
Prehľad životného štýlu

Zitie



Chcete mať svoje zdravie vo 
vlastných rukách?
Predstavte si život, kde sa riešenia hľadajú jednoducho. 
Pomocou referenčnej príručky a škatuľky esenciálnych 
olejov dōTERRA CPTG™ poruke ste pripravený vyriešiť 
80 percent vašich priorít spojených so zdravím a 
pohodou. V obdobiach, keď potrebujete podporu 
špecialistov, sa spojte s lekárom, ktorý vás podporuje  
v hľadaní najlepších vedeckých a prírodných riešení. 

Gratulujeme,
Vaša voľba prevziať zodpovednosť za svoje 
celistvé zdravie do vlastných rúk, ponúka 
nové možnosti ako žiť naplno v každodennom 
živote. dōTERRA, v latinčine „dar Zeme“, vám 
poskytuje prírodné riešenia, aby ste sa mohli 
starať o celé svoje ja a zlepšili vaše fyzické, 
duševné a emocionálne zdravie a pohodu. 
Keď silné účinky esenciálnych olejov zažijete 
na "vlastnej koži", pochopíte, prečo dōTERRA 
spôsobuje prevrat v spôsobe, akým rodiny 
zvyšujú svoje zdravie a pohodu.
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Vytvorte si každodenné wellness návyky

Ochrana a obnova
Každodenne používajte produkt dōTERRA On Guard™ 
a kadidlo.

Očista a obnova 
Pridaním kvapky citrónu alebo tangerínky do vody 
získate osviežujúci nápoj.

Pokoj a uzemnenie
Použite dōTERRA Balance™ na pomoc s uvoľnením, 
a aby ste zostali uzemnený. 

Úľava
Produkt Deep Blue™ použite pred a po cvičení. 
Naneste ho na potrebné miesta.
 

Energia, podpora a sila
Maximalizujte váš denný príjem živín pomocou 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, trojice výživových 
doplnkov nabitých energiou, aby ste podporili vaše telo.

ZenGest TerraZyme™ je patentovaná kombinácia 
enzýmov, ktoré s najväčšiu pravdepodobnosťou  
v modernej výžive chýbajú.

PB Assist+™ dodá vášmu telu živé bakteriálne kultúry.

Pyramída wellness životného štýlu od spoločnosti dōTERRA znázorňuje, že wellness je 
kombináciou životného štýlu a starostlivosti o zdravie. Ak sa zameriate na životný štýl, 
svoje zdravie dosiahnete prirodzene a poľahko si ho udržíte. Najdôležitejšie sú vaše 
každodenné návyky. Ak budete dodržiavať princípy wellness pyramídy a používať účinné 
produkty spoločnosti dōTERRA, budete sa cítiť spokojnejšie ako kedykoľvek predtým. 

Wellness životný štýl

ROZUMNÁ 
STAROSTLIVOSŤ O SEBA

PROAKTÍVNA
ZDRAVOTNÁ  
STAROSTLIVOSŤ

ZNÍŽENIE VYSTAVENIA
SYNTETICKÝM LÁTKAM

ODDYCH  
A ZVLÁDANIE STRESU

POHYB

SPRÁVNE STRAVOVANIE
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Ohodnoťte sa v týchto oblastiach  (1-10)
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Správne stravovanie
Ak telu dodáte to, čo potrebuje, bude prosperovať. Základom je zdravá výživa. 
Doplnky spoločnosti dōTERRA sa skvele dopĺňajú s vašimi olejmi.

BALÍK CELOŽIVOTNEJ  
VITALITY dōTERRA 
Životne dôležité nespracované potraviny, 
mikroživiny a omega mastné kyseliny.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme vám pomôže užiť si výhody 
zdravej stravy tak, že zaistí, aby vaše telo 
dostávalo, čo potrebuje.

 

PB ASSIST+™ A PB ASSIST™ Jr 
Dodá vášmu telu živé bakteriálne kultúry.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
A IQ MEGA™ 
Dajte vášmu dieťaťu ráno dobrú výživu, 
ktorá pomôže jeho rastu a vývoju.
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ZELENÝ SMOOTHIE

  ½ mrazeného banánu 
 200 g mrazených čučoriedok alebo jahôd 

2 hrste baby špenátu alebo kelu 
375 – 400 ml nesladeného mandľového mlieka 

 1 naberačka proteínového prášku podľa vlastného výberu 
 1 kvapka esenciálneho oleja z tangerínky 

1 kvapka esenciálneho oleja  
zo semienka koriandra

Prísady spracujte v mixéri,  
kým nebudú najemno  

rozmixované.

OVSENÁ KAŠA

Do ovsenej kaše  
si pridajte škoricu,  

dōTERRA On Guard™  
alebo tangerínku.

