Naravne resitve

za zdravo in opolnomočeno življenje

Ali potrebujete varne, učinkovite in cenovno ugodne rešitve za zdravje?
IMATE MOŽNOST IZBIRE
Pristop dōTERRA
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• Sodelujejo s telesom, da
obravnavajo težave in
vzroke zanje.
• Cenovno ugodno.

SA

EBE TELE
OT R
IP

N

O STA NEJ O

BE

RE

SI

28
skodelic

IZDELKI dōTERRA SO VARNI IN 100 % ČISTI
Zakaj nov standard kakovosti?

• Sestavine so zaradi njihovih
koristnih učinkov pridobljene in
destiirane iz rastlin.
• Vsebuje na stotine različnih
sestavin, zaradi česar ima
kompleksne in vsestranske
zmožnosti zagotavljanja
najrazličnejših koristi.
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Oljna vrečka lista poprove mete
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Učinkovita naravna rešitev

SIMPTOMI

SINTETIČNO
ZA UŽIVANJE
TESTIRANO
™

Standard KAKOVOSTI in
ČISTOSTI družbe doTERRA

Stopnje eteričnih olj

Preverjeno. Zaupanja vredno.

• Rastline so pobrane v njihovem naravnem okolju.
• Preverjeno čiste; brez polnil in škodljivih
onesnaževalcev.
• Strogi standardi pri testiranju zagotavljajo
avtentičnost in moč.

KAKO UPORABLJATI ETERIČNA OLJA dōTERRA

Obstajajo številni načini uporabe eteričnih olj dōTERRA. Naj
gre za aromatično sestavino vaše najljubše sladke ali slane
jedi, podporo doma ali dodatek k vaši vsakdanji rutini nege
obraza in kože, za vsako olje boste našli popoln način uporabe!
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• Obravnava potrebe telesa
in osnovni vzrok
• Rastlinski izvlečki
• Izboljša splošno dobro
počutje
• Dobrodejne koristi
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• Zasnovan za obvladovanje simptomov
• Izdelani iz izoliranih sintetičnih sredstev
• Stranski učinki (znani in neznani)
•P
 ribl. 5,7 bilijarde evrov letno
se porabi za svetovno zdravstvo
• Ali smo v boljšem položaju?
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Sodoben pristop

Opolnomoceno zivljenje
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1. KAJ JE NA VRHU SEZNAMA VAŠEGA DOBREGA POČUTJA?
Želim se počutiti manj:

Želim se počutiti bolj:
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2. ALI STE PRIPRAVLJENI NA ODKRITJE PREPROSTIH REŠITEV?
dōTERRA AIR™

1

• Pomaga pri pomiritvi
• Spodbuja občutke čistih dihalnih poti
2

ZENGEST
ENGEST™
™

• Dodajte si ga k pijačam s citrusi,
čajem ali vodi
• Omilite želodčne težave
• Uporabite eno kapljico dnevno
in se podajte na pot sprememb
življenjskega sloga
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PASTTENSE™

• Odpravite občutek napetosti
in nelagodja
• Nanesite na senca in zadnjo stran vratu
• Poživljajoč občutek okrepitve
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ČAJEVEC

• Pomlajuje in čisti kožo
• Odpravlja razdraženost kože
• Spodbuja zdravo polt
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SIVKA
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• Pomirja razdraženo kožo
• Spodbuja sproščanje
• Nanesite po dolgem dnevu na soncu
• Spodbuja občutke miru

dōTERRA SERENITY™

• Uporaba pri spodbujanju občutkov
pomirjenosti in sprostitve
• Velik doprinos k moji rutini pred
spanjem
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FRAKCIONIRANO
KOKOSOVO OLJE

• Bazno olje brez vonja
• Odlično za nanos eteričnih olj
na občutljivo kožo
• Dolgotrajen učinek na določenih mestih
• Uporabite za redčenje

KADILNA BOSVELIJA

• Pomlajuje in pomirja kožo
• Uravnovesi misli in dviga razpoloženje
• Roke in stopala namažite z masažnim
oljem kadilne bosvelije za pomirjujočo
in prijetno izkušnjo

AROMATOUCH™

• Uporaba pri pomirjujoči masaži
• Spodbuja občutke sproščenosti

DEEP BLUE RUB™

• Nanesite pred začetkom/po koncu dela
• Uporabite za pomirjujočo in prijetno
masažo mišic
• Nanesite na mišice po celodnevnem
delu ali dviganju težkih bremen
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ON GUARD™

• Toplim napitkom in sladicam doda
topel citrusni okus
• Polni z energijo in poživlja

LIMONA

• Hladno stiskano olje iz limoninih
lupin ohranja nežnost olja in njegove
uporabne ter močne lastnosti
• Aroma za hrano in pijačo
• Dodajte k vodi kot nadomestek
gaziranim in sladkim pijačam

3. POSKUSITE Z NASLEDNJO VSAKODNEVNO RUTINO

dōTERRA LIFELONG
13 VITALITY PACK™ (LLV)
Prehranska podpora za vitalno življenje
in dobro počutje.

