
Podejście dōTERRA
•  Jest odpowiedzią 

na potrzeby organizmu 
i źródłowe przyczyny 
problemów

•  Pochodzenie roślinne 
•  Poprawia ogólne 

samopoczucie
•  Bezpieczne korzyści

• Opracowane, aby łagodzić objawy 
•  Sporządzone z izolowanych  

czynników syntetycznych
• Skutki uboczne (znane i nieznane)
•  Globalne wydatki na opiekę zdrowotną  

rzędu 5.7 mld euro na rok
• Czy to nam się opłaca?

Dlaczego nowy standard jakości? 

Standard JAKOŚCI 
i CZYSTOŚCI dōTERRA

Klasy olejków eterycznych

SYNTETYCZNE

W ŻYWNOŚCI

PRZEBADANE

Sprawdzone. Godne zaufania.  

• Rośliny zbierane w swoim naturalnym środowisku. 
•  Potwierdzona czystość; bez wypełniaczy 

i szkodliwych zanieczyszczeń.
•  Rygorystyczne badania zapewniają 

autentyczność i moc.

Naturalne rozwiązania 
dla zdrowego, pełnego możliwości życia

Nowoczesne podejście
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Potrzebujesz bezpiecznych, skutecznych i niedrogich rozwiązań dla zdrowia?

MASZ WYBÓR

SPOSÓB UŻYCIA OLEJKÓW dōTERRA

OLEJKI ETERYCZNE SĄ SKUTECZNE PRODUKTY dōTERRA SĄ BEZPIECZNE I W 100% CZYSTE

™

Skuteczne rozwiązanie natury
•  Związki ekstrahowane i 

destylowane z roślin w celu 
wydobycia wszystkich korzyści.

•  Zawierają setki różnych 
związków, zapewniając złożone 
i wszechstronne możliwości, a 
dzięki temu szereg korzyści.

•  Współpracują z naszym 
organizmem i znajdują 
rozwiązania problemów i  
ich przyczyn źródłowych.

• Przystępne cenowo.

lub

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

=   
1 kg liści mięty

pieprzowej
butelka 15 ml

Olejki eteryczne 
przenikają przez 

błonę komórkową

PEPPERMINT 
LEAF

W POWIĘKSZENIU

Torebka z olejkiem z liści  
mięty pieprzowej

Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.



Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.

Ciesz się pełnią życia
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2 kapsułki podczas posiłku rano 
i w południe 

1 kropla do wody na dzień

Wmasuj w skórę, aby osiągnąć 
równowagę emocjonalną

Energetyzuje; 1 kropla do wody na dzień

Przywracający równowagę; 2–3 krople 
miejscowo

Żywe kultury bakterii; 1 kapsułka na dzień 

Pakiet dōTERRA 
Lifelong Vitality™: 

Cytryna: 

Kadzidło:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™:

1 1

2 2

3 3

1. JAKIE SĄ TWOJE NAJWAŻNIEJSZE PRIORYTETY WELLNESS?

Chcę mniej odczuwać:

Spróbuj włączyć te zmiany do swojej codziennej rutyny.

Chcę się czuć bardziej:

2. CZY JESTEŚ GOTOWA /Y NA ODKRYCIE PROSTYCH ROZWIĄZAŃ?

3. WYPRÓBUJ TE CODZIENNE NAWYKI

Ciesz się pełnią życia

dōTERRA AIR™
• Pomaga uspokoić zmysły
•  Wspomaga zachowanie uczucia 

drożnych dróg oddechowych

ZENGEST™ENGEST™  

•  Dodaj do cytrusowych napojów, 
herbat lub wody

•  Łagodzą objawy rozstroju żołądka
•  Stosuj jedną kroplę dziennie, aby 

błyskawicznie zacząć zmianę  
stylu życia

PASTTENSE™
•  Łagodzi uczucie napięcia 

i dyskomfortu
• Stosuj na skronie i kark
• Ożywia i pobudza

DRZEWKO HERBACIANE 
• Odmładza i oczyszcza skórę
• Łagodzi podrażnienia skóry
• Poprawia wygląd cery

