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NASZA MISJA
Naszą misją w dōTERRA jest dzielenie się z całym światem informacjami o korzyściach ze 
stosowania olejków eterycznych, które poprawiaja jakość życia. Realizujemy ją poprzez: 

•   Odkrywanie i rozwijanie najwyższej jakości 
olejków eterycznych na świecie poprzez sieć 
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych 
botaników, chemików, naukowców zajmujących 
się zdrowiem i pracowników służby zdrowia.

•   Wytwarzanie olejków eterycznych zgodnie z 
najwyższymi standardami jakości, czystości i 
bezpieczeństwa stosowanymi w branży, czyli 
certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana  
Czysta Jakość).

•   Dystrybuowanie naszych produktów poprzez sieć 
konsultantów Wellness Advocate którzy, pracując 
z domu, edukują oraz przedstawiają i sprzedają 
produkty dōTERRA zapewniające dobre 
samopoczucie zarówno w lokalnych 
społecznościach, wykorzystując bezpośrednie 
kontakty, jak i na całym świecie, poprzez 
spersonalizowane sklepy internetowe.

•   Zapewnianie możliwości kształcenia wszystkim 
osobom, które chcą się dowiedzieć, w jaki 
sposób sprawdzone olejki eteryczne można 
stosować jako alternatywę dla produktów 
zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

•   Łączenie profesjonalistów zajmujących się 
medycyną tradycyjną i alternatywną w celu 
zachęcania ich do dalszych badań i stosowania 
olejków eterycznych we współczesnych 
zabiegach medycznych.



Prawnie zastrzeżone produkty wellness na bazie olejków eterycznych marki dōTERRA™ są sprzedawane 

wyłącznie przez konsultantów Wellness Advocate, ich osobiste kontakty oraz spersonalizowane strony 

internetowe, a także w ośrodkach odnowy biologicznej i spa na całym świecie. Aby zamówić nasze 

produkty, porozmawiaj z konsultantem Wellness Advocate, który dostarczył Ci ten katalog produktowy, 

lub zadzwoń pod jeden z numerów podanych na tylnej okładce, aby znaleźć konsultanta w swojej 

okolicy. Sieć dystrybucyjna konsultantów Wellness Advocates jest dostępna.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ: Sprawdź tylną okładkę
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W 2008 roku grupa biznesmenów i pracowników służby zdrowia opracowała wspólną wizję dzielenia się z całym światem 

potężnymi właściwościami olejków eterycznych. Każda osoba współtworząca tę grupę rozumiała, że olejki eteryczne – 

gdy są właściwie pozyskiwane z optymalnych regionów i dokładnie badane pod kątem najwyższych poziomów czystości 

i mocy działania – są darem Ziemi dla ludzkości. Założyli firmę i nazwali ją dōTERRA, od łacińskiego słowa oznaczającego 

„dar ziemi”. Z tym darem wiąże się wielka odpowiedzialność, aby szanować moc każdego składnika, fachową wiedzę 

każdego hodowcy i potencjał każdej społeczności, która wnosi swój wkład w cały proces. 

dōTERRA koncentruje się na utrzymaniu najwyższych poziomów czystości i zrównoważonego rozwoju, ponieważ 

współpracuje z lokalnymi hodowcami na całym świecie za pośrednictwem inicjatywy Co-Impact Sourcing™. Ten 

wyjątkowy model polega na wdrażaniu w perspektywie długoterminowej korzystnych stosunków partnerskich z 

dostawcami, w ramach których wykwalifikowani rolnicy na obszarach wiejskich doglądają roślin i środowisk uprawy. W 

zamian dōTERRA zapewnia pracę i godziwe wynagrodzenie, co umacnia lokalne gospodarki i uzdrawia oraz stabilizuje 

łańcuchy dostaw. 

Każdy olejek eteryczny dōTERRA jest poddawany rygorystycznym testom CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta 

Jakość), którym towarzyszą najnowocześniejsze postępy w badaniach nad olejkami eterycznymi i wdrażanie nowych 

testów. dōTERRA korzysta z wciąż poszerzającej się wiedzy medycznej rady doradczej, składającej się ze światowych 

konsultantów w dziedzinie chemii, mikrobiologii, botaniki, badań naukowych, fizjologii i nauk o żywieniu. 

Od początku istnienia firmy dōTERRA niezależni konsultanci Wellness Advocate dzielą się z milionami klientów na całym 

świecie, przedstawiając korzyści, jakie dają olejki eteryczne dōTERRA z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 

Czysta Jakość), które poprawiają jakość życia, z milionami klientów na całym świecie. 

dōTERRA stała się globalną, integracyjną firmą działającą w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia oraz największym 

na świecie producentem olejków eterycznych*. Dzięki współpracy z uznanymi specjalistami w dziedzinie medycyny i ze 

światowej sławy badaczami dōTERRA rewolucjonizuje opiekę zdrowotną, łącząc konwencjonalne kierunki w medycynie z 

podejściami alternatywnymi, aby odnieść się do zindywidualizowanego działania na rzecz dobrego samopoczucia. 

Aby zagwarantować, że dōTERRA nigdy nie zapomina o świętości tego daru, zarejestrowana organizacja charytatywna  

w Stanach Zjednoczonych o nazwie dōTERRA Healing Hands Foundation™ oferuje zasoby i narzędzia globalnym 

społecznościom, zajmującym się pozyskiwaniem surowców oraz i organizacjom charytatywnym, dążąc do poprawy 

poziomu niezależności, opieki zdrowotnej, edukacji i higieny oraz podejmując walkę z handlem ludźmi. 

Z pokorą ofiarowujemy ten „dar Ziemi” Tobie i Twojej rodzinie. 

HISTORIA MARKI dōTERRA
Zmieniamy świat — kropla za kroplą, osoba za osobą, społeczność za społecznością

* Sprawdzony światowy lider na globalnym rynku aromaterapii i olejków eterycznych
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CPTG Certified Pure Tested Grade™

Olejki eteryczne dōTERRA z certyfikatem CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość) dōTERRA to czyste, naturalne, aromatyczne związki starannie ekstrahowane z roślin. Nie 
zawierają żadnych wypełniaczy ani sztucznych składników, które osłabiłyby ich aktywne właściwości. Olejki 
są także wolne od zanieczyszczeń i innych pozostałości chemicznych.

Równie ważne jak niedopuszczenie do zanieczyszczenia olejków jest zapewnienie obecności związków 
aktywnych na odpowiednim poziomie, aby zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność olejków. Wiele innych 
olejków deklaruje właściwości terapeutyczne, niektóre mogą być nawet czyste, ale niewiele z nich podlega 
rygorystycznym testom składu chemicznego. Olejki eteryczne dōTERRA z certyfikatem CPTG (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) są testowane krzyżowo przy użyciu spektrometrii mas i chromatografii gazowej, 
aby zapewnić zarówno czystość ekstraktu, jak i moc działania każdej partii.

dōTERRA ściśle współpracuje z globalną siecią czołowych hodowców i chemików, zajmujących się olejkami 
eterycznymi, aby wybierać rośliny odpowiednich gatunków, uprawiane w idealnych warunkach i starannie 
zbierane we właściwym czasie. Związki aromatyczne w roślinach są umiejętnie ekstrahowane przez 
doświadczonych destylatorów i poddawane analizie chemicznej w celu zapewnienia ich czystości i 
odpowiedniego składu. Olejki eteryczne dōTERRA z certyfikatem CPTG (Testowana Certyfikowana Czysta 
Jakość) są jednymi z najczystszych i najskuteczniejszych olejków eterycznych dostępnych obecnie na świecie.

Równie wymagające standardy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowane są w przypadku wszystkich 
produktów z serii Wellness dōTERRA. Pod przewodnictwem Naukowej Rady Doradczej firma dōTERRA współpracuje 
wyłącznie z najlepszymi partnerami w zakresie rozwoju i produkcji, którzy mają certyfikat Good Manufacturing 
Practice (GMP) i cieszą się renomą w branży, dzięki innowacyjności i jakości na najwyższym poziomie. Każdy produkt 
dōTERRA gwarantuje przekroczenie oczekiwań, jeśli chodzi o zadowolenie klienta i poziom skuteczności.

Sprawdzone i niezawodne.
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Sieć plantatorów i właścicieli destylarni współpracujących z dōTERRA obejmuje cały świat, od Włoch po 
Madagaskar, od Argentyny po Nową Zelandię. Tylko najczystsze olejki eteryczne o najpotężniejszych właściwościach 
spełniają rygorystyczne normy naszego certyfikatu CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość). 

Ponieważ dōTERRA poszukuje źródeł najwyższej jakości olejków we wszystkich zakątkach naszego globu, jesteśmy 
również zaangażowani w budowanie trwałych relacji, które przynoszą korzyści naszym hodowcom. Dokonujemy 
tego, ponieważ przestrzegamy naszych najważniejszych zasad, dotyczących pozyskiwania surowców.

Ponad połowa krajów, w których dōTERRA pozyskuje ponad 130 swoich olejków, to kraje rozwijające się. Podejmując 
inicjatywę Co-Impact Sourcing™, dōTERRA pomaga społecznościom na tych obszarach podnieść się z ubóstwa i  
ich niekorzystnego położenia, oferując długoterminowe, obopólnie korzystne stosunki partnerskie z dostawcami, 
stabilne miejsca pracy i źródło dochodu, na którym mogą polegać.

Źródła olejków dōTERRA Olejek pozyskiwany zgodnie z zasadami Co-Impact

Rozwiązywanie problemu ubóstwa

Zarządzanie środowiskiem
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Olejki eteryczne od stuleci stosowane były w wielu 
kulturach ze względu na swoje właściwości 
prozdrowotne. Współczesne trendy związane z 
bardziej holistycznym podejściem do dbania o własne 
zdrowie i coraz więcej naukowych dowodów 
potwierdzających skuteczność alternatywnych 
praktyk zdrowotnych prowadzą do ponownego 
odkrycia niezwykłych korzyści stosowania leczniczych 
olejków eterycznych. Wiele z nich ma potężne 
właściwości. Wyjątkowa struktura chemiczna sprawia, 
że ich miejscowe stosowanie ma określone działanie. 
Niektóre olejki można także zażywać doustnie. 

Metody ekstrakcji
Olejki eteryczne są najczęściej ekstrahowane w 
procesie destylacji parowej w niskiej temperaturze, 
podczas którego para krąży pod ciśnieniem przez 
materiał roślinny, uwalniając olejki eteryczne do pary. 
W trakcie ochładzania się para wodna i olejki zostają 
od siebie oddzielone, a olejek jest zbierany w czystej 
postaci. Aby zapewnić najwyższej jakości ekstrakt 
esencyjny o odpowiednim składzie chemicznym, 
temperatura i ciśnienie muszą być ściśle 
monitorowane. Gdy są zbyt niskie, cenny olejek nie 
zostaje uwolniony, a gdy są zbyt wysokie – delikatny 
skład chemiczny ekstraktu może zostać zniszczony, 
co zmienia siłę działania olejku.

Równie ważny w procesie ekstrakcji jest staranny 
dobór gatunków i części roślin oraz metod zbioru, 
które pozwolą uzyskać najczystsze i najpotężniejsze 
olejki eteryczne. Ten złożony proces jest zarówno 
formą sztuki, jak i nauką. Wymaga współpracy 
doświadczonych hodowców i destylatorów w  
celu zapewnienia doskonałego produktu. 

Olejki eteryczne to naturalne związki aromatyczne występujące w nasionach, korze, łodygach, korzeniach, 
kwiatach i innych częściach roślin. Ich zapach może być jednocześnie piękny i mocny. Jeśli kiedykolwiek 
zachwyciła Cię otrzymana w darze róża, spacer po polu lawendy czy aromat świeżo ściętej mięty, 
udało Ci się doświadczyć aromatycznych właściwości olejków eterycznych. Olejki eteryczne mogą 
poprawić nastrój, koić zmysły i wywoływać silne reakcje emocjonalne. Jednak zastosowanie olejków 
eterycznych wykracza daleko poza ich właściwości zapachowe.

Czym są 
OLEJKI ETERYCZNE?

CZYM SĄ OLEJKI ETERYCZNE?
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Zastosowania
Olejki eteryczne mają wielorakie zastosowania i wpływają zarówno na stan emocjonalny, jak i na dobre 
samopoczucie fizyczne. W zależności od konkretnej potrzeby i pożądanych korzyści można je stosować 
pojedynczo lub w złożonych mieszankach. Stosowanie olejków eterycznych może być niezwykle proste, a 
jednocześnie kluczowe. Jednak dopiero współpraca z doświadczonym użytkownikiem olejków eterycznych 
zapewni osobie, która dopiero zaczyna swoją przygodę z nimi, czerpać większe korzyści i większą przyjemność.

Olejki eteryczne zawierają silnie skoncentrowane ekstrakty botaniczne i powinny być stosowane wyłącznie 
zgodnie z zaleceniami oraz z zachowaniem ostrożności. Należy stosować wyłącznie czyste olejki eteryczne  
i postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na etykiecie. Olejki eteryczne nigdy nie 
powinny być stosowane do oczu lub przewodu słuchowego. Jeśli po miejscowym zastosowaniu olejków 
eterycznych wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie, należy zastosować olej nośnikowy, taki jak 
frakcjonowany olej kokosowy, ponieważ olejki eteryczne nie rozcieńczają się w wodzie. Kobiety w ciąży  
i osoby w trakcie leczenia, które chciałyby zacząć stosować olejki eteryczne, powinny wcześniej 
skontaktować się z lekarzem.



LAWENDA Lavandula angustifolia

• Stosuj przed snem na podeszwy stóp lub na poduszkę
• Dodawaj do soli do kąpieli, aby zrelaksować się w wannie
•  Delikatnie wmasuj w skórę po opalaniu
•  Nakładaj na plecy, dłonie bądź stopy niespokojnego dziecka
•  Stosuj, aby koić i łagodzić występujące sporadycznie  

podrażnienia skóry
•  Używaj do ukojenia skóry wrażliwej i po depilacji
•  Nakładaj na suche, spierzchnięte usta przed zastosowaniem 

balsamu do ust
•  Dodawaj do balsamu, aby wykonać masaż dłoni, który złagodzi stres

CYTRYNA Citrus limon

• Dodaj kroplę do butelki z wodą lub do wody podawanej  
w restauracji

•  Dodaj do kropli miodu i zażyj doustnie
•  Dodaj do ulubionych deserów, aby nadać im słodkawy,  

cytrynowy smak

MIĘTA PIEPRZOWA Mentha piperita

• Dodaj jedną lub dwie krople do ulubionego smoothie, aby uzyskać 
intensywny, miętowy smak

•  Stosuj z olejkiem z cytryny wymieszanym z wodą  jako odświeżający 
płyn do płukania ust

•  Dodaj do wody jedną kroplę olejku z mięty pieprzowej i pokrojone 
owoce, takie jak truskawki czy limonki, aby przygotować pełen 
smaku napój

•  Połącz z cytryną, aby zażyć doustnie

ZESTAW WPROWADZENIE DO OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH  NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT

Ten zestaw olejków eterycznych jest idealny dla początkujących i ma w sobie 
wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć doświadczać właściwości olejków 
eterycznych dōTERRA™, które odmienią Twoje życie. Zestaw zawiera:

• Olejek eteryczny z lawendy (buteleczka o pojemności 5 ml)
• Olejek eteryczny z cytryny (buteleczka o pojemności 5 ml)
• Olejek eteryczny z mięty pieprzowej (buteleczka o pojemności 5 ml)

Od czego 
ZACZĄĆ?
Używanie olejków eterycznych jest intuicyjne i wysoce satysfakcjonujące. Jednak dla osób, które 
dopiero poznają ich właściwości, liczba dostępnych olejków, ich niezliczonych kombinacji 
oraz rozmaitych zastosowań prozdrowotnych może być nieco przytłaczająca. Aby rozpocząć przygodę 
z olejkami eterycznymi, polecamy wypróbowanie trzech olejków: lawendowego, cytrynowego i z mięty 
pieprzowej. Są to nasze trzy najpopularniejsze olejki, które zapewnią Tobie i Twojej rodzinie 
niezapomniane wrażenia dzięki właściwościom wpływającym na poprawę jakości życia.
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Kolekcja pojedynczych olejków eterycznych dōTERRA™ obejmuje najlepsze ekstrakty aromatyczne dostępne 
obecnie na świecie. Wszystkie pojedyncze olejki stanowią esencję ich roślinnych źródeł, które są pielęgnowane, 
starannie zbierane i delikatnie destylowane w różnych zakątkach świata. Każdy olejek spełnia surowe 
normy, dotyczące czystości i mocy działania. Olejki te tworzą niezwykłą paletę roślinnych właściwości i 
mogą być stosowane pojedynczo lub w formie mieszanek.

POJEDYNCZE OLEJKI ETERYCZNE

POJEDYNCZE OLEJKI ETERYCZNE



CZARNY PIEPRZ
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Piper nigrum | 5 ml

Pobudzający i aromatyczny olejek  
z czarnego pieprzu podkreśli smak 
każdej potrawy.

• Podkreśla smak potraw

• Uniwersalny składnik aromatyzujący, 
powszechnie stosowany na całym 
świecie w słonych i pikantnych 
potrawach, najczęściej w formie 
zmielonych ziaren pieprzu

ŻYWOTNIK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Thuja plicata | 5 ml

Żywotnik, znany jako „drzewo życia”, 
ma majestatyczne rozmiary i obfituje 
w korzystne właściwości.

• Pozytywnie wpływa na skórę

• Często stosowany podczas 
medytacji

KASJA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Będąca bliską krewną cynamonu  
kasja ma wspaniały zapach i jest 
wykorzystywana od tysięcy lat.

• Jest stosowana w kuchni jako 
zamiennik cynamonu

• Jest popularnym składnikiem  
wielu różnych przystawek,  
wypieków i deserów

NASIONA SELERA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Apium graveolens | 15 ml

Seler naciowy, stosowany w  
Chinach już w V wieku, stał się 
popularnym dodatkiem wielu  
różnych potraw. Nasiona selera są 
głównym źródłem olejku eterycznego, 
który jest ekstrahowany w procesie 
destylacji parowej.

• Słynie ze złożonego, mocnego, 
słodko-pikantnego aromatu

• Doskonały dodatek do  
różnych potraw

ŚWIERK CZARNY  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Picea mariana | 5 ml

Olejek ze świerku czarnego, od  
wieków stosowany przez rdzennych 
Amerykanów jako środek 
zapewniający zdrową skórę oraz 
element duchowych praktyk 
leczniczych, to drzewny olejek 
eteryczny o dużej mocy.

• Działa kojąco po zaaplikowaniu  
na skórę

• Wywołuje uczucie relaksu i spokoju

• Łagodzi niewielkie podrażnienia skóry

• Doskonale nadaje się do kojącego 
masażu po intensywnych ćwiczeniach

BAZYLIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Ocimum basilicum | 15 ml

Będąca częścią rodziny jasnotowatych 
bazylia jest ziołem użytkowym, które 
często jest wykorzystywane w kuchni. 

• Wszechstronny składnik 
aromatyzujący, powszechnie 
stosowany na całym świecie  
w różnych potrawach

• Poprawia smak potraw

DRZEWO CEDROWE
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Juniperus virginiana | 15 ml

Znany z bogatej nuty i przyjemnego, 
leśnego zapachu olejek eteryczny z 
drzewa cedrowego zapewnia skórze 
niezliczone korzyści dla skóry.  

• Działa oczyszczająco – wystarczy 
dodać go do toniku do twarzy lub 
kremu nawilżającego

• Pomaga zachować zdrowy  
wygląd skóry

CYNAMON
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Historia zastosowań kulinarnych 
cynamonu jest długa, natomiast  
olejek eteryczny z niego pozyskiwany 
jest zaskakująco wszechstronny.

• Jest popularnym składnikiem 
różnych przystawek, wypieków  
i deserów

• Może zastąpić mielony cynamon  
w ulubionych potrawach

KARDAMON
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardamon, bliski krewny imbiru,  
znany jest jako droga przyprawa do 
gotowania, ale słynie także z licznych 
właściwości prozdrowotnych. 

• Aromatyczna przyprawa do 
gotowania i pieczenia

• Chłodny, miętowy aromat i ziołowy 
smak idealnie komponuje się  
ze składnikami zup, sałatek i 
przyprawami wytrawnych dań

BERGAMOTKA 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus bergamia | 15 ml

Olejek eteryczny tłoczony na zimno  
ze skórki owocu bergamotki to 
wyjątkowy olejek wśród olejków 
cytrusowych.

• Ze względu na swoje kojące działanie 
na skórę jest często stosowany w 
terapii manualnej i masażu

• Stosuj na skórę podczas kąpieli,  
aby skorzystać z jej właściwości 
oczyszczających

KOLENDRA (NAĆ)
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Olejek eteryczny z kolendry, 
wytwarzany z liści ziela kolendry,  
jest powszechnie stosowany ze 
względu na swój świeży aromat  
i walory smakowe.

• Idealny do dipów, sosów i wielu 
wytrawnych dań

• Nadaje świeży aromat

WROTYCZ MAROKAŃSKI  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Tanacetum annuum | 5 ml

Olejek eteryczny z wrotycza 
marokańskiego jest wytwarzany z 
jednorocznej rośliny śródziemnomorskiej 
o żółtych kwiatach. Stanowi główny 
składnik wielu mieszanek dōTERRA, w 
tym dōTERRA Balance™ i Deep Blue™. 

