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MISIUNEA NOASTRĂ
Prin dōTERRA, ne angajăm să împărtășim cu întreaga lume beneficiile uleiurilor 
esenţiale pentru o viaţă mai bună. Vom face acest lucru prin: 

•   Descoperirea și dezvoltarea de produse bazate pe 
uleiuri esenţiale cu cel mai înalt nivel calitativ din 
lume, printr-o reţea strategică de botaniști, chimiști, 
cercetători și profesioniști în domeniul sănătăţii, cu 
o înaltă formare și o îndelungată experienţă.

•   Producerea uleiurilor noastre esenţiale în conformitate 
cu cel mai înalt standard de calitate, puritate și 
siguranţă utilizat în industrie – CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat).

•   Distribuirea produselor noastre prin Consultanţi 
care, lucrând de acasă, prezintă, îi formează pe alţii 
și vând produsele dōTERRA pentru starea de bine, 
atât pe plan local, prin contact direct cât și pe plan 
mondial, prin magazine online, personalizate.

•   Furnizarea de oportunităţi de formare pentru toate 
persoanele interesate să afle cum pot fi utilizate 
uleiurile esenţiale de grad testat ca alternativă de 
îngrijire personală a sănătăţii.

•   Reunirea de profesioniști în domeniul sănătăţii, 
adepţi ai medicinei tradiţionale și alternative, 
pentru a încuraja studiul și utilizarea uleiurilor 
esenţiale în practicile medicale moderne.



Produsele exclusive pentru starea de bine bazate pe uleiuri esenţiale dōTERRA™ sunt comercializate 

exclusiv de Consultanţii noștri prin contact direct, site-uri web personalizate și în centre de sănătate și 

SPA din întreaga lume. Pentru a comanda, adresează-te direct Consultantului care ţi-a dat acest ghid al 

produselor sau apelează unul dintre numerele de pe coperta din spate pentru a găsi un Consultant din 

zona ta. Sunt disponibile contracte de distribuţie pentru Consultanţi.
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În 2008, un grup de profesioniști în domeniul sănătăţii și al antreprenoriatului s-au reunit sub viziunea comună de a 
împărtăși puterea uleiurilor esenţiale lumii întregi. Fiecare dintre ei a înţeles că uleiurile esenţiale – când sunt 
obţinute din zonele cele mai propice și sunt testate riguros pentru a asigura cele mai înalte niveluri de puritate și 
potenţă – sunt darul Pământului către umanitate. Au înfiinţat o companie și au numit-o dōTERRA, un derivat din 
limba latină care înseamnă „Darul Pământului”. Cu acest dar vine o mare responsabilitate de a respecta puterea 
fiecărui element, priceperea fiecărui cultivator și potenţialul fiecărei comunităţi implicate. 

dōTERRA urmărește să obţină cele mai înalte niveluri de puritate și durabilitate, colaborând cu cultivatori locali din 
întreaga lume prin iniţiativa Co-Impact Sourcing™. Acest model unic utilizează parteneriate pe termen lung și 
reciproc avantajoase cu furnizorii, în cadrul cărora fermieri pricepuţi din zonele rurale supraveghează plantele și 
mediile de cultivare. În schimb, dōTERRA oferă locuri de muncă plătite echitabil, ducând la dezvoltarea economiilor 
locale și la formarea de lanţuri de distribuţie stabile și mai sănătoase. 

Fiecare ulei esenţial dōTERRA este supus unor teste riguroase CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur 
Certificat), ghidate de progresele de ultimă oră ale cercetării și testării în domeniul uleiurilor esenţiale. dōTERRA 
beneficiază de cunoștinţele și priceperea în continuă creștere a unui comitet medical consultativ, alcătuit din 
consultanţi în chimie, microbiologie, botanică, cercetare, fiziologie și nutriţie din întreaga lume. 

De la începuturile dōTERRA, Consultanţii independenţi au împărtășit beneficiile pentru viaţă ale uleiurilor esenţiale 
CPTG™ dōTERRA cu milioane de clienţi din întreaga lume. 

dōTERRA s-a afirmat ca o companie globală în sectorul sănătăţii integratoare și stării de bine, precum și drept cea 
mai mare companie de uleiuri esenţiale din lume.* În parteneriat cu profesioniști respectabili din domeniul medicinei 
și parteneri de renume mondial în domeniul cercetării, dōTERRA revoluţionează îngrijirea sănătăţii, oferind medicilor 
posibilitatea de a integra medicina tradiţională cu abordări alternative, care să răspundă în mod individualizat 
nevoilor privind starea de bine. 

Astfel încât dōTERRA să nu uite niciodată natura sacră a acestui dar, dōTERRA Healing Hands Foundation™, o 
organizaţie caritabilă înregistrată în Statele Unite, oferă resurse și instrumente comunităţilor furnizoare de materii 
prime și organizaţiilor caritabile din întreaga lume, pentru autonomie economică, sănătate, educaţie, salubrizare și 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane. 

Cu respect, oferim acest „dar al Pământului” ţie și familiei tale. 

POVESTEA dōTERRA
Schimbăm lumea picătură cu picătură, om cu om, comunitate cu comunitate

* Lider verificat pe piaţa globală în ceea ce privește aromaterapia și uleiurile esenţiale
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CPTG Certified Pure Tested Grade™

Uleiurile esenţiale dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade™ sunt compuși aromatici puri și naturali, extrași cu grijă 
din plante. Ele nu conţin adaosuri sau ingrediente artificiale care le-ar dilua calităţile active și nu prezintă agenţi de 
contaminare sau alte reziduuri chimice.

Pe cât este de important să ţinem agenţii de contaminare departe de uleiurile noastre, pe atât este de important să ne 
asigurăm de prezenţa compușilor activi în concentraţiile adecvate, pentru a garanta siguranţa și eficienţa uleiurilor 
noastre. Multe uleiuri sunt promovate ca uleiuri de uz terapeutic și unele pot să fie pure, dar puţine sunt supuse la 
standarde de testare riguroase în privinţa compoziţiei chimice. Uleiurile esenţiale dōTERRA CPTG Certified Pure Tested 
Grade (Grad Testat Pur Certificat) sunt supuse unui proces de testare încrucișată, utilizând spectrometria de masă și 
cromatografia de gaze, pentru a garanta concomitent puritatea extractului și potenţa compoziţiei fiecărui lot.

dōTERRA lucrează în strânsă colaborare cu o reţea globală de chimiști și cultivatori dintre cei mai buni în domeniul 
uleiurilor esenţiale, pentru a selecta plante din speciile corecte, cultivate în medii ideale și recoltate cu grijă la momentul 
potrivit. Compușii aromatici ai plantelor sunt extrași cu pricepere de distilatori cu experienţă și sunt supuși analizei 
chimice pentru a asigura puritatea și compoziţia lor. Uleiurile esenţiale dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade 
(Grad Testat Pur Certificat) reprezintă cele mai sigure și benefice uleiurile disponibile în prezent la nivel mondial.

Toate produsele pentru sănătate bazate pe uleiuri esenţiale dōTERRA respectă aceleași standarde stricte de siguranţă 
și eficacitate. Sub îndrumarea comitetului nostru știinţific consultativ, dōTERRA utilizează numai parteneri de top 
pentru dezvoltarea și fabricarea produselor, parteneri cu certificare în privinţa Bunelor Practici de Producţie (BPP) și cu 
reputaţie în industrie pentru inovare și calitate superioară. Fiecare produs dōTERRA este garantat să depășească 
așteptările privind satisfacţia clienţilor și performanţele.

Testate, de încredere
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Reţeaua de cultivatori de plante și distilatori dōTERRA acoperă întregul glob, din Italia în Madagascar, din Argentina 
în Noua Zeelandă. Numai cele mai pure și mai potente uleiuri esenţiale îndeplinesc standardele noastre stricte CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat). 

În timp ce explorează lumea pentru identificarea surselor de uleiuri de cea mai bună calitate, dōTERRA se 
angajează, totodată, să construiască relaţii durabile și avantajoase pentru cultivatorii săi. Realizăm acest lucru prin 
respectarea Principiilor noastre de bază privind obţinerea materiilor prime.

Peste jumătate dintre ţările din care dōTERRA obţine materiile prime necesare pentru cele peste 130 de uleiuri pe 
care le produce sunt considerate ţări în curs de dezvoltare. Prin Co-Impact Sourcing™, dōTERRA ajută comunităţile 
din aceste regiuni să iasă din situaţii de sărăcie și defavorizare, oferind parteneriate pe termen lung și reciproc 
avantajoase cu furnizorii și locuri de muncă durabile, cu venit stabil.

Surse de uleiuri dōTERRA Uleiuri obţinute prin Co-Impact Sourcing:

Soluţii împotriva sărăciei

Responsabilitate faţă de mediu
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Uleiurile esenţiale sunt utilizate din cele mai vechi 
timpuri în anumite culturi, datorită proprietăţilor 
benefice pentru sănătate. Tendinţele actuale către o 
abordare holistică a îngrijirii personale și extinderea 
validării știinţifice a practicilor alternative de îngrijire a 
sănătăţii au condus la redescoperirea beneficiilor 
profunde ale uleiurilor esenţiale pentru sănătate. Multe 
au proprietăţi puternice. Structura lor chimică unică le 
permite să ofere beneficii specifice prin aplicare locală, 
iar anumite uleiuri pot fi utilizate intern. 

Metodă de extracţie
Uleiurile esenţiale sunt de cele mai multe ori extrase 
printr-un proces de distilare cu aburi la temperatură 
redusă, prin care aburul este trecut sub presiune prin 
materialul vegetal, eliberând uleiurile esenţiale în abur. 
Când amestecul se răcește, apa și uleiurile se separă, iar 
uleiul este colectat în forma sa cea mai pură. Pentru a 
asigura un extract de ulei de cea mai bună calitate și cu 
compoziţia chimică corectă, temperatura și presiunea 
trebuie să fie monitorizate cu atenţie. Un nivel insuficient 
de căldură și presiune nu va permite eliberarea uleiului 
preţios; un nivel excesiv poate scinda compoziţia 
chimică delicată a extractului și îi poate altera potenţa.

La fel de importantă ca procesul de extracţie meticulos, 
selecţia atentă a speciilor de plante, părţilor de plante și 
metodelor de recoltare va asigura cele mai pure și mai 
puternice uleiuri esenţiale. Acest proces complex este 
concomitent o artă și o știinţă și necesită o colaborare 
între cultivatori și distilatori cu experienţă, pentru a 
obţine un produs de calitate superioară. 

Uleiurile esenţiale sunt compuși aromatici naturali care se găsesc în seminţele, scoarţa, tulpinile, 
rădăcinile, florile și alte părţi ale plantelor. Parfumul lor poate fi minunat și puternic. Dacă te-ai bucurat 
vreodată de darul unui trandafir, de o plimbare pe lângă un câmp de levănţică sau de parfumul de 
mentă proaspăt tăiată, înseamnă că ai experimentat calităţile aromatice ale uleiurilor esenţiale. 
Uleiurile esenţiale au puterea de a binedispune, a calma simţurile și a stârni reacţii emoţionale 
puternice. Utilizarea uleiurilor esenţiale nu se limitează, însă, la parfumul lor îmbietor.

Ce sunt 
ULEIURILE ESENŢIALE?

CE SUNT ULEIURILE ESENŢIALE?
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Utilizări
Uleiurile esenţiale sunt utilizate pentru o gamă foarte largă de aplicaţii emoţionale și fizice. Pot fi utilizate individual 
sau în amestecuri complexe, în funcţie de nevoile specifice și de rezultatele dorite. Utilizarea uleiurilor esenţiale 
este extrem de simplă și, în același timp, are puterea să ne schimbe viaţa. Totuși, consultarea cu cineva care a 
folosit deja uleiuri esenţiale îi va ajuta pe cei care le utilizează pentru prima dată să se bucure de o experienţă mai 
benefică și mai plăcută.

Uleiurile esenţiale conţin extracte botanice puternic concentrate și trebuie să fie utilizate doar conform indicaţiilor.  
Sunt, totuși, foarte concentrate și trebuie folosite cu grijă. Folosește întotdeauna numai uleiuri esenţiale pure și ţine 
cont de toate avertismentele și instrucţiunile de pe etichetă. Uleiurile esenţiale nu trebuie aplicate niciodată în ochi 
sau în canalul auditiv. Dacă apare roșeaţă sau iritaţie la utilizarea topică a uleiurilor esenţiale, aplică un ulei cărăuș, 
de exemplu Ulei de Cocos Fracţionat, pe zona afectată – apa nu va dilua uleiurile esenţiale. Cere sfatul medicului 
înainte de a utiliza uleiuri esenţiale dacă ești gravidă sau dacă te afli sub observaţia unui medic.



LEVĂNŢICĂ Lavandula angustifolia

• Aplică pe tălpi sau pe o pernă înainte de culcare 
• Utilizează în asociere cu săruri de baie pentru o experienţă 

relaxantă, ca la SPA
•  Aplică în strat subţire pentru a calma pielea arsă de soare
•  Aplică pe spatele, mâinile sau picioarele copiilor neliniștiţi
•  Utilizează pentru a calma și a ameliora iritaţiile cutanate ocazionale
•  Calmează pielea sensibilă și porii după epilat
•  Aplică pe buzele uscate și crăpate înainte de aplicarea 

balsamului de buze
•  Adaugă în loţiune, pentru un masaj al mâinilor cu efect de 

atenuare a stresului

LĂMÂIE Citrus limon

• Adaugă o picătură într-o sticlă cu apă sau în apa servită la restaurant
•  Adaugă la un strop de miere și administrează intern
•  Adaugă-l la gustările și deserturile tale preferate, pentru o notă 

dulce-acrișoară

MENTĂ Mentha piperita

• Adaugă una-două picături la reţeta ta de smoothie preferată, pentru 
o aromă mentolată intensă

•  Utilizează împreună cu Lămâie în apă  pentru a crea o apă de gură 
care reîmprospătează respiraţia 

•  Adaugă o picătură de ulei de Mentă și un fruct tăiat, precum lămâie 
verde sau căpșuni, pentru o apă cu aromă delicioasă

•  Combină-l cu Lămâie și consumă prin uz intern

De unde
ÎNCEP?
Utilizarea uleiurilor esenţiale este simplă, intuitivă și deosebit de satisfăcătoare. Cu toate acestea, 
numeroasele uleiuri esenţiale disponibile, alături de combinaţiile infinite între ele și aplicaţiile lor 
pentru sănătate pot fi copleșitoare pentru începători. Ca prim pas în călătoria ta în lumea uleiurilor 
esenţiale, îţi recomandăm un trio format din Levănţică, Lămâie și Mentă. Fiind trei dintre cele mai 
apreciate uleiuri ale noastre, acestea te vor convinge pe tine și întreaga ta familie cu privire la 
proprietăţile benefice ale uleiurilor esenţiale pentru o viaţă mai plină de starea de bine.

INTRODUCTION TO  
ESSENTIAL OILS KIT  CEL MAI BINE VÂNDUT

Perfect pentru începători, acest pachet de introducere în lumea uleiurilor esenţiale 
este tot ceea ce îţi trebuie pentru a începe să experimentezi beneficiile uleiurilor 
esenţiale dōTERRA™ care îţi pot schimba viaţa. Pachetul include:

• Ulei esenţial de Levănţică (sticluţă de 5 ml)
• Ulei esenţial de Lămâie (sticluţă de 5 ml)
• Ulei esenţial de Mentă (sticluţă de 5 ml)
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Colecţia de uleiuri esenţiale individuale dōTERRA™ conţine cele mai fine extracte aromatice disponibile în 
prezent în lume. Fiecare ulei oferă esenţa vie a plantei din care este extras, plantă care a fost recoltată cu 
grijă și distilată cu atenţie în diferite zone din întreaga lume. Fiecare ulei trebuie să respecte standarde 
stricte de puritate și potenţă. Reunind o paletă minunată de energii extrase din plante, uleiurile esenţiale 
pot fi utilizate individual sau în amestecuri, pentru a obţine beneficii personalizate.

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE



PIPER NEGRU
ULEI ESENŢIAL PUR 
Piper nigrum | 5 ml

Stimulant și aromat, uleiul esenţial de 
Piper Negru dă gust oricărei reţete.

• Intensifică aroma preparatelor 
culinare

• O componentă de aromă versatilă, 
utilizată frecvent în întreaga lume la 
reţete sărate, deseori măcinat din 
boabe de piper

ARBORVITAE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Thuja plicata | 5 ml

Supranumit „arborele vieţii”, Arborvitae 
are dimensiuni maiestuoase și oferă 
numeroase beneficii.

• Poate avea beneficii pentru piele

• Utilizat frecvent în practicile  
de meditaţie

CASSIA
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Strâns înrudită cu scorţișoara, cassia 
are un parfum minunat și o tradiţie de 
utilizare de mii de ani.

• Se folosește la gătit în locul 
scorţișoarei

• Ingredient foarte apreciat la 
prepararea multor aperitive, pâine 
și deserturi diferite

ŢELINĂ (SĂMÂNŢĂ)  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Apium graveolens | 15 ml

Utilizată încă din secolul al V-lea în 
China, ţelina a devenit un condiment 
celebru întrebuinţat la o mare 
varietate de feluri de mâncare. 
Seminţele sunt partea plantei care 
conţine cea mai mare cantitate de ulei 
esenţial, extras prin distilare cu aburi.

• Cunoscut pentru aroma sa complexă, 
puternică, dulce și condimentată

• Un adaos aromat la o mare varietate 
de feluri de mâncare

MOLID NEGRU  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Picea mariana | 5 ml

Utilizat din vremuri străvechi de 
populaţiile native americane pentru 
a susţine sănătatea pielii și ca parte 
a vindecării spirituale, uleiul de 
Molid Negru este un ulei esenţial 
lemnos puternic.

• Oferă o senzaţie calmantă la 
nivelul pielii

• Induce sentimente de relaxare și calm

• Calmează iritaţiile minore ale pielii

• Contribuie la oferirea unui masaj 
calmant și reconfortant după 
activităţile fizice intense

BUSUIOC
ULEI ESENŢIAL PUR 
Ocimum basilicum | 15 ml

Făcând parte din familia mentei, 
busuiocul este o plantă ierboasă 
benefică, utilizată frecvent la gătit. 

• O componentă de aromă versatilă, 
utilizată frecvent în întreaga lume la 
o varietate de reţete

• Aromă alimentară erbacee

CEDRU
ULEI ESENŢIAL PUR 
Juniperus virginiana | 15 ml

Cunoscut pentru culoarea sa bogată și 
parfumul cald și lemnos, uleiul esenţial 
de Cedru oferă o multitudine de 
beneficii pentru piele. 

• Are proprietăţi purificatoare când 
este adăugat în loţiunea tonică 
sau crema hidratantă pentru 
îngrijirea tenului

• Contribuie la menţinerea aspectului 
sănătos al pielii

SCORŢIȘOARĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Scorţișoara este utilizată din 
vechime în bucătărie, dar uleiul 
esenţial care se extrage din aceasta 
este surprinzător de versatil.

• Un ingredient foarte apreciat la 
prepararea de diferite aperitive, 
pâine și deserturi

• Poate fi utilizat pentru a înlocui 
scorţișoara măcinată în reţetele 
tale preferate

CARDAMOM 
ULEI ESENŢIAL PUR 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Înrudit îndeaproape cu ghimbirul, 
cardamomul este cunoscut drept un 
costisitor condiment culinar, precum 
și pentru beneficiile sale variate. 

• Condiment aromat pentru  
gătit și copt

• Aromă erbacee răcoritoare și 
mentolată, ideală pentru supe, salate 
și asezonarea reţetelor sărate

BERGAMOTĂ 
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus bergamia | 15 ml

Presat la rece din coaja fructului de 
bergamotă, uleiul esenţial de 
Bergamotă este unic între uleiurile 
de citrice.

• Se utilizează frecvent la masajul 
terapeutic, datorită acţiunii sale 
calmante la nivelul pielii

• Aplică-l pe piele la duș pentru a te 
bucura de acţiunea sa de purificare

CORIANDRU (FRUNZĂ)
ULEI ESENŢIAL PUR 
Coriandrum sativum | 15 ml

Extras din frunzele plantei de 
coriandru, uleiul esenţial de Coriandru 
(Frunză) este utilizat frecvent pentru 
aroma sa proaspătă și savuroasă.

• Ideal pentru sosuri și o varietate de 
mâncăruri savuroase

• Conferă alimentelor o notă 
proaspătă, aromată

MUȘEŢEL ALBASTRU 
MAROCAN  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Tanacetum annuum | 5 ml

Uleiul esenţial de Mușeţel Albastru Marocan 
este extras din planta mediteraneeană anuală 
cu flori galbene cu același nume. Ingredient 
important în multe amestecuri dōTERRA, 
printre care dōTERRA Balance™ și Deep Blue™. 

