
łatwe
Dbanie o zdrowie może być



odkryj
SPRAWDZONE, PRZYSTĘPNE I SKUTECZNE PRODUKTY!

Olejki eteryczne ekstrahuje się z różnych części roślin, a ich działanie jest 
znacznie silniejsze od ziół.

Od zarania dziejów olejki eteryczne stanowią proste, lecz skuteczne 
rozwiązanie.

=   butelka 15 ml 1 kg liści mięty  
pieprzowej
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POZNAJ JAKOŚĆ PRODUKTÓW  
dōTERRA Z CERTYFIKATEM CPTG™  

(TESTOWANA CERTYFIKOWANA CZYSTA JAKOŚĆ)
PRZEBADANESKUTECZNE CZYSTE

Uprawiane 
i zbierane w  

idealnym miejscu

Pozbawione wypełniaczy 
i obcych substancji 
zanieczyszczających

Rygorystyczne 
badania zapewniające 

czystość

Olejki eteryczne dōTERRA można stosować na wiele sposobów. 
Niezależnie od tego, czy jest to aromatyczny składnik ulubionego dania, 
forma wsparcia w domu czy dodatek do codziennej pielęgnacji twarzy i 
skóry, z łatwością znajdziesz idealne zastosowanie każdego olejku!
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ciesz się
 ŁATWYM WSPARCIEM

Mieszanka wspomagająca ZenGest™ to wyjątkowe połączenie olejków 
eterycznych z imbiru, mięty pieprzowej, kminku zwyczajnego, kolendry, 

anyżu, estragonu i kopru włoskiego. 
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ENERGIA I WITALNOŚĆ

Smart & Sassy™ to opatentowana 
mieszanka składająca się 

z następujących olejków eterycznych: 
grejpfrutowego, cytrynowego, 
z mięty pieprzowej, imbirowego 
oraz cynamonowego – stanowi 

aromatyczny dodatek do każdego 
napoju lub deseru.

„Oprócz ćwiczeń i zdrowej diety olejki 
eteryczne pomogły mi zmienić mój styl 
życia na bardziej korzystny dla zdrowia. 

Stosowałam produkty dōTERRA od czasu 
do czasu, ale dopiero, gdy zaczęłam 
robić to codziennie i wypracowałam 
rytuał ich stosowania, poczułam się  

po prostu wspaniale.”

— Mary Myers
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DOBRE SAMOPOCZUCIE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Mieszanka kojąca Deep Blue™ łączy osiem 
olejków eterycznych znanych z zapewniania 

poczucia komfortu i uczucia chłodzenia 
stawów i mięśni.

łatwy sposób na

„Produkt Deep Blue to mój najlepszy  
przyjaciel. Stosuję go do masażu w celach 

regeneracyjnych po treningu.”

— Tim Hightower
  Profesjonalny zawodnik futbolu  

amerykańskiego
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ŁATWY sen
dōTERRA Serenity™ to delikatna mieszanka 

olejków eterycznych, która sprzyja  
wyciszeniu i odprężeniu.
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„Jako mama siedmiorga pełnych energii 
dzieciaków wiem, czym jest zmęczenie. 

Pod koniec długiego dnia nakładam 
kilka kropel olejku AromaTouch™ na kark 
i ramiona, aby odprężyć się przed snem 

(niektórzy nazywają go masażem 
w butelce). Z dōTERRA dbanie o zdrowie 

staje się łatwe i skuteczne, a ja mogę 
lepiej zająć się sobą i swoją rodziną.”

— Natalie Goddard

PIELĘGNACJA OSOBISTA

Mieszankę AromaTouch™ można stosować 
miejscowo, aby osiągnąć uczucie  

odprężenia i spokoju.
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„Olejek On Guard™ to najlepszy 
przyjaciel każdej mamy! Zawsze 

trzymam niewielki kieliszek blisko 
zlewu, aby pamiętać, że powinnam 

codziennie przepłukać usta, a potem 
połknąć jedną kroplę olejku  

On Guard.”

— Natalie Rigby

Posiadanie jednej z najpopularniejszych mieszanek dōTERRA, On Guard™,  
jest obowiązkowe ze względu na jej niesamowite zalety. Ma energetyzujący 

aromat, który poprawia nastrój i nadaje ciepły, cytrusowy smak gorącym  
napojom i deserom.

ENERGIA I DOBRY NASTRÓJ
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„Nie muszę dłużej poświęcać czasu 
na czytanie etykiet w sklepie 

spożywczym! Uwielbiam środki 
czyszczące na bazie roślin dōTERRA  

On Guard™. Są superskuteczne!”

— Betty Torres

WSPARCIE W DOMU
łatwe
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„Jako profesjonalistka w dziedzinie zdrowia 
psychicznego wiem, że mieszanka olejków InTune™ 
pomogła bardzo wielu dzieciom utrzymać uwagę 

w szkole. Jako doktorantka sama stosuję ten olejek 
za każdym razem przed rozpoczęciem pracy domowej. 
Przynosi mi poczucie jasności umysłu, które pomaga  

mi wykonać zadania.”

— Danielle Daniel

ŁATWA koncentracja

Mieszanka InTune™  
może być stosowana  

miejscowo w celu  
poprawy koncentracji.
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RELAKS I ODPRĘŻENIE

„PastTense™ to jeden z tych olejków, bez którego nie wychodzę z domu! 
Jeżeli nie muszę z niego korzystać, to i tak zazwyczaj spotykam kogoś  

lub przebywam z kimś, kto NAPRAWDĘ go potrzebuje.  
Dlatego jestem zawsze przygotowana!”

