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พร้้อมที่่�จะใส่่ใจตััวเองแล้้วหร้ือยััง?

จิินตนาการถึึงชีีวิิตทีี่�ค้น้พบวิ่าวิิธีีการแก้ปััญหาเป็ันเร่�องง่าย โดเที่อรร์่า

ไดจ้ิัดเตรียมค้่่ม่ออา้งอิงและผลิตภััณฑ์น์ำ�ามันหอมระเหยเกรดคุ้ณภัาพ

มาตรฐาน CPTG ทีี่�มีปัระสิิที่ธิีภัาพหลากหลายและค้รอบค้ลุม เพ่�อ

ใหคุ้้ณพรอ้มทีี่�จิะใสิ่ใจิในตัวิเอง หากคุ้ณตอ้งการค้วิามชี่วิยเหล่อจิาก

ผ่เ้ชีี�ยวิชีาญ ลองปัรึกษาผ่เ้ชีี�ยวิชีาญดา้นนำ�ามันหอมระเหยทีี่�จิะชี่วิย

ใหคุ้้ณค้น้หาแนวิที่างแก้ไขปััญหาทีี่�ดีทีี่�สิุด ที่ั�งเชิีงวิิที่ยาศาสิตรแ์ละ

ธีรรมชีาติ 

คุุณเลื้อกม่ส่่วนร้่วมแล้ะกำ�หนดก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พแบบองคุ์ร้วมของตััวคุุณเอง แล้้วคุุณ

จะคุ้นพบวิธีีก�ร้ใหม่ๆ ในก�ร้เติัมพลั้งให้ชีีวิตัในทีุ่กๆ วัน 

“โดเที่อร้์ร้่�” ในภ�ษ�ล้ะติัน หม�ยัถึึง "ของขวัญของผืืนโล้ก" มอบที่�งเลื้อกในก�ร้เส่ร้ิมส่ร้้�ง

สุ่ขภ�พที่่�ด่ให้กับร้่�งก�ยัแล้ะจิตัใจด้วยัวิธีีก�ร้ที่่�เร้ียับง่�ยั ปล้อดภัยัแล้ะเป็นธีร้ร้มชี�ติั เมื�อคุุณ

ได้ล้องสั่มผัืส่ถึึงคุุณปร้ะโยัชีน์ที่่�ที่ร้งพลั้งของนำ��มันหอมร้ะเหยัคุุณจะเข้�ใจว่�ที่ำ�ไมโดเที่อร้์ร้่� 

คืุอผืู้ส่ร้้�งมิติัใหม่ในก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พของคุนในคุร้อบคุรั้ว

Congratulations
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ก�ร้ใชี้ชีีวิตักับไล้ฟ์์ส่ไตัล้์แบบม่สุ่ขภ�พด่
โดเที่อร้์ร้่�ได้ส่ร้้�งแผืนผัืงที่่�เชีื�อมโยังก�ร้ใส่่ใจตััวเองเข้�กับไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ เมื�อเร้�ใส่่ใจกับ

ก�ร้ม่ไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ที่่�ด่ เร้�ก็จะได้รั้บก�ร้ดูแล้แล้ะรั้กษ�สุ่ขภ�พไปในตััว อุปนิสั่ยัที่่�คุุณที่ำ�

เป็นปร้ะจำ�ทีุ่กวันจะส่�ม�ร้ถึส่ร้้�งคุว�มแตักตั่�งได้ เมื�อคุุณปฏิิบัติัตั�มหลั้กก�ร้เหล้่�น่� 

แล้ะใชี้ผืลิ้ตัภัณฑ์์ที่่�ม่ปร้ะสิ่ที่ธีิภ�พของโดเที่อร้์ร้่� คุุณจะรู้้ส่ึกเติัมเต็ัมแบบที่่�ไม่เคุยัรู้้ส่ึกม�ก่อน 

ปกป้องจ�กภ�ยันอก

เราเผชิีญกบัมลพิษจิากสิิ�งแวิดลอ้มทีี่�รุนแรงขึ �นที่กุวินั      

จิึงที่ำาใหเ้ราตอ้งใสิใ่จิตวัิเองใหเ้พียงพอ 

โดเที่อรร์า่ ออน การด์ และแฟรงค้อิ์นเซนสิ ์จิึงเป็ัน

ตวัิเล่อกทีี่�ดี 

ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดแล้ะขจัดสิ่�งส่กปร้ก

ที่ั�งเพอริฟายและเลมอน เป็ันทีี่�ร่จ้ิกักนัมานานวิ่ามี

ค้ณุสิมบตัิในการที่ำาค้วิามสิะอาดทีี่�ดีเยี�ยม นำ�ามนัหอม-

ระเหยเหล่านี � ใชีไ้ดห้ลากหลายวิิธีี ไม่วิ่าจิะใชีก้บั 

เค้ร่�องพ่นไอนำ�าหร่อเติมลงในขวิดนำ�าเพ่�อพ่นเป็ันสิเปัรย์

ผ่ือนคุล้�ยัแล้ะบำ�รุ้ง

ลาเวินเดอรแ์ละโดเที่อรร์า่ บาลานซ ์มีค้ณุสิมบตัิชี่วิยให้

ร่ส้ิกึผ่อนค้ลายและมีสิมาธิี หยดบาลานซ ์2-3 หยดลงใน

เค้ร่�องพ่นไอนำ�าเพ่�อปัรบัอากาศ และสิรา้งค้วิามผ่อนค้ลาย 

หร่อใชีน้ ำ�ามนัหอมระเหยลาเวินเดอรผ์สิมกบัแฟรค้ชีนัเนตด ์

โค้โค้นทัี่ ออยล ์แลว้ิที่าลงบนผิวิเพ่�อใชีบ้ ำารุง

ผ่ือนคุล้�ยัร่้�งก�ยั

กระจิายกลิ�น ดีปั บล ่เพ่�อชี่วิยใหค้้ณุร่ส้ิกึผ่อนค้ลาย

ระหวิ่างการออกกำาลงักาย

รั้บปร้ะที่�นอ�ห�ร้ท่ี่�ด่ม่ปร้ะโยัชีน์ต่ัอสุ่ขภ�พ

เราจิำาเป็ันอย่างยิ�งทีี่�ตอ้งสิรา้งสิมดลุใหก้บัชีีวิิต ดว้ิยการรบัปัระที่านอาหาร

ทีี่�มีปัระโยชีนแ์ละมีไลฟ์สิไตลที์ี่�แอค้ทีี่ฟ วิิตามินและอาหารเสิริมจิาก

ธีรรมชีาติ เป็ันตวัิชี่วิยทีี่�ดีในการเพิ�มสิารอาหารทีี่�จิ ำาเป็ันต่อรา่งกาย เพ่�อใชี้

ที่ ำากิจิกรรมทีี่�จิ ำาเป็ันในแต่ละวินั

ดูแล้แล้ะใส่่ใจตััวเอง

ก�ร้ดูแล้ที่�งก�ร้แพที่ย์ัเชิีงรุ้ก

ล้ดส่�ร้พิษในร่้�งก�ยั

พักผ่ือนแล้ะบริ้ห�ร้คุว�มเคุรี้ยัด

ออกกำ�ลั้งก�ยั

รั้บปร้ะที่�นอ�ห�ร้ท่ี่�เหม�ะส่ม

ไล้
ฟ์

ส่
ไตั
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ให้คุะแนนตััวเองในแต่ัล้ะเรื้�อง (1-10)

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฎเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น 
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รั้บปร้ะที่�นอ�ห�ร้

 ที่่�เหม�ะส่ม
ตัอบส่นองคุว�มตั้องก�ร้ของร้่�งก�ยัเพื�อเส่ร้ิมส่ร้้�งก�ร้เจร้ิญเติับโตั ทีุ่กอยั่�ง

เร้ิ�มตั้นด้วยัโภชีน�ก�ร้ในแตั่ล้ะวัน แล้ะก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พของที่�งเดินอ�ห�ร้ 

นอกเหนือจ�กก�ร้ม่ส่�ร้อ�ห�ร้ที่่�ม่โมเล้กุล้ขน�ดใหญ่ เชี่น โปร้ตั่น คุ�ร้์โบไฮเดร้ตั

แล้ะไขมัน ในปร้ิม�ณที่่�เพ่ยังพอแล้้ว ร้่�งก�ยัยัังตั้องก�ร้ส่�ร้อ�ห�ร้ที่่�ม่โมเล้กุล้

ขน�ดเล็้ก เชี่น วิตั�มินแล้ะแร้่ธี�ตัุ ผืลิ้ตัภัณฑ์์เส่ร้ิมอ�ห�ร้ที่่�ผืลิ้ตัจ�กวัตัถึุดิบ-

ธีร้ร้มชี�ติั เป็นที่�งเลื้อกที่่�ด่ส่ำ�หรั้บไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ของคุุณ
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ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดภ�ยัในบ้�น