• Stosowany miejscowo zapewnia 
uczucie ukojenia

• Jego intensywny niebieski kolor może 
plamić powierzchnie, tkaniny i skórę; 
zalecane jest ostrożne stosowanie i 
rozcieńczanie w oleju bazowym

• Dodaj kroplę do kremu nawilżającego 
lub żelu oczyszczającego do twarzy, 
aby zredukować niedoskonałości skóry
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COPAIBA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea i langsdorffii | 15 ml

Copaiba przypomina czarny pieprz  
i jest stosowana w tradycyjnych 
praktykach zdrowotnych przez 
rdzennych mieszkańców Brazylii. 
Olejek z copaiby jest powszechnie 
używany w kosmetykach i perfumach.

• Pozwala cieszyć się zdrową i  
gładką skórą

• Redukuje niedoskonałości

KOLENDRA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Kolendra jest popularną przyprawą w 
kuchni – wystarczy odrobina olejku 
eterycznego z kolendry, aby odmienić 
każde danie!

• Idealny jako przyprawa do 
wytrawnych potraw

• Przyjmuj doustnie jedną kroplę 
olejku z kolendry po obfitym posiłku, 
aby odczuć ulgę w umiarkowanych 
dolegliwościach trawiennych 

• Nadaje różnorodnym potrawom 
ziołowy smak

EUKALIPTUS
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Olejek eteryczny pozyskiwany  
z liści eukaliptusa zawiera wiele 
korzystnych związków.

• Stosowany miejscowo zapewnia 
uczucie relaksu

• Dodaj jedną kroplę do wybranego 
kremu nawilżającego i nakładaj na 
skórę kolistymi ruchami

• W celu uzyskania właściwości 
kojących i relaksujących stosuj razem 
z olejkami: lawendowym, z daglezji 
zielonej oraz cyprysowym

CYPRYS
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Ze względu na liczne korzyści dla 
skóry olejek cyprysowy jest często 
stosowany w uzdrowiskach i przez 
masażystów.

• Działanie stymulujące oraz 
przywracające równowagę 
emocjonalną czyni go pomocnym w 
utrzymywaniu pożądanego nastroju 

• Poprawia wygląd skóry ze 
skłonnością do przetłuszczania się

KOPER WŁOSKI
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Stosowany od stuleci koper  
włoski ma wiele korzyści i  
wyraźny aromat lukrecji.

• Aromatyczny dodatek do zup, 
sosów i sałatek

• Zamiast dogadzać sobie słodyczami, 
dodaj jedną kroplę olejku z kopru 
włoskiego do wody lub herbaty

DAGLEZJA ZIELONA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Ta wysoka, wiecznie zielona jodła 
cechuje się słodkim i orzeźwiającym 
aromatem z lekką, cytrynową nutą.

• Olejek stosowany miejscowo 
przyczynia się do pozytywnego 
nastroju i atmosfery, pomagając 
użytkownikowi uzyskać lepsze 
samopoczucie

• Olejek eteryczny z daglezji zielonej 
pozyskiwany jest z wiecznie 
zielonych jodeł w Nowej Zelandii,  
a stosowany na skórę wykazuje 
właściwości oczyszczające

CITRONELLA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Olejek eteryczny z citronelli, 
wytwarzany z liści wysokiej trawy 
pochodzącej z Azji, ma rześki, świeży 
aromat. Jest on idealnym 
towarzyszem w czasie kempingu lub 
pieszych wędrówek oraz wszędzie 
tam, gdzie można doświadczać 
piękna przyrody.

• Pomaga zachować czystą skórę

• Działa kojąco na skórę, w tym  
na skórę głowy

• W razie potrzeby należy rozcieńczyć 
olejek przed naniesieniem na skórę

SZAŁWIA 
MUSZKATOŁOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Salvia sclarea | 15 ml

Szałwia muszkatołowa słynie ze swoich 
kojących i uspokajających właściwości 
po zastosowaniu na skórę.

• Olejek eteryczny z szałwii 
muszkatołowej jest głównym 
składnikiem prawnie  
zastrzeżonej mieszanki  
ClaryCalm™ firmy dōTERRA 

• Pomaga się zrelaksować i 
przygotować do spokojnego snu

• Zapewnia włosom i skórze głowy 
zdrowy wygląd

GOŹDZIK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Goździki, znane jako popularna 
przyprawa do gotowania, mają 
korzyści i zastosowania, którymi 
cieszyli się mieszkańcy starożytnych 
Chin i Indii. 

• Olejek goździkowy jest często 
stosowany jako przyprawa  
do gotowania

• Może być wykorzystywany  
także poza kuchnią dzięki swoim 
wyjątkowym, silnym właściwościom

GERANIUM
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Stosowanie olejku eterycznego z 
geranium sięga czasów starożytnego 
Egiptu, gdzie geranium było 
stosowane do upiększania skóry. 

• Pomaga zachować czystą i  
zdrową skórę

• Nakładany na skórę po kąpieli 
zapewnia kojący efekt

• Dodaj kilka kropli do szamponu lub 
odżywki, aby nadać włosom blask  
i zdrowy wygląd

IMBIR
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Zingiber officinale | 15 ml

Olejek eteryczny z imbiru jest 
wytwarzany ze świeżego kłącza tej 
rośliny. Najbardziej charakterystyczną 
cechą imbiru jest jego słodki aromat.

• Popularna przyprawa kuchenna 
stosowana w wielu potrawach  
na całym świecie

• Stosuj jako zamiennik suszonego  
lub świeżego imbiru w słodkich 
wypiekach, takich jak piernik  
czy ciasteczka imbirowe

KADZIDŁO
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Boswellia carterii, frereana  
i sacra | 15 ml

Kadzidło, być może najcenniejszy  
ze starożytnych olejków, wyróżnia  
się bardzo wszechstronnymi 
zastosowaniami i właściwościami.

• Ma właściwości nawilżające  
i odmładzające

• Wywołuje uczucie odprężenia  
i równoważy nastrój

• Łagodzi skórę

Mieszanka Frankincense Touch – patrz strona 20
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MIRRA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirra, dawniej stosowana na wiele 
sposobów – od medytacji po 
mumifikacje – jest dziś wciąż  
często zalecana.

• Pomaga zachować równowagę 
emocjonalną oraz dobre 
samopoczucie

• Charakteryzuje się wyjątkowymi 
właściwościami, które  
oczyszczają skórę i wpływają 
korzystnie na jej wygląd

• Łagodzi skórę

MELISA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Melissa officinalis | 5 ml

Nasz najrzadszy olejek, olejek z melisy, 
ma słodki, świeży, cytrusowy zapach i 
szeroką gamę korzystnych właściwości.

• Pomaga złagodzić napięcie

• Stosowany miejscowo ma  
działanie odprężające

• Odmładza skórę

TRAWA CYTRYNOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Z trawy cytrynowej produkowany jest 
dymny, cytrusowy olejek eteryczny, 
który zapewnia użytkownikowi 
prawdziwe bogactwo korzyści.

• Używaj w kuchni azjatyckiej, do zup, 
herbat i potraw curry 

• Doskonale komponuje się z olejkiem 
eterycznym z bazylii, kardamonu  
i mięty zielonej

• Ma dymny, ziołowy smak

EUKALIPTUS 
CYTRYNOWY 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Stosowany miejscowo zapewnia  
silne wsparcie dla skóry. Eukaliptus 
cytrynowy słynie z odświeżającego 
aromatu, który pomaga tworzyć 
orzeźwiającą atmosferę.

• Pomaga oczyścić skórę

• Ma orzeźwiający, poprawiający 
nastrój aromat

• Stosowany miejscowo zapewnia 
liczne korzyści

• Idealny dodatek do kojącego masażu

MAJERANEK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Origanum majorana | 15 ml

Olejek eteryczny z majeranku, znanego 
również jako „zimokwiat wczesny” lub 
„radość gór”, ma ziołowy aromat i 
znajduje zastosowanie w wielu  
różnych potrawach. 

• Przyjemny, ziołowy dodatek  
do gotowania

• W przepisach, które wymagają 
użycia suszonego majeranku, użyj 
zamiast niego olejku z majeranku

LIMONKA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Wyrazisty, cytrusowy zapach olejku z 
limonki sprawia, że bez niego żadna 
kolekcja olejków eterycznych nie 
będzie kompletna.

• Ze względu na delikatną naturę 
limonki i w celu zachowania jej 
użytecznych i silnych właściwości, 
jest on tłoczony na zimno ze  
skórki tego owocu

• Może być stosowany jako cytrusowy 
aromat do niezliczonych potraw, od 
dań wytrawnych po słodkie desery

• Kwaskowato-słodki dodatek  
do potraw

CYTRYNA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus limon | 15 ml

Ten oferujący wiele zastosowań 
i rozmaite korzyści najlepiej 
sprzedający się olejek tłoczony  
jest na zimno ze skórki cytryny,  
aby zachować jej delikatny  
charakter i moc.

• Środek aromatyzujący o  
cierpkim smaku

• Może być stosowany jako 
orzeźwiający aromat do wody  
lub dodatek do niezliczonych 
potraw, od wytrawnych po słodkie

• Właściwości energetyzujące 
i poprawiające nastrój

LAWENDA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Lawenda jest ceniona za swój 
niepowtarzalny aromat i właściwości 
zdrowotne od tysięcy lat.

• Powszechnie stosowana ze  
względu na właściwości 
uspokajające i relaksujące

• Dodaj kroplę do kosmetyków 
stosowanych na co dzień, aby 
zadbać o zdrową skórę

• Aby pozbyć się trosk, dodaj do 
kąpieli lub wcieraj w skronie i kark

Mieszanka Lavender Touch – patrz strona 23

JAŁOWIEC
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Juniperus communis | 5 ml

Olejek eteryczny z jałowca, 
pozyskiwany z jagód drzewa 
iglastego, może poszczycić się  
bogatą historią tradycyjnych 
zastosowań i walorów.

• Zastosuj miejscowo jedną kroplę, 
aby uzyskać czystą cerę

• Działa uspokajająco i zapewnia 
równowagę po zastosowaniu 
miejscowym

GREJPFRUT
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus X paradisi | 15 ml

Grejpfrut jest znany z kwaśnego i 
cierpkiego smaku. To okrągły, 
żółto-pomarańczowy owoc  
zrywany z wiecznie zielonego  
drzewa cytrusowego. 

• Dzięki swoim mocnym, cytrusowym 
właściwościom nadaje potrawom i 
napojom wyjątkowy, podnoszący  
na duchu aromat i smak

• Środek aromatyzujący o cierpkim, 
kwaśnym smaku

ZIELONA MANDARYNKA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus nobilis | 15 ml

Wytłaczany z niedojrzałych owoców 
drzewa mandarynkowego olejek 
eteryczny z zielonej mandarynki  
jest wyjątkowy wśród olejków 
cytrusowych pod względem  
smaku i zastosowań. 

• Zapewnia uczucie ukojenia

• Włącz olejek z zielonej mandarynki 
do zastosowań w swojej kuchni lub 
dodaj go do wody, aby szybko 
uzyskać orzeźwiający zastrzyk

KOCANKA WŁOSKA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Helichrysum italicum | 5 ml

Destylowany z kiści kwiatów wiecznie 
zielonej rośliny zielnej olejek z kocanki 
włoskiej jest jednym z najcenniejszych 
i najbardziej poszukiwanych olejków 
eterycznych na świecie.

• Redukuje niedoskonałości

• Wmasuj w skronie i kark, aby  
poczuć odprężenie

• Pomaga uzyskać promienną cerę

Mieszanka Helichrysum Touch – patrz strona 23
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JODŁA SYBERYJSKA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Abies sibirca | 15 ml

Jodła syberyjska, charakteryzująca  
się świeżym, leśnym zapachem,  
działa kojąco i uspokajająco po 
zastosowaniu na skórę.

• Działa kojąco podczas masażu

• Łagodzi niewielkie podrażnienia 
skóry po zastosowaniu miejscowym

• Wmasuj olejek w skórę po wysiłku 
fizycznym, aby cieszyć się jego 
kojącym i relaksującym działaniem

SANDAŁOWIEC 
HAWAJSKI
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Santalum paniculatum | 5 ml

Pozyskiwany z odnawialnego źródła 
na Hawajach olejek z sandałowca 
hawajskiego ma rozmaite właściwości.

• Pomaga poprawić wygląd  
skóry i włosów

• Często stosowany podczas 
medytacji i ćwiczeń jogi ze  
względu na swoje właściwości –  
po zastosowaniu miejscowym  
zapewnia równowagę  
emocjonalną i poprawia nastrój

ROZMARYN
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Rozmaryn, uważany przez 
starożytnych Greków, Rzymian, 
Egipcjan i Hebrajczyków za świętą 
roślinę, ma niezliczone zastosowania.

• Nadaje pikantny, ziołowy  
smak daniom mięsnym i  
różnym specjałom

• Ma ziołowy, pobudzający zapach

• Dodaj do mięsa i ulubionych  
dań głównych dla dodatkowego 
smaku i aromatu

RÓŻA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Rosa damascena | 5 ml

Olejek z róży, nazywanej „królową 
olejków”, jest jednym z 
najcenniejszych olejków eterycznych 
na świecie. Płatki róż wytwarzają 
słodki kwiatowy aromat, znany w 
branży perfum i olejków eterycznych.

• Swoim słodko-kwiatowym 
aromatem róża potrafi wprawić  
w dobry nastrój

• Redukuje możliwość pojawiania  
się niedoskonałości skóry

• Zapewnia równomierny  
koloryt skóry

Mieszanka Rose Touch – patrz strona 23

RÓŻOWY PIEPRZ
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Schinus molle | 5 ml

Ten olejek eteryczny jest destylowany 
z owoców drzewa pieprzu różowego, 
uważanego za święte w starożytnej 
kulturze Inków. Wspaniały olejek, 
który doda pikantnej nuty do  
każdego dania.

• Łagodnie owocowy i pieprzowy 
olejek, który z pewnością zwiększa 
różnorodność i głębię smaku 

• W trakcie gotowania olejek z pieprzu 
różowego może zastąpić olejek z 
czarnego pieprzu

PETITGRAIN
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus aurantium | 15 ml

Olejek z petitgrain ma świeży, lekko 
ziołowy aromat i różnorodne  
zastosowania.

• Po zastosowaniu miejscowym może 
sprzyjać uspokojeniu i odprężeniu

• Rozcieńcz i aplikuj na skórę w celu 
zredukowania niedoskonałości

• Właściwości relaksujące olejku 
eterycznego petitgrain mogą być 
korzystne podczas masażu

MIĘTA PIEPRZOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha piperita | 15 ml

Olejek z mięty pieprzowej to 
najczęściej kupowany i jeden z 
ulubionych olejków, który zapewnia 
niezliczone korzyści zdrowotne.

• Odświeżający i intensywny  
dodatek smakowy do koktajli, 
smoothie, ciast i deserów

• Kiedy upalne letnie dni stają się nie 
do wytrzymania, dodaj jedną kroplę 
olejku z mięty pieprzowej do szklanki  
wody z pokrojonymi owocami, np. 
truskawkami lub limonkami, aby 
uzyskać pyszny napój

Mieszanka Peppermint Touch – patrz strona 21

PACZULA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pogostemon cablin | 15 ml

Paczulę łatwo rozpoznać po 
intensywnym, słodko-piżmowym 
zapachu.

• Mieszaj z innymi olejkami 
eterycznymi, aby uzyskać  
perfumy lub wodę kolońską o 
słodkawym, piżmowym zapachu

• Może być często stosowany  
jako środek łagodzący i 
oczyszczający skórę

• Może sprzyjać uspokojeniu

OREGANO
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Origanum vulgare | 15 ml

Olejek eteryczny pozyskiwany z  
liści oregano ma wiele tradycyjnych  
i nowoczesnych zastosowań.

• Pikantny, ziołowy środek 
aromatyzujący do żywności

• Idealny do zup, sałatek i wszelkich 
wytrawnych dań

• Nadaje potrawom niesamowicie 
wyrazisty aromat i smak

Mieszanka Oregano Touch – patrz strona 21

RUMIANEK RZYMSKI
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Anthemis nobilis | 5 ml

Najbardziej wszechstronny spośród 
wszystkich odmian rumianku 
rumianek rzymski jest ekstrahowany  
z rośliny podobnej do stokrotki.

• Nakładaj na podeszwy stóp  
przed snem

• Wspiera zdrowie włosów i  
skóry głowy

• Stosowany na skórę działa kojąco

KULECZKI Z MIĘTY 
PIEPRZOWEJ
KULECZKI Z OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha piperita | 125 kuleczek

Poznaj orzeźwiające korzyści mięty 
pieprzowej w wygodnej formie 
rozpuszczalnych kuleczek.

• Te poręczne kuleczki, które 
pomagają przygotować się na 
wszystkie okoliczności, możesz  
nosić w torebce lub włożyć do 
plecaka dziecka

• Zapewniają wszystkie korzyści olejku 
eterycznego z mięty pieprzowej

DRZEWO SANDAŁOWE
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Santalum album | 5 ml

Drzewo sandałowe, którego 
udokumentowana historia stosowania 
sięga kilka tysięcy lat wstecz, ma 
wielorakie zastosowania.

• Pozwala zachować czystą i zdrowo 
wyglądającą skórę 

• Dodaj dwie krople do gorącej kąpieli, 
aby się zrelaksować

• Jest wysoce cenione w tradycji jako 
surowiec do wytwarzania kadzideł  
i stosowane podczas praktyk 
medytacyjnych na całym świecie. 
Korzystnie wpływa przy 
praktykowaniu uważności
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DRZEWO HERBACIANE
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Olejek z drzewa herbacianego, 
zwanego też czasem „melaleuka”,  
składa się z 90 różnych związków  
i ma nieograniczone zastosowania.

• Korzystnie wpływa na włosy,  
skórę i paznokcie

• Znany jest ze swojego działania 
oczyszczającego, rewitalizującego 
i odmładzającego skórę

Mieszanka Tea Tree Touch – patrz strona 21

MIĘTA ZIELONA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha spicata | 15 ml

Mięta zielona, znana ze słodkiego  
i miętowego smaku, jest często 
używana do gotowania.

• Łagodniejsza opcja dla tych, dla 
których olejek eteryczny z mięty 
pieprzowej jest za mocny

• Doskonale łączy się z olejkami 
eterycznymi z lawendy, rozmarynu, 
bazylii, mięty pieprzowej i eukaliptusa

• Nadaje smak deserom, napojom, 
sałatkom i daniom głównym

DZIKA POMARAŃCZA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus sinensis | 15 ml

Olejek z dzikiej pomarańczy jest 
tłoczony na zimno ze skórki tych 
owoców. Ze względu na 
energetyzujący aromat i wiele 
korzyści jest on jednym z najlepiej 
sprzedających się olejków  
eterycznych dōTERRA.

• Stosuj miejscowo, aby wykorzystać 
energetyzujące właściwości olejku  
z dzikiej pomarańczy

• Aby wziąć orzeźwiający prysznic, 
dodaj kilka kropli do żelu do mycia 
ciała i spień

YARROW|POM  
AKTYWNY DUET BOTANICZNY 
30 ml

Yarrow|Pom łączy w sobie zalety 
olejku eterycznego z niebieskiego 
krwawnika i tłoczonego na zimno 
oleju z pestek granatu. 

• Mogą one pomóc nawilżyć skórę  
i przywrócić jej zdrowy wygląd, a 
także zredukować niedoskonałości

• Dodaj do kremu nawilżającego,  
aby uzyskać dodatkowe  
korzyści nawilżające

TYMIANEK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Thymus vulgaris | 15 ml

Z tymianku, znanego większości jako 
przyprawa, powstaje olejek eteryczny 
o silnych właściwościach.

• Ma świeży, ziołowy smak

• Pełen smaku i aromatu, wyrazisty 
środek aromatyzujący

• Doskonały do marynat mięsnych, 
pikantnych przystawek, chleba  
i nie tylko!

NARD
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nard jest ceniony od wieków, 
tradycyjnie był wykorzystywany do 
namaszczania ludzi wybranych i 
stosowany w Indiach w ajurwedyjskich 
praktykach zdrowotnych.

• Posiada podnoszący na duchu 
aromat, który może pomóc  
osiągnąć stan relaksu i spokoju

• Oczyszcza skórę i zapewnia jej  
zdrowy blask po zastosowaniu 
miejscowym

• Połącz jedną kroplę z kremem 
nawilżającym, aby wygładzić  
lub zmiękczyć skórę

GOLTERIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Główny składnik chemiczny w golterii, 
salicylan metylu, jest wykorzystywany 
w kremach do stosowania 
miejscowego i w mieszankach do 
masażu ze względu na swoje 
właściwości łagodzące. 

• Znany jest ze swoich kojących  
i pobudzających właściwości,  
które zapewniają świeżość i 
poprawiają nastrój

• Wmasuj w dłonie, plecy i nogi,  
aby uzyskać kojące i rozgrzewające 
uczucie po treningu

WETIWERIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Wetiweria jest uwielbiana za swój 
intensywny, egzotyczny, złożony 
aromat, który znajduje szerokie 
zastosowanie w perfumach.

• Olejek eteryczny z wetiwerii  
słynie z tego, że stosowany 
miejscowo pozwala odzyskać 
równowagę emocjonalną

• Stosuj jako element kojącego masażu

• Nanieś na podeszwy stóp przed 
snem, aby stworzyć atmosferę 
sprzyjającą wypoczynkowi

TANGERYNKA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus reticulata | 15 ml

Olejek z tangerynki ma słodki, cierpki 
aromat, podobny do innych olejków 
cytrusowych, który poprawia nastrój. 