PRIDAJTE DO

VODY
Pridajte tieto esenciálne oleje 
do neperlivej alebo perlivej vody 
pre lahodnú chuť:

• citrón
• limetka
• grapefruit a kasia
• limetka a grapefruit

Pridajte 1 kvapku mäty piepornej, 
zázvoru alebo dōTERRA  
On Guard™ do horúcej vody  
a máte upokojujúci čaj.

Jedzte nespracované, čerstvé jedlo

Znížte konzumáciu cukru, kofeínu, mliečnych výrobkov  
a spracovaných potravín

KAŽDODENNÉ NÁVYKY  
WELLNESS ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
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Cvičením si okrem iných významných priaznivých účinkov posilníte svaly 
a pomôžete svojmu srdcu a obehovej i lymfatickej sústave. Esenciálne 
oleje napomáhajú lepšiemu sústredeniu a zdraviu, ktoré vám pomôžu 
byť aktívnymi a silnými.

Pohyb

  

• shake s proteinovým práškom
• ovocná misa
•  1 kapsula Mito2Max™ s jedlom
•  aspoň 250 ml vody
•  1 Smart & Sassy™ gélová kapsula 

alebo 3 až 5 kvapiek  
Smart & Sassy™ vo vode

• shake s proteinovým práškom
• zeleninová rolka či zdravé jedlo
•  1 kapsula Mito2Max™ s jedlom
•  aspoň 250 ml vody
•  1 Smart & Sassy™ gélová kapsula 

alebo 3 až 5 kvapiek  
Smart & Sassy™ vo vode

•  bielkovina (podľa vlastného 
výberu) a zelenina

•  aspoň 250 ml vody
•  1 Smart & Sassy™ gélová kapsula 

alebo 3 až 5 kvapiek  
Smart & Sassy™ vo vode

RAŇAJKY

OBED

VEČERA

ZOPÁR TIPOV:

ZAMERAJTE SA NA CIEĽ  
Dajte si cieľ, ktorý vám pomôže zachovať si 
perspektívu a motiváciu. Vytýčte si  
merateľné krátkodobé ciele, ktoré vedú 
k vášmu dlhodobému cieľu, aby ste videli 
pokrok a udržali si motiváciu.

MYSLITE POZITÍVNE 
Ak si zachováte pozitívny prístup, lepšie si 
udržíte motiváciu a dosiahnete vytýčené ciele.

STRAVUJTE SA PESTRO 
Potraviny v prírodnom stave odlišných 
farieb poskytujú rôzne účinky. Pokúste  
ste zapojiť do vašej stravy všetky farby 
dúhy pre vyvážený príjem živín.

DBAJTE O HYDRATÁCIU 
Vypite 2 litre vody denne.  
Pridaním 3 až 5 kvapiek  
Smart & Sassy™ do každého 
pohára vody zlepšíte chuť.

PLÁN VÝŽIVY NA ENERGIU
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Aspoň 30 minút pohybu denne

Robte strečing alebo cvičte jogu, aby ste boli ohybnejší

ČOKOLÁDOVO-MÄTOVÝ SHAKE
235 ml kokosovej vody alebo mandľového mlieka 
2 naberačky čokoládového proteínového prášku  

podľa vlastného výberu 
1 kvapka mäty piepornej  

ľad (podľa chuti) 

Zmiešajte prísady, kým nebudú  
najemno rozmixované.

VYSKÚŠAJTE TIEŽ 
Zmiešajte svoj obľúbený 

proteínový prášok na 
náhradu jedla s mrazeným 

bobuľovým ovocím, banánmi 
a 3 kvapkami tangerínky.

DEEP BLUE™ 
Vmasírujte olej do požadovaných miest. 

Naneste pred a po cvičení podľa potreby. Skúste  
aplikovať olej Deep Blue™ a následne naneste vrstvu 
Deep Blue™ krému, čím dosiahnete lepší účinok.

DEEP BLUE  
POLYPHENOL COMPLEX™ 
Obsahuje výťažky zo zázvoru, kurkumín 
resveratrol a iné polyfenoly.

Užite 2 kapsuly s jedlom denne; 1 kapsulu ráno 
a jednu večer.

dōTERRA AIR™ 
Uvoľňuje dýchacie cesty.

Rozotrite 1 až 2 kvapky na hruď. V prípade  
potreby zrieďte.

MITO2MAX™ 
Podporte svoj zaneprázdnený životný štýl 
patentovaným receptom zo štandardizovaných 
výťažkov z rastlín a metabolických kofaktorov.

Užívajte 1 kapsulu denne.

Používajte ako dlhodobú náhradu  
kofeínových nápojov.

KAŽDODENNÉ NÁVYKY  
WELLNESS ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
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OBĽÚBENÉ TIPY NA POKOJNÝ SPÁNOK

POKOJNÉ SNY
Pred spaním naneste zopár kvapiek 
levanduľového oleja alebo  
dōTERRA Serenity™ na spodnú  
časť chodidiel.