• Are o acţiune de calmare când este 
aplicat local

• Culoarea sa albastru intens poate păta, se 
recomandă utilizarea cu grijă și diluarea

• Adaugă o picătură la crema hidratantă sau 
loţiunea de curăţare a feţei preferată și 
aplic-o local pentru a reduce apariţia 
imperfecţiunilor pielii
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COPAIBA  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea și langsdorffii | 15 ml  

Copaiba este similar cu piperul negru 
și este utilizat în practicile medicale 
tradiţionale de către nativii din 
Brazilia. Uleiul de copaiba este utilizat 
pe scară largă în produse cosmetice 
și parfumuri.

• Menţine pielea curată și catifelată

• Reduce apariţia imperfecţiunilor

CORIANDRU (SĂMÂNŢĂ)
ULEI ESENŢIAL PUR 
Coriandrum sativum | 15 ml

Un condiment frecvent utilizat în 
bucătărie, un strop de ulei esenţial de 
(Sămânţă) transformă într-o clipă 
orice fel de mâncare.

• Ideal pentru preparate sărate

• Administrează intern o picătură de 
ulei de Coriandru (Sămânţă) după ce 
ai luat o masă îmbelșugată pentru a 
ameliora puţin disconfortul 

• Se utilizează în anumite reţete 
pentru gustul de ierburi aromatice

EUCALIPT
ULEI ESENŢIAL PUR 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Derivat din frunzele de eucalipt, uleiul 
esenţial de Eucalipt conţine mulţi 
compuși benefici.

• Favorizează relaxarea prin uz extern

• Adaugă o picătură la crema 
hidratantă preferată și aplic-o pe 
piele cu mișcări circulare

• Utilizează-l în asociere cu uleiurile 
de Levănţică, Brad Duglas și 
Chiparos, pentru proprietăţile lor 
calmante și relaxante

CHIPAROS
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Uleiul de Chiparos este utilizat 
frecvent în centre SPA și la masaje 
terapeutice, datorită nenumăratelor 
sale beneficii pentru piele.

• Are un efect de stimulare și, totodată, 
echilibrare a emoţiilor, ceea ce îl face 
util pentru controlul dispoziţiei 

• Ameliorează aspectul tenului gras

FENICUL
ULEI ESENŢIAL PUR 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Utilizat de-a lungul secolelor, uleiul 
esenţial de fenicul are numeroase 
beneficii și o aromă distinctivă de 
lemn dulce.

• Poate fi utilizat la aromatizarea 
supelor, sosurilor și salatelor

• Pune o picătură de ulei de Fenicul în 
apă sau ceai, în loc să cedezi poftei 
de dulciuri

BRAD DUGLAS
ULEI ESENŢIAL PUR 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Acest brad înalt, veșnic verde, are o 
aromă dulce și revigorantă, cu ușoare 
note de lămâie!

• Favorizează buna dispoziţie și 
creează o ambianţă pozitivă prin 
aplicare locală, dăruind utilizatorului 
o senzaţie de revigorare

• Obţinut din brazii veșnic verzi din 
Noua Zeelandă, uleiul de Brad 
Duglas are proprietăţi purificatoare 
când este aplicat pe piele

CITRONELLA  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Extras din frunza unui soi de iarbă 
înaltă originară din Asia, uleiul esenţial 
de Citronella are o aromă proaspătă 
revigorantă.  Este companionul 
perfect pentru camping, drumeţii și 
orice alte activităţi pe care le-ai putea 
face pentru a te bucura de  
frumuseţile naturii.

• Poate susţine aspectul curat al pielii

• Calmează pielea și scalpul

• Diluează după necesităţi și  
aplică pe piele

SALVIE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Salvia sclarea | 15 ml

Salvia este cunoscută pentru 
proprietăţile sale calmante și 
liniștitoare când este aplicată pe piele.

• Uleiul esenţial de Salvie este un 
ingredient fundamental al 
Amestecului exclusiv pentru zile 
delicate ClaryCalm™ de la dōTERRA 

• Favorizează relaxarea, pregătindu-te 
pentru un somn de noapte odihnitor

• Sprijină aspectul sănătos al părului  
și al scalpului

CUIȘOARE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Un condiment mult apreciat la gătit, 
ale cărui beneficii și utilizări datează 
încă din China și India antică. 

• Se utilizează frecvent drept 
condiment la gătit

• Pot fi utilizate și în afara 
bucătăriei, datorită proprietăţilor 
lor unice și puternice

MUȘCATĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Utilizarea uleiului esenţial de mușcată 
datează încă din Egiptul Antic, când 
egiptenii foloseau uleiul de mușcată 
pentru înfrumuseţarea pielii. 

• Ajută la menţinerea aspectului 
sănătos și curat al pielii

• Are un efect calmant când este 
aplicat pe piele după duș

• Adaugă câteva picături la șampon 
sau balsam, pentru a obţine o 
strălucire sănătoasă intensă a părului

GHIMBIR
ULEI ESENŢIAL PUR 
Zingiber officinale | 15 ml

Uleiul esenţial de Ghimbir de la 
dōTERRA este extras din rizomul 
proaspăt al plantei de ghimbir. 
Ghimbirul este apreciat în special 
pentru aroma sa dulce.

• Un condiment culinar utilizat pe 
scară largă, în numeroase reţete din 
întreaga lume

• Folosește-l în locul ghimbirului uscat 
sau proaspăt când prepari prăjituri 
ca turtă dulce și biscuiţi cu ghimbir

TĂMÂIE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Boswellia (Tămâie Indiană) carterii, 
frereana și sacra | 15 ml

Probabil cel mai preţios dintre uleiurile 
antice, uleiul esenţial de Tămâie este 
deosebit de versatil la capitolul 
utilizări și beneficii.

• Poate contribui la hidratarea și 
obţinerea unui aspect întinerit al pielii

• Induce sentimente de relaxare și 
echilibrează dispoziţia

• Calmează pielea

Vezi Frankincense Touch la pagina 20
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MIR
ULEI ESENŢIAL PUR 
Commiphora myrrha | 15 ml

Utilizat de-a lungul timpurilor în 
diferite scopuri – de la meditaţie la 
îmbălsămare – uleiul esenţial de Mir 
este recomandat frecvent și astăzi.

• Contribuie la favorizarea echilibrului 
emoţional și a stării de bine

• Are proprietăţi unice de curăţare și 
îmbunătăţire a aspectului tenului

• Calmează pielea

ROINIŢĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Melissa officinalis | 5 ml

Cel mai rar ulei al nostru, Roiniţa are un 
parfum dulce și proaspăt de citrice și o 
gamă largă de proprietăţi benefice.

• Contribuie la calmarea stărilor  
de încordare

• Prin uz extern, uleiul de Roiniţă 
poate favoriza relaxarea

• Reîntinerește pielea

LĂMÂIŢĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Lămâiţa produce un ulei esenţial citric 
fumuriu, care oferă o mulţime de 
beneficii celui care îl folosește. 

• Utilizat în bucătăria asiatică, la  
supe, ceaiuri și curry 

• Se combină bine cu Busuioc, 
Cardamom sau Mentă Creaţă 

• Aromă alimentară erbacee fumurie

EUCALIPT CITRONAT 
ULEI ESENŢIAL PUR 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Uleiul de Eucalipt Citronat oferă 
numeroase beneficii prin uz extern, 
având o acţiune puternică benefică 
pentru piele. Eucaliptul Citronat este 
cunoscut, de asemenea, pentru aroma 
sa revigorantă, care contribuie la 
crearea unui mediu înviorător.

• Contribuie la purificarea pielii

• Aromă revigorantă care binedispune

• Oferă numeroase beneficii topice

• Adiţia perfectă la un masaj calmant

MĂGHIRAN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Origanum majorana | 15 ml

Cunoscut și sub denumirea de 
„dulceaţa iernii” sau „bucuria munţilor”, 
aroma erbacee a uleiului de Măghiran 
poate fi utilizată la o varietate de reţete. 

• Aditiv alimentar erbaceu cald

• Folosește uleiul esenţial de Măghiran 
la următoarea reţetă care prevede 
utilizarea de măghiran uscat 

LĂMÂIE VERDE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Parfumul intens de citrice al uleiului 
esenţial de Lămâie Verde îl face 
indispensabil în orice colecţie de 
uleiuri esenţiale.

• Obţinut prin presare la rece din 
coaja de lămâie verde, pentru a 
păstra natura sa delicată și 
proprietăţile sale utile și puternice

• Poate fi utilizat pentru a conferi o 
aromă acrișoară apei sau la o 
mulţime de reţete dulci și sărate

• Aromă alimentară dulce-acrișoară

LĂMÂIE
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus limon | 15 ml

Acest ulei este unul dintre cele mai 
bine vândute, are utilizări și beneficii 
multiple și este presat la rece din coaja 
de lămâie, pentru a-i păstra caracterul 
delicat și proprietăţile puternice.

• Aromă alimentară acrișoară

• Poate fi utilizat pentru a conferi o 
aromă răcoritoare apei sau la o 
mulţime de reţete dulci și sărate

• Binedispune, energizează și 
îmbunătăţește starea de spirit

LEVĂNŢICĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Levănţica este apreciată de mii de ani 
pentru aroma inconfundabilă și 
proprietăţile benefice pentru sănătate.

• Este utilizată pe scară largă pentru 
calităţile sale calmante și relaxante

• Adaugă o picătură în rutina ta de 
înfrumuseţare pentru a menţine o 
piele sănătoasă

• Adaugă-l în apa de baie pentru a te 
spăla de griji sau aplică-l pe tâmple 
și pe ceafă

Vezi Lavender Touch la pagina 23 

IENUPĂR
ULEI ESENŢIAL PUR 
Juniperus communis | 5 ml

Derivat dintr-un arbust conifer, uleiul 
esenţial de Ienupăr are o istorie bogată 
de utilizări și beneficii tradiţionale.

• Aplică o picătură local pentru a 
favoriza menţinerea unui ten curat

• Are efecte calmante și de restabilire 
a echilibrului prin uz extern

GRAPEFRUIT
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus X paradisi | 15 ml

Cunoscut pentru gustul său răcoritor 
și acrișor, grapefruit-ul este fructul 
rotund, galben-portocaliu, al unui 
arbore de citrice veșnic verde. 

• Conferă mâncărurilor și băuturilor o 
aromă deosebit de intensă care 
stimulează buna dispoziţie, datorită 
profilului său robust, de citrice

• Aromă alimentară acrișoară  
bine pronunţată

MANDARINĂ VERDE  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus nobilis | 15 ml

Presat din fructul necopt al 
mandarinului, uleiul esenţial de 
Mandarină Verde este unic între 
uleiurile esenţiale de citrice prin 
aroma și utilizările sale. 

• Favorizează senzaţiile de calm

• Utilizează uleiul de Mandarină 
Verde la gătit sau în apa de băut, 
pentru a conferi rapid un plus de 
aromă revigorantă

HELICHRYSUM
ULEI ESENŢIAL PUR 
Helichrysum italicum | 5 ml

Distilat din florile unui tip de ierburi 
veșnic verzi, Helichrysum este unul 
dintre cele mai preţioase și căutate 
uleiuri esenţiale.

• Reduce apariţia petelor și 
imperfecţiunilor pielii

• Masează-l pe tâmple și pe ceafă 
pentru o senzaţie liniștitoare

• Ajută la obţinerea unui ten luminos

Vezi Helichrysum Touch la pagina 23
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BRAD SIBERIAN  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Abies sibirca | 15 ml

Cu parfumul său lemnos proaspăt, 
uleiul esenţial de Brad Siberian poate 
avea un efect calmant și liniștitor când 
este aplicat pe piele.

• Are un efect de alinare în cazul 
utilizării la masaj

• Calmează iritaţiile minore ale pielii 
prin aplicare locală

• Utilizează-l la masaj pentru un efect 
calmant reconfortant după 
activitatea fizică intensă

SANTAL HAWAIIAN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Santalum paniculatum | 5 ml

Obţinut dintr-o sursă regenerabilă din 
Hawaii, uleiul esenţial de Santal 
Hawaiian dōTERRA oferă o gamă 
largă de beneficii.

• Îmbunătăţește aspectul pielii  
și părului 

• Utilizat frecvent la meditaţie și yoga, 
datorită proprietăţilor sale de 
echilibrare și stimulare prin uz extern

ROZMARIN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Considerat sacru în culturile antice 
greacă, romană, egipteană și ebraică, 
uleiul esenţial de rozmarin are o 
mulţime de utilizări.

• Adaugă o aromă savuroasă, erbacee 
la cărnuri și specialităţi culinare

• Parfum erbaceu energizant

• Adaugă-l la cărnuri și aperitivele 
preferate, pentru un plus de savoare

TRANDAFIR  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Rosa damascena | 5 ml

Cunoscut ca „regele uleiurilor 
esenţiale”, uleiul esenţial de Trandafir 
este unul dintre cele mai preţioase 
uleiuri esenţiale din lume. Petalele de 
trandafir produc o aromă florală dulce, 
renumită în industria parfumurilor și a 
uleiurilor esenţiale.

• Trandafirul are o aromă florală 
dulce, cu proprietăţi benefice 
asupra dispoziţiei

• Reduce apariţia imperfecţiunilor pielii

• Uniformizează coloritul pielii

Vezi Rose Touch (Trandafir) la pagina 23

PIPER ROZ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Schinus molle | 5 ml

Un arbore sacru pentru incași, uleiul 
esenţial de Piper Roz este distilat din 
fructul arbustului de piper roz. Un ulei 
excelent pentru condimentarea 
următoarei mese.

• Ulei ușor fructat și piperat, care va 
adăuga fără îndoială varietate și 
profunzime aromei 

• Uleiul de Piper Roz poate înlocui 
piperul negru ca aromatizant pentru 
preparatele culinare

PETITGRAIN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus aurantium | 15 ml

Uleiul esenţial Petitgrain are o aromă 
proaspătă, ușor erbacee, și o gamă 
largă de utilizări.

• Aplicarea locală poate favoriza 
sentimentele de calm și relaxare

• Diluează și aplică pe piele pentru a 
reduce apariţia imperfecţiunilor 
tenului  

• Proprietăţile relaxante ale uleiului 
esenţial de Petitgrain pot fi  
benefice la masaj

MENTĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Mentha piperita | 15 ml

Unul dintre cele mai bine vândute 
produse, uleiul esenţial de Mentă oferă 
o mulţime de beneficii pentru sănătate.

• Aromatizant răcoritor și intens pentru 
smoothies, prăjituri și alte deserturi

• Când te simţi copleșit de căldura de 
vară, adaugă o picătură de ulei de 
Mentă și un fruct tăiat, ca lămâie 
verde sau căpșuni, la un pahar cu 
apă, pentru a obţine o băutură 
răcoritoare delicioasă

Vezi Peppermint Touch (Mentă) la pagina 21

PACIULI
ULEI ESENŢIAL PUR 
Pogostemon cablin | 15 ml

Paciuli este recunoscut cu ușurinţă 
datorită parfumului său bogat de 
mosc dulce.

• Amestecă-l cu alte uleiuri esenţiale, 
pentru a obţine un parfum sau o apă 
de colonie cu note dulci, moscate

• Poate fi folosit frecvent pentru 
calmarea și curăţarea pielii

• Poate induce o stare de calm

OREGANO
ULEI ESENŢIAL PUR 
Origanum vulgare | 15 ml

Derivat din frunzele plantei oregano, 
uleiul esenţial de Oregano are multe 
utilizări tradiţionale și moderne.

• Aromă alimentară erbacee 
condimentată

• Ideal pentru supe, salate și 
asezonarea oricărei reţete sărate

• Parfum și aromă incredibil de 
pronunţată când este folosit la gătit

Vezi Oregano Touch la pagina 21

MUȘEŢEL ROMAN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Anthemis nobilis | 5 ml

Deosebit de versatil, uleiul esenţial 
de Mușeţel Roman este extras din 
floarea plantei de mușeţel.

• Aplică pe tălpi la culcare

• Sprijină sănătatea părului  
și a scalpului

• Are un efect calmant când este 
aplicat pe piele și corp

BILUŢE DE MENTĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Mentha piperita | 125 biluţe

Bucură-te de efectul proaspăt și 
revigorant al uleiului esenţial de Mentă 
în formatul practic de biluţe solubile.

• Păstrează aceste biluţe practice în 
geantă sau în ghiozdanul copilului 
pentru ajutor, când pleci de acasă

• Oferă toate beneficiile uleiului 
esenţial de Mentă

SANTAL
ULEI ESENŢIAL PUR 
Santalum album | 5 ml

Cu o tradiţie documentată de utilizare 
de-a lungul a câteva milenii, Santalul 
are o mare varietate de aplicaţii.

• Ajută la obţinerea unui ten curat și 
cu aspect sănătos 

• Adaugă două picături la o baie 
fierbinte, pentru a facilita relaxarea

• Mult apreciat tradiţional pentru 
utilizarea prin ardere în timpul 
practicilor de meditaţie din întreaga 
lume, cu scopul de a crește nivelul 
de mindfulness
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TEA TREE  
(ARBORE DE CEAI)
ULEI ESENŢIAL PUR 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Uneori denumit „melaleuca”, uleiul 
esenţial de Arbore de Ceai este 
alcătuit din 90 de compuși diferiţi și 
are aplicaţii nelimitate.

• Oferă beneficii pentru păr,  
piele și unghii

• Recunoscut pentru efectul său de 
curăţare și întinerire a pielii, căreia îi 
conferă o prospeţime revitalizată

Vezi Tea Tree Touch (Arbore de Ceai) la 
pagina 21

MENTĂ CREAŢĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Mentha spicata | 15 ml

Cunoscut pentru aroma sa dulce și  
mentolată, uleiul esenţial de Mentă 
Creaţă este deseori utilizat la gătit.

• O opţiune mai delicată pentru cei 
care consideră că uleiul esenţial de 
Mentă este prea puternic

• Se combină bine cu Levănţică, 
Rozmarin, Busuioc, Mentă și Eucalipt

• Conferă un plus de aromă 
deserturilor, băuturilor, salatelor 
sau aperitivelor

PORTOCALĂ SĂLBATICĂ
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus sinensis | 15 ml

Presat la rece din coaja fructului, uleiul 
esenţial de Portocală Sălbatică este 
unul dintre cele mai bine vândute 
uleiuri esenţiale de la dōTERRA, 
datorită aromei sale energizante și 
beneficiilor multiple.

• Aplică-l local pentru a beneficia de 
proprietăţile energizante ale 
portocalei sălbatice

• Pentru un duș revigorant, adaugă 
câteva picături de ulei esenţial la 
gelul de duș și săpunește-te

YARROW|POM  
DUO ACTIV DE ORIGINE BOTANICĂ  
30 ml

Yarrow|Pom combină beneficiile 
uleiului esenţial de coada șoricelului cu 
cele ale uleiului de rodie (sămânţă) 
presat la rece. 

• Uleiurile de coada șoricelului și rodie 
(sămânţă) sprijină hidratarea și 
restabilesc aspectul sănătos al pielii 
și pot reduce apariţia 
imperfecţiunilor pielii

• Adaugă-l la crema ta hidratantă, 
pentru beneficii de hidratare sporite

CIMBRU
ULEI ESENŢIAL PUR 
Thymus vulgaris | 15 ml

Cimbrul, cunoscut de cei mai mulţi 
dintre noi drept condiment utilizat 
frecvent în bucătărie, produce un ulei 
esenţial puternic.

• Are o aromă proaspătă de ierburi

• Aromatizant alimentar parfumat  
și condimentat

• Minunat în marinade pentru carne, 
aperitive savuroase, pâine și altele

NARD
ULEI ESENŢIAL PUR 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nardul este utilizat de mai multe 
secole, în mod tradiţional, pentru 
ungerea oamenilor de onoare și în 
practicile ayurvedice la sănătate  
din India.

• Aromă care binedispune și poate 
induce o senzaţie de relaxare și calm

• Purifică pielea și ajută la curăţarea și 
obţinerea unui străluciri sănătoase a 
pielii prin aplicare locală

• Combină o picătură cu crema 
hidratantă, pentru un efect de 
netezire sau catifelare a pielii

WINTERGREEN
ULEI ESENŢIAL PUR 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Componenta chimică principală din 
Wintergreen, salicilatul de metil, este 
utilizată în creme pentru uz extern și 
amestecuri pentru masaj, datorită 
proprietăţilor sale calmante. 

• Cunoscut pentru beneficiile sale 
calmante și stimulante, care creează 
o atmosferă proaspătă și revigorantă

• Masează-l pe mâini, spate și picioare, 
pentru o senzaţie de destindere și 
căldură după activitatea fizică

VETIVER
ULEI ESENŢIAL PUR 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Uleiul esenţial de Vetiver este apreciat 
pentru aroma sa bogată, exotică, 
complexă și este utilizat pe scară largă 
la realizarea parfumurilor.