• Orzeźwiający smak olejku z 
tangerynki sprawia, że jest 
ożywczym dodatkiem do każdej 
potrawy, która wymaga cierpkości 
owoców cytrusowych

• Dodaje orzeźwiający smak wypiekom

• Doskonale komponuje się z 
pikantnymi olejkami, takimi jak 
olejek z cynamonu czy goździków

YLANG YLANG
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cananga odorata | 15 ml

Chociaż olejek z ylang ylang słynie 
głównie ze swojego wyjątkowego 
zapachu, oferuje także wiele  
innych korzyści.

• Zapewnia uczucie odprężenia  
podczas masażu

• Popularny ze względu na swój 
aromatyczny zapach olejek jest 
stosowany w perfumach i 
produktach do pielęgnacji włosów

• Poprawia samopoczucie, 
jednocześnie zapewniając  
działanie kojące

KURKUMA  
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma to aromatyczna roślina z 
rodziny imbirowych, używana od 
wieków w Chinach, Indiach i na Sri 
Lance. Olejek z kurkumy ma ciepłą, 
korzenną nutę, która działa jak wielki 
wybuch smaku w Twoich ulubionych, 
pikantnych potrawach.

• Gwarantuje eksplozję smaku 
wytrawnym potrawom

• Spróbuj dodać 1–2 krople do  
herbaty lub wody, aby nadać  
jej delikatny ziołowy smak
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Mieszanki olejków eterycznych dōTERRA to prawnie zastrzeżone receptury do ukierunkowanych zastosowań 
prozdrowotnych. Zostały one opracowane na podstawie wiedzy o dawnych sposobach korzystania z 
olejków eterycznych i potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Każda receptura wykorzystuje 
naturalną energię życiową roślin i została opracowana tak, aby zwiększać moc działania oraz korzyści 
produktu. Mieszanki zawierają wyłącznie olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość).

MIESZANKI OLEJKÓW ETERYCZNYCH

MIESZANKI OLEJKÓW ETERYCZNYCH



DDR PRIME™
MIESZANKA ODNOWIENIA 
15 ml

Mieszanka DDR Prime™ łączy  
w sobie właściwości olejków 
eterycznych z goździków,  
tymianku i dzikiej pomarańczy.

• Zawiera również olejki eteryczne, 
takie jak: kadzidłowy, z trawy 
cytrynowej, cząbru ogrodowego

• Dodawaj codziennie 1-2 krople  
do napojów cytrusowych, herbaty 
lub wody! 

• Umieść kilka kropli w kapsułce 
wegetariańskiej

dōTERRA CONSOLE™
MIESZANKA POCIESZAJĄCA 
5 ml

Mieszanka pocieszająca dōTERRA 
Console™ na bazie słodkich olejków 
z kwiatów i drzew zapewnia poczucie 
ulgi, dając jednocześnie nadzieję.

• Dodaj do frakcjonowanego  
oleju kokosowego i stosuj do  
kojącego masażu

• Rozbudza nadzieję i sprzyja 
pozytywnemu nastawieniu

• Jest połączeniem olejków z  
kadzidła, paczuli, ylang ylang,  
czystka, sandałowca 
zachodnioindyjskiego, drzewa 
sandałowego, róży i osmantusa

Mieszanka dōTERRA Console Touch – patrz strona 20

CLARYCALM™
MIESZANKA POCIESZAJĄCA 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Stosowana miejscowo mieszanka 
ClaryCalm™ zapewnia uspokajający, 
kojący efekt i równoważy nastrój 
przez cały miesiąc.

• Stosuj podczas kojącego masażu 
brzucha, aby poczuć ulgę

• Pomaga odzyskać równowagę 
emocjonalną

• Działa chodząco po zastosowaniu  
na skórę

dōTERRA BALANCE™
MIESZANKA ZAPEWNIAJĄCA 
RÓWNOWAGĘ EMOCJONALNĄ 
15 ml

Mieszanka dōTERRA Balance™  
to subtelne połączenie olejków 
eterycznych, które wzmacniają uczucie 
harmonii, spokoju i odprężenia, 
przywracając wewnętrzną równowagę. 

• Została wzbogacona olejkami 
eterycznymi ze świerku, drzewa  
Ho, wrotycza marokańskiego, 
niebieskiego rumianku i kadzidła

• Zapewnia uczucie spokoju i równowagi

• Tworzy idealne warunki do odprężenia 
i wewnętrznej harmonii

Mieszanka dōTERRA Balance Touch – patrz strona 20

dōTERRA CHEER™
MIESZANKA POPRAWIAJĄCA 
NASTRÓJ 
5 ml

Mieszanka poprawiająca nastrój  
dōTERRA Cheer™ – niczym promień 
słońca może dostarczyć Ci zastrzyku 
pozytywnej energii. Słoneczny, świeży 
aromat olejków eterycznych z 
cytrusów i przypraw rozjaśni każdą 
chwilę Twojego dnia.

• Powoduje radosny przypływ 
szczęścia i pozytywnego 
nastawienia podczas masażu

• W skład mieszanki Cheer wchodzą 
olejki eteryczne z cytrusów i 
przypraw, które współtworzą jej 
ciepły, przyjemny charakter

Mieszanka dōTERRA Cheer Touch – patrz strona 20

CITRUS BLISS™
MIESZANKA ORZEŹWIAJĄCA 
15 ml

Potężne esencje olejków z dzikiej 
pomarańczy, cytryny, grejpfruta, 
mandarynki, bergamotki, tangerynki  
i klementynki oraz nuta absolutu z 
wanilii zostały połączone w celu 
stworzenia tej wyjątkowej i 
harmonijnej mieszanki, która z 
pewnością poprawi Twój nastrój. 

• Zacznij dzień z pozytywnym 
nastawieniem, stosując rano 
mieszankę Citrus Bliss™, aby się 
pobudzić i poczuć przypływ energii

• Posiada właściwości odświeżające

• Podczas masażu wydziela aromat, 
który poprawia nastrój

dōTERRA ANCHOR™
MIESZANKA USPOKAJAJĄCA 
5 ml

Mieszanka uspokajająca dōTERRA 
Anchor™ wzmocni Twoją wiarę w siebie, 
dzięki czemu podejdziesz do ćwiczeń 
jogi i życia z siłą oraz spokojem.

• Pozycje jogi tworzące idealne 
połączenie z mieszanką Anchor  
to medytacja w siadzie, siad w 
pozycji skrętnej i Bhu Mudra  
(gest dotknięcia ziemi)

• Wmasuj w kostki, odcinek 
lędźwiowy i podeszwy stóp, aby 
poczuć uczucie spełnienia i spokoju

• Zapewnia poczucie stabilizacji, 
będące punktem wyjścia do  
dalszego rozwoju

dōTERRA ARISE™
MIESZANKA OŚWIECAJĄCA 
5 ml

Dzięki mieszance oświecającej 
dōTERRA odzyskasz wiarę we  
własne siły i w pełni zrealizujesz  
swój potencjał.

• Używaj mieszanki dōTERRA Arise™ 
jako doskonałego uzupełnienia 
następujących pozycji jogi: pozycja 
stojąca, pozycja stojąca z ramionami 
w górze i pozycja Półksiężyca

• Wmasuj w skronie, nadgarstki  
i szyję, aby wzmocnić swoje  
poczucie szczęścia

• Mieszankę Arise stosuj zawsze 
wtedy, gdy stawiasz przed sobą 
wyzwanie, aby osiągnąć więcej

AROMATOUCH™
MIESZANKA DO MASAŻU 
15 ml

Olejki eteryczne są od dawna używane 
do masażu, dlatego dōTERRA 
stworzyła prawnie zastrzeżoną 
mieszankę do masażu, która wzmacnia 
różne techniki za pomocą relaksujących 
i odprężających olejków eterycznych.

• Stosuj mieszankę AromaTouch™ na  
szyi i ramionach, aby zapewnić sobie 
uczucie odprężenia

• Zapewnia poczucie komfortu  
i odprężenia

• Mieszanka olejków AromaTouch może 
być również stosowana w technice 
AromaTouch Hand Technique

dōTERRA ADAPTIV™  
MIESZANKA WYCISZAJĄCA  
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ jest zastrzeżoną 
mieszanką olejków eterycznych z dzikiej 
pomarańczy, lawendy, drzewa copaiba, 
mięty zielonej, magnolii, rozmarynu, 
neroli i ambrowca balsamicznego. Miej 
Adaptiv zawsze pod ręką, aby znaleźć 
ukojenie w nowym otoczeniu lub w 
nieznanej sytuacji. 

• Stosowana na skórę, poprawia nastrój

• Łagodzi skórę

• Ma uspokajający i relaksujący aromat

Mieszanka Adaptiv Touch – patrz strona 20

dōTERRA AIR™
MIESZANKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH 
15 ml

Ta miętowa, orzeźwiająca mieszanka, 
stosowana miejscowo, działa 
uspokajająco i kojąco. Mieszanka 
dōTERRA Air™ jest wzbogacona 
kombinacją olejków, które pomagają 
ochłodzić i ożywić ciało, jednocześnie 
zapewniając uczucie otwartych  
dróg oddechowych.

• Stosuj miejscowo przed aktywnością 
na świeżym powietrzu

• Uspokaja zmysły

• Wspomaga zachowanie uczucia 
otwartych dróg oddechowych

Mieszanka dōTERRA Air Touch – patrz strona 20

dōTERRA ALIGN™
MIESZANKA CENTRUJĄCA 
5 ml

Mieszanka centrująca dōTERRA Align™ 
pomoże Ci uwierzyć w siebie i 
otworzyć się na nieznane.

• Idealne pozycje jogi współgrające  
z zapachem Align to pozycja 
Wojownika II, Trójkąta i Bramy

• Poprzez praktykowanie jogi 
potęguje wiarę w siebie, zaufanie  
i akceptację świata

• Stosuj na wybrane miejsca w czasie 
jogi lub o dowolnej porze dnia
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dōTERRA PEACE™
MIESZANKA USPOKAJAJĄCA 
5 ml

Mieszanka kwiatowych i miętowych 
olejków eterycznych dōTERRA Peace™  
w pozytywny sposób przypomni Ci, że 
nie musisz osiągnąć doskonałości, aby 
znaleźć spokój. Zwolnij, weź głęboki 
oddech i ponownie połącz się ze 
skomponowanym sobą.

• Mieszanka dōTERRA Peace zawiera 
olejki o działaniu relaksującym i 
uspokajającym, w tym olejek z lawendy, 
majeranku, wetiwerii oraz ylang ylang 

• Zapewnia uczucie spokoju i podnosi  
na duchu

Mieszanka dōTERRA Peace Touch – patrz strona 21

PASTTENSE™
MIESZANKA ROZLUŹNIAJĄCA 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

PastTense™ to wyjątkowa mieszanka 
olejków eterycznych, które zapewniają 
stabilność i równowagę emocjonalną.  
Znane ze swych właściwości kojących 
olejki eteryczne zawarte w mieszance 
PastTense szybko przynoszą uczucie 
spokoju i odprężenia.

• Stosuj z łatwością dzięki wygodnej 
buteleczce z aplikatorem w kulce

• Pomaga osiągnąć równowagę 
emocjonalną

dōTERRA PASSION™
MIESZANKA INSPIRUJĄCA 
5 ml

Mieszanka inspirująca dōTERRA 
Passion™ zawiera korzenne i ziołowe 
olejki eteryczne, które pomogą Ci na 
nowo odnaleźć inspirację w życiu. 
Mieszanka dōTERRA Passion doda Ci 
odwagi do spróbowania czegoś nowego 
i pomoże Ci odkryć na nowo radość z 
tego, co posiadasz.

• Aby pobudzić kreatywność, jasność 
umysłu i ciekawość w swoim miejscu 
pracy, nie zapomnij wziąć ze sobą 
mieszanki Passion

• Stosuj na nadgarstki i okolice serca 
przez cały dzień, aby wykonywać 
swoje zadania kreatywnie i z pasją

Mieszanka dōTERRA Passion Touch – patrz strona 21

KULECZKI ON GUARD™
KULECZKI Z OLEJKAMI 
ETERYCZNYMI 
125 kuleczek

Kuleczki On Guard™ zapewniają 
aromatyczną dawkę wyjątkowej 
mieszanki zawierającej olejki 
dōTERRA z dzikiej pomarańczy, 
goździków, cynamonu, eukaliptusa i 
rozmarynu – wszystko to zamknięte  
w maleńkich wegetariańskich 
granulkach, które rozpuszczają  
się w ustach.

• Spożywaj w okresie zimowym, 
podczas podróży lub gdy 
przebywasz wśród wielu ludzi

• Zapewniają wygodną metodę 
spożywania mieszanki olejków 
eterycznych On Guard

ON GUARD™
MIESZANKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH 
15 ml

Posiadanie jednej z 
najpopularniejszych mieszanek 
dōTERRA, On Guard™, jest 
obowiązkowe ze względu na jej 
niesamowite zalety. On Guard to 
mieszanka, którą warto mieć przy 
sobie przez cały rok.

• Dodaje ciepły, cytrusowy smak  
do gorących napojów i deserów  

• Umieść plastry jabłka w misce 
wypełnionej wodą i dodaj kroplę 
mieszanki On Guard

Mieszanka On Guard Touch – patrz strona 21

dōTERRA MOTIVATE™
MIESZANKA MOTYWUJĄCA 
5 ml

Od czasu do czasu wszyscy 
potrzebujemy dodatkowej zachęty,  
a mieszanka dōTERRA Motivate™ 
dokładnie tego nam dostarcza! 
Świeża, czysta i miętowa – ta 
mieszanka będzie sprzyjać  
budowaniu poczucia pewności  
siebie, optymizmu i determinacji. 

• Łączy w sobie cytrusowe i  
miętowe olejki eteryczne

• Stosuj rano, aby z energią  
rozpocząć dzień

• Zwiększa pewność siebie i  
dodaje odwagi

Mieszanka dō Motivate Touch – patrz strona 21

INTUNE™
MIESZANKA WSPOMAGAJĄCA 
KONCENTRACJĘ 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Starannie dobrane olejki eteryczne  
w mieszance wspomagającej 
koncentrację InTune™ działają wspólnie, 
aby pomóc utrzymać koncentrację  
na wykonywanym zadaniu. 

• Nałóż mieszankę InTune na skronie  
i kark przed rozpoczęciem zadania

• Stosuj z łatwością, dzięki wygodnej 
buteleczce z aplikatorem w kulce

• Wspomaga skupienie uwagi i 
koncentrację na zadaniu

HD CLEAR™
MIESZANKA DLA SKÓRY 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

HD Clear™ to najlepsza mieszanka dla 
osób z problemami skórnymi. Składa 
się z olejków eterycznych korzystnych 
dla skóry, które nadają jej gładki, 
czysty i zdrowy wygląd.

• Stosuj z łatwością na  
newralgiczne miejsca, dzięki 
wygodnej buteleczce z kulką

• Idealna do uzyskania skóry  
wolnej od niedoskonałości

• Pomaga zachować czystą, 
promienną i nawilżoną skórę

dōTERRA FORGIVE™
MIESZANKA ODNAWIAJĄCA 
5 ml

Mieszanka odnawiająca dōTERRA 
Forgive™, w której skład wchodzą 
drzewne i korzenne olejki eteryczne, 
pomoże Ci odkryć wyzwalające efekty 
przebaczania, zapominania i posuwania 
się naprzód.

• Przyczynia się do równowagi 
emocjonalnej w codziennym życiu 

• Poprawia nastrój i inspiruje, sprzyjając 
pozytywnemu myśleniu

• Wywołuje uczucie zadowolenia, ulgi 
i cierpliwości

Mieszanka dōTERRA Forgive Touch – patrz strona 20

DEEP BLUE™
MIESZANKA KOJĄCA 
5 ml

Mieszanka kojąca Deep Blue™ łączy 
osiem olejków eterycznych znanych  
z zapewniania poczucia komfortu i 
uczucia chłodzenia stawów i mięśni. 
Połączenie golterii i mięty pieprzowej 
ma kojący wpływ na nasze ciało, 
zwłaszcza po intensywnym treningu.

• Zapewnia przyjemne uczucie 
chłodzenia i rozgrzewania  
bolących miejsc

• Idealnie nadaje się do odprężającego, 
łagodzącego masażu

• Mieszanka Deep Blue zapewnia efekt 
ukojenia, przynosząc ulgę stawom i 
chłodząc mięśnie

ELEVATION™
MIESZANKA RADOSNA 
15 ml

Wierna swojej nazwie mieszanka 
radosna Elevation™ jest wzbogacona 
kombinacją energetyzujących, 
rewitalizujących i podnoszących  
na duchu olejków eterycznych.

• Silne właściwości mieszanki 
Elevation można uzyskać po 
zastosowaniu miejscowym

• Zapewnia pozytywną atmosferę

• Nałóż rano mieszankę Elevation  
na skórę, aby zapewnić sobie 
pozytywny nastrój

DEEP BLUE™ 
MIESZANKA KOJĄCA 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka Deep Blue™ została 
stworzona, aby chłodzić i koić.  
Ta bogata mieszanka olejków jest 
idealna do masażu po długim dniu  
lub intensywnym treningu.

• Daje takie same korzyści jak 
mieszanka Deep Blue tylko w 
wygodnej buteleczce z kulką

• Daje efekt odprężenia

• Zapewnia ukierunkowany komfort

Mieszanka Deep Blue Touch – patrz strona 20
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SALUBELLE™
MIESZANKA UPIĘKSZAJĄCA 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka upiększająca Salubelle™ 
została opracowana, aby wspierać 
skórę, redukując czynniki 
przyczyniające się do występowania 
objawów starzenia. Wyjątkowe olejki 
eteryczne w niej zawarte zostały 
umiejętnie dobrane, tak aby działały 
korzystnie na skórę.

• Pomaga redukować  
niedoskonałości skóry

• Nadaje skórze młody wygląd

• Stosuj podczas porannej i wieczornej 
pielęgnacji twarzy

dōTERRA SERENITY™
MIESZANKA ODPRĘŻAJĄCA 
15 ml

dōTERRA Serenity™ to łagodna 
mieszanka olejków eterycznych,  
która zapewnia uczucie spokoju i 
odprężenia. Mieszanka dōTERRA 
Serenity łączy w sobie olejki eteryczne 
znane z kojących właściwości.

• Działanie mieszanki Serenity  
można poczuć bezpośrednio  
po zastosowaniu miejscowy

• Dodaj 2 lub 3 krople do ciepłej 
kąpieli z solami Epsom, aby 
zapewnić sobie uczucie  
odprężenia i odnowy

• Pomaga tworzyć idealne  
warunki do spania

TERRASHIELD™
MIESZANKA DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ 
15 ml

Mieszanka do stosowania na zewnątrz 
TerraShield™ to bezpieczna receptura, 
która może być stosowana przez 
wszystkich członków rodziny, zarówno 
w domu, jak i poza nim.

• Zawsze spakuj mieszankę 
TerraShield, gdy jedziesz na  
kemping lub imprezy plenerowe

• Łączy w sobie olejki eteryczne  
znane z właściwości ochronnych 
przed nieprzyjemnymi wpływami 
środowiska

• Przed wyjściem na zewnątrz 
zastosuj mieszankę TerraShield  
na nogi, ramiona i szyję

dōTERRA PURIFY™
MIESZANKA ODŚWIEŻAJĄCA 
15 ml

dōTERRA Purify™, ulubiona mieszanka 
wśród użytkowników olejków 
dōTERRA, zawiera olejki eteryczne  
z cytryny i limonki, znane ze swych 
właściwości oczyszczających, a także 
olejek z jodły syberyjskiej.

• Mieszanka Purify działa korzystnie 
na podrażnioną skórę i ma silne 
właściwości oczyszczające,  
które mogą pomóc ukoić 
podrażnienia skóry

• Stosuj mieszankę Purify, aby 
łagodzić podrażnienia skóry, na 
przykład po ukąszeniach owadów,  
i przynieść skórze ukojenie

SMART & SASSY™
MIESZANKA AKTYWNA 
15 ml

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.

• Niech picie wody z mieszanką  
Smart & Sassy stanie się Twoim 
codziennym zwyczajem

• Aromatyczny dodatek do  
napojów i deserów

• Dynamiczny, korzenny zapach mieszanki 
olejków eterycznych Smart & Sassy 
pomoże Ci uzyskać pozytywny nastrój, 
którego potrzebujesz podczas 
intensywnego treningu

SPRAY TERRASHIELD™
MIESZANKA DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ 
30 ml

Spray TerraShield™ zawiera olejki 
eteryczne i inne olejki roślinne,  
które od dawna są znane z 
właściwości zapewniających  
ochronę na świeżym powietrzu. 

• Wygodna butelka z atomizerem 
sprawia, że spray TerraShield  
można bez problemu zabrać  
ze sobą w podróż

• Może on być stosowany przez 
każdego członka rodziny

ZENDOCRINE™
MIESZANKA REGENERACYJNA 
15 ml

Zendocrine™ to doskonała mieszanka 
olejków dla każdego, kto chce zmienić 
swoje życie. Stosuj mieszankę 
Zendocrine każdego dnia, dodając  
ją do wody!

• Poprawia smak potraw

• Dodawaj 1 kroplę do napojów 
cytrusowych, herbaty lub wody

ZENGEST™
MIESZANKA WSPOMAGAJĄCA 
15 ml

Ta wyjątkowa mieszanka olejków 
eterycznych z imbiru, mięty 
pieprzowej, kminku i kopru włoskiego 
łagodzi dolegliwości żołądkowe.  
Jest niezastąpionym towarzyszem  
w podróży i w domu!