IZDELEK

št. 1

30-dnevna
garancija
zadovoljstva

• MICROPLEX VMz : Celoten spekter vitaminov in mineralov
™

• ALPHA CRS +: Vsebuje zaščiteno mešanico podjetja dōTERRA,
ki vključuje zmogljive polifenole
™

• xEO MEGA™: Zagotavlja popoln spekter karotenoidov in
devetih eteričnih olj

V svojo vsakodnevno rutino poskusite uvesti
naslednje spremembe.
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™: Po 2 kapsuli pri zajtrku in kosilu
Limona: 1 kapljica v vodo na dan
Kadilna bosvelija: Vtrite v kožo, da spodbudite uravnoteženo
počutje
On Guard™: Energetičnost; 1 kapljica v vodo na dan
dōTERRA Balance™: Prizemlji; nanesite 2–3 kapljice (topično)
PB Assist+™: Žive bakterijske kulture; 1 kapsula dnevno

Izberite
MALO
PRODAJA
Naročanje preko
vašega Wellness
Advokata.

ALI

najprimernejši paket za vas
Članstvo dōTERRA lahko pridobite proti plačilu 20 EUR ali s popustom
VELEPRODAJA

z nakupom katerega koli včlanitvenega paketa. Obnova letne članarine

Vpišite se in
uživajte v cenah,
ki so 25 % nižje od
maloprodajne cene!

15 EUR. Z obnovo članstva BREZPLAČNO prejmete 15 ml olja poprove
mete (članska vrednost 17,50 EUR).
Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV-ja.

BUSINESS LEADER PAKET

DODATEK FAST TRACK
+400 točk zvestobe v
programu LRP*
Začnite pri 25 %
odstotkih LRP

Vsebuje: Skoraj vsa olja, številne wellness izdelke, izdelke linije Spa, izdelke za življenjski slog, Essential Aromatics™ olja dōTERRA, viale za vzorčke
5/8 unče (12), dōTERRA Lumo™ difuzor, brošuro Essentials. Za več podrobnosti o paketu obiščite doterraeveryday.eu/marketing-materials/.

HOME ESSENTIALS PAKET

Vsebuje: 15-ml stekleničke kadilne bosvelije, sivke, limone, čajevca, origana,
poprove mete, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, On Guard™,
dōTERRA Petal™ difuzor in brošuro Essentials.

FAMILY ESSENTIALS PAKET

Vsebuje: 5-ml stekleničke kadilne bosvelije, sivke, limone, čajevca, origana,
poprove mete, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, On Guard™
in brošuro Essentials.

NATURAL SOLUTIONS PAKET

DODATEK FAST TRACK
+100 BREZPLAČNIH točk
zvestobe v programu LRP*
Začnite pri 15 %
odstotkih LRP

Vsebuje (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Čajevec, AromaTouch™, Kadilna bosvelija, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Sivka, Limona,
Poprova meta, On Guard™, Divja pomaranča, (10 ml): PastTense™ (Drugo): On Guard™ granule, On Guard™ zobna pasta, On Guard™ penasto
milo za roke z dvema dozirnikoma, On Guard™+ mehke kapsule, dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™
hlapljivi stik. Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ zaščitni šampon, dōTERRA Salon Essentials™ hranilni balzam,
Frakcionirano kokosovo olje (115 ml), dōTERRA Lumo™ difuzor, leseno škatlico za shranjevanje in brošuro Essentials.

•O
 dstotek BREZPLAČNIH točk zvestobe v programu
LRP se vsake 3 mesece zviša za 5 % do največ 30 %!*
Začetni odstotek
točk v programu
LRP:

10 %

15%

20%

25%

DNEVNA
0-

30%

D O V O LJS

Ob enem naročilu v programu
LRP, v višini 125 PV† ali več, ki
je oddano do vključno 15. dne
vsakega meseca, prejmete
brezplačni izdelek meseca.

Garancija na izdelke: Za več podrobnosti si oglejte politiko družbe dōTERRA v zvezi z vračili.
*Za več podrobnosti v zvezi s kvalifikacijo si oglejte letak o programu LRP
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• Za brezplačne točke zvestobe v programu LRP
oddajte mesečno naročilo v programu LRP v
višini najmanj 50 PV†.* Naročilo lahko kadar koli
spremenite ali prekličete.