HLBOKÝ SPÁNOK
Zoberte 1 až 2 gélové kapsuly  
dōTERRA Serenity™ pred spaním.

OKAMŽITÝ RELAX
Skombinujte 1 až 3 kvapky oleja  
z divokého pomaranča alebo vetiveru, 
ktoré nanesiete na nohy a chrbticu.

PETAL DIFUZÉR
Malý, praktický difuzér, ktorý sa dá použiť  
aj v noci. Má nočné svetlo a ďaleký dosah.

ĽAHKÉ DÝCHANIE
Kloktajte 1 až 2 kvapky dōTERRA 
On Guard™ a naneste dōTERRA Air 
na pokožku alebo použite inhalačnú 
tyčinku dōTERRA Air™.

RELAXAČNÁ SOĽ  
DO KÚPEĽA

350 g horkej soli 
10 kvapiek dōTERRA Balance™,  

dōTERRA Serenity™  
či levandule

Zmiešajte a pridajte  
do kúpeľa.

Oddych  
   a zvládanie stresu

Spánok zlepšuje náladu a vášmu telu poskytuje 
príležitosť na ozdravenie a obnovu. Používajte 
esenciálne oleje na podporu pokojných  
a uvoľnených pocitov.

8



Emocionálna rovnováha
Cíťte sa dobre a vyvážene. Rozpoznajte 
svoje pocity a zistite, ktoré oleje  
z dielne dōTERRA™ podporia vašu 
emocionálnu rovnováhu.

CONSOLE™  
Utešujúca zmes

Cíťte nádej, útechu  
a emocionálnu rovnováhu.

FORGIVE™  
Obnovujúca zmes
Vykročte do nového dňa  
s pocitom úľavy a obnovy.

PASSION™  
Inšpirujúca zmes
Opäť zažite nadšenie  
a pocíťte chuť riskovať  
a objavovať nové veci.

CHEER™  
Povznášajúca zmes
Zachovajte si dobrú náladu, 
pozitívny prístup a zvýšte  
pocity šťastia a pozitivity.

dōTERRA

dōTERRA
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KAŽDODENNÉ NÁVYKY  
WELLNESS ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

7 až 9 hodín kvalitného spánku každú noc

Každý deň sa venujte bdelej pozornosti či meditácii

PEACE™  
Uisťujúca zmes 

Podporte v sebe pocity istoty  
a vyrovnanosti a zamerajte

sa na pokoj a súčasnosť.

MOTIVATE™  
Povzbudzujúca zmes
Posilnite si vieru v seba samých. Buďte 
odvážnejší, sebavedomejší a popustite uzdu  
svojej tvorivosti, aby vaše snaženie prinieslo 
úžasné výsledky.
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PREČO HYDRATÁCIA?
• Lepšia nálada

• Podporuje prírodzené funkcie tela

• Zlepšuje celkovú wellness

TIP 
Pridávajte si každý deň 
do vody citrusové oleje 

namiesto umelých sladidiel 
a dochucovadiel.

VYSKÚŠAJTE SI PRODUKTY SPOLOČNOSTI  
dōTERRA NA 30 DNÍ PRE CELKOVÚ WELLNESS

Citrón  
Pridajte 1 kvapku do pohára s vodou raz denne

GX Assist™  
1 gélová kapsula denne s ranným alebo 
večerným jedlom

1. AŽ 30. DEŇ

Zendocrine™ gélové kapsuly 
1 gélová kapsula denne

V prírode sa striedajú cykly uvoľňovania a obnovy. Podobne 
sa musia regenerovať aj naše telá. Esenciálne oleje CPTG™ 
od spoločnosti dōTERRA podporujú proces prirodzenej 
obnovy tela, ktorý prispieva k zdraviu a pohode.

Balík celoživotnej vitality
2 kapsuly z každého produktu s jedlom každé 
ráno a večer

DDR Prime™  
gélové kapsuly  
1 gélová kapsula denne  
s ranným alebo 
večerným jedlom

PB Assist+™  
1 kapsula s raňajkami, 
obedom a večerou

11. AŽ 20. DEŇ

21. AŽ 30. DEŇ

ZenGest TerraZyme™  
1 až 3 kapsuly s jedlom každý deň
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ZUBNÁ PASTA dōTERRA 
ON GUARD™  
Osviežuje dych.

BALÍK ESENCIÁLNEJ  
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ 
Rad produktov s rastlinnými  
esenciálnymi olejmi na 
starostlivosť o pleť.

PRODUKTY dōTERRA  
SALON ESSENTIALS™ 
Prémiové produkty s esenciálnymi 
olejmi na vlasy: ochranný šampón  
a uhladzujúci kondicionér.

aspoň 8 až 10 pohárov vody denne

Nahraďte komerčné čistiace prostriedky a produkty 
osobnej starostlivosti

čistiaci 
koncentrát 
dōTERRA  
On Guard™ 

gél na 
pranie 
dōTERRA  
On Guard™  

penivé 
mydlo  
na ruky 
dōTERRA  
On Guard™  

ČISTENIE S RADOM ON GUARD

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

Rastlinné a netoxické riešenie na špinu, 
ktoré čistí a odstraňuje pachy.

