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2008  tavaszán egy csoport egészségügyi és üzleti szakember, 
akik már személyes tapasztalatokkal rendelkeztek az esszenciális olajok életminőség-
javító hatásairól, összegyűltek azzal a közös céllal, hogy minden eddiginél magasabb 
színvonalú terápiás minőségű illóolajakat hozzanak létre és megosszák a világgal. Valami 
különlegeset akartak létrehozni, ami minden ember számára újdonság, kezdve azoktól, 
akik nem ismerik az esszenciális olajokat azokig, akiket a terület a szakembereinek tart. 

Néhány meghatározó kérdést tettek fel maguknak – ”Mi lenne, ha felkínálnánk a világnak 
egy új és hatékony egészségmegőrző alternatívát?” ”Mi lenne, ha ezt az új magasabb 
színvonalú egészségmegőrző programot az illóolajok ismertebbé tételével valósítanánk 
meg? ”Mi lenne, ha az olajoknak egy magasabb minőségét tudnánk előállítani, tesztelni 
és gyártani, amelyek tisztábbak és hatékonyabbak lennének, mint bármely más, a 
jelenlegi piacon elérhető olaj?” ”Mi lenne, ha mi a legprofesszionálisabb módon tudnánk 
kórházakkal, orvosokkal, terapeutákkal és tanácsadókkal társulni annak érdekében, hogy 
az esszenciális olajok egészségre gyakorolt hatását a leghitelesebben ismertethessük 
meg a világgal?”

Arra a következtetésre jutottak, hogy hasonló szenvedéllyel és elképzeléssel rendelkező 
munkatársakkal együtt, kemény munkával és elkötelezettséggel létre tudják hozni az 
esszenciális olajok új generációját. Ezzel a meggyőződéssel létrehoztak egy céget és 
dōTERRA-nak nevezték el, ami egy latin kifejezésből származik, jelentése “a Föld 
ajándéka”. A dōTERRA első ajánlata 25 önálló olajból és 10 olajkeverékből 2008. április 
25-én jelent meg a piacon, kivívva az esszenciális olaj szakértők és a lelkes fogyasztók 
elismerését. Ők voltak azok, akik elsőként tapasztalták meg a dōTERRA olajok rendkívüli 
minőségét és ismerték fel azok kiemelkedő terápiás jelentőségét.

A dōTERRA miközben hatalmas növekedést tapasztalt meg a kezdetktől fogva, folytatta  
egészségmegőrző termékei és illóolajkínálatának bővítését.

KÜLDETÉSÜNK
ELKÖTELEZTÜK MAGUNKAT, HOGY MEGOSSZUK A VILÁGGAL A dōTERRA TERÁPIÁS 
OSZTÁLYÚ ESSZENCIÁLIS OLAJOK ÉLET ÉS EGÉSZSÉGJAVÍTÓ HATÁSAIT. ENNEK ÉRDEKÉBEN:

1. Felfedezzük és kifejlesztjük a világ legjobb terápiás osztályú esszenciális olajait egy magasan képzett és 
tapasztalt botanikusokból, vegyészekből, egészségtudományi és egészségügyi szakemberekből álló 
csoporttal. 

2. Az esszenciális olaj termékeket az iparágban használt legmagasabb színvonalú minőség, tisztaság és 
biztonság jellemzi - CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség. 

3. Termékeinket Független Terméktanácsadókon keresztül terjesztjük, akik otthonról dolgoznak, bemutatják, 
eladják és oktatják az embereket a dōTERRA termékekről, helyi szinten saját kapcsolataikon keresztül, illetve 
globálisan személyre szabott webáruházakban.    

4. Továbbképzési lehetőségeket biztosítunk mindenkinek, akit érdekel az esszenciális olajok terápiás szintű 
felhasználási lehetősége az öngyógyító egészségmegőrzés alternatívájaként.  

5. Kapcsolatot teremtünk a hagyományos és az alternatív terápia egészségügyi szakemberei között, hogy 
ösztönözzük a terápiás minőségű esszenciális olajok további tanulmányozását és felhasználását a modern 
egészségügyi gyakorlatban.

A dōTERRA TÖRTÉNETE
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A dōTERRA saját, szabadalmazott egészségmegőrző termékeit kizárólag 
Független Terméktanácsadók értékesítik közvetlenül személyes kapcsolat 
útján, személyre szabott honlapokon és wellness központokban szerte a 
világban. Ha rendelni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a 
szaktanácsadóval, akitől ezt a termékismertetőt kapta. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 

www.doTERRAeveryday.eu

HU Tel: 36-212-523-588

US Toll Free: 1-800-411-8151
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MIK AZ ILLÓOLAJOK?

Az esszenciális olajokat a történelem során számos 
kultúrában használták gyógyító és terápiás előnyeik miatt. 
Az öngyógyítás holisztikusabb megközelítési módja, 
valamint az alternatív egészségügyi megoldások növekvő 
tudományos hitelessége az esszenciális olajok jelentős 
egészségügyi előnyeinek felfedezéséhez vezetnek. 
Többnek erőteljes tisztító tulajdonsága van és 
természetesen antimikrobiálisak. Egyedülálló kémiai 
szerkezetük lehetővé teszi, hogy közvetlenül behatoljanak 
a bőrbe, külső, helyi alkalmazására a bőrrendszer azonnal 
reagál. Egyes olajok belsőleg, étrendkiegészítőként 
használva javítják az életerőt és a jó közérzetet.

Kinyerési módszerek
A terápiás osztályú illóolajokat leggyakrabban alacsony 
hőmérsékletű vízgőzdesztillációs eljárással vonjuk ki, 
amely során nyomás alatt vízgőz kering a növényi 
anyagok körül. Amikor az olaj felszabadul, elkeveredik a 
gőzzel. Miközben a gőzkeverék kihűl a víz és az olaj 
szétválik és az olajat így a legtisztább formájában 
gyűjthetjűk össze. Annak érdekében, hogy bíztosítsuk a 
kivont olaj legjobb minőségét és helyes vegyi összetételét, 
a hőmérsékletet és a nyomást szigorúan figyelni kell. Túl 
kevés hő és nyomás esetén nem válik ki az értékes olaj, 
viszont túl sok ezekből törést okozhat a kivonat kényes 
vegyi összetételében és megváltoztathatja hatékonyságát.

A gondosan ellenőrzött kivonási folyamatnál ugyanilyen 
fontos szerep jut a növényfajok és növényrészek gondos 
kiválasztása. Ezeket abban a tökéletes pillanatban 
szüretelik le, amikor az esszenciális olaj tartalmuk a 
legkoncentráltabb, mivel ez is követelménye a jó minőségű, 
terápiás szintű esszenciális olaj kivonatnak. Ez az összetett 
folyamat legalább annyira művészet, mint amennyire 
tudomány, szükség van a tapasztalt termelők és lepárlók 
együttműködésére a kiváló minőség biztosítása 
érdekében. 

az illÓolaJok természetes, aromás vegyületek, melyek magvak, Fakérgek, 
szárak, gyÖkerek, virágok és egyéb nÖvényi részekben találHatÓk. Lehetnek 
egyaránt enyhén, vagy erőteljesen illatozók. Ha valaha is élvezte az ajándékba kapott rózsa illatát, 
vagy elsétált egy levendula mező mellett, vagy érezte a frissen levágott menta illatát, akkor 
tapasztalhatta az aromás illóolajok tulajdonságát. Az illóolajok hangulatemelők is lehetnek, 
nyugtathatják az érzékeket, de képesek erős érzelmi választ is kiváltani. Az illóolajok minősége és 
hatékonysága messze fölülmúlja illatuk varázsát.

Mik az 
ILLÓOLAJOK?
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HASONLÓKÉPPEN SZIGORú BIZTONSÁGI 
hatékonysági előírásoknak felel meg az összes 
dōTERRA Esszenciális Egészségmegőrző termék. A mi 
Tudományos Tanácsadó Bizottságunk által vezetve a 
dōTERRA csak a legjobb fejlesztési és gyártó 
partnerekkel dolgozik, akik fenntartják a GMP (Helyes 
Gyártási Folyamat) tanúsítványt valamint  innovatív és 
minőségi munkájuk által kivívták az iparág elismerését. 
Minden dōTERRA termék garantáltan meghaladja az 
ügyfelek elégedettséggel és teljesítménnyel 
kapcsolatos elvárásait.

cptg tanÚsÍtott, tiszta, terápiás minŐség
a  dōterra® cptg  tanÚsÍtott,  tiszta,  terápiás   minŐségŰ  illÓolaJok® 
100% tiszta, természetes, illatos vegyületek, melyeket nagy gondossággal vontak ki 
növényekből. Nem tartalmaznak töltőanyagokat, vagy mesterséges összetevőket, 
amelyek hígítanák az aktív tulajdonságaikat, és nem találhatók bennük szennyező 
anyagok, mint növényvédő szerek és egyéb vegyszermaradványok. 

