
simplu
Să fii sănătos poate fi



descoperă
OPȚIUNI TESTATE, ACCESIBILE ȘI EFICIENTE!

Uleiurile esențiale sunt extrase din diferite părți ale plantei, fiind mult mai 
puternice decât ierburile aromatice. 

Uleiurile esențiale au oferit soluții simple și puternice de-a lungul timpului.

=   1 sticlă de  
15 ml

1 kg frunze  
de mentă
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EXPERIMENTEAZĂ CALITATEA CPTG™
(GRAD TESTAT PUR CERTIFICAT) DE LA dōTERRA

TESTATEPUTERNICE PURE

Cultivate și recoltate 
în regiunile ideale 

Testate riguros 
pentru asigurarea 

purității

Fără agenți de 
umplere sau 

contaminanți străini

Poți folosi uleiurile esențiale dōTERRA în multe feluri. Fie că îl adaugi 
ca ingredient plin de savoare în preparatele dulci sau sărate, fie că te 
ajuți de el în casă sau îl integrezi rutinei zilnice de îngrijire a pielii, cu 
siguranță vei găsi întrebuințarea perfectă pentru fiecare ulei în parte!
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bucură-te
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bucură-te
DE UN AJUTOR SIMPLU

Amestecul de susținere ZenGest™ este o combinație unică de  
uleiuri esențiale de Ghimbir, Mentă, Chimen, Coriandru,  

Anison, Tarhon și Fenicul.
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ENERGIE ȘI VITALITATE

Smart & Sassy™, un amestec exclusiv 
de Grapefruit, Lămâie, Mentă, Ghimbir 
și Scorțișoară, oferă un plus de savoare 

deserturilor și băuturilor. 

„Pe lângă exercițiile fizice și o 
alimentație sănătoasă, uleiurile esențiale 
m-au ajutat să fac o schimbare benefică 

în stilul meu de viață. Foloseam 
dōTERRA când și când, însă odată ce  
am integrat uleiurile în regimul meu  
de viață, m-am simțit atât de bine!”

– Mary Myers
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O STARE DE BINE

EXERCIȚIILE FIZICE

Amestecul pentru calmarea disconfortului 
Deep Blue™ reunește opt uleiuri esențiale 
recunoscute pentru calmarea articulațiilor 

și mușchilor. 

pur și simplu 

„Deep Blue este prietenul meu cel mai bun. 
Folosesc Deep Blue la masaj, pentru a mă 

ajuta să mă recuperez după antrenamente.”

– Tim Hightower
Jucător profesionist de fotbal american 
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PUR ȘI SIMPLU somn
dōTERRA Serenity™ este un amestec de uleiuri 

esențiale care susține liniștea și relaxarea.
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„Ca mamă a șapte copii năzdrăvani, 
deseori mă simt epuizată. La sfarșitul 
unei zile lungi, aplic câteva picături de 
ulei AromaTouch™ pe gât și pe umeri, 
pentru a mă relaxa înainte de culcare 
(unii ii spun „masajul din sticlă”). Cu 
dōTERRA, ritualul meu de îngrijire 

personală este simplu și eficient, așa  
că pot să am grijă atât de mine, cât  

și de familia mea.”

– Natalie Goddard

ÎNGRIJIREA PERSONALĂ

AromaTouch™ poate fi masat pe gât și  
umeri pentru a contribui la starea de  

calm și relaxare.
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„Uleiul esențial On Guard™ este cel 
mai bun prieten al mamelor! Păstrez 

un păhărel langă chiuveta din bucătărie 
– astfel ne amintim cu toții să facem 

gargară și să înghițim o picătură de ulei 
On Guard în fiecare zi.”

– Natalie Rigby

Unul dintre cele mai îndrăgite amestecuri de la dōTERRA, On Guard™ este  
un ulei esențial de nelipsit, datorită beneficiilor sale incredibile. Are o  
aromă energizantă și reconfortantă și adaugă o notă caldă, de citrice  

și condimente, băturilor și deserturilor. 

ENERGIZANT ȘI RECONFORTANT
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„Nu mai este nevoie să citesc etichetele 
în magazin! Îmi plac nespus de mult 

produsele de curățat pe bază de  
plante din gama On Guard™.  

Sunt super-eficiente!”

– Betty Torres

AJUTĂ ÎN CASĂ

pur și simplu 
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„În calitate de profesionist în domeniul sănătății 
mintale, am văzut cum uleiul InTune™ ajută o mulțime 

de copii să se concentreze mai bine la școală. De 
asemenea, în calitate de doctorand, aplic acest ulei de 
fiecare dată când am proiecte de făcut și mă ajută să 

îmi limpezesc gândurile și să imi finalizez sarcinile.”

– Danielle Daniel

PUR ȘI SIMPLUconcentrare 

InTune™ poate fi 
aplicat local pentru a 
crește capacitate de 

concentrare. 
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RELAXEAZĂ-TE ȘI DESTINDE-TE

„PastTense™ este unul dintre uleiurile fără de care nu pot ieși din casă! 
Uneori se întâmplă să nu am nevoie să îl folosesc eu personal, dar 

persoana care este cu mine sau pe care o întâlnesc are CU ADEVĂRAT 
nevoie de acest ulei. Așa că sunt mereu pregătită!”