LAWENDA
• Łagodzi podrażnienia skóry
• Zapewnia uczucie odprężenia
• Stosuj po długim dniu na słońcu
• Uspokaja

dōTERRA SERENITY™
•  Stosuj, aby zapewnić sobie uczucie 

spokoju i odprężenia
• Wspaniały towarzysz przed snem

AROMATOUCH™ 
• Stosuj podczas kojącego masażu
• Zapewnia uczucie odprężenia

FRAKCJONOWANY 
OLEJ KOKOSOWY
• Bezwonny olej nośny
•  Świetnie sprawdza się przy stosowaniu 

olejków eterycznych na wrażliwą skórę
•  Równomierne stosowanie 

w konkretnych miejscach
• Używaj go do rozcieńczania olejków

DEEP BLUE RUB™
• Stosuj przed treningiem lub po nim 
•  Stosuj w trakcie uspokajającego i 

kojącego masażu mięśni
•  Nakładaj na mięśnie po zakończonym 

dniu pracy lub po przenoszeniu 
ciężkich przedmiotów

KADZIDŁO
• Odmładza i koi skórę 
• Równoważy i poprawia nastrój
•  Podaruj swoim dłoniom i stopom 

masaż olejkiem z kadzidłowca, aby 
móc się cieszyć chwilą rozgrzewającej 
przyjemności

ON GUARD™
•  Nadaje ciepły, cytrusowy aromat 

gorącym napojom i deserom
• Pobudza i poprawia nastrój

CYTRYNA
•  Olejek jest tłoczony ze skórki 

cytrynowej na zimno w celu ochrony 
jej delikatnej struktury i zachowania 
silnych właściwości użytkowych

• Dodaje aromatu daniom i napojom
•  Dodaj do wody, aby stworzyć 

alternatywę dla napojów  
gazowanych i słodzonych

Wsparcie odżywcze na drodze do życia  
pełnego witalności i dobrego samopoczucia.

•  MICROPLEX VMz™: Pełnowartościowy zestaw witamin  
i minerałów

•  ALPHA CRS™+: Zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę 
dōTERRA, w której skład wchodzą silne polifenole

•  xEO MEGA™: Zawiera pełną gamę karotenoidów i  
dziewięć olejków eterycznych

PAKIET dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

      #      #1
PRODUKT

30-dniowa 
gwarancja 
satysfakcji
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Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.



ZESTAW DLA  
LIDERA BIZNESU

ZESTAW HOME ESSENTIALS ZESTAW FAMILY ESSENTIALS

Wybierz  zestaw najlepszy dla ciebie

Koszt członkostwa hurtowego dōTERRA wynosi 20 € lub mniej 
wraz z dowolnym zestawem rejestracyjnym. Członkostwo 
odnawia się corocznie – koszt odnowienia to 15 €. Odnów 
członkostwo i otrzymaj DARMOWY olejek z mięty pieprzowej  
(15 ml)! (Wartość hurtowa 17,50 €).
Powyższe ceny nie obejmują podatku VAT.

Zamów przez 
swojego 

konsultanta 
Wellness 

Advocate.

Zarejestruj się i
ciesz się cenami o

25% niższymi od cen 
detalicznych!

LUB

CENA 
DETALICZNA CENA 

HURTOWA

W zestawie: większość olejków, wiele produktów wellness, produkty z linii spa, produkty codziennego użytku, olejki dōTERRA Essential Aromatics™,  
buteleczki na próbki 5/8 dr (12), dyfuzor dōTERRA Lumo™, katalog Essentials. Szczegóły zestawu sprawdź na doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information.

W zestawie 15 ml buteleczki olejków: kadzidło, lawenda, cytryna, drzewko 
herbaciane, oregano, mięta pieprzowa, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), 

ZenGest™,  On Guard™, dyfuzor dōTERRA Petal™ oraz katalog Essentials.

W zestawie 5ml buteleczki olejków: kadzidło, lawenda, cytryna, drzewo 
herbaciane, oregano, mięta pieprzowa, dōTERRA Air™, Deep Blue™, 

ZenGest™, On Guard™, katalog Essentials.

PREMIA FAST TRACK
+400 punktów lojalnościowych*
Początkowa wartość procentowa 
punktów lojalnościowych: 25%

Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.