• Uleiul esenţial de Vetiver este 
cunoscut pentru efectele sale de 
echilibrare prin uz extern

• Utilizează-l la un masaj de relaxare

• Aplică-l pe tălpi înainte de culcare, 
pentru a crea o atmosferă 
odihnitoare înainte de a adormi

TANGERINĂ  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Citrus reticulata | 15 ml

Uleiul esenţial de Tangerină are o 
aromă dulce-acrișoară, similară cu cea 
a altor uleiuri de citrice, favorizând 
buna dispoziţie. 

• Gustul său revigorant face Tangerina 
ideală pentru orice reţetă care 
presupune utilizarea de citrice

• Dă o notă acrișoară prăjiturilor

• Se combină bine cu uleiurile calde și 
condimentate, ca cel de Scorţișoară 
sau Cuișoare

YLANG YLANG
ULEI ESENŢIAL PUR 
Cananga odorata | 15 ml

Uleiul esenţial de Ylang Ylang, celebru 
pentru parfumul său excepţional, are o 
multitudine de beneficii.

• Favorizează relaxarea când este 
utilizat la masaj

• Apreciat pentru aroma sa intensă, 
Ylang Ylang este utilizat la parfumuri 
și produse pentru îngrijirea părului

• Binedispune și, totodată, are un 
efect calmant

TURMERIC  
ULEI ESENŢIAL PUR 
Curcuma longa | 15 ml

Turmericul este o plantă aromatică din 
familia ghimbirului, utilizată de secole 
în China, India și Sri Lanka. Are o 
aromă caldă condimentată care 
intensifică în mod spectaculos gustul 
mâncărurilor tale savuroase preferate.

• Turmericul conferă un plus de aromă 
mâncărurilor savuroase

• Încearcă să adaugi 1-2 picături în ceai 
sau apa de băut, pentru o aromă 
subtilă de ierburi
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Amestecurile de uleiuri esenţiale dōTERRA sunt formule exclusive, cu aplicaţii specifice pentru starea de 
bine. Sunt rezultatul înţelepciunii adunate de-a lungul a mulţi ani de experienţă în domeniul uleiurilor 
esenţiale și al validării unei baze tot mai mari de studii știinţifice și de cercetare. Canalizând energiile vii 
inerente plantelor, fiecare formulă este echilibrată în mod sinergic pentru a crește potenţa și beneficiile 
produselor și conţine numai uleiuri esenţiale CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat).

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE



DDR PRIME™
AMESTEC PENTRU REGENERARE 
15 ml

DDR Prime™ combină beneficiile 
uleiurilor esenţiale de Cuișoare, 
Cimbru și Portocală Sălbatică.

• Include, de asemenea, uleiuri 
esenţiale ca Tămâie, Lămâiţă și 
Cimbru de Grădină

• Adaugă 1-2 picături în băuturile cu 
citrice, ceaiuri sau în apă 

• Adaugă câteva picături într-o 
capsulă vegetală

dōTERRA CONSOLE™
AMESTEC PENTRU ALINARE 
5 ml

Amestecul pentru alinare dōTERRA 
Console™ utilizează uleiuri esenţiale 
florale dulci și arboricole pentru a 
induce o senzaţie de alinare, 
conducându-te pe calea speranţei.

• Adaugă-l la Uleiul de Cocos 
Fracţionat și folosește-l la un  
masaj calmant

• Favorizează sentimentul de 
speranţă și optimism

• Combină Tămâia, Paciuli, Ylang 
Ylang, Labdan, Santal Amyris, 
Santal, Trandafir și Osmanthus

Vezi dōTERRA Console Touch la pagina 20

CLARYCALM™
AMESTEC PENTRU ZILE DELICATE 
flacon cu bilă de 10 ml

ClaryCalm™ are un efect calmant și 
liniștitor când îl aplici local și 
echilibrează dispoziţia pe tot  
parcursul lunii. 

• Aplică-l pe abdomen pentru un 
masaj calmant care te va ajuta să 
te simţi mai bine

• Ajută la calmarea și echilibrarea 
emoţiilor amplificate

• Oferă o senzaţie răcoritoare când 
este aplicat local pe piele

dōTERRA BALANCE™
AMESTEC PENTRU ECHILIBRARE 
15 ml

Amestecul dōTERRA Balance™ este o 
combinaţie subtilă de uleiuri 
esenţiale, care induce armonie, liniște 
și o senzaţie de relaxare, printr-un 
efect de echilibrare. 

• Cu uleiuri esenţiale de Molid, Lemn 
de Ho, Mușeţel Albastru Marocan, 
Mușeţel German și Tămâie

• Induce sentimente de liniște  
și echilibru

• Favorizează senzaţia de 
relaxare și armonie

Vezi dōTERRA Balance Touch la pagina 20

dōTERRA CHEER™
AMESTEC PENTRU BUNĂ 
DISPOZIŢIE 
5 ml

Ca o rază de soare, Amestecul pentru 
bună dispoziţie dōTERRA Cheer™ are 
puterea să te încarce cu energie 
pozitivă.  Aroma proaspătă și 
luminoasă a amestecului de uleiuri 
esenţiale de citrice și condimente va 
însenina orice moment al zilei.

• Oferă un plus de veselie, fericire și 
energie pozitivă în timpul masajului

• Cheer conţine uleiuri de citrice și 
condimentate, care contribuie la 
caracterul său cald, îmbietor

Vezi dōTERRA Cheer Touch la pagina 20

CITRUS BLISS™
AMESTEC REVIGORANT 
15 ml

Esenţele puternice de Portocală 
Sălbatică, Lămâie, Grapefruit, 
Mandarină, Bergamotă, Tangerină, 
Clementină și o notă de Absolut de 
Vanilie se combină pentru a crea acest 
amestec unic și armonios, care te va 
binedispune cu siguranţă. 

• Începe-ţi ziua cu bună dispoziţie, 
aplicând Citrus Bliss™ dimineaţa, 
pentru a te înviora și a te umple 
de energie

• Cu proprietăţi revigorante

• Creează o aromă veselă  
în timpul masajului

dōTERRA ANCHOR™
AMESTEC DE ANCORARE 
5 ml

Amestecul de ancorare dōTERRA 
Anchor™ îţi conferă un plus de 
încredere în forţele proprii, pentru a-ţi 
putea aborda practica de yoga și 
întreaga viaţă cu putere și calm.

• Posturile perfecte de yoga ce pot fi 
asociate acestui amestec sunt 
meditaţie în poziţia șezând, 
postura coloanei răsucite pe 
jumătate și Bhu Mudra

• Aplică pe încheieturi, la baza coloanei 
vertebrale și pe tălpi pentru a susţine 
senzaţia de calm și deplinătate

• Susţine sentimentul de stabilitate, 
care constituie baza necesară 
pentru a crește

dōTERRA ARISE™
AMESTEC PENTRU INSPIRAŢIE 
5 ml

Amestecul pentru inspiraţie de la 
dōTERRA inspiră momente de 
motivaţie pentru atingerea 
potenţialului maxim.

• Utilizează dōTERRA Arise™ când 
practici următoarele posturi de yoga: 
postura stând în picioare cu braţele 
sus, postura de întindere laterală din 
stând în picioare și postura semilunii

• Aplică pe tâmple, încheieturi și 
gât pentru a induce sentimente  
de fericire

• Bucură-te de beneficiile 
amestecului Arise când îţi propui 
să atingi noi obiective

AROMATOUCH™
AMESTEC PENTRU MASAJ 
15 ml

Uleiurile esenţiale sunt utilizate pentru 
masaj de foarte mult timp. De aceea, 
dōTERRA a creat un amestec exclusiv 
pentru masaj, care crește eficacitatea 
diferitelor tehnici de masaj, cu ajutorul 
uleiurilor esenţiale cu efect de relaxare 
și alinare.

• Aplică AromaTouch™ pe gât și umeri 
pentru a favoriza relaxarea

• Are efecte de alinare și relaxare

• Uleiul AromaTouch poate fi utilizat, 
de asemenea, în tehnica de masaj al 
mâinilor AromaTouch Hand 
Technique™

dōTERRA ADAPTIV™  
AMESTEC CALMANT  
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ este un amestec 
exclusiv care combină uleiuri esenţiale 
de Portocală Sălbatică, Levănţică, 
Copaiba, Mentă Creaţă, Magnolie, 
Rozmarin, Neroli și Arbore de Ampar. 
Păstrează Adaptiv la îndemână pentru 
a te ajuta să te liniștești în medii sau 
situaţii noi. 

• Contribuie la ameliorarea dispoziţiei, 
prin aplicare pe piele

• Calmează pielea

• Aromă calmantă și relaxantă

Vezi Adaptiv Touch la pagina 20

dōTERRA AIR™
AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE 
15 ml

Acest amestec mentolat revigorant 
are efecte calmante și liniștitoare prin 
uz extern. dōTERRA Air™ este 
îmbogăţit cu o combinaţie de uleiuri 
care ajută organismul să se răcorească 
și să se revitalizeze, eliberând căile 
respiratorii.

• Utilizează-l prin aplicare locală 
înainte de activităţile în aer liber

• Calmează simţurile

• Induce o senzaţie de eliberare a 
căilor respiratorii

Vezi dōTERRA Air Touch la pagina 20

dōTERRA ALIGN™
AMESTEC PENTRU RESTABILIREA 
ECHILIBRULUI 
5 ml

Amestecul pentru restabilirea 
echilibrului dōTERRA Align™ te 
ajută să ai încredere în forţele 
proprii și să ai o atitudine deschisă 
faţă de toate oportunităţile.

• Posturile de yoga perfecte în 
combinaţie cu aroma Align sunt 
războinic II, triunghi și poartă

• Susţine acceptarea de sine, 
încrederea în forţele proprii și 
fluiditatea în yoga

• Aplică-l pe zonele dorite în timpul 
practicii de yoga sau oricând pe 
parcursul zilei
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dōTERRA PEACE™
AMESTEC PENTRU LINIȘTIRE 
5 ml

dōTERRA Peace™, un amestec de 
uleiuri esenţiale florale și mentolate, îţi 
reamintește că nu trebuie să fii perfect 
pentru a-ţi găsi pacea. Încetinește 
ritmul, respiră adânc și reconectează-
te cu sinele calm și echilibrat din tine.

• dōTERRA Peace include uleiuri 
relaxante și calmante, precum 
Levănţica, Măghiranul, Vetiver și 
Ylang Ylang

• Induce o senzaţie de pace și încredere

Vezi dōTERRA Peace Touch la pagina 21

PASTTENSE™
AMESTEC PENTRU RELAXARE 
flacon cu bilă de 10 ml

PastTense™ este un amestec aparte de 
uleiuri esenţiale cunoscute pentru 
capacitatea lor de a favoriza stabilitatea 
și echilibrul emoţional.  Cunoscute 
pentru efectele lor calmante asupra 
corpului, uleiurile esenţiale din 
PastTense induc instantaneu o stare de 
relaxare și calm.

• Aplică-l cu ușurinţă utilizând flaconul 
practic cu bilă

• Induce stabilitate și echilibru în 
sfera emoţională

dōTERRA PASSION™
AMESTEC PENTRU INSPIRAŢIE 
5 ml

Amestecul pentru inspiraţie dōTERRA 
Passion™ realizat din uleiuri esenţiale 
condimentate și ierboase te va ajuta 
să redescoperi entuziasmul vieţii. Cu 
dōTERRA Passion, îndrăznește să 
încerci ceva nou și să redescoperi 
bucuriile cu care te binecuvântează 
viaţa ta din prezent.

• Pentru a te ajuta să aprinzi 
creativitatea, gândirea clară și 
curiozitatea în spaţiul de lucru, ia 
Passion cu tine la locul de muncă

• Aplică-l pe încheieturi și pe piept pe 
parcursul întregii zile pentru a te 
stimula inspiraţia și pasiunea

Vezi dōTERRA Passion Touch la pagina 21

BILUŢE ON GUARD™
BILUŢE CU ULEIURI ESENŢIALE 
125 de biluţe

Biluţele On Guard™ asigură o doză 
plină de arome din amestecul exclusiv 
dōTERRA ce conţine Portocală 
Sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, 
Eucalipt și Rozmarin, toate incluse în 
mici biluţe vegetale care se  
dizolvă în gură.

• Consumă-le iarna, în timpul 
călătoriilor sau când te afli în mijlocul 
unor grupuri mari de oameni

• Oferă o metodă de administrare 
practică pentru amestecul de uleiuri 
esenţiale On Guard

ON GUARD™
AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE 
15 ml

Fiind unul dintre cele mai populare 
amestecuri de uleiuri esenţiale de la 
dōTERRA, On Guard™ este un produs 
indispensabil, datorită beneficiilor 
incredibile pe care le oferă. On Guard 
este un amestec perfect, pe care e 
bine să-l ai la  îndemână pe tot 
parcursul anului.

• Conferă băuturilor calde și 
deserturilor o aromă plăcută, 
picantă, de citrice

• Înmoaie câteva felii de măr într-un 
bol cu apă și o picătură de On Guard 
pentru a obţine o gustare sănătoasă 

Vezi On Guard Touch la pagina 21

dōTERRA MOTIVATE™
AMESTEC PENTRU ÎNCURAJARE 
5 ml

Cu toţii avem nevoie de puţină 
încurajare din când în când, iar 
dōTERRA Motivate™ face exact 
acest lucru! Cu aroma sa proaspătă, 
curată și mentolată, acest amestec 
îţi va da sentimente de încredere, 
optimism și determinare. 

• Combină uleiuri esenţiale de  
citrice și mentolate

• Aplică-l dimineaţa pentru a-ţi  
începe ziua în forţă

• Contribuie la stimularea încrederii 
în sine, curajului și credinţei 

Vezi dōTERRA Motivate Touch la pagina 21

INTUNE™
AMESTEC PENTRU CONCENTRARE 
flacon cu bilă de 10 ml

Uleiurile esenţiale atent selecţionate 
din Amestecul pentru concentrare 
InTune™ conlucrează pentru a sprijini 
eforturile de concentrare pe o 
anumită sarcină. 

• Aplică InTune pe tâmple și pe ceafă 
înaintea desfășurării sarcinilor

• Aplică-l cu ușurinţă utilizând 
flaconul practic cu bilă

• Susţine eforturile de atenţie și 
concentrare pe o anumită sarcină

HD CLEAR™
AMESTEC PENTRU TEN  
CU PROBLEME 
flacon cu bilă de 10 ml

Cel mai revoluţionar amestec pentru 
tenul cu probleme, HD Clear™ este 
realizat din uleiuri esenţiale benefice 
pentru piele, care vor contribui la 
menţinerea aspectului neted, curat și 
sănătos al pielii.

• Se aplică ușor pe zonele vizate, 
datorită flaconului practic cu bilă 

• Benefic pentru obţinerea unui ten 
fără imperfecţiuni

• Menţine pielea curată, fără 
imperfecţiuni și hidratată

dōTERRA FORGIVE™
AMESTEC PENTRU REÎNNOIRE 
5 ml

Amestecul pentru reînnoire dōTERRA 
Forgive™, cu uleiuri esenţiale 
arboricole și erbacee, te va ajuta să 
descoperi acţiunea eliberatoare a 
iertării, uitării și deciziei de a merge 
mai departe.

• Favorizează echilibrul emoţional în 
viaţa de zi cu zi

• Binedispune și stimulează 
gândirea pozitivă

• Favorizează sentimentele de 
mulţumire, alinare și răbdare

Vezi dōTERRA Forgive Touch la pagina 20

DEEP BLUE™
AMESTEC PENTRU CALMAREA 
DISCONFORTULUI 
5 ml

Amestecul pentru calmarea 
disconfortului Deep Blue™ reunește 
opt uleiuri esenţiale cu proprietăţi de 
calmare și răcorire a articulaţiilor și 
mușchilor. Uleiurile esenţiale de 
Wintergreen și de Mentă au împreună 
un efect calmant, în special după un 
antrenament intens.

• Oferă o senzaţie de răcorire și 
calmare a durerii în zonele vizate

• Creează o experienţă de masaj 
revitalizantă și reconfortantă

• Deep Blue are un efect de relaxare 
și calmare a durerilor articulare  
și musculare

ELEVATION™
AMESTEC PENTRU REVITALIZARE 
15 ml

Așa cum sugerează și numele, 
amestecul pentru revitalizare 
Elevation™ este îmbogăţit cu o 
combinaţie de uleiuri esenţiale 
energizante, revitalizante și  
care binedispun.

• Beneficiile puternice ale uleiului 
esenţial Elevation pot fi obţinute 
prin uz extern

• Creează o atmosferă pozitivă

• Aplică Elevation pe piele dimineaţa, 
pentru a crea o atmosferă pozitivă 
și energizantă

DEEP BLUE™
AMESTEC PENTRU CALMAREA 
DISCONFORTULUI 
flacon cu bilă de 10 ml

Cu o formulă menită să calmeze 
durerea și să răcorească, Deep Blue™ 
este utilizat ca amestec bogat de 
uleiuri esenţiale, perfect pentru un 
masaj după o zi lungă de  
antrenament intens.

• Aceleași beneficii ca cele ale 
amestecului Deep Blue, într-un 
flacon practic cu bilă

• Are efecte de relaxare

• Calmează durerea în zonele vizate

Vezi Deep Blue Touch la pagina 20



SALUBELLE™
AMESTEC PENTRU FRUMUSEŢE 
flacon cu bilă de 10 ml

Amestecul pentru frumuseţe 
Salubelle™ este formulat ca adjuvant 
pentru îngrijirea tenului, contribuind la 
reducerea factorilor favorizanţi pentru 
apariţia semnelor de îmbătrânire a 
pielii. Aceste uleiuri esenţiale unice au 
fost selectate de experţi pentru 
beneficiile lor pentru piele.

• Contribuie la reducerea apariţiei  
imperfecţiunilor

• Favorizează obţinerea unui ten cu 
aspect întinerit

• Utilizează-l ca parte din rutina ta  
de dimineaţă și de seară pentru 
îngrijirea tenului

dōTERRA SERENITY™
AMESTEC PENTRU SERENITATE 
15 ml

dōTERRA Serenity™ este un amestec 
de uleiuri esenţiale pentru serenitate, 
care favorizează liniștea și relaxarea. 
dōTERRA Serenity combină uleiuri 
esenţiale cunoscute pentru capacitatea 
lor de calmare a stărilor emoţionale.

• Efectele amestecului Serenity se 
simt imediat prin uz extern

• Adaugă 2-3 picături la o baie 
caldă, alături de săruri Epsom, 
pentru a crea o experienţă 
relaxantă și regeneratoare

• Contribuie la crearea unui mediu 
odihnitor pentru dormit

TERRASHIELD™
AMESTEC PENTRU AER LIBER 
15 ml

Amestecul pentru aer liber 
TerraShield™ este o formulă sigură, 
care poate fi utilizată de toţi membrii 
familiei, atât în aer liber, cât și în casă.

• Ia întotdeauna cu tine TerraShield 
în excursiile cu cortul sau la 
activităţile desfășurate în aer liber  

• Combină uleiuri esenţiale cunoscute 
din vechime pentru acţiunea lor de 
protecţie împotriva factorilor de 
mediu iritanţi

• Aplică TerraShield pe picioare, braţe 
și gât înainte de a ieși în aer liber

dōTERRA PURIFY™
AMESTEC PENTRU ÎMPROSPĂTARE 
15 ml

Unul dintre preferatele utilizatorilor de 
produse dōTERRA, dōTERRA Purify™ 
conţine uleiuri esenţiale de Lămâie și 
Lămâie Verde, cunoscute pentru 
proprietăţile lor de curăţare, alături de 
uleiul de Brad Siberian.

• Benefic pentru pielea iritată, Purify 
are proprietăţi de curăţare 
puternice care pot ajuta la 
calmarea iritaţiilor pielii

• Utilizează Purify pentru calmarea 
iritaţiilor pielii, ca cele cauzate de 
mușcăturile de insecte și a atenua 
senzaţia de disconfort

SMART & SASSY™
AMESTEC STIMULANT 
15 ml

Smart & Sassy™, un amestec brevetat 
de Grapefruit, Lămâie, Mentă, Ghimbir 
și Scorţișoară, este o completare plină 
de aromă pentru orice fel de băutură 
sau desert.

• Fă-ţi un obicei zilnic din a 
consuma Smart & Sassy cu apă 
înainte de mese. Adaos aromat la 
orice băutură sau desert

• Parfumul efervescent și 
condimentat al uleiului Smart & 
Sassy îţi poate asigura dispoziţia 
pozitivă de care ai nevoie în timpul 
unui antrenament intens

TERRASHIELD™ SPRAY
AMESTEC PENTRU AER LIBER 
30 ml

Spray-ul TerraShield™ conţine 
uleiuri esenţiale și alte uleiuri 
vegetale cunoscute din vechime 
pentru capacitatea lor de a oferi 
protecţie în aer liber. 