หยดนำ�ามนัหอมระเหยเลมอน 15 หยด หร่อ   
นำ�ามนัหอมระเหย ออน การด์ 10 หยดลงใน
ขวิดสิเปัรยที์ี่�ผสิมนำ�า เพ่�อที่ำาค้วิามสิะอาด   

พ่ �นผิวิในหอ้งค้รวัิ

ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดวัตัถึุดิบ      
ส่ำ�หรั้บที่ำ�อ�ห�ร้

เล่อกใชีน้ ำ�ายาที่ำาค้วิามสิะอาดผกัทีี่�มีสิ่วินผสิม
จิากธีรรมชีาติที่ำาค้วิามสิะอาดผกั เพ่�อชีะลา้ง

สิารกำาจิดัศตัร่พ่ชี เช่ี �อโรค้และสิารตกค้า้ง   
แชี่ผกัและผลไมจ้ิากนั�นค้่อยลา้งออก

นำ�ามนัหอมระเหย เชี่น เลมอน และ โดเที่อรร์า่- 
เพอริฟาย มีค้ณุสิมบตัิในการที่ำาค้วิามสิะอาด 
กำาจิดักลิ�นไม่พึงปัระสิงค้ใ์นหอ้งค้รวัิ 
เพ่�อปัรบัอากาศหลงัจิากที่ำาอาหารม่ �อหนกั 

นำ�ามนัหอมระเหยทีี่�มีค้ณุสิมบตัิ ในการ
ที่ำาค้วิามสิะอาด ไดแ้ก่ 
-  เลมอน
-  ทีี่ ที่รี
-  โดเที่อรร์า่ เพอริฟาย

กร้ะจ�ยักลิ้�นหอม
เพื�อปรั้บอ�ก�ศ

กิจกร้ร้มปร้ะจำ�วันที่่�เส่ร้ิมส่ร้้�งไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ของก�ร้ม่สุ่ขภ�พด่

กินอ�ห�ร้ที่่�ม�จ�กธีร้ร้มชี�ติั อ�ห�ร้ส่ด 

ล้ดนำ��ตั�ล้ คุ�เฟ์อ่น ผืลิ้ตัภัณฑ์์จ�กนมแล้ะอ�ห�ร้แปร้รู้ป
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ก�ร้ออกกำ�ลั้งก�ยัเป็นปร้ะจำ�จะชี่วยัเพิ�มคุว�มแข็งแร้งให้กับกล้้�มเนื�อแล้ะร้ะบบหัวใจ-

หล้อดเลื้อด ร้ะบบไหล้เวียันโล้หิตั แล้ะร้ะบบนำ��เหลื้อง ร้วมถึึงปร้ะโยัชีน์ที่่�ส่ำ�คัุญอื�นๆ 

นำ��มันหอมร้ะเหยัแล้ะผืลิ้ตัภัณฑ์์เส่ร้ิมอ�ห�ร้ที่่�ถึูกออกแบบม�โดยัเฉพ�ะ จะชี่วยัเพิ�ม

คุว�มยืัดหยัุ่นแล้ะส่ร้้�งพลั้งง�นให้กับร้่�งก�ยั ร้วมถึึงชี่วยัล้ดคุว�มรู้้ส่ึกตัึงเคุร้ียัด

ในร้่�งก�ยั เพื�อให้รู้้ส่ึกแอคุที่่ฟ์แล้ะแข็งแร้ง

ออกกำ�ลั้งก�ยั

คุำ�แนะนำ�ในก�ร้ออกกำ�ลั้งก�ยั

1-2 คุรั้�งตั่อสั่ปด�ห์

ออกกำาลงักายเป็ันปัระจิำาอย่าง
นอ้ย 2-3 ค้รั�งต่อสิปััดาห์

ที่ำ�เป็นปร้ะจำ�ทีุ่กปี

หมั�นใสิ่ใจิและดแ่ลตวัิเองดว้ิย
การตรวิจิสิขุภัาพปัระจิำาปีั

ที่ำ�เป็นปร้ะจำ�ทีุ่กวัน

เล่อกเดินเล่นออกกำาลงักาย
ที่กุวินั อาจิที่ำาไดง้่ายเพียงแค้ ่
ลงจิากรถึปัระจิำาที่างหนึ�งสิถึานี
ก่อนถึึงทีี่�หมาย เพ่�อเดินออก-
กำาลงั

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

นำ�ามนัหอมระเหยสิต่รผสิม โดเที่อรร์า่ 

สิมารท์ี่ แอนด ์แซสิซี� ปัระกอบดว้ิย 

เกรปัฟรุต, เลมอน, เปัปัเปัอรมิ์นต,์ 

จิินเจิอรแ์ละซนิเนมอน ซึ�งสิามารถึใชี้

กระจิายกลิ�นของนำ�ามนัหอมระเหย

แบบอโรมา่ เพ่�อใหค้้ณุร่ส้ิกึมีชีีวิิตชีีวิาและ

อารมณดี์ระหวิา่งการออกกำาลงักาย
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คุำ�แนะนำ�ในก�ร้เล้่นโยัคุะ

กระจิายนำ�ามนัหอมระเหย อะไรซ ์10 หยด 
เพ่�อชี่วิยที่ำาใหค้้ณุร่ส้ิกึสิดช่ี�น 

และมีค้วิามสิขุ เพ่�อพรอ้มฝึึกโยค้ะได้
ตามทีี่�ตั�งใจิ 

คุูล้ ด�วน์

หลั้งออกกำ�ลั้งก�ยั

กระจิายกลิ�นหอมของนำ�ามนัหอมระเหย 
ดีปั บล ่หลงัออกกำาลงักายเพ่�อชี่วิยให้

ค้ณุร่ส้ิกึผ่อนค้ลาย

กิจกร้ร้มปร้ะจำ�วันที่่�เส่ร้ิมส่ร้้�งไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ที่่�ด่

เคุลื้�อนไหวร้่�งก�ยัวันล้ะ 30 น�ที่่ข้�นไป 

ยืัดเส่้นหร้ือเล้่นโยัคุะเพื�อเพิ�มคุว�มยืัดหยัุ่นของร้่�งก�ยั

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

เปปเปอร้์มินตั์

นำ�ามนัหอมระเหยเปัปัเปัอรมิ์นต ์เป็ันทีี่�ร่จ้ิกักนัดีในเร่�องปัระโยชีนข์องการให้
ค้วิามเย็นและสิดช่ี�น จิึงเหมาะอย่างยิ�งในการกระจิายกลิ�นหอมระหวิ่าง
การวิอรม์-อพัและค้ล-่ดาวิน์

โดเที่อร้์ร้่� ด่ป บลู้ 

การผสิมผสิานค้ณุปัระโยชีนจ์ิากนำ�ามนัวิินเที่อรก์รีน, การบร่, เปัปัเปัอรมิ์นต,์  
อิลาง อิลาง, เฮลิไค้ลซมั, บลแ่ที่นซี�, บลค่้าโมมายล ์และออสิแมนตสัิ 
มีปัระสิิที่ธิีภัาพในการผ่อนค้ลาย โดยเฉพาะเม่�อใชีค้้่่กบัการออกกำาลงักาย

อ่ซี่ี� แอร้์

ใชีก้ระจิายกลิ�นหอมหร่อหยด 1-2 หยดลงบนฝ่ึาม่อเพ่�อสิด่ดม เหมาะสิำาหรบั
ใชีเ้พ่�อชี่วิยใหห้ายใจิสิะดวิกมากยิ�งขึ �น

โดเที่อร้์ร้่� บ�ล้�นซี่์ 

เป็ันทีี่�ร่จ้ิกักนัดีในเร่�องค้ณุสิมบตัิในการที่ำาใหค้้ณุร่ส้ิกึสิดช่ี�น ใชีก้ระจิาย
กลิ�นหอมระหวิ่างการที่ำาสิมาธิีหร่อเล่นโยค้ะ

โคุพ�อิบ�

หยดนำ�ามนัหอมระเหยโค้พาอิบา 10 หยดผสิมกบั แฟรค้ชีนัเนตด ์
โค้โค้นทัี่ ออยล ์แลว้ิที่าลงบนผิวิเพ่�อผ่อนค้ลายและบำารุงผิวิ

เฮลิ้ไคุล้ซัี่ม

เป็ันทีี่�ร่จ้ิกักนัดีในเร่�องค้ณุสิมบตัิเร่�องการฟ่�นฟ่ ใชีผ้สิมกบั
แฟรค้ชีนัเนตด ์โค้โค้นทัี่ ออยล ์และที่าลงบนผิวิเพ่�อบำารุง 

แฟ์ร้คุชัีนเนตัด์ โคุโคุนัที่ ออยัล้์ ฟ์อร้์ ส่กินแคุร้์

นำ�ามนัมะพรา้วิจิากธีรรมชีาติจิะซมึซาบลงสิ่่ผิวิไดอ้ย่างง่ายดาย ที่ำาให้
เป็ันนำ�ามนัทีี่�เหมาะสิำาหรบัผสิมกบันำ�ามนัหอมระเหยและที่าลงบน
ผิวิหนงัทีี่�ตอ้งการ