Amennyire fontos, hogy távol tartsuk a szennyeződéseket az olajainktól, biztosítva az aktív 
vegyületek jelenlétét a megfelelő szinten, szükség van arra is, hogy garantáljuk a biztonságot 
és a hatékonyságot.  Sok olajról azt állítják, hogy terápiás minőségű és némelyek tiszták is, de 
kevesen vannak alávetve szigorú kémiai összetétel vizsgálatoknak. A dōTERRA TANÚSÍTOTT, 
TISZTA, TERÁPIÁS MINŐSÉGŰ illóolajok kereszttesztelésen esnek át tömegspektrometria 
és gázkromatográfia használatával, hogy biztosítsák a kivonat tisztaságát és összetételének 
hatékonyságát minden egyes tétel esetében.

A dōTERRA szorosan együttműködik a vezető illóolaj vegyészek és a termelők globális 
hálózatával, hogy kiválassza a megfelelő növényi fajokat, amelyeket ideális környezetben 
termesztenek, és a megfelelő időben gondosan betakarítanak. A növények aromás 
vegyületeit tapasztalt lepárlók gyakorlottan nyerik ki és kémiai elemzés alá vetik annak 
érdekében, hogy biztosítsák a tisztaságot és a megfelelő összetételt. A dōTERRA CPTG 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű olajok jelentik a jelenleg elérhető legbiztonságosabb és 
legkedvezőbb hatású olajokat a világon.

5. OLDALdoterra.com
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ILLÓOLAJOK FELHASZNÁLÁSA

A dōTERRA® botanikai termelői és lepárlói  
hálózata az egész világot behálózza: Omántól 
Korzikáig,  Srí Lankától Franciaországig terjed. 
Csak a legtisztább és a leghatékonyabb esszenciális 
olajok felelnek meg a CPTG® Tanúsított, Tiszta, 
Terápiás Minőség szigorú elvárásainak. Ne érje be 
ennél kevesebbel saját maga illetve családja 
számára. 

Felhasználás
Az illóolajokat az érzelmi és fizikai jólét megteremtésének 
érdekében széles körűen alkalmazzák. Használhatóak 
önmagukban, vagy komplex keverékként, a felhasználó 
tapasztalataitól és a kívánt céltól függően. Az olajokat 
általában e három módszer egyike szerint használják: 
illatként, olajpárologtatással, külsőleg a bőrre alkalmazva, 
vagy belsőleg. Az illóolajok használata egyszerű, mégis 
életre szóló élmény. Kezdő olajfelhasználóknak segítséget 
jelenthet, ha olyannal dolgoznak együtt, akinek már van 
tapasztalata az illóolajok felhasználásáról. 

Az esszenciális olajok természetes módon biztonságosak és 
kevés nemkívánt mellékhatásuk van, ha van egyáltalán. 
Azonban erőteljes sűrítmények és óvatosan kell őket 
használni. Bizonyosodjon meg arról, hogy csak 100% tiszta 
terápiás minőségű olajat használ és tartsa be az összes 
figyelmeztetést és használati utasítást. Az olajokat sohasem 
szabad a szemben és a hallócsatornában használni. Ha bőrpír 
vagy irritáció lép fel az olaj külső használata során, egyszerűen 
használjon növényi olajat, például frakcionált kókuszolajat az 
érintett területen - a víz nem oldja az olajat. Kérje ki orvosa 
véleményét mielőtt esszenciális olajat használna, amennyiben 
várandós vagy orvosi kezelés alatt áll.

Kövesse figyelemmel a következő szimbólumokat ebben a 
termékkatalógusban az esszenciális olaj termék leírásoknál, 
hogy az segítségére legyen az olajok kiválasztásában. (A 
használati utasítást és megfelelő figyelmeztetéseket lásd az 
olajok címkéin.) 

BŐR ÉRZÉKENYSÉG

N  Használható külsőleg hígítás nélkül (NEAT)

S  Hígítandó fiatal vagy érzékeny bőrnél (SENSITIVE)

D  Hígítandó külső felhasználás előtt (DILUTE) 

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

A  Használható aromatikusan

T  Használható külsőleg

6. OLDAL ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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az esszenciális olaJok Használata ÖsztÖnÖsen 
könnyű és nagyon hatékony, ennek ellenére az elérhető illóolajok 
számlálhatatlan kombinációs lehetőségeivel és egészségmegőrző 
felhasználásaival, kezdők számára nehézséget okozhat. Az 
olajokkal való ismerkedés első lépéseként egy levendula, citrom 
és borsmenta hármast ajánlunk. Ez a három legnépszerűbb 
olajunk biztosítani fogja Ön és családja számára  a terápiás 
osztályú esszenciális olajok életminőség-javító tulajdonságainak 
lenyűgöző élményét.

CITROM Citrus limon

•	 Tegyen egy cseppet egy vizes palackba, vagy az étteremben felszolgált 
vízhez

•	 Illatanyagként olajpárologtatóban, vagy külsőleg alkalmazva kedélyjavító 
hatása van

•	 Hozzáadva egy csepp mézhez enyhíti a köhögést vagy torokfájást 
•	 Hígítsuk kókuszolajjal a napi körömápoló masszászhoz 
•	 Alkalmazzuk ajakherpesz megnyugtatására
•	 Tegyünk egy csepp citromot és borsmentát a fogkefére használat után
•	 Olajpárologtatással semlegesítheti a kellemetlen szagokat
•	 Használható rágógumi, címke ragasztó és zsíros anyagok eltávolítására
•	 Konyhapultok és rozsdamentes acélból készült tárgyak tisztítására
•	 Olivaolajhoz hozzáadva egy természetes bútorfényezőt kapunk

bORSMENTA Mentha piperita

•	 Dörzsölje a gyomorra vagy a lábra, vagy belsőleg használjon egy cseppet, 
hogy könnyítse a gyomorrontást vagy emésztési zavart

•	 Használható vízben higított citrommal mint egészséges, üdítő szájöblítő
•	 Illatosítóként párologtatva, vagy külsőleg alkalmazva orrmelléküregek és a 

légutak megnyitására alkalmas
•	 Alkalmazható levendulával, hogy a fájó, fáradt izmokat és ízületeket 

nyugtassa
•	 Belélegezhető étkezés közben, hogy telítettség érzését keltse
•	 Hozzáadható hideg borogatáshoz vagy lábfürdőhöz, hogy hűsítse a 

túlhevült testet
•	 Belélegezve élénkítő hatású lehet autóvezetés alatt
•	 Adja hozzá a samponhoz vagy hajbalzsamhoz egy élénkítő haj és fejbőr 

masszázshoz
•	 Használja levendulával és citrommal az allergia szezon során
•	 Spricceljük a gyermek ingére tanulás előtt, hogy éberebb legyen

LEVENDuLA Lavandula angustifolia

•	 Használja a talpon vagy a párnán elalvás előtt
•	 Méhcsípés, vagy egyéb rovarcsípés enyhítésére 
•	 Használja fürdősókkal egy pihentető gyógyfürdő élményéért 
•	 Vigye fel a csuklóra és lélegezze be utazás közben, hogy enyhítse az utazási 

betegséget
•	 Finoman vigye föl bőrére, hogy megnyugtassa a leégett vagy leforrázott bőrt 
•	 Vigye föl a nyugtalan vagy izgatott gyermek hátára, kezére vagy lábara
•	 Pelenkakiütés enyhítésére
•	 Szőrtelenítés után nyugtatja az érzékeny bőrt és pórusokat 
•	 Alkalmazza száraz, kicserepesedett ajkakon mielőtt ajakbalzsamot használna 
•	 Használja borsmentával együtt egy egészséges fejbőr masszázshoz
•	 Addja hozzá a krémhez egy stresszoldó kézmasszázskor

7. OLDALdoterra.com

bEVEZETŐ AZ ESSZENCIÁ-
LIS OLAJOKHOZ - KÉSZLET 

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Ez a készlet kezdők számára tökéletes, mely 
tartalmaz egy auido CD-t, egy-egy 5ml üveg 
dōTERRA CPTG levendula, citrom és borsmenta 
olajat, valamint egy  az olajok használatára 
vonatkozó füzetet. Az igényes doboz tartalmaz 
még az illóolajok használatáról szóló 
javaslatokat , hogy az olajok életminőség-javító 
hatását rögtön tapasztalhassa.

