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Wypróbowane i godne zaufania
W  dzisiejszych czasach istnieje wiele łatwo dostępnych sposobów i  pomysłów na 
poprawę samopoczucia. 

Osobiste doświadczenie może pomóc w  dokonaniu właściwego wyboru. Zyskasz pewność, gdy 
odkryjesz proste, bezpieczne i dające większe możliwości rozwiązania. 

Kiedy poczujesz korzyści płynące ze stosowania olejków eterycznych, zrozumiesz dlaczego 
dōTERRA™ rewolucjonizuje podejście do zadbania o dobre samopoczucie członków rodziny. 



Kiedy czujesz orzeźwiający, poprawiający nastrój zapach sosny, uspokajającą 
woń lawendy lub odświeżający zapach cytryn, doświadczasz działania olejków 
eterycznych – silnych, naturalnych zapachów. 

W  przyrodzie olejki eteryczne występują w  korzeniach, łodygach, liściach i  żywicach 
roślin, kwiatach i skórkach owoców. Pomagają roślinie dostosowywać się do zmiennych 
warunków otoczenia, chroniąc ją przed zagrożeniami i zapewniając jej liczne korzyści.

Kiedy roślinne komponenty zostaną wydestylowane w celu zwiększenia ich czystości, 
mocy i  skuteczności, stają się niezwykle pomocnym narzędziem w  dbaniu o  dobre 
samopoczucie rodziny. 

Olejki eteryczne z oznaczeniem CPTG  
Certified Pure Tested Grade™ 



Wizja doTERRA™

Nazwa „dōTERRA” pochodzi z łaciny i oznacza „dar ziemi”. 

Wiosną 2008 roku grupę przedstawicieli służby zdrowia i biznesu połączyła wspólna wizja 
wprowadzenia na świat nowego standardu olejków eterycznych. Wszyscy oni osobiście i głęboko 

doświadczali ich wspaniałych, zmieniających życie właściwości 

Chcieli stworzyć coś innego, coś, co przemówi do wszystkich - od tych, którzy nie wiedzą nic 
na temat olejków eterycznych, po tych, którzy są uznawani za ekspertów w tej dziedzinie.

Pomimo że firma dōTERRA niesamowicie się rozwinęła od tego czasu, te same osoby 
nadal czuwają nad utrzymaniem kultury typowej dla małej firmy, w której każdy 

ma swój głos i miejsce. 



Zgodnie z naszą wizją wprowadzenia na rynek nowego standardu testowanych olejków eterycznych, dōTERRA inwestuje w rozwój 
wiedzy w tej dziedzinie. Jest to realizowane na wiele różnych sposobów przez silny zespół badawczo-rozwojowy dōTERRA.

Dział ten składa się z badaczy naukowych i doświadczonych specjalistów, którzy gromadzą badania naukowe i kliniczne, określają 
potrzeby badawcze, planują i przeprowadzają badania oraz przygotowują prezentacje wyników. Aby móc prowadzić ciągłe badania, 
dōTERRA nawiązała i kontynuuje współpracę ze szpitalami, uniwersytetami i innymi placówkami badawczymi. 

Ich celem jest lepsze zrozumienie działania olejków eterycznych – jak wpływają na siebie składniki olejku eterycznego, jak olejki 
eteryczne oddziałują na komórki, jaki jest ich wpływ na ludzi, jak mogą poprawić nasze środowisko domowe i nie tylko.

Wyniki badań są zazwyczaj prezentowane podczas naszych dorocznych globalnych i  europejskich konwencji, a  następnie 
udostępniane za  pośrednictwem innych kanałów. Dzięki nim Konsultanci i Wellness Advocates klienci hurtowi dōTERRA zyskują 
cenną wiedzę o tym, jak najlepiej wykorzystać olejki eteryczne dla dobra wszystkich.

Kluczowe fakty
•  2008 –  Oznaczenie CPTG  Certified Pure Tested Grade™ staje się symbolem bezkonkurencyjnego procesu  

zapewnienia jakości dōTERRA™.

•  2010 – Powstaje fundacja dōTERRA Healing Hands – charytatywne przedsięwzięcie na rzecz niesienia światu zdrowia i nadziei.

•  2014 –  Dzięki Co-Impact Sourcing™ dōTERRA dostarcza najwyższej jakości olejki eteryczne, jednocześnie poprawiając sytuację 
ekonomiczną rzemieślników i społeczności w miejscach pozyskiwania olejków.

•  2018 –  Ponad 5 000 000 Konsultantów Wellness Advocates rewolucjonizuje sposób, w jaki rodziny dbają o dobre samopoczucie 
swoich członków poprzez proste, bezpieczne i dające większe możliwości rozwiązania. 