ก�ร้กร้ะจ�ยักลิ้�นเพื�อให้กลิ้�นหอมแบบอโร้ม่�

การกระจิายนำ�ามนัหอมระเหยระหวิ่างการออกกำาลงักาย จิะชี่วิยใหค้้ณุร่ส้ิกึสิงบ
และมีสิมาธิี พรอ้มทีี่�จิะรบัปัระโยชีนส์ิง่สิดุจิากการออกกำาลงักาย

ใชี้ส่ำ�หรั้บที่�เพื�อบำ�รุ้งผิืว

ใชีน้ ำ�ามนัหอมระเหยที่าลงบนผิวิหลงัออกกำาลงักาย ดว้ิยตวัิเล่อกนำ�ามนัหอม
ระเหยดา้นล่างพรอ้มกบัค้ำาแนะนำาในการใชี้
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ผื่อนคุล้�ยัด้วยั

เกล้ืออ�บนำ��

ดีเกล่อฝึรั�ง (Epsom salts) 1 ถึว้ิย

โดเที่อรร์า่ บาลานซ,์ เซเรนนิตี � 10 หยด

ผสิมกนั และเที่ลงในอ่างอาบนำ�า

พักผือ่น
    แล้ะบร้หิ�ร้คุว�มเคุร้ยีัด

ก�ร้นอนหลั้บที่ำ�ให้คุุณอ�ร้มณ์ด่ข้�นแล้ะเปิดโอก�ส่ให้ร้่�งก�ยั

ได้ซี่่อมแซี่มแล้ะฟ์้�นฟ์ู ซี่้�งคุร้อบคุลุ้มปร้ะม�ณ 80% ของปัญห�สุ่ขภ�พ

ที่่�คุ�ดว่�เป็นผืล้ม�จ�กคุว�มเคุร้ียัดอยั่�งตั่อเนื�อง นำ��มันหอมร้ะเหยั

จะม่ส่่วนส่่งเส่ร้ิมให้คุุณนอนหลั้บได้อยั่�งม่คุุณภ�พแล้ะจัดก�ร้กับ

คุว�มเคุร้ียัดได้อยั่�งตั่อเนื�อง

รู้้ส่ึกผื่อนคุล้�ยัอยั่�งร้วดเร็้ว
ผสมน้ำำ��มนั้ำหอมระเหยไวด์ ์ออเรน้้ำจ์์ 1–3 หยด์ 
กับัแฟรคชันั้ำเน้ำคด์ ์โคโคน้ำทั ออยล์์ แล์ว้น้ำวด์ท่�ฝ่่�เท�้

ห�ยัใจโล้่งยิั�งข้�น
กัระจ์�ยกัล์่�น้ำหอมด์ว้ยโด์เทอร์ร่� ออน้ำ กั�ร์ด์     
หรือ อ่ซ่ี่� แอร์

เคุร้ื�องพ่นไอนำ��รุ้่น ล้�ลู้ซี่
กัระจ์�ยกัล์่�น้ำน้ำำ��มนั้ำหอมระเหยด์ว้ยเครื�องพ่น่้ำ-
ไอน้ำำ��แบบอลั์ตร�้โซี่น้ำค่ หรือกั�รใชัม้ือป้้อง
เหน้ำอืจ์มูกัเพ่ื�อสูด์กัล์่�น้ำ

ก�ร้ผื่อนคุล้�ยัคุว�มเคุร้ียัด
น้ำำ��มนั้ำหอมระเหยสูตรผสม อะแด์ป้ท่ฟ ชั่วยทำ�ให้
รูส้กึัแจ่์มใสแล์ะชั่วยใหส้ภ�พ่จ่์ตใจ์แข็็งแรง

ที่�งเลื้อกในก�ร้นอนหลั้บแบบเต็ัมอิ�ม

ผื่อนคุล้�ยัแล้ะรู้้ส่ึกส่บ�ยั
ท�น้ำำ��มนั้ำหอมระเหยล์�เวน้ำเด์อร์ล์งบน้ำผว่ เพ่ื�อชั่วย
ทำ�ใหรู้ส้กึัสบ�ยแล์ะผ่อน้ำคล์�ย ล์�เวน้ำเด์อร์ยงั
เหม�ะสำ�หรบัใชับ้ำ�รุงผว่อ่กัด์ว้ย

หลั้บส่นิที่แบบม่คุุณภ�พ
กัระจ์�ยกัล์่�น้ำน้ำำ��มนั้ำหอมระเหยโด์เทอร์ร่� เซี่เรน้ำน้ำต่่ � 
1–2 หยด์ล์งบน้ำหมอน้ำ

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น
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พ่ซี่  
เพื่่�อทำำ�ให้้รู้้้สึึกดีี

สึำ�ห้รัู้บสึรู้้�งคว�มมั�นใจ 
ชี่วิยใหค้้ณุร่ส้ิกึมั�นใจิและใจิเย็น 

ร่ส้ิกึสิงบและอย่่กบัปััจิจิบุนั

ส่มดุล้ด้�นอ�ร้มณ์
มองโล้กในแง่ด่แล้ะใส่่ใจตััวเองอยั่�งตั่อเนื�อง

สั่งเกตัอ�ร้มณ์ของตััวเองอยัู่เส่มอ แล้ะเลื้อก

ใชี้นำ��มันหอมร้ะเหยัของโดเที่อร้์ร้่� ที่่�เหม�ะกับ

คุุณ เพื�อชี่วยัปรั้บส่มดุล้ที่�งอ�ร้มณ์ แล้ะปรั้บ

บร้ร้ยั�ก�ศร้อบตััวให้รู้้ส่ึกส่ดชีื�น

โมที่ิเวที่ 
สึรู้้�งกำ�ลัังใจ
เสิริมสิรา้งค้วิามเช่ี�อมั�นในตวัิเอง เพิ�มค้วิามกลา้ ค้วิามมั�นใจิและปัลดปัล่อย
ค้วิามคิ้ดสิรา้งสิรรค้เ์พ่�อแสิดงผลลพัธีที์ี่�เปีั�ยมไปัดว้ิยพลงั จิากค้วิามพยายาม
อย่างเต็มทีี่�ของค้ณุ

คุอนโซี่ล้   
ทำำ�ให้้รู้้้สึึกสึบ�ย

ร่ส้ิกึมีค้วิามหวิงั สิบายใจิ
และมีสิมดลุที่างอารมณม์ากขึ �น

ฟ์อร้์ก่ฟ์ 
เพื่่�อก�รู้เรู่้�มต้้นให้ม่
ปัลดปัล่อยค้วิามโกรธีและค้วิามร่ส้ิกึผิด กา้วิต่อไปั
ดว้ิยค้วิามร่ส้ิกึโล่งใจิและพรอ้มทีี่�จิะเริ�มตน้ใหม่

แพชีชัี�น 
สึรู้้�งแรู้งบันดี�ลัใจ
ปัลกุค้วิามต่�นเตน้และแรง-
บนัดาลใจิในตวัิค้ณุ ใหพ้รอ้ม   
ทีี่�จิะเสิี�ยงและค้น้พบสิิ�งใหม่ๆ

เชีียัร้์ 
ทำำ�ให้้รู้้้สึึกดีีขึ้ึ�น
ปัลกุค้วิามสิดใสิและรา่เริง เพิ�มค้วิามสิขุ
และที่ศันค้ติดา้นบวิก

ไม
่ม
่ก
ำ�ล้

งใ
จ

เฉื
�อ

ยั
ชี�

รู้้ส่ึก
ไม่ปล้อ

ด
ภั
ยั

วิตักกังวล้
กลั้ว

กังวล้

เจ็บปวด

เศ
ร้้�

โศ
ก

เศ
ร้้�

ล้
ะอ

�ยั
ใจ

โก
ร้
ธี

ขมขื�น

ไม่พอใจ

เบื�อหน่�ยั

ไม่ส่นใจ

เศร้้�หมอง
ล้ำ�

บ�
กใ
จ

มืด
มน

ส่มุนไพร้แล้
ะห

ญ
้�ที่ร้ี (ตั้นไม้)

ฟ์
ล้
อ

ร้
อ

ล้
 (

ด
อ

ก
ไม

้)

มินตั์ ซี่ิตัรั้ส่

เคุ
ร้
ื� อ

งเที่
ศ

พักผือ่น
    แล้ะบร้หิ�ร้คุว�มเคุร้ยีัด กิจกร้ร้มปร้ะจำ�วัน ที่่�เส่ร้ิมส่ร้้�งไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ของก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