32180005

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



ILLÓOLAJOK  |  BAZSALIKOM-KÍNAI FAHÉJ

bAZSALIKOM - bASIL
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Ocimum basilicum

Helyreállító és nyugtató tulajdonságai 
miatt a bazsalikomot általában izom- 
és izületi fájdalmak enyhítésére, 
légzéskönnyítésre és a bőr üdítésére 
használják.*

A T N

30010005 15 ml-es üveg

bERGAMOTT - bERGAMOT
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Citrus bergamia  

Egy igen kedvelt olaj a kellemes illata 
miatt. A bergamott egyedülálló a citrus 
olajok között a nyugtató tulajdonságai 
miatt. A dōTERRA, összhangban a CPTG 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség 
szabvánnyal, hidegen sajtolja az olajat a 
bergamott gyümölcs héjából.*

A T S

30790005 15 ml-es üveg

FEKETEbORS -  
bLACK PEPPER Új!
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Piper nigrum
Serkentő, élénkítő hatású, erősen 
antioxidáns illóolaj, amely serkenti a 
vérkeringést,segíti az emésztést, 
valamint csökkenti a dohányzási 
ingert. A feketebors csodálatos 
fűszernövény, igaz a két közmondás:” 
Kicsi a bors de erős!” “Sok kicsi sokra 
megy!”Óvatosan használja!

A T S

41040005 5 ml-es üveg

KASSZIA - CASSIA 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Cinnamomum cassia
A cassia, a fahéj közeli rokona, csodás 
illata miatt nevezetes. A cassiát 
évezredeken keresztül használták 
nyugtató hatásai és illata miatt. 

A T D

30020005 15 ml-es üveg

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK
a dōterra® ÖnállÓ olaJainak kollekciÓJa tartalmazza a világpiacon elérhető 
legmagasabb minőségű aromatikus kivonatokat. Mindegyik olaj tartalmazza a növény tiszta esszenciáját, 
amelyeket óvatosan desztillálnak olyan növényekből, amelyeket világszerte gondosan termesztenek és 
takarítanak be. Minden olaj 100%-ban természetes, és a tisztaság és hatékonyság szempontjából szigorú 
előírásoknak felel meg. A botanikai energiák gyönyörű palettájaként használhatók önállóan, vagy ötvözve 
személyes illóolaj terápiákhoz.

8. OLDAL ESSZENCIÁLIS WELLNESS
*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 

diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.
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ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK  
(EGY NÖVÉNY TISZTA 
ILLÓOLAJÁT TARTALMAZÓ ÜVEG)     
GYORS REFERENCIA TÁBLÁZAT
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RENDELÉSI KÓD OLDAL

BAZSALIKOM-BASIL Ocimum basilicum A T N 30010005 8

BErgAMOtt Citrus bergamia A T S 30790005 8

FEKEtEBOrS-BLACK PEPPEr Piper nigrum Új! A T S 41040005 8

KASSZIA-CASSIA Cinnamomum cassia A T D 30020005 8

CILANtrO(KOrIANDEr LEVÉL- OLAJ) Coriandrum sativum Új! A T N 41850005 8

FAHÉJ-CINNAMON Cinnamomum zeylanicum A T D 30030005 8

MUSKOtÁLYZSÁLYA-CLArY SAgE Salvia Sclarea A T N 30420005 10

SZEgFŰSZEg-CLOVE BUD Eugenia caryophyllata A T D 30040005 10

KOrIANDEr MAgOLAJ-COrIANDEr Coriandrum sativum A T N 30780005 10

CIPrUS-CYPrESS Cupressus sempervirens A T N 30050005 10

EUKALIPtUSZ-EUCALYPtUS Eucalyptus radiata A T S 30060005 10

ÉDESKÖMÉNY-FENNEL  Foeniculum vulgare Új! A T S 41290005 10

tÖMJÉN-FrANKINCENSE Boswellia frereana 
AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

A T N 30070005 10

MUSKÁtLI-gErANIUM Pelargonium graveolens A T S 30090005 11

gYÖMBÉr-gINgEr  Zingiber officinale A T S 30080005 11

grÉPFrút-grAPEFrUIt Citrus X paradisi A T N 30100005 11

OLASZ SZALMAgYOPÁr-HELICHrYSUM Helichrysum italicum A T N 30410005 11

LEVENDULA-LAVENDEr Lavandula angustifolia A T N 30110005 12

CItrOM-LEMON Citrus limon 
AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

A T N 30120005 12

INDIAI CItrOMFŰ-LEMONgrASS Cymbopogan flexuosus A T S 30130005 12

ZÖLDCItrOM-LIME Citrus Aurantifolia   A T S 30870005 12

MAJOrANNA-MArJOrAM Origanum majorana A T N 30140005 12

tEAFA-MELALEUCA Melaleuca alternifolia A T N 30150005 13

OrVOSI CItrOMFŰ-MELISSA  Melissa officinalis   A T N 30850005 13

MIrHA-MYrrH Commiphora myrrha A T N 30160005 13

SZUrOKFŰ-OrEgANO Origanum vulgare A T D 30180005 13

PACSULI-PAtCHOULI Pogostemon cablin   A T N 30890005 13

BOrSMENtA-PEPPErMINt Mentha piperita A T S 30190005 13

rÓMAI KAMILLA-rOMAN CHAMOMILE Anthemis nobilis A T N 30800005 13

rOZMArINg-rOSEMArY Rosmarinus officinalis A T N 30200005 14

SZANtÁLFA-SANDALWOOD Santalum album A T N 30210005 14

KAKUKKFŰ-THYME Thymus vulgaris A T D 30220005 14

VEtIVEr Vetiveria zizanoides A T N 30430005 14

JEgENYEFENYŐ-WHItE FIr Abies alba A T N 30250005 15

VADNArANCS-WILD OrANgE Citrus sinensis
  A T N 30170005 15

KúSZÓ FAJDBOgYÓ-WINtErgrEEN Gaultheria procumbens A T S 30230005 15

ILANg ILANg-YLANg YLANg Cananga odorata A T N 30240005 15
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AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



ESSZENcIÁLIS OLAJ |  KORIANDERZÖLD-OLASZ SZALMAGYOPÁR

KORIANDERZÖLD -  
CILANTRO Új!
ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Coriandrum sativum
A cilantro a coriandum sativum levele, 
friss, ízletes fűszernövény, amely  
ínyencek kedvence. Sokféle terápiás  
előnnyel rendelkezik, remek antioxidáns, 
segíti az emésztést és élénkít * 

A T N

41850005 15 ml-es üveg

FAHÉJ - CINNAMON
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Cinnamomum zeylanicum
A fahéjat közismerten ételízesítő 
fűszerként használják széles körben. 
Népszerűsége, mint esszenciális olaj, a 
számos terápiás használatából származik, 
beleértve a fahéj tisztító tulajdonságait 
és hasznosságát a különböző fájdalmak 
enyhítésében.*

A T D

30030005 5 ml-es üveg

MuSTKOTÁLyZSÁLyA -  
CLARy SAGE 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Salvia sclarea
Közismert a felemelő és hangulat-javító 
sajátosságai miatt. A muskotályzsályát széles 
körben használják a nők, hogy enyhítsék a havi 
kellemetlen érzéseiket, amelyek a menstruációs 
ciklushoz kapcsolódnak.* A neves szakértő 
Robert Tisserand vizsgálta hangulat-fokozó 
tulajdonságait masszázs alatt

A T N

30420005 15 ml-es üveg

SZEGFŰSZEG - CLOVE buD
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Eugenia caryophyllata

A szegfűszeg sokkal több, mint egy 
népszerű fűszer – sokrétű felhasználása 
és gyógyító hatásai miatt nagy kedvence 
az egészségügyi szakembereknek és az 
egészségtudatos személyeknek. Erős 
antioxidáns hatású.

A T D

30040005 15 ml-es üveg

KORIANDER MAGOLAJ -  
CORIANDER
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Coriandrum sativum 

Számos kultúrában népszerű változatos 
felhasználása miatt, a koriander olaját a 
koriander növény magjából vonják ki.  A 
koriander egészségjavító előnyei, amelyek a 
rendkívül magas linalool tartalmának 
köszönhetőek, kiterjednek az emésztés 
támogatásától az egészséges 
inzulintermelésig. *

A T N

30780005 15 ml-es üveg 

CIPRuS - CyPRESS 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Cupressus sempervirens
A ciprusfa ágaiból és leveleiből desztillált 
ciprus olaj széles körben használatos a 
légzés könnyítésére és torok gargalizálásra. 
Arra is fel lehet használni, hogy 
megkönnyítse a feszült, görcsös izmok 
lazítását és külsőleg használva serkentse a 
vérkeringést. * A citrom és a grépfrút 
keverékét  gyógyfürdő terápiákon 
használják a láb és csípő szépítésére.

