronu 
eikalipts) sniedz spēcīgu atbalstu ādai, 
jo tai piemīt daudzveidīga iedarbība, 
lietojot ārīgi. Lemon Eucalyptus 
(Citronu eikalipts) ir pazīstams arī ar 
atsvaidzinošo aromātu, kas palīdz 
radīt stimulējošu vidi.

• Atbalsta un palīdz attīrīt ād

• Uzmundrinošs un stimulējošs aromāts

• Daudzveidīga iedarbība, lietojot ārīgi

• Lielisks papildinājums  
remdējošai masāžai

MARJORAM (MAJORĀNS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Origanum majorana | 15 ml

Majorāns tiek dēvēts arī par „ziemas 
saldumu” vai „kalnu prieku”, un tā 
eļļu ar augu garšu var izmantot  
dažādos ēdienos. 

• Ēdienu piedeva ar siltu zālaugu garšu

• Gatavojot nākamo ēdienu, kura 
receptē ir kaltēts majorāns, 
aizstājiet to ar ēterisko eļļu 
Marjoram (Majorāns)

LIME (LAIMS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Eļļa Lime (Laims) ar aso citrusaugu 
smaržu ir neaizstājama jebkurā 
ēterisko eļļu kolekcijā.

• Auksti spiesta no laima mizām, lai 
saglabātu maigo raksturu un 
lietderīgās, spēcīgās īpašības

• Var izmantot, lai dažādiem ēdieniem, 
tostarp sāļajiem ēdieniem un saldiem 
desertiem, piešķirtu spirgtu garšu

• Skābeni salda ēdiena garšviela

LEMON (CITRONS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus limon | 15 ml

Šai, vienai no vislabāk pārdotajām 
eļļām, ir daudzveidīga izmantošana  
un ieguvumi, un to iegūst aukstas 
spiešanas procesā no mizas, lai 
saglabātu maigās dabiskās un 
iedarbīgās īpašības.

• Asa ēdiena garšviela

• Var lietot, lai piešķirtu atsvaidzinošu 
garšu ūdenim vai neskaitāmiem 
ēdieniem, sākot no pikantiem, līdz  
saldiem desertiem

• Uzmundrinoša un aktivizējoša 
iedarbība, kas uzlabo noskaņojumu

LAVENDER (LAVANDA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Jau tūkstošiem gadu lavanda ir 
iecienīta tās raksturīgā aromāta un 
veselību veicinošo īpašību dēļ.

• Plaši izmanto nomierinošā un 
relaksējošā rakstura dēļ

• Iekļaujiet vienu lāsi ikdienas 
skaistumkopšanas līdzekļos, lai āda 
būtu vizuāli veselīga

• Pievienojiet vannas ūdenim, lai 
atbrīvotos no raizēm, vai uzklājiet uz 
deniņiem un kakla aizmugures

Informāciju par Lavender (Lavandas) Touch 
skatīt 23. lpp.

JUNIPER BERRY 
(KADIĶOGA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Juniperus communis | 5 ml

Ēteriskajai eļļai Juniper Berry 
(Kadiķoga), kas iegūta no skujkoka, ir 
bagāta tradicionālo lietošanas veidu 
un sniegto ieguvumu vēsture.

• Uzklājiet vienu lāsi uz ādas,  
lai veicinātu vizuāli vienmērīgu 
sejas ādu

• Uzklājot ārīgi, ir nomierinoša un 
iezemējoša iedarbība

GRAPEFRUIT 
(GREIPFRŪTS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus X paradisi | 15 ml

Pazīstams ar skābeno un rūgteno 
garšu, greipfrūts ir apaļš, dzeltenoranžs 
mūžzaļā citruskoka auglis.

• Ar spēcīgajām, citrusiem 
raksturīgajām īpašībām piešķir 
aromātisku un īpaši uzmundrinošu 
garšu ēdieniem un dzērieniem

• Asa, skāba ēdiena garšviela

GREEN MANDARIN 
(ZAĻAIS MANDARĪNS)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus nobilis | 15 ml

Ēteriskā eļļa Green Mandarin (Zaļais 
mandarīns), kas ir auksti spiesta no 
mandarīna koka nenobrieduša augļa, 
ir unikāla citu citrusaugļu eļļu vidū ar 
tās aromātu un pielietojuma veidiem. 

• Palīdz veicināt remdējošas sajūtas

• Iekļaujiet Green Mandarin (Zaļais 
mandarīns) ēdienā vai pievienojiet 
ūdenim, lai ātri iegūtu atsvaidzinošas 
garšas stimulu

HELICHRYSUM 
(SALMENE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Helichrysum italicum | 5 ml

Salmenes eļļa, kuru iegūst, destilējot 
no mūžzaļa auga ziedkopas, ir viena 
no visdārgākajām un visretākajām 
ēteriskajām eļļām.

• Mazina ādas defektus un nepilnības

• Iemasējiet deniņos un skaustā, lai 
radītu remdējošu sajūtu

• Veicina mirdzošu sejas ādas krāsu

Informāciju par Helichrysum (Salmenes) 
Touch skatīt 23. lpp.

13

ATSEV
IŠĶA

S ĒTER
ISKĀ

S EĻĻA
S



SIBERIAN FIR  
(SIBĪRIJAS BALTEGLE)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Abies sibirca | 15 ml

Siberian Fir (Sibīrijas baltegle), kam 
ir svaigs koksnes aromāts, uzklājot 
ārīgi, ir remdējoša un nomierinoša 
iedarbība uz ādu.

• Sniedz remdējošu iedarbību, kad to 
lieto masāžā

• Uzklājot ārīgi, remdē nelielus  
ādas kairinājumus

• Iekļaujiet masāžā, lai sniegtu 
remdējošu mierinājumu pēc 
intensīvas aktivitātes

SANDALWOOD, 
HAWAIIAN (HAVAJIEŠU 
SANDALKOKS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Santalum paniculatum | 5 ml

Eļļai dōTERRA Hawaiian Sandalwood 
(Havajiešu sandalkoks), ko iegūst no 
atjaunojamiem resursiem Havaju salās, 
ir daudzveidīga iedarbība.

• Palīdz uzlabot ādas un matu izskatu 

• Bieži lieto meditācijā un jogā 
zemējošo un uzmundrinošo īpašību 
dēļ, kad uzklāj ārīgi

ROSEMARY (ROZMARĪNS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Senie grieķi, romieši, ēģiptieši un ebreji 
uzskatīja, ka rozmarīns ir svēts, bet 
mūsdienās tas sniedz neskaitāmas 
lietošanas iespējas.

• Piešķir pikantu zālaugu garšu gaļas 
ēdieniem un gardēžu ēdieniem

• Tonizējoša zālaugu smarža

• Bagātākai garšai pievienojiet gaļas 
ēdieniem un iecienītākajiem 
pamatēdieniem

ROSE (ROZE)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Rosa damascena | 5 ml

Rose (Rozes) ēteriskā eļļa, ko 
uzskata par „eļļu karalieni”, ir viena 
no visdārgākajām ēteriskajām eļļām 
pasaulē. Rožu ziedlapiņas izdala 
saldu ziedu aromātu, kas tiek augstu 
vērtēts parfimērijas un ēterisko eļļu 
ražošanas nozarē.

• Rose (Rozei) ir salds ziedu aromāts 
ar uzmundrinošām īpašībām

• Mazina ādas nepilnības

• Veicina vienmērīgu ādas krāsu

Informāciju par Rose (Rozes) Touch skatīt 
23. lpp.

PINK PEPPER  
(SĀRTIE PIPARI)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Schinus molle | 5 ml

Sārtā pipara, kas inkiem bija svēts koks, 
ēteriskā eļļa ir destilēta no peruāņu 
pipara koka. Lieliska eļļa, lai pievienotu 
kā garšvielu nākamajai maltītei.

• Eļļa ar vieglu augļu un piparu 
aromātu piešķir garšas variāciju 
un dziļumu 

• Pink Pepper (Sārtie pipari) 
gatavojot var lietot Black Pepper 
(Melnie pipari) vietā

PETITGRAIN 
(POMERANCE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus aurantium | 15 ml

Eļļai Petitgrain (Pomerance) ir  
svaigs, viegls zālaugu aromāts un 
daudzveidīgas izmantošanas iespējas.

• Uzklājot ārīgi, var veicināt 
nomierinošu un relaksējošu sajūtu

• Atšķaidiet un uzklājiet uz ādas, lai  
palīdzētu samazināt ādas nepilnības 

• Petitgrain (Pomerance) ēteriskās 
eļļas relaksējošās īpašības var būt 
noderīgas masāžā

PEPPERMINT 
(PIPARMĒTRA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Mentha piperita | 15 ml

Peppermint (Piparmētra), kas ir 
populārākā no vislabāk pārdotajām 
eļļām, sniedz daudzveidīgu 
labvēlīgo iedarbību.

• Atsvaidzinošs un spēcīgs garšas 
papildinājums smūtijiem, kūkām  
un desertiem

• Pievienojiet vienu lāsi eļļas 
Peppermint (Piparmētra) un 
sagrieztus augļus, piemēram, 
zemenes vai laimu, gāzei ūdens, 
iegūstot gardu dzērienu

Informāciju par Peppermint (Piparmētras) 
Touch skatīt 21. lpp.

PATCHOULI (PAČŪLIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Pogostemon cablin | 15 ml

Pačūliju ir viegli atpazīt tās bagātīgā, 
saldā muskusam līdzīgā aromāta dēļ.

• Sajauciet ar citām ēteriskajām eļļām, 
lai izgatavotu saldas, muskusam 
līdzīgas smaržas vai odekolonu

• Var izmantot bieži, lai remdētu  
un attīrītu ādu

• Var veicināt mierīguma sajūtu

OREGANO
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Origanum vulgare | 15 ml

Ēteriskajai eļļai Oregano, ko iegūst no 
oregano auga, ir daudzi tradicionāli un 
moderni izmantošanas veidi.

• Garšaugs ar nedaudz piparotu garšu

• Ideāli der zupu, salātu un jebkura 
sāļā ēdiena garšas uzlabošanai

• Neticami pikants aromāts un garša, 
lietojot ēdienu gatavošanā

Informāciju par Oregano Touch skatīt 21. lpp.

ROMAN CHAMOMILE 
(ROMIEŠU KUMELĪTE)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Anthemis nobilis | 5 ml

Romiešu kumelīte, kam ir 
visdaudzveidīgākā iedarbība no 
kumelītēm, tiek iegūta no margrietiņai 
līdzīgā romiešu kumelītes auga.

• Gatavojoties gulētiešanai, uzklājiet 
uz pēdām

• Palīdz saglabāt galvas ādu un  
matus vizuāli veselīgus

• Uzklājot ārīgi uz ādas, ir 
nomierinoša iedarbība

PEPPERMINT BEADLETS 
(PIPARMĒTRU LODĪTES)
ĒTERISKO EĻĻAS LODĪTES 
Mentha piperita | 125 lodītes

Atsvaidzinošs un stimulējošs 
piparmētras uzplaiksnījums, ko  
ērti sniedz šķīstoša lodīte.

• Turiet pa rokai ērtās lodītes rokas 
somā vai bērna mugursomā papildu 
atbalstam, kad atrodaties ceļā

• Piemīt tā pati labvēlīgā iedarbība, 
kas ēteriskajai eļļai Peppermint 
(Piparmētra)

SANDALWOOD 
(SANDALKOKS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Santalum album | 5 ml

Sandalkokam, kura dokumentētā 
lietošanas vēsture ilgst vairāku 
tūkstošu gadu garumā, ir daudzveidīgi 
lietošanas veidi.

• Palīdz saglabāt tīru un veselīgu 
sejas ādu 

• Pievienojiet divas lāses karstai 
vannai, lai veicinātu relaksāciju

• Tiek augstu vērtēts kā vīraks un 
izmantots meditācijas praksēs visā 
pasaulē, lai palielinātu apzinātību
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TEA TREE (TĒJAS KOKS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Eļļa Tea Tree (Tējas koks), ko dažreiz 
dēvē par melaleuku, sastāv no 
90 dažādiem savienojumiem, un tās 
lietošanas veidi ir neierobežoti.

• Labvēlīga iedarbība uz matiem, 
ādu un nagiem

• Pazīstama ar attīrošo un atjauninošo 
iedarbību uz ādu, sniedzot tai 
enerģisku svaigumu

Informāciju par Tea Tree (Tējas koka) Touch 
skatīt 21. lpp.

SPEARMINT 
(KRŪZMĒTRA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Mentha spicata | 15 ml

Krūzmētra ir labi zināma savas 
saldās mētru garšas dēļ, un to  
bieži izmanto gatavošanā.

• Maigāka izvēle, kad ēteriskā eļļa 
Peppermint (Piparmētra) ir  
pārāk stipra

• Labi sader ar eļļām Lavender 
(Lavanda), Rosemary  
(Rozmarīns), Basil (Baziliks), 
Peppermint (Piparmētra) un 
Eucalyptus (Eikalipts) 

• Piešķir garšu desertiem, dzērieniem, 
salātiem vai pamatēdieniem

WILD ORANGE 
(SAVVAĻAS APELSĪNS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus sinensis | 15 ml

Ēteriskā eļļa Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), kas ir auksti spiesta no 
mizām, tonizējošā aromāta un 
daudzveidīgās iedarbības dēļ ir viena 
no vislabāk pirktajām dōTERRA 
ēteriskajām eļļām.

• Uzklājiet ārīgi, lai izbaudītu Wild 
Orange (Savvaļas apelsīns) 
aktivizējošo iedarbību

• Kad vēlaties ieiet uzmundrinošā 
dušā, pievienojiet dažas lāses 
ēteriskās eļļas ķermeņa mazgāšanas 
līdzeklim un šķidrajām ziepēm

YARROW|POM  
ACTIVE BOTANICAL DUO 
(AKTĪVAS AUGU DUETS)  
30 ml

Yarrow|Pom apvieno ieguvumus, ko 
sniedz zilo pelašķu ēteriskās eļļas un 
auksti spiestu granātābolu sēklu eļļa. 

• Pelašķa un granātābola sēklu eļļa 
palīdz mitrināt ādu un atjaunot 
veselīgu ādas izskatu, un samazināt 
ādas nepilnības

• Pievienojiet mitrinošajam līdzeklim 
papildu mitrināšanai

THYME (TIMIĀNS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Thymus vulgaris | 15 ml

Timiānam, kas vairumam zināms kā 
ierasta garšviela, ir spēcīga ēteriskā eļļa.

• Svaiga augu garša

• Aromātiska, spēcīga ēdiena garšviela

• Lieliski piemērota marinādēm, 
sāļiem pamatēdieniem, maizei un 
daudz kam citam

SPIKENARD (ARĀLIJA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Arālijas eļļa gadsimtiem ir augstu 
vērtēta un tradicionāli to lietoja, lai 
iesvētītu ļoti godājamus cilvēkus,  
kā arī Indijas ajūrvēdiskās 
dziedniecības praksēs.

• Uzmundrinošs aromāts, kas var 
veicināt relaksācijas un  
mierīguma sajūtu

• Uzklājot ārīgi, attīra ādu un veicina 
tīru, veselīgu mirdzumu

• Pievienojiet vienu lāsi mitrinošajam 
līdzeklim, lai ādu padarītu gludāku 
un mīkstāku

WINTERGREEN  
(LOŽŅU GOLTJĒRA)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Wintergreen (Ložņu goltjēra) galvenā 
ķīmiskā sastāvdaļa ir metilsalicilāts, ko 
nomierinošo īpašību dēļ izmanto ādas 
krēmos un masāžas maisījumos.

• Zināma nomierinošo un stimulējošo 
īpašību dēļ, kas rada svaigu, 
uzmundrinošu vidi

•  Pēc fiziskām nodarbībām iemasējiet 
roku, muguras un kāju ādā 
remdējošai un sildošai sajūtai

VETIVER (VETĪVERS)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetīveram ir piesātināts, eksotisks un 
daudzslāņains aromāts, kas plaši tiek 
izmantots smaržās.

• Ēteriskā eļļa Vetiver (Vetīvers) ir 
zināma zemējošu īpašību dēļ, 
lietojot ārīgi

• Iekļaujiet remdējošā masāžā

• Uzklājiet uz pēdām pirms 
gulētiešanas, lai palīdzētu radīt 
mierpilnu vidi pirms miega

TANGERINE (TANŽERĪNS)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Citrus reticulata | 15 ml

Tanžerīnam ir salds, ass aromāts,  
kas līdzīgi citām citrusu eļļām ir 
uzmundrinošs. 

• Tangerine (Tanžerīns) atsvaidzinošā 
garša ir spirgts papildinājums 
jebkuram ēdienam, kam saskaņā ar 
recepti jāpievieno citrusaugļi

• Piešķir asu garšu gatavotam 
ēdienam

• Labi sader ar siltām un pikantām 
eļļām, piemēram, Cinnamon 
(Kanēlis) vai Clove (Krustnagliņa)

YLANG YLANG  
(ILANG ILANG)
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Cananga odorata | 15 ml

Eļļai Ylang Ylang (Ilang ilang), kas 
zināma izsmalcinātā aromāta dēļ, ir 
daudzveidīga cita iedarbība.

• Izmantojot masāžā, veicina relaksāciju

• Eļļu Ylang Ylang (Ilang ilang), kas ir 
populāra sava īpašā aromāta dēļ, lieto 
smaržās un matu kopšanas līdzekļos

• Uzmundrina garastāvokli un sniedz 
nomierinošu iedarbību

TURMERIC (KURKUMA)  
TĪRĀ ĒTERISKĀ EĻĻA 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma ir aromātisks ingvera 
dzimtas augs, kas gadsimtiem ir 
lietots Ķīnā, Indijā un Šrilankā. 
Turmeric (Kurkuma) ir silta, pikanta 
garša, kas piešķir bagātīgu aromātu 
iecienītajiem sāļajiem ēdieniem.

• Turmeric (Kurkuma) piešķir bagātīgu 
garšu sāļajiem ēdieniem

• Pievienojiet 1-2 lāses tējai vai ūdenim, 
iegūstot vieglu zālaugu garšu
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dōTERRA ēterisko eļļu maisījumiem ir patentētas formulas, kas paredzētas mērķtiecīgai izmantošanai labsajūtas 
uzlabošanai. Tie atspoguļo apvienoto viedumu, kas krājies daudzu gadu vēsturiskā izmantojuma laikā un kam 
pievienots apstiprinājums no izpētes un zinātnisko pētījumu pieaugošā kopuma. Katra formula ir savstarpēji 
pastiprinoši līdzsvarota, izmantojot augiem neatņemamās dzīvās enerģijas, lai palielinātu produkta iedarbīgumu 
un īpašības, un satur tikai CPTG™ (sertificētas testētas tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas.

ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI

ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI



DDR PRIME™
ATJAUNINOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

DDR Prime™ apvieno ēterisko eļļu 
Clove (Krustnagliņa), Thyme (Timiāns) 
un Wild Orange (Savvaļas apelsīns) 
labvēlīgo iedarbību.

• Tajā ietilpst arī ēteriskās eļļas 
Frankincense (Vīraks), Lemongrass 
(Citronzāle) un Summer Savory 
(Vasaras pupumētra)

• Pievienojiet 1–2 lāses citrusaugļu 
dzērieniem, tējai vai ūdenim

• Iepiliniet dažas lāses kapsulā 
Veggie Caps

dōTERRA CONSOLE™
ATBALSTOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Console™ atbalstošā 
maisījuma saldās ziedu un koksnes 
ēteriskās eļļas palīdz radīt komforta 
sajūtu, kas ved pa cerību pilnu taku.

• Pievienojiet Fractionated Coconut 
Oil (Frakcionētai kokosriekstu eļļai) 
un lietojiet nomierinošai masāžai

• Veicina cerību un pozitīvisma sajūtu

• Satur eļļu Frankincense (Vīraks), 
Patchouli (Pačūlija), Ylang Ylang 
(Ilang ilang), Labdanum (Klinšrozītes), 
Amyris (Amiriss), Sandalwood 
(Sandalkoks), Rose (Roze), 
Osmanthus (Osmants) kombināciju

Informāciju par dōTERRA Console Touch 
skatīt 20. lpp.