• Datorită sticluţei practice cu 
pulverizator, TerraShield Spray e 
simplu de luat cu tine oriunde

• Poate fi utilizat în siguranţă de toţi 
membrii familiei

ZENDOCRINE™
AMESTEC PENTRU REPORNIRE 
15 ml

Zendocrine™ este uleiul perfect pentru 
cei care vor să iniţieze o schimbare a 
propriului stil de viaţă. Folosește 
Zendocrine zilnic, prin adăugare 
într-un pahar cu apă!

• Pentru aromatizarea mâncărurilor

• Adaugă 1 picătură în băuturile cu 
citrice, ceaiuri sau în apă

ZENGEST™
AMESTEC DE SUSŢINERE 
15 ml

Acest amestec unic cu uleiuri esenţiale 
de Ghimbir, Mentă, Chimen și Fenicul 
este benefic pentru disconfortul 
abdominal. Un ulei indispensabil, 
acasă și oriunde te-ai afla!

• Adaugă 1-2 picături în apă sau ceai 
după mese copioase sau grele

• Adaugă 1-2 picături în apă sau ceai 
înaintea unei călătorii cu avionul  
sau cu mașina

• Ia ZenGest™ la tine când călătorești 
sau pleci de acasă, pentru un sprijin 
practic, imediat 

Vezi ZenGest Touch la pagina 21
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dōTERRA FORGIVE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Forgive™ Touch conţine 
uleiurile esenţiale arboricole și erbacee 
din amestecul nostru exclusiv dōTERRA 
Forgive, în combinaţie cu Ulei de Cocos 
Fracţionat, pentru aplicare delicată și 
ușurinţa în utilizare. Aroma proaspătă, 
lemnoasă a amestecului pentru 
reînnoire dōTERRA Forgive Touch 
favorizează sentimentele de mulţumire, 
ușurare și răbdare.

• Flacon practic cu bilă ușor de utilizat

• Favorizează echilibrul emoţional în 
viaţa de zi cu zi

FRANKINCENSE
TOUCH (TĂMÂIE)
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Frankincense Touch (Tămâie) 
oferă beneficiile binecunoscute ale 
uleiului esenţial de Tămâie, într-un  
flacon practic cu bilă.

• Calmează pielea, reducând 
imperfecţiunile  

• Stimulează sentimentele de pace, 
relaxare și satisfacţie

• Contribuie la hidratarea pielii și îi 
conferă un aspect întinerit

dōTERRA HOPE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Hope™ Touch este un amestec 
de uleiuri esenţiale deosebit, care 
combină parfumul proaspăt al uleiurilor 
de Bergamotă, Ylang Ylang și Tămâie și 
este îndulcit ușor cu aroma caldă a 
Absolutului de Vanilie.

• Aplică-l pe încheieturi, gât și punctele de 
puls, pentru un parfum personalizat

• Păstrează-l în geantă și aplică-l pe tot 
parcursul zilei, pentru a te binedispune

• Flacon practic cu bilă ușor de utilizat, 
pentru aplicare simplă pe tot 
parcursul zilei

AMESTECURI DE ULEIURI  
dōTERRA TOUCH™

Obţinerea echilibrului perfect între protejarea pielii sensibile și furnizarea beneficiilor uleiurilor esenţiale nu 
este doar o știinţă, ci și o artă. dōTERRA Touch™ asigură acest echilibru. Facilitând aplicarea datorită flacoanelor 
cu bilă de 10 ml, produsele dōTERRA Touch sunt ideale pentru copii, adulţi și în special pentru persoanele cu 
pielea sensibilă. Poţi începe să te bucuri imediat de beneficiile uleiurilor esenţiale cu aceste sticluţe gata de 
utilizare. Bucură-te de caracterul practic și beneficiile produselor dōTERRA Touch chiar astăzi.

dōTERRA ADAPTIV™ 
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Când ai nevoie de ajutor pentru a te 
calma, dōTERRA Adaptiv™ e soluţia.  
Păstrează Adaptiv la îndemână pentru a 
te ajuta să te liniștești în medii sau situaţii 
noi.  Folosește Adaptiv în combinaţie cu 
Adaptiv Touch pentru rezultate sinergice.

• Contribuie la ameliorarea dispoziţiei, 
prin aplicare pe piele

• Păstrează acest flacon practic cu bilă în 
poșetă sau în ghiozdanul copilului, 
pentru a-l putea folosi în deplasare!

• Calmează pielea

dōTERRA AIR™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Bucură-te de beneficiile dōTERRA Air™ 
oriunde te-ai afla, datorită aplicării delicate 
și rapide a dōTERRA Air Touch! Acest 
amestec mentolat revigorant are efecte 
calmante și liniștitoare prin uz extern.

• Calmează simţurile

• Induce o senzaţie de eliberare a  
căilor respiratorii

• Folosește-l împreună cu alte produse 
dōTERRA Air

dōTERRA BALANCE™  NOU!

TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Aroma proaspătă și lemnoasă a 
amestecului dōTERRA Balance™ Touch 
este perfectă atunci când ai nevoie de 
puţină armonie în viaţa ta. Acest amestec 
practic dōTERRA Touch este perfect de 
păstrat la îndemână, atât acasă, cât și în 
deplasare!

• Bazat pe o formulă cu uleiuri esenţiale 
benefice la nivel emoţional, induce o 
senzaţie de calm și o stare de bine

• Combină uleiuri esenţiale de Molid, 
Lemn de Ho, Mușeţel Albastru Marocan, 
Mușeţel German și Tămâie

dōTERRA CHEER™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Cheer™ Touch combină Uleiul 
de Cocos Fracţionat cu aroma proaspătă 
și veselă a amestecului pentru bună 
dispoziţie dōTERRA Cheer. Ca o rază de 
soare, amestecul pentru bună dispoziţie 
Cheer Touch are puterea să te încarce cu 
energie pozitivă. 

• Oferă un plus de veselie, fericire și 
energie pozitivă în timpul masajului

• Prin uz extern, Cheer poate induce 
sentimente de optimism, revigorează 
și binedispune

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Console™ Touch favorizează 
sentimente de alinare și speranţă. 
Amestecul pentru alinare dōTERRA 
Console Touch te poate ajuta să găsești 
bucuria și fericirea în viaţa ta.

• Aplică-l pentru a favoriza sentimente 
de speranţă

• Bucură-te de toate beneficiile 
amestecului dōTERRA Console, într-un 
flacon practic cu bilă

• Combină Tămâia, Paciuli, Ylang Ylang, 
Labdan, Santal Amyris, Santal, 
Trandafir și Osmanthus

DEEP BLUE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Bucură-te de beneficiile amestecului 
nostru exclusiv de uleiuri esenţiale Deep 
Blue™, într-o formulă delicată, perfectă 
pentru copii și adulţi.

• Induce o senzaţie caldă, pișcătoare, 
când este aplicat pe piele, pentru un 
efect reconfortant localizat

• Aplică-l în cadrul unui masaj de relaxare 
după o zi lungă și beneficiază de 
efectele sale de reîntinerire

• Păstrează-l în geanta de sală pentru 
a-l avea mereu la îndemână

20  GHIDUL PRODUSELOR

dōTERRA TOUCH



dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Motivate™ Touch te va ajută 
să-ţi eliberezi puterea creativă și să 
găsești curajul dat de redobândirea 
încrederii în sine.

• Contribuie la stimularea încrederii în 
sine, curajului și credinţei 

• Amestecul de uleiuri esenţiale 
dōTERRA Motivate este formulat cu 
uleiuri care inspiră simţurile

• Combină uleiuri esenţiale de  
citrice și mentolate

ON GUARD™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Bucuraţi-vă de aroma unică și beneficiile 
puternice ale amestecului de uleiuri 
esenţiale On Guard™, printr-un flacon 
practic cu bilă.

• Perfect atât pentru copii, cât și 
pentru adulţi

• Aplică On Guard Touch pe încheieturi 
sau punctele de puls, dimineaţa sau 
seara

• Flaconul practic cu bilă este 
partenerul perfect când călătorești 
sau pleci de acasă!

OREGANO
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Oregano Touch oferă o opţiune 
delicată pentru persoanele cu piele 
sensibilă, care pot obţine astfel beneficiile 
uleiului esenţial de Oregano.

• Aplică Oregano Touch pe 
imperfecţiunile pielii, pentru acţiune 
ţintită asupra zonelor cu probleme

• Masează-l pe tălpi pentru a obţine 
beneficiile uleiului esenţial de Oregano

• Oregano are proprietăţi purificatoare 
care pot contribui la reducerea apariţiei 
imperfecţiunilor

dōTERRA PASSION™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Passion™ Touch combină Uleiul 
de Cocos Fracţionat cu amestecul 
condimentat și erbaceu dōTERRA Passion, 
pentru a te ajuta să redescoperi 
entuziasmul vieţii.

• Combină Ulei de Cocos Fracţionat, 
Cardamom, Scorţișoară, Ghimbir, 
Cuișoare, Santal, Iasomie, Vanilie și 
Damiana 

• Amestec pentru inspiraţie, cu o aromă 
veselă și incitantă prin uz extern

• Toate beneficiile amestecului dōTERRA 
Passion, într-un flacon practic cu bilă

dōTERRA PEACE™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Amestecul pentru liniștire dōTERRA 
Peace™, cu uleiuri esenţiale florale și 
mentolate, îţi reamintește că nu trebuie să 
fii perfect pentru a-ţi găsi pacea. 
Încetinește ritmul, respiră adânc și 
reconectează-te cu sinele calm și echilibrat 
din tine.

• Induce sentimente de pace, liniștire  
și mulţumire 

• Creează o aromă reconfortantă,  
perfectă pentru meditaţie și practica  
de yoga, prin uz extern

• Utilizează-l la un masaj liniștitor

PEPPERMINT
TOUCH (MENTĂ)
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Peppermint Touch (Mentă) 
combină uleiul esenţial de Mentă și Uleiul 
de Cocos Fracţionat, pentru a-ţi oferi o 
multitudine de beneficii prin uz extern.

• Revigorează și trezește simţurile

• Aplică-l când studiezi sau când te 
trezești, pentru a te simţi revigorat(ă) 
încă de dimineaţă

• Formatul Touch practic este perfect 
pentru călătorii și când pleci de acasă 

TEA TREE
TOUCH (ARBORE DE CEAI)
flacon cu bilă de 10 ml

Echilibrul perfect între uleiul esenţial de 
Arbore de Ceai și Uleiul de Cocos 
Fracţionat a dat naștere la dōTERRA Tea 
Tree Touch (Arbore de Ceai), ideal pentru 
utilizarea pe pielea delicată și sensibilă.

• Recunoscut pentru efectul său de 
curăţare și întinerire a pielii

• Întărește și întinerește părul,  
pielea și unghiile

• Calmează iritaţiile pielii

dōTERRA WHISPER™  NOU!

TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Fiecare ulei esenţial din amestec are o 
aromă îmbietoare proprie, dar când sunt 
combinate, aceste uleiuri oferă un parfum 
deosebit, care incită simţurile persoanei 
care îl poartă și ale celor din jur. 

• Are o aromă moscată caldă care 
ademenește și incită simţurile,  
când îl aplici local

• Când este aplicat pe piele, parfumurile 
calde, delicate și florale sunt 
completate de uleiurile esenţiale 
puternice și dinamice de Trandafir, 
Santal Hawaiian și Bergamotă

ZENGEST™
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

ZenGest™ Touch este diluat cu Ulei de 
Cocos Fracţionat dōTERRA, ceea ce îl face 
delicat cu pielea sensibilă. Flaconul practic 
cu bilă face din ZenGest Touch un ulei 
indispensabil, acasă și oriunde te-ai afla!

• Amestec unic de uleiuri esenţiale de 
Ghimbir, Fenicul și Coriandru (Sămânţă)

• Aplică în zona stomacului sau pe tălpi 
după ce ai consumat o masă copioasă 
sau grea

• Păstrează-l la îndemână în timpul 
zborurilor sau al altor călătorii, pentru un 
sprijin practic, imediat
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ULEIURI FLORALE dōTERRA TOUCH™ 
Cele mai căutate uleiuri esenţiale florale din natură, care oferă beneficii puternice, nu au fost niciodată mai 
simplu și mai practic de folosit. Creează-ţi propriul parfum personal unic, o ambianţă pozitivă sau sprijină 
aspectul sănătos al pielii, prin aplicarea individuală sau combinată a acestor uleiuri florale preţioase.

dōTERRA TOUCH | ULEIURI FLORALE



HELICHRYSUM
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Supranumit și „floarea veșnică” sau 
„floarea nemuritoare”, Helichrysumul este 
utilizat frecvent în compoziţia produselor 
cosmetice, datorită capacităţii sale de a 
conferi pielii un aspect reîntinerit. 

• Sprijină aspectul curat al tenului, datorită 
proprietăţilor de reînnoire și regenerare

• Oferă un parfum dulce ca mierea și o 
acţiune calmantă prin aplicare locală

JASMINE
TOUCH (IASOMIE)
flacon cu bilă de 10 ml

Bucură-te de parfumul mult-apreciat și de 
numeroasele beneficii ale uleiului de 
Iasomie, în acest amestec disponibil în 
flacon cu bilă practic. 

• Reduce apariţia imperfecţiunilor pielii 

• Poate fi utilizat ca parfum personal

• Include-l în rutina de îngrijire a tenului, 
pentru a te bucura de un ten radios

LAVENDER
TOUCH (LEVĂNŢICĂ)
flacon cu bilă de 10 ml

Utilizat pe scară largă pentru proprietăţile 
sale calmante, dōTERRA Lavender Touch 
(Levănţică) oferă confort și calmează 
pielea, inducând sentimente de relaxare.

• Calmează iritaţiile ocazionale ale pielii

• Aplică pe piele pentru efecte benefice 
asupra pielii

• Folosește-l pentru a favoriza 
sentimentele de calm și relaxare 

MAGNOLIA  
TOUCH (MAGNOLIE)
flacon cu bilă de 10 ml

Uleiul esenţial de Magnolie are o aromă 
fructată și florală care poate favoriza 
calmarea și alinarea. Realizat prin 
combinarea cu Uleiul de Cocos Fracţionat, 
Magnolia Touch (Magnolie) are efecte de 
hidratare și calmare a pielii. 

• Combină-l cu Bergamotă și Ylang Ylang, 
prin aplicare locală, pentru a sprijini 
aspectul sănătos al pielii

• Aplică-l pe piele, pentru o senzaţie  
de calm și relaxare

NEROLI
TOUCH
flacon cu bilă de 10 ml

Neroli Touch poate fi utilizat pentru 
calmarea pielii și reducerea apariţiei 
petelor.  Neroli încurajează, de asemenea, 
relaxarea și binedispune. 

• Favorizează buna dispoziţie 

• Calmează pielea

• Facilitează relaxarea

ROSE 
TOUCH (TRANDAFIR)
flacon cu bilă de 10 ml

Rose Touch (Trandafir) oferă o modalitate 
economică și practică de a te bucura de 
beneficiile uleiului esenţial de Trandafir, 
unul dintre cele mai preţioase uleiuri 
esenţiale din lume.

• Flaconul cu bilă al produsului Rose 
Touch (Trandafir) face utilizarea 
convenabilă și practică

• Contribuie la echilibrarea nivelului de 
hidratare al pielii, conferind acesteia  
un aspect optim 

• Aplică-l pe gât și încheieturi ca parfum 
personal dulce, floral 

NOU!
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FAMILY ESSENTIALS KIT  CEL MAI BINE VÂNDUT

dōTERRA Family Essentials Kit conţine 10 uleiuri esenţiale și amestecuri 
– produsele esenţiale de uz zilnic pe care părinţii au nevoie să le aibă la 
îndemână. Experimentează modurile infinite în care uleiurile esenţiale 
dōTERRA CPTG™ te pot ajuta să-ţi ajuţi la rândul tău familia. 

• Zece sticluţe de 5 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
    Levănţică 

Lămâie 
Mentă 
Tea Tree  
(Arbore de Ceai) 

    Oregano 
Tămâie  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA a creat o serie de pachete și colecţii de uleiuri esenţiale, concepute pentru a aduce uleiurile esenţiale 
în fiecare casă. Fiecare pachet include câteva uleiuri selectate atent, distilate cu grijă din plante cultivate și 
recoltate în conformitate cu standardele stricte de puritate și potenţă ale dōTERRA. Bucură-te de beneficiile 
specifice ale uleiurilor individuale și amestecurilor tale preferate, într-un singur pachet convenabil.

PACHETE ȘI COLECŢII

PACHETE ȘI COLECŢII



dōTERRA TOUCH™ KIT
Incluzând nouă dintre cele mai apreciate uleiuri esenţiale ale noastre 
(Levănţică, Mentă, Tămâie, Arbore de Ceai, ZenGest, dōTERRA Air, On 
Guard, Oregano și Deep Blue), dōTERRA Touch™ Kit este o alegere 
convenabilă pentru a sprijini nevoile întregii familii.

• Nouă flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
   Levănţică
   Mentă  

Tămâie  
 

Tea Tree  
(Arbore de Ceai)  
ZenGest™               
 

dōTERRA Air™                        
On Guard™       
Oregano          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA COLLECTION
Un trio exclusiv de amestecuri de uleiuri esenţiale CPTG™, conceput de 
dōTERRA pentru yoghinul din tine. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align și 
dōTERRA Arise sunt amestecurile perfecte pentru a-ţi îmbunătăţi stilul 
de viaţă și practica de yoga. Aceste amestecuri conţin arome cu efecte 
de ancorare, restabilire a echilibrului și stimulare a spiritului cu fiecare 
respiraţie, conferind totodată forţă și elasticitate corpului.

• Trei sticluţe de 5 ml
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

SISTEMUL dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™  
CEL MAI BINE VÂNDUT

Fiecare amestec delicat din acest pachet conţine uleiuri esenţiale CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat) care pot fi 
utilizate pentru susţinere pe parcursul zilei.  

• Șase sticluţe de 5 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH KIT
Gama dōTERRA Essential Aromatics™ Touch conţine șase amestecuri de 
uleiuri esenţiale unice combinate cu Ulei de Cocos Fracţionat,  în 
flacoane cu bilă de 10 ml, pentru aplicare externă practică și delicată. 
Aceste amestecuri exclusive oferă beneficii specifice pentru întreaga 
familie și pot fi aplicate zilnic în puncte specifice de pe corp, pentru 
sprijin pe tot parcursul zilei. 

• Șase flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
AMESTEC PENTRU CURAJ
flacon cu bilă de 10 ml

Cu o aromă luminoasă și caldă, dōTERRA 
Brave™ este amestecul perfect pentru a te 
revigora și a-ţi da putere când te simţi 
lipsit de motivaţie.

• Include uleiuri esenţiale de Portocală 
Sălbatică, Santal Amyris, Osmanthus și 
Scorţișoară, într-o bază de Ulei de 
Cocos Fracţionat 

• Utilizează amestecul pentru curaj Brave 
pe parcursul zilei, pentru a-ţi stimula 
încrederea în sine 

• Folosește Brave înainte de a înfrunta 
situaţii noi sau diferite, pentru a-ţi da 
curaj și siguranţă 

dōTERRA CALMER™  
AMESTEC PENTRU 
SERENITATE
flacon cu bilă de 10 ml

Amestecul pentru serenitate dōTERRA 
Calmer™ creează o atmosferă senină, care 
îţi permite să transformi ora de culcare 
într-un moment de pace binevenită.

• Conţine uleiuri esenţiale de Levănţică, 
Cananga, Lemn de Buddha și Mușeţel 
Roman, într-o bază de Ulei de  
Cocos Fracţionat  

• Aplică-l pe piele pentru a-ţi induce 
sentimente de calm și liniște 

• Aplică Calmer pentru a contribui la 
menţinerea calmului pe parcursul 
întregii zile

dōTERRA RESCUER™  
AMESTEC PENTRU 
CALMAREA DURERII
flacon cu bilă de 10 ml

După o zi plină de activităţi, aplică 
amestecul pentru calmarea durerii 
dōTERRA Rescuer™ pentru o senzaţie  
de relaxare.

• Conţine uleiuri esenţiale de Levănţică, 
Mentă Creaţă, Copaiba și Zanthoxylum, 
într-o bază de Ulei de Cocos Fracţionat  

• Rescuer conţine uleiuri care te pot ajuta 
să reduci stările de încordare

• Masează-l la nivelul umerilor, gâtului și 
spatelui, pentru o senzaţie reconfortantă

dōTERRA 
KIDS COLLECTION
Fie că ești un expert sau un utilizator începător al uleiurilor esenţiale, dōTERRA Kids Collection reprezintă trusa 
completă și gata de utilizat de uleiuri esenţiale pentru întregul corp, creată pentru a încuraja persoanele care au 
grijă de cei mici. 

