
Bine ați venit la
™



Testate și de încredere
Trăim într-o epocă în care avem la îndemână o mulțime de opțiuni și idei pentru 
îngrijirea sănătății. Având atâtea variante, ne punem adesea întrebarea: 
în care să avem încredere?

Răspunsul se află în experiența personală. Puteți fi siguri că ați făcut alegerea corectă pe 
măsură ce descoperiți soluții simple, sigure și eficace. 

Atunci când veți experimenta personal beneficiile puternice ale uleiurilor esențiale, 
veți înțelege de ce dōTERRA™ revoluționează modul în care familiile își îngrijesc sănătatea. 



Atunci când simțiți mirosul proaspăt și reconfortant de pin, parfumul liniștitor 
de lavandă sau mirosul revigorant de lămâie, vă bucurați de uleiuri esențiale – 
arome puternice și naturale. 

În natură, uleiurile esențiale se găsesc în rădăcinile, tulpinile, frunzele, rășinile, florile 
și cojile plantelor. Uleiurile esențiale ajută planta să se adapteze la mediul în continuă 
schimbare – oferind atât protecție împotriva amenințărilor cât și proprietăți benefice. 

Atunci când compușii aromatici ai plantei sunt distilați pentru a obține uleiuri 
esențiale pure, puternice și eficace, aceștia devin un instrument puternic 
în menținerea stării de bine a întregii familii. 

Uleiuri esențiale CPTG  
Certified Pure Tested Grade™ 



Viziunea doTERRA™

Numele „dōTERRA” derivă din limba latină și înseamnă „darul Pământului”. 

În primăvara anului 2008, un grup de profesioniști din domeniul sănătății și al afacerilor, care 
împărtășeau experiențe personale profunde legate de beneficiile stimulatoare ale uleiurilor 

esențiale, s-au reunit având ca viziune comună crearea unor uleiuri esențiale de calitate testată 
și prezentarea acestora în fața întregii lumi. 

Aceștia doreau ceva diferit, care să fie pe placul tuturor – de la cei nefamiliarizați 
cu uleiurile esențiale, la cei considerați experți în domeniu.

Cu toate că dōTERRA a avut o creștere fenomenală, fondatorii se străduie să 
mențină cultura unei companii de mici dimensiuni, în care fiecare are locul său 

și un cuvânt de spus. 



Ca parte a viziunii noastre de a stabili un nou standard pentru uleiurile esențiale de calitate testată, dōTERRA este implicată în 
dezvoltarea științei uleiurilor esențiale. Acest lucru este pus în practică în multiple și variate moduri de către o puternică echipă 
de cercetare-dezvoltare din cadrul dōTERRA.

În acest departament lucrează doctori în științe și profesioniști cu experiență, care strâng studii științifice și clinice, identifică 
necesitățile de cercetare, concep și realizează studii care apoi sunt prezentate publicului. Pentru a realiza aceste studii, dōTERRA 
continuă să dezvolte relații de colaborare cu departamentele de cercetare ale spitalelor, universități și alte organizații de cercetare. 

Scopul final este de a înțelege mai bine cum funcționează uleiurile esențiale – cum interacționează componentele dintr-un 
ulei esențial, cum interacționează uleiurile esențiale cu celulele, cum afectează oamenii și cum ne pot îmbunătăți căminul 
și alte medii.

Aceste studii sunt, de obicei, prezentate la convențiile noastre anuale mondiale și europene, iar apoi sunt puse la dispoziția 
publicului prin diverse căi. Acestea îi ajută pe consultanții și pe clienții dōTERRA să fie informați, să-și îmbogățească cunoștințele 
și să se bucure de avantajele celor mai bune utilizări ale uleiurilor esențiale pentru o stare generală de bine.

Aspecte esențiale
•  2008 – CPTG Certified Pure Tested Grade™ devine un simbol al procesului de asigurare a calității inegalabile dōTERRA™.

•  2010 – se înființează inițiativa dōTERRA Healing Hands – un efort filantropic care oferă remedii și speranță întregii lumi.

•  2014 –  Prin Co-Impact Sourcing™, dōTERRA pune la dispoziție uleiuri esențiale de cea mai înaltă calitate, oferind totodată 
autonomie financiară cultivatorilor și comunităților care constituie sursa acestor uleiuri esențiale.