นอนหลั้บอยั่�งม่ปร้ะสิ่ที่ธีิภ�พอยั่�งน้อยั 7-9 ชัี�วโมง 

ฝึึกฝึนส่ติั / ที่ำ�ส่ม�ธีิ ทีุ่กวัน

โดเที่อร้์ร้่�

หมายเหตุ ุ: รููปภาพผลิิตุภณัฑ์ท่์ี่�ปรูากฏเป็นผลิิตุภณัฑ์จ์ากตุ่างปรูะเที่ศ ม่วัตัุถุปุรูะสงค์เ์พ่�อการูปรูะชาสมัพนัธ์เ์ที่่านั�น

โดเที่อร้์ร้่�โดเที่อร้์ร้่�

โดเที่อร้์ร้่�

โดเที่อร้์ร้่�

โดเที่อร้์ร้่�
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ปร้ะโยัชีน์ของ

ก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

• ใหอ้ารมณส์ิดใสิ 

• สิ่งเสิริมระบบเผาผลาญทีี่�ดีของรา่งกาย

• เพ่�อใหร้า่งกายแข็งแรง

• สิ่งเสิริมระบบการย่อย

• สิ่งเสิริมกระบวินการขจิดัสิารพิษทีี่�สิะสิม

ตามปักติของรา่งกาย 

• สิ่งเสิริมการที่ำางานของสิารสิ่�อปัระสิาที่ 

• เพิ�มระดบัพลงังานของรา่งกาย

ข้อแนะนำ�

กระจิายกลิ�นนำ�ามนัหอม-

ระเหยซิตรสัิ ในทีี่�พกัของค้ณุ 

ดว้ิยเค้ร่�องพ่นไอนำ�า เพ่�อค้ง

ค้วิามสิดช่ี�นและค้ณุภัาพ

อากาศทีี่�ดี

สั่มผัืส่ปร้ะส่บก�ร้ณ์จ�กธีร้ร้มชี�ติัเพื�อปล้ดปล้่อยัแล้ะ

ฟ์้�นฟ์ูร้่�งก�ยั แม้ว่�ร้่�งก�ยัของเร้�ม่ก�ร้ฟ์้�นฟ์ูตััวเอง 

ด้วยัก�ร้ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดแล้ะขจัดส่�ร้พิษในแตั่ล้ะฤดูก�ล้

ตั�มธีร้ร้มชี�ติัอยัู่แล้้ว แตั่เร้�ส่�ม�ร้ถึเพิ�มปร้ะสิ่ที่ธีิภ�พ

ในก�ร้ขจัดส่�ร้พิษในร้่�งก�ยัให้ด่ข้�น ด้วยัก�ร้เลื้อกใชี้

ผืลิ้ตัภัณฑ์์ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดแล้ะบำ�รุ้งร้่�งก�ยั ที่่�ม่ส่่�วนผืส่ม

ที่่�ได้จ�กธีร้ร้มชี�ติันั�นเอง

ล้ดส่�ร้พิษ ในร้่�งก�ยั

ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดเป็นปร้ะจำ�

ด้วยัผืลิ้ตัภัณฑ์์ของโดเที่อร้์ร้่�

เล้มอน 
ใชัก้ัระจ์�ยกัล์่�น้ำหอมหรือใส่ล์งใน้ำข็วด์สเป้รย์ผสมน้ำำ��

ผืลิ้ตัภัณฑ์์ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดผิืวหน้�
ชั่วยป้ล์อบป้ระโล์มแล์ะทำ�คว�มสะอ�ด์ผว่ด์ว้ยคณุสมบตั ่   
ข็องท่ ทร่ แล์ะเป้ป้เป้อร์ม่น้ำต์

กั�รทำ�คว�มสะอ�ด์ม่บทบ�ทสำ�คญัใน้ำชั่ว่ตป้ระจ์ำ�วนั้ำข็องเร� น้ำำ��มนั้ำหอมระเหย
เป็้น้ำท่�รูจ้์กัักันั้ำม�น้ำ�น้ำเกั่�ยวกับัคณุสมบตั่ใน้ำกั�รทำ�คว�มสะอ�ด์อย่�งเป็้น้ำธรรมชั�ต่

โดเที่อร้์ร้่� ออน ก�ร้์ด
ใชัก้ัระจ์�ยกัล์่�น้ำหอมหรือใส่ล์งใน้ำข็วด์สเป้รย์ผสมน้ำำ��

โดเที่อร้์ร้่� เพอร้ิฟ์�ยั
ใชัน้้ำำ��มนั้ำหอมระเหย 10 หยด์ กัระจ์�ยกัล์่�น้ำหอมแล์ะป้รบัอ�กั�ศ
เพ่ื�อใหบ้รรย�กั�ศรูส้กึัสะอ�ด์

โที่นเนอร้์ชี่วยัล้ดเลื้อนรู้ขุมขน
ชั่วยป้ล์อบป้ระโล์มแล์ะทำ�คว�มสะอ�ด์ผว่ด์ว้ยคณุสมบตั ่         
ข็องท่ ทร่ แล์ะเป้ป้เป้อร์ม่น้ำต์

หมายเหตุ ุ: รููปภาพผลิิตุภณัฑ์ท่์ี่�ปรูากฏเป็นผลิิตุภณัฑ์จ์ากตุ่างปรูะเที่ศ ม่วัตัุถุปุรูะสงค์เ์พ่�อการูปรูะชาสมัพนัธ์เ์ที่่านั�น
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กิจกร้ร้มปร้ะจำ�วันที่่�เส่ร้ิมส่ร้้�งไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ของก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

ดื�มนำ��อยั่�งน้อยั 8-10 แก้วตั่อวัน 

เลื้อกใชี้ผืลิ้ตัภัณฑ์์ส่ำ�หรั้บที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดแล้ะดูแล้ร้่�งก�ยัที่่�ปล้อดส่�ร้เคุม่

ล์ด์ส�รพ่ษ่จ์�กัส่�งแวด์ล์อ้มรอบตวัคณุด์ว้ยกั�รใชัผ้ล์่ตภณัฑ์์ทำ�คว�ม

สะอ�ด์ท่�ม่ส่วน้ำผสมจ์�กัธรรมชั�ต ่ป้ล์อด์ภยั ทำ�จ์�กัพ่ชืั ไม่ม่ส�รพ่ษ่

ชีุดผืลิ้ตัภัณฑ์์ส่กินแคุร้์

ชีดุผลิตภัณัฑ์ด์แ่ลผิวิทีี่�ถึก่ออกแบบมาเพ่�อตอบโจิที่ย์
การต่อตา้นริ �วิรอยแห่งวิยัและค้วิามตอ้งการของผิวิ 
นอกจิากนี�ยงัชี่วิยที่ำาใหผิ้วิดอ่่อนเยาวิ ์สิขุภัาพดี และ
เปัล่งปัลั�งดว้ิยพลงัธีรรมชีาติจิากนำ�ามนัหอมระเหย

ผืลิ้ตัภัณฑ์์ดูแล้ร้่�งก�ยัส่่วนบุคุคุล้

ที่่�ม่ส่่วนผืส่มจ�กธีร้ร้มชี�ติั

ยั�ส่่ฟ์ัน ออน ก�ร้์ด 
โดเที่อร้์ร้่�

ยั�โร้ว์ I พอม

นำ�ามนัหอมระเหยจิากธีรรมชีาติทีี่�ชี่วิยบำารุงใหผิ้วิ 
ดส่ิขุภัาพดีอย่างมีปัระสิิที่ธิีภัาพ ใชีเ้ป็ันปัระจิำาที่กุวินั
เพ่�อที่ำาใหผิ้วิดอ่่อนเยาวิ ์เปัล่งปัลั�ง

ค้ ำาแนะนำาสิำาหรบัการใชีน้ ำ�ามนัหอมระเหย
เพ่�อที่ำาค้วิามสิะอาดภัายในบา้น นอกเหน่อจิาก

การใชีเ้พ่�อกระจิายกลิ�น

ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดเคุร้ื�องซัี่กผื้�
นำ�าสิม้สิายชี ่¾ ถึว้ิย                 
นำ�ามนั ทีี่ ที่รี 10 หยด

นำ�ามนัเกรปัฟรุต 5 หยด

ผสิมสิ่วินผสิมที่ั�งหมดเขา้ดว้ิยกนัในขวิดสิเปัรยแ์กว้ิ 
สิเปัรยร์อบๆ ขอบทีี่�จิบัและปัระตข่องเค้ร่�องซกัผา้ 
ใชีผ้า้ขนหนเ่ช็ีดใหห้มดจิด ถึอดถึาดใสิ่นำ�ายาซกัผา้ 

สิเปัรยแ์ละเช็ีดที่ำาค้วิามสิะอาด จิากนั�นใหใ้สิ่ถึาดกลบั
เขา้ไปัทีี่�เดิม ทิี่ �งใหแ้หง้ก่อนทีี่�จิะซกัผา้ค้รั�งถึดัไปั