CLARYCALM™
MIERINOŠAIS MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

ClaryCalm™ ir nomierinoša, remdējoša 
iedarbība, uzklājot ārīgi, un 
noskaņojumu līdzsvarojoša iedarbība 
visu mēnesi. 

• Uzklājiet uz vēdera nomierinošai 
masāžai, lai sniegtu atvieglojumu

• Palīdz remdēt un līdzsvarot 
sakāpinātas emocijas

• Lietojot ārīgi uz ādas, rada 
atvēsinošu sajūtu

dōTERRA BALANCE™
ZEMĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

dōTERRA Balance™ maisījums ir 
maiga ēterisko eļļu kombinācija,  
kas veicina harmoniju, mieru un 
relaksāciju, radot zemējuma sajūtu. 

• Satur ēteriskās eļļas Black Spruce 
(Melnā egle), Ho Wood 
(Kamparkoks), Blue Tansy 
(Biškrēsliņš), Blue Chamomile 
(Ārstnieciskā kumelīte) un 
Frankincense (Vīraks)

• Rada miera un stabilitātes sajūtu

• Veicina relaksācijas un  
līdzsvara sajūtu

Informāciju par dōTERRA Balance Touch 
skatīt 20. lpp.

dōTERRA CHEER™
UZMUNDRINOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

Tāpat kā saules gaisma dōTERRA 
Cheer™ uzmundrinošais maisījums var 
stimulēt pozitīvu noskaņojumu. 
Saulainais, svaigais citrusaugļu un 
garšaugu ēterisko eļļu aromāts padarīs 
gaišāku ikvienu brīdi jūsu dienā.

• Sniedz uzmundrinoši laimīgu un 
pozitīvu stimulu masāžas laikā

• Cheer sastāvā ir citrusu un garšaugu 
ēteriskās eļļas, kas veido maisījuma 
silto, aicinošo dabu

Informāciju par dōTERRA Cheer Touch skatīt 
20. lpp.

CITRUS BLISS™
STIMULĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

Tajā ir iekļautas spēcīgās esences no 
Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Lemon (Citrons), Grapefruit 
(Greipfrūts), Mandarin (Mandarīns), 
Bergamot (Bergamote), Tangerine 
(Tanžerīns), Clementine (Klementīns) 
un mazliet Vanilla Absolute (Vaniļas 
absolūta), lai radītu šo unikālo un 
harmonisko maisījumu, kas noteikti 
uzlabos garastāvokli. 

• Sāciet savu dienu ar pozitīvu 
noskaņojumu, no rīta uzklājot 
Citrus Bliss™, lai rastu 
uzmundrinājumu un enerģiju

• Ar atsvaidzinošām īpašībām

• Rada spirgtu aromātu masāžas laikā

dōTERRA ANCHOR™
STABILIZĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Anchor™ stabilizējošais 
maisījums rada stingru ticību sev,  
lai varētu darboties un dzīvot ar 
nomierinošu spēku.

• Anchor aromātam vislabāk 
piemērotās jogas pozas ir sēdošā 
meditācija, sēdus pagrieziens un bhu 
mudra (viena rokas uz sirds, viena – 
uz zemes)

• Uzklājiet uz potītēm, mugurkaula 
pamatnes un pēdām, lai veicinātu 
pabeigtības un miera sajūtu

• Veicina sajūtu, ka ir rasts stabils 
pamats, no kura virzīties uz priekšu

dōTERRA ARISE™
APZIŅU PAPLAŠINOŠAIS 
MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA apziņu paplašinošais 
maisījums rada iedvesmu rīkoties  
un sasniegt vislielākos mērķus.

• dōTERRA Arise™ ir piemērots šādām 
jogas pozām: stāja rokas gaisā un 
sānu stiepšana stāvus, un Pusmēness

• Uzklājiet uz deniņiem, plaukstas 
locītavām un kakla, lai vairotu 
laimes sajūtu

• Lietojiet Arise, kad izaicināt sevi 
sasniegt nākamo līmeni

AROMATOUCH™
MASĀŽAS MAISĪJUMS 
15 ml

Ēteriskās eļļas jau sen tiek 
izmantotas masāžai, tāpēc dōTERRA 
izveidoja patentētu masāžas 
maisījumu, kas papildina dažādus 
masāžas veidus ar relaksējošu un 
mierinošu ēterisko eļļu smaržu.

• Uzklājiet AromaTouch™ uz kakla un 
pleciem, lai veicinātu relaksāciju

• Mierinoša un relaksējoša ietekme

• AromaTouch eļļu var izmantot arī ar 
AromaTouch Hand Technique™

dōTERRA ADAPTIV™  
NOMIERINOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ ir patentēts 
maisījums, kura sastāvā ir ēteriskās 
eļļas Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Lavender (Lavanda), 
Copaiba (Kopaiva), Spearmint 
(Krūzmētra), Magnolia (Magnolija), 
Rosemary (Rozmarīns), Neroli un 
Sweetgum (Ambraskoks). Turiet 
Adaptiv sev tuvumā, lai tas palīdzētu 
mierināt jaunā vidē vai situācijās. 

• Uzklājot uz ādas, palīdz  
stimulēt garastāvokli

• Remdē ādu

• Nomierinošs un relaksējošs aromāts

Informāciju par Adaptiv Touch skatīt 20. lpp.

dōTERRA AIR™
ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMS 
15 ml

Šim uzmundrinošajam maisījumam ar 
piparmētru pieskaņu ir nomierinoša 
iedarbība, kad to ieelpo. dōTERRA Air™ 
ir bagātināts ar ēterisko eļļu 
kombināciju, kas palīdz atvēsināt un 
uzmundrināt ķermeni, radot tīru 
elpceļu sajūtu.

• Lietojiet ārīgi pirms aktivitātēm 
brīvā dabā

• Nomierina sajūtas

• Palīdz radīt tīru elpceļu sajūtu

Informāciju par dōTERRA Air Touch skatīt 
20. lpp.

dōTERRA ALIGN™
CENTRĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Align™ centrējošais 
maisījums palīdz uzticēties sev  
un būt atvērtam visām iespējām.

• Align aromātam vislabāk 
piemērotās jogas pozas ir 
Karotājs II, Trīsstūris un Vārti

• Veicina sevis pieņemšanu un 
ticību sev, kā arī lokanību,  
izpildot jogas vingrojumus

• Uzklājiet, kur vajadzīgs, izmantojot 
jogas praktizēšanas laikā vai jebkurā 
citā dienas laikā
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dōTERRA PEACE™
PĀRLIECINOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Peace™ apvieno ziedu un 
piparmētru ēteriskās eļļas, lai sniegtu 
laipnu atgādinājumu, ka visam nav 
jābūt ideālam, lai atrastu mieru. 
Samaziniet dzīves tempu, dziļi 
ieelpojiet un no jauna savienojieties 
ar savu līdzsvaroto un savaldīgo 
patību, kāda tā reiz bija.

• dōTERRA Peace satur dažas no 
relaksējošākajām un 
nomierinošākajām eļļām, piemēram, 
Lavender (Lavanda), Marjoram 
(Majorāns), Vetiver (Vetīvers) un 
Ylang Ylang (Ilang ilang) 

• Veicina miera un pārliecības sajūtu

Informāciju par dōTERRA Peace Touch 
skatīt 21. lpp.

PASTTENSE™
RELAKSĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

PastTense™ ir īpašs ēterisko eļļu 
maisījums, kas palīdz stabilizēt un 
līdzsvarot emocijas. PastTense 
maisījuma ēteriskās eļļas, kas zināmas 
ar ķermeni remdējošām īpašībām, ātri 
rada relaksācijas un miera sajūtu.

• Uzklājiet bez grūtībām, izmantojot 
parocīgu pudelīti ar lodītes aplikatoru

• Palīdz rast stingru pamatu zem 
kājām un līdzsvarot emocijas

dōTERRA PASSION™
IEDVESMOJOŠS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Passion™ iedvesmojošais 
maisījums ir garšvielu un zālaugu 
ēterisko eļļu maisījums, kas palīdzēs 
atkal atrast sajūsmu dzīvē. Ar 
dōTERRA Passion uzdrīkstieties 
izmēģināt kaut ko jaunu, kā arī no 
jauna atklāt prieku par esošajām 
vērtībām dzīvē.

• Lai savā darba jomā gūtu radošumu, 
skaidrību un uzticētos brīnumiem, 
ņemiet līdzi Passion

• Dienas gaitā uzklājiet uz plaukstu 
locītavām un sirds rajonā, lai justu 
iedvesmu un aizrautību

Informāciju par dōTERRA Passion Touch 
skatīt 21. lpp.

ON GUARD™ BEADLETS 
(LODĪTES)
ĒTERISKO EĻĻU LODĪTES 
125 Beadlets (lodītes)

On Guard™ Beadlets (Lodītes) garantē 
dōTERRA patentētā maisījuma, kurā 
ietilpst eļļas Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Clove (Krustnagliņa), 
Cinnamon (Kanēlis), Eucalyptus 
(Eikalipts) un Rosemary (Rozmarīns), 
aromātisku devu, kas ietverta mazās, 
mutē šķīstošās augu lodītēs.

• Lietojiet ziemā, ceļojot vai atrodoties 
lielās cilvēku grupās

• Parocīgs On Guard ēterisko eļļu 
maisījuma lietošanas veids

ON GUARD™
ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMS 
15 ml

Vienam no populārākajiem dōTERRA 
maisījumiem – On Guard™ vienmēr 
jābūt pa rokai neticamo ieguvumu dēļ, 
ko tas var sniegt. On Guard ideāli 
noder visiem gadījumiem visos 
gadalaikos, ja atrodas tuvumā.

• Piešķir citrusaugļiem raksturīgu 
garšu dzērieniem un desertiem

• Iemērciet sagrieztus ābolus  
traukā ar ūdeni un pievienojiet 
vienu lāsi On Guard, lai 
pagatavotu veselīgu uzkodu

Informāciju par On Guard Touch skatīt 21. lpp.

dōTERRA MOTIVATE™
VEICINOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

Mums visiem šad un tad vajadzīgs 
papildu stimuls — un tieši to rada 
dōTERRA Motivate™! Šī maisījuma 
svaigais, tīrais aromāts ar piparmētru 
smaržas pieskaņu veicinās 
pārliecinātības, optimisma un 
apņēmības sajūtu. 

• Apvieno citrusaugļu un mētru 
ēteriskās eļļas

• Uzklājiet no rīta, lai radītu impulsu 
jaunas dienas sākšanai

• Veicina pašpaļāvības, drosmes un 
ticības sajūtu 

Informāciju par dōTERRA Motivate Touch 
skatīt 21. lpp.

INTUNE™
KONCENTRĒŠANĀS MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

Rūpīgi izvēlētās ēteriskās eļļas 
InTune™ koncentrēšanās maisījumā 
darbojas kopā, palīdzot koncentrēties 
uzdevuma veikšanai. 

• Uzklājiet InTune uz deniņiem un 
skausta pirms uzdevumu veikšanas

• Uzklājiet bez grūtībām, izmantojot 
parocīgu pudelīti ar lodītes aplikatoru

• Atbalsta uzmanības koncentrēšanu 
un iesāktā pabeigšanu

HD CLEAR™
ĀRĪGAIS MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

HD Clear™, kas ir neaizstājams 
maisījums problemātiskai ādai, ir 
izgatavots no ēteriskajām eļļām, kam 
ir labvēlīga ietekme uz ādu un kas 
palīdzēs ādai izskatīties un justies 
gludai, tīrai un veselīgai.

• Uzklājiet uz skartajām vietām, 
izmantojot parocīgu lodītes 
aplikatoru

• Veicina vienmērīgu sejas ādas krāsu

• Palīdz uzturēt ādu tīru, vienmērīgu  
un mitrinātu

dōTERRA FORGIVE™
ATJAUNINOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

dōTERRA Forgive™ atjaunošanas 
maisījums ar koku un zālaugu 
ēteriskajām eļļām palīdzēs atklāt 
atbrīvojošo piedošanas, aizmiršanas 
un dzīves turpināšanas iedarbību.

• Veicina zemējuma sajūtu  
ikdienas dzīvē 

• Uzmundrina un sekmē pozitīvu 
domāšanu

• Veicina apmierinātības, atvieglojuma 
un iecietības sajūtu

Informāciju par dōTERRA Forgive Touch 
skatīt 20. lpp.

DEEP BLUE™
REMDĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
5 ml

Deep Blue™ remdējošais maisījums 
apvieno astoņas ēteriskās eļļas, kas 
atslābina un atdzesē locītavas un 
muskuļos. Wintergreen (Ložņu 
goltjēra) un Peppermint (Piparmētra) 
kopīgi remdē sāpes, jo sevišķi pēc 
intensīva treniņa.

• Sniedz atvēsinošu un remdējošu 
sajūtu skartajās vietās

• Sniedz atjaunojošu, atbalstošu 
masāžas pieredzi

• Deep Blue ir nomierinoša 
iedarbība, kas remdē locītavu 
sāpes un atvēsina muskuļus

ELEVATION™
DZĪVESPRIEKA MAISĪJUMS 
15 ml

Atbilstīgi savam nosaukumam 
Elevation™ dzīvesprieka maisījums ir 
bagātināts ar aktivizējošām, 
atjauninošām un uzmundrinošām 
ēteriskajām eļļām.

• Ēteriskās eļļas Elevation spēcīgo 
iedarbību var just, uzklājot ārīgi

• Veicina pozitīvu apkārtējo vidi

• Uzklājiet Elevation uz ādas no rīta, 
lai radītu pozitīvu, aktivizējošu 
noskaņojumu

DEEP BLUE™
REMDĒJOŠAIS MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

Ar remdējošām un atvēsinošām 
īpašībām Deep Blue™ ir bagātinošs 
eļļu maisījums, kas lieliski piemērots 
masāžai pēc garas dienas vai 
intensīva treniņa.

• Tāda pati labvēlīga iedarbība kā 
maisījumam Deep Blue, bet pildīts 
ērtā pudelītē ar lodītes aplikatoru

• Relaksējoša ietekme

• Sniedz pielāgotu remdējošu 
mierinājumu

Informāciju par Deep Blue Touch skatīt 
20. lpp.

18  PRODUKTU CEĻVEDIS



SALUBELLE™
SKAISTUMA MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

Salubelle™ skaistuma maisījums ir 
izstrādāts ādas atbalstam, vienlaicīgi 
palīdzot samazināt faktorus, kas 
veicina ādas novecošanos. Šīs unikālās 
ēteriskās eļļas ir prasmīgi atlasītas, lai 
radītu labvēlīgu iedarbību uz ādu.

• Palīdz samazināt ādas defektus

• Padara ādu vizuāli jaunāku

• Lietot no rīta un vakarā kā sejas 
kopšanas režīma daļu

dōTERRA SERENITY™
NOMIERINOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

dōTERRA Serenity™ ir nomierinošs 
ēterisko eļļu maisījums, kas veicina 
mieru un relaksāciju. dōTERRA 
Serenity apvieno ēteriskās eļļas,  
kas pazīstamas ar spēju  
nomierināt emocijas.

• Lietojot ārīgi, Serenity iedarbību var 
sajust vienā acumirklī

• Pievienojiet 2–3 lāses siltai vannai ar 
Epsom sāli, lai radītu relaksējošu un 
atjaunošu pieredzi

• Palīdz radīt mierpilnu vidi  
pirms gulētiešanas

TERRASHIELD™
ĀRPUSTELPU MAISĪJUMS 
15 ml

TerraShield™ ārpustelpu maisījums ir 
drošs līdzeklis, ko var lietot ikviens 
ģimenes loceklis gan ārpus telpām, 
gan ikvienā telpā mājās.

• Dodoties pārgājienā ar gulēšanu 
teltīs vai uz pasākumiem brīvā dabā 
vienmēr iepakojiet somā TerraShield 

• Apvienotas ēteriskās eļļas, kas 
vēsturiski zināmas ar aizsardzību 
pret kaitēkļiem dabā

• Pirms došanās dabā uzklājiet 
TerraShield uz kājām, rokām un kakla

dōTERRA PURIFY™
ATSVAIDZINOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

dōTERRA lietotāju iecienītā dōTERRA 
Purify™ satur Lemon (citronu) un Lime 
(laima) ēteriskās eļļas, kas pazīstamas 
ar savām attīrošajām īpašībām, kā arī 
Siberian Fir (Sibīrijas egli).

• Purify piemīt spēcīgas attīrošas 
īpašības, kas var nomierināt ādas 
kairinājumu un labvēlīgi iedarbojas 
uz kairinātu ādu

• Lietojiet Purify, lai nomierinātu ādas 
kairinājumu un radītu atvieglojumu, 
piemēram, pēc kukaiņa koduma

SMART & SASSY™
AKTĪVAIS MAISĪJUMS 
15 ml

Smart & Sassy™ eļļu Grapefruit 
(Greipfrūts), Lemon (Citrons), 
Peppermint (Piparmētra), Ginger 
(Ingvers) un Cinnamon (Kanēlis) 
patentētais maisījums ir aromātiska 
piedeva jebkuram dzērienam  
vai desertam.

• Padariet par savu ikdienas 
paradumu lietot Smart & Sassy  
ar ūdeni pirms ēdienreizēm

• Aromātiska piedeva jebkuram 
dzērienam vai desertam

• Smart & Sassy eļļas spirgtā, pikantā 
smarža var palīdzēt radīt pozitīvu 
noskaņojumu, kas nepieciešams 
intensīvās fiziskās nodarbībās

TERRASHIELD™ 
IZSMIDZINĀMAIS 
MAISĪJUMS
ĀRPUSTELPU MAISĪJUMS 
30 ml

TerraShield™ izsmidzināmajā 
maisījumā iekļautas ēteriskās eļļas  
un citas augu eļļas, kuru vēsturiski 
zināmās īpašības nodrošina 
aizsardzību ārpus telpām. 

• Parocīgā pudele ar izsmidzinātāju 
ļauj TerraShield izsmidzināmo 
maisījumu vienkārši paņemt līdzi 
ārpus mājām

• Var lietot ikviens ģimenes loceklis

ZENDOCRINE™
ATJAUNOJOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

Eļļa Zendocrine™ lieliski noder, kad 
nepieciešams veikt dzīvesveida 
izmaiņas. Izmantojiet Zendocrine katru 
dienu, to pievienojot glāzei ūdens!

• Ēdiena garšviela

• Pievienojiet 1 lāsi citrusaugļu 
dzērieniem, tējai vai ūdenim

ZENGEST™
ATBALSTOŠAIS MAISĪJUMS 
15 ml

Šis unikālais ēterisko eļļu Ginger 
(Ingvers), Peppermint (Piparmētra), 
Caraway (Ķimene) un Fennel (Fenhelis) 
maisījums palīdz novērst kuņģa 
diskomfortu. Eļļa, kam vienmēr jābūt 
pa rokai ikdienas gaitās vai mājās!

• Pievienojiet 1-2 lāses pie ūdens vai 
tējas pēc bagātīgām vai grūti 
sagremojamām maltītēm

• Pirms lidojuma vai brauciena pa ceļu 
pievienojiet 1-2 lāses ūdenim vai tējai

• Ņemiet līdzi ZenGest™ ceļojot vai 
dodoties ārpus mājas, lai nekavējoties 
atvieglotu nepatīkamas sajūtas 

Informāciju par ZenGest Touch skatīt 21. lpp.
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dōTERRA FORGIVE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Forgive™ Touch apvieno koku 
un zālaugu ēteriskās eļļas, kas ietilpst 
patentētajā dōTERRA Forgive maisījumā 
kopā ar Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētu kokosriekstu eļļu), ļaujot 
maigi uzklāt un ērti lietot. dōTERRA 
Forgive Touch atjaunošanas maisījuma 
svaigais koksnes aromāts palīdz atbrīvot 
apmierinātības, atvieglojuma un 
iecietības sajūtu.

