Dobrodošli pri znamki

™

Preizkušena in zaupanja
vredna znamka
Živimo v času, ki nam omogoča enostaven dostop do možnosti in idej za izboljšanje
našega počutja.
Odgovor boste našli v lastnih izkušnjah. Zaupajte si, medtem ko spoznavate preproste, varne
in krepilne rešitve.
Šele ko boste osebno izkusili koristne učinke eteričnih olj, boste razumeli, zakaj dōTERRA™
družinam ponuja povsem drugačen način zagotavljanja dobrega počutja.

Eterična olja s certifikatom CPTG
(certificirana čista testirana olja)

™

V svet eteričnih olj – intenzivnih in naravnih aromatičnih spojin – vas lahko
popelje svež vonj borovcev, pomirjajoče dišeča sivka ali poživljajoč vonj limone.
Eterična olja se v naravi skrivajo v različnih delih rastlin: koreninah, steblu, listih, smoli,
cvetovih in lupini. Rastlinam omogočajo lažje prilagajanje na nenehne spremembe
v okolju, saj jih varujejo pred škodljivimi vplivi in jim dajejo koristne lastnosti.
Po destilaciji, s katero se zagotovi njihova čistost, moč in učinkovitost, postanejo
aromatične spojine iz rastlin zanesljivo sredstvo za ohranjanje dobrega počutja
celotne družine.

Vizija znamke doTERRA

™

Ime »dōTERRA« je izpeljanka iz latinske besedne zveze, ki pomeni »dar zemlje«.
Spomladi 2008 je skupino zdravstvenih delavcev in poslovnežev z bogatimi izkušnjami na področju
blagodejnih učinkov eteričnih olj združila skupna vizija, s katero želijo svetu predstaviti nov
standard za eterična olja preverjene kakovosti.
Želeli so ponuditi nekaj drugačnega, kar bi pritegnilo širšo množico – posameznike,
ki se z eteričnimi olji še niso srečali, kot tudi strokovnjake na tem področju.
Čeprav družba dōTERRA beleži izjemno rast, si ti isti posamezniki prizadevajo
za ohranitev kulture majhnega podjetja, kjer lahko vsi izrazijo svoje mnenje
in sodelujejo pri odločanju.

Ključna dejstva

• 2008 – C
 ertifikat CPTG™ (certificirana čista testirana olja) postane simbol glavnega postopka za zagotavljanje
kakovosti dōTERRA™.
• 2010 – U
 stanovljena je pobuda dōTERRA Healing Hands: človekoljubna organizacija, ki želi svetu pomagati in ga
navdati z upanjem.
• 2014 – Družba dōTERRA s pobudo Co-Impact Sourcing™ zagotavlja eterična olja najvišje kakovosti, pri tem pa skrbi tudi za krepitev
ekonomskega položaja pridelovalcev in skupnosti, kjer pridobivajo eterična olja.
• 2018 – V eč kot 5.000.000 Wellness Advokatov s preprostimi, varnimi in krepilnimi rešitvami korenito spreminja način,
kako družine skrbijo za dobro počutje svojih članov.

Zaradi naše vizije, s katero želimo svetu ponuditi nov standard za eterična olja preverjene kakovosti, smo v družbi dōTERRA
posvečeni vlaganju v razvoj znanosti o eteričnih oljih. To uresničujemo na različne načine pod vodstvom visoko usposobljene
raziskovalne in razvojne ekipe družbe dōTERRA.
Ta oddelek sestavljajo doktorji znanosti in izkušeni strokovnjaki, ki zbirajo podatke iz znanstvenih in kliničnih raziskav, določajo
raziskovalne potrebe, načrtujejo in izvajajo študije ter pripravljajo predstavitve rezultatov teh raziskav. Za izvajanje teh študij
je družba dōTERRA vzpostavila stike z raziskovalnimi bolnišnicami, univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, ki jih
ohranja in razvija še naprej.
Končni cilj je zagotoviti boljše razumevanje delovanja eteričnih olj: kako sestavine eteričnih olj učinkujejo med seboj, kako
eterična olja delujejo na celice, kako vplivajo na ljudi in kako lahko izboljšajo pogoje v naših domovih in drugih okoljih.
Te študije navadno predstavimo na vsakoletnih svetovnih in evropskih srečanjih, nato pa dostop do njih omogočimo tudi prek
drugih kanalov. Wellness Advokatom in veleprodajnim strankam (Wholesale Customers) družbe dōTERRA nudijo informacije
in pomoč pri izbiri najboljših in najkoristnejših načinov uporabe eteričnih olj.