KAŽDODENNÉ NÁVYKY  
WELLNESS ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
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KĽÚČENKA S 8 AMPULKAMI
Zbaľte si svojich 8 najpoužívanejších 
olejov a budete pripravení na všetko!

NAJOBĽÚBENEJŠIE OLEJE
Levanduľa 
ZenGest™ 

Mäta pieporná 
Kadidlo

dōTERRA Air™ 

dōTERRA On Guard™ 

Deep Blue™ 
Čajovník

Začnite pravidelne používať prírodné riešenia dōTERRA a urobte si  
z nich prvú líniu ochrany. Používajte dôveryhodnú referenčnú príručku 
o esenciálnych olejoch a zlepšite si prehľad o rozličných možnostiach, 
ktoré máte na dosah.

PASTTENSE™
Naneste na spánky, krk a ramená, 
aby ste dosiahli pozitívnu náladu.

CORRECT-X™ 
Použite na upokojenie pokožky.

dōTERRA ON GUARD™ 
pastilky a guľôčky
Konzumujte 1 kvapku alebo  
najviac 5 guľôčok denne.

LEVANDUĽA
Na upokojenie a utíšenie.

Rozumná starostlivost o seba
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POKOJ

• Kadidlo               • DDR Prime™ 
• xEO Mega™      • Bazalka 
• Bergamot          • Kopaiva

Esenciálne oleje na pomoc
POKOŽKA A VLASY

• Sallubelle™  
• Santalové drevo  
•  Starostlivosť o vlasy dōTERRA 

Salon Essentials™

• AromaTouch™      • Ylang-ylang 
• Alpha CRS+™       • Mäta pieporná 
• xEO Mega™

PODPORA

CELKOVÉ ZDRAVIE A POHODA

• ZenGest™           • Fenikel 

• Mäta pieporná   • Zázvor

UDRŽAŤ

•  Balík celoživotnej  
vitality dōTERRA

• dōTERRA On Guard™ 
• Citrón  • Čajovník    • Tymián

RELAX

• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™       
• Kadidlo             • Mäta pieporná 
• Levanduľa         • Ruža Touch

OŽIVENIE

• Zendocrine™      
• Zendocrine™ gélové kapsuly     
• Borievka    • Citrón    • Muškát

UVOĽNENIE NAPÄTIA

• AromaTouch™ 
• Deep Blue™ krém       
• Deep Blue™    • Citrónová tráva 
• Gaultéria           • Sibírska jedľa

Každodenným používaním esenciálnych olejov pomôžete posilniť a podporiť celkovú wellness.
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30 DŇOVÁ

PRODUKTOVÁ
ZÁRUKA

SPOKOJNOSTI

ODDYCH A ZVLÁDANIE 
STRESUPOHYB 

Balík celoživotnej vitality dōTERRA

Výživa, podpora a posilnenie

Súčasť zdravej stravy a pravidelného cvičenia

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Oživenie a revitalizácia

dōTERRA 
Balance™

Elevation™

Balík olejov dōTERRA Essential 
Aromatics™ Touch

Citrus Bliss™

Emocionálna podpora

Levanduľa

dōTERRA Serenity™

Gélové kapsuly dōTERRA Serenity™

Podpora spánku

Petal difúzer

Upokojenie a energia  

Mäta pieporná

ZÁKLADNÁ VÝŽIVA

Zabezpečte, aby ste žili lepší život zamerajúc sa na každú úroveň. Pozrite si ešte raz vaše ohodnotenia  
v každej oblasti na strane 3. Vyberte si želanú podporu z každej z nasledujúcich úrovní pyramídy wellness 
životného štýlu spoločnosti dōTERRA. 

Balík olejov dōTERRA Essential 
Aromatics™

Balík pre športovcov

Mito2Max™Deep Blue™

Balík denných návykov

PB Assist+™ZenGest TerraZyme™

Usite si svoj wellness plán na mieru

dōTERRA a2z Chewable™

IQ Mega™

PB Assist™ Jr
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dōTERRA 
On Guard™

ClaryCalm™

Kadidlo

Čajovník

Poznačte si požadované možnosti z 13. strany

TerraShield™

ZNÍŽENIE VYSTAVENIA  
SYNTETICKÝM LÁTKAM

ROZUMNÁ STAROSTLIVOSŤ 
O SEBA

Citrón Tangerínka

Čistiaci 
koncentrát 
dōTERRA  
On Guard™  

Balík esenciálnej 
starostlivosti o pleť

Zubná pasta 
dōTERRA  
On Guard™  

Šampón  
a kondicionér

Gél  
na pranie 
dōTERRA 
On Guard™  

Penivé mydlo 
na ruky 
dōTERRA  
On Guard™ 

Pomoc s prečistením

Čistenie s radou On Guard™

Ochrana a obnova

Osobná starostlivosť

Cielená podpora

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

Balík dōTERRA Touch™

DDR Prime™
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Dosiahnite svoje wellness ciele!