• Parocīga un praktiska pudelīte ar 
lodītes aplikatoru

• Veicina zemējuma sajūtu ikdienas dzīvē

FRANKINCENSE (VĪRAKA) 
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Frankincense™ (Vīraka) Touch  
sniedz ēteriskās eļļas Frankincense 
(Vīraks) atzīto iedarbību parocīgā pudelītē 
ar lodītes aplikatoru.

• Remdē ādas stāvokli un mazina  
ādas nepilnības

• Veicina miera, relaksācijas un 
apmierinājuma sajūtu

• Palīdzēt mitrināt un atjaunināt ādu

dōTERRA HOPE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Hope™ Touch ir atšķirīgs 
ēterisko eļļu maisījums, kas apvieno eļļas 
Bergamot (Bergamote) svaigo smaržu ar 
Ylang Ylang (Ilang ilang), Frankincense 
(Vīraks) un nedaudz saldo Vanilla Bean 
Absolute (Vaniļas pupiņu absolūta) 
sildošo aromātu.

• Uzklājiet uz delnu locītavām, kakla  
un pulsa punktiem, lai iegūtu 
individuālas smaržas

• Turiet rokas somā un uzklājiet dienas 
gaitā, lai uzlabotu garastāvokli

• Parocīga un ērta pudelīte ar lodītes 
aplikatoru vienkāršai lietošanai  
dienas garumā

dōTERRA TOUCH™ EĻĻU MAISĪJUMS
Pareiza līdzsvara atrašana starp jutīgas ādas aizsardzību, vienlaikus saglabājot ēterisko eļļu iesniegto iedarbību, 
ir jārīkojas ne tikai kā zinātniekam, bet arī kā māksliniekam. Ar dōTERRA Touch šis līdzsvars ir atrasts. dōTERRA 
Touch produkti ir ideāli piemēroti bērniem, pieaugušajiem un īpaši tiem, kuriem ir jutīga āda, un to uzklāšana ir 
vienkārša ar 10 ml pudelīti, kurai ir lodītes aplikators. Ar šīm lietošanai gatavajām pudelītēm ēterisko eļļu sniegto 
iedarbību varat izmēģināt nekavējoties. Izbaudiet uzreiz dōTERRA Touch sniegto ērtumu un labumu!

dōTERRA ADAPTIV™  
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Kad jūtat nepieciešamību pēc nomierinoša 
stimula, maisījums dōTERRA Adaptiv™ 
piedāvā risinājumu. Turiet Adaptiv sev 
tuvumā, lai tas palīdzētu mierināt jaunā 
vidē vai situācijās. Savstarpēji 
papildinošiem rezultātiem izmantojiet 
Adaptiv kopā ar Adaptiv Touch.

• Uzklājot uz ādas, palīdz stimulēt 
garastāvokli

• Glabājiet šo parocīgo pudelīti ar lodītes 
aplikatoru savā rokas somā vai bērna 
mugursomā, lai to lietotu, atrodoties ceļā

• Remdē ādu

dōTERRA AIR™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Baudiet dōTERRA Air™ sniegto labvēlīgo 
iedarbību ārpus mājām, ātri un maigi 
uzklājot dōTERRA Air Touch! Šim 
uzmundrinošajam maisījumam ar 
piparmētru pieskaņu ir nomierinoša 
iedarbība, kad to ieelpo.

• Nomierina sajūtas

• Palīdz radīt tīru elpceļu sajūtu

• Lietojiet kopā ar citiem  
dōTERRA Air produktiem

dōTERRA BALANCE™  
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Balance™ Touch svaigais un 
koksnei raksturīgais aromāts lieliski 
noder, kad dzīvē vajag mazliet 
harmonijas. Parocīgais dōTERRA Touch 
maisījums var vienmēr būt ar jums, 
atrodoties gan mājās, gan ceļā!

• Sastāv no ēteriskajām eļļām, kas 
labvēlīgi iedarbojas uz emocijām, 
nomierinot un radot labsajūtu

• Apvieno ēteriskās eļļas Spruce (Egle), 
Ho Wood (Kamparkoks), Blue Tansy 
(Biškrēsliņš), Blue Chamomile 
(Ārstnieciskā kumelīte) un 
Frankincense (Vīraks)

dōTERRA CHEER™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Cheer™ Touch apvieno 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu 
kokosriekstu eļļu) ar saulaino un svaigo 
dōTERRA Cheer uzmundrinošā maisījuma 
aromātu. Tāpat kā saules gaisma Cheer 
Touch uzmundrinošais maisījums var 
sniegt pozitīvu stimulu. 

• Sniedz uzmundrinoši laimīgu un  
pozitīvu stimulu masāžas laikā

• Uzklājot ārīgi, Cheer var veicināt 
optimisma sajūtu, kas pacilās 
noskaņojumu

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Console™ Touch sniedz 
komforta un cerības sajūtu. dōTERRA 
Console Touch atbalstošais maisījums 
var palīdzēt atgūt prieku un laimi dzīvē.

• Uzklājiet, lai radītu cerības sajūtu

• dōTERRA Console maisījuma 
labvēlīgā iedarbība ērtā pudelītē ar 
lodītes aplikatoru

• Satur eļļu Frankincense (Vīraks), 
Patchouli (Pačūlija), Ylang Ylang 
(Ilang ilang), Labdanum (Klinšrozīte), 
Amyris (Amiriss), Sandalwood 
(Sandalkoks), Rose (Roze), 
Osmanthus (Osmants) kombināciju

DEEP BLUE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Izmēģiniet patentētā Deep Blue™ ēterisko 
eļļu maisījuma sniegto iedarbību maigā 
formulā, kas ir lieliski piemērota bērniem 
un pieaugušajiem.

• Uzklājot uz ādas, rada siltu, kņudošu 
sajūtu un komfortu vēlamajā vietā

• Pēc garas darba dienas lietojiet kā 
papildinājumu remdējošai masāžai,  
lai gūtu atjaunojošu iedarbību

• Glabājiet treniņu somā, kur to  
var ērti paņemt

JAUNS!
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dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Motivate™ Touch palīdzēs 
atbrīvot radošos spēkus un atrast drosmi, 
kas rodas, atkal ticot sev.

• Veicina pašpaļāvības, drosmes un 
ticības sajūtu 

• dōTERRA Motivate ēterisko eļļu 
maisījums ir izgatavots no eļļām,  
kas atdzīvina sajūtas

• Apvieno citrusaugļu un mētru 
ēteriskās eļļas

ON GUARD™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Izbaudiet On Guard™ ēterisko eļļas 
maisījuma sniegto unikālo aromātu un 
spēcīgo iedarbību ar parocīgu lodītes 
aplikatoru.

• Lieliski piemērots gan bērniem, gan 
pieaugušajiem

• Uzklājiet On Guard Touch uz delnu 
locītavām vai pulsa punktiem no rīta 
vai vakarā

• Parocīgā pudele ir ideāli piemērota 
lietošanai ārpus mājām vai ceļojumos!

OREGANO
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Oregano Touch nodrošina 
maigu alternatīvu cilvēkiem ar jutīgu ādu, 
lai varētu gūt augstu vērtētās ēteriskās 
eļļas Oregano iedarbību.

• Uzklājiet Oregano Touch uz ādas 
nepilnībām problemātiskās zonās

• Uzklājiet maisījumu pēdām, lai 
sniegtu ēteriskās eļļas Oregano 
labvēlīgo iedarbību

• Ēteriskās eļļas Oregano attīrošās īpašības 
var palīdzēt mazināt ādas nepilnības

dōTERRA PASSION™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Passion™ Touch apvieno 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu 
kokosriekstu eļļu) ar dōTERRA Passion 
garšvielu un zālaugu ēterisko eļļu 
maisījumu, kas palīdz atkal atrast 
sajūsmu dzīvē.

• Satur Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētu kokosriekstu eļļu) un eļļas 
Cardamom (Kardamons), Cinnamon 
(Kanēlis), Ginger (Ingvers), Clove 
(Krustnagliņa), Sandalwood 
(Sandalkoks), Jasmine (Jasmīns), Vanilla 
(Vaniļa) un Damiana (Damiāna)

• Iedvesmojošs maisījums, kas rada priecīgu 
un aizraujošu aromātu, uzklājot ārīgi

• dōTERRA Passion labvēlīgā iedarbība 
ērtā pudelītē ar lodītes aplikatoru

dōTERRA PEACE™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Peace™ Touch pārliecinošais 
maisījums, ko veido ziedu un mētru 
ēteriskās eļļas, ir pozitīvs atgādinājums, 
ka nevienam nav jābūt perfektam, lai 
rastu mieru. Samaziniet dzīves tempu, 
dziļi ieelpojiet un no jauna savienojieties 
ar savu līdzsvaroto un savaldīgo patību, 
kāda tā reiz bija.

• Veicina miera, pārliecības un 
gandarījuma sajūtu

• Uzklājot ārīgi rada atbalstošu aromātu, 
kas ir ideāls meditācijai un jogai

• Izmantojiet remdējošā masāžā

PEPPERMINT 
(PIPARMĒTRAS)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Peppermint (Piparmētras) 
Touch apvieno ēterisko eļļu Peppermint 
(Piparmētra) un Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētu kokosriekstu eļļu), sniedzot 
daudzveidīgus ieguvumus, uzklājot ārīgi.

• Uzmundrina un spirdzina maņas

• Uzklājiet mācoties vai pēc pamošanās, 
lai iegūtu atsvaidzinošu rīta stimulu

• Parocīgais Touch formāts ideāli der 
ceļošanai vai atrodoties ārpus mājām

TEA TREE (TĒJAS KOKA)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Tea Tree (Tējas koka) Touch 
ir atrasts un apvienots ideāls līdzsvars 
starp ēterisko eļļu Tea Tree (Tējas koks) 
un Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētu kokosriekstu eļļu), 
padarot to par piemērotu izmantošanai 
uz maigas un jutīgas ādas.

• Pazīstams ar attīrošo un atjauninošo 
iedarbību uz ādu

• Sniedz stiprinošu un jauninošu iedarbību 
matiem, ādai un nagiem

• Remdē ādas kairinājumus

dōTERRA WHISPER™  JAUNS!

TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Katrai ēteriskajai eļļai maisījumā ir īpašs 
vilinošs aromāts, kas kopā rada īpašu, 
neatkārtojamu smaržu, kas savaldzina gan 
pašu lietotāju, gan garām ejošos cilvēkus.

• Rada sildošu muskusa aromātu, kas vilina 
un savaldzina sajūtas, kad uzklāts ārīgi

• Uzklājot uz ādas, siltās un maigās ziedu 
notis papildina spēcīgās un dinamiskās 
ēteriskās eļļas Roze, Havajiešu 
sandalkoks un Bergamote

ZENGEST™
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

ZenGest™ Touch ir atšķaidīts ar dōTERRA 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionēto 
kokosriekstu eļļu), lai padarītu to 
saudzīgu, lietojot uz jutīgas ādas. Ērtā 
pudelīte ar rullīti ZenGest Touch padara 
par eļļu, kam obligāti jābūt pa rokai 
ikdienas gaitās vai mājās!

• Unikāls ēterisko eļļu Ginger (Ingvers), 
Fennel (Fenhelis) un Coriander 
(Koriandrs) maisījums

• Pēc bagātīga vai grūti sagremojama 
mielasta uzklājiet uz vēdera vai  
pēdu apakšas

• Turiet pa rokai lidojumā vai ceļojot, lai 
ātri un ērti saņemtu tūlītēju palīdzību
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dōTERRA TOUCH™ ZIEDU EĻĻAS
Nekad nav bijis vienkāršāk un ērtāk lietot ziedu ēteriskās eļļas ar spēcīgu labvēlīgo iedarbību, ko sniedz 
daba un novērtē cilvēki. Bez pūlēm radiet unikālas, individualitātei atbilstošas smaržas, veidojiet pozitīvu 
atmosfēru vai uzturiet sejas ādu vizuāli veselīgu, izmantojot vienu ziedu eļļu vai eļļu kombināciju.

dōTERRA TOUCH | ZIEDU EĻĻAS



HELICHRYSUM 
(SALMENES)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Salmeni, ko dēvē par nemirstīgo vai 
mūžīgo ziedu, tās ādu vizuāli 
atjaunojošās iedarbības dēļ parasti 
lieto kosmētikas produktos. 

• Ar atjaunojošajām īpašībām palīdz iegūt 
vizuāli tīru ādu

• Medussalda smarža, kas, ārīgi lietojot, 
rada nomierinošu sajūtu

JASMINE (JASMĪNA)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Izbaudiet augstvērtīgo aromātu un 
daudzveidīgo kosmētisko iedarbību, ko 
sniedz eļļa Jasmine (Jasmīns) ērtā 
pudelītē ar lodītes aplikatoru. 

• Mazina ādas nepilnības 

• Var izmantot kā individuālas smaržas

• Iekļaujiet ādas kopšanas režīmā, lai 
iegūtu mirdzošu sejas ādas krāsu

LAVENDER (LAVANDAS)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Nomierinošo īpašību dēļ plaši izmantotais 
dōTERRA Lavender (Lavandas) Touch 
sniedz remdējošu mierinājumu ādai un 
veicina relaksācijas sajūtu.

• Remdē nejaušus ādas kairinājumus

• Uzklājiet, lai gūtu labvēlīgu iedarbību 
uz ādu

• Lietojiet, lai veicinātu relaksācijas un  
miera sajūtu

MAGNOLIA (MAGNOLIJAS)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Ēteriskajai eļļai Magnolia (Magnolija) ir 
augļu un ziedu aromāts, kas var 
palīdzēt radīt mierīgas un relaksējošas 
sajūtas. Sajaucot ar Fractionated 
Coconut Oil (Frakcionētu kokosriekstu 
eļļu), Magnolia (Magnolijas) Touch 
mitrina un nomierina ādu.

• Apvienojiet ar eļļu Bergamot 
(Bergamote) vai Ylang Ylang (Ilang 
ilang) un lietojiet ārīgi, lai veicinātu 
veselīga izskata ādu

• Uzklājiet ar lodītes aplikatoru uz ādas, lai 
veicinātu relaksācijas un miera sajūtu

NEROLI
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Neroli Touch ēterisko eļļu var lietot, lai 
mīkstinātu ādu un samazinātu ādas 
defektu redzamību. Eļļa Neroli (Neroli) arī 
palīdz relaksēties un uzlabot garastāvokli.

• Veicina pozitīvu garastāvokli

• Remdē ādu

• Sekmē relaksāciju

ROSE (ROZES)
TOUCH MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Ar Rose (Rozes) Touch ir viegli un vienkārši 
izmantot rozes ēterisko eļļu, kas ir viena no 
visvērīgākajām ēteriskajām eļļām pasaulē.

• Rose (Rozes) Touch pudelīte ar lodīti 
padara eļļas lietošanu ērtu, turklāt par 
pieņemamu cenu

• Palīdz līdzsvarot mitruma līmeni ādā, lai 
āda izskatās pēc iespējas labāk 

• Uzklājiet uz kakla un plaukstu locītavām, 
lai iegūtu saldu ziedu individuālo smaržu 

JAUNS!
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FAMILY ESSENTIALS KIT (ĢIMENES 
PAMATKOMPLEKTS)  VISVAIRĀK PĀRDOTAIS

dōTERRA Family Essentials Kit (Ģimenes pamatkomplektā) ir 
10 ēteriskās eļļas un maisījumi – ikdienas būtiskais minimums, kam jābūt 
vecākiem pa rokai. dōTERRA CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas var 
palīdzēt jūsu ģimenei neskaitāmos veidos. 

• Desmit 5 ml pudelītes dažādu ēterisko eļļu un maisījumu:
       Lavender (Lavanda)  Frankincense (Vīraks)  

Lemon (Citrons)  dōTERRA Air™ 
Peppermint (Piparmētra) Deep Blue™ 
Tea Tree (Tējas koks)  On Guard™ 
Oregano (Oregano)  ZenGest™ 
 

Uzņēmums dōTERRA ir izveidojis atlasītu ēterisko eļļu komplektus un kolekcijas, kas palīdzēs izmantot 
ēteriskās eļļas ikvienās mājās. Katrā komplektā ir rūpīgi atlasītas eļļas, kas maigi destilētas no augiem, kuri 
ir kopti un novākti, ievērojot dōTERRA stingros tīrības un iedarbīguma standartus. Izbaudiet atsevišķu 
eļļu un maisījumu pielāgotu iedarbību vienā parocīgā iepakojumā.

KOMPLEKTI UN KOLEKCIJAS

KOMPLEKTI UN KOLEKCIJAS



dōTERRA TOUCH™ KIT (KOMPLEKTS)
dōTERRA Touch™ Kit (komplekts), kurā ietilpst deviņas vispopulārākās 
ēteriskas eļļas (Lavender (Lavanda), Peppermint (Piparmētra), 
Frankincense (Vīraks), Tea Tree (Tējas koks), ZenGest, dōTERRA Air, 
On Guard, Oregano un Deep Blue) ir parocīgs veids, lai apmierinātu 
vajadzības visā ģimenē.

• Deviņas 10 ml pudelītes ar lodītes aplikatoru dažādu ēterisko eļļu 
un maisījumu

        Lavender (Lavanda) dōTERRA Air™ 
Peppermint (Piparmētra) Deep Blue™  
Frankincense (Vīraks)  On Guard™ 
Tea Tree (Tējas koks)  ZenGest™ 
Oregano (Oregano)

dōTERRA YOGA COLLECTION  
(JOGAS KOLEKCIJA)
Ekskluzīva trīs dōTERRA CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu maisījumu 
kolekcija jogas praktizētājiem. Maisījumi dōTERRA Anchor, dōTERRA 
Align un dōTERRA Arise ir ideāli piemēroti, lai papildinātu jūsu dzīvi 
un jogas praksi. Šo maisījumu aromāti palīdz stabilizēt, centrēt un 
paplašināt apziņu ar katru elpas vilcienu, kamēr nostiprināt un 
izstaipāt savu ķermeni.

• Trīs 5 ml pudelītes:
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ SYSTEM 
(SISTĒMA)  VISVAIRĀK PĀRDOTAIS

Katrā izmeklētajā maisījumā ir CPTG™ (sertificētas testētas tīrības 
kategorijas) ēteriskās eļļas, kuras var izmantot atbalstam visas 
dienas garumā.  

• Sešas 5 ml pudelītes dažādu ēterisko eļļu un maisījumu.
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH 
KIT (KOMPLEKTS)
dōTERRA Essential Aromatics™ Touch klāstā ir seši unikāli ēterisko  
eļļu maisījumi, kas sajaukti ar Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas 
kokosriekstu eļļas bāzi) un pildīti 10 ml pudelītēs ar lodītes aplikatoru, lai 
uzklāšana būtu ērta un maiga. Patentētie maisījumi sniedz pielāgotus 
ieguvumus visai ģimenei, un tos katru dienu var uzklāt uz konkrētiem 
ķermeņa punktiem, lai saņemtu atbalstu visu dienu. 

• Sešas 10 ml pudelītes ar lodītes aplikatoru dažādu ēterisko eļļu 
un maisījumu.
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
DROSMES MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Maisījums dōTERRA Brave™ ar maigu un 
siltu aromātu ideāli uzmundrina un dod 
spēku, kad jūtaties nemotivēti.

• Satur eļļas Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Amyris (Amiriss), Osmanthus 
(Osmants), Cinnamon (Kanēlis) 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas 
kokosriekstu eļļas) bāzē 

• Lietojiet Brave drosmes maisījumu 
visas dienas garumā, lai palielinātu 
ticības sajūtu 

• Lietojiet Brave pirms jaunas vai 
neparastas situācijas, lai pastiprinātu 
drosmi un pašpaļāvību

dōTERRA CALMER™  
NOMIERINOŠAIS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Calmer™ nomierinošais 
maisījums palīdz radīt rāmu atmosfēru, lai 
gulētiešanas laiks būtu mierīgs un gaidīts.