A T N

30050005 15 ml-es üveg

EuKALIPTuSZ - EuCALyPTuS
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Eucalyptus radiata

Az eukaliptusz számos hatékony összetevőjének 
köszönhetően kulcsfontosságú alkotója a 
köhögés elleni és torok gyógyszereknek, 
valamint a mellkaskenőcsöknek. Az eukaliptuszt 
széles körben használják nyugtató és tisztító 
tulajdonságai miatt, valamint a légzés 
könnyítésére. *

A T S

30060005 15 ml-es üveg

ÉDESKÖMÉNy - FENNEL
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Foeniculum vulgare

Évszázadok óta használják az egészségre 
gyakorolt jótékony hatásai miatt. Az 
édeskömény olajnak kifejezetten antioxidáns 
hatása van és tonizálónak is tartják. Gyakran 
használják emésztési zavarok enyhítésére 
(támogatja a gyomor egészséges funkcióit), 
segítve bármilyen emésztési probléma 
esetén és a nyirokrendszer javulását is 
támogathatja. Az édeskömény édes, bár 
fűszeres aromája egyensúlyt teremtő és az 
édesgyökérre emlékeztet. 

A T S

41290005 15 ml-es üveg 

FENyŐTÖMJÉN -  
FRANKINCENSE
ESSZENCIÁLIS OLAJ 

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK
Boswellia frereana

Talán a legértékesebb az ősi olajok között, 
a tömjén igen keresett a mai felhasználó 
között annak rendkívül sokrétű 
felhasználása miatt – beleértve pihentető, 
immunrendszer támogató és hangulat 
javító hatásait. *

A T N

30070005l 15 ml-es üveg

MuSKÁTLI - GERANIuM 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Pelargonium graveolens

A geránium kiemelkedő hatásokat nyújthat a 
bőrnyugtatás terén, a bőrápoló termékek 
gyakori összetevője. Rendkívül hasznos az 
ízületek támogatásában és a kisebb fájdalmak 
enyhítésében. A gerániumot nyugtató hatásai 
teszik  népszerűvé az olaj használók között. *

A T S

30090005 15 ml-es üveg

KIEMELT TERMÉK

fenyőtömjén
  A dōTERRA Tömjén esszenciális olaját az Ománban termesztett 

balzsamfa (Boswellia frereana) gyantájából vízgőz-desztillációval vonják 
ki. Az ókorban nagyra becsülték illatos és gyógyító tulajdonságaiért, 
jelenleg az egészségmegőrzés modern követőinek a kedvence, sokrétű 
érzelmi és fizikai egészségügyi alkalmazásai miatt.

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.10. OLDAL ESSZENCIÁLIS WELLNESS



*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.
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GyÖMbÉR - GINGER
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Zingiber officinale

A gyömbér ugyan világszerte a 
konyhaművészet egyik 
legfontosabb fűszere, mindennapi 
életünkben viszont a könnyebb 
emésztés elengedhetetlen 
gyógynövénye. Édes, citrusszerű 
illata egyéb terápiás előnyeinek 
velejárója.

A T S

30080005 15 ml-es üveg

GRÉPFRÚT -  
GRAPEFRuIT
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Citrus X paradisi

A grépfrút friss, élénkítő aromája 
javítja a hangulatot és az érzékeket. A 
gyümölcs héjából préselve a grépfrút 
jóval több mint egy friss illat – a 
tisztító és élénkítő tulajdonságai 
tették sokak kedvencévé az 
esszenciális olaj kedvelői között.

A T N

30100005 15 ml-es üveg

OLASZ SZALMAGyOPÁR - 
HELICHRySuM
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Helichrysum italicum

Az egyik legértékesebb és 
legkeresettebb olajat, az olasz 
szalmagyopárt hagyományosan a 
nyugtató és regeneráló hatása miatt 
használják.* A ritka olasz 
szalmagyopár olaját egy örökzöld 
gyógynövény virágfürtjeiből 
desztillálják.Az illóolaj-felhasználók 
nagyra becsülik sokrétegű 
felhasználási módja miatt.

A T N

30410005l 5 ml-es üveg

LEVENDuLA -  
LAVENDER
ESSZENCIÁLIS OLAJ 

 AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Lavandula angustifolia

A legnépszerűbb olajunkat, a 
levendulát évezredeken át nagy 
becsben tartották az 
összetéveszthetetlen aromás és 
terápiás tulajdonságai miatt. A 
levendulát széles körben használják 
és elismerik nyugtató és pihentető 
tulajdonságait.

A T N

30110005 15 ml-es üveg

“ Nagyon kevés olyan olaj létezik, melyre úgy lehet számítani és melyet annyi mindenre lehet használni, mint a 
tömjént! A kutatási eredmények és a tömjén évezredes használata szó szoros értelemben erre utal. Kétségtelen, 
hogy a dōTERRA illóolajokat használva semmitől nem kell tartani, mert 100%-ig biztonságosak, hatékonyak, 
nincs mellékhatásuk. Az olajokat családom és én teljes bizalommal használjuk, s tudjuk, hogy  a legkitűnőbb 
minőséget kapjuk. Ennél többet nem is kérhetek” 
Katy C., Kansas, USA

ALKALMAZÁSI MÓDOK A  Használható aromatikusan.  T  Használható külsőleg.

BŐR ÉRZÉKENYSÉG N  Használható külsőleg hígítás nélkül (NEAT) S  Hígítandó fiatal vagy érzékeny bőrnél (SENSITIVE) D  Hígítandó külső felhasználás előtt 
(DILUTE)

11. OLDALdoterra.comTanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



ESSZENcIÁLIS OLAJOK  |  LEVENDULA-BORSMENTA

CITROM - LEMON
ESSZENCIÁLIS OLAJ 

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Citrus limon

A másik kedvencet, ezt az esszenciális olaj  
“erőművet”hidegen sajtolják a citrom héjából, 
hogy megőrizze rendkívül hatékony 
tulajdonságait. A citromot egy erőteljes 
aromás, külső és belső tisztítóként ismerik és 
más olajok kiegészítésére is használják. 
Olajpárologtatással, a citromolaj tisztítja a 
levegőt és emeli a hangulatot. Használható sok 
felületen az egész házban, mint egy teljesen 
természetes tisztítószer kiegészítő.

A T N

30120005 15 ml-es üveg 

INDIAI CITROMFŰ - LEMONGRASS
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Cymbopogan flexuosus

A citromfüvet már régóta használják az ázsiai és 
karibi konyhaművészetben finom citromos íze és 
aromája miatt. Azt is bebizonyították, hogy segíti 
az egészséges emésztést és csökkenti az 
izomfájdalmat.*

A T S

30130005 15 ml-es üveg

ZÖLDCITROM - LIME 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Citrus aurantifolia

Éles, citrus illatával, a Lime még egy olyan olaj, ami 
egyik kedvenced lehet! A lime stimuláló és frissítő 
tulajdonságai befolyásolják a hangulatot, valamint 
erős aromás, külső és belső tisztító is. A lime azért 
is olyan népszerű, mert használható izületekre és a 
szezonális rovarok ellen

A T S

30870005 15 ml-es üveg

MAJORANNA - MARJORAM
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Origanum majorana

Más néven “wintersweet” vagy “ a hegyek öröme”. A 
majoránna egyike a leggyakoribb konyhában 
megtalálható növényeknek. Nagyra becsült annak 
nyugtató tulajdonságai miatt, a majoránna külsőleg 
használva,  megnyugtatja a fáradt, feszült izmokat 
vagy, támogathatja a a légző- vagy idegrendszert.*

A T N

30140005 15 ml-es üveg

 KIEMELT TERMÉK

levendula
  A sokféle nyugtató tulajdonságáról ismert levendula 

a legszélesebb körben használt olaj a világon. 
Mindössze 4,5 dl olajhoz több, mint 22 kg virágra 
van szükség.

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.12. OLDAL ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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TEAFA - MELALEuCA
ESSZENCIÁLIS OLAJ 

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK  
Melaleuca alternifolia

A maleluca, ismertebb nevén teafa, 
tisztító és regeneráló tulajdonságai miatt 
nagy tiszteletnek örvend az esszenciális 
olaj rajongók körében,* különösen a bőrön 
alkalmazva. A több mint kilencven 
összetevőből álló teafának határtalanok a 
terapeutikus   alkalmazásai.

A T N

3010005 15 ml-es üveg

ORVOSI CITROMFŰ -  
MELISSA 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Melissa officinalis

A legdrágább olajaink közé tartozó 
ritka illóolaj, az orvosi citromfű édes, 
friss, citrus-szerű illatú, melyet 
vízgőz-desztillációval vonunk ki a 
Melissa officinalis növény friss 
virágaiból, leveleiből és szárából. 
Terápiás tulajdonságainak széles 
skálájával az orvosi citromfű 
idegnyugtatóként, hangulatjavítóként, 
gyomorbántalmakra valamint 
szezonális rovarokra használható. Mivel 
a Melissa növény olajhozama 
kevesebb, mint 1/10-e az 1%-nak, ez az 
egyik leggyakrabban hamisított olaj.