Vsestranska uporaba
Eterična olja nam pomagajo ohranjati lastno zdravje in zdravje naše družine na naraven in varen način, ne glede na to ali jih
zaužijemo, vdihavamo aromatične dišave ali jih nanašamo na kožo.
dōTERRA™ ponuja vrsto posameznih eteričnih olj in številne posebne mešanice. Vsako eterično olje ima edinstvene koristne učinke,
ki se pri mešanju z drugimi eteričnimi olji le še okrepijo.
Poleg posameznih eteričnih olj in zaščitenih mešanic lahko eterična olja najdete tudi v številnih običajnih izdelkih. Z nekaterimi
ste se verjetno že srečali: zelenko v žvečilnem gumiju, čajevcem v izdelkih za lase in poprovo meto v zobni pasti.

dōTERRA™ nenehno išče nove in inovativne načine, kako vključiti koristi eteričnih
olj v izdelke, ki jih uporabljate vi in vaša družina.
• Nega kože
• Nega las
• Izdelki SPA

• Dodatki za dobro počutje
• Dom in čiščenje
• Uravnavanje telesne teže

Mešanica tradicionalnega
in sodobnega
Ko gre za vaše zdravje in zdravje vaše družine, želite biti
povsem prepričani, da so izdelki, ki jih uporabljate, varni
in učinkoviti. Pri eteričnih oljih to pomeni prepletanje
tradicionalnega in sodobnega pristopa.
Družba dōTERRA™ za pridobivanje svojih eteričnih olj uporablja
globalno mrežo kmetovalcev in pridelovalcev. Na podlagi znanja
preteklih rodov ti pridelovalci natančno vedo, kdaj je najboljši čas
za nabiranje rastlin in katere dele rastlin je treba nabrati, da se
zagotovi največja možna čistost in moč eteričnih olj.

Vendar pa pri pridobivanju eteričnih olj nima ključnega pomena le nabiranje
rastlin. Nujno je tudi poznavanje postopka destilacije, saj lahko na sestavo
eteričnega olja vpliva vsaka najmanjša podrobnost. Prav zato v družbi d TERRA
zaupamo pridelovalcem, ki so izpopolnili postopek pridelave na podlagi znanja in
modrosti prejšnjih rodov.

Zavezanost družbe dōTERRA™ k zagotavljanju kakovosti pa zajema še precej več kot le ustrezno pridobivanje eteričnih
olj. Uporablja namreč tudi sodobne metode preizkušanja, ki zagotavljajo ustrezno čistost, moč in gostoto. S pomočjo
najsodobnejših tehnologij in svetovno priznanih kemikov, specializiranih za analizo in prepoznavanje aromatičnih spojin,
družba dōTERRA preizkusi vse serije svojih eteričnih olj, da vam lahko vsakokrat zagotovi najčistejše in najkakovostnejše olje.
Različni načini preizkušanja so del protokola za zagotavljanje kakovosti po standardu CPTG™ (certificirana čista testirana olja).
Če olje pridobi certifikat CPTG, ste lahko prepričani v njegovo čistost, moč in učinkovitost.
dōTERRA sodeluje s kemiki, biologi in mikrobiologi, botaniki in zdravstvenimi delavci, da zagotovi celovito razumevanje
postopkov, potrebnih za ustrezno pridobivanje, analizo in uporabo eteričnih olj.

*Analiza s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (PK/MS)

Protokol CPTG vključuje naslednje preizkuse
• organoleptične preizkuse,
• masno spektrometrijo*,
• plinsko kromatografijo*,
• mikrobiološke preizkuse,
• Fourierjevo transformacijsko infrardečo
spektroskopijo (FTIR),
• preizkuse kiralnosti,
• izotopsko analizo,
• preizkuse za prisotnost težkih kovin (po potrebi).
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Preproste,
varne in
krepilne rešitve
Vsak posameznik se na eterična olja odzove na
svoj način, njihov pozitiven vpliv na življenje pa
je izkusilo že na tisoče ljudi.
Morda ste tudi že slišali kakšno ganljivo zgodbo
od Wellness Advokatov, veleprodajnih strank
(Wholesale Customers) ali drugih uporabnikov
eteričnih olj.