• Satur eļļas Lavender (Lavanda), Cananga 
(Kananga), Buddha Wood (Tuksneša 
rožkoks), Roman Chamomile (Romiešu 
kumelīte) Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētas kokosriekstu eļļas) bāzē 

• Uzklājiet uz ādas, lai veicinātu mierīgas 
un rāmas sajūtas 

• Lietojiet Calmer, lai veicinātu emocionālo 
noturību visas dienas gaitā

dōTERRA RESCUER™  
REMDĒJOŠAIS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Pēc aktīvas dienas uzklājiet dōTERRA 
Rescuer™ remdējošo maisījumu 
atslābinošas sajūtas radīšanai.

• Satur ēteriskās eļļas Lavender (Lavanda), 
Spearmint (Krūzmētra), Copaiba 
(Kopaiva) un Zanthoxylum (Japāņu 
pipars) Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētas kokosriekstu eļļas) bāzē

• Rescuer sastāvā ir eļļas, kas var palīdzēt 
mazināt spriedzes sajūtu

• Iemasējiet plecos, kaklā un mugurā, lai 
radītu patīkamu un nomierinošu sajūtu

dōTERRA 
KIDS COLLECTION  
(BĒRNU KOLEKCIJA)
Neatkarīgi no tā, vai ēteriskās eļļas lietojat kā pieredzējis lietotājs vai kā iesācējs, dōTERRA Kids Collection (Bērnu 
kolekcija) ir jau pilnībā sagatavots un lietošanai gatavs ēterisko eļļu komplekts visam ķermenim, kas paredzēts 
aprūpētājiem, kuri vēlas ar pārliecību rūpēties par saviem pašiem mazākajiem. 

Formula īpaši paredzēta attīstībā esošiem prātiem, ķermeņiem un emocijām, jo šo ēterisko eļļu maisījumu unikālās 
kombinācijas ir rūpīgi līdzsvarotas, nodrošinot spēcīgu iedarbību ar minimālu ietekmi uz maigu ādu.

dōTERRA KIDS COLLECTION (BĒRNU KOLEKCIJA)  
Komplektā ietilpst:
• Septiņas 10 ml pudelītes ar lodītes aplikatoru dažādu ēterisko eļļu 

un maisījumu.
dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Septiņi silikona vāciņi ar karabīni
• Ilustrētas kartiņas
• Pārnēsāšanas futrālis ar karabīni
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dōTERRA THINKER™  
KONCENTRĒŠANĀS 
MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

Lai radītu labvēlīgu un pozitīvu vidi 
radošumam un koncentrēšanās  
spējai, iekļaujiet dōTERRA Thinker™ 
ikdienas mācību aktivitātēs.

• Satur ēteriskās eļļas Vetiver (Vetīvers), 
Clementine (Klementīns), Peppermint 
(Piparmētra), Rosemary (Rozmarīns) 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas 
kokosriekstu eļļas) bāzē 

• Uzklājiet mācoties vai strādājot pie 
sarežģīta projekta, lai koncentrētos  
uz uzdevumu

• Ar lodīti uzklājiet uz plaukstu locītavām 
vai rokām, lai veicinātu domu skaidrību 
un modrību

dōTERRA STEADY™  
ZEMĒJOŠAIS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Steady™ ir lielisks maisījums 
lietošanai ikdienā – tas remdē ādu  
un uzmundrina.

• Satur ēteriskās eļļas Amyris (Amiriss), 
Balsam Fir (Balzama baltegle), 
Coriander (Koriandrs) un Magnolia 
(Magnolija) Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētas kokosriekstu eļļas) bāzē

• Ārīgi lietojot, Steady zemējošais 
maisījums ar maigo, pievilcīgo,  
vieglo augļu aromātu var palīdzēt 
apvaldīt emocijas

• Veicina mierīguma sajūtu un rada 
līdzsvarotu noskaņojumu

dōTERRA STRONGER™  
AIZSARGĀJOŠAIS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Stronger™ darbojas kā lielisks 
līdzeklis izturības saglabāšanai ikdienā, vai 
brīžos, kad nav laba pašsajūta.

• Satur eļļas Cedarwood (Ciedrs), Litsea 
(Verbena), Frankincense (Vīraks) un 
Rose Extract (Rožu ekstrakts) 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas 
kokosriekstu eļļas) bāzē

• Pēc garas un aktīvas dienas uzklājiet uz 
rokām, ceļiem un pēdām

• Veicina veselīga izskata ādu

dōTERRA TAMER™  
GREMOŠANAS 
VEICINĀŠANAS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Tamer™ satur unikālas CPTG™ 
ēteriskās eļļas, piemēram, Spearmint 
(Krūzmētra), Japanese Peppermint 
(Japāņu piparmētra) un Ginger (Ingvers), 
kas sajauktas ar dōTERRA Fractionated 
Coconut Oil (Frakcionētu kokosriekstu 
eļļu). Šo eļļu kombinācija nodrošina 
komfortu pēc sātīgas ēdienreizes.

• Nomierinošais aromāts palīdz  
sniegt pielāgotu komfortu, kad 
visvairāk nepieciešams

• Var palīdzēt, veicot remdējošu  
vēdera masāžu

• Uzklājiet uz skartajām vietām, 
izmantojot parocīgu lodītes aplikatoru
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Kas ir 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ ir vienkārša metode, ar kuru soli pa solim uzklāj ēteriskās eļļas ārīgi, gūstot 
dziļu un vispārēju labsajūtas pieredzi. 

AromaTouch Technique Kit (komplektā) ietilpst 5 ml pudelītes ar eļļām: dōTERRA Balance™ zemējošais maisījums, 
Lavender (Lavanda), Tea Tree (Tējas koks), On Guard™ ēterisko eļļu maisījums, AromaTouch™ masāžas maisījums, 
Deep Blue™ remdējošais maisījums, Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Peppermint (Piparmētra), kā arī pudelīte 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas kokosriekstu eļļas). AromaTouch Technique ir vienlīdz pievilcīga metode 
gan iesācējiem, gan licencētiem profesionāļiem, un tā simbolizē jaunu, aizraujošu ēterisko eļļu lietošanas un 
iedarbības laikmetu.

„Man patīk izmantot un mācīt AromaTouch Technique. Ikviens ir pārsteigts par radīto dziļās 
relaksācijas sajūtu beigās. Papildu ieguvums ir tāds, ka dodot eļļas, jūs vienlaicīgi tās arī saņemat.” 
Becky B., Northemptona, Apvienotā Karaliste

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH TECHNIQUE KIT 
(KOMPLEKTS)
Ieviesiet AromaTouch Technique savos labsajūtas rituālos, 

palielinot iedarbību, ko var gūt no CPTG™ kategorijas 

ēteriskajām eļļām. Komplektā ietilpst 5 ml pudelītes ar 

astoņām CPTG kategorijas eļļām, kuras izmanto, lietojot 

metodi AromaTouch Technique, kā arī AromaTouch 

Technique prezentācijas kaste. Pērkot šo komplektu, 

saņemsiet arī dōTERRA Fractionated Coconut Oil 

(Frakcionētu kokosriekstu eļļu).

1. SOLIS 2. SOLIS 3. SOLIS 4. SOLIS

™
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dōTERRA difūzijas ierīces ir vienkārši lietojamas ierīces ģimenei un mājām, kas radītas, lai ļautu pilnībā 
relaksēties un saņemt citus ieguvumus. Pārveidojiet jebkuru telpu par mierīgu un uzmundrinošu vidi, 
difūzijas ierīcē izsmidzinot savas iecienītākās CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas.

DIFŪZIJAS IERĪCES

DIFŪZIJAS IERĪCES

dōTERRA VOLO™ DIFFUSER  
(DIFŪZIJAS IERĪCE)  JAUNS!   
Skaistā dōTERRA Volo™ Ultrasonic Diffuser (Ultraskaņas 
difūzijas ierīce) pieejama ar oniksa un marmora 
imitācijas apdari, un tā lieliski piemērota jebkurai telpai 
mājās vai birojā. Volo ir rokām izgatavota polirezīna 
akmens virsma ar atšķirīgu dimanta rakstu, un ir 
iespējams izvēlēties kādu no gaismas iestatījumiem:  
bez gaismas, silta gaisma un spilgti oranža gaisma.

• Vienas stundas, trīs un sešu stundu iestatījumi, 
izmantojot lielāko izsmidzināšanas izvadi

• Līdz 14 stundām mazākā izsmidzināšanas izvade

dōTERRA DAWN™ AROMA- 
HUMIDIFIER (GAISA MITRINĀTĀJS  
UN AROMATIZĒTĀJS)  JAUNS!

dōTERRA Dawn™ (Gaisa mitrinātājs un aromatizētājs) 
rada optimālu komforta līmeni jebkurā telpā. Viedais 
miega režīms saglabā ideālu mitruma līmeni visu nakti, 
palīdzot radīt perfektu vidi labam miegam naktī.

• Nepārtraukta izsmidzināšana līdz 22 stundām
• Ūdeni un ēteriskās eļļas var pievienot, nenoņemot 

vāku vai pārsegu
• Zems trokšņa līmenis
• Droša automātiska izslēgšanās
• Izmēri: 15 x 27 cm
• Ūdens tilpums: 1,8 l



PILōT™ DIFFUSER (DIFŪZIJAS IERĪCE)   
Ierīce Pilōt™ ir ērta un parocīga, un tā ir ideāli piemērota 
nelielām telpām. Difūzijas ierīces kompaktais, neitrālais 
dizains papildina jebkuru telpu, kurā atrodas.

• Uzlādējams akumulators, tādēļ nav jāuztraucas par to, 
lai tuvumā būtu sienas kontaktligzda

• Pielāgojama izvade — četras stundas nepārtrauktas 
difūzijas režīms vai līdz astoņām stundām  
periodiskas difūzijas režīms

• Radīts ar atbildību un izmantojot ekoloģiskus materiālus

dōTERRA LUMO™ DIFFUSER  
(DIFŪZIJAS IERĪCE) 
Pārvērtiet jebkuru telpu rāmā vai uzmundrinošā vidē, 
izsmidzinot CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas ar 
individuāli izstrādātu, dabas iedvesmotu, ultraskaņas 
difūzijas ierīci. Iekļauts dōTERRA Serenity™ 
nomierinošais maisījums. 

• Septiņas apgaismojuma krāsas izvēles
• Pielāgojama darbība – 2 vai 5 stundas nepārtraukti,  

10 stundas ar pārtraukumiem (4 min iesl./ 4 min izsl.)
• Iedarbība līdz 50 m2

dōTERRA PETAL™ DIFFUSER 2.0  
(DIFŪZIJAS IERĪCE)  

dōTERRA Petal™ Diffuser (Difūzijas ierīce) ir neliela, 
vienkārši lietojama ierīce, kas sniedz daudzveidīgu 
iedarbību. Ērtā difūzijas ierīce ir viegla, un to ir ērti lietot.

• Izsmidzināšanu iespējams iestatīt no 2 līdz 6 stundām 
nepārtraukti vai līdz 12 stundām ar pārtraukumiem  
(5 min iesl./ 5 min izsl.)

• Pēc izvēles LED apgaismojums
• Īpaši smalkas ūdens daļiņas piepilda līdz 33 m2

dōTERRA ROAM™ DIFFUSER  
(DIFŪZIJAS IERĪCE)  JAUNS!

dōTERRA Roam™ Diffuser (Difūzijas ierīce) ārējais apvalks 
ir izgatavots no dabīga, pulēta, smalcināta akmens, kas 
padara katru difūzijas ierīci unikālu. Pārējā difūzijas ierīce ir 
izgatavota no videi nekaitīgiem, otrreizēji pārstrādātiem 
sveķiem, kas papildina vienkāršo, dabisko skaistumu. 

• Bezvadu ierīce ar iebūvētu akumulatoru (iekļauts 
akumulatora uzlādes bloks)

• Izsmidzināšanu iespējams iestatīt nepārtraukti vai ar 
pārtraukumiem (5 min iesl./ 5 min izsl.)

• Tverte ar 100 ml tilpumu palīdz piepildīt līdz 25 m2 
lielu telpu ar aromātu
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32  PRODUKTU CEĻVEDIS

dōTERRA 
BABY 
dōTERRA Baby produkti ir drošs un efektīvs veids, kā rūpēties par mazuļa mīkstajiem matiem un maigo 
ādu. Produkti ir izstrādāti īpaši mazuļiem.
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dōTERRA BABY DIAPER CREAM 
(MAZUĻU KRĒMS PRET AUTIŅU 
RADĪTO IEKAISUMU) 
60 g

dōTERRA Baby Diaper Cream (Mazuļu krēms pret autiņu 
radīto iekaisumu) ir drošs un efektīvs, un to ir viegli 
uzklāt uz maigas ādas, lai palīdzētu ārstēt, remdēt un 
novērst autiņbiksīšu izsitumus. dōTERRA Baby Diaper 
Cream (Mazuļu krēms pret autiņu radīto iekaisumu), kas 
satur unikālu CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu Lavender 
(Lavanda), Carrot Seed (Burkānu sēklas) un Tea Tree 
(Tējas koks) maisījumu, palīdz nomierināt ādu un uzturēt 
tās veselīgu izskatu. Turklāt bagātīgais Muyao karitē 
sviests mitrina ādu, padarot to maigu un gludu. 
Aizsargājiet pašus mazākos ar šo maigo krēmu, kas īpaši 
izstrādāts mazuļa maigajai ādai.

• CPTG kategorijas ēteriskās eļļas Lavender (Lavanda), 
Carrot Seed (Burkānu sēklas) un Tea Tree (Tējas koks) 
palīdz remdēt ādu un uzturēt tās veselīgu izskatu

• Viegli iesūcas maigajā ādā, lai palīdzētu ārstēt un 
novērst autiņbiksīšu izsitumus

• Rūpīgi izstrādāts mazuļa jutīgajai ādai

dōTERRA BABY HAIR  
& BODY WASH (MAZUĻU MATU UN 
ĶERMEŅA MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS) 
295 ml

dōTERRA Baby Hair and Body Wash (Mazuļu matu 
un ķermeņa mazgāšanas līdzeklis) ir drošs un efektīvs 
veids, kā attīrīt mazuļa ķermeni no galviņas līdz 
pēdiņām. Putojošais, asaras neizraisošais mazgāšanas 
līdzeklis satur vienkāršas, maigas sastāvdaļas. 
Nomierinošs vaniļas ekstrakta un CPTG™ kategorijas 
ēterisko eļļu Lavender (Lavanda) un Roman Chamomile 
(Romiešu kumelīte) maisījums ietver mazuļus un pat 
lielākus bērnus vieglajā, svaigajā aromātā. dōTERRA 
Baby Hair and Body Wash (Mazuļu matu un ķermeņa 
mazgāšanas līdzeklim) ir ērts, viegli lietojams sūknis, 
padarot vannošanos nepiespiestu un vienkāršu, tāpēc 
vannā ir vairāk laika pievērsties mazajiem.

• Satur nomierinošu vaniļas ekstrakta un CPTG 
kategorijas ēterisko eļļu Lavender (Lavanda) un 
Roman Chamomile (Romiešu kumelīte) maisījumu

• Vienkāršas, maigas sastāvdaļas
• Neizraisa asaras



dōTERRA 
DEZODORANTS
Uzņēmums dōTERRA ir īpaši izveidojis drošu un efektīvu dezodorantu, kas palīdz pārspēt karstumu un uzturēt 
svaigumu visas dienas garumā. Tagad ir lielākais atbalsts, kad jāspēlējas ar bērniem, jānoķer autobuss vai 
jātrenējas pusmaratonam.
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dōTERRA DEZODORANTS  
AROMATIZĒTS AR dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Dezodorants, kas satur ēterisko eļļu maisījumu 
dōTERRA Balance™, kombinācijā ar sodu aktīvi novērš 
nepatīkamu aromātu, bet tapioka absorbē mitrumu, 
nodrošinot ilgstošu svaigumu. 

• Satur CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas Spruce 
(Egle), Ho Leaf (Kamparkoka lapa), Frankincense 
(Vīraks), Blue Tansy (Biškrēsliņš), Blue Chamomile 
(Ārstnieciskā kumelīte) un Osmanthus (Osmants)

• Tapiokas ciete absorbē padušu mitrumu, palīdzot 
justies svaigi un sausi visu dienu

• Soda palīdz neitralizēt un novērst  
nepatīkamu aromātu

dōTERRA DEZODORANTS  
AROMATIZĒTS AR CITRUS BLISS™ 
75 g

Dezodorants, kas satur patentētu ēterisko eļļu 
maisījumu Citrus Bliss™, kombinācijā ar sodu aktīvi 
novērš nepatīkamu aromātu, bet tapioka absorbē 
mitrumu, nodrošinot ilgstošu svaigumu.

• Satur CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas savvaļas 
apelsīna miza, citrona miza, greipfrūta miza, laima 
miza, mandarīna miza, tanžerīna miza, klementīna 
miza un bergamotes miza

• Tapiokas ciete absorbē padušu mitrumu, palīdzot 
justies svaigi un sausi visu dienu

• Soda palīdz neitralizēt un novērst nepatīkamu aromātu

dōTERRA DEZODORANTS  
AROMATIZĒTS AR DOUGLAS FIR (ZAĻĀ 
DUGLĀZIJA) UN GREEK ORANGE 
(GRIEĶU APELSĪNS) 
75 g

Maigais dezodorants satur dōTERRA CPTG™ 
kategorijas ēteriskās eļļas Douglas Fir (Zaļā duglāzija) 
un Greek Orange (Grieķu apelsīns). Ēteriskās eļļas 
kopā ar magniju aktīvi aizsargā pret nepatīkamu 
aromātu, un tapioka palīdz absorbēt mitrumu, 
nodrošinot ilgstošu svaigumu.

• Satur CPTG kategorijas ēteriskās eļļas Douglas Fir 
(Zaļā duglāzija) un Greek Orange (Grieķu apelsīns), 
kas veicina pozitīvu, enerģisku noskaņu visas 
dienas garumā

• Tapiokas ciete absorbē padušu mitrumu, palīdzot 
justies svaigi un sausi visu dienu

• Magnijs aizsargā no nepatīkama aromāta
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VEGGIE CAPS 
160 kapsulas

Pielāgojiet ēterisko eļļu uztura 
bagātinātāju režīmu ar veģetārām 
kapsulām, kas ātri un viegli uzsūcas.

• Nesatur konservantus, želatīnu, 
kviešus, cukuru, cieti, piena un 
dzīvnieku izcelsmes produktus

• Gatavotas no inertām augu sastāvdaļām

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

FRACTIONATED COCONUT OIL 
(FRAKCIONĒTA 
KOKOSRIEKSTU EĻĻA) 
115 ml

Ideāli piemērota kombinēšanai ar ēteriskajām 
eļļām ārīgai lietošanai. 

• Pavisam viegls ādu mīkstinošs līdzeklis
• Pilnībā šķīst visās ēteriskajās eļļās; tā ir bez 

smaržas, bezkrāsaina un neatstāj traipus

dōTERRA SPA HAND  
& BODY LOTION  
(ROKU UN ĶERMEŅA LOSJONS) 
200 ml

Palutiniet sevi ar grezno dōTERRA SPA Hand & Body 
Lotion (Roku un ķermeņa losjonu) ar vieglu, netaukainu 
formulu, kas satur hohobas un makadāmijas sēklu eļļas, 
murumuru un kupuasu sēklu sviestu un barojošus  
augu ekstraktus.