Zastosowanie w każdej sytuacji
Niezależnie od tego, czy są stosowane do użytku wewnętrznego, aromaterapii czy miejscowo, olejki eteryczne pozwalają w naturalny 
sposób dbać o dobre samopoczucie własne i całej rodziny.

dōTERRA™ oferuje pojedyncze olejki eteryczne i wybór wyspecjalizowanych mieszanek. Każdy olejek eteryczny zapewnia inne korzyści, 
a mieszanki olejków eterycznych tworzą efekt synergii, który jeszcze bardziej zwiększa potencjał działania. 

Olejki eteryczne są też składnikiem wielu popularnych produktów. Prawdopodobnie każdy miał z nimi kontakt – guma do żucia 
zawiera olejek z golterii, produkty do pielęgnacji włosów z drzewkiem herbacianym, a pasta do zębów z miętą pieprzową. 



• Suplementy wellness
• Dom i sprzątanie 
• Kontrola masy ciała

• Pielęgnacja skóry
• Pielęgnacja włosów
• Produkty spa

dōTERRA™ nieustannie poszukuje nowych i  innowacyjnych sposobów wykorzystania 
właściwości olejków eterycznych w produktach, których używasz Ty i Twoja rodzina. 



Nie tylko zbiór olejków eterycznych ma kluczowe znaczenie. Trzeba również 
rozumieć proces destylacji – nawet najmniejszy szczegół może mieć wpływ na skład 
olejku eterycznego. Dlatego w d TERRA pokładamy zaufanie w dostawcach, którzy 
doprowadzili do perfekcji metody rzemieślników, od pokoleń przekazujących 
wiedzę i mądrość swoim następcom.

Gdy chodzi o dobre samopoczucie Twoje i Twojej rodziny, chcesz 
mieć pewność, że to, czego używasz, jest zarówno bezpieczne, 
jak i skuteczne. W przypadku olejków eterycznych oznacza to 
połączenie tradycyjnego i nowoczesnego podejścia.

dōTERRA™ wykorzystuje globalną sieć rolników i hodowców do pozyskiwania 
olejków eterycznych. Dzięki doświadczeniu gromadzonemu od wielu pokoleń, 
hodowcy ci dokładnie wiedzą, kiedy należy zbierać rośliny i które części zerwać, 
aby uzyskać jak najwyższą czystość oraz moc olejków eterycznych. 

Połączenie tradycji  
oraz nowoczesności



Gwarancja jakości dōTERRA™ nie ogranicza się jedynie do odpowiedniego pozyskiwania olejków eterycznych. Uwzględnia 
również nowoczesne metody testowania w celu zapewnienia czystości, mocy i powtarzalnych rezultatów. Korzystając 
z najnowocześniejszych technologii i umiejętności światowej sławy chemików, specjalizujących się w analizie i identyfikacji 
związków aromatycznych, dōTERRA bada każdą partię olejku eterycznego, aby upewnić się, że za każdym razem otrzymujesz 
najczystszy i najwyższej jakości olejek.

Różnorodność testów, z których korzysta dōTERRA, jest częścią protokołu jakości CPTG Certified Pure Tested Grade™. Kiedy olejek 
spełnia standardy CPTG, można z całą pewnością stwierdzić, że jest czysty, mocny i skuteczny.

dōTERRA współpracuje z chemikami, biologami, mikrobiologami, botanikami i pracownikami służby zdrowia w celu 
zgromadzenia kompleksowej wiedzy, niezbędnej do właściwego pozyskiwania, analizy i stosowania olejków eterycznych.

Testy zawarte w protokole CPTG obejmują:
• Badania organoleptyczne
• Spektrometrię mas*
• Chromatografię gazową*
• Badania na obecność drobnoustrojów
•  Spektroskopię w podczerwieni z wykorzystaniem 

transformaty Fouriera (FTIR)

• Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji
• Analizę izotopową
•  Badania na występowanie metali  

ciężkich (w razie potrzeby)
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Column
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Cylinder

Detector
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GCMSGC-MS

*Chromatografia gazowa i spektrometria mas (GC/MS) 
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Każdy człowiek zdobywa unikalne, indywidualne 
doświadczenia, korzystając z olejków eterycznych. 
Olejki eteryczne wywarły pozytywny wpływ na 
życie tysięcy ludzi na wiele różnych sposobów. 

Być może znasz już kilka poruszających historii, zasłyszanych 
od konsultanta Wellness Advocate, klienta lub od kogoś, kto 
używa olejków eterycznych. 