A T N

30850005 5 ml-es üveg

MIRHA - MyRRH
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Commiphora myrrha

Történelmileg a mirhát számos módon 
használták- az ókori egyiptomban a 
meditációtól a balzsamozásig. A 
modern gyógynövénykutatók gyakran 
ajánlják a mirhát annak tisztító 
tulajdonságai miatt, különösen a száj 
és torok kezelésére. A mirha kiváló 
bőrnyugtató 

A T N

30160005 15 ml-es üveg

SZuROKFŰ - OREGANO
ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Origanum vulgare

Hippocrates, az orvostudomány atyja 
az oregánót tisztításra használta, 
valamint az emésztés és légzés 
támogatására. Magas antioxidáns 
hatású,  fenolos savakat és 
flavonoidokat tartalmaz

A T D

30180005 15 ml-es üveg

PACSuLI - PATCHOuLI
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Pogostemon cablin

A pacsuli olaj könnyen felismerhető 
gazdag pézsma-édes illatáról. 
Kiegyensúlyozó hatást gyakorolhat az 
érzelmekre, miközben kiváló 
hangulatjavító hatása is van.  A 
pacsulit széles körben használják a 
sebek és a szövetek regenerációjára, 
valamint ugyanezen tulajdonságai 
miatt bőrápolási készítményekben

A T N

30890005 15 ml-es üveg

bORSMENTA - PEPPERMINT
ESSZENCIÁLIS OLAJ

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK  
Mentha piperita

A borsmenta legnépszerűbb használata 
a fogkrémek és rágógumikra terjed ki. 
Mint esszenciális olaj,  a légzés és 
emésztés könnyítésére használják 
leggyakrabban.*

A T S

30190005 15 ml-es üveg

RÓMAI KAMILLA - ROMAN 
CHAMOMILE
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Anthemis nobilis  

A legsokoldalúbb a kamillák között, a 
római kamilla olaját a növény kicsi, fehér, 
százszorszép-szerű virágaiból vonják ki. 
Széleskörben használják nyugtatóként, 
különösen megnyugtatja a test 
különböző rendszereit és segíthet egy 
gyulladás elleni egészséges reakció 
előidézésben.*

A T N

30800005 5 ml-es üveg

bORSMENTA GyÖNGyÖK új!
A dōTERRÁ-nak sikerült foglyulejtenie a borsmenta 
esszenciális olajának terápiás előnyeit. Különleges eljárással 
kivitelezte egyedülálló, apró, zselatin kapszulákban. Minden 
picurka kis gyöngyszem, mint egy frissítő menta ízzel szinte 
szétpattan a szájban, amely gyorsan elolvadva fölélénkíti az 
érzékszerveket, ahogyan belélegzi a tiszta, illóolajat, a  
borsmenta hűsítő aromáját. Több, mint leheletjavító menta: a 
dōTERRA borsmenta gyöngyöcskék szájápolóként, vagy 
egészséges légzésre, illetve az emésztés enyhítésére (ahol az 
esszenciális borsmenta belsőleg* segítséget nyújt) és még sok 
minden másra használhatók.

38150005 125 gyöngy

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



14 ESSZENCIÁLIS WELLNESS

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK  |  ROZMARING — ILANG-ILANG

ROZMARING -  
ROSEMARy
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Rosmarinus officinalis

Az ókori görögök, rómaiak, 
egyiptomiak és a zsidók szentnek 
tartották, a gyógyítók évszázadokon 
keresztül nagyra becsülték  az 
emésztésre és az izomfájdalmakra 
gyakorolt hatásai miatt.*

A T N

30200005 15 ml-es üveg

SZANTÁLFA -  
SANDALWOOD 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Santalum album

Többezer éves használatát bizonyító 
dokumentációval és az alkalmazási 
módok széles spektrumával a szantálfa 
leginkább bőrnyugtató és kedélyjavító 
hatásáról híres.*  

A T N

30210005 5 ml-es üveg

KAKuKKFŰ -  
THyME 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Thymus vulgaris

A kakukkfű, bár legtöbben 
fűszerként ismerik, egy értékes 
tisztító tulajdonságokkal bíró olaj.  
Figyelemre méltó a téli 
egészségmegőrzésben vállalt széles 
spektrumú szerepe is. 

A T D

30220005 15 ml-es üveg

VETIVER
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Vetiveria zizanoides

Vetivert gazdag, egzotikus, 
összetett illata miatt kedvelik. 
Széles körben használják 
parfümökben alapanyagként és 
fixálóként. A vetiver fás, földillata 
kiegészít sok más esszenciális 
olajat. Többféle terápiás célra is 
használják, többek között 
antioxidánsként és relaxálásra. 

A T N

30430005 15 ml-es üveg

“ A szantálfa robosztus illatú, 
nyugtató hatású. Olyankor 
használok egy pár csöppet a talpon 
vagy az olajpárologtatóban, amikor 
nem működik az önfegyelem. 
Fantasztikus eredményeket érek el 
vele: a paciens  hangulata teljesen 
megváltozik,  én pedig arra tudok 
koncentrálni, amire kell.” 
Jacqueline L.,   
Victoria, Ausztrália

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.
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vadnarancs
   A dōTERRA vadnarancs esszenciális olaja a 

Dominikai Köztársaság citrusligeteiben 
termesztett narancs vastag héjából származik. 
100%-ban természetes, tartósítószer-és 
növényvédőszer-mentes és soha nem hígítják 
gyakrabban használt gyengébb minőségű 
citrusolajokkal.

JEGENyEFENyŐ -  
WHITE FIR 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Abies alba

A fa puha tűleveleiből származó 
jegenyefenyő olaj az esszenciális olaj 
használók között kedvelt olaj, mert 
külső alkalmazás esetén képes 
enyhíteni és megnyugtatni a fájó 
izmokat.

A T N

30250005 15 ml-es üveg

VADNARANCS -  
WILD ORANGE 
ESSZENCIÁLIS OLAJ

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK  
Citrus sinensis

A narancshéjból hidegen sajtolva, a 
vadnarancs kiválóan alkalmas 
energetizálásra és élénkítésre. 
Gyakran használják 
hangulatjavításra a csodálatos 
citrusos aromája miatt.

A T N

30170005 15 ml-es üveg

KÚSZÓ FAJDbOGyÓ - 
WINTERGREEN
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Gaultheria procumbens

A legtöbb modern fogyasztó ismeri 
aromáját és ízét a cukorka és a 
rágógumiban történő felhasználása 
miatt. A kúszó fajdbogyó esszenciális 
olaj azonban ennél sokkal többet ajánl 
terápiásan, például többek között a 
különböző fájdalmak enyhítőjeként.*

A T S

30230005 15 ml-es üveg

ILANG ILANG -  
yLANG yLANG 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Cananga odorata

Az ilang-ilang, bár híres a kitűnő 
illatáról és parfümök 
összetevőjeként régóta fontos 
szerepet játszik, sokat kínálhat 
terápiás kezelésekben is. 
Hatékonyan javíthatja a 
hangulatot, valamint nyugtató 
tulajdonságokkal is bírhat.

A T N

30240005 15 ml-es üveg

ALKALMAZÁSI MÓDOK A  Használható aromatikusan.  T  Használható külsőleg.

BŐR ÉRZÉKENYSÉG N  Használható külsőleg hígítás nélkül (NEAT) S  Hígítandó fiatal vagy érzékeny bőrnél (SENSITIVE) D  Hígítandó külső felhasználás előtt (DILUTE)

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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HÁZIpATIKA cSOMAG

a természet orvosságos szekrénye— 
a dōTERRA Házipatika csomag 10 esszenciális olajat és 
keveréket tartalmaz, a “jobb közérzet” nélkülönözhetetlen 
kellékeit, amelyek a szülők napi szükségletei lehetnek, hogy 
természetes módon gondoskodjanak családjukról. 
Családjával együtt tapasztalja meg az Tanúsított, Tiszta, 
Terápiás Minőségű illóolajok végtelen felhasználási 
lehetőségeit.

HÁZIPATIKA CSOMAG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK  
A dōTERRA Házipatika csomag 10 válogatott esszenciális olajat tartalmaz, amelyből 
hat önálló esszenciális olaj, és négy olajkeverék. A különleges doboz tartalmazza az 
olajok  használati tippeit, valamint egy audio CD-t, ami bemutatja a dōTERRA vezető 
orvosi igazgatóját, Dr. David K. Hill-t. Ezen a bemutató felvételen Dr. Hill megtanítja a 
hallgatóságot, hogyan lássák el családjaik mindennapi egészségügyi szükségleteit 
egyszerű és biztonságos módszerekkel, a tíz tápláló esszenciális olajat használva. A 
készlet 5 ml üveges kiszerelésben tartalmaz levendula, citrom, borsmenta, teafa, 
oregánó, tömjén, Deep Blue, Breathe, DigestZen és On Guard olajokat, amelyek 
segítségével a családok az egészségügyi gondjaik egész sorát természetesen 
kezelhetik.