ที่ำ�คุว�มส่ะอ�ดอย่ั�งเป็นธีร้ร้มชี�ติั

ออน ก�ร้์ด โฟ์มมิ�ง แฮนด์ วอชี

โดเที่อรร์า่ ออน การด์ โฟมมิ�ง แฮนด ์วิอชี ที่างเล่อก
ทีี่�อ่อนโยนเพ่�อสิขุภัาพทีี่�ดี เม่�อเทีี่ยบกบัสิบ่่ปักต ิ
ทีี่�อาจิสิ่งผลที่ำาใหม่้อแหง้และระค้ายเค่้อง

ชีุดผืลิ้ตัภัณฑ์์ส่ำ�หรั้บเส่้นผืม

นำ�ามนัหอมระเหยผสิมในผลิตภัณัฑ์ด์แ่ลเสิน้ผม: 
โพรเที่ค้ติ �ง แชีมพ่ ่และ สิม่ธ่ีติ �ง ค้อนดิชีั�นเนอร ์
ผลิตภัณัฑ์ช์ี่วิยเค้ล่อบเสิน้ผมและเป็ันเซรั�มบำารุง-
หนงัศีรษะ

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

โดเที่อร้์ร้่�

โดเที่อร้์ร้่�

โดเที่อร้์ร้่�

ที่ำาค้วิามสิะอาดฟันอย่างอ่อนโยน พรอ้มไดร้บั
ค้ณุปัระโยชีนจ์ิากนำ�ามนัหอมระเหยสิต่รผสิม 
โดเที่อรร์า่ ออนการด์
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ชีุดพวงกุญแจแบ่งนำ��มันหอม
ร้ะเหยั 8 ขวด (ส่่ดำ�)

พ่กัน้ำำ��มนั้ำหอมระเหยท่�คณุโป้รด์ป้ร�น้ำ
ท่�สดุ์ 8 ชัน้ำด่์ไวต้ด่์ตวัเพ่ื�อพ่รอ้มใชัง้�น้ำ!

ตััวเลื้อกยัอดนิยัมในก�ร้พกพ�
ล้�เวนเดอร้์ 

เซี่นเจส่ที่์

เปปเปอร้์มินตั์ 

อ่ซี่ี� แอร้์

โดเที่อร้์ร้่� ออน ก�ร้์ด

แฟ์ร้งคุ์อินเซี่นส่์

โดเที่อร้์ร้่� ด่ป บลู้

ที่่ ที่ร้ี

ดูแล้ แล้ะใส่่ใจตััวเอง

ส่ร้้�งนิสั่ยัในก�ร้ใชี้โดเที่อร้์ร้่�เป็นปร้ะจำ�เพื�อส่ร้้�งสุ่ขภ�พที่่�ด่ 

ใชี้คุู่มือก�ร้ใชี้ง�นนำ��มันหอมร้ะเหยั เพื�อส่ร้้�งคุว�มเข้�ใจ

แล้ะเร้ียันรู้้วิธีีก�ร้ใชี้ง�นที่่�คุุณส่�ม�ร้ถึที่ำ�ได้

โดเที่อร้์ร้่� อะแดปที่่ฟ์ ทัี่ชี
ที่าลงบนผิวิเพ่�อใหก้ลิ�นหอม

เล้มอนกร้�ส่ นอร้ิชีชีิ�ง เอส่เซี่นเชีียัล้ ออยัล้์
เป็ันทีี่�ร่จ้ิกัเร่�องค้ณุสิมบตัิในการที่ำาค้วิามสิะอาดและบรรเที่าผิวิ 
แนะนำาใหเ้จ่ิอจิางนำ�ามนัดว้ิยแฟรค้ชีนัเนตด ์โค้โค้นทัี่ ออยล ์ฟอร-์
สิกินแค้ร ์และที่าลงบนผิวิ

ล้�เวนเดอร้์
ดว้ิยค้ณุปัระโยชีนที์ี่�มากมาย ลาเวินเดอรช์ี่วิยปัลอบปัระโลมผิวิ
และที่ำาใหส้ิบายผิวิ เม่�อที่าบนผิวิทีี่�ตอ้งการเพ่�อบำารุง ที่ำาใหผิ้วิ
ดส่ิขุภัาพดี

ออน ก�ร้์ด

กัระจ์�ยกัล์่�น้ำหอมภ�ยใน้ำบ�้น้ำได์ท้กุัวนั้ำ

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

โดเที่อร้์ร้่�
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ชี่วยัส่่งเส่ร้ิมให้ก�ร้ห�ยัใจรู้้ส่ึกโล้่ง

ก�ร้ใชี้ง�นเพื�อชี่วยั

ส่่งเส่ร้ิมในเร้ื�องตั่�งๆ
คุุณจะได้รั้บปร้ะโยัชีน์จ�กนำ��มันหอมร้ะเหยัม�กม�ยั โดยัเฉพ�ะก�ร้ใชี้ ในก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

ส่ภ�พจิตัใจ

ชี่วยัส่่งเส่ร้ิมก�ร้ยั่อยัอ�ห�ร้

เป็นตััวชี่วยัส่่งเส่ร้ิมปกป้องจ�กภ�ยันอก

ใชีเ้พ่�อปักปั้องจิากปััจิจิยัทีี่�มาจิาก
ภัายนอก:

• โดเที่อรร์า่ ออน การด์
• โดเที่อรร์า่ ดีดีอาร ์ไพรม์
• เลมอน

ผิืว

ที่าเพ่�อบำารุงผิวิทีี่�ตอ้งการและเสิน้ผม

• แฟรงค้อิ์นเซนสิ ์นอริชีชิี�ง เอสิเซนเชีียล ออยล์
• แค้ลรี เสิจิ นอริชีชิี�ง เอสิเซนเชีียล ออยล์
• ลาเวินเดอร ์นอริชีชิี�ง เอสิเซนเชีียล ออยล์
• เฮลิไค้ลซมั นอริชีชิี�ง เอสิเซนเชีียล ออยล์

ใชีเ้พ่�อชี่วิยใหห้ายใจิโลง่ขึ �น:

• อีซี� แอร์
• เปัปัเปัอรมิ์นต์
• ยค่้าลิปัตสัิ

เพ่�อชี่วิยเสิริมสิขุภัาพระบบย่อยอาหาร

• โดเที่อรร์า่ เซนเจิสิที่์
• เปัปัเปัอรมิ์นต์
• จิินเจิอร์

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

ใชีเ้พ่�อสิง่เสิรมิค้วิามร่ส้ิกึและอารมณ:์

• โดเที่อรร์า่ อะแดปัทีี่ฟ                     
• อะแดปัทีี่ฟ ที่ชัี
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พักผื่อนแล้ะบร้ิห�ร้คุว�มเคุร้ียัดออกกำ�ลั้งก�ยั

ช่่วยส่ึงเสึรู่้มก�รู้เผ�ผลั�ญ

■ โดเที่อรร์า่ สิมารท์ี่ & แซสิซี�

■ อีซี� แอร์

ช่่วยส่ึงเสึรู่้มรู้ะบบทำ�งเดี่นห้�ยใจ

■  โดเที่อรร์า่ 
บาลานซ์

■  โดเที่อรร์า่      
อิเลเวิชีนั

■  โดเที่อรร์า่     
ซิตรสัิ บลิสิสิ์

จัดีก�รู้อ�รู้มณ์ ์/ คว�มเครีู้ยดี

ช่่วยทำำ�ให้้นอนห้ลัับ

■  เค้ร่�องพ่นไอนำ�า

■ เค้ร่�องพ่นไอนำ�า

ปลัอบปรู้ะโลัม แลัะ เต้่มพื่ลััง

■ เปัปัเปัอรมิ์นต์

■ เปัปัเปัอรมิ์นต์

■ จิินเจิอร์

■  โดเที่อรร์า่      
ดีปั บล่

■  โดเที่อรร์า่      
บาลานซ์

ตัร้วจส่อบให้แน่ใจว่�คุุณใชี้ชีีวิตัอยั่�งม่พลั้งโดยัที่ำ�ตั�มแผืนผัืงไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ที่่�ด่ โดยักลั้บไปที่บที่วนก�ร้ให้คุะแนนของ

คุุณในแตั่ล้ะเร้ื�องในหน้�ที่่� 3 ใชี้ตััวเลื้อกที่่�ตัร้งกับร้ะดับดังตั่อไปน่�ของแผืนผัืงไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ โดเที่อร้์ร้่� เวล้เนส่

ปรั้บแผืนก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

■  โดเที่อรร์า่        
อะแดปัทีี่ฟ

■  โดเที่อรร์า่                    
อะแดปัทีี่ฟ ที่ชัี 

■    โดเที่อรร์า่
        เซเรนนิตี �

■  โดเที่อรร์า่       
เซนเจิสิที่์

เต้่มพื่ลััง, ส่ึงเสึรู่้ม & ปกป้อง

รั้บปร้ะที่�นอ�ห�ร้ที่่�เหม�ะส่ม 

แล้ะใส่่ใจตััวเอง ด้วยัไล้ฟ์์ส่ไตัล้์ที่่�ด่

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น
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ระบแุนวิที่างการใสิใ่จิตวัิเองดว้ิยวิิธีีธีรรมชีาติจิากหนา้ 13

ล้ดส่�ร้พิษในร้่�งก�ยั ดูแล้ใส่่ใจตััวเอง

ทำำ�คว�มสึะอ�ดี

ผลั่ต้ภััณ์ฑ์ท์ำำ�คว�มสึะอ�ดีดี้วยธรู้รู้มช่�ต้่

ส่ึงเสึรู่้มก�รู้ป้องกัน แลัะ ฟ่ื้� นฟ้ื้

ผลั่ต้ภััณ์ฑ์ด์ี้แลัต้ัวเองดี้วยธรู้รู้มช่�ต้่

ก�รู้ใช้่ง�นเพื่่�อช่่วยส่ึงเสึรู่้มในเรู่้�องต้่�งๆ

1.