Cu o formulă special gândită pentru minţile, corpurile și emoţiile celor aflaţi în creștere, aceste amestecuri de 
uleiuri esenţiale includ combinaţii unice atent echilibrate pentru a conferi beneficii puternice, având în același timp 
un efect protector asupra pielii delicate.

dōTERRA KIDS COLLECTION  
Pachetul include:
• Șapte flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Șapte căpăcele din silicon cu carabine
• Cartonașe cu instrucţiuni ilustrate
• Geantă cu carabină
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dōTERRA THINKER™  
AMESTEC PENTRU 
CONCENTRARE
flacon cu bilă de 10 ml

Pentru a crea o atmosferă stimulantă și 
optimistă, benefică pentru creativitate și 
concentrare, include dōTERRA Thinker™ 
în activităţile de studiu zilnice.

• Conţine Vetiver, Clementină, Mentă și 
Rozmarin, într-o bază de Ulei de 
Cocos Fracţionat  

• Aplică-l când studiezi sau lucrezi la un 
proiect complex, pentru a te concentra 
pe sarcina de îndeplinit

• Aplică-l pe încheieturi sau pe mâini și 
inspiră, pentru a stimula gândirea  
clară și vigilenţa 

dōTERRA STEADY™  
AMESTEC PENTRU 
ECHILIBRARE
flacon cu bilă de 10 ml

Având efecte de calmare a pielii și 
stimulare a bunei dispoziţii, dōTERRA 
Steady™ este un amestec excelent pentru 
uz zilnic.

• Conţine uleiuri esenţiale de Santal 
Amyris, Brad Balsamic, Coriandru 
(Sămânţă) și Magnolie, într-o bază de 
Ulei de Cocos Fracţionat 

• Amestecul pentru echilibrare Steady are 
o aromă delicată, plăcută și ușor 
fructată, care poate favoriza alinarea 
trăirilor emoţionale prin uz extern

• Induce sentimente de calm și 
echilibrează dispoziţia

dōTERRA STRONGER™  
AMESTEC PROTECTOR
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Stronger™ este amestecul 
perfect pentru susţinerea rezistenţei 
organismului, zilnic sau atunci când nu te 
simţi prea bine.

• Conţine Cedru, Verbină Exotică, Tămâie 
și Extract de Trandafir, într-o bază de 
Ulei de Cocos Fracţionat  

• Aplică-l pe mâini, genunchi și picioare, 
după o zi lungă și plină

• Favorizează aspectul sănătos al pielii

dōTERRA TAMER™  
AMESTEC PENTRU DIGESTIE
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Tamer™ conţine beneficiile 
unice ale uleiurilor esenţiale CPTG™ de 
Mentă Creaţă, Mentă Japoneză și 
Ghimbirr, într-o bază de Ulei de Cocos 
Fracţionat dōTERRA. Împreună, aceste 
uleiuri contribuie la calmarea 
disconfortului după o masă îmbelșugată.

• Aroma calmantă îţi poate oferi la nevoie 
un efect liniștitor localizat

• Asigură un masaj abdominal calmant

• Se aplică ușor pe zonele vizate, datorită 
flaconului practic cu bilă 
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Ce este 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ este o metodă simplă pas-cu-pas pentru aplicarea locală a uleiurilor esenţiale, 
astfel încât să obţii o experienţă profundă benefică pentru starea generală de bine. 

Pachetul AromaTouch Technique include sticluţe de 5 ml de dōTERRA Balance™ Amestec pentru echilibrare, 
Levănţică, Arbore de Ceai, Amestec de uleiuri esenţiale On Guard™, AromaTouch™ Amestec pentru masaj, 
Deep Blue™ Amestec pentru calmarea durerii, Portocală Sălbatică, Mentă și o sticluţă de Ulei de Cocos Fracţionat. 
Adresându-se în egală măsură utilizatorilor începători și profesioniștii autorizaţi, AromaTouch Technique 
marchează o nouă abordare extraordinară în aplicarea și intensificarea beneficiilor uleiurilor esenţiale.

„Îmi place mult să prezint și să îi învăţ pe alţii despre AromaTouch Technique. Toţi sunt surprinși de 
starea de relaxare profundă pe care o simt la final. Un avantaj suplimentar este că persoana care aplică 
uleiurile se bucură, de asemenea, de beneficiile lor.”  
Becky B., Northampton, Marea Britanie

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT
Poţi amplifica beneficiile oferite de uleiurile esenţiale CPTG™ 

prin integrarea AromaTouch Technique în ritualul pe care îl 

asociezi stării tale de bine. Acest pachet conţine sticluţe de 

5 ml cu opt uleiuri CPTG utilizate în AromaTouch Technique, 

precum și caseta de prezentare a AromaTouch Technique. De 

asemenea, la achiziţionarea acestui pachet, vei primi și Uleiul 

de Cocos Fracţionat dōTERRA.

PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3 PASUL 4

™
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Concepute pentru a-ţi oferi relaxarea ideală, precum și alte beneficii uimitoare, difuzoarele dōTERRA sunt 
dispozitive simplu de utilizat, potrivite pentru familia și căminul tău. Transformă orice spaţiu într-o oază 
de liniște și bună-dispoziţie, prin difuzarea uleiurilor esenţiale CPTG™ preferate.

DIFUZOARE

DIFUZOARE

DIFUZOR dōTERRA VOLO™  NOU!   
Superbul difuzor cu ultrasunete dōTERRA Volo™ este 
disponibil în finisaje de onix și marmură, fiind perfect 
pentru orice încăpere din casă sau la birou. Volo are o 
parte superioară din piatră de polirășini prelucrate 
manual, cu model tip diamant personalizat și setări de 
iluminat opţionale: fără lumină, lumină caldă și lumină 
chihlimbarie.

• Posibilitatea de a seta difuzarea pe o durată de una, 
trei sau șase ore, inclusiv pentru nivelul maxim 
de pulverizare

• Până la 14 ore la nivelul cel mai scăzut de pulverizare

UMIDIFICATOR ȘI DIFUZOR  
DE AROME dōTERRA DAWN™  NOU!

Umidificatorul și difuzorul de arome dōTERRA Dawn™ este 
conceput pentru a crea nivelul suprem de confort în orice 
încăpere. În modul inteligent „somn”, menţine nivelul de 
umiditate ideal pe tot parcursul nopţii, contribuind la 
crearea mediului perfect pentru un somn odihnitor.

• Difuzează continuu până la 22 de ore
• Poţi adăuga apă și uleiuri esenţiale fără să fie  

nevoie să scoţi vreun capac
• Nivel de zgomot redus
• Oprire automată de siguranţă
• Dimensiuni: 15 x 27 cm
• Capacitate apă: 1,8 l



DIFUZOR dōTERRA LUMO™
Transformă orice încăpere într-o oază de liniște 
reconfortantă, prin difuzarea de uleiuri esenţiale CPTG™ 
cu un difuzor cu ultrasunete, inspirat din natură, cu 
design personalizat. Include un Amestec pentru 
serenitate dōTERRA Serenity™. 

• Șapte opţiuni de culoare a luminii
• Difuzare personalizabilă – continuă pentru 2 sau  

5 ore, intermitentă pentru 10 ore (4 minute pornit, 
4 minute oprit)

• Acoperire până la 50 m2

DIFUZOR dōTERRA PETAL™ 2.0  
Difuzorul Petal™ de la dōTERRA este un difuzor mic și 
simplu de utilizat, care oferă o varietate de beneficii. 
Acest difuzor practic este stabil, ușor și simplu de utilizat.

• Setări de difuzare continuă pentru 2 și 6 ore și 
intermitentă pentru 12 ore (5 minute pornit,  
5 minute oprit)

• Lumină LED opţională
• Pulverizarea ultrafină acoperă o suprafaţă de  

până la 33 m2

DIFUZOR dōTERRA ROAM™  NOU!

Exteriorul difuzorului doTERRA Roam™ este realizat din 
piatră naturală, măcinată și slefuită, astfel că fiecare 
difuzor este unic. Restul difuzorului este realizat dintr-o 
rășină ecologică reciclată post-consum, care contribuie 
la frumuseţea sa simplă și naturală. 

• Opţiuni fără cablu, cu alimentare de la baterie (staţie 
de încărcare inclusă)

• Permite atât difuzarea continuă, cât și intermitentă  
(5 minute PORNIT, 5 minute OPRIT)

• Pulverizează delicat încăperi de până la 25 m2 și are un 
rezervor de apă de 100 ml

DIFUZOR PILōT™
Convenabil și ușor, Difuzorul Pilōt™ este perfect pentru 
spaţiile mai mici. Designul compact și neutru al 
difuzorului se potrivește cu orice încăpere.

• Baterie reîncărcabilă – așadar, nu va trebui să îţi faci 
griji să găsești o priză în apropiere

• Pulverizare după preferinţe – opţiune de difuzare 
continuă timp de patru ore și până la opt ore de 
difuzare intermitentă

• Realizat în mod responsabil din materiale ecologice
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32  GHIDUL PRODUSELOR

dōTERRA 
BABY 
Produsele dōTERRA Baby sunt o modalitate sigură și eficientă de îngrijire a părului fin și a pielii delicate 
a bebelușului tău. Formula care stă la baza produselor noastre are în vedere sănătatea bebelușului tău.
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CREMĂ PENTRU ERITEM FESIER 
dōTERRA  
60 g

Sigură și eficientă, crema pentru eritem fesier 
dōTERRA se întinde cu ușurinţă pe pielea delicată, 
pentru a trata și a preveni iritaţia de scutec. Îmbogăţită 
cu un amestec unic de uleiuri esenţiale CPTG™ de 
Levănţică, Morcov (Sămânţă) și Arbore de Ceai, Crema 
pentru eritem fesier dōTERRA susţine calmarea și 
menţinerea aspectului sănătos al pielii. În plus, untul de 
shea Muyao intens asigură hidratarea, lăsând pielea 
moale și catifelată. Protejează-i pe cei mici cu această 
cremă delicată, concepută în special pentru pielea 
delicată a bebelușului.

• Uleiurile esenţiale CPTG de Levănţică, Morcov 
(Sămânţă) și Arbore de Ceai contribuie la calmarea și 
menţinerea aspectului sănătos al pielii

• Se absoarbe cu ușurinţă în pielea delicată, pentru a 
contribui la tratarea și prevenirea eritemului fesier

• Concepută cu grijă pentru pielea sensibilă a 
bebelușilor

GEL DE BAIE dōTERRA PENTRU 
BEBELUȘI (PĂR ȘI CORP)  
295 ml

Gelul de baie pentru păr și corp pentru bebeluși 
dōTERRA este alegerea sigură și eficientă pentru 
baia bebelușului tău, de la creștet până la degeţele. 
Acest produs spumant, care nu irită ochii, combină 
ingrediente simple și delicate. Un amestec calmant 
de extract de vanilie cu uleiurile esenţiale CPTG™ de 
Levănţică și Mușeţel Roman lasă un parfum delicat de 
nou-născut pe pielea bebelușilor, dar și a copiilor mai 
mari. Prevăzut cu o pompă practică, ușor de utilizat, 
Gelul de baie dōTERRA pentru bebeluși (păr și corp) 
simplifică foarte mult îmbăierea celor mici, lăsându-vă 
mai mult timp pentru joacă.

• Conţine un amestec calmant de extract de vanilie și 
uleiuri esenţiale CPTG de Levănţică și Mușeţel Roman

• Ingrediente simple și delicate
• Fără lacrimi



Deodorant  

dōTERRA 
dōTERRA a creat deodorante speciale, sigure și eficiente, care să te ajute să învingi căldura și să păstrezi senzaţia 
de prospeţime pe întreaga durată a zilei. Acum e mult mai simplu să te joci cu cei mici, să alergi după autobuz 
sau să te antrenezi pentru semi-maraton.
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DEODORANT dōTERRA 
ÎMBOGĂŢIT CU dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Deodorantul nostru pe bază de ulei esenţial dōTERRA 
Balance™ combină bicarbonatul de sodiu, care 
protejează în mod activ împotriva mirosurilor neplăcute 
și tapioca, eficient în absorbţia umezelii și oferirea unei 
senzaţii de prospeţime de lungă durată. 

• Conţine uleiuri esenţiale CPTG™ de Molid, Lemn de 
Ho, Mușeţel Albastru Marocan, Mușeţel German  
și Osmanthus

• Amidonul de tapioca ajută la absorbţia umezelii de 
la subraţ, oferindu-ţi o senzaţie de prospeţime pe 
tot parcursul zilei

• Bicarbonatul de sodiu ajută la neutralizarea și 
prevenirea mirosurilor neplăcute

DEODORANT dōTERRA 
ÎMBOGĂŢIT CU CITRUS BLISS™ 
75 g

Deodorantul nostru îmbogăţit cu Citrus Bliss™ conţine 
un amestec exclusiv de uleiuri esenţiale, combinat cu 
bicarbonat de sodiu, care protejează activ împotriva 
mirosurilor neplăcute și tapioca, pentru a absorbi 
umezeala și a conferi o senzaţie de prospeţime de 
lungă durată.

• Include uleiuri esenţiale CPTG™ de Portocală Sălbatică 
(coajă), Lămâie (coajă), Grapefruit (coajă), Lămâie 
Verde (coajă), Mandarină (coajă), Tangerină (coajă), 
Clementină (coajă) și Bergamotă (coajă)

• Amidonul de tapioca ajută la absorbţia umezelii de 
la subraţ, oferindu-ţi o senzaţie de prospeţime pe 
tot parcursul zilei

• Bicarbonatul de sodiu ajută la neutralizarea și 
prevenirea mirosurilor neplăcute

DEODORANT dōTERRA  
ÎMBOGĂŢIT CU ULEIURI ESENŢIALE  
DE BRAD DUGLAS ȘI PORTOCALĂ 
GRECEASCĂ DŌTERRA 
75 g

Acest deodorant delicat conţine uleiuri esenţiale 
CPTG™ de Brad Duglas și Portocală Grecească. Aceste 
uleiuri esenţiale marca dōTERRA sunt combinate cu 
magneziu, care protejează activ împotriva mirosurilor 
neplăcute și tapioca, eficient în absobţia umezelii,, 
pentru o prospeţime de durată.

• Conţine uleiuri esenţiale CPTG de Brad Duglas și 
Portocală Grecească, ce induc o dispoziţie pozitivă 
și energică pe tot parcursul zilei

• Amidonul de tapioca ajută la absorbţia umezelii de 
la subraţ, dăruindu-ţi o senzaţie uscată de 
prospeţime pe tot parcursul zilei

• Magneziul poate să proteze împotriva  
mirosurilor neplăcute
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CAPSULE VEGETALE 
160 de capsule

Personalizează-ţi regimul de 
suplimente alimentare cu uleiuri 
esenţiale, folosind capsulele vegetale 
cu absorbţie rapidă și simplă.

• Fără conservanţi, gelatină, grâu, 
zahăr, amidon, lactate și produse de 
origine animală

• Realizate din ingrediente vegetale inerte

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE 
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

ULEI DE  
COCOS FRACŢIONAT 
115 ml

Ideal pentru combinarea cu uleiurile esenţiale 
de uz extern. 

• Emolient ultra-ușor
• Solubilitate completă pentru toate uleiurile 

esenţiale; fără miros, fără culoare, nu pătează

LOŢIUNE PENTRU MÂINI ȘI CORP  
dōTERRA SPA 
200 ml

Răsfaţă-ţi pielea cu Loţiunea pentru mâini și corp 
dōTERRA SPA – o formulă ușoară, non-grasă, care 
conţine uleiuri de jojoba și macadamia (sămânţă), 
unturi de murumuru și cupuassu (sămânţă) și extracte 
hrănitoare din plante.

• Se combină cu ușurinţă cu uleiul tău esenţial preferat, 
pentru o experienţă aromatică personalizată

• Uleiurile de floarea-soarelui și macadamia 
(sămânţă) sunt cunoscute pentru proprietăţile lor 
hidratante excepţionale și pentru capacitatea lor de 
a menţine bariera de hidratare a pielii

UTILIZARE ESENŢIALĂ
Beneficiile uleiurilor esenţiale CPTG™ pot fi obţinute prin diferite metode de utilizare. dōTERRA facilitează 
diferitele opţiuni de utilizare a uleiurilor esenţiale în diferitele lor forme, oferind produse de calitate care 
respectă aplicaţiile tradiţionale și istorice, dar și aplicaţiile moderne cu difuzoare de ultimă generaţie. 
Utilizarea unei varietăţi de metode de aplicare poate oferi o experienţă unică și palpitantă cu fiecare ulei. 
Urmează recomandările de utilizare pentru a beneficia de o aplicare sigură.

LOŢIUNE PENTRU MÂINI ȘI CORP 
dōTERRA SPA X 3 
trei tuburi a câte 200 ml

UZ (UTILIZARE) ESENŢIAL(Ă)



UNGUENT CU ULEIURI 
ESENTIALE CORRECT-X™ 
15 ml

Correct-X™ este un unguent cu utilizări 
multiple, care contribuie la calmarea și 
menţinerea curată a pielii în timpul 
procesului de regenerare după expunerea 
la agenţi nocivi. Acest unguent fără 
petrolaţi și fără conservanţi este delicat și 
neiritant, ceea ce îl face ideal pentru 
pielea sensibilă.

• Sigur și simplu de utilizat
• Utilizează uleiuri esenţiale CPTG™ de 

Tămâie, Helichrysum, Arbore de Ceai, 
Cedru și Levănţică

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
dōTERRA ajută utilizatorii să facă faţă problemelor frecvente, oferind totodată o experienţă de îngrijire 
personalizată, prin folosirea uleiurilor esenţiale. Fiecare produs dōTERRA are proprietăţi de hrănire a 
pielii, ajutând utilizatorii să obţină rezultatele dorite.

DROPSURI CU GHIMBIR   
30 de dropsuri

Dropsurile cu ghimbir dōTERRA îţi asigură 
beneficiile uleiului esenţial CPTG™ de 
Ghimbir sub forma practică a unor dropsuri 
naturale. Aroma dulce-condimentată a 
ghimbirului este combinată cu o picătură 
de ulei esenţial de Lămâie, pentru a 
intensifica aroma dropsului.

• Drops practic, cu gust delicios
• Conţine beneficiile uleiurilor esenţiale 

de Lămâie și Ghimbir
• E bine să-l ai la îndemână când călătorești 

sau exact atunci când ai nevoie
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PRODUSE dōTERRA AIR™

Respiraţia adâncă are efect de curăţare, eliberare și revigorare. Stimulează mintea și dă energie corpului. Este 
esenţa vieţii, temeiul vitalităţii. Combinaţia remarcabilă de uleiuri esenţiale din Amestecul dōTERRA Air™ 
menţine o senzaţie de eliberare a căilor respiratorii și facilitează respiraţia, ajutându-te să te simţi confortabil pe 
tot parcursul anului.



dōTERRA AIR™
AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE 
15 ml

Acest amestec mentolat revigorant are efecte 
calmante și liniștitoare prin uz extern. dōTERRA Air™ 
este îmbogăţit cu o combinaţie de uleiuri care ajută 
organismul să se răcorească și să se revitalizeze, 
eliberând căile respiratorii.

• Combină uleiuri esenţiale de Dafin (Frunză), Mentă, 
Eucalipt, Arbore de Ceai, Lămâie, Ravensara 
și Cardamom

• Poate reduce efectele ameninţărilor sezoniere
• Favorizează un somn odihnitor

Vezi dōTERRA Air Touch la pagina 20

DROPSURI dōTERRA AIR™ 
30 de dropsuri

Beneficiile uleiurilor esenţiale CPTG™ selecţionate din 
amestecul dōTERRA Air™ se regăsesc în aceste 
dropsuri romboidale practice și cu gust excelent.

• Amestecul exclusiv include Lămâie, Mentă, Eucalipt, 
Cimbru, Roiniţă și Cardamom

• Se utilizează ca alternativă rapidă și practică la 
amestecul dōTERRA Air

• Păstrează-le la îndemână în poșetă sau în geanta de 
voiaj, pentru sprijin specific în deplasare

BATON dōTERRA AIR™ 
12,5 g

Bucură-te de practicitatea, absorbţia rapidă și 
aplicarea ușoară oferite de Batonul dōTERRA Air™. 
Această metodă de aplicare unică a amestecului de 
uleiuri esenţiale dōTERRA Air poate fi utilizată 
oriunde și oricând.

• Emană vapori revigoranţi
• Are un efect răcoritor calmant prin uz local
• Sistem de aplicare rapid și practic 
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PRODUSE DEEP BLUE™ 
Combinaţia calmantă de uleiuri esenţiale CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat) 
de Wintergreen, Camfor, Mentă, Ylang Ylang, Helichrysum, Mușeţel Albastru Marocan, Mușeţel German și 
Osmanthus creează amestecul exclusiv Deep Blue™. Disponibil sub formă de cremă, flacon cu bilă și 
supliment alimentar, Deep Blue oferă efecte calmante și beneficii specifice.

PRODUSE DEEP BLUE



UNGUENT DEEP BLUE™
120 ml

Îmbogăţit cu Amestecul pentru calmarea 
disconfortului Deep Blue™, Unguentul Deep Blue este 
produsul preferat al sportivilor.