• Po obfitym lub ciężkostrawnym 
posiłku dodaj jedną lub dwie krople 
do wody lub herbaty

• Dodaj 1–2 krople do wody lub 
herbaty przed podróżą samolotem 
lub samochodem

• Zabierz ZenGest™ w podróż lub gdy 
jesteś w biegu, aby móc użyć jej 
szybko i wygodnie

Mieszanka ZenGest Touch – patrz strona 21
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dōTERRA FORGIVE™ 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Forgive™ Touch 
zawiera olejki eteryczne z drzew i ziół 
obecne w składzie naszej prawnie 
zastrzeżonej mieszanki dōTERRA Forgive, 
a także frakcjonowany olej kokosowy z 
myślą o delikatnej aplikacji i łatwości 
użytkowania. Świeży, leśny aromat 
mieszanki odnawiającej dōTERRA Forgive 
Touch pomaga wyzwolić uczucie 
zadowolenia, ulgi i cierpliwości.

• Wygodna i praktyczna buteleczka  
z kulką

• Przyczynia się do równowagi 
emocjonalnej w codziennym życiu

KADZIDŁOWIEC TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

dōTERRA Kadzidłowiec Touch  
zapewnia korzyści, z jakich słynie olejek 
eteryczny z kadzidłowca, w wygodnej 
buteleczce z kulką.

• Działa kojąco na skórę, jednocześnie 
redukując jej widoczne niedoskonałości  

• Uspokaja i odpręża, daje poczucie 
zadowolenia

• Sprzyja nawilżeniu i odmłodzeniu skóry

dōTERRA HOPE™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Hope™ Touch to 
wyrazista mieszanka olejków eterycznych, 
która łączy świeży zapach olejku z 
bergamotki oraz olejki z ylang ylang i 
kadzidła z rozgrzewającym, lekko słodkim 
aromatem absolutu z ziaren wanilii.

• Stosuj na nadgarstki, szyję i punkty 
pulsacyjne jako unikatowe perfumy

• Miej ją w torebce i stosuj przez cały 
dzień, aby poprawić sobie nastrój

• Wygodna i łatwa w użyciu buteleczka  
z kulką ułatwia stosowanie przez  
cały dzień

dōTERRA ADAPTIV™ 
TOUCH 
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Gdy potrzebujesz chwili wyciszenia, 
sięgnij po dōTERRA Adaptiv™. Miej 
Adaptiv zawsze pod ręką, aby znaleźć 
ukojenie w nowym otoczeniu lub w 
nieznanej sytuacji.  Stosuj Adaptiv w 
połączeniu z Adaptiv Touch, aby osiągnąć 
wzmocniony efekt.

• Stosowana na skórę, poprawia nastrój

• Przechowuj tę wygodną buteleczkę  
z kulką w torebce lub w plecaku  
dziecka, aby była gotowa do użycia 
poza domem

• Łagodzi skórę

dōTERRA AIR™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Doświadczaj korzyści płynących z 
zastosowania dōTERRA Air™, mając ja 
pod ręką, dzięki delikatnemu i szybkiemu 
aplikowaniu mieszanki dōTERRA Air 
Touch! Ta miętowa, orzeźwiająca 
mieszanka, stosowana miejscowo,  
działa uspokajająco i kojąco.

• Uspokaja zmysły

• Wspomaga zachowanie uczucia 
otwartych dróg oddechowych

• Stosuj w połączeniu z innymi 
produktami z serii dōTERRA Air

dōTERRA BALANCE™ 
TOUCH  NOWOŚĆ!

MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Świeży, leśny aromat mieszanki dōTERRA 
Balance™ Touch jest idealnym 
rozwiązaniem, gdy potrzebujesz w swoim 
życiu odrobiny harmonii. Mieszankę 
dōTERRA Touch możesz mieć zawsze pod 
ręką, zarówno w domu, jak i w podróży!

• Receptura zawierająca olejki 
eteryczne o dobroczynnym działaniu 
na emocje, wywołuje poczucie 
spokoju i dobrego samopoczucia

• Zawiera połączenie olejków eterycznych 
ze świerku, drzewa Ho, wrotycza 
marokańskiego, niebieskiego rumianku  
i kadzidłowca

dōTERRA CHEER™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Cheer™ Touch  
łączy w sobie frakcjonowany olej 
kokosowy oraz słoneczny, świeży  
aromat mieszanki poprawiającej  
nastrój dōTERRA Cheer. Mieszanka 
poprawiająca nastrój Cheer – niczym 
promień słońca może dostarczyć Ci 
zastrzyku pozytywnej energii. 

• Powoduje radosny przypływ  
szczęścia i pozytywnego nastawienia 
podczas masażu

• Mieszanka Cheer stosowana miejscowo 
może powodować przypływ 
optymizmu, działając orzeźwiająco  
i poprawiając Twój nastrój

dōTERRA CONSOLE™ 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Console™ Touch 
wzmacnia poczucie spokoju i nadziei. 
Mieszanka dająca poczucie komfortu 
dōTERRA Console Touch pomaga 
przywrócić w Twoim życiu radość  
i szczęście.

• Wcieraj, aby przywrócić nadzieję

• Wszystkie korzyści mieszanki dającej 
poczucie komfortu dōTERRA Console  
w wygodnej buteleczce z kulką

• Jest połączeniem olejków z kadzidła, 
paczuli, ylang ylang, czystka, 
sandałowca zachodnioindyjskiego, 
drzewa sandałowego, róży i osmantusa

DEEP BLUE™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Poczuj na własnej skórze korzyści  
płynące z naszej zastrzeżonej mieszanki 
olejków eterycznych Deep Blue™, której 
delikatna receptura jest idealna dla  
dzieci i dorosłych.

• Stosowana miejscowo na skórę 
wywołuje przyjemne uczucie ciepła  
i ukierunkowanego ukojenia

• Stosuj jako część kojącego masażu po 
długim dniu dla uzyskania działania 
odmładzającego

• Przechowuj w torbie sportowej,  
aby zawsze mieć ją pod ręką

Mieszanki olejków
dōTERRA TOUCH™

Wypracowanie właściwej równowagi pomiędzy ochroną wrażliwej skóry przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści 
płynących z olejków eterycznych to nie tylko kwestia nauki – to także sztuka. W mieszankach dōTERRA Touch ta 
równowaga została osiągnięta. Produkty dōTERRA Touch, które ułatwiają aplikację dzięki buteleczce z kulką o 
pojemności 10 ml, są idealne dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla osób o wrażliwej skórze. Dzięki tym 
gotowym do użycia buteleczkom możesz natychmiast zacząć czerpać korzyści z olejków eterycznych. Ciesz się 
wygodą i właściwościami, jakie dają mieszanki dōTERRA Touch – sięgnij po nie już dziś.
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dōTERRA MOTIVATE™ 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Motivate™ Touch 
pomoże Ci uwolnić kreatywność i 
odnaleźć w sobie odwagę, która pochodzi 
z odzyskanej wiary we własne siły.

• Zwiększa pewność siebie  
i dodaje odwagi

• Mieszanka olejków eterycznych 
dōTERRA Motivate została  
opracowana z olejków, które  
pobudzają zmysły

• Łączy w sobie cytrusowe i  
miętowe olejki eteryczne

ON GUARD™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Ciesz się wyjątkowym aromatem i 
niezwykłymi korzyściami mieszanki  
On Guard™ w wygodnej buteleczce  
z kulką.

• Idealne zarówno dla dzieci, jak i  
dla dorosłych

• Nanoś mieszankę On Guard Touch  
na nadgarstki lub punkty tętna  
rano lub wieczorem

• Wygodna buteleczka z kulką to  
idealny towarzysz w czasie podróży  
lub w codziennym pośpiechu!

OREGANO TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

dōTERRA Oregano Touch to alternatywa 
dla osób o wrażliwej skórze, które mimo 
wszystko chcą korzystać z zalet olejku 
eterycznego z oregano.

• Nanoś mieszankę Oregano Touch  
na niedoskonałości na skórze, aby 
uzyskać ukierunkowane działanie  
na newralgiczne obszary

• Wcieraj w podeszwy stóp, aby czerpać 
korzyści z olejku eterycznego z oregano

• Oregano ma właściwości oczyszczające, 
które pomagają redukować 
niedoskonałości

dōTERRA PASSION™ 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Passion™ Touch łączy 
frakcjonowany olej kokosowy z korzennymi i 
ziołowymi olejkami, zawartymi w mieszance 
dōTERRA Passion, aby pomóc Ci na nowo 
odnaleźć inspirację w życiu.

• Zawiera frakcjonowany olej kokosowy 
oraz olejki z kardamonu, cynamonu, 
imbiru, goździków, drzewa sandałowego, 
jaśminu, wanilii i ziela Damiana 

• Inspirująca mieszanka, której aromat po 
zastosowaniu miejscowym wywołuje 
radość i działa pobudzająco

• Wszystkie zalety mieszanki dōTERRA 
Passion w wygodnej buteleczce z kulką

dōTERRA PEACE™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka uspokajająca dōTERRA 
Peace™ Touch skomponowana z 
kwiatowych i miętowych olejków 
eterycznych w pozytywny sposób 
przypomni Ci, że nie musisz osiągnąć 
doskonałości, aby znaleźć spokój. Zwolnij, 
weź głęboki oddech i ponownie połącz 
się ze skomponowanym sobą. 

• Zapewnia uczucie spokoju, pewności 
siebie i zadowolenia

• Stosowana miejscowo tworzy krzepiący 
aromat, idealny do praktykowania 
medytacji i jogi

• Stosuj podczas kojącego masażu

MIĘTA PIEPRZOWA 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

dōTERRA Mięta pieprzowa Touch łączy  
w sobie olejek eteryczny z mięty 
pieprzowej i frakcjonowany olej kokosowy, 
zapewniając wiele korzyści na skórę.

• Ożywia i pobudza zmysły

• Stosuj podczas nauki lub po 
przebudzeniu, aby uzyskać 
orzeźwiający, poranny zastrzyk energii

• Wygodna forma typowa dla linii Touch 
sprawia, że mieszanka ta idealnie 
sprawdza się w podróży i w natłoku 
codziennych spraw

DRZEWKO HERBACIANE 
TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Drzewko herbaciane 
Touch to idealne połączenie olejku 
eterycznego z drzewa herbacianego i 
frakcjonowanego oleju kokosowego, 
dzięki czemu można ją stosować na 
delikatną i wrażliwą skórę.

• Słynie z oczyszczającego i 
odmładzającego działania na skórę

• Ma właściwości wzmacniające i 
odmładzające włosy, skórę i paznokcie

• Łagodzi podrażnienia skóry

dōTERRA WHISPER™ 
TOUCH  NOWOŚĆ!

MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Każdy olejek eteryczny zawarty w tej 
mieszance nadaje jej własny, zmysłowy 
aromat, ale w połączeniu ze sobą olejki te 
oferują niepowtarzalny zapach, który 
intryguje zmysły zarówno użytkownika, 
jak i przechodniów.

• Ma rozgrzewający, piżmowy aromat, 
który kusi i pobudza zmysły

• Przyjemny, delikatny kwiatowy  
aromat uzupełniają wyraziste olejki 
eteryczne z róży, sandałowca 
hawajskiego i bergamotki

ZENGEST™ TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka ZenGest™ Touch jest 
rozrzedzona frakcjonowanym olejem 
kokosowym dōTERRA, dzięki czemu jest 
delikatna dla skóry wrażliwej. Wygodna 
buteleczka z kulką sprawia, że mieszanka 
ZenGest™ Touch jest niezastąpionym 
olejkiem w podróży i w domu!

• Unikatowa mieszanka olejków 
eterycznych z imbiru, kopru  
włoskiego i kolendry

• Przyjmuj doustnie albo wcieraj  
w podeszwy stóp po spożyciu  
obfitego lub ciężkiego posiłku

• Trzymaj ją pod ręką podczas lotu  
lub podróży, aby móc jej użyć szybko  
i wygodnie
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Olejki kwiatowe
dōTERRA TOUCH™

Najbardziej pożądane kwiatowe olejki eteryczne z natury, o potężnych właściwościach, nigdy nie były 
wygodniejsze w użyciu. Skomponuj własny, niepowtarzalny zapach, stwórz pozytywną atmosferę lub 
wspieraj zdrowy wygląd skóry, stosując kombinację jednego lub więcej z tych cennych olejków kwiatowych.

dōTERRA TOUCH | OLEJKI KWIATOWE



KOCANKA TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Ze względu na swoje odmładzające 
działanie na skórę kocanka włoska,  
zwana również nieśmiertelnikiem, jest 
powszechnie stosowana w produktach 
kosmetycznych. 

• Dzięki regenerującym i odnawiającym 
właściwościom pozwala uzyskać cerę 
wolną od zanieczyszczeń

• Stosowana miejscowo otula 
intensywnym, słodko-miodowym 
zapachem, który ma właściwości kojące

JAŚMIN TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Dzięki wygodnej w użyciu mieszance w 
kulce możesz delektować się cenionym 
zapachem i korzystać z licznych 
właściwości olejku jaśminowego. 

• Redukuje możliwość pojawiania się 
niedoskonałości skóry

• Może być stosowana jako perfumy

• Włącz do codziennej pielęgnacji, aby 
Twoja skóra zyskała promienny blask

LAWENDA TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Powszechnie stosowana ze względu  
na swoje właściwości uspokajające 
mieszanka dōTERRA Lavender Touch 
zapewnia skórze ukojenie, jednocześnie 
wywołując uczucie odprężenia.

• Koi sporadyczne podrażnienia skóry

• Nanieś na skórę za pomocą aplikatora z 
kulką, aby poczuć niezwykłe korzyści

• Zastosuj, aby przywołać poczucie 
spokoju i odprężenia

MAGNOLIA TOUCH 
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Olejek eteryczny z magnolii ma 
owocowo-kwiatowy aromat, który 
pomaga odzyskać spokój i znaleźć 
ukojenie. W połączeniu z frakcjonowanym 
olejem kokosowym Magnolia Touch 
nawilża i koi skórę. 

• Stosuj zewnętrzne w połączeniu z 
olejkiem z bergamotki lub ylang  
ylang, by cieszyć się zdrowym 
wyglądem skóry

• Wmasuj w skórę, aby zapewnić sobie 
uczucie spokoju i odprężenia

NEROLI TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka Neroli Touch może być 
stosowana w celu ukojenia skóry i 
zmniejszenia jej widocznych 
niedoskonałości. Olejek neroli jest  
również znany ze swoich właściwości 
odprężających i poprawiających nastrój.

• Wpływa na pozytywny nastrój

• Łagodzi skórę

• Sprzyja odprężeniu

RÓŻA TOUCH
MIESZANKA TOUCH
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Olejek różany w kulce to niedrogi i 
wygodny sposób na poznanie zalet  
olejku eterycznego z róży – jednego  
z najcenniejszych olejków eterycznych  
na świecie.

• Buteleczka olejku różanego z kulką 
sprawia, że aplikacja jest zarówno 
wygodna, jak i wydajna

• Pomaga zrównoważyć poziom 
nawilżenia skóry, przyczyniając się  
do jej doskonałego wyglądu 

• Stosuj na szyję i nadgarstki jako  
słodkie, kwiatowe perfumy

NOWOŚĆ!
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ZESTAW FAMILY ESSENTIALS  
NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT

Zestaw niezbędnych olejków dla rodziny (Family Essentials) dōTERRA 
zawiera 10 olejków eterycznych i mieszanek, których nie może zabraknąć 
w domu i które wszyscy rodzice powinni mieć pod ręką na co dzień. 
Zapewnij sobie i swojej rodzinie nieograniczone działanie olejków 
eterycznych dōTERRA CPTG™. 

• Dziesięć buteleczek o pojemności 5 ml zawierających następujące 
olejki eteryczne i mieszanki:
    Lawenda 

Cytryna 
Mięta pieprzowa 
Drzewo herbaciane

    Oregano 
Kadzidło  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA stworzyła szereg zestawów i kolekcji zaprojektowanych z myślą o wprowadzeniu olejków 
eterycznych do każdego domu. Każdy zestaw zawiera starannie dobrane olejki, delikatnie destylowane 
z roślin, które są pielęgnowane i zbierane tak, aby spełnić surowe normy dōTERRA w zakresie ich mocy 
i skuteczności. Korzystaj z ukierunkowanego działania ulubionych olejków i mieszanek w jednym 
wygodnym opakowaniu.

ZESTAWY I KOLEKCJE

ZESTAWY I KOLEKCJE



ZESTAW dōTERRA TOUCH™
Zestaw dōTERRA Touch™, który zawiera dziewięć najpopularniejszych 
olejków eterycznych (lawenda, mięta pieprzowa, kadzidło, drzewo 
herbaciane, ZenGest™, dōTERRA Air™, On Guard™, oregano i  
Deep Blue™), to doskonały wybór dla tych, którzy chcą zaspokoić 
potrzeby całej rodziny.

• Dziewięć buteleczek z kulką o pojemności 10 ml zawierających 
następujące olejki eteryczne i mieszanki:
   Lawenda
   Mięta pieprzowa 

Kadzidło  

Drzewo herbaciane  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Oregano          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA COLLECTION
Ekskluzywne trio mieszanek olejków eterycznych CPTG™ opracowanych 
przez firmę dōTERRA dla drzemiącego w Tobie jogina. dōTERRA Anchor, 
dōTERRA Align i dōTERRA Arise to idealne mieszanki, dzięki którym 
Twoje życie stanie się lepsze, a sesje jogi bardziej udane. Mieszanki  
te zawierają aromaty, które stabilizują, ukierunkowują i oświecają  
Twój umysł z każdym oddechem, kiedy jednocześnie wzmacniasz 
i rozciągasz swoje ciało.

• Trzy buteleczki o pojemności 5 ml zawierają następujące 
mieszanki:
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

SYSTEM dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT

Każda delikatna mieszanka w tym zestawie zawiera olejki eteryczne  
z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), z 
których pomocnych właściwości możesz korzystać przez cały dzień.  

• Sześć buteleczek o pojemności 5 ml zawierających następujące 
olejki eteryczne i mieszanki:
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

ZESTAW dōTERRA ESSENTIAL  
AROMATICS™ TOUCH
Zestaw dōTERRA Essential Aromatics™ Touch zawiera sześć 
wyjątkowych mieszanek olejków eterycznych połączonych 
z frakcjonowanym olejem kokosowym w 10-mililitrowych butelkach 
z kulką dla wygodnego i delikatnego stosowania miejscowego. Te 
prawnie zastrzeżone mieszanki zapewniają ukierunkowane emocjonalne 
działanie dla całej rodziny i mogą być stosowane codziennie na 
określone obszary ciała, aby pomagały użytkownikom przez cały dzień. 

• Sześć buteleczek z kulką o pojemności 10 ml zawierających 
następujące olejki eteryczne i mieszanki:
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
MIESZANKA DODAJĄCA 
ODWAGI
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Jasny i ciepły aromat sprawia, że  
dōTERRA Brave™ jest doskonałą 
mieszanką, która orzeźwia i dodaje  
siły, gdy brakuje Ci motywacji.

• Zawiera olejek z dzikiej pomarańczy, 
amyrisa, osmantusa i cynamonu  
na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego 

• Stosuj mieszankę Brave przez cały 
dzień, aby rozbudzić poczucie  
wiary w siebie

• Stosuj mieszankę Brave w nowych lub 
nieznanych sytuacjach, aby poczuć 
odwagę i pewność siebie

dōTERRA CALMER™  
MIESZANKA USPOKAJAJĄCA
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka uspokajająca dōTERRA 
Calmer™ wprowadza pogodną  
atmosferę, pozwalając się wyciszyć  
oraz odprężyć przed snem.

• Zawiera kojące olejki eteryczne z 
lawendy, jagodlinu, drzewa Buddy  
i rumianku rzymskiego na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego  

• Nanieś na skórę za pomocą aplikatora  
z kulką, aby zapewnić sobie uczucie 
spokoju i odprężenia

• Stosuj mieszankę Calmer, aby zapewnić 
sobie uczucie spokoju przez cały dzień

dōTERRA RESCUER™  
MIESZANKA KOJĄCA
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Po intensywnym dniu zastosuj mieszankę 
kojącą dōTERRA Rescuer™, aby zapewnić 
sobie uczucie odprężenia.

• Zawiera kojące olejki eteryczne z 
lawendy, mięty, copaiby i pieprzowca 
chińskiego na bazie frakcjonowanego 
oleju kokosowego

• Mieszanka Rescuer zawiera olejki,  
które mogą pomóc złagodzić  
uczucie napięcia

• Wmasuj w ramiona, szyję i plecy,  
aby wywołać uczucie komfortu

dōTERRA 
KIDS COLLECTION
Bez względu na to, czy już od dawna stosujesz olejki eteryczne czy dopiero zaczynasz poznawać ich 
właściwości, dōTERRA Kids Collection to gotowy zestaw olejków eterycznych dla całego ciała, zaprojektowany 
tak, aby ułatwić Ci opiekę nad dziećmi. 

Te olejki eteryczne stworzone specjalnie z myślą o kształtujących się umysłach, ciałach i emocjach tworzą 
wyjątkowe mieszanki, które zostały starannie dobrane, aby zapewniać potężne korzyści, jednocześnie nie 
podrażniając delikatnej skóry.

dōTERRA KIDS COLLECTION 
Zestaw zawiera:
• Siedem buteleczek z kulką o pojemności 10 ml zawierających 

następujące olejki eteryczne i mieszanki:
dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Siedem silikonowych nakładek z karabińczykami
• Ilustrowane fiszki
• Futerał z karabińczykiem
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dōTERRA THINKER™ 
MIESZANKA 
WSPOMAGAJĄCA 
KONCENTRACJĘ
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Aby stworzyć wspierające i pozytywne 
środowisko sprzyjające zwiększonej 
kreatywności i skupieniu, włącz 
mieszankę dōTERRA Thinker™ do  
swoich codziennych zajęć edukacyjnych.