32790005 

HÁZIPATIKA CSOMAG

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.
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dōTERRA  
TÖMJÉN
OMÁNBÓL

CITROM - LEMON
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Tisztít és frissít
•	Torokgyulladásra, száraz torok 

enyhítésére keverjen egy csöpp 
citromolajat mézbe

•	A levegő frissítésére és 
hangulatjavításra párologtassa 
szobában

•	Konyhai pultok és rozsdamentes 
acél tisztítására használható

•	Antioxidáns és méregtelenítő 
hatású, vízbe csöppentve 
fogyasztható

A T N

 
SZuROKFŰ -  
OREGANO 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Természetes immunrendszer 
erősítő
•	Periodikusan használhat néhány 

csöppet kapszulában az 
immunrendszer erősítésére*

•	Az immunrendszer természetes 
védelme érdekében hígítva, 
gyermekek és felnőttek talpán 
használható

•	Ez az olaj részese lehet a havi 
emésztőrendszer tisztításának  

A T D 
 
 
DIGESTZEN® 
EMÉSZtŐrENDSZErI 
KEVErÉK 
Az emésztőrendszer 
támogatására
•	Emésztőrendszeri bántalmakra, 

hányinger, utazási betegség
•	A jobb emésztés érdekében 

használja étkezés közben
•	Gyermekek emésztési 

problémáinak enyhítésére 
alkalmazza a talpon

A T N

bORSMENTA -  
PEPPERMINT 
ESSZENCIÁLIS OLAJ
Hűtő és frissítő
•	Egészséges szájöblítőként 

használja vízben oldva 
citrommal

•	Mélyen belélegezve élénkíti a 
tüdőt és az éberségérzetet

•	Testhőmérséklet csökkentésére 
tegye szórófejes flakonba és 
fújja be a testet

•	Fejfájás csillapítására használja a 
tarkón és homlokon

A T S

 
DEEP bLuE® 
NYUgtAtÓ KEVErÉK
Izom és izületi fájdalmak 
enyhítésére
•	Használja közvetlenül a fáradt, 

fájó izületeken
•	Edzés előtt és edzés után 

masszírozza fájós, fáradt 
izmaiba

•	Terápiás, mély masszírozáshoz 
használja hordozó olajjal

St

 
 
 
ON GuARD® 
VÉDŐKEVErÉK
Természetes védekezés
•	Természetes védekezéshez oldja 

fel  és gargalizáljon vele
•	A kilincsek, telefonok és egyéb 

felszínek fertőtlenítésére oldja 
fel és használja szórófejes 
flakonban

•	A levegőben levő kórokozók 
ellen használja 
olajpárologtatóban

A T S

LEVELDuLA -  
LAVENDuLA
ESSZENCIÁLIS OLAJ 
A mindent nyugtató olaj
•	Párologtatva vagy a bőr felületén 

hasznája az aggodalom, 
szorongás csillapítására, az 
érzelmek nyugtatására

•	Alkalmazza bőrnyugtatásra és az 
ajkakon

•	Masszírozza a lábjfejet vagy a 
talpat és lefekvés előtt 
csöppentsen egy csöppet a 
párnájára

•	Ha lehet, méhcsípés, rovarcsípés 
esetén azonnal használja, hogy a 
reakciót enyhítse

A T N

 
TEAFA - MELALEuCA 
ESSZENCIÁLIS OLAJ 
A bőr elsősegélynyújtó olaja
•	Használja bőrhibák, kiütések és 

napi tisztálkodásra
•	Az egészséges fejbőrön  

használja samponnal és 
kondícionálóval

•	Fürdés, úszás és edzés után 
használja lábon és körmön

A T N

 
 
 
LÉGZÉSI KEVERÉK - 
bREATHE
KEVErÉK
Légúti Bántalmakra
•	Használja mellkason és nyakon 

a nyálkahártyák és tüdők 
tisztítására

•	A jobb alvás érdekében alvás 
előtt használja 
olajpárologtatóban

•	Alkalmazza mellkason vagy 
talpon szezonális légúti 
bántalmakra

A t S

TÖMJÉN - FRANKENCINSE — OMÁNI ESSZENCIÁLIS OLAJ
Az óvilág egyik legértékesebb, legbecsesebb esszenciális illóolaja az ománi tömjén. Ez az illóolaj a  
dōTERRA exkluzív olaja, mely házipatikájának nélkülözhetetlen tartozéka. A tömjén hathatós, sokoldalú és 
kedvenc alternatíva többféle egészségügyi problémára. Amikor nem biztos abban, hogy mit használjon, 
használja a tömjént!

•	Használja kisebb sebek tisztítására és ápolására, csípésekre és sebekre
•	Fejfájás enyhítésére, feszültségoldásra alkalmazza levendulával és borsmentával a tarkón és a homlokon
•	Az immunrendszer működésének támogatására alkalmazza a talpon vagy csöppentse kapszulába
•	Használja hordozóolajjal vagy a kedvenc arcápolókrémmel a szebb, ragyogóbb arcbőr érdekében
•	Aromás és bőrfelületi kezelése segíti a hangulatot és a tudatállapotot

A T N

HÁZIPATIKA CSOMAG

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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AROMATOUcH  TEcHNIKA

 1  
STRESSZKEZELÉS

2  
IMMUNRENDSZER

TÁMOGATÁS

3  
GYULLADÁS

CSÖKKENTÉS

4  
HOMEOSZTÁZIS,

EGYENSÚLY ÁLLAPOT

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

TECHNIKA
AZ ILLÓOLAJOK ALKALMAZÁSÁNAK KLINIKAI MEGKÖZELÍTÉSE



*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni. 19www.doterra.com

AROMATOuCH-TECHNIKA 
KÉSZLET
Növelje a CPTG® esszenciális olajok által 
tapasztalt előnyöket azáltal, hogy beépíti 
az Aroma Érintés-Technikát saját, 
egészséges életmód filozófiájába. Ez a 
készlet 8 db CPTG osztályú  5 ml-es 
kiszerelésű olajat tartalmaz, amit az 
Aroma Érintés-Technika során használni 
lehet, valamint egy AromaTouch 
bevezető füzetet és prezentációs dobozt 
is kap mellé. A készlet megvásárlásakor 
kap egy dōTERRA® frakcionált 
kókuszolajat ajándékba (120 ml). 

32570005 

a  dōterra aromatoUcH-aroma érintés- 
tecHnika  egyszerű, “lépésről-lépésre” módszer a 
terápiás osztályú illóolajok külső alkalmazására, mely 
mély, egész testre kiható egészségmegőrző élményt 
nyújt. Az AromaTouch technika előnyei között 
megtaláljuk a stressz kezelést, immunrendszer 
támogatását és a vegetatív egyensúly fenntartását. 

Az AromaTouch-Technika készlet tartalmaz egy 5 ml-es 
kiszerelésű dōTERRA Balance Grounding - Egyensúly alapozó 
keveréket, levendulát, teafát, On Guard® Védelmező keveréket, 
AromaTouch® Masszázs keveréket, Deep Blue® nyugtató 
keveréket, vadnarancsot, borsmentát és 120 ml frakcionált 
kókuszolajat. A készlet tartalmaz oktató DVD-t is, továbbá egy 
összefoglaló könyvecskét egy szép bemutató dobozban. Az 
AromaTouch technika kezdő felhasználók és a képzett 
szakemberek számára egyaránt megnyerő, új korszakot jelent az 
esszenciális olajok alkalmazásának és egészségügyi előnyeinek 
szempontjából.* 

“Imádom anyukákon és apukákon 
végezni az AromaTouch-Technikát, mert 

tudom, hogy alkalmazni fogják saját 
családjukon. Mindenki nyer  vele.” 

Peggy S., Utah, USA

AROMATOuCH-TECHNIKA 
PROFESSZIONÁLIS CSO-
MAG 
Három készlet vásárlásánál 75€-t 
spórol meg. Kb.2/3 összegért 
háromszoros olajmennyiséget kap.

3-SZOROS 

OLAJMENNYISÉG 

33%-AL

 OLCSÓBBAN!
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32730005

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ESSZENCIÁLIS OLAJKEVERÉKEK   |  AROMATOUCH-TECHNIKA LÉGZÉS

AROMATOuCH-TECHNIKA 
MASSZÁZSKEVERÉK
A dōTERRA saját fejlesztésű masszázs 
keveréke egyesíti a terápiás előnyeit 
azoknak az egyéni olajoknak, melyeknek 
jól ismert hatásai az izomlazítás, a 
stressz oldás, az irritált bőr 
megnyugtatása, a keringés serkentése és 
a végtagok lazítása. Az Aroma Érintés-
Technika egyesíti a CPTG® minőségű 
bazsalikom, grépfrút, ciprus, majoránna, 
borsmenta és levendula olajainkat egy 
tökéletesen pihentető keverékben, amely 
sok fontos előnnyel jár a különböző 
masszázs technikák során.