• Formulat cu amestecul exclusiv de uleiuri esenţiale 
Deep Blue și alte ingrediente puternice

• Conceput pentru a contribui la calmarea, relaxarea și 
restabilirea naturală a confortului în zonele cu probleme

• Amestecat într-o bază de agenţi emolienţi hidratanţi, 
care-ţi lasă pielea catifelată, fără a fi onctuoasă

UNGUENT DEEP BLUE™ – MOSTRE 
zece mostre a câte 2 ml

Bucură-te de beneficiile specifice ale Unguentului Deep 
Blue™, într-o cutie avantajoasă de 10 bucăţi. 
Împărtășește puterea sa calmantă cu ceilalţi, la 
evenimente sportive, la sala de sport sau în deplasare.

• Formulă pe baza amestecului pentru calmarea  
durerii Deep Blue

• Simplu de împărtășit cu ceilalţi și practic de  
luat în deplasare

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 de capsule vegetale

Acum, gama Deep Blue™ conţine un supliment alimentar 
cu polifenoli puternici.

• Conţine o formulă în curs de brevetare cu extract de 
Boswellia (Tămâie Indiană)

• Include extracte standardizate exclusive de ghimbir, 
curcuma, resveratrol și alţi polifenoli care calmează 
durerea și au un efect reconfortant

DEEP BLUE™  CEL MAI BINE VÂNDUT

AMESTEC PENTRU CALMAREA 
DISCONFORTULUI
5 ml | Flacon cu bilă de 10 ml

Un amestec sinergic de uleiuri esenţiale CPTG™,  
Deep Blue™ induce o senzaţie caldă, pișcătoare,  
când este aplicat pe piele.

• Conţine uleiuri esenţiale deWintergreen, Camfor, 
• Mentă, Mușeţel Albastru Marocan, Mușeţel German, 

Ylang Ylang, Helichrysum și Osmanthus
• Aplică-l în cadrul unui masaj de relaxare 

Vezi Deep Blue Touch la pagina 20
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PRODUSE dōTERRA SERENITY™ 
dōTERRA Serenity™ este un amestec de uleiuri esenţiale, care favorizează liniștea și relaxarea. Efectele acestui amestec 
pentru serenitate se simt imediat, oferindu-ţi o stare de liniște perfectă. dōTERRA Serenity combină uleiuri esenţiale 
cunoscute pentru capacitatea lor de a atenua stările de încordare și a calma emoţiile.



CAPSULE MOI dōTERRA SERENITY™
COMPLEX PENTRU SERENITATE
60 de capsule moi vegetale

Capsulele moi dōTERRA Serenity™ îţi permit să te bucuri cu 
ușurinţă de beneficiile Amestecului pentru serenitate dōTERRA 
Serenity, combinând beneficiile uleiului esenţial de Levănţică și 
ale L-teaninei, care au făcut obiectul multor studii de cercetare, 
cu cele ale extractelor de balsam de lămâie, fructul pasiunii și 
mușeţel, într-o capsulă moale vegetală.

• Capsulă moale vegetală
• Bucură-te cu ușurinţă de beneficiile amestecului pentru 

serenitate dōTERRA Serenity, într-o capsulă moale practică

PACHET COMBO SERENITY 
Sticluţă de 15 ml și 1 flacon de capsule moi

dōTERRA SERENITY™
AMESTEC PENTRU SERENITATE
15 ml

dōTERRA Serenity™ calmează emoţiile și creează un sentiment  
de pace și o stare de bine.

• Conţine Levănţică, Cedru, Lemn de Ho, Ylang Ylang, Măghiran, 
Mușeţel Roman, Vetiver, extract de Vanilie, Santal Hawaiian

• Favorizează relaxarea și creează un mediu odihnitor pentru somn 
Efectele amestecului Serenity se simt imediat prin aplicare locală 
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PRODUSE ON GUARD™

On Guard™ este unul dintre cele mai populare și mai versatile amestecuri de uleiuri esenţiale de la 
dōTERRA. Combinaţia exclusivă de uleiuri esenţiale de Portocală Sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, Eucalipt 
și Rozmarin este o componentă activă în prima linie de apărare a casei și a organismului. Amestecul On 
Guard a fost încorporat într-o varietate de produse dōTERRA, care oferă modalităţi diferite de utilizare a 
beneficiilor sale puternice.

APĂ DE GURĂ  
ON GUARD™   
473 ml

Proprietăţile puternice ale produsului  
On Guard™ – un amestec exclusiv de uleiuri 
esenţiale CPTG™ – combină beneficiile oferite 
de Portocală Sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, 
Eucalipt, Rozmarin și Mir pentru a susţine 
igiena orală. 

• Amestecul exclusiv de uleiuri esenţiale  
On Guard ce conţine Portocală Sălbatică, 
Cuișoare, Scorţișoară, Eucalipt și Rozmarin 
curăţă gura

• Extractul de Salvadora persica ajută la 
menţinerea dinţilor curaţi, reducând 
depunerile excesive de placă 

• Folosește Apa de gură On Guard pentru a 
te ajuta să-ţi menţii dinţii și gingiile curate

SPRAY PURIFICATOR  
PENTRU MÂINI ON GUARD™   
27 ml

Spray-ul purificator pentru mâini On Guard™ 
purifică mâinile prin efectul său de curăţare a 
pielii, utilizând o peliculă extrem de fină, cu 
uscare rapidă. Acest spray practic este perfect 
pentru călătorii, școală, serviciu și  
familii active.

• Îmbogăţit cu extract de măr hidratant 
• Amestecul de uleiuri esenţiale On Guard 

conferă o aromă condimentată și 
revigorantă de citrice 

• Pulverizează-l pe reazemele pentru braţe și 
măsuţele din avion atunci când călătorești 

• Pulverizează-l pe covorașele pentru yoga și 
alte echipamente din sala de sport pentru a 
purifica suprafaţa înainte de utilizare 

PRODUSE ON GUARD



DROPSURI ON GUARD™ 
30 de dropsuri

Bucură-te de beneficiile On Guard™ cu ajutorul  
dropsurilor pentru gât practice și delicioase.

• Simplu de avut la îndemână exact atunci când 
ai nevoie

• Conţin amestecul de uleiuri esenţiale On Guard
• Au la bază o formulă cu zahăr natural din 

trestie de zahăr cultivată prin mijloace 
ecologice și sirop de orez brun

PASTĂ DE DINŢI ON GUARD™  
113 g

Dinţi curaţi, cu beneficiile suplimentare ale 
amestecului de uleiuri esenţiale On Guard™.

• Formulă fără fluor 
• Uleiul esenţial de Mentă combinat cu amestecul 

exclusiv On Guard conferă respiraţiei tale o aromă 
proaspătă de mentă și scorţișoară

 
MOSTRE DE PASTĂ  
DE DINŢI ON GUARD™ 
zece mostre, 2 g fiecare

CAPSULE MOI ON GUARD™+ 
60 de capsule moi vegetale

Capsulele moi On Guard™+ combină amestecul 
exclusiv de ulei esenţial On Guard cu uleiuri 
esenţiale de Piper Negru, Oregano și Roiniţă.

ON GUARD™  CEL MAI BINE VÂNDUT  
AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE 
15 ml

Fiind unul dintre cele mai populare amestecuri de 
uleiuri esenţiale de la dōTERRA, On Guard™ este un 
produs indispensabil, datorită beneficiilor 
incredibile pe care le oferă. 
 
Vezi On Guard Touch la pagina 21

SOLUŢIE CONCENTRATĂ PENTRU  
CURĂŢENIE ON GUARD™ 
355 ml

Produsul ideal pentru curăţenie, soluţia concentrată 
pentru curăţenie On Guard™ este îmbogăţită cu 
amestecul de uleiuri esenţiale On Guard.

• Nu conţine conservanţi, ceea ce îl face un produs 
de curăţenie de uz casnic sigur și eficient

• Combină derivate din plante cu amestec de 
uleiuri esenţiale On Guard

BILUŢE ON GUARD™ 
125 de biluţe

Biluţele On Guard™ asigură o doză plină de arome 
din amestecul exclusiv dōTERRA ce conţine 
Portocală Sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, Eucalipt și 
Rozmarin, toate incluse în mici biluţe vegetale care 
se dizolvă în gură. 

• Oferă o modalitate practică de a obţine beneficiile 
unice ale amestecului de uleiuri esenţiale On Guard

• O doză plină de arome ale uleiurilor esenţiale 
Portocală Sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, 
Eucalipt și Rozmarin

DETERGENT DE RUFE ON GUARD™ 
947 ml

Detergentul de rufe On Guard™ este un detergent 
de rufe 6X extrem de concentrat, care utilizează 
puterea amestecului On Guard, alături de enzime 
biologice, pentru a identifica și a îndepărta petele, 
lăsând rufele uimitor de curate. 

• Conţine 10 ml de ulei esenţial On Guard 
• Amestec unic, din enzime naturale biologice
• 64 de cicluri de spălare per flacon

SĂPUN SPUMANT PENTRU MÂINI 
ON GUARD™ 
473 ml

Săpunul spumant pentru mâini On Guard™ curăţă 
mâinile, dăruind totodată o aromă revigorantă de 
uleiuri esenţiale, care îţi lasă mâinile curate și cu un 
parfum proaspăt de citrice. 

• Cu ambalaj practic constând dintr-o sticlă de 
473 ml care umple recipiente dozatoare de  
spumă de 237 ml

• Formula are la bază cu amestecul unic de uleiuri 
esenţiale On Guard

 
SĂPUN SPUMANT PENTRU MÂINI 
CU 2 RECIPIENTE DOZATOARE 
ON GUARD™      
473 ml de săpun pentru mâini, 2 recipiente dozatoare

 
REZERVĂ UNICĂ 
473 ml de săpun pentru mâini

 
SET DE DOUĂ REZERVE 
două pungi a câte 473 ml de săpun pentru mâini
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Ten radios și sănătos cu
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ este un sistem exclusiv de produse naturale pentru îngrijirea tenului, care hrănesc și hidratează 
tenul și reduc semnele vizibile ale îmbătrânirii. Tehnologia avansată pe bază de plante utilizată în produsele 
Veráge favorizează crearea unui echilibru lipidic optim – același echilibru pe care îl regăsim în cazul tenului 
cu aspect tânăr și sănătos. Fiecare produs este compus din adevărate daruri ale Pământului: extracte de 
plante hrănitoare, uleiuri esenţiale CPTG™ pure și puternice și ingrediente naturale selecte. Colecţia pentru 
îngrijirea tenului dōTERRA Veráge oferă rezultate care se văd și se simt.

ÎNGRIJIREA TENULUI



GEL PENTRU CURĂŢARE VERÁGE™ 
60 ml

Gelul pentru curăţare Veráge™ lasă pielea moale și 
catifelată, iar aroma sa erbacee proaspătă 
energizează simţurile. 

• Portocala sălbatică și busuiocul sunt cunoscute 
pe scară largă pentru capacitatea lor de curăţare

• Uleiul esenţial de Arbore de Ceai este recunoscut 
pentru efectul său de curăţare și întinerire a pielii

LOŢIUNE TONICĂ VERÁGE™ 
50 ml

Loţiunea tonică Veráge™ combină uleiuri esenţiale 
CPTG™ cu extracte hrănitoare din plante, pentru a 
susţine aspectul întins, tonifiat și neted al tenului 
– oriunde și oricând. 

• Pregătește-ţi și revigorează-ţi pielea prin efectul 
combinat al uleiurilor esenţiale CPTG și al 
extractelor de plante care întind, tonifică și 
netezesc pielea

• A doua etapă a programului de îngrijire a tenului 
Veráge, această loţiune tonică pregătește pielea 
pentru emolienţii bogaţi din serul hidratant și 
crema hidratantă Veráge

• Aplicare ușoară prin pulverizare

SER HIDRATANT 
IMMORTELLE VERÁGE™ 
15 ml

Experimentează efectele anti-îmbătrânire ale Serului 
hidratant Immortelle Veráge™. Această formulă 
puternică combină uleiurile esenţiale CPTG™ cu 
extractele de plante, pentru a te ajuta să ai un 
echilibru optim al nivelului de lipideși să obţii o piele 
cu aspect întinerit.

• Utilizează uleiurile esenţiale CPTG din compoziţia 
popularului amestec dōTERRA Salubelle™, 
pentru o piele radioasă

• Complexul de lipide este mult mai eficient decât 
cremele hidratante obișnuite, deoarece utilizează 
lipide similare cu cele care se regăsesc în mod 
natural în pielea tânără

CREMĂ HIDRATANTĂ VERÁGE™ 
30 ml

Excelentă pentru toate tipurile de piele, Crema 
hidratantă Veráge™ combină uleiuri esenţiale 
CPTG™ de Mușcată și Ienupăr, absoluturi de Iasomie 
și Cătină și extracte din plante, pentru a contribui la 
hidratarea profundă și hrănirea pielii.

• Cătina și untul de shea hrănesc și netezesc pielea

COLECŢIA PENTRU ÎNGRIJIREA 
TENULUI VERÁGE™ 
O colecţie care reunește Gelul pentru curăţare, 
Loţiunea tonică, Serul hidratant Immortelle și Crema 
hidratantă Veráge™, pentru o piele frumoasă, cu 
aspect sănătos 

BENEFICII DOVEDITE CLINIC ALE 
INGREDIENTELOR PRODUSELOR VERÁGE
•  Netezesc textura tenului
•  Reduc apariţia imperfecţiunilor
•  Contribuie la obţinerea unui ten cu aspect întinerit
•  Diminuează aspectul porilor vizibili
•  Uniformizează culoarea tenului
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ÎNGRIJIREA TENULUI

PRODUSE YARROW|POM
Combinaţia de ulei esenţial de coada șoricelului și ulei de rodie (sămânţă) extras prin presare la rece 
stabilește un nou standard de vitalitate și luminozitate a tenului. Uleiul esenţial de coada șoricelului și 
uleiul de rodie (sămânţă) reprezintă baza colecţiei dōTERRA Yarrow|Pom: Duo activ de origine botanică 
Yarrow|Pom și Ser regenerator pentru corp Yarrow|Pom. Produsele Yarrow|Pom au cu adevărat impact, 
oferind o abordare botanică puternică a stării de bine generale. Această linie de produse concepute știinţific 
este revoluţionară – o abordare nouă a rutinei de înfrumuseţare.
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YARROW|POM 
DUO ACTIV DE ORIGINE BOTANICĂ
30 ml

Yarrow|Pom este un amestec exclusiv creat de experţi, 
care utilizează ulei esenţial de coada șoricelului și ulei de 
rodie (sămânţă) obţinut prin presare la rece, pentru a da 
naștere produsului perfect pentru calmarea pielii și a 
emoţiilor pe tot parcursul zilei.

• Folosește-l în cadrul rutinei de îngrijire a tenului, 
pentru a obţine o piele cu aspect întinerit și sănătos 
sau a reduce apariţia imperfecţiunilor

• Adaugă-l la crema ta hidratantă, pentru beneficii  
de hidratare sporite

• Creează o experienţă de masaj relaxantă

YARROW|POM  
SER REGENERATOR PENTRU CORP
100 ml

Serul regenerator pentru corp Yarrow|Pom este un ser 
mătăsos luxos, îmbogăţit cu compuși bioactivi puternici, 
oferindu-ţi tot ce e mai bun pentru îngrijirea pielii și 
înfrumuseţare. Uleiul esenţial de coada șoricelului și 
uleiul de rodie (sămânţă) presat la rece acţionează 
sinergic pentru a-ţi dărui o piele cu aspect sănătos. Alte 
uleiuri esenţiale CPTG™ incluse în acest ser sunt Mușeţel 
Roman, Yuzu, Mentă și Cananga. Uleiurile de jojoba, 
floarea soarelui și strugure (sămânţă) oferă beneficii 
de hidratare profundă. De asemenea, extractul de 
cafea (bob) și esterii de rodie conferă strălucire pielii și 
îmbunătăţesc aspectul acesteia, pentru a arăta minunat 
din cap până-n picioare.

• Uleiul esenţial de coada șoricelului conferă pielii un 
aspect sănătos

• Uleiurile de jojoba, floarea soarelui, avocado, strugure 
(sămânţă) sporesc hidratarea pielii

• Extractul de cafea (bob) este un agent de îngrijire a 
pielii și asigură un aspect mai neted al pielii

• Serul regenerator pentru corp Yarrow|Pom este plin  
de compuși bioactivi puternici



LOŢIUNE PENTRU  
CURĂŢAREA FEŢEI 
118 ml

Loţiunea pentru curăţarea feţei dōTERRA 
Essential Skin Care este concepută pentru a fi 
utilizată zilnic, dimineaţa și seara, pentru a 
contribui la menţinerea pielii curate și purificate. 
Substanţele de curăţare naturale din cocoil-
izetionat de sodiu și acid stearic spală cu 
delicateţe toate impurităţile, lăsând tenul curat, 
proaspăt și catifelat. Această loţiune de curăţare 
conţine, de asemenea, uleiuri esenţiale CPTG™ 
de Arbore de Ceai și Mentă, cunoscute pentru 
aromele lor răcoritoare, pentru ca îngrijirea 
tenului să devină și mai plăcută.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care este o gamă de produse de îngrijire a tenului concepute pentru a menţine 
senzaţia și aspectul de ten tânăr, sănătos și frumos, maximizând puterea uleiurilor esenţiale atent 
selecţionate CPTG Certified Pure Tested Grade™, combinată cu tehnologii de ultimă generaţie și extracte 
naturale prezente în fiecare produs. Acţionaţi asupra semnelor vizibile de îmbătrânire și preveniţi formarea 
de noi semne de îmbătrânire cu dōTERRA Essential Skin Care.

CREMĂ EXFOLIANTĂ 
70 g

Bucură-te de o piele proaspătă și regenerată cu 
Crema exfoliantă dōTERRA. Integrată liniei de 
produse pentru îngrijirea esenţială a tenului, 
Crema exfoliantă revigorantă conţine uleiuri 
esenţiale CPTG™ de Grapefruit și Mentă pentru a 
crea o experienţă aromatică reconfortantă.  
Esterii din jojoba, ce se găsesc și în crema 
exfoliantă, acţionează pentru netezirea pielii, iar 
substanţele vegetale din extractele de 
mandarină, iasomie și brusture ajută la  
tonifiere și hidratare.

SER DE NETEZIRE A PIELII 
30 ml

Conţinând uleiurile esenţiale CPTG™ Grad Testat 
Pur Certificat de Tămâie, Santal Hawaiian și Mir, 
serul de netezire a pielii dōTERRA are la bază o 
formulă știinţifică ce contribuie la hidratarea 
tenului, reducând apariţia imperfecţiunilor pielii. 
Serul de netezire a pielii întinde și netezește 
pielea, prin acţiunea extractelor naturale și a 
altor ingrediente atent selecţionate, cu 
eficacitate dovedită știinţific în obţinereai unui 
aspect tonic și întinerit al pielii.

ÎNGRIJIREA TENULUI



LOŢIUNE TONICĂ ASTRINGENTĂ 
118 ml

Concepută pentru a reduce în mod vizibil 
apariţia porilor, Loţiunea tonică astringentă 
dōTERRA conţine uleiuri esenţiale CPTG™ de 
Levănţică, Ylang Ylang și Mușeţel German 
pentru a calma pielea. De asemenea, 
extractele inovatoare din fructe și plante 
tonifică și echilibrează tenul, cresc nivelul de 
hidratare și susţin aspectul sănătos al tenului.

CREMĂ HIDRATANTĂ  
ANTI-AGING 
50 ml

Este important să îţi îngrijești pielea indiferent 
de vârstă, iar Crema hidratantă anti-aging 
dōTERRA te poate ajuta în acest sens. Această 
cremă hidratantă combină ingrediente de 
ultimă generaţie cu uleiuri esenţiale CPTG™ 
Grad Testat Pur Certificat de Levănţică, 
Iasomie, Mușcată și Tămâie. Împreună, aceste 
ingrediente pot favoriza senzaţia de piele 
moale și sănătoasă.

GEL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
LUMINOZITĂŢII TENULUI 
30 ml

Uleiurile esenţiale CPTG™ de Bergamotă 
FCF (fără furocumarină), Ienupăr și Roiniţă 
se combină cu extracte naturale, vitamine 
și tehnologii moderne de preparare a 
ingredientelor, pentru a conferi tenului 
luminozitate și un ton uniform. Gelul pentru 
îmbunătăţirea luminozităţii tenului de la 
dōTERRA oferă un mod delicat și eficient 
de a îmbunătăţi semnificativ luminozitatea 
tenului, reducând apariţia petelor întunecate 
și a hiperpigmentării, fără să folosească 
substanţele chimice agresive care se regăsesc 
în alte produse pentru luminozitatea tenului. 
Poate fi utilizat pe toată suprafaţa tenului sau 
localizat, pe petele întunecate.