•  Złóż comiesięczne zamówienie lojalnościowe 
o wartości co najmniej 50 PV†, aby zdobyć 
darmowe punkty lojalnościowe*. Zmiana lub 
rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie. 

•  Wartość procentowa DARMOWYCH punktów 
lojalnościowych wzrasta o 5% co 3 miesiące, do 
maksymalnego poziomu 30%!*

Składając pojedyncze zamówienie 
lojalnościowe o wartości 
co najmniej 125 PV†, które 
realizowane jest 15. dnia miesiąca 
lub wcześniej, otrzymujesz 
darmowy Produkt miesiąca.

NAJBARDZIEJ KORZYSTNY SPOSÓB KUPOWANIA:   nagrody lojalnościowe

Początkowa wartość 
procentowa punktów 
lojalnościowych:

BEZPŁATNIE

W zestawie (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, drzewko herbaciane, AromaTouch™, kadzidło, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, 
lawenda, cytryna, mięta pieprzowa, On Guard™, dzika pomarańcza, (10 ml) PastTense™. (Inne): On Guard™ kapsułki, On Guard™ pasta 

do zębów, On Guard™ mydło do rąk z 2 dozownikami, On Guard™+ kapsułki, Pakiet dōTERRA LifeLong Vitality™, Correct-X™, PB Assist+™, 
dōTERRA Air w sztyfcie™, krem Deep Blue™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ szampon ochronny, dōTERRA Salon 

Essentials™ odżywka do włosów, frakcjonowany olej kokosowy (115 ml), dyfuzor dōTERRA Lumo™, drewniane pudełko, katalog Essentials.

Gwarancja na produkt: szczegóły znajdziesz w regulaminie zwrotów dōTERRA.
*Więcej szczegółów na temat kwalifikacji znajduje się w ulotce programu lojalnościowego   +Wolumen osobisty  

10% 15% 20% 25% 30%
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NA PRODUKT

SA

TYSFAKCJA W

3 0  D N I

ZESTAW NATURALNE ROZWIĄZANIA

PREMIA FAST TRACK
+100 DARMOWYCH punktów 

lojalnościowych*
Początkowa wartość procentowa 

punktów lojalnościowych: 15%

Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.



CZYJE ŻYCIE CHCESZ ZMIENIĆ?

życieZmieniając

ZMIANA MOJEGO ŻYCIA!

WEDŁUG FILOZOFII 
WELLNESS

Żyj

Otrzymaj swój Przewodnik Live i zaplanuj analizę swojego stylu życia
• Wydobądź najlepsze korzyści z produktów dla ciebie i twojej rodziny.
• Uzyskaj więcej, mając wykupione członkostwo.

ZMIENIAJ ŻYCIE INNYCH!

dziel się
Z INNYMI

Otrzymaj swój Przewodnik Share i naucz się, jak prowadzić spotkanie
• Zorganizuj szkolenie i pomóż znajomym i rodzinie w znalezieniu naturalnych rozwiązań.
• Otrzymuj bezpłatne produkty i wiele więcej!

ZMIANA MOJEJ PRZYSZŁOŚCI!

I WYWIERAJ WPŁYW

buduj
DOCHÓD

Otrzymaj swój Przewodnik Build i zaplanuj konsultację biznesową
• Rozpocznij swój biznes z dōTERRA, korzystając ze sprawdzonego szkolenia i silnego wsparcia.
• Uzyskaj stały dochód rezydualny i większą swobodę w swoim życiu!†

ZMIENIAJ ŚWIAT:
Każdy zakup zmienia na lepsze życie 
plantatorów oraz ich społeczności, 
dzięki pozyskiwaniu surowców zgodnie 
z systemem dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™ oraz inicjatywom Fundacji 
dōTERRA Healing Hands™ więcej 
informacji na stronie na stronie  
doterra.eu > Nasza historia > Co 
wyróżnia markę dōTERRA?

Za każdym razem, gdy kupujesz 
buteleczkę olejku eterycznego dōTERRA, 

zmieniasz czyjeś życie. — Emily Wright

dōTERRA ulepsza życie codziennie, na całym świecie.  
Dołącz do nas, a sprawimy, że świat będzie zdrowszym i radośniejszym miejscem.