• Vienkārši sajauciet ar savu iecienīto ēterisko eļļu, lai 
iegūtu individualizētu aromātisku pieredzi

• Saulespuķes un makadāmijas sēklu eļļa ir zināma 
ar izcilām mitrinošām īpašībām un spēju ādā 
aizturēt mitrumu

PRODUKTI LIETOŠANAI IKDIENĀ
CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu labvēlīgo iedarbību var iegūt, izmantojot vairākas ievadīšanas metodes. 
dōTERRA palīdz atvieglot dažādās ēterisko eļļu izmantošanas iespējas, piedāvājot kvalitatīvus produktus 
saskaņā ar tradicionālo un vēsturisko lietojumu, kā arī līdzekļus mūsdienīgiem lietošanas veidiem, piemēram, 
modernas difūzijas ierīces. Dažādas lietošanas metodes var piedāvāt unikālu un aizraujošu pieredzi ar katru 
eļļu. Noteikti ievērojiet lietošanas ieteikumus, lai lietošana būtu droša.

dōTERRA SPA HAND & BODY 
LOTION 3-PACK (ROKU UN 
ĶERMEŅA LOSJONS – 3 GAB.) 
trīs 200 ml tūbiņas

PRODUKTI LIETOŠANAI IKDIENĀ



CORRECT-X™ 
ESSENTIAL OINTMENT 
(ĒTERISKĀ ZIEDE) 
15 ml

Correct-X™ ir daudzfunkcionāla ziede, kas 
palīdz mīkstināt ādu un uzturēt to tīru, 
kamēr tā atgūstas no stresa. Šī ziede ir bez 
naftas produktiem un konservantiem, ir 
maiga un nav kairinoša, kas to padara par 
ideālu jutīgai ādai.

• Droši un viegli lietot
• Satur CPTG™ kategorijas ēteriskās  

eļļas Frankincense (Vīraks), 
Helichrysum (Salmene), Tea Tree 
(Tējas koks), Cedarwood (Ciedrs)  
un Lavender (Lavanda)

PERSONĪGAJAI APRŪPEI
dōTERRA palīdz lietotājiem risināt bieži sastopamas problēmas, vienlaikus sniedzot personīgu ķermeņa  
kopšanas pieredzi ar ēteriskajām eļļām. Katrs dōTERRA produkts paredzēts ādas barošanai, ļaujot lietotājiem 
vieglāk sasniegt savus mērķus.

GINGER DROPS  
(INGVERA LEDENES)   
30 ledenes

dōTERRA Ginger Drops (Ingvera ledenes) 
sniedz CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas 
Ginger (Ingvers) labvēlīgo iedarbību, kas 
iekļauta no dabīgām izejvielām gatavotā 
dražejā. Eļļas Ginger (Ingvers) saldais un 
pikantais aromāts ir sajaukts ar ēterisko 
eļļu Lemon (Citrons), papildinot dražeju 
bagātīgo garšu. 

• Ērta dražeja ar lielisku garšu
• Sniedz ēterisko eļļu Lemon (Citrons) un 

Ginger (Ingvers) labvēlīgo iedarbību
• Vienkārši glabāt sev tuvumā ceļojot vai, 

kad visvairāk nepieciešams
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dōTERRA AIR™ PRODUKTI
Dziļa elpošana attīra, atbrīvo un stimulē. Tā uzmundrina prātu un aktivizē ķermeni. Tā ir dzīvības pamatā, 
vitalitātes apliecinājums. Lieliskais ēterisko eļļu maisījums, kas ietilpst dōTERRA Air™ maisījumā, sekmē elpceļu 
attīrīšanos un vieglākas elpošanas sajūtu, palīdzot justies ērti visu gadu.



dōTERRA AIR™
ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMS 
15 ml

Šim uzmundrinošajam maisījumam ar piparmētru 
pieskaņu ir nomierinoša iedarbība, kad to ieelpo. 
dōTERRA Air™ ir bagātināts ar ēterisko eļļu 
kombināciju, kas palīdz atvēsināt un uzmundrināt 
ķermeni, radot tīru elpceļu sajūtu.

• Apvieno ēteriskās eļļas Laurel Leaf (Lauru lapa), 
Peppermint (Piparmētra), Eucalyptus (Eikalipts),  
Tea Tree (Tējas koks), Lemon (Citrons), Ravensara 
(Ravensara) un Cardamom (Kardamons)

• Var palīdzēt mazināt sezonālo apdraudējumu ietekmi
• Sekmē mierpilnu miegu

Informāciju par dōTERRA Air Touch skatīt 20. lpp.

dōTERRA AIR™ DROPS (LEDENES) 
30 ledenes

Atlasītu CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu iedarbība, ko 
sniedz dōTERRA Air™ maisījums, ir ietvertas šajā ērtajā 
dražejā ar lielisku garšu.

• Patentētais maisījums satur eļļas Lemon (Citrons), 
Peppermint (Piparmētra), Eucalyptus (Eikalipts), 
Thyme (Timiāns), Melissa (Melisa) un  
Cardamom (Kardamons)

• Izmantojiet kā ātru, parocīgu alternatīvu dōTERRA 
Air maisījumam

• Turiet pa rokai ikdienas vai ceļojumu somā, lai 
saņemtu pielāgotu atbalstu, atrodoties ceļā

dōTERRA AIR™ VAPOUR STICK 
(AROMĀTISKAIS ZĪMULIS) 
12,5 g

Izbaudiet ērtā dōTERRA Air™ Vapour Stick  
(Aromātiskā zīmuļa) ātro absorbciju un vieglo 
uzklāšanu. Unikālo metodi dōTERRA Air ēterisko eļļu 
maisījuma lietošanai var izmantot visur un vienmēr.

• Sniedz stimulējošu aromātu
• Uzklājot ārīgi, ir atvēsinoša un remdējoša iedarbība
• Ātra un ērta lietošana
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DEEP BLUE™ PRODUKTI
Deep Blue™ patentēto maisījumu veido CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu Wintergreen (Ložņu goltjēra), 
Camphor (Kampars), Peppermint (Piparmētra), Ylang Ylang (Ilang ilang), Helichrysum (Salmene),  
Blue Tansy (Biškrēsliņš), Blue Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte) un Osmanthus (Osmants) remdējošā 
kombinācija. Deep Blue maisījums ir pieejams kā krēms, ar lodītes aplikatoru un kā uztura bagātinātājs, 
sniedzot remdējošu un mērķtiecīgu iedarbību.

DEEP BLUE PRODUKTI



DEEP BLUE RUB™
SOOTHING LOTION  
(REMDĒJOŠS LOSJONS)
120 ml

Deep Blue Rub™, kura sastāvā ir Deep Blue remdējošais 
maisījums, ir sportistu iecienītākais produkts.

• Formulā ir Deep Blue patentētais ēterisko eļļu 
maisījums un citas spēcīgas sastāvdaļas

• Paredzēts, lai remdētu, atslābinātu un dabiski 
mierinātu problemātiskās zonas

• Ādu mitrinoša un mīkstinoša pamatvielā, kas ādu 
padara maigu, neatstājot taukainu sajūtu

DEEP BLUE RUB™ PARAUGI 
Desmit 2 ml paraugi

Saņemiet mērķtiecīgu Deep Blue Rub™ iedarbību ērtā 
10 gabalu iepakojumā. Daloties izbaudiet tā remdējošo 
spēku sporta pasākumos, sporta zālē vai pārvietojoties.

• Satur Deep Blue remdējošo maisījumu
• Viegli dalīties un ērti paņemt līdzi

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 augu kapsulas

Tagad Deep Blue™ klāstā ir uztura bagātinātājs, kura 
sastāvā ir spēcīgi polifenoli.

• Satur iesniegta patenta formulas bosvēlijas ekstraktu
• Satur patentētus, standartizētus ingvera, kurkumīna, 

resveratrola ekstraktus un citus polifenolus, kas 
remdē un atbalsta

DEEP BLUE™  VISVAIRĀK PĀRDOTAIS

REMDĒJOŠAIS MAISĪJUMS
5 ml | 10 ml ar lodītes aplikatoru

Deep Blue™, kas ir savstarpēji pastiprinošu CPTG™ 
kategorijas ēterisko eļļu maisījums, uzklājot uz ādas, rada 
siltu, kņudinošu sajūtu.

• Satur ēteriskās eļļas Wintergreen (Ložņu goltjēra), 
Camphor (Kampars), Peppermint (Piparmētra), Blue 
Tansy (Biškrēsliņš), German Chamomile (Ārstnieciskā 
kumelīte) Ylang Ylang (Ilang ilang), Helichrysum 
(Salmene) un Osmanthus (Osmants)

• Izmantojiet remdējošai masāžai

Informāciju par Deep Blue Touch skatīt 20. lpp.
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dōTERRA SERENITY™ PRODUKTI
dōTERRA Serenity™ ir nomierinošs ēterisko eļļu maisījums, kas veicina mieru un relaksāciju. Šī nomierinošā 
maisījuma iedarbību var just uzreiz, vienā mirklī nonākot svētlaimīga miera stāvoklī. dōTERRA Serenity apvieno 
ēteriskās eļļas, kas pazīstamas ar spēju mazināt saspringumu un nomierināt emocijas.



dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS
RESTFUL COMPLEX (NOMIERINOŠAIS KOMPLEKSS 
MĪKSTAJĀS KAPSULĀS)
60 veģetārās mīkstās kapsulas

dōTERRA Serenity™ Softgels (Mīkstās kapsulas) ļauj vienkārši 
iegūt dōTERRA Serenity Restful Blend (Nomierinošā maisījuma) 
sniegto labumu, kas apvieno ēteriskās eļļas Lavender (Lavanda) 
un L-teanīna pastiprināti pētīto iedarbību ar citronu balzāma, 
pasifloras un kumelīšu ekstraktu. Pildīts veģetāriešiem 
piemērotās mīkstajās kapsulās.

• Veģetāriešu mīkstās kapsulas
• Ērti saņemiet labvēlīgu iedarbību no dōTERRA Serenity 

nomierinošā maisījuma parocīgā mīkstajā kapsulā

SERENITY COMBO PACK (KOMBINĒTĀ PAKA) 
15 ml pudelīte un 1 pudelīte mīksto kapsulu

dōTERRA SERENITY™
NOMIERINOŠAIS MAISĪJUMS
15 ml

dōTERRA Serenity™ nomierina emocijas, radot mieru un labsajūtu.

• Satur eļļas Lavender (Lavanda), Cedarwood (Ciedrs), Ho Wood 
(Kamparkoks), Ylang Ylang (Ilang ilang), Marjoram (Majorāns), 
Roman Chamomile (Romiešu kumelīte), Vetiver (Vetīvers), 
Vanilla Extract (Vaniļas ekstrakts), Hawaiian Sandalwood 
(Havajiešu sandalkoks)

• Veicina relaksācijas sajūtu un vidi mierpilnam miegam
• Lietojot ārīgi, Serenity iedarbību var sajust vienā acumirklī
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ON GUARD™ PRODUKTI
On Guard™ ir viens no populārākajiem dōTERRA ēterisko eļļu maisījumiem. Patentētajā eļļu kombinācijā 
ietilpst ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Clove (Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), 
Eucalyptus (Eikalipts) un Rosemary (Rozmarīns), kas nodrošina aktīvu pirmo aizsardzību mājai un 
ķermenim. On Guard maisījums ir iekļauts dažādos dōTERRA produktos, sniedzot daudzveidīgas iespējas 
izmantot spēcīgo iedarbību.

ON GUARD™ MOUTHWASH 
(MUTES SKALOJAMAIS 
LĪDZEKLIS)   
473 ml

Spēcīgais On Guard™, kura sastāvā ir 
patentēts, CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu 
maisījums, apvieno ieguvumu, ko sniedz eļļas 
Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Clove 
(Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), 
Eucalyptus (Eikalipts), Rosemary (Rozmarīns) 
un Myrrh (Mirre) veselīgai mutes tīrībai. 

• Patentēts On Guard maisījums, kurā 
ietilpst ēteriskās eļļas Wild Orange 
(Savvaļas apelsīns), Clove (Krustnagliņa), 
Cinnamon (Kanēlis), Eucalyptus 
(Eikalipts), Rosemary (Rozmarīns), attīra 
mutes dobumu

• Araka ekstrakts palīdz uzturēt zobus tīrus, 
samazinot pārmērīgu aplikuma veidošanos 

• On Guard Mouthwash (Mutes skalojamā 
līdzekļa) lietošana veicina zobu un 
smaganu tīrību

ON GUARD™ HAND 
PURIFYING MIST 
(IZSMIDZINĀMAIS ŠĶĪDUMS 
ROKU ATTĪRĪŠANAI)   
27 ml

On Guard™ Hand Purifying Mist 
(Izsmidzināmajam šķīdumam roku attīrīšanai) 
ir ādu attīrošas īpašības, un tas notīra rokas, 
īpaši plānā kārtiņā nosēžoties uz rokām un ātri 
nožūstot. Roku un virsmu attīrīšana ar ērtu 
izsmidzināmo šķīdumu ir ideāli piemērota 
ceļojumu laikā, skolā, darbā un ģimenē.

• Satur mitrinošu ābolu ekstraktu 
• On Guard ēterisko eļļu maisījumam ir 

uzmundrinošs citrusaugu-garšvielu aromāts
• Ceļojot uzsmidziniet lidmašīnā uz roku 

atbalstiem un paplātes galda 
• Apsmidziniet jogas matracīšus un citu 

vingrošanas inventāru, lai pirms to 
lietošanas attīrītu virsmas 

ON GUARD™ PRODUKTI



ON GUARD™ DROPS (LEDENES) 
30 ledenes

Izbaudiet ērtības, ko piedāvā šīs ledenes kaklam  
ar lielisku garšu.

• Vienmēr pa rokai, kad visvairāk nepieciešams
• Satur On Guard™ ēterisko eļļu maisījumu
• Formula satur dabīgu organisku cukurniedru 

cukuru, organisku brūno rīsu sīrupu

ON GUARD™ TOOTHPASTE  
(ZOBU PASTA) 
113 g

Uztur zobu veselību ar papildu On Guard™ ēterisko 
eļļu maisījuma iedarbību.

• Formula bez fluorīda 
• Ēteriskā eļļa Peppermint (Piparmētra) kopā ar 

On Guard patentēto maisījumu atsvaidzina elpu 
ar kanēļa un piparmētru garšu

 
ON GUARD™ TOOTHPASTE 
SAMPLES (ZOBU PASTAS PARAUGI) 
10 paraugi, katrs 2 g

ON GUARD™+ SOFTGELS 
(MĪKSTĀS KAPSULAS) 
60 veģetārās mīkstās kapsulas

On Guard™+ Softgels (Mīkstās kapsulās) apvienots 
patentētais On Guard ēterisko eļļu maisījums ar 
ēteriskajām eļļām Black Pepper (Melnie pipari), 
Oregano un Melissa (Melisa).

ON GUARD™  VISVAIRĀK PĀRDOTAIS  
ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMS 
15 ml

Vienam no populārākajiem dōTERRA 
maisījumiem – On Guard™ vienmēr jābūt pa rokai 
neticamo ieguvumu dēļ, ko tas var sniegt. 
 
Informāciju par On Guard Touch skatīt 21. lpp.

ON GUARD™ CLEANER 
CONCENTRATE (TĪRĪŠANAS 
KONCENTRĀTS) 
355 ml

On Guard™ Cleaner Concentrate (Tīrīšanas 
koncentrāts), kura sastāvā ir On Guard ēterisko  
eļļu maisījums, ir ideāls tīrīšanas līdzeklis un ir 
neaizstājams ikvienās mājās.

• Nav pievienoti konservanti, tādējādi tas ir efektīvs 
tīrīšanas līdzeklis saimniecībā

• Apvieno sastāvdaļas, kas iegūtas no augiem,  
ar On Guard ēterisko eļļu maisījumu

ON GUARD™ BEADLETS (LODĪTES) 
125 Beadlets (lodītes)

On Guard™ Beadlets (Lodītes) garantē dōTERRA 
patentētā maisījuma, kurā ietilpst eļļas Wild Orange 
(Savvaļas apelsīns), Clove (Krustnagliņa), Cinnamon 
(Kanēlis), Eucalyptus (Eikalipts) un Rosemary 
(Rozmarīns), aromātisku devu, kas ietverta mazās, 
mutē šķīstošās augu lodītēs. 

• Ērtā veidā ļauj gūt On Guard ēterisko eļļu 
maisījuma unikālo iedarbību

• Smaržīga deva ēterisko eļļu Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Clove (Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), 
Eucalyptus (Eikalipts) un Rosemary (Rozmarīns)

ON GUARD™ LAUNDRY DETERGENT 
(VEĻAS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS) 
947 ml

On Guard™ Laundry Detergent (Veļas mazgāšanas 
līdzeklis) ir 6 reizes stiprāks, koncentrēts veļas 
mazgāšanas līdzeklis, kurā apvienots On Guard 
Protective Blend (Aizsargājošā maisījuma) un 
bioloģiskas izcelsmes enzīmu spēks, kas atrod un 
izņem traipus, garantējot izcili tīras drēbes. 

• Satur 10 ml On Guard ēterisko eļļu maisījuma
• Unikāls, dabīgu, bioloģiskas izcelsmes  

enzīmu maisījums
• 64 mazgāšanas reizes vienā pudelē

ON GUARD™ FOAMING HAND WASH 
(PUTOJOŠAIS ROKU  
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS) 
473 ml

On Guard™ Foaming Hand Wash (Putojošais roku 
mazgāšanas līdzeklis) attīra roku ādu, sniedzot 
stimulējošu ēterisko eļļu aromātu un padarot rokas 
svaigi smaržojošas pēc citroniem. 

• Ērti iepakots 473 ml pudelē, ar kuru piepilda  
237 ml putu veidošanas dozatoru

• Formulā ir unikālais On Guard ēterisko  
eļļu maisījums

 
ON GUARD™ FOAMING HAND 
WASH WITH 2 DISPENSERS 
(PUTOJOŠAIS ROKU MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS AR 2 DOZĒTĀJIEM)     
473 ml roku mazgāšanas līdzeklis ar 2 dozētājiem

 
VIENS REZERVES LĪDZEKLIS 
473 ml roku mazgāšanas līdzekļa

 
DIVI REZERVES LĪDZEKĻI 
divi roku mazgāšanas līdzekļi, katrs 473 ml
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Veselīga, mirdzoša āda ar
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™, kas ir dabisku ādas kopšanas produktu ekskluzīva sistēma, baro un mitrina ādu un novērš novecošanās 
redzamās pazīmes. Specializēta tehnoloģija augu apstrādei, kas izmantota Veráge radīšanai, veicina optimālu 
lipīdu līdzsvaru, kas ir tāds pats kā veselīgā un jaunā ādā. Katrs produkts ir radīts no īstām Zemes dāvanām: 
barojošiem augu ekstraktiem, tīrām un spēcīgām CPTG™ kategorijas ēteriskām eļļām un atlasītām dabīgām 
sastāvdaļām. dōTERRA Veráge ādas kopšanas kolekcija sniedz rezultātus, kurus var redzēt un sajust.

ĀDAS KOPŠANA



VERÁGE™ CLEANSER 
(ATTĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS) 
60 ml

Veráge™ Cleanser (Attīrīšanas līdzeklis) padara 
ādu tīru un maigu, un svaigais zālaugu aromāts 
aktivizē maņas. 

• Wild Orange (Savvaļas apelsīns) un Basil 
(Baziliks) ir plaši pazīstami ar savu spēju attīrīt

• Tea Tree (Tējas koks) ir zināms ar attīrošo un 
atjauninošo iedarbību uz ādu

VERÁGE™ TONER  
(TONIZĒJOŠAIS LĪDZEKLIS) 
50 ml

Veráge™ Toner (Tonizējošais līdzeklis) apvieno 
CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas ar barojošajiem 
augu ekstraktiem, kas savelk, tonizē un izlīdzina ādu 
— vienmēr un visur. 