•  2018 –  Peste 5.000.000 de consultanți revoluționează modul în care familiile își îngrijesc sănătatea, prin soluții simple, sigure și eficace. 



Utile în orice situație
Indiferent dacă achiziționați uleiuri esențiale pentru uz intern, pentru a vă bucura de avantajele aromaterapiei sau pentru aplicare 
locală, uleiurile esențiale vă ajută să vă mențineți în mod natural starea de bine a voastră și a familiei, cu încredere deplină.

dōTERRA™ oferă o selecție de uleiuri esențiale simple, individuale, precum și o varietate de amestecuri speciale. Fiecare ulei 
esențial conține beneficii unice, în timp ce amestecurile de uleiuri esențiale creează un efect sinergic care intensifică și mai mult 
beneficiile potențiale. 

Pe lângă uleiurile esențiale și amestecurile de uleiuri esențiale exclusive, vă puteți bucura de uleiuri esențiale și în multe produse 
obișnuite. De fapt, probabil v-ați bucurat deja de unele uleiuri esențiale – perișor (wintergreen) în guma de mestecat, arbore 
de ceai (melaleuca) în produsele de îngrijire a părului și mentă în pasta de dinți. 



•  Suplimente pentru starea de 
bine

•  Produse de curățenie și pentru 
uz casnic 

•  Produse pentru controlul 
greutății

 •  Produse de îngrijire 
a pielii

 •  Produse de îngrijire 
a părului

 • Produse spa

dōTERRA™ caută permanent modalități noi și inovatoare de a încorpora valoarea 
uleiurilor esențiale în produsele pe care le folosiți atât voi cât și familia voastră. 



Nu doar recoltarea uleiurilor esențiale este importantă. Trebuie să înțelegeți 
și procesul de distilare – chiar și cel mai mic detaliu poate afecta compoziția 
uleiului esențial. De aceea, la dōTERRA, avem încredere în producători, care 
au perfecționat procesul în decursul timpului, transmițând cunoștințele și 
înțelepciunea din generație în generație.

Când vine vorba de starea de bine a voastră și a familiei, doriți să 
vă asigurați că produsele pe care le folosiți sunt sigure și eficace. 
Uleiurile esențiale sunt un amestec de tradițional și modern.

dōTERRA™ se bazează pe o rețea globală de fermieri și cultivatori 
ca sursă pentru uleiurile esențiale. Folosind cunoștințele dobândite 
pe parcursul a generații întregi, acești cultivatori știu exact când să 
recolteze plantele și ce anume să culeagă din fiecare plantă, pentru 
a obține uleiuri esențiale cu cel mai înalt grad de puritate și eficacitate. 

Un amestec de 
tradițional și modern



Angajamentul dōTERRA™ față de calitate înseamnă mai mult decât surse adecvate de uleiuri esențiale. Acesta ține cont 
de practicile moderne de testare pentru asigurarea purității, eficacității și consistenței produselor. Cu ajutorul tehnologiilor de 
ultimă oră și al chimiștilor de renume mondial, specializați în analiza și identificarea compușilor aromatici, dōTERRA testează 
fiecare lot de uleiuri esențiale, pentru a se asigura că veți primi de fiecare dată un ulei de înaltă puritate și calitate.

Diferitele teste utilizate de dōTERRA fac parte din protocolul de calitate CPTG Certified Pure Tested Grade™. Când un tip de ulei 
este considerat suficient de bun pentru a fi certificat CPTG, puteți fi siguri că este pur, puternic și eficient.

dōTERRA dezvoltă parteneriate cu oameni de știință din domenii precum chimie, biologie, microbiologie, botanică și 
medicină pentru a înțelege mai bine de ce anume este nevoie pentru aprovizionarea, analiza și utilizarea corespunzătoare 
a uleiurilor esențiale.

Printre testele incluse în protocolul CPTG  
se numără:        
• testarea organoleptică
• spectrometria de masă*
• cromatografia de gaze*
• testarea microbiană
•  spectroscopia în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR)

• testarea chiralității
• analiza izotopică
• testarea pentru metale grele (după caz)
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*Cromatografie de gaze și analiză prin spectrometrie de masă (GC/MS) 
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Fiecare persoană trăiește o experiență 
unică atunci când folosește uleiurile 
esențiale. Uleiurile esențiale au un impact 
pozitiv asupra vieților a mii de persoane, 
în diverse moduri. 