Program zvestobe
3

NAJPAMETNEJŠI NAČIN ZA NAKUP:

†Volumen izdelka

Spreminjanje

zivljenj

KOMU ŽELITE SPREMENITI ŽIVLJENJE?
ŽELIM SPREMENITI SVOJE ŽIVLJENJE!

zivite

ŽIVLJENJSKI
STIL DOBREGA POČUTJA

Priskrbite si svoj vodič Live in se dogovorite za pregled vašega življenjskega stila
• Zagotovite si najboljše rezultate s svojimi izdelki tako za vas kot za vašo družino.
• V največji možni meri izkoristite svoje članstvo.
ŽELIM SPREMINJATI ŽIVLJENJA DRUGIH

delite

Z DRUGIMI

Priskrbite si svoj vodič Share in se dogovorite za sestanek glede predstavitev
• Organizirajte predstavitev ter tako svojim prijateljem in družini pomagajte
najti naravne rešitve.
• Zaslužite brezplačne izdelke in še več!
ŽELIM SPREMENITI SVOJO PRIHODNOST!

zgradite

Ob nakupu vsake stekleničke eteričnih olj
dōTERRA nekomu spremenite življenje.
— Emily Wright
ŽELIM SPREMENITI SVET:
Vsak nakup spremeni življenja
pridelovalcev in njihovih skupnosti
na bolje prek pobud dōTERRA
Co-Impact Sourcing™ in dōTERRA
Healing Hands™, več na spletnem
mestu doterra.com >Our Caring.

PRIHODEK

IN VPLIVAJTE

Priskrbite si svoj vodič Build in se dogovorite za predstavitev v zvezi s poslovno priložnostjo
• Začnite z dōTERRA poslom ob pomoči preverjenega usposabljanja in močne podpore.
• Ustvarite trajen dodaten prihodek in večjo svobodo v življenju!†
†Rezultati se razlikujejo.

dōTERRA vsak dan izboljšuje življenja ljudi po vsem svetu. Pridružite se nam
v prizadevanju, da naredimo svet bolj zdrav in srečen kraj.

Zacnite
——— Orjaški klek lahko blagodejno vpliva na kožo
——— Pačuli se uporablja za pomiritev in čiščenje
kože; lahko spodbuja občutek mirnosti
——— Bazilika je z zeliščnim okusom idealna
za pikantne recepte
——— Poprova meta B je osvežilna in močna
začimba za živila
——— Bergamotka deluje blagodejno in
pomirjevalno ob nanosu na kožo
——— Rimska kamilica pomirja kožo, lase in telo
——— Brinove jagode imajo pomirjujočo,
——— Rožmarin je zeliščna začimba za živila
prizemljitveno aromo; koristijo lahko tudi koži ——— Sandalovina pomaga koži in lasem; pomaga
dvigniti razpoloženje
——— Cimetova je močna, sladka začimba
za jedi
——— Sibirska jelka pomirja kožo
——— Cedra spodbuja čist in zdrav videz kože, ko
——— Sivka skrbi za zdravo kožo; uporablja se za
razredčena in nanešena na kožo
spodbujanje občutka sproščenosti
——— Cipresa pomaga izboljšati videz mastne kože ——— Smilj izboljšuje videz kože
——— Copaiba spodbuja gladko, čisto kožo
——— Timijan sveža začimba za živila
——— Čajevec čisti; skrbi za podporo koži;
——— Vetiver za prizemljitev in pomiritev
zdravo polt
——— Vrtnica Touch podpira kožo; ima cvetlično,
poživljajočo aromo
——— Črni poper obogati okus hrane
——— Dišeča kananga (Ylang Ylang) se uporablja
——— Zelena razredčena in nanesena na kožo
v parfumih ter izdelkih za nego las;
ohranja čist in zdrav videz kože
poživljajoča aroma
——— Zelenka uporablja se za blažilno
masažo po vadbi
——— Divja pomaranča poživlja in krepi
energičnost
——— Duglazija spodbuja pozitivno razpoloženje
ZNAČILNE MEŠANICE ETERIČNIH OLJ
——— Evkalipt nanesite na kožo in lase za
poživitveni učinek
——— dōTERRA Adaptiv™ sproščujoča in hkrati
krepi energičnost
——— Geranija spodbuja videz čiste in zdrave kože
——— Grenivka močan in kisel okus hrane;
——— dōTERRA Air™ pomirja čutila
dviga razpoloženje
——— AromaTouch™ nanesite na kožo za
spodbujanje občutka sproščenosti
——— Ingver je priljubljena kuhinjska začimba, znana
po topli aromi in pomirjujočih lastnostih
dōTERRA
Balance™ spodbuja ravnovesje
———
in pozitivne misli
——— Jasmin Touch izboljša razpoloženje; skrbi za
zdravo kožo; je osebna dišava
——— Citrus Bliss™ za obnovitev; pomaga pri
osredotočenosti in jasnosti misli
——— Kadilna bosvelija ob nanosu na kožo spodbuja
občutek sproščenosti; odpravlja videz
——— ClaryCalm™ zagotavlja blagodejen in
nepopolnosti kože
pomirjevalen učinek
——— Kardamom pikantna začimba, ki se uporablja ——— DDR Prime™ S pomirja dobro
pri kuhanju in pečenju
počutje (wellness)
——— Klinčki so začimba za kuhanje; osvežijo zadah ——— Deep Blue™ nanesite na kožo za blaženje
in hlajenje
——— Komarček Izrazita aroma in okus slada;
dodajte k vodi ali čaju
——— InTune™ spodbuja občutek jasnosti in
hkrati blaži
——— Koriander je začimba za hrano cvetličnega
okusa
——— On Guard™ B S toplim napitkom in sladicam
doda topel citrusni okus
——— Koriandrovi listi hrani dajo svež in dober okus
PastTense™
spodbuja sproščanje
——— Limeta obogati okus hrane
———
——— Limona obogati okus hrane; receptom doda ——— Salubelle™ spodbuja zdravje in
sladek in kiselkast pridih
pomlajevanje kože
——— Limonska trava ima subtilen, citrusni okus;
——— dōTERRA Serenity™ S spodbuja sproščanje
uporablja se v sladkih ali slanih receptih
in umirjanje
Majaron
začimba za živila; pri uživanju deluje ——— Smart & Sassy™ S spodbuja pozitivno
———
pomirjevalno in blagodejno
razpoloženje; zagotavlja hitrejšo revitalizacijo
——— Melisa se nanaša na kožo za spodbujanje
——— TerraShield™ združuje eterična olja, znana po
občutka sproščenosti
tem, da ščitijo pred zunanjimi vplivi okolja
——— Mira pomirja kožo; pomaga spodbujati
——— Joga kolekcija poveča učinek vadbe joge
čustveno ravnovesje
——— Zendocrine™ S dodajte k pijačam s citrusi,
čajem ali vodi
——— Muškatna kadulja pomirja in blaži kožo
——— Origano ostra in zeliščna začimba
——— ZenGest™ S uporabite po velikem ali
težkem obroku