2.

3.

ปรั้บแผืนก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

■ เลมอน ■ เกรปัฟรุต ■  โดเที่อรร์า่       
เซนเจิสิที่์

■  โดเที่อรร์า่ 
ออนการด์

■  ยาสิีฟัน สิต่รออนการด์

■  นำ�ายาบว้ินปัาก สิ่ต่รออนการด์

■ ซาลอน
      เอสิเซนเชีียล 
      แชีมพ ่และ 
      ค้อนดิชีั�นเนอร์

■  โดเที่อรร์า่ ออนการด์ โฟมมิ�ง แฮนด ์วิอชี

■ ทีี่ ที่รี

■ แฟรงค้อิ์นเซนสิ์

■ อินที่น่

■ ที่เ่มอริค้

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

■  โดเที่อรร์า่       
ดีดีอาร ์ไพรม์
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บร้ร้ลุ้เป้�หม�ยัก�ร้ใส่่ใจตััวเองของคุุณ!

คว�มต้้องก�รู้ในก�รู้ดี้แลัสุึขึ้ภั�พื่ขึ้องคุณ์แลัะครู้อบครัู้ว

1.

2.

3.

เป้�ห้ม�ยใน 90 วัน

ร้ะบุคุว�มตั้องก�ร้ในก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พที่่�ส่ำ�คัุญแล้ะแนวที่�งก�ร้ดูแล้ที่่�คุ้นพบ  
อ่านค้่่ม่อในหนา้ 13 และ 17 เพ่�อเรียนร่แ้นวิที่างการดแ่ลสิขุภัาพดว้ิยวิิธีีธีรรมชีาติ

คุู่มือ/แอป เก่�ยัวกับนำ��มันหอมร้ะเหยั:

แนวทำ�งก�รู้ดี้แลัสุึขึ้ภั�พื่ทำี�คุณ์มีห้รู่้อต้้องก�รู้

ส่ร้้�งแผืนก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พปร้ะจำ�วันของคุุณ
นำาแนวิที่างการดแ่ลสิขุภัาพทีี่�ไดร้ะบดุา้นบน มาจิดัเรียงตามแผนปัระจิำาวินัของค้ณุ

เติัมชีีวิตัด้วยัพล้ังจ�กธีร้ร้มชี�ตัิ
สิรา้งแผนสิขุภัาพ 90 วินั โดยเพิ�มผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ตอ้งการ ในค้ำาสิั�งซ่ �อ LRP ของค้ณุ (แนะนำาใหด้ ำาเนินการระหวิ่างวินัทีี่� 5-15)

ตัอนเชี้� ตัอนกล้�งวัน ตัอนเย็ัน

ที่�งเลื้อกอื�นในก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พม่อะไร้บ้�ง? 
(เชี่น ด่�มนำ�าเยอะขึ �น นอนเพิ�มขึ �น ออกกำาลงักายมากขึ �น เปัลี�ยนร่ปัแบบการรบัปัระที่าน)

4

ก�ร้ให้คุำ�ปร้้กษ�

ในก�ร้ใส่่ใจตััวเอง

คุะแนนร้วม (PV)

LRP เดือนที่่� 1 LRP เดือนที่่� 2 LRP เดือนที่่� 3 

คุะแนนร้วม (PV) คุะแนนร้วม (PV)

ค้ณุจิะใชีเ้งินใหคุ้้ม้ไดอ้ย่างไรและเปัลี�ยนของใชีใ้นบา้นดว้ิยผลิตภัณัฑ์ที์ี่�มีสิ่วินผสิมจิาก
ธีรรมชีาติและมีค้ณุภัาพสิง่จิากโดเที่อรร์า่ไดอ้ย่างไร? (เชี่น ผิวิ ผม ซกัผา้ ที่ำาค้วิามสิะอาด)

/ / /วันที่่� : วันที่่� : วันที่่� :
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นำ��มันหอมร้ะเหยัส่กัดบร้ิสุ่ที่ธีิ�

ปรู้ะเภัทำเครู่้�องสึำ�อ�ง
      เบซิ่ลั นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      แคลัรีู้ เสึจ นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์

      โคพื่�อ่บ� นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      คอเรีู้ยนเดีอรู้ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ไซิเปรู้สึสึ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เฟื้นเนลั (สึวีทำ) นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      แฟื้รู้งคอ์่นเซินสึ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      จัสึม่น นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เฮลั่ไคลัซัิม นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ลั�เวนเดีอรู้ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เลัมอนกรู้�สึ นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออย

      เมอรู้ห้ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ออรู่้ก�โน นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      โรู้มัน ค�โมม�ยลั ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      โรู้สึ นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ไซิบีเรีู้ยน เฟื้อรู้ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ไวดี ์ออเรู้้นจ ์นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      อ่ลั�ง อ่ลั�ง นอรู่้ช่ช่่��ง เอสึเซินเชี่ยลั ออยลั์

ปรู้ะเภัทำทำั�วไป
      เบอรู้ก์�มอทำ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      แคช่เซิีย เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ย้้ค�ลั่ปต้ัสึ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เกรู้ปฟื้รุุู้ต้ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เลัมอน เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ไลัม ์เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เปปเปอรู้ม์่นต้ ์เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      เพื่ทำต่้เกรู้น เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      แพื่ต้ช้้่ลัี เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      โรู้สึแมรีู้� เอสึเซินเช่ียลั ออยลั์

      ทำ ีทำรีู้ เอสึเซินเชี่ยลั ออยลั์

นำ��มันหอมร้ะเหยัสู่ตัร้ผืส่ม

ปรู้ะเภัทำเครู่้�องสึำ�อ�ง
      อะแดีปทำีฟื้ ทำัช่ อโรู้ม่� เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      แฟื้รู้คชั่นเนต้ดี ์โคโคนัทำ ออยลั ์ฟื้อรู้ ์สึก่นแครู้์

      อ่มเมอรู้เ์ทำลั แอนต้ี�-เอจจ่�ง นอรู่้ช่ช่่�ง เบลันดี์

      โฮป ทำัช่ อโรู้ม่� เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      ย�รู้โ์รู้ว ์พื่อม นอรู่้ช่ช่่�ง เอสึเซินเชี่ยลั ออยลั ์เบลันดี์

ปรู้ะเภัทำทำั�วไป
      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ซิ่ต้รัู้สึ บลั่สึสึ ์เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� เซินเจสึทำ ์เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      เซิเรู้นน่ต้ี� เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ดีีดีีอ�รู้ ์ไพื่รู้ม์ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ดีีปบล้ั เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� บ�ลั�นซิ ์เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� เพื่อรู่้ฟื้�ย เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� สึม�รู้ท์ำ แอนดี ์แซิสึซิี� เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์   

     เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� อโรู้ม่�ทำัช่ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ออนก�รู้ด์ี เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� อะแดีปทำีฟื้ เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� อ่เลัเวชั่น เอสึเซินเช่ียลั ออยลั ์เบลันดี์

      อีซิี� แอรู้ ์เอสึเซินเชี่ยลั ออยลั ์เบลันดี์

เพอซัี่นแนล้ แคุร้์  

      ซิ�ลัอน เอสึเซินเช่ียลั โพรเที่ค้ติ �ง แชีมพ่ ่และ สิม่ธ่ีติ �ง 
      ค้อนดิชีั�นเนอร์

      เอสึเซินเช่ียลั สึก่น แครู้ ์ปรู้ะกอบดี้วย เฟเชีียล ค้ลีน- 
      เซอร,์ พอร ์รีดิวิสิซ์ิ�ง โที่นเนอร,์ ไบรที่เ์ที่นนิ�ง เจิล, ไที่เที่นนิ�ง 
      เซรั�ม, อินวิิโกเรติ �ง สิค้รบั, แอนตี �-เอจิจิิ �ง มอยซเ์จิอรไ์รเซอร,์   
      แอนตี �-เอจิจิิ �ง อาย ค้รีม, ไฮเดรที่ติ �ง ค้รีม

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ออนก�รู้ด์ี โฟื้มม่�ง แฮนดี ์วอช่ 