T N

31200005 15 ml-es üveg

bALANCE
EGyENSÚLy KEVERÉK
Mindannyian tapasztalunk életünk során 
szorongó pillanatokat. A Balance - a  
dōTERRA egyensúly keveréke - meleg, 
fás illatával, nyugodt, jó közérzetet 
teremt. Összekeverjük a lucfenyőt, 
rózsafát, tömjént és a baradicskórót, 
hogy egy tökéletes illatot kínáljunk, 
amely elősegíti a nyugalmat és a 
kiegyensúlyozottságot.

A T N

31010005 15 ml-es üveg

bREATHE  AZ EGYIK LEGKERESETTEBB TERMÉK

LÉGZŐSZERVI KEVERÉK
A légzési problémák gyakoriak a modern 
társadalomban. A dōTERRA esszenciális 
olajai tökéletes módot teremtenek arra, 
hogy folyamatosan könnyítsék a légzést a 
tartós javulás érdekében. A Breathe egy 
figyelemre méltó keveréke azoknak a CPTG 
esszenciális olajoknak, amelyeknek 
együttese segít elérni a könnyed légzést. 
Ez a szabadalmaztatott keverék, amely 
tartalmaz babérlevelet, borsmentát, 
eukaliptuszt, teafát, citromot és ravensarat, 
tisztítja és nyugtatja a légutakat, valamint 
könnyen alkalmazható külsőleg a 
mellkason, a háton, vagy a talpon. 
Kellemes illata megnyugtatja az érzékeket. 
Tökéletes éjszakai olajpárologtatásra, ami 
segítheti a pihentető alvást.*

A T S

31070005 15 ml-es üveg

Szabadalmazott
ESSZENCIÁLIS OLAJ-KEVERÉKEK 
a dōterra® esszenciális olaJ keverékek szabaDalmazott FormUlák, célzott 
egészségmegŐrzŐ FelHasználásokHoz.  Egyesítik a modern tudomány kutatásait és a 
terápiás esszenciális olajokkal kapcsolatos sokéves tapasztalatot. Minden egyes formulában tökéletes 
egyensúlyt alkotnak a különböző növények élő energiái, hogy növeljék a termékek hatékonyságát, melyek 
kizárólag CPTG (Tanúsított, Tiszta Terápiás Minőség) illóolajokat tartalmaznak.

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.
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ILLÓOLAJ-KEVERÉKEK 
GYORS REFERENCIA TÁBLÁZAT

ALKALMAZÁS BŐRÉRZÉKENYSÉG
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RENDELÉSI KÓD OLDAL

ArOMAtOUCH® Masszázs keverék T N 31200005 20

(ciprus, majoránna, borsmenta, bazsalikom, grépfrút, levendula)

BALANCE  Egyensúly Keverék A T N 31010005 20

(fenyő, rózsafa, tömjén és baradicskóró egy frakcionált kókuszolaj alapban)

BrEAtHE Légzési keverék   AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK A T S 31070005 20

(babérlevél, borsmenta, eukaliptusz radiata, ravensara, ausztrál teafa, citrom,)

CItrUS BLISS Pezsdítő keverék A T N 31020005 22

(vadnarancs, citrom, grépfrút, mandarin, bergamott, mandarin, klementin, vanília abszolú)

CLEAr SKIN  BŐrÁPOLÓ Külső keverék    T N 37170005 22

(fekete köménymag olaj, és rózsafa, teafa, eukaliptusz, geránium, citromfű)

DEEP BLUE® Fájdalomcsillapító keverék T S 31050005 22

(wintergreen, kámfor, borsmenta, baradicskóró, német kamilla, helichrysum, osmanthus)

DIgEStZEN® Emésztőrendszeri keverék A T N 31030005 22

(Gyömbér, borsmenta, tárkony, édeskömény, kömény, koriander, ánizs)

ELEVAtION™ Hangulat emelő A T N 31040005 22

(lavandin, mandarin, elemi, citrom mirtusz, citromfű, ilang-ilang, osmanthus, szantálfa) 

IMMOrtELLE Öregedésgátló keverék     T N 37140005 23

(tömjén, szantálfa, levendula, mirha, helichrysum és rózsa)

INtUNE™ Figyelmet és koncentrációt segítő keverék   új! A T N 41840005 23

(amyris, pacsuli, fenyőtömjén, zöld citrom, ilang-ilang, szantálfa, (hawaii), római kamilla)

ON gUArD®  Immunerősítő keverék A T S 31100005 23

(vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz radiata, rozmaring)

PASttENSE®  Feszültség oldó keverék A T N 31350005 23

(wintergreen, levendula, borsmenta, tömjén, koriander mag, majoránna, római kamilla, bazsalikom, rozmaring) 

PUrIFY Tisztító keverék A T N 31060005 23

(citrom, lime, fenyő, citronella, teafa, koriander mag)

SErENItY Nyugtató keverék A T N 31090005 23

(levendula, édes majoránna, római kamilla, ilang-ilang, szantálfa, vanília bab kivonattal)

SLIM & SASSY® Anyagcsere keverék A T S 31370005 23

(grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér, fahéj)

SOLACE™ Havi keverék nőknek A T N 35270005 24

(muskotályzsálya, levendula, bergamott, római kamilla, cédrusfa, ilang-ilang, geránium, édeskömény, sárgarépa mag, palmarosa guatemala, barátcserje)

tErrASHIELD® Környezetbarát rovarriasztó keverék A T N 31190005 24

(15 terápiás minőségű esszenciális olaj szabadalmaztatott keveréke egy tiszta frakcionált kókuszolaj alapban)

WHISPEr™ Női keverék A T N 31080005 24

(pacsuli, bergamot, szantálfa, fahéj, vetiver, ilang-ilang rózsa abszolútumokkal, jázmin, cistus, kakaó és vanília)

ZENDOCrINE® Méregtelenítő keverék     A T S 31460005 24

(szegfűszeg, grépfrút, rozmaring, muskátli)

ALKALMAZÁSI MÓDOK A  Használható aromatikusan.  T  Használható külsőleg.

BŐR ÉRZÉKENYSÉG N  Használható külsőleg hígítás nélkül (NEAT) S  Hígítandó fiatal vagy érzékeny bőrnél (SENSITIVE) D  Hígítandó külső felhasználás előtt (DILUTE)
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AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB 
TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB 
TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB 
TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB 
TERMÉK

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ESSZENcIÁLIS OLAJKEVERÉKEK  |  CITRUS BLISS—SLIM & SASSY

ESSZENCIÁLIS WELLNESS

“ A Breathe légzési keverékkel a 
gyermekeim talpát kenjük be 
éjszakára, amikor köhögnek és 
így átalusszák az egész 
éjszakát. Nem kell az éjszaka 
folyamán felébresztenem őket 
azért, hogy szirupot kapjanak.  
Családom és én nagyra 
értékeljük ezt a természetes 
alternatívát.”

Angela M., Montana, USA

CITRuS bLISS 
ÉLÉNKÍTŐ KEVERÉK
A dōTERRA Citrus Bliss pezsdítő 
keveréke egyesíti a citrus esszenciális 
olajok előnyeit. Kombináljuk a 
vadnarancs, citrom, grépfrút, mandarin, 
bergamott és klementin erős 
esszenciáját egy csipetnyi vaníliával, 
hogy megalkossuk ezt az egyedülálló és 
harmonikus keveréket. Mindamellett, 
hogy javíthatja a hangulatot és 
csökkentheti a stresszt, a Citrus Bliss 
olyan természetes, hatásos vegyületeket 
tartalmaz, melyeknek tisztító 
tulajdonságai vannak. Vízzel keverve, a 
Citrus Bliss egy tökéletes megoldás a 
munkalapok és egyéb felületek 
fertőtlenítésére miközben friss, édes 
illatot terjeszt.

A T N

31020005 15 ml-es üveg

CLEAR SKIN bŐRÁPOLÓ 
bŐRFELÜLETEN 
HASZNÁLANDÓ KEVERÉK
Az esszenciális olajok egyedülálló 
keverékeként, mely rózsafát, teafát, 
eukaliptuszt, gerániumot, citromfüvet, 
valamint fekete köménymag olaját 
tartalmaz, a dōTERRA Bőrápoló külső 
keveréke kellemetlen környezetet teremt 
azon baktériumok és mikrobák számára, 
amelyek a bőr csúnya és tartós 
elváltozásait okozzák. Hasznos 
tulajdonságai közé tartozik a hiperaktív 
faggyúmirigyek ellenőrzése, az irritált bőr 
nyugtatása és a sejtek regenerálódásának 
segítése, amely során a bőr simábbá és 
tisztábbá válik.