• Zawiera olejki eteryczne z wetiwerii, 
klementynki, mięty pieprzowej i 
rozmarynu na bazie frakcjonowanego 
oleju kokosowego

• Stosuj podczas nauki lub pracy nad 
wymagającym projektem, aby skupić  
się na zadaniu

• Nanoś na nadgarstki lub dłonie i 
wdychaj jej zapach, aby rozjaśnić  
umysł i zwiększyć skupienie uwagi

dōTERRA STEADY™  
MIESZANKA PRZYWRACAJĄCA 
RÓWNOWAGĘ
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Kojąca dla skóry i podnosząca na duchu 
mieszanka dōTERRA Steady™ to świetne 
połączenie do codziennego stosowania.

• Zawiera olejki eteryczne amyrisa,  
jodły balsamicznej, kolendry i magnolii 
na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego

• Mieszanka zapewniająca równowagę 
emocjonalną Steady ma delikatny, 
przyjemny, lekko owocowy aromat. 
Stosowana miejscowo przynosi 
niezwykłe ukojenie

• Daje poczucie spokoju i poprawia 
nastrój, wprowadzając równowagę

dōTERRA STRONGER™  
MIESZANKA OCHRONNA
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Stronger™ jest 
idealna do codziennego stosowania jako 
środek wspomagający odporność, a także 
w chwilach, gdy nie czujesz się najlepiej.

• Zawiera olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, litsei, kadzidła i róży  
na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego

• Nanieś ją na dłonie, kolana i stopy  
za pomocą aplikatora z kulką po  
długim dniu pełnym aktywności

• Pozwala cieszyć się zdrowym  
wyglądem skóry

dōTERRA TAMER™ 
MIESZANKA NA TRAWIENIE
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dōTERRA Tamer™ zawiera 
wyjątkowe olejki eteryczne CPTG™  
z mięty zielonej, mięty japońskiej i  
imbiru na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego dōTERRA. W połączeniu 
olejki te zapewniają uczucie komfortu  
po obfitym posiłku.

• Uspokajający aromat może zapewnić 
uczucie komfortu, gdy najbardziej  
go potrzebujesz

• Zapewnia kojący masaż brzucha

• Stosuj z łatwością na bolące miejsca 
dzięki wygodnej buteleczce z kulką
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Czym jest 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
AromaTouch Technique™ to prosta, opisana krok po kroku metoda miejscowego stosowania olejków 
eterycznych w celu doświadczenia niezwykłego uczucia ogólnego dobrego samopoczucia. 

Zestaw AromaTouch Technique zawiera buteleczki o pojemności 5 ml następujących mieszanek i olejków: 
mieszanka zapewniająca równowagę emocjonalną dōTERRA Balance™, olejek z lawendy, olejek z drzewa 
herbacianego, mieszanka olejków eterycznych On Guard™, mieszanka do masażu AromaTouch™, mieszanka 
kojąca Deep Blue™, olejek z dzikiej pomarańczy, olejek z mięty pieprzowej oraz frakcjonowany olej kokosowy. 
Metoda AromaTouch Technique jest atrakcyjna zarówno dla początkujących użytkowników, jak i 
licencjonowanych specjalistów, i jest symbolem ekscytującej nowej ery stosowania olejków eterycznych i 
czerpania z nich korzyści.

„Uwielbiam dzielić się wiedzą na temat AromaTouch Technique. Każdy jest zaskoczony, jak bardzo 
zrelaksowany czuje się pod koniec zabiegu. Dodatkową korzyścią jest także to, że stosując olejki u  
innych, jednocześnie i ty korzystasz z ich właściwości”. 
Becky B., Northampton, Wielka Brytania

AROMATOUCH TECHNIQUE



ZESTAW AROMATOUCH TECHNIQUE™
Doświadczaj więcej korzyści, dzięki stosowaniu olejków 

eterycznych CPTG™, wprowadzając technikę AromaTouch 

Technique do swojego życia. Zestaw zawiera buteleczki o 

pojemności 5 ml z ośmioma olejkami eterycznymi z 

certyfikatem CPTG (Testowana Certyfikowana Czysta 

Jakość), które stosowane są do AromaTouch Technique, a 

także specjalne opakowanie demonstracyjne AromaTouch 

Technique. Kupując ten zestaw, otrzymasz także 

frakcjonowany olej kokosowy dōTERRA.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

™
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Zaprojektowane, aby zapewniać optymalny relaks i inne niesamowite korzyści, dyfuzory dōTERRA to 
wygodne w użyciu urządzenia, z których może korzystać w domu cała rodzina. Zmień dowolne miejsce w 
oazę spokoju i stwórz poprawiającą nastrój atmosferę, rozpraszając w formie mgiełki swoje ulubione olejki 
eteryczne z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość).

DYFUZORY

DYFUZORY

DYFUZOR dōTERRA VOLO™  NOWOŚĆ!  
Piękny ultradźwiękowy dyfuzor dōTERRA Volo™ ma onyksowe 
i marmurowe wykończenia, dzięki czemu doskonale wygląda 
zarówno w domu, jak i w biurze. Dyfuzor Volo ma ręcznie 
wykonaną kamienną przykrywkę z polyresinu z oryginalnym 
wzorem w romby i opcjonalnymi ustawieniami światła: bez 
światła, światło ciepłe i jasne światło bursztynowe.

• Ustawienie jednociogodzinne, trzyciogodzinne  
i sześciogodzinne, nawet przy największej mocy  
uwalniania mgiełki

• Do 14 godzin przy minimalnym poziomie uwalniania mgiełki

ZAPACHOWY NAWILŻACZ POWIETRZA 
dōTERRA DAWN™  NOWOŚĆ!

Zapachowy nawilżacz powietrza dōTERRA Dawn™ został 
zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom komfortu 
w każdym pomieszczeniu. Jego inteligentny tryb uśpienia 
utrzymuje idealne nawilżenie powietrza przez całą noc, 
pomagając stworzyć idealne środowisko dla dobrego snu.

• Działa w sposób ciągły przez maksymalnie 22 godziny
• Dodawaj wodę i olejki eteryczne bez zdejmowania pokrywek
• Niski poziom hałasu
• Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
• Wymiary: 15 × 27 cm
• Objętość: 1,8 l



DYFUZOR PILōT™  
Wygodny i bezproblemowy dyfuzor Pilōt™ doskonale 
sprawdza się w małych pomieszczeniach. Niewielki 
rozmiar i neutralny wygląd sprawiają, że pasuje on  
do każdego pomieszczenia.

• Akumulator, dzięki któremu nie musisz się martwić  
o znalezienie gniazdka

• Możliwość dostosowania uwalniania zapachu – 
cztery godziny bez przerwy lub do ośmiu godzin  
z przerwami

• Stworzony odpowiedzialnie, z wykorzystaniem 
materiałów przyjaznych dla środowiska

DYFUZOR dōTERRA LUMO™  
Zmień każde pomieszczenie w spokojne lub podnoszące 
na duchu środowisko, rozpraszając swoje ulubione olejki 
eteryczne z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) w formie mgiełki, którą 
stworzy dla Ciebie specjalnie zaprojektowany, 
ultradźwiękowy dyfuzor inspirowany naturą. Zestaw 
zawiera mieszankę odprężającą dōTERRA Serenity™. 

• Siedem opcji kolorystycznych oświetlenia
• Konfigurowalne rozpylanie mgiełki – 2 lub 5  

godzin ciągłego rozpylania, 10 godzin rozpylania 
przerywanego (4 minuty w trybie włączonym,  
4 minuty w trybie wyłączonym)

• Wypełni mgiełką pomieszczenie do 50 m2

DYFUZOR dōTERRA PETAL™ 2.0  

Dyfuzor dōTERRA Petal™ to mały, przyjazny dla 
użytkownika dyfuzor, który zapewnia szereg korzyści.  
Ten wygodny dyfuzor jest stabilny, lekki i łatwy w użyciu.

• Możliwość ustawienia 2 i 6 godzin ciągłego rozpylania 
oraz 12 godzin rozpylania przerywanego (5 minut w 
trybie włączonym, 5 minut w trybie wyłączonym)

• Opcjonalne oświetlenie LED
• Ultradelikatna mgiełka wypełni pomieszczenie do 33 m2

DYFUZOR dōTERRA ROAM™  NOWOŚĆ!

Zewnętrzna powłoka dyfuzora dōTERRA Roam™ 
wykonana została z naturalnego, szlifowanego kamienia 
co sprawia, że każdy dyfuzor jest jedyny w swoim rodzaju. 
Pozostałe elementy dyfuzora zrobione są z ekologicznej 
żywicy pochodzącej z recyklingu poużytkowego, co 
podkreśla jego proste, naturalne piękno. 

• Bezprzewodowy i zasilany na akumulator (podstawa 
ładująca w zestawie)

• Rozpylanie mgiełki ciągłe lub przerywane (5 minut  
w trybie włączonym, 5 minut w trybie wyłączonym)

• Wypełnia mgiełką przestrzeń na powierzchni do 25 m2  
i ma pojemność 100 ml
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32  KATALOG PRODUKTOWY

dōTERRA 
BABY 
Produkty z serii dōTERRA Baby to bezpieczny i skuteczny sposób na pielęgnację miękkich włosów i 
delikatnej skóry Twojego dziecka. Nasze produkty są tworzone z myślą o Twoim maleństwie.
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KREM PRZECIW ODPARZENIOM  
DLA NIEMOWLĄT dōTERRA 
60 g

Bezpieczny i skuteczny krem przeciw odparzeniom  
dla niemowląt dōTERRA łatwo rozprowadza się na 
delikatnej skórze dziecka, lecząc wysypkę oraz 
zapobiegając jej objawom. Nasycony wyjątkową 
mieszanką olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z lawendy, 
nasion marchewki i drzewa herbacianego krem przeciw 
odparzeniom dla niemowląt dōTERRA wygładza skórę  
i zapewnia jej zdrowy wygląd. Dodatkowo tłuste masło 
shea Muyao działa nawilżająco, pozostawiając skórę 
miękką i gładką. Chroń swoje maleństwo dzięki temu 
łagodnemu kremowi, który został stworzony z myślą  
o delikatnej skórze dziecka.

• Olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) z lawendy, nasion 
marchewki i drzewa herbacianego wygładzają skórę  
i zapewniają jej zdrowy wygląd

• Łatwo wchłania się w delikatną skórę, pomagając leczyć 
pieluszkowe zapalenie skóry oraz mu zapobiegać

• Starannie zaprojektowany z myślą o wrażliwej  
skórze dziecka

SZAMPON I PŁYN DO KĄPIELI DLA 
NIEMOWLĄT dōTERRA BABY 
295 ml

Szampon i płyn do kąpieli dla niemowląt dōTERRA to 
bezpieczny i skuteczny sposób na umycie niemowlaka 
od stóp do głów. Ten pieniący się, niepodrażniający 
oczu płyn do kąpieli łączy w sobie proste, delikatne 
składniki. Łagodna mieszanka ekstraktu z wanilii 
i olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z lawendy 
i rumianku rzymskiego pozostawia na skórze małych i 
dużych dzieci delikatny zapach niemowlaka. Szampon 
i płyn do kąpieli dla niemowląt dōTERRA z wygodną, 
łatwą w użyciu pompką sprawia, że mycie dziecka jest 
proste i przyjemne, dzięki czemu masz więcej czasu, 
żeby pobawić się z nim w wannie.

• Zawiera łagodną mieszankę ekstraktu z wanilii  
i olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość)  
z lawendy i rzymskiego rumianku

• Proste, delikatne składniki
• Nie podrażnia oczu



dōTERRA oferuje specjalnie opracowane, bezpieczne i skuteczne dezodoranty, dzięki którym zachowasz świeżość przez 
cały dzień. Zabawa z dziećmi, pogoń za uciekającym autobusem czy trening przed półmaratonem są nieco łatwiejsze.

DEZODORANTY dōTERRA
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DEZODORANT dōTERRA 
Z MIESZANKĄ dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Nasz dezodorant z dodatkiem olejku eterycznego 
dōTERRA Balance™ i sody oczyszczonej aktywnie  
chroni przed nieprzyjemnym zapachem, a obecna w 
jego składzie tapioka pochłania wilgoć, aby zapewnić 
długotrwałą świeżość. 

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z 
czarnego świerku, liści drzewa Ho, kadzidła, 
wrotycza marokańskiego, niebieskiego rumianku  
i osmantusa

• Skrobia z tapioki pomaga wchłaniać wilgoć pod 
pachami, zapewniając uczucie świeżości i suchości 
przez cały dzień

• Soda oczyszczona pomaga neutralizować i 
zapobiegać nieprzyjemnym zapachom

DEZODORANT dōTERRA 
Z MIESZANKĄ CITRUS BLISS™ 
75 g

Nasz dezodorant z dodatkiem mieszanki Citrus Bliss™ 
zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę olejków 
eterycznych i sodę oczyszczoną, dzięki czemu 
aktywnie chroni przed nieprzyjemnym zapachem,  
a obecna w jego składzie tapioka pochłania wilgoć,  
aby zapewnić długotrwałą świeżość.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) ze skórek 
dzikiej pomarańczy, cytryny, grejpfruta, limonki, 
mandarynki, tangerynki, klementynki i bergamotki

• Skrobia z tapioki pomaga wchłaniać wilgoć pod 
pachami, zapewniając uczucie świeżości i suchości 
przez cały dzień

• Soda oczyszczona pomaga neutralizować i 
zapobiegać nieprzyjemnym zapachom

DEZODORANT dōTERRA 
Z OLEJKAMI Z DAGLEZJI ZIELONEJ I 
GRECKIEJ POMARAŃCZY 
75 g

Ten łagodny dezodorant zawiera olejki eteryczne 
dōTERRA z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) z daglezji zielonej i 
greckiej pomarańczy. Olejki eteryczne zostały 
połączone także z magnezem, który aktywnie 
pomaga chronić przed nieprzyjemnym zapachem, 
oraz tapioką, która pomaga wchłaniać wilgoć, 
zapewniając długotrwałą świeżość.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z daglezji 
zielonej i greckiej pomarańczy, dzięki czemu 
zapewnia zastrzyk pozytywnej energii na cały dzień

• Skrobia z tapioki pomaga wchłaniać wilgoć pod 
pachami, zapewniając uczucie świeżości i suchości 
przez cały dzień

• Magnes chroni przed nieprzyjemnymi zapachami
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WEGETARIAŃSKIE KAPSUŁKI 
160 kapsułek

Dostosuj przyjmowane suplementy  
w postaci olejków eterycznych do 
własnych potrzeb dzięki wegetariańskim 
kapsułkom, które łatwo i szybko  
się wchłaniają.

• Bez konserwantów, żelatyny,  
pszenicy, cukru, skrobi, przetworów 
mlecznych ani produktów 
pochodzenia zwierzęcego

• Wytwarzane z obojętnych 
składników roślinnych

WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

FRAKCJONOWANY  
OLEJ KOKOSOWY 
115 ml

Idealnie łączy się z olejkami eterycznymi  
do stosowania miejscowego.

• Emolient lekki jak piórko
• Doskonale rozprowadza się ze  

wszystkimi olejkami eterycznymi; 
bezwonny, bezbarwny i nieplamiący

BALSAM DO RĄK I CIAŁA  
dōTERRA SPA 
200 ml

Rozpieść swoją skórę dzięki balsamowi do rąk i ciała 
dōTERRA SPA. Jego lekka, nietłusta formuła zawiera 
olejek z jojoby i nasion makadamii, masło z nasion 
murumuru i kakaowca Cupuaçu oraz odżywcze 
ekstrakty roślinne.

• Z łatwością łączy się z Twoim ulubionym  
olejkiem eterycznym w celu dostosowania  
do indywidualnych potrzeb aromatycznych

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są znane  
ze swoich wyjątkowych właściwości nawilżających 
i zdolności zatrzymywania wilgoci w skórze

PRODUKTY DO CODZIENNEGO UŻYTKU
Z niezwykłych zalet olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) 
można korzystać na kilka sposobów. Firma dōTERRA ułatwia stosowanie olejków eterycznych w różnych 
formach, zapewniając wysokiej jakości produkty zgodne z tradycyjnymi i historycznymi zastosowaniami, 
a także współczesnymi sposobami aplikacji poprzez najnowocześniejsze dyfuzory. Stosowanie różnych 
metod aplikacji może zapewnić wyjątkowe i ekscytujące doświadczenia z każdym olejkiem. Należy zawsze 
przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania, aby zapewnić bezpieczną aplikację.

BALSAM DO RĄK I CIAŁA  
dōTERRA SPA, TRÓJPAK 
trzy tubki o pojemności 200 ml

PRODUKTY DO CODZIENNEGO UŻYTKU



MAŚĆ NA BAZIE OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH CORRECT-X™ 
15 ml

Correct-X™ to uniwersalna maść, która 
pomaga utrzymywać skórę w czystości 
podczas rekonwalescencji po stresie.  
Maść nie zawiera ropy naftowej ani  
środków konserwujących, jest łagodna  
i nie podrażnia, dzięki czemu idealnie  
nadaje się dla skóry wrażliwej.

• Bezpieczna i łatwa w użyciu
• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem 

CPTG™ (Testowana Certyfikowana  
Czysta Jakość) z kadzidła, kocanki 
włoskiej, drzewa herbacianego,  
drzewa cedrowego i lawendy

HIGIENA OSOBISTA
dōTERRA pomaga użytkownikom sprostać typowym problemom, jednocześnie zapewniając indywidualną 
pielęgnację ciała dzięki zastosowaniu olejków eterycznych. Celem każdego produktu dōTERRA jest 
odżywienie skóry i przez to ułatwienie użytkownikom osiągnięcie swoich celów.

DROPSY IMBIROWE   
30 dropsów

Dropsy imbirowe dōTERRA to zalety olejku 
eterycznego z imbiru z certyfikatem 
CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta 
Jakość) ukryte w naturalnym cukierku do 
ssania. Słodko-pikantny smak imbiru 
został połączony z odrobiną olejku 
eterycznego z cytryny, aby wzmocnić 
profil aromatyczny pastylki do ssania. 

• Wygodna i smaczna pastylka do ssania
• Łączy w sobie zalety olejku 

eterycznego z cytryny i imbiru
• Miej je zawsze pod ręką: w podróży  

lub gdy najbardziej ich potrzebujesz
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PRODUKTY dōTERRA AIR™

Głęboki oddech zapewnia uczucie oczyszczenia, wyzwolenia i ożywienia. Oczyszcza nasz umysł i pobudza nasze 
ciało. To esencja życia i gwarancja witalności. Niezwykła mieszanka olejków eterycznych dōTERRA Air™ udrażnia 
drogi oddechowe i ułatwia oddychanie, zapewniając uczucie komfortu przez cały rok.



dōTERRA AIR™
MIESZANKA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 
15 ml

Ta miętowa, orzeźwiająca mieszanka, stosowana 
miejscowo, działa uspokajająco i kojąco. Mieszanka 
dōTERRA Air™ jest wzbogacona kombinacją olejków, 
które pomagają ochłodzić i ożywić ciało, jednocześnie 
zapewniając uczucie drożnych dróg oddechowych.

• Zawiera olejki eteryczne z liści laurowych, mięty 
pieprzowej, eukaliptusa, drzewa herbacianego, 
cytryny, ravensary i kardamonu

• Może pomóc zminimalizować skutki  
sezonowych dolegliwości

• Wspiera regenerujący sen

Mieszanka dōTERRA Air Touch – patrz strona 20

DROPSY dōTERRA AIR™ 
30 dropsów

W tej wygodnej i doskonałej w smaku pastylce można 
znaleźć zalety olejków eterycznych z certyfikatem 
CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) 
zawartych w mieszance dōTERRA Air™.

• Ta prawnie zastrzeżona mieszanka zawiera olejki  
z cytryny, mięty pieprzowej, eukaliptusa, tymianku, 
melisy oraz kardamonu

• Stosuj jako szybką, wygodną alternatywę dla 
mieszanki dōTERRA Air

• Miej je pod ręką w torebce lub torbie podróżnej,  
aby zawsze móc cieszyć się ich ukierunkowanym 
wsparciem, także wtedy, gdy jesteś w ciągłym biegu

dōTERRA AIR™ W SZTYFCIE 
12,5 g

Ciesz się wygodą, szybkim wchłanianiem 
i bezproblemową aplikacją dzięki sztyftowi 
dōTERRA Air™. Wyjątkowa metoda aplikacji 
umożliwia korzystanie z mieszanki olejków 
eterycznych dōTERRA Air w dowolnym  
miejscu i czasie.

• Wydziela orzeźwiający aromat
• Zapewnia chłodzące i kojące działanie po 

zastosowaniu miejscowym
• Szybki, wygodny system aplikacji
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PRODUKTY DEEP BLUE™ 
Kojące połączenie olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) 
z golterii, kamfory, mięty pieprzowej, ylang ylang, kocanki włoskiej, wrotyczu marokańskiego, niebieskiego 
rumianku i osmantusa tworzy prawnie zastrzeżoną mieszankę Deep Blue™. Mieszanka Deep Blue, 
dostępna w postaci kremu, olejku w buteleczce z kulką lub suplementu, zapewnia kojące efekty i 
ukierunkowane korzyści.