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� นำ��ย�บ้วนป�ก ส้้ึต้รู้ออนก�รู้ด์ี

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� ย�สึีฟัื้น ส้้ึต้รู้ออนก�รู้ด์ี

      โดีเทำอรู้ร่์ู้� สึป� แฮนดี ์แอนดี ์บอดีี� โลัชั่�น

 

      ลั�ล้ัซิ เครู่้�องพื่่นไอนำ�� อัลัต้รู้้�โซิน่ค

      ไพื่ลัอทำ เครู่้�องพื่่นไอนำ�� อัลัต้รู้้�โซิน่ค

      เพื่บเบ่ลั เครู่้�องพื่่นไอนำ�� อัลัต้รู้้�โซิน่ค

เริ้�มต้ันดูแล้สุ่ขภ�พ

ที่ำ�เคุร้ื�องหม�ยับนร้�ยัก�ร้ผืลิ้ตัภัณฑ์์ที่่�คุุณม่แล้้ว แล้ะวงกล้มร้�ยัก�ร้ที่่�อยั�กได้หร้ือตั้องก�ร้เพื�อตัอบโจที่ยั์

แผืนก�ร้ดูแล้สุ่ขภ�พของคุุณแล้ะคุร้อบคุรั้ว

หมายเหต ุ: ร่ปัภัาพผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ปัรากฏเป็ันผลิตภัณัฑ์จ์ิากต่างปัระเที่ศ มีวิตัถึปุัระสิงค้เ์พ่�อการปัระชีาสิมัพนัธีเ์ที่่านั�น

เคุร้ื�องพ่นไอนำ��
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คุำ�ถึ�มที่่�พบบ่อยัส่ำ�หรั้บโปร้แกร้มล้อยััล้ตั่� ร้ีวอร้์ด (LRP)

สั่�งซี่ื�อหร้ือเปล้่�ยันคุำ�สั่�งซี่ื�อผื่�นโปร้แกร้ม LRP ได้อยั่�งไร้?

•   ล็อกอินทีี่� doterra.com ค้ลิ�ก “สิรา้งค้ำาสิั�งซ่ �อผ่านโปัรแกรม LRP” หร่อแกไ้ขรายการ

ผลิตภัณัฑ์ใ์นค้ำาสิั�งซ่ �อทีี่�มีอย่่

ยักเล้ิกคุำ�สั่�งซี่ื�อในโปร้แกร้ม LRP ได้อยั่�งไร้?

•  ค้ณุสิามารถึยกเลิกค้ำาสิั�งซ่ �อไดท้ี่กุเวิลาโดยสิามารถึสิ่งค้วิามปัระสิงค้ผ์่านชี่องที่าง-

ติดต่อ ที่างโที่รศพัที่ ์การแชีตออนไลน ์หร่อ สิ่งมายงัอีเมล ์thailand@doterra.com 

ฝ่ึายลก่ค้า้สิมัพนัธีจ์ิะใหค้้วิามชี่วิยเหล่อในการแลกผลิตภัณัฑ์ฟ์รีจิากค้ะแนนทีี่�ค้ณุ

สิะสิม หากค้ณุตอ้งการยกเลิกค้ำาสิั�งซ่ �อในโปัรแกรม LRP ค้ณุจิะตอ้งกลบัไปัเริ�มตน้

สิะสิมค้ะแนนทีี่�จิดุเริ�มตน้ 10 % เม่�อค้ณุกลบัมาสิั�งผ่านโปัรแกรมอย่างต่อเน่�องอีกค้รั�ง

ส่�ม�ร้ถึคุืนผืลิ้ตัภัณฑ์์ได้หร้ือไม่?

•   การค่้นผลิตภัณัฑ์ ์จิะเป็ันไปัตามนโยบายการค่้นสิินค้า้ ศกึษาเพิ�มเติมไดต้ามค้่่ม่อ

นโยบายของโดเที่อรร์า่

ส่�ม�ร้ถึสั่�งซี่ื�อม�กกว่�หนึ�งร้�ยัก�ร้ในโปร้แกร้ม LRP ได้หร้ือไม่?

•  ค้ณุสิามารถึสิั�งซ่ �อมากกวิ่า 1 รายกายได ้ดว้ิยการเปัลี�ยนแบบค้ำาสิั�งซ่ �อและดำาเนินการ

อีกค้รั�งในวินัทีี่�ค้ณุตอ้งการ ค้ณุสิามารถึที่ำาการสิั�งซ่ �อโดยไม่จิ ำากดัจิำานวินค้รั�ง โดยค้ณุ

ตอ้งแกไ้ขและตรวิจิสิอบการสิั�งซ่ �อของค้ณุใหถ้ึก่ตอ้งสิำาหรบัเด่อนถึดัไปั

คุุณส่�ม�ร้ถึสั่�งผืลิ้ตัภัณฑ์์ด้วยัร้�คุ�ส่ม�ชีิก

ที่่�ได้รั้บส่่วนล้ดเพิ�ม 25% จ�กร้�คุ�ข�ยัปล้่ก 

แล้ะคุุณส่�ม�ร้ถึสั่�งซี่ื�อผื่�นโปร้แกร้ม LRP เพื�อ

เพิ�มคุว�มคุุ้มคุ่� แล้ะยัังได้รั้บสิ่ที่ธีิปร้ะโยัชีน์

ในก�ร้ส่ะส่มคุะแนนจ�กก�ร้สั่�งซี่ื�อผืลิ้ตัภัณฑ์์ 

พร้้อมรั้บผืลิ้ตัภัณฑ์์ฟ์ร้ีในทีุ่กๆ เดือน

ใชี้คุะแนนส่ะส่มได้เมื�อไหร้่?

•  สิามารถึใชีไ้ดภ้ัายใน 1 ปีั ก่อนค้ะแนนหมดอายุ

จะได้รั้บคุ่�ขนส่่งคุืน 100 % ได้อยั่�งไร้?

•  50 เปัอรเ์ซ็นตข์องค้่าขนสิ่งจิะถึก่ค่้นเป็ันค้ะแนนของผลิตภัณัฑ์เ์ม่�อซ่ �อผลิตภัณัฑ์ผ์่าน

โปัรแกรม LRP สิ่วินทีี่�เหล่ออีก  50 % จิะถึก่ค่้นเป็ันค้ะแนนของผลิตภัณัฑ์ ์เม่�อมีการซ่ �อ

ผลิตภัณัฑ์ผ์่านโปัรแกรม LRP โดยที่ำารายการดว้ิยตนเองผ่านที่างระบบออนไลน์

ที่ำ�อยั่�งไร้ให้ได้สิ่ที่ธีิพิเศษที่่�คุุ้มที่่�สุ่ด?

•  สิั�งซ่ �อดว้ิยจิำานวินขั�นตำ�า 125 ค้ะแนน (ค้ะแนนสิ่วินบคุ้ค้ล) ระหวิ่างวินัทีี่� 5  ถึึง 15 ของ

แต่ละเด่อน ค้ณุจิะไดร้บัผลิตภัณัฑ์ป์ัระจิำาเด่อนฟรี และโปัรโมชีั�นสิดุพิเศษ ตรวิจิสิอบ

จิำานวินค้ะแนน ทีี่�ค้ณุสิั�งซ่ �อค้วิบค้่่ไปักบัราค้าผลิตภัณัฑ์แ์ละสิิที่ธิีปัระโยชีนที์ี่�ไดร้บั      

ไดต้ั�งแต่ตน้เด่อน

มูล้คุ่�ของผืลิ้ตัภัณฑ์์ (PV) ตั้องม�กกว่� 1 50 100 125

เพ่ื�อคงสถ�น้ำะคะแน้ำน้ำข็อง LRP

เพ่่�มคะแน้ำน้ำ LRP จ์�กั 10 - 30 % สำ�หรบัผล์ต่ภณัฑ์ฟ์ร่ 

คณุสมบตัท่่�จ์ะได์ร้บัค่�ตอบแทน้ำ

ได์ร้บัผล์่ตภณัฑ์์ฟร่ป้ระจ์ำ�เด์อืน้ำ (สั�งซืี่ �อระหว่�งวนั้ำท่� 1 ถึง 15)

ล้อยััล้ตั่� ร้ีวอร้์ด
ก�ร้สั่�งซี่ื�อแบบสุ่ดคุุ้ม
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จะได้รั้บ 30 % คืุนเป็นเคุร้ดิตัสิ่นคุ้�ได้อยั่�งไร้?

•  ค้ะแนนสิะสิมของค้ณุในโปัรแกรม LRP จิะเพิ�มมากขึ �นนบัตั�งแต่เด่อนแรก

•  ค้ะแนนจิะเพิ�มขึ �น 5 % ที่กุๆ 3 เด่อน จินกวิ่าค้ณุจิะไดร้บั 30 % ของค้ะแนน LRP

จะแล้กคุะแนนส่ะส่มของ LRP ได้อยั่�งไร้?