CREMĂ ANTI-AGING  
PENTRU OCHI 
15 ml

Crema anti-aging pentru ochi dōTERRA 
combină ingrediente cu eficacitate dovedită 
clinic cu uleiuri esenţiale CPTG™ de Tămâie, 
Ylang Ylang și Mușeţel Albastru Marocan, pentru 
a acţiona asupra semnelor de îmbătrânire din 
zona delicată din jurul ochilor, contribuind în 
timp la reducerea apariţiei liniilor fine și ridurilor. 
Această formulă inovatoare hidratează și 
ameliorează fermitatea și tonicitatea tenului. 
Aplicatorul unic cu sferă de oţel răcorește și 
calmează zona de sub ochi, contribuind la 
reducerea pungilor, în timp ce aplică delicat 
crema în zonele vizate.

CREMĂ HIDRATANTĂ 
48 g

Hidratarea intensivă mult-așteptată de tenul tău: 
Crema hidratantă dōTERRA conţine ingrediente 
bogate în substanţe emoliente, pentru a oferi 
hidratare intensă și a hrăni tenul. Crema noastră 
hidratantă contribuie la reducerea apariţiei 
imperfecţiunilor, ajută la reînnoirea barierei pielii 
pentru o piele cu aspect întinerit, iar formula sa 
bogată asigură o hidratare activă rapidă, fără a 
lăsa pielea grasă. Ingredientele sunt atent 
selecţionate pentru a conferi un aspect întinerit 
tenului, precum și pentru a reduce semnele 
vizibile de îmbătrânire. O poţi folosi atât ziua,  
cât și noaptea.

SALUBELLE™  
AMESTEC PENTRU FRUMUSEŢE 
flacon cu bilă de 10 ml

Acest amestec exclusiv combină uleiuri esenţiale 
rare, care au fost utilizate de-a lungul istoriei 
datorită beneficiilor lor pentru frumuseţe. 
Amestecul pentru frumuseţe Salubelle™ are la 
bază o formulă care ajută la îngrijirea tenului, 
contribuind la reducerea factorilor favorizanţi 
pentru apariţia semnelor de îmbătrânire a pielii. 
Aceste uleiuri esenţiale unice au fost selectate 
de experţi pentru beneficiile lor pentru piele. 
Flaconul practic cu bilă facilitează aplicarea 
amestecului Salubelle pe faţă, gât și decolteu. 

• Contribuie la reducerea apariţiei 
imperfecţiunilor

• Favorizează obţinerea unui ten cu  
aspect întinerit
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ este un sistem în trei pași cu acţiune sinergică, prin care fiecare produs aplicat amplifică 
acţiunea celui precedent, pentru a curăţa și a purifica tenul în profunzime și a asigura un echilibru optim 
de hidratare. Obţinute din extracte pure din plante, ingredientele care intră în alcătuirea produselor HD 
Clear sunt delicate, calmează pielea, dar sunt totodată deosebit de eficiente. Utilizarea zilnică a produselor 
HD Clear ajută la reducerea apariţiei coșurilor, calmează pielea și favorizează obţinerea unui ten curat și 
sănătos. HD Clear oferă o soluţie naturală pentru tenul cu probleme de toate vârstele.

ÎNGRIJIREA TENULUI



HD CLEAR™ 
AMESTEC PENTRU  
TEN CU PROBLEME 
flacon cu bilă de 10 ml

Amestecul pentru ten cu probleme HD Clear™ te 
ajută să obţii un ten curat și neted, indiferent de 
vârstă. Realizată cu ulei de chimion negru 
(sămânţă) și uleiuri esenţiale CPTG™, această 
formulă poate fi aplicată în zone specifice ale 
tenului și corpului.

• Conţine un amestec unic de ulei de chimion 
negru, alături de uleiuri esenţiale CPTG de 
Lemn de Ho, Arbore de Ceai, Eucalipt, 
Mușcată și Verbină Exotică

• Menţine tenul curat, conferind pielii o 
senzaţie de catifelare și curăţare

SPUMĂ PENTRU CURĂŢARE  
HD CLEAR™ 
50 ml

Descoperă soluţia perfectă pentru tenul cu 
probleme de toate vârstele, cu Spuma pentru 
curăţare HD Clear™.

• Uleiul esenţial de Arbore de Ceai este cunoscut 
pentru capacitatea sa de purificare a pielii

• Un extract specializat din alge contribuie la 
hidratarea tenului

LOŢIUNE PENTRU FAŢĂ 
dōTERRA HD CLEAR™ 
50 ml

Loţiunea pentru faţă HD Clear™ este un 
produs hidratant cu textură ușoară și non-
grasă, care se absoarbe rapid și menţine pielea 
fără coșuri pe tot parcursul zilei. Preparată din 
extracte vegetale și uleiuri esenţiale CPTG™ 
Grad Testat Pur Certificat, această formulă 
exclusivă îmbunătăţește textura pielii, oferă 
hidratare optimă și te ajută să ai un ten curat.  

• Conţine un amestec unic de ulei de chimion 
negru (sămânţă), alături de uleiuri esenţiale 
CPTG Lemn de Ho, Arbore de Ceai, Eucalipt, 
Mușcată și Verbină Exotică

• Aminoacizii de origine naturală îmbunătăţesc 
textura pielii

HD CLEAR™ KIT 

Acest pachet conţine Spuma pentru curăţare, 
Amestecul pentru ten cu probleme și Loţiunea 
pentru faţă HD Clear™, pentru un ten frumos 
și echilibrat.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA este o gamă de produse îmbogăţite cu uleiuri esenţiale, care oferă o experienţă aromatică 
de tip SPA la domiciliu. Fiecare produs are la bază o formulă creată cu grijă din ingrediente naturale, 
pentru a lăsa pielea catifelată, netedă și împrospătată pe tot parcursul zilei.

SĂPUN DE BAIE HIDRATANT 
113 g

Săpunul de baie hidratant dōTERRA™ SPA este un săpun unic, care asigură 
o senzaţie, un efect spumant, o aromă și o experienţă de curăţare unice. 
Bucură-te de o experienţă bogată și aromatică de curăţare ca la SPA, cu 
săpunul de baie original dōTERRA.

• Uleiul esenţial de Bergamotă purifică și calmează pielea 
• Uleiul esenţial de Grapefruit are o aromă energizantă care te binedispune
• Uleiul de jojoba (sămânţă) hidratează 
• Ţine-l lângă cadă pentru a-l avea mereu la îndemână

Disponibil și în pachet de 3 bucăţi

SĂPUN DE BAIE REVIGORANT CITRUS BLISS™   
113 g

Săpunul de baie revigorant Citrus Bliss™ revigorează, purifică și îţi 
dăruiește un plus de energie în rutina ta zilnică. Amestecul exclusiv 
de uleiuri esenţiale din Citrus Bliss creează o aromă armonioasă, care 
elevează simţurile. 

• Formula sa include Amestecul revigorant Citrus Bliss ce conţine Portocală 
Sălbatică, Lămâie, Grapefruit, Mandarină, Bergamotă, Tangerină și 
Clementină care te ajută să te relaxezi și să ai o dispoziţie bună

• Sferele exfoliante de ceară de floarea-soarelui și pudra de coajă de 
portocală îţi permit să obţii o piele moale, netedă și întinerită  
în mod natural

• Glicerina de origine vegetală hidratează pielea și ajută la menţinerea 
barierei de hidratare a pielii, oferind totodată o experienţă delicată de 
aplicare, formând o spumă ușoară 

Disponibil și în pachet de 3 bucăţi

SĂPUN DE BAIE SERENITY™   
113 g

Săpunul de baie dōTERRA SPA Serenity™ este un săpun unic, care asigură 
o senzaţie, un efect spumant, o aromă și o experienţă de curăţare unice. 
Îmbogăţit cu aroma calmantă și relaxantă a amestecului nostru pentru 
serenitate dōTERRA Serenity, acest săpun de baie te va cufunda într-o 
stare fericită de calm.

• Amestecul de uleiuri esenţiale dōTERRA Serenity creează o  
atmosferă relaxantă

• Uleiul de jojoba (sămânţă) este cunoscut pentru capacitatea sa de 
absorbţie rapidă și hidratare profundă

• Glicerina de origine vegetală hidratează pielea și ajută la menţinerea 
barierei de hidratare a pielii, oferind totodată o experienţă delicată de 
aplicare, formând o spumă ușoară

• Sucul de aloe (frunză) are efecte hidratante, calmante și emoliente 
asupra pielii

• Argila de caolin natural conferă săpunului o tentă minunată de levănţică

Disponibil și în pachet de 3 bucăţi

SĂPUN DE BAIE BALANCE™  NOU!    
113 g

Săpunul de baie dōTERRA Balance™ conţine Amestecul pentru echilibrare 
dōTERRA Balance, pentru a-ţi oferi o experienţă calmantă și a te ajuta să-ţi 
regăsești echilibrul. Utilizând o combinaţie exclusivă de uleiuri esenţiale 
CPTG™, ce include Molid Negru, Lemn de Ho, Tămâie, Mușeţel Albastru 
Marocan și Mușeţel German, săpunul de baie oferă o aromă caldă și lemnoasă. 

• Săpunul negru african, realizat dintr-o combinaţie de unt de shea, ulei de 
cocos, ulei de palmier (sâmbure) și coajă de cacao, contribuie la 
îmbunătăţirea senzaţiei de hidratare a pielii

• Uleiul de floarea-soarelui, substanţă emolientă din compoziţia săpunului, 
hidratează și reîntinerește pielea

• Combină uleiuri esenţiale CPTG de Molid Negru, Lemn de Ho, Tămâie, 
Mușeţel Albastru Marocan și Mușeţel German

dōTERRA SPA



LOŢIUNE PENTRU MÂINI  
CITRUS BLISS™ 
75 ml

Această formulă ușoară hidratantă cu substanţe 
emoliente de îngrijire și extracte naturale din plante 
îţi menţine pielea sănătoasă și hidratată. Cunoscut 
pentru aroma sa care binedispune, amestecul 
exclusiv Citrus Bliss™ conferă acestei loţiuni 
proprietăţi energizante și revigorante.

• Formulă care hidratează mâinile fără să lase 
pielea grasă

• Uleiurile de floarea-soarelui și macadamia 
(sămânţă) sunt cunoscute pentru proprietăţile lor 
hidratante excepţionale și pentru capacitatea lor 
de a menţine bariera de hidratare a pielii

• Dimensiune practică, perfectă pentru călătorii sau 
pentru utilizare acasă sau la serviciu

MASCĂ DETOXIFIANTĂ CU NĂMOL 
113,4 g

Răsfaţă-ţi pielea cu darurile preţioase ale 
pământului – uleiuri esenţiale CPTG™, argile de 
pământ, minerale purificatoare și plante hrănitoare. 

• Îmbogăţită cu uleiuri esenţiale de Mir, Ienupăr și 
Grapefruit, cunoscute pentru beneficiile lor de 
curăţare și netezire

• Untul de shea oferă o senzaţie de hidratare a pielii

LOŢIUNE PENTRU MÂINI ŞI CORP 
200 ml

Răsfaţă-ţi pielea cu Loţiunea pentru mâini și corp 
dōTERRA SPA – o formulă ușoară, non-grasă, care 
conţine uleiuri din seminţe de jojoba și macadamia, 
unturi din seminţe de murumuru și cupuassu și 
extracte hrănitoare din plante. 

• Îl poţi combina cu ușurinţă cu uleiul tău esenţial 
preferat, pentru o experienţă aromatică 
personalizată

• Uleiurile de floarea-soarelui și macadamia 
(sămânţă) sunt cunoscute pentru proprietăţile lor 
hidratante excepţionale și pentru capacitatea lor 
de a menţine bariera de hidratare a pielii

• Formula non-grasă lasă pielea moale, catifelată și 
cu aspect sănătos

Disponibilă și în pachet de 3 bucăţi

SPRAY HIDRATANT PENTRU CORP   
125 ml

Simte hidratarea completă a întregului corp! 
Beneficiile amestecului de uleiuri esenţiale Beautiful 
Captivating se combină cu proprietăţile hidratante 
asigurate de cocos, floarea-soarelui, avocado și 
fructul pasiunii. Acest spray hidratant va contribui 
la îmbunătăţirea aspectului general al pielii, 
făcând-o sănătoasă și radioasă. 

• Contribuie la curăţarea și hrănirea pielii, 
conferindu-i un parfum revigorant

• Uleiurile de floarea-soarelui, avocado și fructul 
pasiunii contribuie la calmarea, catifelarea și 
hidratarea pielii, pentru un aspect general  
radios și sănătos 

• Trigliceridele caprilice/caprice (derivate din nucă 
de cocos) au efect de îngrijire și menţin bariera 
naturală a pielii

BALSAM DE BUZE 
original, tropical sau herbal | 4,5 g

Balsamul de buze dōTERRA SPA este o formulă 
naturală pe bază de uleiuri vegetale, plante și 
uleiuri esenţiale care hidratează și netezesc buzele, 
oferindu-le totodată parfumul și gustul unic al 
uleiurilor esenţiale. Odată cu noua formulă, am 
adăugat două noi uleiuri esenţiale – Portocală 
Sălbatică și Mentă – la compoziţia iniţială. Balsamul 
de buze herbal conţine amestecul vegetal revigorant 
de uleiuri esenţiale de Verbenă Citronată, Măghiran 
și Mentă Creaţă. Bucură-te de aromele paradisului 
cu uleiurile esenţiale de Ylang Ylang, Clementină și 
Lămâie Verde din Balsamul de buze tropical.

• Fiecare balsam de buze conţine un amestec 
specific de uleiuri esenţiale, care oferă o 
experienţă senzorială unică 

• Uleiul de moringa este un emolient care contribuie 
la îmbunătăţirea aspectului și texturii buzelor

• Uleiul de avocado asigură hidratare, acizi grași 
esenţiali și catifelare, pentru buze cu aspect sănătos

Disponibil și în pachet de 3 bucăţi, unul pentru fiecare aromă

GEL DE DUŞ REVIGORANT 
250 ml

Gelul de duș revigorant dōTERRA SPA este un 
gel de duș natural, îmbogăţit cu uleiuri esenţiale, 
care oferă o experienţă de curăţare aromatică și 
bogată, ca la SPA. 

• Uleiul esenţial de Bergamotă are o aromă care 
binedispune și echilibrează

• Uleiul esenţial de Grapefruit are o aromă 
energizantă și revigorantă care te binedispune

• Metil-oleoil-tauratul de sodiu este un agent de 
curăţare delicat extras din acizii grași esenţiali din 
grăsimile și uleiurile vegetale 

UNT DE CORP NUTRITIV 
198 g

Răsfaţă-ţi pielea cu hidratarea bogată și senzaţia 
de lux oferită de Untul de corp nutritiv dōTERRA 
SPA. Baza acestei formule naturale combină 
unturile de shea și de cacao, cunoscute pentru 
proprietăţile lor de hidratare profundă și menţinere 
a elasticităţii pielii.

• Uleiurile esenţiale de Portocală Sălbatică, Brad 
Duglas și Tămâie oferă beneficii  
aromatice revigorante

• Untul de shea hidratează în profunzime și 
crește elasticitatea pielii

• Uleiul de jojoba (sămânţă) se absoarbe rapid  
în piele, având o acţiune de hidratare, hrănire  
și catifelare

EXFOLIANT DE CORP 
226 g

Exfoliantul de corp dōTERRA SPA este un exfoliant 
de corp care îţi răsfaţă simţurile. Conţine trestie 
de zahăr pentru a exfolia delicat și a netezi pielea, 
lăsând-o sănătoasă și radioasă.

• Uleiul de migdale dulci are rol de hidratare și 
asigură o bună alunecare pe piele

• Uleiul de floarea-soarelui calmează și oferă o 
textură catifelată pielii
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Păr frumos și strălucitor cu dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ PENTRU  
ÎNGRIJIREA PĂRULUI 
Proprietăţile calmante și de curăţare ale uleiurilor esenţiale se reflectă în multe dintre activităţile noastre zilnice, 
inclusiv în menţinerea unui păr curat, cu aspect sănătos. Utilizând produse pentru îngrijirea părului infuzate cu 
uleiuri esenţiale puternice, poţi obţine cu ușurinţă un păr moale și strălucitor, fără să te expui la ingredientele 
agresive care se găsesc de regulă în produsele obișnuite pentru îngrijirea părului.
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PROGRAMUL DE 
RECOMPENSARE A 

LOIALITĂŢII

•  Contribuie la protejarea părului vopsit

•  Efecte dovedite pentru o textură mătăsoasă

•  Îmbunătăţesc rutina de îngrijire a părului și  
 simplifică pieptănarea

•  Menţin hidratarea părului și scalpului

•  Păr puternic și disciplinat

•  Reduc ruperea părului 

•   Amestec exclusiv de uleiuri esenţiale pentru păr și scalp  
cu aspect sănătos

BENEFICIILE INGREDIENTELOR ESENŢIALE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI

MOSTRE DE 
ȘAMPON/BALSAM 
zece seturi pereche

ȘAMPON X 2
două flacoane de 250 ml

BALSAM DE PĂR X 2
două flacoane de 250 ml

ȘAMPON ȘI BALSAM
un flacon de 250 ml din fiecare

SER DE LA RĂDĂCINĂ PÂNĂ LA 
VÂRFURI dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™ 
30 ml

Serul de la rădăcină până la vârfuri dōTERRA 
Salon Essentials™ este o formulă profesională 
ca la salon, îmbogăţită cu uleiuri esenţiale și 
lipide hrănitoare, pentru un păr mătăsos și 
strălucitor și un scalp cu aspect sănătos.

• Îmbogăţit cu uleiuri esenţiale de Levănţică, 
Mentă, Măghiran, Cedru, Lavandin, Rozmarin, 
Niaouli și Eucalipt

• Oferă imediat părului reparare, netezire  
și strălucire

ȘAMPON PROTECTOR  
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Bucură-te de formula profesională cu 
uleiuri esenţiale CPTG™, agenţi de curăţare 
delicaţi și extracte din plante a Șamponului 
dōTERRA Salon Essentials™.
• Produce o spumă delicată, iar acţiunea sa de 

curăţare este potenţată de uleiurile esenţiale 
de Portocală Sălbatică și Lămâie Verde și de 
extractele din plante

• Îndepărtează în mod delicat impurităţile 
acumulate pe păr și scalp

• Hidratează părul fără să-l încarce, lăsându-l 
mătăsos la atingere, ca după o vizită la 
salonul de coafură

BALSAM PENTRU NETEZIREA 
PĂRULUI dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™ 
250 ml

Balsamul pentru netezirea părului dōTERRA 
Salon Essentials™ netezește părul și îi conferă un 
efect antistatic ce menţine firele de păr aliniate în 
timpul coafării, pentru un aspect neted și îngrijit.

• Extractele din plante îngrijesc și protejează 
culoarea părului, iar lipidele sprijină aspectul 
sănătos al părului

• Îngrijește în profunzime și netezește 
suprafaţa firului de păr, în special în cazul 
părului tratat chimic

• Alte ingrediente naturale menţin părul 
puternic și sănătos

Următoarele articole sunt disponibile 
doar prin Programul de 
Recompensare a Loialităţii (LRP) 
(vezi coperta din spate pentru detalii)

57

PEN
TR

U
 ÎN

G
R

IJIR
EA

 PĂ
R

U
LU

I



dōTERRA Healing Hands™ aduce vindecare și speranţă în lume, furnizând comunităţilor de pe plan global 
instrumentele necesare pentru dobândirea autonomiei economice. Prin proiecte care vizează nevoia de a 
accesa microcredite, asistenţă medicală, educaţie, salubrizare și apă curată și combaterea traficului sexual 
de minori, dăm oamenilor puterea de a-și schimba viaţa. Alătură-te eforturilor noastre*. dōTERRA acoperă 
toate costurile administrative și cheltuielile generale ale fundaţiei, astfel încât 100% din donaţii să ajungă 
direct la beneficiarii ajutoarelor.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation este o fundaţie din SUA.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
flacon cu bilă de 10 ml

dōTERRA Hope™ Touch este un amestec de 
uleiuri esenţiale deosebit, care combină 
parfumul proaspăt al uleiurilor de Bergamotă, 
Ylang Ylang și Tămâie și este îndulcit ușor cu 
aroma caldă a Absolutului de Vanilie.

• Aplică-l pe încheieturi, gât și punctele de 
puls, pentru un parfum personalizat

• Păstrează-l în geantă și aplică-l pe tot 
parcursul zilei, pentru a te binedispune

• Flacon practic cu bilă ușor de utilizat, pentru 
aplicare simplă pe tot parcursul zilei

LOŢIUNE DE MÂINI dōTERRA 
SPA CU TRANDAFIR 
100 ml

Loţiunea de mâini dōTERRA SPA cu Trandafir 
este o loţiune cu textură ușoară și miros 
atrăgător, îmbogăţită cu ulei esenţial CPTG™ 
de Trandafir, ce lasă pielea netedă și frumoasă. 
Fiind cel mai valoros ulei esenţial dōTERRA, 
uleiul esenţial de Trandafir face această loţiune 
de mâini unică din punct de vedere al 
parfumului și beneficiilor pentru piele. 