Najvyššie priority v oblasti zdravia a pohody pre vás  
a vašu rodinu

1.

2.

3.

90-dňové ciele

Napíšte si svoje priority v oblasti zdravia a pohody a nájdite riešenia. Vaše riešenia nájdete na 13. a 17. strane a v referenčnej príručke.

Referenčná príručka či aplikácia o esenciálnych olejoch:

Riešenia, ktoré máte alebo potrebujete

Vytvorte si váš denný wellness plán. Vyberte si riešenia, ktoré ste identifikovali vyššie, a zaveďte ich do svojho každodenného plánu.

Žite naplno s riešeniami v oblasti zdravia a pohody. Vytvorte si 90-dňový plán zdravia a pohody pridaním produktu,  
ktorý potrebujete, na vaše objednávky LRP (odporúčané spracovať medzi piatym a pätnástym dňom v mesiaci).

= lokálne = s jedlom

Každodenné wellness návyky
Balík celoživotnej vitality dōTERRA  J

kadidlo  L  
ZenGest TerraZyme™  J  
dōTERRA On Guard™
citrón

ZenGest TerraZyme™  J

dōTERRA Balance™  L

Balík celoživotnej vitality dōTERRA  J

ZenGest TerraZyme™  J

PB Assist+™  J

levanduľa  L  

 RÁNO POOBEDE VEČER

JL

Aké iné rozhodnutia vám pomôžu podporiť vaše ciele? (napr. piť viac vody, spánok, pohyb, úprava stravy a pod.)

/           /           /           

4

Wellness prehlad

CELKOVÉ PV

LRP - 1. MESIAC LRP - 2. MESIAC LRP - 3. MESIACdátum: dátum:dátum:

CELKOVÉ PV CELKOVÉ PV
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UPOZORNENIE: Tieto informácie slúžia iba na informačné účely a nie sú náhradou za zdravotnú starostlivosť alebo predpísané lieky na konkrétne zdravotné ťažkosti. V prípade potreby liečby sa obráťte na kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 SAMOSTATNÉ OLEJE

—  Bazalka Bylinková chuť ideálna  
do slaných receptov

—  Bergamot Upokojujúce a utišujúce účinky  
pri lokálnom použití

—  Borievka Má upokojujúcu, uzemňujúcu arómu; 
môže byť prospešná pre pokožku

—  Čajovník Čistiace vlastnosti; podpora pleti; 
zdravá pokožka

—  Cédrové drevo Na čistú a zdravo vyzerajúcu 
pokožku, ak sa rozriedi a nanesie na pokožku

—  Čierne korenie Zvýrazňuje chuť jedál
—  Citrón Dochucovadlo do jedál; receptom 

dodáva sladkú a výraznú chuť
—  Citrónová tráva Má jemnú citrusovú chuť; 

použite do sladkých alebo slaných receptov
—  Cyprus Pomáha zlepšiť vzhľad mastnej pokožky
—  Divoký pomaranč Na povzbudenie a energiu
—  Douglaská jedľa Podporuje pozitívnu náladu
—  Eukalyptus Nanesením na pokožku a na vlasy 

dosiahnete oživujúci účinok
—  Fenikel Výrazná aróma a chuť sladkého drievka; 

pridajte do vody alebo do čaju
—  Gaultéria Na upokojujúcu masáž po cvičení
—  Grapefruit Ostrá a kyslá chuť; zlepšuje náladu
—  Jazmín Touch Povznáša náladu; môže podporiť 

zdravú pleť; osobný parfum
—  Kadidlo Vyvoláva pocity uvoľnenosti, pri 

lokálnom použití na pokožke znižuje výskyt 
kožných nedokonalostí

—  Kardamón Chutné korenie do jedál na varenie 
a pečenie

—  Klinček Korenina na varenie; podporuje 
svieži dych

—  Kopaiva Na hladkú a čistú pokožku
—  Koriandrová vňať Jedlám dodáva sviežu, 

lahodnú chuť
—  Levanduľa Môže podporiť zdravú pleť; používa 

sa na vyvolávanie pocitov uvoľnenia
—  Limetka Vylepšuje chuť jedla
—  Majorán Dochucovadlo; utišujúci, pozitívny 