PRODUKTY DEEP BLUE



DEEP BLUE™
BALSAM ŁAGODZĄCY
120 ml

Balsam Deep Blue™, zawierający mieszankę kojącą  
Deep Blue, jest ulubionym produktem sportowców.

• Opracowany z wykorzystaniem opatentowanej 
mieszanki olejków eterycznych Deep Blue i  
innych silnych składników

• Naturalne działanie kojące i relaksujące w  
bolesnych obszarach

• Stworzony na bazie nawilżających emolientów,  
które sprawiają, że skóra jest miękka w dotyku,  
bez tłustej warstwy

PRÓBKI BALSAMU DEEP BLUE™ 
dziesięć próbek po 2 ml

Ciesz się ukierunkowanymi korzyściami balsamu  
Deep Blue™ w wygodnym opakowaniu 10 sztuk.  
Dziel się jego kojącymi właściwościami na 
wydarzeniach sportowych, na siłowni lub w  
innych miejscach poza domem.

• Opracowany z wykorzystaniem mieszanki kojącej 
Deep Blue

• Jego wygodna forma pozwala łatwo dzielić się nim  
z innymi i umożliwia wygodne stosowanie, również 
wtedy, gdy jesteś w drodze

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™
60 wegetariańskich kapsułek

Od teraz w ofercie dostępny jest także suplement diety 
Deep Blue™, zawierający silne polifenole.

• Zawiera formułę z wyciągiem z kadzidłowca, będącą 
przedmiotem postępowania o udzielenie patentu

• Zawiera prawnie zastrzeżone, standardowe wyciągi  
z imbiru i kurkuminy, resweratrol oraz inne polifenole 
zapewniające uczucie komfortu i ukojenia

DEEP BLUE™  NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT

MIESZANKA KOJĄCA
5 ml | Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Synergiczna mieszanka Deep Blue™, składająca się z 
olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™, wywołuje 
przyjemne uczucie ciepła po zastosowaniu na skórę.

• Zawiera olejki eteryczne z golterii, kamfory,  
mięty pieprzowej, wrotycza marokańskiego,  
rumianku pospolitego, ylang ylang, kocanki  
włoskiej i osmantusa

• Nanoś jako element kojącego masażu

Mieszanka Deep Blue Touch – patrz strona 20
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PRODUKTY dōTERRA SERENITY™

dōTERRA Serenity™ to delikatna mieszanka olejków eterycznych, która sprzyja wyciszeniu i odprężeniu. 
Efekty tej delikatnej mieszanki można poczuć natychmiast, przenosząc się w stan błogiego wytchnienia. 
Mieszanka dōTERRA Serenity łączy w sobie olejki eteryczne znane z właściwości łagodzących napięcia i 
wyciszających emocje.



KAPSUŁKI dōTERRA SERENITY™
ODPRĘŻAJĄCY KOMPLEKS
60 wegetariańskich kapsułek

Kapsułki dōTERRA Serenity™ pozwalają w łatwy sposób 
korzystać z zalet mieszanki odprężającej dōTERRA Serenity 
poprzez unikatowe połączenie sprawdzonego działania olejku 
lawendowego i L-teaniny z ekstraktem z cytryny, passiflory i 
rumianku – wszystko to zamknięte w wegetariańskiej kapsułce.

• Wegetariańskie kapsułki żelowe
• Łatwy sposób, aby korzystać z zalet mieszanki odprężającej 

dōTERRA Serenity w postaci wygodnych kapsułek

ZESTAW SERENITY 
buteleczka o pojemności 15 ml i 1 opakowanie kapsułek żelowych

dōTERRA SERENITY™
MIESZANKA ODPRĘŻAJĄCA
15 ml

dōTERRA Serenity™ łagodzi emocje, jednocześnie tworząc uczucie 
spokoju i dobre samopoczucie.

• Zawiera olejek z lawendy, drzewa cedrowego, drzewa Ho,  
ylang ylang, majeranku, rumianku rzymskiego, wetiwerii i 
sandałowca hawajskiego oraz ekstrakt z wanilii

• Pomaga się zrelaksować i tworzy dobre środowisko do 
regenerującego snu

• Działanie mieszanki Serenity można poczuć bezpośrednio  
po zastosowaniu miejscowym
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PRODUKTY ON GUARD™

On Guard™ jest jedną z najbardziej popularnych i wszechstronnych mieszanek olejków eterycznych. Prawnie 
zastrzeżone połączenie olejków eterycznych z dzikiej pomarańczy, goździków, cynamonu, eukaliptusa i 
rozmarynu stanowi aktywną część pierwszej linii obrony dla domu i ciała. Mieszanka On Guard znajduje 
się w składzie różnych produktów dōTERRA, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z jej silnych 
właściwości na różne sposoby.

ON GUARD™ PŁYN DO 
PŁUKANIA JAMY USTNEJ   
473 ml

Silne właściwości On Guard™ – prawnie 
zastrzeżonej mieszanki olejków eterycznych  
z certyfikatem CPTG™ – łączą w sobie  
zalety olejku z dzikiej pomarańczy,  
goździków, cynamonu, eukaliptusa, 
rozmarynu i mirry, które pomagają  
utrzymać czystość jamy ustnej. 

• Prawnie zastrzeżona mieszanka  
On Guard, zawierająca olejki  
eteryczne z dzikiej pomarańczy,  
goździków, cynamonu, eukaliptusa  
i rozmarynu, oczyszcza jamę ustną 

• Wyciąg z drzewa arakowego pomaga 
zachować czyste zęby, zmniejszając 
nadmierne odkładanie się płytki nazębnej 

• Stosuj płyn do płukania jamy ustnej  
On Guard, aby mieć czyste zęby i dziąsła

OCZYSZCZAJĄCA MGIEŁKA 
DO RĄK ON GUARD™   
27 ml

Niezwykle delikatna, szybkoschnąca 
oczyszczająca mgiełka do rąk On Guard™ 
dokładnie czyści skórę dłoni. Ta wygodna w 
użyciu mgiełka idealnie sprawdza się podczas 
podróży i rodzinnych wyjazdów, a także w 
domu, w szkole i w pracy.

• Nasycona nawilżającym ekstraktem  
z jabłka 

• Mieszanka olejków eterycznych On Guard 
zapewnia orzeźwiający aromat cytrusów  
i korzennych przypraw

• Spryskaj nią podłokietniki i stolik podczas 
podróży samolotem 

• Rozpyl mgiełkę na macie do jogi i innym 
sprzęcie do ćwiczeń, aby oczyścić je  
przed treningiem

PRODUKTY ON GUARD



DROPSY ON GUARD™ 
30 dropsów

Ciesz się wygodną formą tych pysznych pastylek  
na gardło.

• Pod ręką zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz
• Zawierają mieszankę olejków eterycznych  

On Guard™
• Sformułowane na bazie organicznego cukru 

trzcinowego i syropu z brązowego ryżu

PASTA DO ZĘBÓW ON GUARD™ 
113 g

Zadbaj o czyste zęby dzięki dodatkowym 
korzyściom mieszanki olejków eterycznych  
On Guard™.

• Nie zawiera fluoru 
• Olejek eteryczny z mięty pieprzowej połączony  

z prawnie zastrzeżoną mieszanką On Guard 
zapewnia świeży, cynamonowo-miętowy oddech

PRÓBKI PASTY DO ZĘBÓW  
ON GUARD™ 
dziesięć próbek po 2 g

KAPSUŁKI ŻELOWE ON GUARD™+ 
60 wegetariańskich kapsułek

Kapsułki żelowe On Guard™+ łączą w sobie prawnie 
zastrzeżoną mieszankę On Guard oraz olejki 
eteryczne z czarnego pieprzu, oregano i melisy.

ON GUARD™  
NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT  
MIESZANKA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 
15 ml

Posiadanie jednej z najpopularniejszych mieszanek 
dōTERRA, On Guard™, jest obowiązkowe ze 
względu na jej niesamowite zalety.  
Mieszanka On Guard Touch – patrz strona 21

KONCENTRAT DO SPRZĄTANIA  
ON GUARD™ 
355 ml

Koncentrat do sprzątania On Guard™ to idealny 
środek czyszczący w każdym domu, wzmocniony 
mieszanką olejków eterycznych On Guard.

• Ten skuteczny środek czyszczący do użytku 
domowego nie zawiera konserwantów

• Łączy składniki pochodzenia roślinnego z 
mieszanką olejków eterycznych On Guard

KULECZKI ON GUARD™ 
125 kuleczek

Kuleczki On Guard™ zapewniają aromatyczną  
dawkę wyjątkowej mieszanki dzikiej pomarańczy, 
goździków, cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu  
 – wszystko to zamknięte w maleńkich 
wegetariańskich kuleczkach, które rozpuszczają  
się w ustach.

• Zapewniają wygodny sposób czerpania 
unikalnych korzyści z mieszanki olejków 
eterycznych On Guard

• W skład mieszanki wchodzą olejki eteryczne  
z dzikiej pomarańczy, goździków, cynamonu, 
eukaliptusa i rozmarynu

PŁYN DO PRANIA ON GUARD™ 
947 ml

Płyn do prania On Guard™ jest wysoce 
skoncentrowanym detergentem do prania, który 
wykorzystuje moc mieszanki ochronnej On Guard  
i enzymów biopochodnych, usuwając plamy i 
zapewniając niesamowicie czyste ubrania. 

• Zawiera 10 ml olejku eterycznego On Guard
• Wyjątkowa mieszanka biopochodnych enzymów  

na bazie składników naturalnych
• Każda butelka wystarcza na 64 prania

PIANKA DO MYCIA RĄK ON GUARD™ 
473 ml

Pianka do mycia rąk On Guard™ czyści dłonie, 
zapewniając orzeźwiający aromat olejków eterycznych. 
Dzięki niej skóra dłoni pachnie cytrusową świeżością.

• Wygodna butelka o pojemności 473 ml,  
która wypełnia dozownik tworzący pianę  
o pojemności 237 ml

• Opracowana na bazie unikalnej mieszanki  
olejków eterycznych On Guard

 
PIANKA DO MYCIA RĄK ON GUARD™ 
Z DWOMA DOZOWNIKAMI     
473 ml płynu do mycia rąk, 2 dozowniki

 
JEDNO OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 
473 ml płynu do mycia rąk

 
ZESTAW DWÓCH OPAKOWAŃ 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 
dwa opakowania płynu do mycia rąk o pojemności 473 ml
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Zdrowa, promienna skóra dzięki
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ to ekskluzywna kolekcja naturalnych produktów do pielęgnacji skóry, które posiadają właściwości 
odżywiające i nawilżające oraz redukujące widoczne oznaki starzenia. Zaawansowana technologia roślinna 
wykorzystywana w produktach Veráge zapewnia optymalną równowagę lipidową, charakterystyczną dla 
zdrowej, młodzieńczo wyglądającej skóry. Każdy produkt składa się z prawdziwych darów ziemi: odżywczych 
ekstraktów roślinnych, czystych i potężnych olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) oraz wyselekcjonowanych, naturalnych składników. Kolekcja do pielęgnacji 
skóry dōTERRA Veráge zapewnia widoczne i namacalne korzyści.

PIELĘGNACJA SKÓRY



ŻEL OCZYSZCZAJĄCY VERÁGE™ 
60 ml

Żel oczyszczający Veráge™ pozostawia skórę  
czystą i miękką, a jego świeży, ziołowy aromat 
pobudza zmysły. 

• Dzika pomarańcza i bazylia są powszechnie 
znane ze swoich właściwości oczyszczających

• Drzewo herbaciane słynie z oczyszczającego  
i odmładzającego działania na skórę

TONIK VERÁGE™ 
50 ml

Tonik Veráge™ łączy w sobie olejki eteryczne z 
certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość) i odżywcze ekstrakty roślinne, 
zapewniając skórze jędrny, jednolity i gładki  
wygląd zawsze i wszędzie. 

• Odśwież skórę i przygotuj ją do dalszych zabiegów 
dzięki połączonemu działaniu olejków eterycznych i 
ekstraktów roślinnych z certyfikatem CPTG, które 
napinają, tonizują i wygładzają

• Tonik ten, stanowiący drugi etap rytuału 
pielęgnacji skóry Veráge, przygotowuje skórę  
na przyjęcie bogatych emolientów zawartych  
w serum i kremie nawilżającym Veráge

• Łatwe aplikacja w formie mgiełki

SERUM NAWILŻAJĄCE  
VERÁGE™ IMMORTELLE 
15 ml

Doświadcz na własnej skórze przeciwstarzeniowego 
działania serum nawilżającego Veráge™ Immortelle. 
Ta silna formuła łączy olejki eteryczne z 
certyfikatem CPTG™ ze specjalistyczną technologią 
roślinną, promując optymalną równowagę lipidową, 
aby skóra wyglądała młodziej.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG 
obecne w składzie popularnej mieszanki 
dōTERRA Salubelle™, która pomaga uzyskać 
promienną skórę

• Zawarty kompleks lipidowy wykracza poza 
działanie typowych środków nawilżających  
dzięki zastosowaniu lipidów podobnych do  
tych naturalnie występujących w młodej skórze

KREM NAWILŻAJĄCY VERÁGE™ 
30 ml

Idealny do każdego rodzaju skóry krem nawilżający 
Veráge™ łączy w sobie olejki eteryczne z 
certyfikatem CPTG™ z geranium i rokitnika z 
ekstraktami roślinnymi, głęboko nawilżając i 
odżywiając skórę.

• Rokitnik i masło shea odżywiają i  
wygładzają skórę

KOLEKCJA PRODUKTÓW  
DO PIELĘGNACJI SKÓRY  
Z LINII VERÁGE™ 
Kolekcja, która łączy w sobie żel oczyszczający 
Veráge™, tonik, serum nawilżające Immortelle  
i krem nawilżający z myślą o pięknej, zdrowo 
wyglądającej skórze. 

KLINICZNIE POTWIERDZONE KORZYŚCI 
SKŁADNIKÓW W PRODUKTACH VERÁGE
•  Wygładzają teksturę skóry
•  Redukują niedoskonałości
•  Nadają skórze młody wygląd
•  Zmniejszają widoczność porów
•  Wyrównują koloryt
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PIELĘGNACJA SKÓRY

PRODUKTY YARROW|POM
Połączenie olejku eterycznego z krwawnika i tłoczonego na zimno oleju z pestek granatu wyznacza zupełnie 
nowy standard witalności i promiennej skóry. Olejek eteryczny z krwawnika i olej z pestek granatu stanowią 
podstawę kolekcji dōTERRA Yarrow|Pom, na którą składa się roślinny duet o aktywnym działaniu Yarrow|Pom 
oraz regenerujące serum do ciała Yarrow|Pom. Nasze produkty Yarrow|Pom mają niezwykłe właściwości, 
poprawiające ogólne samopoczucie, dzięki potężnej mocy roślinnych składników. Ta opracowana przez 
naukowców linia produktów jest wyrazem rewolucyjnego podejścia do piękna.
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YARROW|POM 
AKTYWNY DUET BOTANICZNY
30 ml

Yarrow|Pom to umiejętnie opracowana, prawnie 
zastrzeżona mieszanka olejku eterycznego z  
krwawnika i tłoczonego na zimno oleju z pestek  
granatu, zaprojektowana tak, aby koić skórę i  
działać uspokajająco na emocje w ciągu dnia.

• Stosuj w ramach codziennej pielęgnacji skóry,  
aby nadać skórze młody i zdrowy wygląd oraz 
zredukować niedoskonałości

• Dodaj do kremu nawilżającego, aby uzyskać 
dodatkowe korzyści nawilżające

• Użyj, aby wykonać kojący masaż

YARROW|POM  
REGENERUJĄCE SERUM DO CIAŁA
100 ml

Serum regenerujące do ciała Yarrow|Pom to 
luksusowe, jedwabiste serum pełne silnych związków 
bioaktywnych, które zapewniają najlepszą pielęgnację 
skóry i dbają o Twoją urodę. Olejek eteryczny z 
krwawnika i tłoczony na zimno olej z pestek granatu 
gwarantują skórze młody wygląd. Serum zawiera 
również olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z rumianku 
rzymskiego, yuzu, mięty pieprzowej i jagodlinu. Olejki 
z jojoby, słonecznika i pestek winogron zapewniają 
głębokie nawilżenie. Ponadto ekstrakt z ziaren kawy 
i estry granatu nadają skórze blask i poprawiają jej 
wygląd od stóp do głów.

• Olejek eteryczny z krwawnika nadaje skórze  
zdrowy wygląd

• Olejki z jojoby, słonecznika, awokado i pestek 
winogron poprawiają nawilżenie skóry

• Ekstrakt z ziaren kawy odżywia i wygładza skórę
• Serum regenerujące do ciała Yarrow|Pom jest  

pełne silnych związków bioaktywnych



ŻEL OCZYSZCZAJĄCY DO TWARZY 
118 ml

Żel do twarzy dōTERRA Essential Skin Care jest 
przeznaczony do codziennego stosowania, rano i 
wieczorem, aby pomóc utrzymać czystą skórę. 
Naturalne środki oczyszczające, kokoiloizetionian 
sodowy i kwas stearynowy, delikatnie zmywają 
zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą, 
świeżą i gładką. Ten środek oczyszczający  
zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™  
z drzewa herbacianego i mięty pieprzowej, które  
są znane ze swych orzeźwiających aromatów  
i dzięki którym pielęgnacja twarzy staje się  
jeszcze przyjemniejsza.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY 
dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
Linia dōTERRA Essential Skin Care to rodzina produktów do pielęgnacji skóry, które zostały zaprojektowane, 
aby skóra wyglądała młodo, zdrowo i pięknie, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu mocy wybranych 
olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), najnowszych 
technologii oraz naturalnych ekstraktów. Zapobiegaj obecnym i przyszłym oznakom starzenia dzięki 
produktom do pielęgnacji skóry z linii dōTERRA Essential Skin Care.

ORZEŹWIAJĄCY PEELING 
70 g

Ciesz się świeżą, odnowioną skórą, jaką da Ci 
orzeźwiający peeling dōTERRA. Stanowiący 
część naszej linii Essential Skin Care 
orzeźwiający peeling zawiera olejki eteryczne 
z certyfikatem CPTG™ z grejpfruta i mięty 
pieprzowej, aby dać Ci odświeżające, 
aromatyczne doznania. Estry jojoby, które 
również wchodzą w skład orzeźwiającego 
peelingu, oddziałują na skórę, a składniki 
roślinne – ekstrakt z mandarynki, ekstrakt z 
jaśminu i ekstrakt z łopianu większego – 
pomagają tonizować i nawilżyć skórę.

SERUM NAPINAJĄCE 
30 ml

Serum napinające dōTERRA, zawierające olejki 
eteryczne z kadzidła, hawajskiego drzewa 
sandałowego i mirry z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), 
zostało naukowo opracowane, aby wspierać 
nawilżenie skóry przy jednoczesnej redukcji 
niedoskonałości. Serum napinające ma działanie 
liftingujące i wygładza skórę dzięki naturalnym 
ekstraktom i innym wyselekcjonowanym 
składnikom, które – jak dowiodły badania – 
pozwalają uzyskać bardziej jędrną, młodziej 
wyglądającą skórę.

PIELĘGNACJA SKÓRY



TONIK ZMNIEJSZAJĄCY PORY 
118 ml

Stworzony, aby zauważalnie zmniejszać 
widoczność porów, tonik dōTERRA 
zawiera olejki eteryczne z certyfikatem 
CPTG™ z lawendy, ylang ylang i rumianku 
pospolitego, które mają działanie kojące na 
skórę. Dodatkowo innowacyjne ekstrakty z 
owoców i roślin tonizują skórę i przywracają 
jej równowagę, zwiększając nawilżenie i 
wspierając zdrowy wygląd cery.

KREM NAWILŻAJĄCY PRZECIW 
OZNAKOM STARZENIA 
50 ml

Pielęgnacja skóry jest ważna zawsze, bez 
względu na wiek, a krem nawilżający przeciw 
oznakom starzenia marki dōTERRA pomoże 
Ci wywiązać się z tego zadania celująco. Krem 
ten łączy w sobie najnowocześniejsze składniki 
oraz olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) 
z lawendy, jaśminu, geranium i kadzidła. 
Wspólne działanie tych składników może 
nadawać uczucie miękkiej i zdrowej skóry.

ŻEL ROZJAŚNIAJĄCY 
30 ml

Olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta 
Jakość) z bergamotki (olejek wolny od 
furanokumaryn), jałowca i melisy łączą 
się z naturalnymi ekstraktami, witaminami 
i najnowocześniejszymi technologiami, 
aby rozjaśnić skórę i wyrównać jej koloryt. 
Żel rozjaśniający dōTERRA to delikatny i 
skuteczny sposób na zauważalne rozjaśnienie 
skóry poprzez redukcję przebarwień, bez 
użycia ostrych środków chemicznych 
stosowanych w innych produktach 
rozjaśniających. Może być stosowany na całą 
twarz lub miejscowo na przebarwienia.

KREM POD OCZY PRZECIW 
OZNAKOM STARZENIA 
15 ml

Krem pod oczy przeciw oznakom starzenia 
dōTERRA łączy sprawdzone klinicznie składniki 
z olejkami eterycznymi z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z 
kadzidła, ylang ylang i wrotycza marokańskiego, 
które pomagają niwelować oznaki starzenia się 
delikatnej skóry wokół oczu, co z czasem 
pomaga zmniejszyć widoczność drobnych linii i 
zmarszczek. Jego innowacyjna formuła nawilża 
oraz poprawia jędrność i koloryt skóry. 
Wyjątkowy aplikator ze stalową kulką chłodzi 
i łagodzi skórę pod oczami, pomagając 
zmniejszyć obrzęki podczas delikatnego 
nakładania kremu na wybrane miejsca.