– Zia Nix

PastTense™ încurajează 
sentimentele de echilibru  

și stabilitate.
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ este o combinație de trei suplimente 
puternice – vitamine, minerale și omega – care asigură fundamentul  

pentru vitalitate. 

Tămâia, numită desori „regele uleiurilor”, este unul dintre uleiurile esențiale de 
care are nevoie orice casă, datorită modurilor variate în care o poți folosi  

și beneficiilor aduse.

SUSȚINEREA DIN FIECARE ZI

„Creat pentru a completa perfect o 
dietă alimentară echilibrată, dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ este un produs 

pe care toată lumea ar trebui să-l 
cunoască.”

– Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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Simte-te bine!
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PENTRU FEMEI

PUR ȘI SIMPLU

Special creat pentru femei, ClaryCalm™ 
contribuie la echilibrarea dispoziției 
și temperarea emoțiilor pe parcursul 

întregii luni. 

sprijn 
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ECHILIBREAZĂ EMOȚIILE

Viața îți aduce în cale tot felul de încercări și schimbări. 
dōTERRA Adaptiv™ este special conceput pentru a 
te ajuta să te adaptezi acestor schimbări, cu grație și 

încredere. Prima zi la noul job? Un examen important? 
Cauți o abordare mai pozitivă? dōTERRA Adaptiv  

te poate ajuta.
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Ajută-ți familia să se bucure din plin  
de activitățile în aer liber: asigură-te că 
sunt echipați cu Amestecul pentru aer 

liber Terrashield™. 
dōTERRA Purify™ este amestecul 
perfect pe care să-l porți cu tine în 

rucsac – alină iritațiile pielii provocate 
de pișcăturile de insecte.

„Iubesc florile de primăvară și vremea frumoasă, însă schimbările 
de anotimp nu mă fac să mă simt prea bine. De aceea îmi place să 

urmez această rutină, care îmi oferă sprijinul de care am nevoie: iau  
o capsulă moale dōTERRA TriEase™ dimineața, aplic puțin  

dōTERRA Air™ sub nas pe parcursul zilei și difuzez ulei esențial  
de Eucalipt pe timpul nopții.”

– Christa Dietzen  
Căpitanul echipei olimpice de volei feminin a SUA

ALINARE ÎN AER LIBER 

SPRIJIN DE SEZON
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BUCURĂ-TE DE 

natură!
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„Nu călătorim niciodată fără uleiul
de Mentă, On Guard™ și ZenGest™. 

Călătoriile sunt acum mult mai 
plăcute, datorită uleiurilor.”

– Matthew Anderson

călătorește

Uleiul de Mentă poate să te revigoreze 
după călătoriile lungi.
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Distractie, LA SOARE!

„Timpul liber petrecut în natură îmi dă energie, așa că 
nu ies niciodată din casă fără pulverizatorul cu apă și 
Mentă. Alt secret al meu este Levănțica – calmează 

pielea atinsă de soare și mă liniștește în timpul 
ședințelor de respirație profundă în mijlocul naturii, 

ritualul meu de îngrijire personală. Recomand utilizarea 
ambelor uleiuri pentru o zi plăcută în aer liber.”

– Mariza Snyder
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SPRIJIN REVIGORANT

Uleiul de Portocală Sălbatică poate 
să te ajute și să te revigoreze atunci 
când studiezi sau îndeplinești sarcini 

solicitante. Încearcă să folosești 
Portocală Sălbatică de-a lungul zilei, 

în perioadele cu energie scăzută, 
când ai nevoie de un ajutor rapid. 
Sau aplică local Peppermint Touch 

(Mentă) ca energizantul de  
după-amiază.
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fortificată

Pentru a afla mai multe, contactează persoana care ți-a oferit acest ghid.

Ai o mulțime de posibilități la îndemână, atunci când folosești soluțiile 
dōTERRA. Un stil de viață sănătos poate fi cu adevărat simplu cu dōTERRA.

IMAGINEAZĂ-ȚI O VIAȚĂ 
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Uleiul esențial:__________________________________________________________________________________________
Susține:_____________________________________________________________________________________________________ 
Mod de utilizare:______________________________________________________________________________________ 

Uleiul esențial:__________________________________________________________________________________________ 
Susține:_____________________________________________________________________________________________________ 
Mod de utilizare:______________________________________________________________________________________ 
NOTĂ: A se folosi diluat în cazul pielii sensibile. A nu se aplica în ochi sau urechi.

SUNT AICI PENTRU A-ȚI SUSȚINE 
                 

Nume:_________________________________________________________________________
Telefon:______________________________________________________________________
Site web:____________________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________

ULEIURILE ESENȚIALE dōTERRA

experimentează 

pur și simplu

Toate drepturile rezervate. Toate cuvintele care conțin semnul de Marcă Înregistrată sunt mărci 
înregistrate sau în curs de înregistrare ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Regatul Unit
dōTERRA Global Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com v2 EU RO                               60218153
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