• Sagatavo un atsvaidzina ādu ar CPTG kategorijas 
ēteriskajām eļļām un augu ekstraktiem, kas 
savelk, tonizē un izlīdzina ādu

• Šis tonizējošais līdzeklis ir otrais posms Veráge 
ādas kopšanas režīmā, un tas sagatavo ādu 
bagātīgajām mīkstinošajām un uztura vielām, 
kuras satur Veráge Hydrating Serum (Mitrinošais 
serums) un Moisturiser (Mitrinošais līdzeklis)

• Vienkārša uzklāšana ar izsmidzināšanu

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HYDRATING SERUM (IMMORTELLE 
MITRINOŠAIS SERUMS) 
15 ml

Lietojiet Veráge™ Immortelle mitrinošo serumu, lai 
pārliecinātos, ka novecošanos var novērst. Spēcīgajā 
formulā apvienotas CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas 
ar īpašu augu tehnoloģiju, kas nodrošina optimālu 
lipīdu līdzsvaru gludākai un vizuāli jaunākai ādai.

• Lai āda kļūtu mirdzoša, izmantotas tās pašas 
CPTG kategorijas ēteriskās eļļas kā populārajā 
dōTERRA Salubelle™ maisījumā

• Lipīdu kompleksu nevar salīdzināt ar tipisku 
mitrinošo līdzekli, jo tajā izmantoti lipīdi, kas 
līdzīgi ādā esošajiem jaunībā

VERÁGE™ MOISTURISER 
(MITRINOŠAIS LĪDZEKLIS) 
30 ml

Veráge™ Moisturiser (Mitrinošais līdzeklis), kas lieliski 
piemērots visiem ādas tipiem, satur CPTG™ 
kategorijas ēteriskās eļļas Geranium (Ģerānija) un 
Juniper Berry (Kadiķoga) un jasmīna un 
smiltsērkšķa ogu absolūtus, kā arī augu ekstraktus, 
kas veic ādas dziļu mitrināšanu un barošanu.

• Smiltsērkšķa ogas un karitē sviests baro un 
izlīdzina ādu

VERÁGE™ ĀDAS KOPŠANAS 
KOLEKCIJA 
Kolekcija, kurā ietilpst Veráge™ Cleanser 
(Attīrīšanas līdzeklis), Toner (Tonizējošais 
līdzeklis), Immortelle Hydrating Serum 
(Immortelle mitrinošais serums) un Moisturiser 
(Mitrinošais līdzeklis) skaistai un veselīgai ādai. 

KLĪNISKI APLIECINĀTI VERÁGE SASTĀVDAĻU 
SNIEGTI IEGUVUMI
•  Izlīdzina ādas struktūru
•  Samazina ādas defektus
•  Ādu padara vizuāli jaunāku
•  Redzami samazina poras
•  Izlīdzina ādas toni
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ĀDAS KOPŠANA

YARROW|POM PRODUKTI
Savstarpēji papildinošo pelašķu ēteriskās eļļas un auksti spiesta granātābolu sēklu eļļas kombinācija piedāvā 
jaunu vitalitātes un mirdzošas ādas standartu. dōTERRA Yarrow|Pom kolekcijas galvenās sastāvdaļas ir 
pelašķu ēteriskā eļļa un auksti spiesta granātābolu sēklu eļļa, un šajā kolekcijā ietilpst: Yarrow|Pom Active 
Botanical Duo (Aktīvais augu duets) un Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Ķermeņa atjauninošais serums). 
Produkti Yarrow|Pom kolekcijā ir patiešām iedarbīgi, sniedzot spēcīgu ieguldījumu no augiem vispārējā 
labsajūtā. Zinātniski izstrādātā produktu līnija ir revolucionāra un svaiga pieeja skaistumam.
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YARROW|POM 
ACTIVE BOTANICAL DUO  
(AKTĪVAIS AUGU DUETS)
30 ml

Yarrow|Pom ir ekspertu radīts patentēts maisījums, 
ko veido pelašķa ēteriskā eļļa un auksti spiesta 
granātābolu sēklu eļļa, un to ir paredzēts lietot  
kā pirmo palīdzību, lai remdētu ādu un radītu 
nomierinošu ietekmi uz emocijām dienas gaitā.

• Lietojiet kā ādas kopšanas režīma daļu, lai iegūtu 
veselīga, jauneklīga izskata ādu un samazinātu 
ādas nepilnības

• Pievienojiet mitrinošajam līdzeklim  
papildus mitrināšanai

• Veiciet remdējošu masāžu

YARROW|POM  
BODY RENEWAL SERUM (ĶERMEŅA 
ATJAUNINOŠAIS SERUMS)
100 ml

Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Ķermeņa 
atjauninošais serums) ir grezns, zīdains serums, kas 
satur spēcīgus, bioloģiski aktīvus savienojumus, 
sniedzot vislabāko ādas un skaistumkopšanas 
risinājumu. Pelašķa ēteriskā eļļa un auksti spiesta 
granātābolu sēklu eļļa darbojas savstarpēji 
papildinoši, veicinot vizuāli veselīgu ādas izskatu. 
Šajā serumā ir CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas 
Roman Chamomile (Romiešu kumelīte), Yuzu (Judzu 
ciitrons), Peppermint (Piparmētra) un Cananga 
(Kananga). Eļļas Jojoba (Hohoba), Sunflower 
(Saulespuķe) un Grape Seed (Vīnogu sēklas) sniedz 
dziļu mitrināšanu. Turklāt kafijas pupiņu ekstrakts 
un granātābola esteri var palīdzēt uzlabot ādas 
mirdzumu un ādas izskatu, sniedzot ādai dzīvīgu 
mirdzumu no galvas līdz kājām.

• Pelašķa ēteriskā eļļa veicina ādas vizuāli  
veselīgu izskatu

• Eļļas Jojoba (Hohoba), Sunflower (Saulespuķe), 
Avocado (Avokado) un Grape Seed (Vīnogu sēklas) 
palielina ādas mitrināšanu

• Kafijas sēklu ekstrakta iedarbība ādai ir 
kondicionējoša un palīdz nodrošināt gludu ādu

• Yarrow|Pom Body Renewal Serum (Ķermeņa 
atjauninošā seruma) sastāvā ir spēcīgi bioloģiski 
aktīvi savienojumi



FACIAL CLEANSER  
(SEJAS ATTĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS) 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care Facial Cleanser 
(Sejas attīrīšanas līdzeklis) paredzēts lietošanai 
katru dienu, no rīta un vakarā, lai palīdzētu 
saglabāt ādu attīrītu un tīru. Nātrija kokoila 
izetionāta un stearīnskābes dabīgie attīrītāji 
maigi nomazgā netīrumus, padarot ādu vizuāli 
tīru, svaigu un gludu. Attīrīšanas līdzeklis satur 
CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas Tea Tree (Tējas 
koks) un Peppermint (Piparmētra), kurām abām 
ir atsvaidzinošs aromāts, kas padara sejas 
kopšanu vēl patīkamāku.

dōTERRA™ ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care ir ādas pamatkopšanas produktu klāsts, kas paredzēts, lai palīdzētu ādai justies un 
izskatīties jaunai, veselīgai un brīnišķīgai, maksimāli palielinot rūpīgi atlasīto CPTG™ ēterisko eļļu spēku, kas ikvienā 
produktā apvienots ar progresīvu tehnoloģiju radītām sastāvdaļām un dabīgiem ekstraktiem. dōTERRA Essential 
Skin Care klāsts radīts novecošanās redzamajām pazīmēm un novērš turpmākas novecošanās ietekmi.

INVIGORATING SCRUB 
(STIMULĒJOŠAIS SKRUBIS) 
70 g

dōTERRA Invigorating Scrub (Stimulējošais 
skrubis) palīdzēs iegūt svaigu, atjaunotu ādu. 
Invigorating Scrub (Stimulējošais skrubis) 
ietilpst Essential Skin Care klāstā un satur 
CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas Grapefruit 
(Greipfrūts) un Peppermint (Piparmētra), kas 
rada atsvaidzinošu un aromātisku pieredzi. 
Turklāt hohobas esteri Invigorating Scrub 
(Stimulējošajā skrubī) izlīdzina ādu, savukārt, 
mandarīna, jasmīna un diždadža ekstraktu augu 
vielas palīdz tonizēt, nogludināt un mitrināt.

TIGHTENING SERUM 
(SAVELKOŠAIS SERUMS) 
30 ml

dōTERRA Tightening Serum (Savelkošais 
serums), kura sastāvā ir CPTG™ (sertificētas 
testētas tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas 
Frankincense (Vīraks), Hawaiian Sandalwood 
(Havajiešu sandalkoks) un Myrrh (Mirre), ir 
zinātniski izstrādāts, lai veicinātu ādas 
mitrināšanu, vienlaikus samazinot ādas 
nepilnības. Tightening Serum (Savelkošais 
serums) savelk un izlīdzina ādu, jo tā sastāvā  
ir dabīgi ekstrakti un citas rūpīgi atlasītas 
sastāvdaļas, kuru spēja padarīt ādu tvirtāku  
un vizuāli jaunāku, ir zinātniski pierādīta.

ĀDAS KOPŠANA



PORE REDUCING TONER 
(PORAS SAMAZINOŠAIS 
TONIZĒJOŠAIS LĪDZEKLIS) 
118 ml

dōTERRA Pore Reducing Toner (Poras 
samazinošais tonizējošais līdzeklis) ir 
paredzēts poru pamanāmai samazināšanai, 
un tas satur CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas 
Lavender (Lavanda), German Chamomile 
(Ārstnieciskā kumelīte), Ylang Ylang (Ilang 
ilang) ādas remdēšanai. Turklāt novatoriski 
iegūti augļu un augu ekstrakti tonizē un 
līdzsvaro ādu, palielina mitruma līmeni un 
palīdz saglabāt veselīgu sejas ādas krāsu.

ANTI-AGING MOISTURISER 
(PRETNOVECOŠANĀS 
MITRINOŠAIS LĪDZEKLIS) 
50 ml

Neatkarīgi no vecuma vienmēr ir svarīgi 
rūpēties par savu ādu, un dōTERRA 
Anti-Aging Moisturiser (Pretnovecošanās 
mitrinošais līdzeklis) var palīdzēt paveikt šo 
darbu. Mitrinošais līdzeklis apvieno progresīvas 
sastāvdaļas ar CPTG™ kategorijas ēteriskajām 
eļļām Lavender (Lavanda), Jasmine (Jasmīns), 
Geranium (Ģerānija) un Frankincense (Vīraks). 
Šīs sastāvdaļas darbojas kopā, lai radītu  
maigas, veselīgas ādas sajūtu.

BRIGHTENING GEL  
(GAIŠINOŠĀ ŽELEJA) 
30 ml

CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas FCF (bez 
furokumarīna) Bergamot (Bergamote), 
Juniper Berry (Kadiķoga) un Melissa (Melisa) 
ar dabīgiem ekstraktiem, vitamīniem un 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas, padara 
gaišāku un izlīdzina ādas toni. dōTERRA 
Brightening Gel (Gaišinošā želeja) ir maigs 
un efektīvs veids, kā padarīt ādu pamanāmi 
gaišāku, samazinot tumšos plankumus un 
hiperpigmentāciju un neizmantojot nesaudzīgas 
ķīmiskās vielas, kuras tiek lietotas citos 
gaišinošos līdzekļos. Var izmantot visai sejai vai 
lietot uz noteiktām tumšākām ādas vietām.

ANTI-AGING EYE CREAM 
(PRETNOVECOŠANĀS  
ACU KRĒMS) 
15 ml

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream 
(Pretnovecošanās acu krēms) apvieno klīniski 
pārbaudītas sastāvdaļas ar CPTG™ ēteriskajām 
eļļām Frankincense (Vīraks), Ylang Ylang (Ilang 
ilang) un Blue Tansy (Biškrēsliņš), lai novērstu 
novecošanās pazīmes maigajā ādā ap acu zonu, 
palīdzot laika gaitā samazināt smalkās līnijas un 
grumbiņas. Novatoriskā formula mitrina ādu un 
uzlabo ādas tvirtumu un tonusu. Unikālais 
tērauda lodītes aplikators atvēsina un remdē ādu 
zem acīm, palīdzot mazināt pietūkumu, 
vienlaikus maigi uzklājot krēmu mērķa zonām.

HYDRATING CREAM 
(MITRINOŠAIS KRĒMS) 
48 g

dōTERRA Hydrating Cream (Mitrinošais krēms) ir 
bagāts ar mīkstinošām vielām un probiotikām, lai 
nodrošinātu intensīvu ādas mitrināšanu un 
barošanu. Tā ir intensīva mitrināšana, ko āda jau ir 
gaidījusi. Hydrating Cream (Mitrinošais krēms) 
palīdz mazināt ādas nepilnības, palīdz atjaunot 
ādas aizsardzību, lai tā būtu vizuāli jaunāka, un tā 
bagātīgā formula sniedz aktīvas mitrināšanas 
maksimumu, neatstājot taukainu sajūtu. 
Sastāvdaļas tika rūpīgi izvēlētas, lai jauninātu ādu, 
kā arī palīdzētu mazināt redzamās novecošanās 
pazīmes, kas radušās dabiski vai apkārtējās vides 
ietekmē. Lietojiet no rīta un vakarā.

SALUBELLE™  
SKAISTUMA MAISĪJUMS 
10 ml ar lodītes aplikatoru

Šis patentētais maisījums apvieno retas ēteriskās 
eļļas, kas kopš seniem laikiem ir lietotas 
ieguvumu dēļ, ko tās sniedz ādas skaistumam. 
Salubelle™ skaistuma maisījums ir izstrādāts 
ādas atbalstam, vienlaicīgi palīdzot samazināt 
faktorus, kas veicina ādas novecošanos. Šīs 
unikālās ēteriskās eļļas ir prasmīgi atlasītas, lai 
radītu labvēlīgu iedarbību uz ādu. Ērtais lodītes 
aplikators padara vieglu Salubelle maisījuma 
uzklāšanu uz sejas, kakla un dekoltē zonas. 

• Palīdz samazināt ādas defektus
• Padara ādu vizuāli jaunāku
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ ir trīs posmu sistēma, kas darbojas savstarpēji pastiprinoši, katram produktam papildinot 
nākamo, lai rūpīgi notīrītu un attīrītu ādu, un sniegtu optimālu mitrināšanu ar līdzsvarotu mitruma līmeni. 
HD Clear sastāvdaļas, kas izgatavotas no tīriem augu ekstraktiem, ar maigu un nomierinošu, bet efektīvu 
spēku iedarbojas uz ādu. Izmantojot HD Clear katru dienu, samazināsies ādas nepilnības, tiks veicināts 
vienmērīgs un veselīgs ādas izskats un āda tiks nomierināta. HD Clear sniedz dabisku risinājumu visu 
vecumu problemātiskai ādai.

ĀDAS KOPŠANA



HD CLEAR™  
(ĀRĪGAIS MAISĪJUMS) 
10 ml ar lodītes aplikatoru

HD Clear™ ārīgais maisījums visu vecumu 
problemātisku ādu padara vienmērīgu un gludu. 
Formulā ir sējas melnsēklītes sēklu eļļa un CPTG™ 
kategorijas ēteriskās eļļas, un produktu var uzklāt 
konkrētām vietām uz sejas un ķermeņa.

• Satur unikālu sējas melnsēklītes sēklu eļļas 
apvienojumu ar CPTG kategorijas ēteriskās 
eļļas Ho Wood (Kamparkoks), Tea Tree (Tējas 
koks), Eucalyptus (Eikalipts), Geranium 
(Ģerānija) un Litsea

• Veicina tīras sejas ādas uzturēšanu un palīdz 
ādai būt gludai un attīrītai

HD CLEAR™ FOAMING FACE 
WASH (PUTOJOŠAIS SEJAS 
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS) 
50 ml

Atklājiet ideālu risinājumu visu vecumu 
problemātiskai ādai ar HD Clear™ Foaming Face 
Wash (Putojošo sejas mazgāšanas līdzekli).

• Eļļa Tea Tree (Tējas koks) ir zināma ar  
spēju attīrīt ādu

• Īpašais aļģu ekstrakts palīdz mitrināt ādu

HD CLEAR™ FACIAL LOTION 
(SEJAS LOSJONS) 
50 ml

HD Clear™ Facial Lotion (Sejas losjons) ir 
viegls, netaukains mitrinošais līdzeklis, kas 
ātri iesūcas un visas dienas garumā uztur 
ādu bez nepilnībām. Patentētās formulas 
produkts, kas izgatavots no botāniskajiem 
ekstraktiem un CPTG™ (sertificētas testētas 
tīrības kategorija) ēteriskajām eļļām, uzlabo 
ādas tekstūru, nodrošina optimālu mitrināšanu 
un vienmērīgu ādas krāsu. 

• Satur unikālu sējas melnsēklītes sēklu eļļas 
apvienojumu ar CPTG kategorijas ēteriskās 
eļļas Ho Wood (Kamparkoks), Tea Tree (Tējas 
koks), Eucalyptus (Eikalipts), Geranium 
(Ģerānija) un Litsea (Verbena)

• Dabīgi iegūtas aminoskābes uzlabo  
ādas tekstūru

HD CLEAR™ KIT (KOMPLEKTS)
Komplektā ietilpst HD Clear™ Foaming Face 
Wash (putojošais sejas mazgāšanas līdzeklis), 
ārīgais maisījums un Facial Lotion (Sejas losjons), 
kas padara ādas krāsu skaisti harmonisku.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA klāstā ir produkti ar pievienotām ēteriskajām eļļām, kas sniedz aromātisku spa pieredzi 
mājās. Katrs produkts ir rūpīgi izstrādāts un sastāv no dabīgām sastāvdaļām, lai padarītu ādu mīkstu, gludu 
un svaigu visas dienas garumā.

MOISTURISING BATH BAR  
(MITRINOŠĀS VANNAS ZIEPES) 
113 g

dōTERRA SPA Moisturising Bath Bar (Mitrinošās vannas ziepes) ir 
unikālas un sniegs vienreizēju sajūtu, putas, aromātu un attīrīšanu. 
Izbaudiet bagātīgu, attīrošu, aromātisku spa pieredzi ar dōTERRA 
patiesi unikālajām vannas ziepēm.

• Ēteriskā eļļa Bergamot (Bergamote) attīra un nomierina ādu
• Greipfrūtam piemīt aktivizējoša smarža, kas uzmundrina noskaņojumu
• Hohobas sēklu eļļa dziļi mitrina 
• Turiet vannas tuvumā, lai varētu ērti paņemt

Pieejamas arī iepakojumā ar 3 gab.

CITRUS BLISS™ INVIGORATING BATH BAR  
(STIMULĒJOŠAS VANNAS ZIEPES)   
113 g

Citrus Bliss™ Invigorating Bath Bar (Stimulējošās vannas ziepes) rada 
uzmundrinošu, attīrošu pieredzi un sniedz enerģisku stimulu ikdienas 
gaitās. Unikālais ēterisko eļļu patentētais maisījums Citrus Bliss rada 
harmonisku un pacilājošu aromātu. 

• Formulā iekļauts Citrus Bliss stimulējošais maisījums, kurā ietilpst eļļas 
Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Lemon (Citrons), Grapefruit 
(Greipfrūts), Mandarin (Mandarīns), Bergamot (Bergamote),  
Tangerine (Tanžerīns), Clementine (Klementīns), kas palīdz  
relaksēties un uzmundrina noskaņojumu 

• Saulespuķu vaska lodītes un apelsīna mizas pulveris dabīgi darbojas kā 
pīlings, mīkstinot un izlīdzinot ādu un stimulējot tās atjaunošanos

• No augiem iegūtais glicerīns mitrina ādu un palīdz saglabāt tās mitrumu, 
viegli uzklājoties kā mīkstas ziepju putas

Pieejamas arī iepakojumā ar 3 gab.

SERENITY™ BATH BAR (VANNAS ZIEPES)   
113 g

dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar (Vannas ziepes) sniedz vienreizēju 
sajūtu, putas, aromātu un attīrīšanu. Vannas ziepes, kas satur nomierinošo 
un relaksējošo dōTERRA Serenity nomierinošā maisījuma aromātu, 
nogādās jūs svētlaimes mierā.