•  ในตะกรา้ผลิตภัณัฑ์ข์องค้ณุ ใหเ้ล่อก “ใชีค้้ะแนน” สิำาหรบัผลิตภัณัฑ์ที์ี่�ค้ณุ      
อยากใชีค้้ะแนน LRP แลก หลงัจิากดำาเนินการสิั�งซ่ �อ ค้ะแนนใหม่จิะถึก่บนัที่ึก    
ในระบบที่กุๆ วินัทีี่� 15 ของเด่อนถึดัไปั

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

35 % 40 % 45 % 50 % 55 %

ข้อคุวร้ร้ะวังในก�ร้ใชี้ง�น
เพื�อก�ร้ใชี้ง�นอยั่�งม่ปร้ะสิ่ที่ธีิภ�พ คุว�มปล้อดภัยัในก�ร้ใชี้ง�น

หลีกเลี�ยงบริเวิณดวิงตา รวิมถึึงดา้น
ในของจิมก่และหด่า้นใน

สิำาหรบัผิวิแพง้่าย แนะนำาใหใ้ชีค้้วิบค้่ ่
กบัแฟรค้ชีนัเนตด ์โค้โค้นทัี่ ออยล ์
ฟอร ์สิกินเพ่�อชี่วิยในการซมึซาบ
ลงสิ่่ผิวิ อ่านค้่่ม่อเกี�ยวิกบัอาการ
แพที้ี่�อาจิจิะเกิดขึ �น หร่อที่ดลองใชี้
ผลิตภัณัฑ์ใ์นกลุ่ม โดเที่อรร์า่ ที่ชัี     
ทีี่�เป็ันลก่กลิ �ง ทีี่�มีค้วิามเจ่ิอจิาง 
อ่อนโยน และเพ่�อค้วิามสิะดวิกสิบาย
ในการใชีง้าน

หลีกเลี�ยงการโดนแสิงแดดอย่างนอ้ย 
12 ชีั�วิโมงหลงัจิากที่านำ�ามนัหอม
ระเหยเลมอน, ไวิด ์ออเรน้จิ,์ ไลม,์ 
เลมอนกราสิ, เกรปัฟรุต และนำ�ามนั
หอมระเหยของพ่ชีในตระกล่ซิตรสัิ   
ทีี่�สิมัผสัิผิวิ

อ่านฉลากและปัฏิบตัิตามค้ำาแนะนำา

หลีกเลี�ยงอณุหภัมิ่ทีี่�สิง่เกินไปัหร่อ
การถึก่แสิงแดดโดยตรง 

ใชีภ้ัาชีนะแกว้ิสิำาหรบัใสิ่นำ�ามนั-
หอมระเหยเที่่านั�น ไม่ค้วิรใสิ่ใน
ภัาชีนะพลาสิติก

นำ�ามนัหอมระเหยของโดเที่อรร์า่
มีค้ณุภัาพสิง่ เพียงใชีใ้นปัริมาณ-
นอ้ย ค้ณุจิะไดร้บัค้ณุปัระโยชีน์
อย่างเต็มปัระสิิที่ธิีภัาพ

ใชีค้้่่ม่อเพ่�อค้น้หาแนวิที่างการใสิ่ใจิ-    
ตวัิเองในหวัิขอ้ทีี่�ค้ณุมีค้วิามตอ้งการ

นำ�ามนัหอมระเหยแต่ละชีนิดที่ำางานไดดี้
ต่างกนั หากค้ณุไม่ไดผ้ลลพัธีที์ี่�พึงพอใจิ 
ลองเปัลี�ยนปัระเภัที่ของนำ�ามนัและ      
วิิธีีการใชีง้าน

นวิดเพ่�อรบัปัระโยชีนจ์ิากนำ�ามนัและชี่วิย
ในการซมึซาบลงสิ่่ผิวิใหเ้รว็ิขึ �น

ลองวิิธีีการใชีง้านทีี่�ต่างกนัออกไปั; ลอง
ที่านำ�ามนับนฝ่ึาเที่า้

เม่�อใชีท้ี่าเฉพาะจิดุใหใ้ชีค้้่่กบัแฟรค้ชีนั-
เนตด ์โค้โค้นทัี่ ออยล ์ฟอร ์สิกินแค้ร ์ 
เพ่�อชี่วิยในการซมึซาบลงสิ่่ผิวิ

เน่�องจิากผลิตภัณัฑ์ข์ึ �นที่ะเบียนในปัระเภัที่ทีี่�ต่างกนั โปัรดอ่านฉลากก่อนใชีง้าน

ได้ร้ับเคุร้ดิตัส่ินคุ้�สู่งสุ่ด 30 % ของคุะแนน
โดยัคุะแนนจะส่ะส่มสู่งข้�นเร้ื�อยัๆ เมื�อคุุณอยัู่ในโปร้แกร้มตั่อเนื�องน�นข้�น

ส่่วนล้ด 25%  จ�กร้�คุ�ส่ม�ชีิก

เปอร้์เซี่็นตั์ที่่�ได้ร้ับคุืนเป็นเคุร้ดิตัของผืล้ิตัภัณฑ์์ :

เดือนที่่� 1 - 3 เดือนที่่� 4 - 6 เดือนที่่� 7 - 9 เดือนที่่� 10 - 12 เดือนที่่� 13+    

คุว�มคุุ้มคุ่�แล้ะเคุร้ดิตัที่่�จะได้ร้ับที่ั�งหมด :

แนวที่�งก�ร้ปฏิิบัติัที่่�เหม�ะส่มที่่�สุ่ด
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ร้หัส่ส่ม�ชีิก # 

ร้หัส่ผื่�น      

ล็้อกอินที่่� doterra.com

เร้ียันรู้้เพิ�มเติัม

ส่ร้้�งก�ร้เปล้่�ยันแปล้งที่่�ยิั�งใหญ่..จ�กทีุ่กหยัดที่่�คุุณแชีร้์
คุุณจะได้ผืล้ลั้พธี์ที่่�คุุณรู้้ส่ึกได้...เมื�อคุุณใชี้ผืลิ้ตัภัณฑ์์โดเที่อร้์ร้่�อยั่�งตั่อเนื�อง ม�ร้่วมส่ร้้�งก�ร้เปล้่�ยันแปล้งด้วยัก�ร้แบ่งปัน       

ให้ผืู้คุนทัี่�วโล้ก ด้วยัทีุ่กหยัดจ�กธีร้ร้มชี�ติั...ที่่�ม่ปร้ะสิ่ที่ธีิภ�พ

แบ่งปันให้คุนที่่�คุุณรั้ก ส่ร้้�งร้�ยัได้แล้ะก�ร้เปล้่�ยันแปล้ง

ชี่วยัผืู้อื�นในก�ร้ส่ร้้�ง

คุว�มเปล้่�ยันแปล้ง

จ์ดั์คล์�สน้ำำ��มนั้ำหอมระเหย เชั่ญชัวน้ำครอบครวั
แล์ะเพ่ื�อน้ำข็องคณุ!

เร่ยน้ำรูเ้พ่่�มเต่มแล์ะเป่้ด์รบัไอเด์่ยด์่ ๆ: doterra.com/
US/en/magazines/doterra-living

ผืู้ ให้คุว�มชี่วยัเหลื้อหลั้กของคุุณ

โที่ร้ศัพที่์

อ่เมล้

โที่ร้ศัพที่์

ผืู้ ให้คุว�มชี่วยัเหลื้ออื�นๆ โที่ร้คุุยักับที่่ม/ เว็บไซี่ตั์/ กลุ้่มในเฟ์ซี่บุ�คุ

กิจกร้ร้มที่่�กำ�ลั้งจะเกิดข้�นเร็้วๆน่�

อ่เมล้

• ไล้ฟ์์แชีตั doterra.com

• อ่เมล้ : thailand@doterra.com

• ส่�ยัด่วน : 02 180 5111

เปล้่�ยันชีีวิตัของคุุณ

เร่�มตน้้ำธุรกั่จ์ข็องคณุกับัโด์เทอร์ร่�ด์ว้ยกั�รเพ่่�มพ่ล์งั
กั�รดู์แล์สขุ็ภ�พ่ด์ว้ยว่ธ่ธรรมชั�ต่ แล์ะแน้ำะน้ำำ�ใหผู้อ้ื�น้ำ

ทำ�ต�มคณุได์ง้่�ยๆ 

ติิดติามทางช่่องทาง Podcast 
เพ่�อเรียนร่เ้กี�ยวิกบัแนวิที่าง
การใสิ่ใจิตวัิเองดว้ิยนำ�ามนัหอมระเหย

ข้้อมูลชุ่ด เอ็มพาวเวอร์์ ไลฟ์์ ซีีรี์�ส์์  
doterra.com/US/en/empowered-
life-series 
รบัชีมการสิมัมนาบนชี่องที่างออนไลน์
เพ่�อเรียนร่เ้พิ�มเติมเกี�ยวิกบัผลิตภัณัฑ์์
ของโดเที่อรร์า่
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