účinok po vnútornom požití
—  Mäta pieporná    Osviežujúce, silné 

dochucovadlo jedál
—  Medovka Používajte na pokožku na podporu 

pocitov uvoľnenia
—  Muškát Na čistú a zdravo vyzerajúcu pokožku
—  Myrha Upokojuje pokožku; pomáha podporiť 

emocionálnu rovnováhu
— Oregano Korenistá, bylinková príchuť do jedál
—  Pačuli Používajte na upokojenie a prečistenie 

pokožky; môže podporovať pocity pokoja
—  Rozmarín Bylinné dochucovadlo jedál
—  Rumanček rímsky Upokojujúci účinok  

na pokožku, vlasy a telo

—  Ruža Touch Podporuje pleť; kvetinová, 
povznášajúca aróma

—  Šalvia Upokojuje a utišuje pokožku
—  Santalové drevo Podporuje pleť a vlasy; 

pomáha povzniesť náladu
—  Semienko koriandra Ľahké, kvetinové 

dochucovadlo do jedál
—  Sibírska jedľa Upokojujúci účinok na pokožku
—  Škorica Silná, sladká korenina na 

dochucovanie jedál
—  Slamienka Zlepšuje vzhľad pokožky
—  Tuja Má schopnosť prospievať pokožke
—  Tymián Svieže, bylinkové dochucovadlo do jedál
—  Vetiver Na pokoj a rozvahu
—  Ylang-ylang Používa sa v parfumoch 

a prípravkoch na starostlivosť o vlasy; 
povznášajúca aróma

—  Zázvor Populárna kuchynská korenina, 
známa svojou hrejivou arómou a 
upokojujúcimi vlastnosťami

 PATENTOVANÉ ZMESI OLEJOV

—  dōTERRA Adaptiv™ Na relaxáciu a tiež  
na energiu

—  dōTERRA Air™ Upokojuje zmysly
—  AromaTouch™ Nanášajte na pokožku  

na podporu pocitov uvoľnenia
—  dōTERRA Balance™ Podporuje rovnováhu  

a pozitívne myšlienky
—  Citrus Bliss™ Na povzbudenie; pomáha 

podporiť sústredenie a jasnú myseľ
—  ClaryCalm™ Má upokojujúci a utišujúci účinok
—  DDR Prime™  K   Na celkovú wellness
—  Deep Blue™ Po lokálnom nanesení poskytuje 

úľavu a ochladenie
—  InTune™ Podporuje pocit jasnej mysle pričom 

dodáva utišujúce vlastnosti
—  Kolekcia na jógu Zvyšuje účinnosť cvičenia 

jogy; napomáha sebavedomiu
—  dōTERRA On Guard™  G  K   Do horúcich 

nápojov a dezertov pridá hrejivé  
citrusové okorenenie

—  PastTense™ Napomáha relaxácii
—  Sallubelle™ Na zdravú pokožku a omladzovanie
—  dōTERRA Serenity™  K   Podporuje relaxáciu 

a upokojenie
—  Smart & Sassy™  K   Vyvoláva pozitívnu náladu; 

prináša osviežujúci vánok
—  TerraShield™ Je spojením esenciálnych 

olejov, o ktorých je známe, že chránia pred 
environmentálnymi nepríjemnosťami

—  Zendocrine™  K   Pridajte do citrusových 
nápojov, čajov alebo do vody

—  ZenGest™  K   Použite po výdatných  
či ťažkých jedlách

 WELLNESS

—  Balík celoživotnej vitality dōTERRA 
Doplnok stravy

—  Deep Blue Polyphenol Complex™ Špeciálne 
vyvinutý produkt, ktorý telu poskytuje 
upokojenie a chladivú úľavu

—  Frakcionovaný kokosový olej Na pomoc pri 
riedení a zvlhčovanie pokožky

—  Fytoestrogén celoživotný komplex Zmes 
štandardizovaných rastlinných fytoestrogénov 
a výťažkov z nespracovaných potravín

—  TriEase™ gélové kapsule Rovnaké množstvo 
esenciálneho oleja z citrónu, levandule a mäty 
piepornej v gélovej kapsuly; praktické pri 
cestovani alebo pri pobyte vonku

—  Zendocrine™ komplex Patentovaná zmes 
esenciálnych olejov z mandarínky, rozmarínu, 
muškátu, borievky a koriandrovej vňate

 

 OSOBNÁ STAROSTLIVOST

—  Correct-X™ Upokojuje pokožku a podporuje 
úľavu, keď sa vyskytnú podráždenia

—  HD Clear™ starostlivosť o pleť Mlieko  
a gél na tvár

—  Krém na ruky a telo dōTERRA™ SPA 
Záklavový krém, do ktorého si pridáte oleje

—  dōTERRA Salon Essentials™ Ochranný 
šampón a zvláčňujúci kondicionér

 BEŽNÁ STAROSTLIVOST

—  Cukríky dōTERRA Air™ Praktický spôsob ako 
dodať účinky zmesi dōTERRA Air™

—  Deep Blue™ mlieko Upokojujúce mlieko
—  Bieliaca zubná pasta dōTERRA On Guard™ 