• dōTERRA Serenity ēterisko eļļu maisījums rada nomierinošu atmosfēru
• Hohobas sēklu eļļa ir pazīstama ar savu ātro uzsūkšanās un dziļas 

mitrināšanas spēju
• No augiem iegūtais glicerīns mitrina ādu un palīdz saglabāt mitrumu ādā, 

viegli uzklājoties ar mīkstām ziepju putām
• Alvejas sula uz ādu iedarbojas mitrinoši, remdējoši un mīkstinoši
• Dabīgais kaolīna māls piešķir ziepēm skaistu lavandas nokrāsu

Pieejamas arī iepakojumā ar 3 gab.

BALANCE™ BATH BAR (VANNAS ZIEPES)  JAUNS!    
113 g

dōTERRA Balance™ Bath Bar (Vannas ziepes) satur dōTERRA Balance 
zemējošo maisījumu, radot nomierinošu un līdzsvarojošu pieredzi. Vannas 
ziepēm, kas satur patentētu CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu kombināciju 
Black Spruce (Melnā egle), Ho Wood (Kamparkoks), Frankincense (Vīraks), 
Blue Tansy (Biškrēsliņš) un German Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte), ir 
silts koksnes aromāts. 

• Āfrikas melno ziepju, karitē riekstu sviesta, kokosriekstu eļļas, palmu kodolu 
eļļas un kakao sēnalu kombinācija sniedz pilnībā mitrinātas ādas sajūtu

• Ādu mīkstinošā viela — saulespuķu eļļa mitrina un atjauno ādu
• Satur CPTG kategorijas ēteriskās eļļas Black Spruce (Melnā egle), Ho 

Wood (Kamparkoks), Frankincense (Vīraks), Blue Tansy (Biškrēsliņš) un 
German Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte)

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™HAND LOTION 
(ROKU LOSJONS) 
75 ml

Vieglā, mitrinošā formula satur kondicionējošas, 
mīkstinošas vielas un dabīgus augu ekstraktus, kas 
uztur ādu veselīgu un mitrinātu. Citrus Bliss™ 
patentētais maisījums, kas iecienīts uzmundrinošā 
aromāta dēļ, papildina losjonu ar enerģiskām un 
atsvaidzinošām īpašībām.

• Netaukainas formulas losjons sniedz 
mitrināšanu roku ādai

• Saulespuķes un makadāmijas sēklu eļļa ir zināma 
ar izcilām mitrinošām īpašībām un spēju ādā 
aizturēt mitrumu

• Parocīgs izmērs — lieliski piemērots ceļošanai vai 
izmantošanai mājās un darbā

DETOXIFYING MUD MASK 
(ATTĪROŠA DUBĻU MASKA) 
113,4 g

Lutiniet savu ādu ar augstu vērtētām Zemes 
dāvanām – CPTG™ kategorijas ēteriskajām eļļām, 
zemes māliem, attīrošām minerālvielām un 
barojošām augu vielām. 

• Satur ēteriskās eļļas Myrrh (Mirre), Juniper Berry 
(Kadiķoga) un Grapefruit (Greipfrūts), kuras 
zināmas ar spēju attīrīt un nogludināt ādu

• Karitē sviests sniedz mitrinātas ādas sajūtu

HAND AND BODY LOTION  
(ROKU UN ĶERMEŅA LOSJONS) 
200 ml

Palutiniet sevi ar grezno doTERRA SPA Hand 
& Body Lotion (Roku un ķermeņa losjonu) ar 
vieglu, netaukainu formulu, kas satur hohobas un 
makadāmijas sēklu eļļas, murumuru un kupuasu 
sēklu sviestu un barojošus augu ekstraktus. 

• Vienkārši sajauciet ar savu iecienīto ēterisko eļļu, 
lai iegūtu individualizētu aromātisku pieredzi

• Saulespuķes un makadāmijas sēklu eļļa ir zināma 
ar izcilām mitrinošām īpašībām un spēju ādā 
aizturēt mitrumu

• Netaukainas formulas losjons ādu padara 
veselīgu, maigu un gludu

Pieejamas arī iepakojumā ar 3 gab.

HYDRATING BODY MIST 
(MITRINOŠS ĶERMEŅA 
IZSMIDZINĀMAIS ŠĶĪDUMS)   
125 ml

Sajūtiet ūdens satura atjaunošanos visa ķermeņa 
ādā! Mūsu Beautiful valdzinošā ēterisko eļļu 
maisījuma sniegtie ieguvumi ir apvienoti ar 
kokosrieksta, saulespuķu sēklu, avokado un 
pasifloras augļu. Šis mitrinošais aerosols palīdzēs 
radīt veselīga izskata un mirdzošu ādu. 

• Palīdz ādai justies tīrai un pabarotai, atstājot 
atsvaidzinošu aromātu

• Saulespuķes sēklu, avokado un pasifloru augļu 
eļļas palīdz nomierināt, mīkstināt un mitrināt ādu, 
radot veselīgu mirdzumu 

• Kapril- /kaprilskābes triglicerīds (iegūts no 
kokosrieksta) kondicionē un uztur ādas  
dabīgo barjeru

LIP BALM (LŪPU BALZĀMS) 
Original, Tropical vai Herbal | 4,5 g

dōTERRA SPA Lip Balm (Lūpu balzāmam) ir 
dabīga formula, kuras sastāvā ir augu eļļas, augi 
un ēteriskās eļļas, kas palīdz mitrināt un remdēt 
lūpas, vienlaikus ļaujot baudīt unikālu ēterisko 
eļļu aromātu un garšu. Original Lip Balm (Lūpu 
balzāma) formula ir bagātināta ar ēteriskajām 
eļļām Wild Orange (Savvaļas apelsīns) un 
Peppermint (Piparmētra). Herbal Lip Balm (Lūpu 
balzāms) satur uzmundrinošu ēterisko eļļu Lemon 
Verbena (Citronverbena), Marjoram (Majorāns) 
un Spearmint (Krūzmētra) maisījumu. Tropical 
Lip Balm (Lūpu balzāma) debešķīgo aromātu 
rada ēteriskās eļļas Ylang Ylang (Ilang ilang), 
Clementine (Klementīns) un Lime (Laims).

• Katrs lūpu balzāms satur atlasītus ēterisko eļļu 
maisījumus, kas sniedz unikālas sajūtas 

• Moringa eļļa ir ādu mīkstinoša viela, kas palīdz 
uzlabot lūpu izskatu un struktūru

• Avokado eļļa mitrina lūpas, sniedz 
neaizstājamās taukskābes un mīkstina,  
padarot tās vizuāli veselīgas

Pieejamas arī 3 gab. iepakojumā; pa vienam no katra aromāta.

REFRESHING BODY WASH 
(ATSVAIDZINOŠS ĶERMEŅA 
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS) 
250 ml

dōTERRA SPA Refreshing Body Wash 
(Atsvaidzinošais ķermeņa mazgāšanas līdzeklis) 
ir dabīgs, eļļas saturošs ķermeņa mazgāšanas 
līdzeklis, kas sniedz bagātīgu, attīrošu, aromātisku 
spa pieredzi. 

• Ēteriskā eļļa Bergamot (Bergamote) nodrošina 
uzmundrinošu un zemējošu aromātu

• Greipfrūtam piemīt aktivizējoša un atsvaidzinoša 
smarža, kas uzmundrina noskaņojumu

• Nātrija metiloeoila taurāts ir maigs attīrīšanas 
līdzeklis, kas iegūts no augu tauku un eļļu 
dabīgām neaizstājamām taukskābēm 

REPLENISHING BODY BUTTER 
(ATJAUNOJOŠS ĶERMEŅA SVIESTS) 
198 g

Lutiniet ādu ar bagātīgo un mitrinošo dōTERRA 
SPA Replenishing Body Butter (Atjaunojošo 
ķermeņa sviestu). Šīs dabiskās formulas pamatā ir 
karitē un kakao sēklu sviesta kombinācija. Karitē un 
kakao produkti ir zināmi ar spēju dziļi mitrināt ādu 
un veicināt tās pakļāvību.

• Ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Douglas Fir (Zaļā duglāzija) un Frankincense 
(Vīraks) sniedz uzmundrinošu aromātisku iedarbību

• Karitē sviests dziļi mitrina un veicina ādas elastību
• Hohobas sēklu eļļa ātri iesūcas ādā, to mitrinot 

un mīkstinot

EXFOLIATING BODY SCRUB 
(EKSFOLIĒJOŠAIS  
ĶERMEŅA SKRUBIS) 
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub 
(Eksfoliējošais ķermeņa skrubis) ir lolojošs 
ķermeņa skrubis. Cukurniedre tā sastāvā veic 
maigu pīlingu un nogludina ādu, padarot to 
veselīgi mirdzošu.

• Saldo mandeļu eļļa mitrina ādu un padara to 
īpaši gludu

• Saulespuķes eļļa ādu padara maigu un gludu
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Skaisti, spīdīgi mati ar dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ HAIR CARE 
(MATU KOPŠANAS) LĪDZEKĻIEM
 Ēterisko eļļu nomierinošās un attīrošās īpašības, kas ir noderīgas tik daudziem mūsu ikdienas uzdevumiem, 
padara tās noderīgas arī tīru, veselīgu matu uzturēšanai. Izmantojot matu kosmētikas produktus, kam 
pievienotas spēcīgas ēteriskās eļļas, iespējams viegli iegūt mīkstus un spīdīgus matus, nepakļaujot sevi 
nesaudzīgām sastāvdaļām, kuras visbiežāk ir parastos matu kopšanas līdzekļos.
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LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA

•  Palīdz aizsargāt krāsotus matus
•  Pierādīta mīkstinoša iedarbība
•  Labāka kondicionēšana un atšķetināšana
•  Uztur mitruma līmeni matos un galvas ādā

•  Spēcīgi un vizuāli gludi mati
•  Mazāk nolūzušu matu
•   Ēterisko eļļu patentētais maisījums padara matus  

un galvas ādu vizuāli veselīgu

MATU KOPŠANAS LĪDZEKĻU SASTĀVDAĻU IEDARBĪBA

ŠAMPŪNA/KONDICIONIERA 
PARAUGI 
desmit saderīgi komplekti

ŠAMPŪNS, 2 GAB.
divas 250 ml pudeles

KONDICIONIERIS, 2 GAB.
divas 250 ml pudeles

ŠAMPŪNS UN KONDICIONIERIS
katram viena 250 ml pudele

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ROOT TO TIP SERUM  
(SERUMS MATIEM „NO SAKNĒM 
LĪDZ GALIEM”) 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root to Tip Serum 
(Serums matiem „No saknēm līdz galiem”) ir 
radīts ar profesionālu frizētavas formulu, kas 
satur ēteriskās eļļas un barojošus lipīdus, 
padarot matus gludus un spīdīgus un galvas 
ādu vizuāli veselīgu.

• Satur ēteriskās eļļas Lavender (Lavanda), 
Peppermint (Piparmētra), Marjoram 
(Majorāns), Cedarwood (Ciedrs), Lavandin 
(Lavandīns) Rosemary (Rozmarīns), Niaouli 
un Eucalyptus (Eikalipts)

• Nekavējoties sniedz kondicionēšanu, 
nogludināšanu un spīdumu

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
PROTECTING SHAMPOO 
(AIZSARGĀJOŠAIS ŠAMPŪNS) 
250 ml

Izbaudiet dōTERRA Salon Essentials™ 
Protecting Shampoo (Aizsargājošā šampūna) 
profesionālo formulu, kas satur CPTG™ ēteriskās 
eļļas, maigus attīrītājus un augu ekstraktus.

• Ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns) 
un Lime (Laims) un augu ekstrakti nodrošina 
maigas putas un pastiprinātu attīrīšanu

• Maigi izņem matos un galvas ādā 
sakrājušos netīrumus

• Viegli mitrina matus, padarot mīkstus un 
pievilcīgus kā tikko no frizētavas

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
SMOOTHING CONDITIONER 
(NOGLUDINOŠAIS 
KONDICIONIERIS) 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Smoothing 
Conditioner (Nogludinošais kondicionieris) 
nolīdzina mata virsmu un nodrošina 
antistatisku iedarbību, kas matu šķipsnas notur 
kopā veidošanas laikā – tādējādi mati izskatās 
gludi un vienmērīgi.

• Augu ekstrakti saglabā matu krāsu un sniedz 
aizsardzību, kā arī lipīdi palīdz matiem 
izskatīties veselīgiem

• Nodrošina dziļu, kondicionējošu iedarbību, kas 
īpaši paredzēta ķīmiski apstrādātiem matiem

• Citas dabīgās sastāvdaļas sniedz matiem 
spēcīgu un veselīgu izskatu

Šīs preces pieejamas, tikai izmantojot 
Loyalty Rewards Program —LRP 
(lojalitātes prēmiju programmu). (Sīkāku 
informāciju skatiet uz aizmugurējā vāka.)
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dōTERRA Healing Hands™ pasaulei sniedz dziedināšanu un cerību, nodrošinot pasaules kopienas ar 
instrumentiem, kas nepieciešami, lai tās kļūtu pašpietiekamas. Cilvēkiem tiek dotas iespējas un tiek mainīta 
dzīve, izveidojot projektus, kas atrisina mikrokredītu aizdevumu vajadzību; nodrošina piekļuvi veselības 
aprūpei, izglītībai, sanitārijas iespējām un tīram ūdenim; kā arī cīnās pret bērnu seksuālo tirdzniecību. 
Pievienojieties mums šajos centienos.* dōTERRA apmaksā visas fonda pieskaitāmās un administratīvās 
izmaksas, nodrošinot, ka 100 % no visiem ziedojumiem nonāk tieši pie tiem, kam atbalsts jāsaņem.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation ir ASV fonds.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml ar lodītes aplikatoru

dōTERRA Hope™ Touch ir atšķirīgs ēterisko eļļu 
maisījums, kas apvieno eļļas Bergamot 
(Bergamote) svaigo smaržu ar Ylang Ylang 
(Ilang ilang), Frankincense (Vīraks) un nedaudz 
vaniļas pupiņu absolūta sildošo aromātu.

• Uzklājiet uz delnu locītavām, kakla un pulsa 
punktiem, lai iegūtu individuālas smaržas

• Turiet rokas somā un uzklājiet dienas gaitā, 
lai uzlabotu garastāvokli

• Parocīga un ērta pudelīte ar lodītes aplikatoru 
vienkāršai lietošanai dienas garumā

dōTERRA SPA 
ROSE HAND LOTION  
(ROŽU ROKU LOSJONS) 
100 ml

dōTERRA SPA Rose Hand Lotion (Rožu roku 
losjons) ir viegls, kārdinošs losjons, kas satur 
CPTG™ kategorijas ēterisko eļļu Rose (Roze) 
un padara ādu gludu un skaistu. Ēteriskā eļļa 
Rose (Roze) ir dōTERRA visvērtīgākā ēteriskā 
eļļa, un piešķir roku losjonam unikālu aromātu 
un labvēlīgu iedarbību uz ādu. 

• Saulespuķes un makadāmijas sēklu eļļa ir 
zināma ar izcilām mitrinošām īpašībām un 
spēju ādā aizturēt mitrumu

• Netaukainas formulas losjons sniedz 
mitrināšanu roku ādai

dōTERRA Hope Touch vai dōTERRA SPA Rose 
Hand Lotion (Rožu roku losjona) neto cenas vērtība 
tiek ziedota iniciatīvai dōTERRA Healing Hands.
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†Oligonol™ ir AminoUp Chemical Co., LTD prečzīme.

Ikdienas atbalstam un atvieglojumam 
ZENGEST UZTURA BAGĀTINĀTĀJI
Katrs produkts ZenGest™ produktu klāstā ir izgatavots no patentētām ēteriskajām eļļām un ir paredzēts tam, lai 
varētu to izmantot gan mājās, gan pārvietojoties. Izmēģiniet visu ZenGest produktu klāstu, un sajūtiet to 
atbalstošo iedarbību.



Nevar aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

ZENGEST TERRAZYME™  
90 kapsulas

ZenGest TerraZyme™ ir patentēta tādu fermentu 
kombinācija, kuri visdrīzāk trūkst mūsdienu uzturā. 
Terrazyme palīdzēs sajust veselīga uztura 
priekšrocības, veicinot ķermenim nepieciešamu 
uzturvielu uzņemšanu.

• HPMC augu kapsulas, kas nesatur  
nātrija laurilsulfātu

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

ZENGEST™ SOFTGELS  
(MĪKSTĀS KAPSULAS) 
60 mīkstās kapsulas

Iecienītās ēteriskās eļļas ZenGest™ sastāvā ir 
zināmas to remdējošo īpašību dēļ. Ar ZenGest 
mīkstajām kapsulām ir ērti un vienkārši gūt 
iedarbību, ko sniedz patentētais ZenGest maisījums. 

• Satur ēterisko eļļu Ginger (Ingvers), Peppermint 
(Piparmētra), Tarragon (Estragons), Fennel 
(Fenhelis), Caraway (Ķimene), Coriander 
(Koriandrs) un Anise (Anīss) patentētu maisījumu

• Palīdz sniegt remdējošu mierinājumu

PILDĪTS VEĢETĀRĀS MĪKSTĀS KAPSULĀS

ZENGEST™ GX ASSIST™ 
FOOD SUPPLEMENT  
(UZTURA BAGĀTINĀTĀJS) 
60 mīkstās kapsulas

GX Assist™ apvieno CPTG™ (sertificētas testētas 
tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas un kaprilskābi. 

• GX Assist satur patentētu dōTERRA ēterisko eļļu 
maisījumu, ko veido CPTG (Certified Pure Tested 
Grade – sertificētas testētas tīrības kategorijas) 
ēteriskās eļļas Oregano (Oregano), Tea Tree (Tējas 
koks), Lemon (Citrons), Lemongrass (Citronzāle), 
Peppermint (Piparmētra) un Thyme (Timiāns)

• Paredzēts lietot 10 dienas kā sagatavošanās 
attīrīšanās līdzekli pirms PB Assist™+ Food 
Supplement (Uztura bagātinātāja) lietošanas

PILDĪTS ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS MĪKSTĀS KAPSULĀS

DIGESTTAB™ CHEWABLE TABLETS 
(KOŠĻĀJAMĀS TABLETES) 
100 košļājamās tabletes

Viens no dōTERRA vispopulārākajiem 
maisījumiem ir ZenGest™, jo tā iedarbība ir 
daudzveidīga. Tagad šis neticami iedarbīgais 
maisījums ir pieejams ērtā košļājamā tabletē.

• Kalcija karbonāta tablete, kam pievienots 
ZenGest atbalstošais maisījums ar ēteriskajām 
eļļām Ginger (Ingvers), Fennel (Fenhelis), 
Coriander (Koriandrs), Peppermint (Piparmētra) 
un citām ēteriskajām eļļām

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
FOOD SUPPLEMENT  
(UZTURA BAGĀTINĀTĀJS) 
30 kapsulas

„Probiotika” nozīmē „dzīvei”, un tās tiek 
izmantotas jau tūkstošiem gadu. PB Assist™+ ir 
patentēta formula, kuru veido prebiotiku šķiedras 
un sešu probiotisko mikroorganismu celmi, kas 
pildīti unikālā divslāņu augu kapsulā.

• Unikāla divslāņu augu kapsulu  
uzņemšanas sistēma

• Satur aktīvas probiotiku kultūras un šķīstošus 
prebiotiku fruktooligosaharīdus (FOS)

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU
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dōTERRA™ 
SPECIALISED SUPPLEMENTS 
(SPECIALIZĒTIE UZTURA 
BAGĀTINĀTĀJI)
Personas veselību ietekmē bioloģiskie, vides un fizioloģiskie faktori. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam var 
būt nepieciešama papildu palīdzība unikālā jomā. Izmantojot jaunākos zinātniskos atklājumus, uzņēmums 
dōTERRA sniedz spēcīgu papildu atbalstu, piedāvājot specializētus uztura bagātinātājus.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 kapsulas

Produkta nosaukums Deep Blue™ 
ir sinonīms remdējošam 
atbalstam. Šķiet loģiski, ka 
norijams uztura bagātinātājs 
iekšķīgi papildina Deep Blue 
produktu klāsta ārīgo iedarbību.