Poate că ați auzit deja poveștile emoționante 
ale consultanților sau ale altor persoane pe care le 
cunoașteți, care folosesc uleiuri esențiale. 

Soluții simple, 
sigure și eficace



După ce veți începe să folosiți personal uleiurile esențiale, veți dori să aflați mai multe 
despre beneficiile acestora, despre cum pot fi folosite și, eventual, despre cum să 
vă construiți propria afacere. dōTERRA™ se străduie să vă ofere informațiile de care 
aveți nevoie prin intermediul site-ului nostru web doterra.com. 



Recunoaștem multiplele beneficii pe care ni le oferă uleiurile esențiale, precum și responsabilitatea 
de a transmite mai departe aceste beneficii.

Printr-o strategie denumită „Co-Impact Sourcing”, dōTERRA depune eforturi să îmbunătățească viețile 
și comunitățile din întreaga lume. Multe dintre uleiurile esențiale oferite de dōTERRA provin din țări în 
curs de dezvoltare, în care cultivatorii și distilatorii se află adesea la mila intermediarilor. Co-Impact 
Sourcing contribuie la crearea de asociații de cultivatori și distilatori, pentru a elimina necesitatea acestor 
intermediari. Astfel, comunitățile locale primesc compensații echitabile și prompte, care nu doar susțin 
culturile și recoltele lor, ci au și un impact direct și imediat asupra comunității. dōTERRA lucrează cu 
aceste asociații pentru a le oferi resursele, instrumentele și instruirea necesare asigurării unui parteneriat 
de lungă durată.

Pe lângă Co-Impact Sourcing, dōTERRA depune eforturi să ofere o viață mai bună familiilor care trăiesc în 
aceste comunități prin intermediul inițiativei dōTERRA Healing Hands. Organizația internațională non-profit 
înregistrată Healing Hands este hotărâtă să îmbunătățească vieți și să ofere speranță milioanelor de oameni 
din întreaga lume.

Healing Hands este implicată în multe proiecte, printre care:

•  împrumuturi sub formă de microcredite care oferă fonduri reînnoibile antreprenorilor din comunitățile în 
curs de dezvoltare;

• puțuri și programe de alimentare cu apă curată;
• construirea și renovarea de școli și clinici;
• furnizarea de echipamente și resurse medicale pentru spitale și clinici;
• educație în materie de igienă și sănătate.



Healing Hands este implicată în diferite proiecte de ajutorare 
din întreaga lume. Donații în valoare de 100.000 USD au fost 
oferite în Piura, Peru și în Chiquimula, Guatemala, pentru a crea 
noi fonduri pentru microcredite. Aceste împrumuturi oferă 
fonduri reînnoibile antreprenorilor din comunitate. Printre 
alte proiecte umanitare finanțate de inițiativa Healing Hands 
se numără: donarea de materiale de construcții familiilor din 
Filipine după taifunul Haiyan și construirea unui sistem de 
alimentare cu apă în Haiti, care aprovizionează sătenii cu apă 

curată care nu mai trebuie fiartă. De asemenea, Healing 
Hands este implicată activ în educație și asistență medicală, 
contribuind la renovarea și construcția de școli în Guatemala 
și Haiti. A donat echipamente și provizii medicale unui centru 
medical din Ghana care avea nevoie disperată de acestea. 
În Bolivia, Healing Hands a contribuit la extinderea centrului 
medical Jalsuri, pentru a face față mai bine nevoilor din ce 
în ce mai mari ale clinicii.

Inițiativele Healing Hands încearcă să ofere remedii și speranță întregii 
lumi, într-un efort de a eradica bolile și sărăcia din viețile oamenilor din 
întreaga lume, învățându-i să se bizuie pe forțele proprii.



Îngrijiți-vă de sănătatea voastră!
Când vine vorba de starea voastră de bine și a celor dragi, știm că vă doriți tot ce este mai bun. Cu dōTERRA™, veți ști 
exact ceea ce primiți. 

Vă invităm să aflați singuri ce pot face pentru voi uleiurile esențiale și produsele infuzate cu uleiuri esențiale dōTERRA. 
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•  Reconfortant pentru minte și corp
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