†Rezultaty mogą się różnić. 



Zaczynamy

KLAUZULA INFORMACYJNA: Niniejsze informacje służą wyłączenie celom edukacyjnym i nie zastępują opieki medycznej, ani nie opisują metody leczenia jakiegokolwiek schorzenia. W celu uzyskania leczenia należy skonsultować się ze specjalistą. 

KapsułkiKuleczkiRównież dostępne jako: B S

 

——— Bazylia Nadaje wytrawnym potrawom 
ziołowy smak 

——— Bergamotka W przypadku stosowania na 
skórę ma właściwości kojące i uspokajające

——— Copaiba Wygładza i oczyszcza skórę
——— Cynamon Mocna, słodka przyprawa do 

aromatyzowania potraw
——— Cyprys Poprawia wygląd tłustej skóry
——— Cytryna Podkreśla smak potraw; nadaje 

potrawom słodki i cierpki aromat
——— Czarny pieprz Podkreśla smak potraw
——— Daglezja zielona Wpływa na pozytywny nastrój
——— Drzewko herbaciane Działanie oczyszczające; 

wsparcie dla skóry; zdrowa cera
——— Drzewo cedrowe Po rozcieńczeniu 

i zastosowaniu na skórę dba o jej 
czysty i zdrowy wygląd  

——— Drzewo sandałowe Korzystnie wpływa na 
skórę i włosy; poprawia nastrój

——— Dzika pomarańcza Orzeźwiający i 
energetyzujący zapach

——— Eukaliptus Stosuj na skórę i włosy w 
celu rewitalizacji

——— Geranium Pomaga uzyskać wygląd czystej, 
zdrowej skóry

——— Goździk Przyprawa do gotowania; 
odświeża oddech

——— Grejpfrut Ostry, kwaśny aromat do potraw; 
poprawia nastrój

——— Imbir Popularna przyprawa kuchenna, znana z 
przyjemnego aromatu i kojących właściwości

——— Jałowiec Ma uspokajający, przywracający 
równowagę emocjonalną aromat; korzystnie 
wpływa na skórę

——— Jasmine Touch Poprawia nastrój; pomaga 
zachować zdrowy wygląd skóry; 
indywidualny zapach

——— Jodła syberyjska Ma kojący wpływ na skórę
——— Kadzidło  Stosowany na skórę, relaksuje; 

redukuje niedoskonałości skóry
——— Kardamon Aromatyczna przyprawa do 

potraw i wypieków
——— Kocanka włoska  Poprawia wygląd skóry tłustej  
——— Kolendra (nać)  Nadaje potrawom świeży smak 
——— Kolendra (nasiona) Lekka przyprawa o 

kwiatowym smaku
——— Koper włoski  Wyrazisty aromat i smak 

lukrecji; dodawaj do wody lub herbaty
——— Lawenda Pomaga zachować zdrowy wygląd 

skóry; wywołuje uczucie odprężenia 
——— Limonka Podkreśla smak potraw
——— Majeranek Aromat do potraw; stosowany 

wewnętrznie, uspokaja i wprowadza w 
dobry nastrój

——— Melisa Stosowana miejscowo, wywołuje 
uczucie odprężenia

——— Mięta pieprzowa     Orzeźwiający 
dodatek do potraw 

——— Mirra Koi skórę; pomaga zachować 
równowagę emocjonalną

——— Oregano Nadaje potrawom pikantny, 
ziołowy aromat 

——— Paczula Koi i oczyszcza skórę; wywołuje 
uczucie spokoju

——— Rose Touch Korzystnie wpływa na skórę; 
kwiatowy aromat poprawiający nastrój

——— Rozmaryn Ziołowy dodatek do potraw
——— Rumianek rzymski Działa kojąco na 

skórę, włosy i ciało 
——— Szałwia muszkatołowa Łagodzi 

podrażnienia skóry 
——— Trawa cytrynowa Ma delikatny, cytrusowy 

smak; jest stosowana w słodkich i 
wytrawnych potrawach

——— Tymianek Świeży, ziołowy dodatek do potraw
——— Wetiweria Uziemiający i uspokajający 
——— Ylang ylang Stosowany w perfumach i 