KREM NAWILŻAJĄCY 
48 g

Oto źródło intensywnego nawilżenia, na które 
czekała Twoja skóra: krem nawilżający dōTERRA 
jest pełen składników bogatych w emolienty, 
które zapewniają intensywne nawilżenie i 
odżywienie skóry. Nasz krem nawilżający 
pomaga zmniejszyć widoczność 
niedoskonałości skóry, wspomaga odbudowę 
bariery naskórkowej z myślą o młodym 
wyglądzie skóry, a bogata formuła zapewnia 
zastrzyk aktywnego nawilżenia i nie pozostawia 
tłustej warstwy. Starannie dobrane składniki 
zostały zaprojektowane tak, aby odmładzały 
skórę i pomagały zmniejszyć widoczne oznaki 
starzenia. Stosuj rano i wieczorem.

SALUBELLE™ 
MIESZANKA UPIĘKSZAJĄCA 
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Ta prawnie zastrzeżona mieszanka łączy w sobie 
rzadkie olejki eteryczne używane na przestrzeni 
wieków z racji właściwości upiększających. 
Mieszanka upiększająca Salubelle™ została 
opracowana, aby wspierać skórę, redukując 
czynniki przyczyniające się do występowania 
objawów starzenia. Te wyjątkowe olejki 
eteryczne zostały umiejętnie dobrane, tak  
aby działały korzystnie na skórę. Wygodna 
buteleczka z kulką ułatwia nanoszenie  
mieszanki Salubelle na twarz, szyję i dekolt. 

• Pomaga redukować niedoskonałości skóry
• Nadaje skórze młody wygląd
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dōTERRA HD CLEAR™

Linia HD Clear™ to trzyetapowy system, który działa synergistycznie i w którym każdy produkt łączy się z 
kolejnym, dokładnie oczyszczając skórę i zapewniając optymalne nawilżenie na zrównoważonym poziomie. 
Składniki stosowane w produktach z linii HD Clear, zawierającej czyste ekstrakty roślinne, delikatnie 
oddziałują na skórę i przynoszą jej ukojenie, a jednocześnie przynoszą zdecydowane efekty. Codzienne 
stosowanie produktów z linii HD Clear pomaga ograniczać powstawanie niedoskonałości i uzyskać czystą 
i zdrową skórę przy jednoczesnym kojącym działaniu. Linia HD Clear zapewnia naturalne rozwiązanie 
osobom z problematyczną cerą w każdym wieku.

PIELĘGNACJA SKÓRY



HD CLEAR™ 
MIESZANKA DLA SKÓRY 
buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka do stosowania miejscowego 
HD Clear™ wspomaga czystą i gładką cerę u 
osób w każdym wieku. Skomponowana z olejku 
z nasion czarnego kminu i olejków eterycznych 
z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) może być 
stosowana na wybrane części twarzy i ciała.

• Zawiera unikalną mieszankę oleju z nasion 
czarnuszki oraz olejków eterycznych CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość)  
z drzewa Ho, drzewa herbacianego, 
eukaliptusa, geranium i litsei

• Pomaga oczyścić cerę i nadaje  
skórze gładkość

PIANKA OCZYSZCZAJĄCA  
DO TWARZY HD CLEAR™ 
50 ml

Odkryj idealne rozwiązanie dla problematycznej 
skóry w każdym wieku dzięki piance do mycia 
twarzy HD Clear™.

• Drzewo herbaciane słynie ze swoich 
właściwości oczyszczających skórę

• Specjalistyczny ekstrakt z alg pomaga 
nawilżyć skórę

BALSAM DO TWARZY  
HD CLEAR™ 
50 ml

Balsam do twarzy HD Clear™ to lekki, 
nietłusty krem nawilżający, który szybko się 
wchłania i zapobiega niedoskonałościom 
przez cały dzień. Jego prawnie zastrzeżona 
receptura, zawierająca ekstrakty roślinne 
i olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), 
poprawia teksturę skóry, zapewnia optymalne 
nawilżenie i pomaga uzyskać czystą cerę. 

• Zawiera unikalną mieszankę oleju z nasion 
czarnuszki oraz olejków eterycznych CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość)  
z drzewa Ho, drzewa herbacianego, 
eukaliptusa, geranium i litsei

• Aminokwasy pochodzenia naturalnego 
przyczyniają się do poprawy tekstury skóry

ZESTAW HD CLEAR™ 

Zestaw zawiera piankę do mycia twarzy  
HD Clear™, mieszankę do stosowania 
miejscowego oraz balsam do twarzy, 
zapewniające piękną i zrównoważoną cerę.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA to linia produktów na bazie olejków eterycznych, które zapewniają aromatyczne doznania 
spa w domowym zaciszu. Każdy produkt został starannie skomponowany z naturalnych składników, które 
sprawiają, że skóra jest miękka, świeża i gładka przez cały dzień.

NAWILŻAJĄCE MYDŁO DO KĄPIELI 
113 g

Nawilżające mydło do kąpieli dōTERRA SPA to jedyne w swoim rodzaju 
mydło w kostce, które zapewnia wyjątkowe doznania, wspaniałą 
pianę i aromat oraz oczyszczające działanie. Ciesz się luksusowym, 
oczyszczającym, aromatycznym zabiegiem SPA z prawdziwie 
oryginalnym mydłem w kostce dōTERRA.

• Olejek eteryczny z bergamotki oczyszcza i łagodzi skórę
• Grejpfrut ma energetyzujący zapach, który poprawia nastrój
• Olejek z nasion jojoba dogłębnie nawilża
• Trzymaj w pobliżu wanny, aby zawsze mieć je pod ręką

Produkt jest dostępny także w opakowaniu po 3 sztuki.

ORZEŹWIAJĄCE MYDŁO DO KĄPIELI  
W KOSTCE CITRUS BLISS™   
113 g

Orzeźwiające mydło do kąpieli w kostce Citrus Bliss™ tworzy podnoszący 
na duchu nastrój i oferuje oczyszczający zabieg, dzięki któremu 
wzbogacisz swoją codzienną pielęgnację o dodatkowy, energetyzujący 
akcent. Wyjątkowa, prawnie zastrzeżona mieszanka olejków eterycznych 
Citrus Bliss harmonijnie tworzy wzniosły aromat. 

• Zawiera mieszankę orzeźwiającą Citrus Bliss składającą się z  
olejków z dzikiej pomarańczy, cytryny, grejpfruta, mandarynki, 
bergamotki, tangerynki i klementynki, która pomoże Ci się  
zrelaksować i poprawi nastrój

• Złuszczające kuleczki z wosku słonecznikowego i proszek ze  
skórki pomarańczy naturalnie zmiękczają, wygładzają i stymulują 
odmładzanie skóry

• Gliceryna pochodzenia roślinnego nawadnia skórę i pomaga jej utrzymać 
odpowiedni stopień nawilżenia, jednocześnie ułatwiając aplikację mydła

Produkt jest dostępny także w opakowaniu po 3 sztuki.

MYDŁO DO KĄPIELI W KOSTCE SERENITY™   
113 g

Mydło do kąpieli w kostce dōTERRA SPA Serenity™ zapewnia jedyne w 
swoim rodzaju doznania, aromat i oczyszczające działanie. To mydło do 
kąpieli w kostce, przesycone uspokajającym i relaksującym aromatem 
naszej odprężającej mieszanki dōTERRA Serenity, wprowadzi Cię w stan 
błogiego odpoczynku.

• Mieszanka olejków eterycznych dōTERRA Serenity działa łagodząco  
i uspokajająco

• Olej z nasion jojoby znany jest z szybkiego wchłaniania się w skórę i 
silnych właściwości nawilżających

• Gliceryna pochodzenia roślinnego nawadnia skórę i pomaga jej utrzymać 
odpowiedni stopień nawilżenia, jednocześnie ułatwiając aplikację mydła

• Sok z liści aloesu nawilża, łagodzi i zmiękcza skórę
• Naturalna glinka kaolinowa nadaje kosmetykowi piękny lawendowy kolor

Produkt jest dostępny także w opakowaniu po 3 sztuki.

MYDŁO DO KĄPIELI W KOSTCE BALANCE™  NOWOŚĆ!    
113 g

Mydło do kąpieli w kostce dōTERRA Balance™ zawiera mieszankę 
zapewniającą równowagę emocjonalną dōTERRA Balance, dzięki której 
tworzy wyciszającą atmosferę. Dzięki prawnie zastrzeżonej mieszance 
olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość) z czarnego świerku, drzewa Ho, kadzidła, wrotycza 
marokańskiego i rumianku pospolitego mydło do kąpieli w kostce ma 
przyjemny, leśny aromat.

• Czarne mydło afrykańskie, stanowiące połączenie masła shea, oleju 
kokosowego, oleju palmowego i łusek kakaowca, zwiększa uczucie 
nawilżenia skóry

• Olej słonecznikowy – emolient w mydle – nawilża i odmładza skórę
• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 

Czysta Jakość) z czarnego świerku, drzewa Ho, kadzidła, wrotycza 
marokańskiego i rumianku pospolitego

dōTERRA SPA



BALSAM DO RĄK CITRUS BLISS™ 
75 ml

Ta lekka, nawilżająca formuła z pielęgnacyjnymi 
emolientami i naturalnymi ekstraktami roślinnymi 
zadba o zdrowie i nawilżenie Twojej skóry. Znana  
ze swojego podnoszącego na duchu aromatu 
prawnie zastrzeżona mieszanka Citrus Bliss™ 
wzmacnia działanie tego balsamu, dzięki swoim 
energetyzującym i odświeżającym właściwościom.

• Nietłusta formuła zapewnia dłoniom nawilżenie
• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są znane ze 

swoich wyjątkowych właściwości nawilżających 
i zdolności zatrzymywania wilgoci w skórze

• Wygodny rozmiar, idealny zarówno w podróży, 
jak i w domu lub pracy

OCZYSZCZAJĄCA  
MASECZKA BŁOTNA 
113,4 g

Rozpieść swoją skórę, podarowując jej cenione  
dary Ziemi: olejki eteryczne z certyfikatem  
CPTG™, naturalne glinki, oczyszczające minerały  
i odżywcze składniki roślinne

• Bogata w olejki eteryczne z mirry, jałowca i 
grejpfruta, znane ze swoich właściwości 
oczyszczających i wygładzających

• Masło shea przyczynia się do nawilżenia skóry

BALSAM DO RĄK I CIAŁA 
200 ml

Rozpieść swoją skórę dzięki balsamowi do rąk 
i ciała dōTERRA SPA. Jego lekka, nietłusta formuła 
zawiera olejek z jojoby i nasion makadamii, masło 
z nasion murumuru i kakaowca Cupuaçu oraz 
odżywcze ekstrakty roślinne. 

• Z łatwością łączy się z Twoim ulubionym  
olejkiem eterycznym w celu dostosowania  
do indywidualnych potrzeb aromatycznych

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są  
znane ze swoich wyjątkowych właściwości 
nawilżających i zdolności zatrzymywania  
wilgoci w skórze

• Nietłusta formuła pozostawia skórę zdrową, 
miękką i gładką

Produkt jest dostępny także w opakowaniu po 3 sztuki.

NAWILŻAJĄCA MGIEŁKA DO CIAŁA   
125 ml

Poczuj kompleksowe nawilżenie na całym ciele! 
Zalety naszej zniewalającej mieszanki Beautiful 
płynnie łączą się z odżywiającymi właściwościami 
kokosa, słonecznika, awokado i marakui. Ta 
nawilżająca mgiełka pomoże poprawić ogólny 
wygląd skóry, sprawiając, że uzyska ona zdrowy  
i promienny wygląd. 

• Ma odświeżający zapach i sprawia, że skóra jest 
czysta i odżywiona

• Olejki ze słonecznika, awokado i marakui 
pomagają ukoić, zmiękczyć i nawilżyć skórę, 
nadając jej zdrowy blask 

• Trójgliceryd kaprynowy/kaprylowy (pozyskany z 
kokosa) dba o stan skóry i wspiera jej naturalną 
barierę ochronną

BALSAMY DO UST 
Klasyczny, Tropikalny lub Ziołowy | 4,5 g

Balsamy do ust dōTERRA SPA mają naturalną 
formułę i zawierają oleje i składniki roślinne 
oraz olejki eteryczne, które nawilżają i działają 
kojąco na usta, a jednocześnie pozwalają cieszyć 
się wyjątkowym zapachem i smakiem olejków 
eterycznych. Formuła naszego klasycznego 
balsamu do ust została wzbogacona o olejki 
eteryczne z dzikiej pomarańczy i mięty pieprzowej. 
Nasz ziołowy balsam do ust zawiera orzeźwiającą, 
ziołową mieszankę olejków eterycznych z werbeny 
cytrynowej, majeranku i mięty zielonej. Ciesz się 
rajskimi zapachami olejków eterycznych z ylang 
ylang, klementynki i limonki, których nie zabrakło 
w naszym tropikalnym balsamie do ust.

• Każdy balsam zawiera wyselekcjonowaną 
mieszankę olejków eterycznych, która zapewnia 
wyjątkowe wrażenia sensoryczne

• Olejek moringa to emolient, który poprawia 
wygląd ust

• Olejek z awokado zapewnia nawilżenie, 
dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych i 
działa zmiękczająco, przyczyniając się do 
zdrowego wyglądu ust

Produkt jest dostępny także w opakowaniu po 3 sztuki, po jednej 
sztuce z każdego zapachu.

ODŚWIEŻAJĄCY PŁYN  
DO MYCIA CIAŁA 
250 ml

Odświeżający płyn do mycia ciała dōTERRA  
SPA jest naturalnym, nasyconym olejkami  
kosmetykiem do mycia ciała, który oczyszcza  
skórę, a jednocześnie zapewnia wspaniałe  
doznania aromatyczne w stylu spa. 

• Olejek eteryczny z bergamotki zapewnia 
podnoszący na duchu i równoważący  
emocje aromat

• Grejpfrut ma energetyzujący i odświeżający 
zapach, który poprawia nastrój

• Taurynian metylooleinianu sodu to łagodny 
składnik oczyszczający, pochodna niezbędnych 
kwasów tłuszczowych występujących w 
tłuszczach i olejach roślinnych

ODŚWIEŻAJĄCE MASŁO DO CIAŁA 
198 g

Rozpieszczaj swoją skórę dzięki intensywnemu 
nawilżaniu odświeżającym masłem do ciała 
dōTERRA SPA. Podstawę jego naturalnej  
formuły stanowi masło shea i masło z ziaren 
kakaowca, które słyną z wyjątkowych właściwości 
nawilżających i ujędrniających skórę.

• Olejki eteryczne z dzikiej pomarańczy, daglezji 
zielonej i kadzidła zapewniają podnoszące na 
duchu walory aromatyczne

• Masło shea głęboko nawilża, jednocześnie 
ujędrniając skórę

• Olej z nasion jojoba szybko wchłania się  
w skórę, działając nawilżająco i nawadniająco  
oraz pomagając zmiękczyć skórę

ZŁUSZCZAJĄCY PEELING DO CIAŁA 
226 g

Złuszczający peeling do ciała dōTERRA SPA to 
produkt, który rozpieści Twoją skórę. Zawiera 
trzcinę cukrową, która delikatnie złuszcza i 
wygładza skórę, nadając jej promienny wygląd.

• Olejek ze słodkich migdałów pełni funkcję 
nawilżającą i pozwala na bezproblemową aplikację

• Olejek słonecznikowy wygładza i zmiękcza skórę
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Piękne, lśniące włosy dzięki produktom do pielęgnacji 
włosów dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
Wygładzające i oczyszczające właściwości sprawiają, że olejki eteryczne stosowane są w wielu codziennych 
zadaniach, ale doskonale nadają się także do utrzymania czystych, zdrowo wyglądających włosów. Używając 
produktów do włosów nasyconych silnymi olejkami eterycznymi, możesz z łatwością dbać o miękkie, 
lśniące loki bez konieczności narażania włosów na działanie szkodliwych składników zwykle spotykanych 
w tradycyjnych produktach do pielęgnacji włosów.
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•  Pomagają chronić włosy po farbowaniu

•  Mają sprawdzone działanie zmiękczające

•   Zapewniają bardziej odżywione włosy i łatwiejsze 
rozczesywanie

•  Utrzymują nawilżenie zarówno włosów, jak i skóry głowy

•  Zapewniają mocne i gładkie włosy

•  Minimalizują kruchość włosów

•   Prawnie zastrzeżona mieszanka olejków eterycznych 
zapewniająca zdrowy wygląd włosom i skórze głowy

ZALETY SKŁADNIKÓW ZAWARTYCH W PRODUKTACH DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

PRÓBKI 
SZAMPONU/ODŻYWKI 
dziesięć podręcznych zestawów

SZAMPON, DWUPAK
dwie buteleczki o pojemności 250 ml

ODŻYWKA, DWUPAK
dwie buteleczki o pojemności 250 ml

SZAMPON I ODŻYWKA
po jednej buteleczce (250 ml) każdego produktu

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

SERUM DO WŁOSÓW dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
30 ml

Serum do włosów dōTERRA Salon 
Essentials™ to profesjonalna formuła 
wykorzystywana w salonach, zawierająca 
olejki eteryczne i odżywcze lipidy, które 
pomagają uzyskać gładkie, lśniące włosy i 
zdrowy wygląd skóry głowy.

• Zawiera olejki eteryczne z lawendy, mięty 
pieprzowej, majeranku, drzewa cedrowego, 
lawandyny, rozmarynu, niaouli i eukaliptusa

• Zapewnia natychmiastowe odżywienie, 
wygładzenie i blask

SZAMPON OCHRONNY 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Ciesz się profesjonalną formułą z olejkami 
eterycznymi z certyfikatem CPTG™, 
delikatnymi składnikami oczyszczającymi i 
wyciągami botanicznymi, które znajdziesz  
w szamponie dōTERRA Salon Essentials™.

• Zawiera delikatne składniki pieniące  
i oczyszczające w postaci olejków 
eterycznych z dzikiej pomarańczy i  
limonki oraz wyciągów roślinnych

• Delikatnie usuwa zanieczyszczenia 
nagromadzone na włosach i skórze głowy

• Lekko nawilża włosy, pozostawiając je 
miękkie i przyjemne w dotyku, jak po  
wizycie w salonie

ODŻYWKA WYGŁADZAJĄCA 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Odżywka wygładzająca dōTERRA  
Salon Essentials™ wygładza włosy i działa 
antystatycznie, odbudowując łodygi  
włosów na czas stylizacji i zapewniając  
gładkie wykończenie.

• Wyciągi botaniczne zachowują i chronią 
kolor włosów, a lipidy wspierają ich  
zdrowy wygląd

• Działa jak głęboka odżywka, która utrzymuje 
nienaruszoną powierzchnię włosów na całej 
powierzchni, szczególnie włosów poddanych 
zabiegom chemicznym

• Inne naturalne składniki utrzymują mocny  
i zdrowy wygląd włosów

Następujące produkty dostępne są 
wyłącznie w ramach programu 
lojalnościowego Loyalty Rewards 
Program (LRP) (patrz tylna okładka).
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Fundacja dōTERRA Healing Hands™ daje nadzieję i szansę na uzdrowienie, zapewniając społecznościom 
na całym świecie narzędzia potrzebne do osiągnięcia samodzielności. Poprzez projekty odpowiadające 
na potrzeby udzielania mikrokredytów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, środków higieny i czystej 
wody oraz zwalczanie handlu dziećmi w celach seksualnych dajemy siłę jednostkom i zmieniamy ich życie. 
Dołącz do nas w tych działaniach*. dōTERRA pokrywa wszystkie koszty ogólne i administracyjne fundacji, 
dzięki czemu 100% wszystkich darowizn trafia bezpośrednio do osób otrzymujących pomoc.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation jest amerykańską fundacją.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

Mieszanka dająca nadzieję dōTERRA  
Hope™ Touch łączy świeży zapach olejku z 
bergamotki oraz olejki z ylang ylang i 
kadzidła z rozgrzewającym, lekko słodkim 
aromatem absolutu z ziaren wanilii.

• Stosuj na nadgarstki, szyję i punkty 
pulsacyjne jako unikatowe perfumy

• Miej ją w torebce i stosuj przez cały dzień, 
aby poprawić sobie nastrój

• Wygodna i łatwa w użyciu buteleczka z 
kulką ułatwia stosowanie przez cały dzień

RÓŻANY BALSAM DO RĄK  
dōTERRA SPA 
100 ml

Różany balsam do rąk dōTERRA SPA jest 
lekkim, kuszącym balsamem z olejkiem 
eterycznym z róży z certyfikatem CPTG™, 
który wspiera gładką, piękną skórę. Dzięki 
olejkowi różanemu, będącemu najcenniejszym 
olejkiem eterycznym dōTERRA, ten balsam do 
rąk posiada wyjątkowy zapach i przynosi 
skórze wyjątkowe korzyści. 

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są 
znane ze swoich wyjątkowych właściwości 
nawilżających i zdolności zatrzymywania 
wilgoci w skórze

• Nietłusta formuła zapewnia dłoniom 
nawilżenie

Cena netto zakupu mieszanki dōTERRA Hope 
Touch lub różanego balsamu do rąk dōTERRA 
SPA jest przekazywana na inicjatywę dōTERRA 
Healing Hands.

59

dōTER
R

A
 H

EA
LIN

G
 H

A
N

D
S



†Oligonol™ jest znakiem towarowym firmy AminoUp Chemical Co., LTD.