— Zia Nix 

PastTense™ koi i przywraca 
równowagę emocjonalną. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ to połączenie trzech doskonałych  
suplementów – nasączonych olejkami eterycznymi witamin, minerałów  

i kwasów omega, które są podstawą witalności.

Olejek kadzidłowy, nazywany często królem olejków, to jeden z tych olejków 
eterycznych, który ze względu na liczne korzystne zastosowania powinien  

znaleźć się w każdym domu.

CODZIENNE WSPARCIE

„Suplementy dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™, opracowane jako 

idealne uzupełnienie zrównoważonej, 
pełnowartościowej diety, to produkt, z 
którym każdy powinien się zapoznać.” 

— Dr Damian Rodriguez, DHSc, MS
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poczuj się wspaniale!
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KOBIETY

ŁATWE

Opracowana specjalnie dla kobiet 
mieszanka ClaryCalm™ pomaga 

uspokoić nastrój i przez cały miesiąc 
łagodzić pobudzone emocje.

wsparcie
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RÓWNOWAGA EMOCJONALNA

Życie przynosi wiele nieoczekiwanych zmian i stawia 
przed nami najróżniejsze wyzwania. dōTERRA Adaptiv™ 

to specjalnie skomponowana mieszanka, która pomoże Ci 
dostosować się do tych zmian z wdziękiem i poczuciem 

pewności. Pierwszy dzień w nowej pracy? Ważny 
egzamin? Poszukujesz bardziej pozytywnej perspektywy? 

dōTERRA Adaptiv może Ci w tym pomóc.

17



Pomóż swojej rodzinie jak najlepiej 
wykorzystać czas na świeżym powietrzu 

dzięki mieszance do stosowania na 
zewnątrz TerraShield™.  

dōTERRA Purify™ to idealna 
mieszanka, którą warto mieć w plecaku, 

aby złagodzić objawy po ukąszeniach 
owadów czy podrażnienia skóry.

„Kocham wiosenne kwiaty i piękną pogodę. Przy zmianie pór roku 
często nie czuję się jednak najlepiej. Aby wspierać swój organizm, 

przeprowadzam następujący rytuał: rano stosuję kapsułki 
dōTERRA TriEase™, w ciągu dnia nakładam pod nos niewielką ilość 

produktu dōTERRA Air™, a wieczorem korzystam z właściwości 
olejku z eukaliptusa.”  

— Christa Dietzen  
Kapitan reprezentacji Stanów Zjednoczonych  

w piłce siatkowej kobiet

ULGA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

WSPARCIE PRZY ZMIANIE PÓR ROKU
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CIESZ SIĘWSPANIAŁYM CZASEM

na świeżym powietrzu!
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„Nigdy nie wyruszamy w podróż 
bez olejku z mięty pieprzowej oraz 
mieszanek On Guard™ i ZenGest™. 

Dzięki tym olejkom podróżowanie 
sprawia nam znacznie więcej 

przyjemności.”  

— Matthew Anderson

podróżowanie

Mięta pieprzowa może być Twoją  
dawką odświeżenia podczas  

długich podróży.
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Zabawa
NA SŁOŃCU!

„Spędzanie czasu wolnego na łonie natury dodaje 
mi energii. Nigdy nie wychodzę z domu bez olejku 
z mięty pieprzowej w aerozolu. Kolejnym z moich 

sekretów jest olejek z lawendy. Nie tylko koi muśniętą 
słońcem skórę, ale też pozwala mi zadbać o spokój 
podczas mojego leczniczego odpoczynku na łonie 
natury. Polecam stosowanie obu tych produktów  

w ciągu dnia na świeżym powietrzu.”

— Mariza Snyder
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WSPARCIE, KTÓRE 
DODAJE ENERGII

Olejek z dzikiej pomarańczy może 
być pomocny i dodawać energii 
podczas nauki lub wykonywania 
żmudnych zadań. Stosuj olejek z 

dzikiej pomarańczy w ciągu dnia, aby 
szybko orzeźwić się w momentach 

spadku energii. Alternatywnie możesz 
zastosować Peppermint Touch 

(olejek z mięty pieprzowej w kulce) 
miejscowo, aby dodać sobie energii  

na całe popołudnie.
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kontrolę

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobą, która przedstawiła 
Ci niniejszy przewodnik.

Korzystanie z rozwiązań dōTERRA oferuje mnóstwo możliwości. Z dōTERRA 
prowadzenie zdrowego i zrównoważonego stylu życia jest łatwe.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MASZ PEŁNĄ
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Olejek eteryczny:_____________________________________________________________________________________________________________      
Wspiera:________________________________________________________________________________________________________________________________      
Jak stosować:_____________________________________________________________________________________________________________________    

Olejek eteryczny:_____________________________________________________________________________________________________________      
Wspiera:________________________________________________________________________________________________________________________________      
Jak stosować:_____________________________________________________________________________________________________________________    
UWAGA: Należy rozcieńczyć. Nie stosować do oczu ani uszu.

JESTEM TUTAJ, ABY 
 
                 

Imię i nazwisko:_______________________________________________________________________________________________    
Telefon:______________________________________________________________________________________________________________    
Strona internetowa:_____________________________________________________________________________________  
Adres e-mail:___________________________________________________________________________________________________   

OLEJKI ETERYCZNE dōTERRA

odkryj

ułatwić ci wkroczenie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie słowa zawierające symbole znaków towarowych lub zarejestrowanych 
znaków towarowych są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy 
dōTERRA Holdings, LLC.

UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Wielka Brytania
dōTERRA Global Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlandia
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062  
dōTERRA.com v2 EU PL                                  60218162
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NA ŚCIEŻKĘ ZDROWIA