Bieliaca zubná pasta
—  Cukríky dōTERRA On Guard™ Praktický spôsob 

ako dodať účinky zmesi dōTERRA On Guard™
—  Penivé mydlo na ruky dōTERRA On Guard™ 

Zanechá na rukách sviežu a citrusovo čistú vôňu
—  Lumo/Petal/Pilot/Volo difuzér Difuzéri na 

rozptyľovanie hmly
—  Vegetariánske kapsuly Prázdne gélové kapsuly

Tiež dostupné ako:     G   guľôčky     K   gélové kapsuly

17



Kúpte 1 balíček
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
alebo balíček živín na každý deň

Ako si vytvorím alebo zmením vernostnú objednávku? 
•  Prihláste sa na stránke mydoterra.com. Kliknite na možnosť 

„Vytvoriť novú šablónu LRP“ alebo upravte položky v existujúcej 
LRP objednávke.

Ako si zruším vernostnú objednávku? 
•  Svoju vernostnú objednávku si môžete zrušiť kedykoľvek telefonicky 

alebo e-mailom na adrese europeanorders@doterra.com.  
Zákaznícky servis dōTERRA vám pomôže s uplatnením všetkých 
voľných vernostných bodov, ktoré ste si nazbierali. Ak vašu 
vernostnú objednávku zrušíte, vrátite sa k počiatočnému percentu 
LRP na úrovni 10 %, keď sa vrátite k stálemu nakupovaniu 
prostredníctvom objednávky LRP.

Čo ak chcem produkt vrátiť? 
•  dōTERRA refunduje 90 percent nákupnej ceny, ak sú produkty 

otvorené alebo použité a 100 percent nákupnej ceny, ak produkty nie 
sú otvorené do 30 dní od nákupu.

Môžem mať viac ako jednu vernostnú objednávku? 
•  Áno. Ak potrebujete viac ako vašu mesačnú objednávku, jednoducho 

zmeňte vašu vernostnú objednávku a nechajte ju prebehnúť opäť v 
ktorýkoľvek deň (dni) v mesiaci si zvolíte. Nastavte si toľko objednávok, 
koľko potrebujete. Nezabudnite zrušiť všetky objednávky, ktoré si 
neželáte dostať nasledujúci mesiac.

Kedykoľvek chcete, môžete si urobiť štandardnú veľkoobchodnú objednávku s 25-percentnou zľavou z 
maloobchodnej ceny, ale ak chcete nakupovať čo najvýhodnejšie, vytvorte si objednávku LRP (program 
vernostných odmien), čím ušetríte ešte viac a môžete získať aj produkt zdarma.

Kedy môžem využiť svoje vernostné body? 
•  Vaše vernostné body vypršia 12 mesiacov od dátumu vydania  

a môžete ich využiť od momentu, keď ich získate.

Ako dosiahnem 100-percentnú kompenzáciu poštovného? 
•  50 percent vašich nákladov za dopravu sa preplatí v bodoch 

v rámci odmien za dopravu, keď zadáte akúkoľvek vernostnú 
objednávku. Zvyšných 50 percent sa preplatí v rámci odmien  
za dopravu, ak sa vernostná objednávka spracuje online bez 
toho, aby ste volali zákaznícky servis.

Ako získam maximum z akciových ponúk spoločnosti dōTERRA?  
•  Zadajte vernostnú objednávku za aspoň 125 PV (Osobný objem) 

medzi prvý a pätnástym dňom v mesiaci. To spôsobí, že získate 
produkt mesiaca zdarma a budete môcť využiť všetky ostatné 
akcie. Sledujte PV a nie cenu, pretože mnohé akcie sú viazané  
na PV a začínajú v prvý deň v mesiaci

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O PROGRAME 
VERNOSTNÝCH ODMIEN

OSOBNÝ OBJEM (PV) MUSÍ PRESIAHNUŤ 1 50 100 125
Na udržanie vernostných bodov

Na získanie 10 až 30 % úrovne zbierania bodov a jej zvýšenia

Na kvalifikovanie sa na provízie

Na získanie produktu mesiaca zdarma
(pre objednávky spracované od 1. do 15. mesiaca)

Vernostné odmeny Najmúdrejší spôsob nákupu

+ Vyberte si ľubovoľnú kombináciu maximálne 2 ďalších produktov 
z nižšie uvedených položiek za znížené ceny

Deep Blue 
Polyphenol Complex™ 

Mito2Max™
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Účinnosť

Pomocou referenčnej príručky nájdete 
riešenia akýchkoľvek problémov.

Na rôznych ľudí zaberajú rôzne 
oleje. Ak sa nedostavujú požadované 
výsledky, vyskúšajte iné oleje alebo iné 
spôsoby aplikácie. 

Masírovaním zvýšite účinky a podporíte 
rýchle vstrebávanie.

Vyskúšajte rôzne či viaceré  
metódy uplatnenia.