Codzienne wsparcie i ulga 
SUPLEMENTY ZENGEST
Każdy produkt z linii ZenGest™ zawiera prawnie zastrzeżone mieszanki olejków eterycznych i został zaprojektowany 
tak, aby można go było stosować zarówno w domu, jak i w podróży. Odkryj całą serię produktów ZenGest, aby 
poznać ich niezwykłe korzyści.



Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.

ZENGEST TERRAZYME™ 
90 kapsułek

ZenGest TerraZyme™ to prawnie zastrzeżona 
mieszanka enzymów, których często brakuje  
we współczesnej diecie. Terrazyme pomoże Ci 
czerpać korzyści ze zdrowej diety, zapewniając,  
że organizmowi dostarczone są niezbędne 
składniki odżywcze.

• Wegetariańskie kapsułki HPMC  
niezawierające siarczanów

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM KAPSUŁEK 
WEGETARIAŃSKICH NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

KAPSUŁKI ZENGEST™ 
60 kapsułek żelowych

Dobrze rozpoznawalne olejki eteryczne zawarte  
w ZenGest™ są znane ze swych właściwości 
kojących. Kapsułki ZenGest to wygodny i łatwy 
sposób korzystania z właściwości naszej firmowej 
mieszanki ZenGest. 

• Zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę  
olejków eterycznych z imbiru, mięty  
pieprzowej, estragonu, kopru włoskiego,  
kminku, kolendry i anyżu

• Pomaga w łagodzeniu bólu

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM  
WEGETARIAŃSKICH KAPSUŁEK ŻELOWYCH

SUPLEMENT DIETY 
ZENGEST™ GX ASSIST™ 
60 kapsułek żelowych

GX Assist™ to połączenie olejków eterycznych z 
certifikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość) i kwasu kaprylowego. 

• GX Assist zawiera zastrzeżoną mieszankę 
olejków eterycznych dōTERRA z certyfikatem 
CPTG (Testowana Certyfikowana Czysta  
Jakość) z oregano, drzewa herbacianego, 
cytryny, trawy cytrynowej, mięty pieprzowej  
i tymianku

• Opracowany do stosowania przez 10 dni  
jako przygotowawczy etap oczyszczający  
przed zastosowaniem suplementu diety 
PB Assist™+

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
POWLEKANYCH KAPSUŁEK ŻELOWYCH

TABLETKI DO SSANIA DIGESTTAB™ 
100 tabletek do ssania

ZenGest™ jest jedną z najpopularniejszych 
mieszanek dōTERRA ze względu na liczne 
korzystne właściwości. Ta niezwykle skuteczna 
mieszanka jest już dostępna w postaci wygodnych 
tabletek do ssania.

• Tabletka węglanu wapnia, podawana w 
połączeniu z mieszanką wspomagającą ZenGest 
z zawartością imbiru, kopru włoskiego, kolendry, 
mięty pieprzowej i innych olejków eterycznych

SUPLEMENT DIETY  
ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
30 kapsułek

Probiotyczny znaczy „dla życia”, a probiotyki 
spożywane są od tysięcy lat. PB Assist™+  
to prawnie zastrzeżona formuła błonnika 
prebiotycznego i sześciu szczepów 
mikroorganizmów prebiotycznych w unikatowej 
dwuwarstwowej, wegetariańskiej kapsułce.

• Unikatowy dwuwarstwowy system 
wegetariańskich kapsułek

• Dostarcza aktywne kultury probiotyczne  
i rozpuszczalny prebiotyczny FOS 
(fruktooligosacharydy)

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM KAPSUŁEK 
WEGETARIAŃSKICH NIEZAWIERAJĄCYCH SLS
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Specjalistyczne 
SUPLEMENTY dōTERRA 
Czynniki biologiczne, środowiskowe i fizjologiczne mają wpływ na indywidualne zdrowie. Oznacza to, że każda 
osoba może potrzebować dodatkowej pomocy w określonym obszarze. Dzięki nowatorskim postępom naukowym 
dōTERRA zapewnia dodatkowy zastrzyk wsparcia za sprawą swoich specjalistycznych suplementów.
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KAPSUŁKI ŻELOWE 
TRIEASE™
60 kapsułek żelowych

Każda kapsułka zawiera równe 
części olejków eterycznych z 
cytryny, lawendy i mięty 
pieprzowej. Teraz, dzięki 
specjalnie opracowanym 
kapsułkom, możesz łatwo i 
szybko spożyć wszystkie trzy 
korzystne olejki eteryczne  
w podróży czy na  
imprezach plenerowych.

• Łatwe i szybkie stosowanie, gdy 
tylko poczujesz taką potrzebę

SUPLEMENT WYTWARZANY Z 
UŻYCIEM WEGETARIAŃSKICH 
KAPSUŁEK ŻELOWYCH

DEEP BLUE 
POLYPHENOL 
COMPLEX™
60 kapsułek

Linia produktów Deep Blue™  
jest synonimem kojącego 
wsparcia organizmu. Zrozumiałe 
jest więc, że ten suplement  
diety może uzupełniać działanie 
miejscowe pozostałych 
produktów z serii Deep Blue.

• Zawiera wyciąg z  
kadzidła, kurkumy,  
imbiru, zielonej herbaty, 
granatu i pestek winogron

• Można go stosować razem 
z balsamem kojącym Deep Blue 
oraz mieszanką kojącą Deep Blue

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

KOMPLEKS 
MITO2MAX™
60 kapsułek

Każdy zna to uczucie, gdy dzień 
dłuży się w nieskończoność. 
Popularny suplement dōTERRA, 
Mito2Max™, pomaga stawić  
czoła wszystkim wyzwaniom  
w ciągu dnia. 

• Noś go ze sobą w torebce  
lub torbie podróżnej, aby 
zawsze móc się cieszyć jego 
wspomagającym działaniem

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

KAPSUŁKI ŻELOWE 
ZENDOCRINE™
60 kapsułek żelowych

Kapsułki Zendocrine™ to szybki  
i łatwy sposób na stosowanie 
mieszanki regeneracyjnej 
dōTERRA Zendocrine, 
niezależnie od tego, czy 
podróżujesz, jesteś w pośpiechu, 
czy po prostu lubisz wygodną 
formę kapsułek!

• Zawierają prawnie zastrzeżoną 
mieszankę olejków eterycznych 
z mandarynki, rozmarynu, 
geranium, jałowca i kolendry

• Łatwy sposób na stosowanie 
mieszanki regeneracyjnej 
Zendocrine

SUPLEMENT WYTWARZANY Z  
UŻYCIEM WEGETARIAŃSKICH 
KAPSUŁEK ŻELOWYCH

Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.

KAPSUŁKI ŻELOWE 
DDR PRIME™
60 kapsułek żelowych

DDR Prime™ zawiera olejki 
eteryczne z kadzidła, dzikiej 
pomarańczy, litsei, tymianku, 
goździków, cząbru ogrodowego, 
niaouli i trawy cytrynowej. 
Kapsułki DDR Prime są łatwe do 
połknięcia, dzięki czemu stanowią 
prostą i wygodną metodę 
przyjmowania mieszanki olejków 
eterycznych DDR Prime – w 
każdym miejscu i o każdej porze.

• Wszystkie zalety DDR Prime 
zawarte w łatwych do 
połknięcia żelowych kapsułkach

SUPLEMENT WYTWARZANY Z 
UŻYCIEM WEGETARIAŃSKICH 
KAPSUŁEK ŻELOWYCH

DDR PRIME™
MIESZANKA 
ODNAWIAJĄCA 
15 ml

DDR Prime™ to prawnie 
zastrzeżona mieszanka olejków 
eterycznych z goździków, 
tymianku i dzikiej pomarańczy.

• Umieść kilka kropli w kapsułce 
wegetariańskiej

• Dodawaj codziennie 1-2 krople 
do napojów cytrusowych, 
herbaty lub wody! 

• Niech codzienne stosowanie 
DDR Prime stanie się jednym  
z Twoich postanowień 
noworocznych!
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KOMPLEKS OLEJKÓW  
ETERYCZNYCH I KWASÓW 
OMEGA vEO MEGA™ 
120 kapsułek z płynną esencją

vEO Mega™ to rewolucyjna formuła, która łączy 
w sobie olejki eteryczne CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość) z naturalnymi 
kwasami tłuszczowymi omega pochodzącymi  
z alg i roślin.

• Zawiera olejki eteryczne z goździka, 
kadzidłowca, tymianku, kminku  
rzymskiego, dzikiej pomarańczy, mięty 
pieprzowej, imbiru, kminku zwyczajnego  
oraz rumianku pospolitego

• Zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe z lnu, 
alg, nasion Sacha Inchi, ogórecznika, żurawiny, 
granatu, dyni i oleju z pestek winogron

• Zawiera ekstrakt karotenoidowy z mikroalg 
w postaci czystej astaksantyny i innych 
karotenoidów

SUPLEMENT WYTWARZANY Z 
UŻYCIEM WEGETARIAŃSKICH 
KAPSUŁEK Z PŁYNNĄ ESENCJĄ

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Ta potężna mieszanka codziennych suplementów błyskawicznie stała się jedną z najpopularniejszych linii 
produktów dōTERRA. Podstawowe produkty wchodzące w skład dōTERRA Lifelong Vitality Pack (xEO Mega™, 
Microplex VMz™ i Alpha CRS™+) zostały opracowane, aby wspomóc Cię na drodze ku większej witalności i 
lepszemu samopoczuciu. Te dostarczające niezbędnych składników odżywczych i silnych przeciwutleniaczy oraz 
oddziałujące korzystnie na metabolizm suplementy współdziałają, aby wspierać energię, zdrowie i witalność 
przez całe życie.

KOMPLEKS WITALNOŚCI  
KOMÓRKOWEJ ALPHA CRS™+ 
120 kapsułek

dōTERRA Alpha CRS™+ to prawnie zastrzeżona 
formuła zawierająca wiele naturalnych 
ekstraktów roślinnych. Suplement Alpha CRS+ 
został opracowany do codziennego stosowania 
w połączeniu z produktami xEO Mega™ lub  
vEO Mega™ oraz Microplex VMz™, aby wspierać 
dobrą kondycję zdrowotną.

• Poprawia ogólną kondycję zdrowotną
• Zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę 

dōTERRA, w której skład wchodzą  
silne polifenole

• Stanowi połączenie naturalnych  
wyciągów roślinnych

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

KOMPLEKS ODŻYWCZY  
MICROPLEX VMz™ 
120 kapsułek

dōTERRA Microplex VMz™ to odżywcza 
formuła witamin i minerałów, których często 
brakuje we współczesnych dietach.

• Zawiera zrównoważoną mieszankę witamin  
A, C i E oraz kompleks witamin z grupy B

• Zawiera minerały pochodzenia spożywczego  
i organiczne minerały śladowe

• Optymalizuje absorpcję składników 
odżywczych dzięki pełnowartościowej 
mieszance i systemowi dostarczania enzymów

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

KOMPLEKS OLEJKÓW  
ETERYCZNYCH I KWASÓW 
OMEGA xEO MEGA™ 
120 kapsułek żelowych

xEO Mega™ to innowacyjna formuła, która łączy 
w sobie olejki eteryczne CPTG™ z naturalnymi 
olejami omega-3 pochodzenia morskiego 
i roślinnego oraz karotenoidami.

• Zapewnia równe proporcje kwasów EPA i 
DHA ze zrównoważonych koncentratów z 
oleju rybnego i oleju żmijowca oraz kwasów 
tłuszczowych SDA i GLA

• Dostarcza pełną gamę karotenoidów
• Zawiera olejki eteryczne z goździka, 

kadzidłowca, tymianku, kminku  
rzymskiego, dzikiej pomarańczy,  
mięty pieprzowej, imbiru, kminku 
zwyczajnego oraz rumianku pospolitego

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
WEGETARIAŃSKICH KAPSUŁEK ŻELOWYCH

Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.
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SUPLEMENTY DIETY dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™, W TYM ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ ORAZ xEO MEGA™

SUPLEMENTY DIETY dōTERRA LIFELONG VITALITY 
VEGAN PACK™ (OPCJA WEGAŃSKA), W TYM  
ALPHA CRS™+, MICROPLEX VMZ™ ORAZ vEO MEGA™

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

Produkty dostępne wyłącznie w ramach programu 
lojalnościowego Loyalty Rewards Program (LRP)  
(patrz tylna okładka).

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

Produkty dostępne wyłącznie w ramach programu 
lojalnościowego Loyalty Rewards Program (LRP)  
(patrz tylna okładka).

SPRAW, ABY PIERWSZY KROK NA DRODZE DO WITALNOŚCI I DOBREGO SAMOPOCZUCIA BYŁ 
ŁATWY I PRZYSTĘPNY CENOWO, KUPUJĄC ZESTAW LIFELONG VITALITY PACK.

SPERSONALIZOWANY PROGRAM WELLNESS

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

Dopasuj i 
zaoszczędź
Kupując jeden zestaw 
dōTERRA Lifelong Vitality 
Pack™, jeden zestaw 
dōTERRA Lifelong Vitality 
Vegan Pack™ (opcja 
wegańska) lub jeden 
zestaw dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ w ramach 
programu lojalnościowego, 
możesz wybrać 
maksymalnie 3 dodatkowe, 
ukierunkowane suplementy 
w bardzo atrakcyjnej cenie.

  KUP JEDEN Z PONIŻSZYCH ZESTAWÓW

LUB LUB

  I WYBIERZ MAKSYMALNIE 3 DOWOLNE PRODUKTY  
  Z PONIŻSZEJ LISTY, PO OBNIŻONEJ CENIE

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Składając zamówienie lojalnościowe, sprawdź najnowsze dostępne opcje suplementów.

Lifelong Vitality Pack™ Zestaw Lifelong Vitality Vegan Pack™ Zestaw Daily Nutrient Pack™
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SUPLEMENTY dōTERRA DLA DZIECI
Suplementy dōTERRA Dla Dzieci wspierają rozwój dziecka, dostarczając mu kwasy omega-3, 
pełnowartościowe składniki odżywcze oraz witaminy i minerały w przyjemnej i wygodnej formie.

SUPLEMENTY DLA DZIECI



Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.

IQ MEGA™ 
150 ml

Dzięki olejkowi eterycznemu z dzikiej pomarańczy  
z certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana 
Czysta Jakość) suplement IQ Mega™ nie ma  
rybnego smaku.

• Dzienna porcja dostarcza 1300 mg czystych, 
skoncentrowanych, molekularnie filtrowanych  
i całkowicie pozbawionych zapachu lipidów 
morskich, zawiera 900 mg DHA i 400 mg EPA

• Przeznaczony do stosowania razem z tabletkami 
dōTERRA a2z Chewable™

• Zawiera olejek eteryczny z dzikiej pomarańczy  
z certyfikatem dōTERRA CPTG (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość)

PB ASSIST™ JR 
30 saszetek

PB Assist™ Jr. to sproszkowany suplement 
probiotyczny przeznaczony dla dzieci i dorosłych, 
którzy mają problem z przełykaniem tabletek. 
Probiotyki te połączono, tworząc pyszny proszek, 
który można wsypać bezpośrednio do ust, 
zyskując wygodny i pyszny sposób na włączenie 
probiotyków do codziennych nawyków.

• Ten pyszny i łatwy w użyciu produkt jest 
uwielbiany przez dzieci

• Zawiera wyjątkową mieszankę sześciu różnych 
szczepów probiotycznych, specjalnie dobranych 
pod kątem korzystnego działania na dzieci

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tabletek

Tabletki do ssania dōTERRA a2z Chewable™ 
zawierają prawnie zastrzeżoną formułę składników 
i zostały opracowane z myślą o osobach, które 
mają trudności z połykaniem kapsułek.

• Zawierają mieszankę witamin z grupy B oraz 
witaminy A, C i E

• Smaczny produkt w wygodnej formie, stworzony 
z myślą o dzieciach

• Pyszny produkt do ssania o słodkim smaku 
arbuza do codziennego stosowania
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SMART & SASSY™

Ze względu na swoje korzyści olejki eteryczne mogą być pomocnym elementem zdrowego stylu życia, zwłaszcza 
w połączeniu z urozmaiconą, zrównoważoną dietą i aktywnością fizyczną. Kiedy następnym razem będziesz mieć 
ochotę na niezdrowe jedzenie lub słodycze, zamiast nich sięgnij po produkty Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
MIESZANKA AKTYWNA
15 ml

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.

•  Pełen energii, korzenny zapach mieszanki olejków eterycznych 
Smart & Sassy pomoże Ci uzyskać pozytywny nastrój, którego 
potrzebujesz podczas intensywnego treningu

•  Niech picie wody z mieszanką Smart & Sassy stanie się Twoim 
codziennym zwyczajem

KAPSUŁKI SMART & SASSY™
90 kapsułek żelowych

Prawnie zastrzeżona aktywna mieszanka Smart & Sassy™ w postaci 
wygodnych kapsułek. Mieszanka zawiera olejki eteryczne z grejpfruta, 
cytryny, mięty pieprzowej, imbiru i cynamonu. Kapsułki Smart & Sassy 
doskonale sprawdzają się w podróży lub w przypadku osób, 
które potrzebują łatwego sposobu spożywania mieszanki olejków 
eterycznych dōTERRA Smart & Sassy.

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
WEGETARIAŃSKICH KAPSUŁEK ŻELOWYCH

69

SM
A

R
T &

 SA
SSY



dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women to linia produktów opracowana w celu zaspokojenia wyjątkowych i zmieniających się 
potrzeb zdrowotnych kobiet. Normalny poziom hormonów wpływa na dobre zdrowie i emocjonalne 
samopoczucie kobiet od wczesnej dorosłości po menopauzę. Linia produktów dōTERRA Women zapewnia 
kobietom wsparcie potrzebne co miesiąc, a także na różnych etapach życia.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
MIESZANKA POCIESZAJĄCA
Buteleczka z kulką o pojemności 10 ml

ClaryCalm™ jest prawnie zastrzeżoną 
mieszanką olejków eterycznych o działaniu 
kojącym i uspokajającym. 

• Zawiera olejki eteryczne z szałwii 
muszkatołowej, lawendy, bergamotki, rumianku 
rzymskiego, drzewa cedrowego, ylang ylang, 
geranium, kopru włoskiego, nasion marchewki, 
palczatki imbirowej i niepokalanki

• Stosuj na skórę, aby uzyskać chłodzący  
i kojący efekt 

• ClaryCalm można stosować w celu wsparcia 
równowagi emocjonalnej

NIEZBĘDNY KOMPLEKS 
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 
NA KOŚCI
120 kapsułek

Niezbędny kompleks składników odżywczych  
na kości dōTERRA dla kobiet to mieszanka 
witamin i minerałów dopasowanych specjalnie 
do kobiecych potrzeb. 

• Zawiera biodostępne formy witaminy C i D, 
wapń, magnez i inne minerały śladowe

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

NIEZBĘDNY KOMPLEKS 
FITOESTROGENOWY
60 kapsułek

Niezbędny kompleks fitoestrogenowy z linii 
dōTERRA Women to mieszanka standardowych 
fitoestrogenów roślinnych i skoncentrowanych 
lignanów z nasion lnu opracowana z myślą  
o kobietach.

• Opracowane na podstawie standardowego 
ekstraktu z granatu

• W pełni naturalna formuła wytwarzana z 
użyciem wegetariańskich kapsułek HPMC 
bez zawartości siarczanów

SUPLEMENT WYTWARZANY Z UŻYCIEM 
KAPSUŁEK WEGETARIAŃSKICH 
NIEZAWIERAJĄCYCH SLS

ZESTAW WOMEN'S HEALTH 
Zawiera Niezbędny kompleks fitoestrogenowy, Niezbędny kompleks składników 
odżywczych dla kości i mieszankę olejków eterycznych ClaryCalm™.

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

Produkty dostępne wyłącznie w ramach programu 
lojalnościowego Loyalty Rewards Program (LRP)  
(patrz tylna okładka).
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (LOYALTY 
REWARDS PROGRAM) FIRMY dōTERRA
Masz swój ulubiony produkt dōTERRA, bez którego nie możesz się obyć? Ucieszyłoby Cię, gdyby co miesiąc 
do Twojego zamówienia był automatycznie dodawany zestaw dōTERRA Lifelong Vitality Pack™?  Chcesz 
zacząć zdobywać darmowy produkt za każdym razem, gdy składasz zamówienie? dōTERRA Loyalty 
Rewards Program (LRP) to wygodny sposób otrzymywania automatycznego miesięcznego zamówienia 
z ulubionymi produktami dōTERRA prosto do Twojego domu. Biorąc co miesiąc udział w programie 
lojalnościowym Loyalty Rewards Program, uzyskujesz coraz więcej punktów Rewards Points, które można 
wykorzystać na zakup produktów. Uzyskaj nawet 30% na kwalifikujących się zamówieniach lojalnościowych! 
Możesz zmienić produkty w swoim miesięcznym zamówieniu lub anulować umowę LRP w dowolnym 
momencie, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiaj z konsultantem Wellness Advocate, który dostarczył 
Ci ten katalog produktowy lub skontaktuj się telefonicznie z dōTERRA za pomocą najwygodniejszej dla 
Ciebie metody podanej poniżej, aby uzyskać więcej informacji o programie.

PROGRAM 
LOJALNO-
Ś C I O W Y

Oprócz wskazanych wyjątków wszystkie słowa zawierające symbole znaków towarowych lub 
zarejestrowanych znaków towarowych są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi należącymi do firmy dōTERRA Holdings, LLC. Przewodnik po produktach EU PL

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

EUROPEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA dōTERRA:

Biuro dōTERRA w Wielkiej Brytanii, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Wielka Brytania