Ko boste osebno izkusili učinke eteričnih olj, se boste želeli podrobneje seznaniti z njihovimi
koristnimi lastnostmi, načini uporabe in morda tudi z možnostmi za razvoj lastnega posla.
Družba dōTERRA™ posveča veliko pozornosti pripravi izobraževalnih vsebin, ki jih najdete
na našem spletnem mestu doterra.com.

Zavedamo se tudi številnih drugih darov eteričnih olj kot tudi naše obveznosti, da te darove delimo z drugimi.
S strategijo, imenovano »Co-Impact Sourcing«, si družba dōTERRA prizadeva izboljšati življenje ljudi in skupnosti po vsem svetu.
Mnoga eterična olja, ki jih ponuja dōTERRA, so pridobljena v državah v razvoju, kjer so pridelovalci in destilarne pogosto povsem
odvisni od tretjih oseb. Projekt Co-Impact Sourcing spodbuja združevanje pridelovalcev in destilarn, tako da sodelovanje tretjih
oseb ni več potrebno. Lokalne skupnosti imajo na ta način zagotovljeno pravično in redno plačilo, kar ne pomaga le pri pridelavi
in pobiranju pridelka, ampak neposredno vpliva tudi na samo skupnost. dōTERRA sodeluje z omenjenimi združbami in nudi vire,
orodja in izobraževanja, potrebna za ustanavljanje in ohranjanje dolgotrajnega partnerstva.
Poleg poslovnega vidika projekta Co-Impact Sourcing si družba dōTERRA prizadeva tudi za izboljšanje življenja družin v teh
skupnostih s pobudo dōTERRA Healing Hands. Healing Hands je mednarodna, registrirana neprofitna organizacija, ki je zavezana k
izboljšanju življenja in vlivanju upanja milijonom ljudi po vsem svetu.
Organizacija Healing Hands je sodelovala v številnih projektih, med drugim pri:
• zagotavljanju mikroposojil za financiranje podjetnikov v skupnostih v razvoju,
• čiščenju vodnjakov in pripravi programov,
• gradnji in obnovi šol in klinik,
• zagotavljanju medicinske opreme ter virov za bolnišnice in klinike,
• izobraževanju o higieni in zdravju.

S pobudo Healing Hands želimo svetu pomagati in ga navdati z upanjem,
ustvariti možnosti za življenje brez bolezni in revščine ter naučiti ljudi po
vsem svetu, kako živeti samozadostno.
Organizacija Healing Hands sodeluje pri različnih projektih po
vsem svetu. Namenske donacije v vrednosti 100.000 $ so bile
zagotovljene za Piuro v Peruju in regijo Chiquimula v Gvatemali
za ustanovitev novih skladov za mikroposojila. Ta posojila se
uporabljajo za financiranje podjetnikov znotraj posamezne
skupnosti. Pobuda Healing Hands je med drugim financirala
tudi humanitarne projekte, v okviru katerih so darovali gradbeni
material družinam na Filipinih po pustošenju tajfuna Haiyan in
zgradili nov vodovodni sistem na Haitiju za oskrbo vaščanov s

čisto vodo, ki je ni treba prekuhavati. Healing Hands, ki aktivno
sodeluje pri izobraževanju in zagotavljanju zdravniške pomoči,
je poleg tega prispevala tudi k obnovi in gradnji šol v Gvatemali
in na Haitiju. Zdravstvenemu centru v Gani , kjer primanjkuje
zalog, so podarili medicinsko opremo in potrebščine za oskrbo
bolnikov. V Boliviji je organizacija Healing Hands pomagala pri
gradnji dodatnih prostorov v zdravstvenem centru Jalsuri zaradi
vse večjih potreb klinike.

Poskrbite za svoje zdravje in dobro počutje
Zavedamo se, da želite le najboljše, ko gre za vaše zdravje in zdravje vaših najbližjih. Z izdelki dōTERRA™ boste dobili natanko to.
Vabimo vas, da se sami prepričate, kaj vse vam lahko ponudijo eterična olja in izdelki z dodatkom eteričnih olj dōTERRA.
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Glavni učinki
• Osvežuje in obnavlja kožo.
• Vsebuje spodbudne in poživljajoče učinkovine.
• Ima visoko vsebnost antioksidantov,
ki so ključni za splošno dobro počutje.
• Pozitivno vpliva na um in telo.
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