• Satur vīraka, kurkumas, zaļās 
tējas, ingvera, granātābola un 
vīnogu kauliņu ekstraktus

• Var lietot kopā ar Deep Blue 
Rub vai Deep Blue  
remdējošo maisījumu

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

MITO2MAX™
COMPLEX (KOMPLEKSS) 
60 kapsulas

Ikviens kādreiz dienas gaitā ir 
juties gausi un smagi, tikai 
gaidot, kamēr tā beigsies. 
Populārais dōTERRA uztura 
bagātinātājs Mito2Max™ sniedz 
atbalstu, lai kāda izvērstos diena. 

• Turiet pa rokai rokas somā vai 
ceļojumu somā, lai ērti saņemtu 
atbalstu, atrodoties ceļā

IZMANTOTAS AUGU 
KAPSULAS, KAS NESATUR 
NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

TRIEASE™
SOFTGELS  
(MĪKSTĀS KAPSULAS) 
60 mīkstās kapsulas

Katra mīkstā kapsula satur 
ēteriskās eļļas Lemon (Citrons), 
Lavender (Lavanda) un 
Peppermint (Piparmētra) vienādās 
daļās. Tagad īpašās formulas 
TriEase™ Softgels (Mīkstās 
kapsulas) ļauj ātri un vienkārši 
lietot šo trīs labvēlīgas iedarbības 
ēterisko eļļu kombināciju 
ceļojumos vai āra pasākumos.

• Ātra un vienkārša uzņemšana, 
kad visvairāk nepieciešams

PILDĪTS VEĢETĀRĀS  
MĪKSTĀS KAPSULĀS

ZENDOCRINE™
SOFTGELS  
(MĪKSTĀS KAPSULAS) 
60 mīkstās kapsulas

Zendocrine™ Softgels (Mīkstās 
kapsulas) ļauj ātri un vienkārši 
uzņemt dōTERRA Zendocrine 
atjaunojošo maisījumu, 
atrodoties ceļojumā, esot steigā 
vai vienkārši tad, ja priekšroku 
dodat mīkstajām kapsulām.

• Satur ēterisko eļļu Tangerine 
(Tanžerīns), Rosemary 
(Rozmarīns), Geranium 
(Ģerānija), Juniper Berry 
(Kadiķoga) un Cilantro (Kinza) 
patentētu maisījumu

• Vienkāršs veids, kā uzņemt 
Zendocrine™ atjaunojošo 
maisījumu

PILDĪTS VEĢETĀRĀS  
MĪKSTĀS KAPSULĀS

Nevar aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

DDR PRIME™
SOFTGELS  
(MĪKSTĀS KAPSULAS) 
60 mīkstās kapsulas

DDR Prime™ satur ēteriskās eļļas 
Frankincense (Vīraks), Wild 
Orange (Savvaļas apelsīns), Litsea 
(Verbena), Thyme (Timiāns), 
Clove (Krustnagliņa), Summer 
Savory (Vasaras pupumētra), 
Niaouli (Niaouli) un Lemongrass 
(Citronzāle). DDR Prime Softgels 
mīkstās kapsulas ir viegli 
norijamas, un tā ir vienkārša un 
ērta metode DDR Prime ēterisko 
eļļu maisījuma uzņemšanai — 
jebkurā vietā un jebkurā laikā.

• DDR Prime labvēlīgā iedarbība 
vienkopus viegli norijamā 
mīkstajā kapsulā

PILDĪTS VEĢETĀRĀS  
MĪKSTĀS KAPSULĀS

DDR PRIME™
ATJAUNINOŠAIS 
MAISĪJUMS 
15 ml

DDR Prime™ ēteriskā eļļa ir 
patentēts ēterisko eļļu 
maisījums, kas satur eļļas Clove 
(Krustnagliņa), Thyme 
(Timiāns) un Wild Orange 
(Savvaļas apelsīns).

• Iepiliniet dažas lāses kapsulā 
Veggie Caps

• Pievienojiet 1–2 lāses citrusaugļu 
dzērieniem, tējai vai ūdenim 

• Ierakstiet jaunā gada mērķu 
sarakstā DDR Prime lietošanu 
katru dienu!
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vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX (ĒTERISKO 
EĻĻU OMEGA KOMPLEKSS) 
120 šķidruma kapsulas

xEO Mega™ satur revolucionāru formulu,  
kurā CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas ir 
apvienotas ar omega taukskābēm, kas 
iegūtas no augiem un aļģēm.

• Satur ēteriskās eļļas Clove (Krustnagliņa), 
Frankincense (Vīraks), Thyme (Timiāns), 
Cumin (Kumins), Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Peppermint (Piparmētra), Ginger 
(Ingvers), Caraway (Ķimene) un German 
Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte)

• Satur neaizstājamās taukskābes, kas iegūtas 
no liniem, aļģēm, inku zemesriekstu sēklām, 
gurķu mētras, dzērvenēm, granātābola, ķirbja 
un vīnogu kauliņu eļļas

• Sastāvā ir tīra astaksantīna mikroaļģu 
karotenoīdu ekstrakts un citi karotenoīdi

PILDĪTS VEĢETĀRĀS 
ŠĶIDRUMA KAPSULĀS

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™  

(MŪŽA VITALITĀTES PAKA)
Spēcīgā ikdienas uztura bagātinātāju kolekcija ātri kļuva par vienu no populārākajiem dōTERRA produktu klāstiem. 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack (Mūža vitalitātes pakas) pamatprodukti – xEO Mega™, Microplex VMz™ un Alpha CRS™+ – 
ir radīti, lai palīdzētu jūsu ceļā pretī uzlabotai vitalitātei un labsajūtai. Uztura bagātinātāji ar būtiskām uzturvielām, iedarbību 
uz vielmaiņu un spēcīgiem antioksidantiem kopīgi sadarbojas, veicinot enerģiju, veselību un vitalitāti mūža garumā.

ALPHA CRS™+ CELLULAR 
VITALITY COMPLEX (ŠŪNU 
VITALITĀTES KOMPLEKSS) 
120 kapsulas

dōTERRA Alpha CRS™+ ir patentēta  
formula, kurā apvienoti dabiski augu  
ekstrakti augstas iedarbības līmenī.  
Alpha CRS+ ir paredzēts lietot katru  
dienu kopā ar xEO Mega™ vai vEO Mega™  
un Microplex VMz™, veicinot labsajūtu.

• Veicina labsajūtu
• Satur patentētu un ekskluzīvu dōTERRA 

maisījumu, kurā ir spēcīgi polifenoli
• Apvienoti dabiski augu ekstrakti

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

MICROPLEX VMz™ FOOD 
NUTRIENT COMPLEX (PĀRTIKAS 
PIEDEVU KOMPLEKSS) 
120 kapsulas

dōTERRA Microplex VMz™ ir pārtikas piedeva ar 
bioloģiski viegli asimilējamiem vitamīniem un 
minerālvielām, kuru biežu trūkst mūsdienu uzturā.

• Formulā ir iekļauts līdzsvarots A, C un E vitamīnu 
maisījums, kā arī B vitamīnu komplekss

• Satur no pārtikas iegūtas minerālvielas un 
organiskus mikroelementus

• Optimizē uzturvielu uzsūkšanos ar veselu 
pārtikas maisījumu un enzīmu piegādes sistēmu

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX (ĒTERISKO 
EĻĻU OMEGA KOMPLEKSS) 
120 mīkstās kapsulas

xEO Mega™ revolucionārā formula, kur CPTG™ 
ēteriskās eļļas apvienotas ar omega-3 eļļu  
un karotenoīdiem, kas iegūti no jūras veltēm 
un augiem.

• Vienādā daudzumā satur eikozapentaēnskābi 
(EPA) un dokozaheksaēnskābi (DHA) no 
ilgtspējīgas zivju eļļas koncentrāta un daglīša 
(echium plantagineum) eļļu ar kultivēta 
dekstrozes agara (SDA) un gamma 
linolskābes (GLA) taukskābēm

• Nodrošina karotinoīdu spektru
• Satur ēteriskās eļļas Clove (Krustnagliņa), 

Frankincense (Vīraks), Thyme (Timiāns), 
Cumin (Kumins), Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Peppermint (Piparmētra), Ginger 
(Ingvers), Caraway (Ķimene) un German 
Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte)

PILDĪTS VEĢETĀRĀS MĪKSTĀS KAPSULĀS

Nevar aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ (MŪŽA 
VITALITĀTES PAKAS) UZTURA BAGĀTINĀTĀJI: 
ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ UN xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™ 
(MŪŽA VITALITĀTES PAKAS VEGĀNIEM) UZTURA 
BAGĀTINĀTĀJI: ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ 
UN vEO MEGA™

Pieejams, tikai izmantojot lojalitātes prēmiju programmu  
(sīkāku informāciju skatiet uz aizmugurējā vāka).

Pieejams, tikai izmantojot lojalitātes prēmiju programmu  
(sīkāku informāciju skatiet uz aizmugurējā vāka).

LAI PIRMAIS SOLIS PRETĪ VITALITĀTEI UN LABSAJŪTAI MŪŽA GARUMĀ IR ĒRTS UN PAR 
PIEŅEMAMĀM CENĀM, IEGĀDĀJIETIES LIFELONG VITALITY PACK (MŪŽA VITALITĀTES PAKA).

LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA

LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA

PERSONALIZĒTA LABSAJŪTAS PROGRAMMA

Pirms izpildīt LRP pasūtījumu, pārbaudiet, kādi ir jaunākie pieejamie uztura bagātinātāji, kurus var izvēlēties.

LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA

Pielāgot un 
saglabāt

Pērkot vienu dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ 
(Mūža vitalitātes paku), 
vienu dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™ (Mūža 
vitalitātes paku vegāniem) 
vai vienu dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ (Ikdienas 
uzturvielu paku) lojalitātes 
prēmiju programmā, varat 
izvēlēties līdz 3 papildu 
pielāgotiem uztura 
bagātinātājiem ar 
ievērojamu ietaupījumu.

PĒRCIET 1 NO ŠĪM PAKĀM

VAI VAI

  UN IZVĒLIETIES PAR ZEMĀKU CENU JEBKURĀ KOMBINĀCIJĀ  
LĪDZ 3 VIENĪBĀM, KAS NORĀDĪTAS ŠEIT

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Lifelong Vitality Pack™ 
(Mūža vitalitātes paka)

Lifelong Vitality Vegan Pack™ 
(Mūža vitalitātes paka)

Daily Nutrient Pack™  
(Ikdienas uzturvielu paka)
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dōTERRA™ uztura bagātinātāji 
BĒRNIEM
dōTERRA uztura bagātinātāji bērniem veicina bērnu augšanu, sniedzot omega-3, neapstrādātas pārtikas 
uzturvielas, vitamīnus un minerālvielas interesantā un ērtā veidā.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI BĒRNIEM



Nevar aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega™ zivju eļļa negaršo pēc zivīm, bet gan pēc 
svaigiem apelsīniem, jo tajā ir CPTG™ kategorijas 
ēteriskā eļļa Wild Orange (Savvaļas apelsīns).

• Viena dienas deva nodrošina 1300 mg tīru, 
koncentrētu, molekulāri filtrētu un pilnībā no 
aromāta attīrītu jūras organismu lipīdu, kā arī 900 
mg dokozaheksaēnskābes (DHA) un 400 mg 
eikozapentaēnskābes (EPA)

• Paredzēts lietot kopā ar dōTERRA a2z Chewable™ 
(Košļājamām tabletēm)

• Formulā iekļauta dōTERRA CPTG™ kategorijas 
ēteriskā eļļa Wild Orange (Savvaļas apelsīns)

PB ASSIST™ JR 
30 paciņas

PB Assist™ Jr. ir pulverveida probiotikas piedeva, 
kas paredzēta bērniem vai pieaugušajiem, kam ir 
grūti norīt kapsulas. Probiotikas ir samaltas gardā 
pulverī, ko var bērt tieši mutē, lai ikviens varētu 
probiotikas jautri un garšīgi integrēt savā ikdienā.

• Gards, vienkārši lietojams produkts,  
kas patīk bērniem

• Iekļauts unikāls sešu dažādu probiotisko celmu 
maisījums, kas izvēlēts uz bērniem atstātās 
labvēlīgās iedarbības dēļ

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
(KOŠĻĀJAMĀM TABLETĒM) 
60 tabletes

dōTERRA a2z Chewable™ (Košļājamām tabletēm) 
radīts no patentētas sastāvdaļu formulas, kas 
piemērota personām, kam ir grūti norīt kapsulas.

• Formulā apvienots B vitamīnu komplekss ar A, C 
un E vitamīniem

• Īpaši pielāgots bērniem, jo vitamīnu uzņemšanas 
veids ir ērts un garšīgs

• Garda košļājamā tablete katrai dienai ar saldu 
arbūza garšu
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SMART & SASSY™

Kopā ar daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un pietiekamu kustību daudzumu ēteriskās eļļas var attiecīgi 
papildināt veselīgu dzīvesveidu. Nākamreiz, kad ilgojaties pēc nevēlama ēdiena vai saldumiem, tā vietā sniedzieties 
pēc Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
AKTĪVAIS MAISĪJUMS
15 ml

Smart & Sassy™, kas ir eļļu Grapefruit (Greipfrūts), Lemon (Citrons), 
Peppermint (Piparmētra), Ginger (Ingvers) un Cinnamon (Kanēlis) 
patentētais maisījums, ir aromātiska piedeva jebkuram  
dzērienam vai desertam.

•  Smart & Sassy eļļas spirgtā, pikantā smarža var palīdzēt  
radīt pozitīvu noskaņojumu, kas nepieciešams intensīvās 
fiziskās nodarbībās

•  Padariet par savu ikdienas paradumu lietot Smart & Sassy ar 
ūdeni pirms ēdienreizēm

SMART & SASSY™
SOFTGELS (MĪKSTĀS KAPSULAS)
90 mīkstās kapsulas

Smart & Sassy™ Softgels (Mīkstās kapsulas) satur dōTERRA 
patentēto Smart & Sassy aktīvo maisījumu parocīgā mīkstajā 
kapsulā. Šajā maisījumā ir ēteriskās eļļas Grapefruit (Greipfrūts), 
Lemon (Citrons) Peppermint (Piparmētra), Ginger (Ingvers) un 
Cinnamon (Kanēlis). Smart & Sassy Softgels (Mīkstās kapsulas) ir 
ideāli piemērotas tiem, kas atrodas ārpus mājām un kas vēlas 
dōTERRA Smart & Sassy maisījumu lietot ērti un parocīgi.

PILDĪTS VEĢETĀRĀS MĪKSTĀS KAPSULĀS
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dōTERRA WOMEN (SIEVIETĒM)
dōTERRA Women (Sievietēm) ir produktu līnija, kas izveidota, lai apmierinātu sieviešu veselības unikālās 
un mainīgās vajadzības. Normāls hormonu līmenis sekmē sievietes labo veselību un emocionālo labsajūtu 
no agra pusaudžu vecuma līdz menopauzes beigām. dōTERRA Women (Sievietēm) produktu līnija sniedz 
atbalstu ik mēnesi un visos atšķirīgajos dzīves posmos.

dōTERRA WOMEN (SIEVIETĒM)



CLARYCALM™
MIERINOŠAIS MAISĪJUMS
10 ml ar lodītes aplikatoru

ClaryCalm™ ir patentēts ēterisko eļļu 
maisījums, kam ir remdējoša un  
nomierinoša iedarbība. 

• Satur ēterisko eļļu Clary Sage (Muskata 
salvija), Lavender (Lavanda), Bergamot 
(Bergamote), Roman Chamomile (Romiešu 
kumelīte), Cedarwood (Ciedrs), Ylang Ylang 
(Ilang ilang), Geranium (Ģerānija), Fennel 
(Fenhelis), Palmarosa (Palmroze) un Vitex 
(Svētais vitekss) maisījumu

• Uzklājiet uz ādas vēsinošai,  
remdējošai iedarbībai

• ClaryCalm var izmantot, lai  
līdzsvarotu emocijas

BONE NUTRIENT ESSENTIAL 
COMPLEX (KAULU UZTURVIELU 
PAMATA KOMPLEKSS)
120 kapsulas

dōTERRA Women (Sievietēm) Bone Nutrient 
Essential Complex (Kaulu uzturvielu pamata 
komplekss) ir vitamīnu un minerālvielu 
maisījums, kas ir īpaši labvēlīgs sievietēm. 

• Formulā ir bioloģiski pieejamas dabīgo 
uzturvielu formas, kas ietver C un 
D vitamīnus, kalciju, magniju un citus  
mikroelementus

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

PHYTOESTROGEN ESSENTIAL 
COMPLEX (FITOESTROGĒNU 
PAMATA KOMPLEKSS)
60 kapsulas

dōTERRA Women (Sievietēm) Phytoestrogen 
Essential Complex (Fitoestrogēnu pamata 
komplekss) ir standartizētu augu fitoestrogēnu 
un koncentrētu linu sēklu lignānu maisījums, kas 
paredzēts īpaši sievietēm.

• Formulā iekļauts standartizēts  
granātābola ekstrakts

• Dabīgās formulas preparāts pildīts HPMC 
augu kapsulās, kas nesatur nātrija laurilsulfātu

IZMANTOTAS AUGU KAPSULAS, KAS 
NESATUR NĀTRIJA LAURILSULFĀTU

WOMEN’S HEALTH KIT 
(SIEVIETES VESELĪBAS KOMPLEKTS)
Komplektā ietilpst Phytoestrogen Essential Complex (Fitoestrogēnu pamata 
komplekss), Bone Nutrient Essential Complex (Kaulu uzturvielu pamata 
komplekss) un ClaryCalm™ ēterisko eļļu maisījums.

Pieejams, tikai izmantojot lojalitātes prēmiju programmu  
(sīkāku informāciju skatiet uz aizmugurējā vāka).

LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA
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dōTERRA™

LOJALITĀTES PRĒMIJU PROGRAMMA
Vai jums ir iecienītākais dōTERRA produkts, bez kura nevarat dzīvot? Vai vēlētos katru mēnesi ērti saņemt 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Mūža vitalitātes pakas) automātisku sūtījumu? Vai vēlaties sākt pelnīt 
bezmaksas produktu katru reizi, kad veicat pasūtījumu? dōTERRA lojalitātes prēmiju programma (LRP) 
nodrošina ērtu veidu, kā saņemt automātisku ikmēneša pasūtījumu ar iecienītākajiem dōTERRA 
produktiem, kas tiek piegādāti tieši jūsu mājās. Katru mēnesi, piedaloties lojalitātes prēmiju programmā 
(LRP), tiek nopelnīti arvien vairāk prēmijas punktu, ko varat izmantot produkta iegādei — nopelniet līdz 
30 % no lojalitātes pasūtījumiem, kas ir kvalificējušies! Jebkurā laikā bez saistībām varat mainīt produktus 
ikmēneša pasūtījumā vai atcelt LRP līgumu. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par programmu, sazinieties 
ar Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kurš jums iedeva šo produktu ceļvedi, vai arī sazinieties ar 
dōTERRA, izmantojot ērtāko no šeit norādītajām metodēm.

LOJALITĀTES 
PRĒMIJU 

PROGRAMMA

Ja nav norādīts citādi, visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir dōTERRA Holdings, 
LLC prečzīme vai reģistrēta prečzīme. ES LV Produktu ceļvedis

Belgium            +3228085160 contact by phone 
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 KLIENTU ATBALSTS:

dōTERRA birojs Apvienotajā Karalistē, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom
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