POSAMIČNA ETERIČNA OLJA

DOBRO POČUTJE
——— Deep Blue Polyphenol Complex™ je posebej
zasnovan za zagotavljanje blažilnega in
hladilnega občutka udobja za celotno telo
——— Frakcionirano kokosovo olje pripomoček za
redčenje in vlažilno olje
dōTERRA
Lifelong Vitality Pack™
———
prehranska dopolnila
——— Dobro počutje TriEase™ enak delež eteričnih
olj limone, sivke in poprove mete v mehki
kapsuli; priročne za uporabo na potovanjih
ali na prostem
——— Phytoestrogen Lifetime Complex mešanica
standardiziranih fitoestrogenov in izvlečkov
polnovrednih živil
——— Zendocrine™ formula kompleksna zaščitena
mešanica eteričnih olj tangerine, rožmarina,
geranije, brinovih jagod in listov koriandra

OSEBNA NEGA
——— Correct-X™ blaži kožo in spodbuja občutek
olajšanja v primeru razdraženosti
——— HD Clear™ nega kože losjon za obraz in
čistilna pena za obraz
——— dōTERRA Salon Essentials™ zaščitni šampon
in hranilni balzam
——— dōTERRA™ SPA losjon za roke in telo dodajte
olja k temu blagemu losjonu

ŽIVLJENJSKI SLOG
——— dōTERRA Air™ bonboni predstavljajo
priročen način uživanja koristi mešanice
doTERRA Air™
——— Deep Blue Rub™ Krema za pomiritev
——— Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™ so difuzorji
za uporabo z meglico
——— On Guard™ bonboni so priročen način
uživanja prednosti mešanice On Guard™
——— On Guard™ penasto milo za roke je milo, po
katerem roke dišijo sveže in so citrusno čiste
On
Guard™ zobna pasta z učinkom beljenja
———
——— Veganske kapsule Prazne gelne kapsule

Na voljo tudi :

B Granule S Mehke kapsule

IZJAVA: Te informacije se uporabljajo izključno za izobraževalne namene in niso predvidene kot zamenjava za zdravniško oskrbo ali predpisovanje zdravljenja za kakršno koli specifično zdravstveno stanje. Za zdravniško oskrbo se obrnite na usposobljenega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Narava

JE BILA ČLOVEKOVO PRVO ZDRAVILO.
TAM LAHKO NAJDEMO VSE,

KAR POTREBUJEMO.
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