Rozwiązania 
proste, bezpieczne 
i dające większe 
możliwości



Gdy zaczynasz zdobywać własne doświadczenia z olejkami eterycznymi, zapragniesz 
dowiedzieć się więcej o ich właściwościach, o tym jak je stosować i jak rozwijać własną 
działalność. dōTERRA™ dostarcza potrzebnej wiedzy poprzez naszą stronę doterra.com. 



Dostrzegamy wiele innych korzyści, którymi pozwalają nam cieszyć się olejki eteryczne, jak również 
odpowiedzialność za dzielenie się z innymi.

Poprzez realizację strategii zwanej „Co-Impact Sourcing” dōTERRA działa na rzecz poprawy jakości życia społeczności na całym 
świecie. Wiele olejków eterycznych oferowanych przez dōTERRA pochodzi z  krajów rozwijających się, w  których hodowcy 
i destylatorzy są często zależni od pośredników. Co-Impact Sourcing pomaga w tworzeniu kooperatyw plantatorów i destylarni, 
które eliminują potrzebę korzystania z usług pośredników. W ten sposób lokalne społeczności otrzymują uczciwe i terminowe 
płatności, które nie tylko pomagają w utrzymaniu upraw i zbiorów, ale również mają bezpośredni i natychmiastowy wpływ na 
samą społeczność. dōTERRA współpracuje z  tymi kooperatywami, zapewniając im zasoby, narzędzia i  szkolenia niezbędne do 
długotrwałego partnerstwa.

Poza biznesowym wymiarem Co-Impact Sourcing dōTERRA działa na rzecz poprawy jakości życia rodzin, należących do tych 
społeczności poprzez fundację dōTERRA Healing Hands. Zarejestrowana, międzynarodowa organizacja non-profit Healing Hands 
jest zaangażowana w umożliwianie lepszego życia i dawanie nadziei milionom ludzi na całym świecie.

Fundacja Healing Hands brała udział w wielu projektach, między innymi:

• Mikropożyczki, zapewniające odnawialne źródła finansowania dla przedsiębiorców w krajach rozwijających się
• Budowa studni i programy, dotyczące czystej wody
• Budowa i remonty szkół oraz przychodni
• Pozyskiwanie sprzętu i środków medycznych dla szpitali i przychodni
• Edukacja w zakresie higieny i zdrowia



Fundacja Healing Hands angażuje się w wiele różnych projektów 
na całym świecie. Darowizny w wysokości 100 000 USD zostały 
przekazane Piurze w  Peru i  Chiquimuli w  Gwatemali w  celu 
utworzenia funduszy mikropożyczek. Takie pożyczki stanowią 
odnawialne źródła finansowania dla przedsiębiorców, należących 
do społeczności. Inne projekty humanitarne finansowane przez 
fundację Healing Hands obejmują przekazanie materiałów 
budowlanych rodzinom na Filipinach po przejściu tajfunu Haiyan 
oraz budowę instalacji wodociągowej na Haiti, zaopatrującej 

mieszkańców wsi w czystą wodę, której nie trzeba gotować przed 
spożyciem. Fundacja Healing Hands równie aktywnie angażuje 
się w  edukację i  niesienie pomocy medycznej, przyczyniając 
się do odnowienia i  budowy szkół w  Gwatemali i  na Haiti. 
Będącemu w potrzebie ośrodkowi medycznemu w Ghanie został 
przekazany sprzęt i  materiały medyczne. W  Boliwii fundacja 
Healing Hands pomogła w  rozbudowie centrum medycznego 
Jalsuri, aby lepiej zaspokajał rosnące potrzeby kliniki.

Inicjatywy Healing Hands mają nieść światu zdrowie i  nadzieję, a  naszym 
nadrzędnym celem jest umożliwienie życia bez chorób i  ubóstwa poprzez 
uczenie ludzi samowystarczalności.



Weź odpowiedzialność za swoje 
dobre samopoczucie
Gdy chodzi o dobre samopoczucie Twoje i Twoich bliskich, wiemy, że chcesz tylko tego, co najlepsze. Dzięki dōTERRA™ będziesz 
mieć pewność, że dokładnie to otrzymujesz. 

Czas przekonać się, co olejki eteryczne i produkty z zawartością olejków eterycznych od dōTERRA mogą zdziałać dla Ciebie. 



Dzika pomarańcza Dzika pomarańcza

Dzika pomarańcza Dzika pomarańcza

Dzika pomarańcza

Dzika pomarańcza

Dzika pomarańcza

Dzika pomarańczaDzika pomarańcza

Dzika pomarańcza

Podstawowe korzyści 
•  Odświeża i rewitalizuje skórę
•   Posiada właściwości pobudzające 

i energetyzujące
•   Jest bogaty w antyoksydanty kluczowe dla 

dobrego samopoczucia
•  Ożywia ciało i umysł
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