Osvedčené postupy

Svoje oleje si udržíte v najlepšom 
stave tak, že ich nebudete vystavovať 
extrémnym teplotám alebo priamemu 
slnečnému žiareniu.

Oleje používajte v sklenených nádobách, 
keďže plastové nádoby by sa mohli  
časom rozložiť.

Oleje dōTERRA™ sú veľmi silné. Ak chcete 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky, používajte 
ich v menšom množstve a častejšie.

Ako získam 30 percent späť vo vernostných 
bodoch ZDARMA?
•  Vaše percento LRP rastie priebežne od prvého mesiaca, keď si 

objednáte po registrácii.
•  Vaše počiatočné percento LRP závisí od balíka, ktorý ste 

si kúpili, keď ste začínali. Nech už začnete s akýmkoľvek 
percentom, každé 3 mesiace ho zvýšite o 5 percent, až kým 
nedosiahnete maximum 30 percent v rámci percenta LRP.

Ako si uplatním svoje vernostné body?
•  Vo vašom virtuálnom nákupnom košíku vyberte „Použiť body“ 

na produkty, na ktoré si chcete uplatniť svoje vernostné body. 
Nové body sa pripočítavajú v 15. deň nasledujúceho mesiaca 
po zadaní každej objednávky.

ZÁKLADNÉ TIPY

Vernostné odmeny Najmúdrejší spôsob nákupu

ZÍSKAJTE AŽ 30 % VO VERNOSTNÝCH BODOCH ZDARMA
Vaše percento LRP priebežne rastie.

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
1. až 3. mesiac 4. až 6. mesiac 7. až 9. mesiac 10. až 12. mesiac 13 a viac mesiacov

25 % VEĽKOOBCHODNÁ ZĽAVA

CELKOVÁ ÚSPORA A KREDIT:

PERCENTUÁLNA ÚROVEŇ VERNOSTNÝCH BODOV:

35 % 40 % 45 % 50 % 55 %

Bezpečnosť

Vyhýbajte sa kontaktu s očami, vnútornou 
časťou nosa a ucha.

Zrieďte s frakcionovaným kokosovým 
olejom pre citlivú pokožku a lepšie  
vstrebávanie. Prečítajte si pokyny 
spoločnosti dōTERRA o citlivosti.  
Z praktických dôvodov má rad dōTERRA 
Touch™ oleje, ktoré už sú vopred zriedené.

Po lokálnom nanesení citrónu, divokého 
pomaranča, bergamotu, limety  
a grapefruitu či iných citrusových 
olejov sa vyhnite slnečnému žiareniu  
až po dobu 12 hodín.

Prečítajte si etikety a sledujte odporúčania.
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KAŽDÁ FĽAŠKA PRINÁŠA ZMENU
Neustále používanie produktov dōTERRA môže zmeniť váš život ako aj životy pestovateľov a ich rodín na celom svete.  

Každá kvapka oleja predstavuje ruky, ktoré sa starali o pôdu pre všetok náš úžitok.

PODEĽTE SA S TÝMI,  
KTORÝCH MILUJETE 

VYBUDUJTE SI PRÍJEM  
A ZOHRAJTE DÔLEŽITÚ ÚLOHU 

ZMEŇTE ŽIVOTY INÝCH
Staňte sa hostiteľom/hostiteľkou 

kurzu dōTERRA s vašimi  
priateľmi a rodinou! 

Členské č.
Heslo

Prihláste sa na mydoterra.com

Vaša kľúčová podpora
Telefón
E-mail

Telefón

Ďalšia podpora

Nadchádzajúce lokálne alebo online kurzy a podujatia

E-mail

ZMEŇTE VAŠU BUDÚCNOSŤ
Odštartujte vaše podnikanie v spoločnosti 

dōTERRA tým, že budete zdieľať a podporovať 
prírodné riešenia a učiť ostatných,  

ako robiť to isté.

Rozhodnite sa pre dōTERRA 
Daily Drop™  
Séria e-mailov o životnom 
štýle na doterra.com v časti 
Living alebo v aplikácii, ktorú si 
môžete stiahnuť.

Séria Empowered Life
doterra.com/US/en/empowered-life-series
Pozrite si túto sériu webinárov a naučte 
sa viac sa o všetkých spôsoboch, akými 
môžete použiť produkty dōTERRA.

Dalsie informácie

*60219716*
   60219716v3 EU SK

* Všetky slová so symbolmi ochranných či registrovaných ochranných známok sú 
ochranné či registrované ochranné známky spoločnosti dōTERRA Holdings, LLC.

S časopisom Living Magazine  
sa dozviete viac a dostanete  
skvelé nápady

Získajte referenčnú 
príručku k olejom alebo 
mobilnú aplikáciu

Tímový hovor/webová stránka/skupina (skupiny)  
na Facebooku

Pozrite si kontakt na doterraeverday.eu/contact 
pre úplný zoznam kontaktných informácií 
európskeho zákazníckeho servisu