produktach do pielęgnacji włosów; 
poprawiający nastrój aromat

——— Żywotnik Pozytywnie wpływa na skórę

——— dōTERRA Adaptiv™ Odprężający, a 
jednocześnie dodający energii zapach

——— dōTERRA Air™ Uspokaja zmysły 
——— AromaTouch™ Stosuj miejscowo, aby 

zapewnić sobie uczucie odprężenia  
——— dōTERRA Balance™ Sprzyja równowadze i 

pozytywnemu myśleniu
——— Citrus Bliss™ Orzeźwiająca mieszanka; pomaga 

się skupić i zachować jasność umysłu
——— ClaryCalm™ Działa kojąco i uspokajająco
——— DDR Prime™     Ogólne zdrowie
——— Deep Blue™ Stosowany na skórę, działa 

łagodząco i chłodząco 
——— InTune™ Pomaga zachować jasność umysłu, 

zapewniając jednocześnie właściwości kojące
——— On Guard™          Nadaje gorącym napojom i 

deserom przyjemny, cytrusowy smak
——— PastTense™ Sprzyja relaksacji   
——— Salubelle™ Wspiera zdrowie i odnowę skóry
——— dōTERRA Serenity™     Zapewnia uczucie 

spokoju i odprężenia
——— Smart & Sassy™      Wprowadza w pozytywny 

nastrój; bodziec do rewitalizacji
——— TerraShield™ Łączy w sobie olejki eteryczne 

chroniące przed uciążliwościami środowiska
——— Zendocrine™     Dodaj do cytrusowych 

napojów, herbat lub wody
——— ZenGest™     Stosuj po obfitych lub 

ciężkostrawnych posiłkach 
——— Zestaw do Jogi Zwiększa korzyści płynące 

z ćwiczenia jogi

 
——— Deep Blue Polyphenol Complex™ 

Stworzony, aby zapewnić ciału uczucie 
ukojenia i orzeźwienia

——— Fitoestrogeny Podstawowy Kompleks 
Mieszanka standaryzowanych fitoestrogenów 
roślinnych i składników odżywczych

——— Frakcjonowany olej kokosowy 
Do rozcieńczania i do nawilżania skóry

——— Kapsułki TriEase™ Taka sama ilość olejków 
eterycznych z cytryny, lawendy i mięty 
pieprzowej w żelowej kapsułce; wygodna 
formuła do stosowania w podróży i podczas 
aktywności na świeżym powietrzu

——— Zendocrine™ Complex Zastrzeżona mieszanka 
olejków eterycznych z mandarynki, rozmarynu, 
geranium, jałowca i kolendry (nać)

——— Zestaw dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
Suplementacja diety

 

——— Correct-X™ Koi skórę i łagodzi podrażnienia
——— Balsam do rąk i ciała dōTERRA™ SPA 

Użyj jako balsamu bazowego i dodaj 
ulubione olejki

——— Pielęgnacja skóry HD Clear™ Balsam do 
twarzy i pianka do mycia twarzy

——— dōTERRA Salon Essentials™ Szampon 
ochronny i odżywka wygładzająca 

——— Dropsy dōTERRA Air™ Wygodny sposób na 
wykorzystanie właściwości mieszanki 
dōTERRA Air™

——— Dropsy On Guard™ Wygodny sposób na 
wykorzystanie właściwości mieszanki 
dōTERRA On Guard™

——— Dyfuzor Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 
Dyfuzory do rozpylania mgiełki 

——— Kapsułki roślinne Puste kapsułki żelowe
——— Krem Deep Blue™ Balsam łagodzący
——— Pianka do mycia rąk On Guard™ Oczyszcza 

dłonie i nadaje im świeży, cytrusowy zapach
——— Wybielająca pasta do zębów On Guard™ 

Naturalnie wybielająca pasta do zębów

WELLNESS

FIRMOWE MIESZANKI OLEJKÓW

OLEJKI POJEDYNCZE

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA
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Wszystkie informacje są aktualne w momencie produkcji.
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