• Uleiurile de floarea-soarelui și macadamia 
(sămânţă) sunt cunoscute pentru 
proprietăţile lor hidratante excepţionale și 
pentru capacitatea lor de a menţine 
bariera de hidratare a pielii

• Formulă care hidratează mâinile fără  
a lăsa pielea grasă

Preţul net de cumpărare al amestecului dōTERRA Hope 
Touch sau al Loţiunii de mâini dōTERRA SPA cu Trandafir 
este donat către iniţiativa dōTERRA Healing Hands™.
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†Oligonol™ este o marcă în curs de înregistrare a AminoUp Chemical Co., LTD.

Sănătate și susţinere zilnică 
SUPLIMENTE ALIMENTARE ZENGEST
Realizat din amestecuri de uleiuri esenţiale exclusive, fiecare produs din gama ZenGest™ este conceput pentru 
a putea fi utilizat atât acasă, cât și în deplasare. Explorează întreaga gamă de produse ZenGest pentru a te 
bucura de beneficiile sale asupra stării de bine.



Nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie diversificată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos

ZENGEST TERRAZYME™  
90 de capsule

ZenGest TerraZyme™ este o combinaţie exclusivă 
de enzime care sunt în general carente în 
alimentaţia modernă. Terrazyme te va ajuta să te 
bucuri de beneficiile unui regim alimentar sănătos, 
contribuind la asigurarea aportului de substanţe 
nutritive necesare organismului.

• Capsule vegetale HPMC fără lauril sulfat de sodiu

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE 
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

ZENGEST™ CAPSULE MOI 
60 de capsule moi

Uleiurile esenţiale binecunoscute din compoziţia 
ZenGest™ sunt renumite pentru proprietăţile lor 
calmante. Capsulele moi ZenGest reprezintă 
modul convenabil și simplu de a obţine beneficiile 
amestecului exclusiv ZenGest. 

• Conţine un amestec exclusiv de uleiuri esenţiale 
de Ghimbir, Mentă, Tarhon, Fenicul, Chimen, 
Coriandru (Sămânţă) și Anason

• Oferă o senzaţie de calmare

REALIZAT CU CAPSULE MOI VEGETALE

ZENGEST™ GX ASSIST™ 
SUPLIMENT ALIMENTAR 
60 de capsule moi

GX Assist™ este o combinaţie de uleiuri esenţiale 
CPTG™ Grad Testat Pur Certificat și acid caprilic.  

• GX Assist conţine un amestec exclusiv de uleiuri 
esenţiale dōTERRA CPTG Certificat de Oregano, 
Arbore de Ceai, Lămâie, Lămâiţă, Mentă și Cimbru

• Bazat pe o formulă concepută pentru a fi utilizat 
timp de 10 zile ca pas de curăţare pregătitor 
înainte de utilizarea suplimentului alimentar  
PB Assist™+

REALIZAT CU CAPSULE MOI GASTROREZISTENTE

DIGESTTAB™ COMPRIMATE 
MASTICABILE 
100 de comprimate masticabile

ZenGest™ este unul dintre cele mai populare 
amestecuri de la dōTERRA, datorită numeroaselor 
sale beneficii. Acum, acest amestec incredibil de 
eficient este disponibil sub formă de comprimate 
masticabile practice.

• Comprimat de carbonat de calciu îmbogăţit cu 
amestec de susţinere ZenGest, care conţine 
uleiuri esenţiale de Ghimbir, Fenicul, Coriandru 
(Sămânţă), Mentă și altele

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
SUPLIMENT ALIMENTAR 
30 de capsule

Probiotic înseamnă „pentru viaţă”, iar consumul 
de probiotice datează de mii de ani. PB Assist™+ 
este o formulă exclusivă de fibre prebiotice și șase 
tulpini de microorganisme probiotice, într-o 
capsulă vegetală dublu stratificată unică.

• Sistem de administrare cu capsulă vegetală 
dublu stratificată unică

• Conţine culturi probiotice active și FOZ 
(fructo-oligozaharide) prebiotice solubile

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE FĂRĂ 
LAURIL SULFAT DE SODIU
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SUPLIMENTE ALIMENTARE  
SPECIALIZATE dōTERRA™

Factorii biologici, de mediu și fiziologici contribuie cu toţii la starea de sănătatea a individului. Aceasta 
înseamnă că fiecare dintre noi poate să aibă nevoie de susţinere suplimentară într-o arie specifică. Prin 
cele mai recente progrese ale știinţei, dōTERRA a reușit să furnizeze această susţinere prin suplimente 
alimentare specializate.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 de capsule

Marca Deep Blue™ este celebră 
pentru ajutorul pe care îl oferă în 
calmare. Acest supliment 
alimentar cu administrare orală 
va complementa beneficiile 
obţinute prin uzul extern al 
produselor din gama Deep Blue.

• Conţine extracte de Tămâie, 
Turmeric, Ceai Verde, Ghimbir, 
Rodie și Strugure (Sămânţă)

• Poate fi utilizat împreună cu 
Unguentul Deep Blue sau 
Amestecul pentru calmarea 
disconfortului Deep Blue

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE  
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

COMPLEX MITO2MAX™ 
60 de capsule

Cu toţii cunoaștem acea senzaţie 
de oboseală și lipsă de energie, 
când abia așteptăm să se 
termine ziua. Un supliment 
alimentar mult-apreciat de la 
dōTERRA, Mito2Max™ îţi asigură 
sprijinul necesar, indiferent ce-ţi 
rezervă ziua. 

• Păstrează-le la îndemână în 
poșetă sau în geanta de voiaj, 
pentru sprijin practic în deplasare

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE 
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

TRIEASE™ 
CAPSULE MOI  
60 de capsule moi

Fiecare capsulă moale conţine 
părţi egale de uleiuri esenţiale de 
Lămâie, Levănţică și Mentă. 
Acum, cu ajutorul Capsulelor moi 
TriEase™, bazate pe o formulă 
specială, toate aceste trei uleiuri 
esenţiale benefice pot fi 
consumate rapid și simplu când 
călătorești sau participi la 
evenimente în aer liber.

• Consum rapid și simplu exact 
atunci când ai nevoie

REALIZAT CU  
CAPSULE MOI VEGETALE

ZENDOCRINE™ 
CAPSULE MOI 
60 de capsule moi

Zendocrine™ Capsule moi oferă 
un mod rapid și simplu de a 
consuma Amestecul pentru 
repornire dōTERRA Zendocrine, în 
călătorii, când te grăbești sau pur 
și simplu pentru că îţi îţi e mai 
ușor să consumi o capsulă moale.

• Conţine un amestec exclusiv de 
uleiuri esenţiale de Tangerină, 
Rozmarin, Mușcată, Ienupăr și 
Coriandru (Frunză)

• Mod simplu de a consuma 
Amestecul pentru repornire 
Zendocrine

REALIZAT CU  
CAPSULE MOI VEGETALE

Nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie diversificată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos

DDR PRIME™
CAPSULE MOI 
60 de capsule moi

DDR Prime™ include uleiuri 
esenţiale de Tămâie, Portocală 
Sălbatică, Verbină Exotică, 
Cimbru, Cuișoare, Cimbru de 
Grădină, Niaouli și Lămâiţă.  
Capsulele moi DDR Prime sunt 
ușor de înghiţit și oferă o metodă 
simplă și practică de utilizare a 
amestecului de uleiuri esenţiale 
DDR Prime, oriunde și oricând.

• Toate beneficiile DDR Prime, 
într-o capsulă moale ușor  
de înghiţit

REALIZAT CU  
CAPSULE MOI VEGETALE

DDR PRIME™
AMESTEC PENTRU 
REGENERARE 
15 ml

Uleiul esenţial DDR Prime™ este 
un amestec de uleiuri esenţiale 
exclusiv, care conţine Cuișoare, 
Cimbru și Portocală Sălbatică.

• Adaugă câteva picături într-o 
capsulă vegetală

• Adaugă 1-2 picături în băuturile 
cu citrice, ceaiuri sau în apă 

• Include utilizarea zilnică a DDR 
Prime între obiectivele tale 
pentru noul an!
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COMPLEX OMEGA CU ULEIURI 
ESENŢIALE vEO MEGA™ 
120 capsule cu lichid

vEO Mega™ este o formulă revoluţionară care 
combină uleiuri esenţiale CPTG™ cu acizi grași 
omega extrași din plante și alge.

• Conţine uleiuri esenţiale de Cuișoare, Tămâie, 
Cimbru, Chimion, Portocală Sălbatică, Mentă, 
Ghimbir, Chimen și Mușeţel German

• Conţine acizi grași esenţiali din uleiuri de in, 
alge, incha inchi (sămânţă), limba mielului, 
merișor, rodie, dovleac și struguri (sămânţă)

• Conţine un extract de carotenoide din 
microalge reprezentat de astaxantina pură 
și alte carotenoide

REALIZAT CU  
CAPSULE CU LICHID VEGETALE

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™

Această colecţie puternică de suplimente alimentare zilnice a devenit în scurt timp una dintre cele mai apreciate 
game de produse de la dōTERRA. Produsele principale din cadrul dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ – xEO Mega™, 
Microplex VMz™ și Alpha CRS™+ – sunt concepute astfel încât să te ajute pe calea către îmbunătăţirea vitalităţii 
și a stării de bine. Cu substanţe nutritive esenţiale, beneficii pentru metabolism și antioxidanţi puternici, aceste 
suplimente alimentare conlucrează pentru a susţine energia, sănătatea și vitalitatea de-a lungul vieţii.

COMPLEX PENTRU VITALITATE 
CELULARĂ ALPHA CRS™+  
120 de capsule

dōTERRA Alpha CRS™+ este o formulă exclusivă 
ce combină concentraţii puternice de extracte 
naturale din plante. Alpha CRS+ are o formulă 
gândită pentru utilizare zilnică, în asociere cu 
xEO Mega™ sau vEO Mega™ și Microplex VMz™, 
pentru susţinerea stării de bine.

• Sprijină starea de bine
• Conţine un amestec exclusiv pentru dōTERRA 

ce include polifenoli cu acţiune puternică
• Combină extracte naturale din plante

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE  
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

COMPLEX NUTRITIV  
MICROPLEX VMz™ 
120 de capsule

dōTERRA Microplex VMz™ este o formulă 
nutritivă alimentară de vitamine și minerale 
biodisponibile, pentru care deseori există 
carenţe în alimentaţia modernă.

• Include un amestec echilibrat de vitamine A, C 
și E și un complex de vitamine B

• Conţine minerale derivate din alimente și 
minerale cu urme organice

• Optimizează absorbţia substanţelor nutritive, 
datorită amestecului de alimente integrale și 
sistemului de administrare a enzimelor

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE  
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

COMPLEX OMEGA CU ULEIURI 
ESENŢIALE xEO MEGA™ 
120 de capsule moi

xEO Mega™ este o formulă revoluţionară care 
îmbină uleiuri esenţiale CPTG™ cu uleiuri 
omega-3 și carotenoide naturale de origine 
marină și extrase din plante.

• Asigură aporturi egale de EPA și DHA din 
concentrate de ulei de pește obţinut prin 
mijloace durabile și ulei de iarba șarpelui cu 
acizi grași SDA și GLA

• Asigură un spectru complet de carotenoide
• Conţine uleiuri esenţiale de Cuișoare, Tămâie, 

Cimbru, Chimion, Portocală Sălbatică, Mentă, 
Ghimbir, Chimen și Mușeţel German

REALIZAT CU  
CAPSULE MOI VEGETALE

Nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie diversificată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos
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SUPLIMENTE ALIMENTARE dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™, INCLUZÂND ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ ȘI xEO MEGA™

SUPLIMENTE ALIMENTARE dōTERRA LIFELONG 
VITALITY VEGAN PACK™, INCLUZÂND ALPHA 
CRS™+, MICROPLEX VMZ™ ȘI vEO MEGA™

Disponibil doar prin Programul de Recompensare a 
Loialităţii (vezi coperta din spate pentru detalii)

Disponibil doar prin Programul de Recompensare a 
Loialităţii (vezi coperta din spate pentru detalii)

FĂ PRIMUL PAS PE CALEA CĂTRE O VIAŢĂ PLINĂ DE VITALITATE ȘI STAREA DE BINE, ÎNTR-UN 
MOD AVANTAJOS ȘI ACCESIBIL, CU AJUTORUL PACHETULUI LIFELONG VITALITY PACK

PROGRAM DE WELLNESS PERSONALIZAT

PROGRAMUL DE 
RECOMPENSARE A 

LOIALITĂŢII

Personalizează 
și economisește

La cumpărarea unui 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™, a unui 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™ sau 
a unui dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ prin 
intermediul Programului 
de Recompensare a 
Loialităţii, poţi alege până 
la 3 alte suplimente 
alimentare specializate, 
beneficiind de o reducere 
de preţ semnificativă.

  CUMPĂRĂ 1 DINTRE URMĂTOARELE PACHETE

SAU SAU

  ȘI ALEGE PÂNĂ LA 3 DIN ORICARE COMBINAŢIE DE PRODUSE  
  DIN LISTA DE MAI JOS, LA PREŢURI REDUSE

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Când efectuezi comanda LRP, consultă cele mai recente informaţii privind opţiunile de suplimente alimentare disponibile dintre care poţi alege.

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™
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Suplimente alimentare  
dōTERRA PENTRU COPII 
Suplimentele alimentare dōTERRA pentru copii sprijină creșterea celor mici, asigurându-le un aport de acizi 
grași omega-3, substanţe nutritive din alimente integrale, vitamine și minerale, într-o formă plăcută și practică.

SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU COPII



Nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie diversificată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos

COMPLEX OMEGA CU ULEIURI 
ESENŢIALE IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega™ elimină gustul de pește al uleiului de pește 
și adaugă aroma de portocală proaspătă a uleiului 
esenţial CPTG™ de Portocală Sălbatică.

• Asigură un aport de 1.300 mg de lipide marine 
pure, concentrate, filtrate molecular și complet 
dezodorizate, cu 900 mg de DHA și 400 mg de 
EPA per porţie zilnică

• O formulă gândită să fie utilizată alături de 
Comprimatele masticabile dōTERRA a2z Chewable™

• Formulă cu ulei esenţial CPTG de Portocală 
Sălbatică dōTERRA

PB ASSIST™ JR 
30 de pliculeţe

PB Assist™ Jr. este un supliment alimentar cu 
probiotice sub formă de pudră, creat pentru copiii 
sau adulţii care au probleme la înghiţirea pilulelor. 
Aceste probiotice sunt amestecate cu o pudră 
delicioasă, care se poate pune direct în gură, 
pentru un mod distractiv și gustos de a integra 
probioticele în rutina zilnică a oricui.

• Un produs delicios, ușor de folosit, pe  
care copiii îl adoră

• Include un amestec unic de șase tulpini de 
probiotice diferite, selectate special pentru 
beneficiile lor pentru copii

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
COMPRIMATE MASTICABILE 
60 de comprimate

dōTERRA a2z Chewable™ Comprimate masticabile 
este o formulă exclusivă de ingrediente creată pentru 
persoanele care au dificultăţi la înghiţirea capsulelor.

• Combină un amestec de vitamine B și  
vitaminele A, C și E

• Create special pentru copii, într-o formă  
practică și delicioasă

• Comprimate masticabile zilnice delicioase cu 
aromă dulce de pepene verde
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SMART & SASSY™

Datorită beneficiilor lor la nivel intern, uleiurile esenţiale pot fi de ajutor în managementul unui stil de viaţă 
sănătos, dacă sunt combinate cu un regim alimentar sănătos și variat și activitate fizică. Data viitoare când ţi-e 
poftă de la mâncăruri nesănătoase sau dulciuri, calmează-ţi pofta cu Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
AMESTEC STIMULANT
15 ml

Smart & Sassy™, un amestec exclusiv de Grapefruit, Lămâie, Mentă, 
Ghimbir și Scorţișoară, este o completare plină de aromă pentru 
orice fel de băutură sau desert.

•  Parfumul efervescent și condimentat al uleiului Smart & Sassy îţi 
poate asigura starea pozitivă de care ai nevoie în timpul unui 
antrenament intens

•  Fă-ţi un obicei zilnic din a consuma Smart & Sassy cu apă 
înainte de mese

CAPSULE MOI SMART & SASSY™
90 de capsule moi

Capsulele moi Smart & Sassy™ conţin amestecul exclusiv de 
uleiuri esenţiale Smart & Sassy de la dōTERRA, în capsule moi 
practice. Acest amestec conţine uleiurile esenţiale de Grepfruit, 
Lămâie, Mentă, Ghimbir și Scorţișoară. Capsulele moi Smart & 
Sassy sunt perfecte când pleci de acasă sau pentru cei care caută 
o modalitate simplă și practică de a se bucura de beneficiile 
amestecului Smart & Sassy de la dōTERRA.

REALIZAT CU CAPSULE MOI VEGETALE
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dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women este o gamă de produse a căror formulă a fost creată special pentru a răspunde necesităţilor 
unice și în continuă schimbare ale sănătăţii femeii. Nivelurile hormonale normale influenţează sănătatea fizică 
și emoţională a femeilor, de la vârsta adolescenţei și până la trecerea prin perioada menopauzei. Gama de 
produse dōTERRA Women oferă femeilor susţinere pentru zilele delicate și în toate etapele vieţii.

dōTERRA WOMEN
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CLARYCALM™
AMESTEC PENTRU ZILE DELICATE
flacon cu bilă de 10 ml

ClaryCalm™ este un amestec de uleiuri esenţiale 
exclusiv cu efect calmant și liniștitor. 

• Conţine un amestec de uleiuri esenţiale de 
Salvie, Levănţică, Bergamotă, Mușeţel 
Roman, Cedru, Ylang Ylang, Mușcată, 
Fenicul, Palmarosa și Mielărea

• Aplică pe piele pentru un efect  
răcoritor calmant 

• ClaryCalm poate fi utilizat pentru 
echilibrarea emoţiilor

COMPLEX ESENŢIAL
DE NUTRIENŢI PENTRU 
SISTEMUL OSOS
120 de capsule

Complexul esenţial de nutrienţi pentru 
sistemul osos dōTERRA Women este un 
amestec de vitamine și minerale selectate 
special pentru femei. 

• Include forme biodisponibile de vitamine C  
și D, calciu, magneziu și alte minerale

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE  
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

COMPLEX ESENŢIAL
DE FITOESTROGENI
60 de capsule  

Complexul esenţial de fitoestrogeni din gama 
dōTERRA pentru femei este un amestec de 
fitoestrogeni vegetali standardizaţi și lignani 
concentraţi din seminţe de in, a căror formulă a 
fost special concepută pentru nevoile femeilor.

• Formulă cu un extract standardizat de rodie
• Formulă complet naturală cu capsule 

vegetale HPMC fără lauril sulfat de sodiu

REALIZAT CU CAPSULE VEGETALE  
FĂRĂ LAURIL SULFAT DE SODIU

WOMEN’S HEALTH KIT 
Include Complex esenţial de fitoestrogeni, Complex esenţial de nutrienţi 
pentru sistemul osos și Amestec de uleiuri esenţiale ClaryCalm™.

Disponibil doar prin Programul de Recompensare a Loialităţii  
(vezi coperta din spate pentru detalii)
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© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

PROGRAMUL DE RECOMPENSARE 
A LOIALITĂŢII dōTERRA™

Ai un produs dōTERRA preferat fără de care nu poţi trăi? Ţi-ar plăcea să primești dōTERRA Lifelong Vitality 
Pack™ automat, în fiecare lună? Ţi-ar plăcea să începi să primești un produs gratuit de fiecare dată când faci o 
comandă? Programul dōTERRA de Recompensare a Loialităţii (LRP) îţi oferă un mod convenabil de a primi direct 
acasă o comandă lunară automată care conţine produsele tale dōTERRA preferate. În fiecare lună în care participi 
la Programul de Recompensare a Loialităţii, obţii un număr tot mai mare de Puncte de Loialitate, pe care le poţi 
folosi pentru a cumpăra alte produse – obţii până la 30% pentru Comenzile de Loialitate care se califică! Poţi 
schimba produsele din comanda ta lunară sau poţi anula acordul LRP în orice moment, fără nicio obligaţie. 
Întreabă Consultantul care ţi-a oferit acest ghid al produselor sau contactează dōTERRA prin cea mai convenabilă 
metodă dintre cele de mai jos, pentru a obţine informaţii complete despre program.

Dacă nu se specifică altfel, toate cuvintele care conţin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci 
în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.        Ghidul produselor RO UE

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

SERVICIUL CLIENŢI dōTERRA EUROPE:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Regatul Unit

v7 EU RO 60221337

*60221337*
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