T N

37170005 10 ml golyós

DEEP bLuE® 
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ  
KEVERÉK
A legutóbbi vizsgálatok szerint az 
embereknek több mint a fele 
folyamatosan szenved valamilyen 
mozgásszervi kellemetlenségtől. A 
dōTERRA ®Deep Blue-ja tökéletes 
megoldás erre a kihívásra. Wintergreen, 
kámfor, borsmenta, baradicskóró, német 
kamilla, helichrysum és osmanthus 
együttesen enyhítik a fájó ízületeket és 
izmokat. Hatása mély és tartós 
eredményt hoz. Óvatosan bedörzsölve 
az érintett területre, a Deep Blue hűsítő, 
csillapító, terápiás ereje szinte azonnal 
érezhető.*

ST

31050005 5 ml-es üvegcse 

31380005 10 ml golyós

DIGESTZEN®  
EMÉSZTŐRENDSZERI KEVERÉK
Sokféle esszenciális olajról 
megállapították, és kutatások is 
elismerték, hogy hatékonyan lépnek fel 
az emésztőrendszer normális 
egyensúlyának visszaállításáért. A 
DigestZen egyesíti ezeket a jól 
megalapozott terápiás vegyületeket 
egy szabadalmaztatott, tiszta, olaj 
keverékben. A gyömbér, borsmenta, 
tárkony, édeskömény, kömény, 
koriander mag és az ánizs egyéni, 
specifikus tulajdonságai adódnak 
hozzá az erőteljes keverék átfogó 
hatékonyságához.  Belsőleg használva 
a dōTERRA DigestZen-je enyhülés 
hozhat az emésztési zavarokra.*

A T N

31030005 15 ml-es üveg

ELEVATION™ 
HANGuLAT EMELŐ KEVERÉK
Az Elevation a tökéletes keverék 
azokban a pillanatokban, amikor 
szükségünk van a vitalitásra. Ez az 
izgalmas keverék egy pezsdítő 
kombinációját nyújtja olyan CPTG® 
esszenciális olajoknak, amelyek emelik 
a hangulatot és növelik a vitalitást. Az 
Elevation a lavandin, mandarin, elemi, 
citrom, mirtusz, citromfű, ilang-ilang, 
osmanthus és szantálfa hibátlan 
keveréke, melynek hatása drámai és 
azonnal érezhető.

A T N

31040005 15 ml-es üveg

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK
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IMMORTELLE 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ KEVERÉK
A dōTERRA szabadalmazott keveréke 
azoknak az erőteljesen megújító, ritka 
olajoknak, melyeket a történelem 
során mindvégig használtak, szépítő 
erejük miatt. Az Immortelle 
Öregedésgátló keveréket úgy alkották 
meg, hogy védje és táplálja a bőrt, 
miközben segít csökkenteni azokat a 
gyulladásokat, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak az öregedési 
folyamatokhoz. Sejtszinten támogatja 
a bőr egészségét az olajkeverék, 
melynek összetevői a tömjén, 
szantálfa, levendula, mirha, 
helichrysum és rózsa, segít fenntartani 
a simább, ragyogóbb és fiatalosabb 
bőrt.

T N

37140005 10 ml golyós

INTuNE™ -FIGyELMET ÁS 
KONCENTRÁCIÓT 
ELŐSEGÍTŐ  új!
Gondosan kiválasztott, 
szabadalmazott esszenciális olajok  
együttes keveréke, mely felélénkíti a 
koncentáció képességet és segíti az 
egészséges gondolatmenetet. 
Rendkívüli segítséget nyújt mindazok 
számára, akik figyelme elkalandozik, 
vagy fáradt.

A T N

41840005 10 ml golyós

ON GuARD® 
IMMuNERŐSÍTŐ KEVERÉK 
Az On Guard a dōTERRA egyedülálló, 
szabadalmazott keveréke, amelyet úgy 
alkottak meg, hogy támogathassa az 
egészséges immunrendszert.* A 
vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, 
eukaliptusz és rozmaring olajok 
kombinációjaként illatos, természetes 
és hatékony alternatívát jelent az 
immunrendszer támogatására. Az On 
Guard az egyedülálló aromájával az 
egyik legsokoldalúbb keverékünk. 
Használható konyhai felületek 
tisztítására mint egy vegyszermentes 
tisztítószer, valamint 
olajpárologtatóban,  a légkört is 
tisztítja. Az On Guard, összetevőinek 
hatékonyságának köszönhetően, 
kíválóan alkalmas a kórokozók 
eltüntetésére. *

A T S

31100005 15 ml-es üveg

PASTTENSE®  
FESZÜLTSÉGOLDÓ 
KEVERÉK 
A PastTense a dōTERRA 
szabadalmazott keveréke a fejfájáshoz 
kapcsolódó feszültség és a 
kellemetlenségek csillapítását 
segítheti. Megnyugtató hatását a 
CPTG® wintergreen, levendula, 
borsmenta, fenyőtömjén, koriander 
mag, majoránna, római kamilla, 
bazsalikom és rozmaring esszenciális 
olajok kimagasló hatékonyságának 
köszönheti. Az alkalmazás 
kényelméért golyós üvegbe 
csomagoltuk.

A T N

31350005 10 ml golyós

PuRIFy 
TISZTÍTÓ KEVERÉK
Szervezetünk védelme fontosabb, 
mint valaha. A Purify a dōTERRA 
CPTG esszenciális olajok kíváló 
keveréke, amit azzal a céllal hoztak 
létre, hogy természetes módon 
kiküszöbölje a szagokat és más 
szennyező anyagokat 
környezetünkből, mérgező 
adalékanyagok nélkül. A citrom, 
zöld-citrom, fenyő, citronella, teafa, 
és a koriander mag esszenciális 
olajok keverékének frissítő aromája 
gyorsan megsemmisíti a kellemetlen 
szagokat, megtisztítja a levegőt és a 
környezetet.

A T N

31060005 15 ml-es üveg

SERENITy 
NyuGTATÓ KEVERÉK
A Serenity egy esszenciális olaj keverék jól 
ismert nyugtató tulajdonságokkal, 
melyekkel a jó közérzet és pihenés érzése 
érhető el. A levendula, édes majoránna, 
római kamilla, ilang- ilang, szantálfa és 
vanília bab illatát egyetlen finom illatban 
ötvöztünk, ami ideális aromás 
olajpárologtatásra, vagy külső 
használatra. Lefekvéskor a talpon 
alkalmazva a dōTERRA Serenity-je kiváló 
módja annak, hogy megalapozzuk a 
nyugodt alvást.  Egy meleg fürdőhöz 
adva a Serenity megteremtheti a csendes 
elvonulás élményét, békés, pihentető, 
megújuló illatával.

A T N

31090005 15 ml-es üveg

SLIM & SASSy® 
 AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

ANyAGCSERE KEVERÉK
A dōTERRA  Slim & Sassy 
szabadalmazott formula grépfrút, 
citrom, borsmenta, gyömbér és fahéj 
olajokból. Adjon hozzá 8 cseppet 4 dl 
vízhez és fogyassza el étkezései között 
a nap folyamán, hogy segítsen kezelni 
az éhséget, megnyugtassa a  gyomrát 
és javítsa a hangulatát. A Slim & Sassy 
100% tiszta esszenciális olajokból áll, 
nem tartalmaz stimulánsokat vagy 
vízhajtókat, és zéró kalória tartalmú.

A T S

31370005 15 ml-es üveg

 AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ILLÓOLAJ-KEVERÉKEK  |  SOLACE—ZENDOCRINE™

SOLACE™

HAVI ESSZENCIÁLIS OLAJ 
KEVERÉK
A dōTERRA nők számára 
szabadalmaztatott keveréke, olyan 
tanúsított, tiszta, terápiás minőségű 
esszenciális olajokból, melyeket 
hagyományosan a 
hormonegyensúly visszaállítására, 
és a PMS tüneteinek, valamint az 
átmeneti kor időleges szakaszainak 
kezelésére tradicionálisan 
használtak.* A Solace egy külsőleg 
használható keverék, 
muskotályzsálya, levendula, 
bergamott, római kamilla, cédrusfa, 
ilang-ilang, geránium, édeskömény, 
sárgarépa mag, palmarosa és vitex 
összetevőkkel, amely ideiglenesen 
megnyugtatja a nők rendszeres 
hormonciklusaira jellemző görcsöket 
és az érzelmi kilengéseket, valamint 
csökkenti a hányingert és a 
hőhullámokat.

A T N

35270005 10 ml golyós

TERRASHIELD® 
KÖRNyEZETbARÁT 
ROVARRIASZTÓ KEVERÉK
A TerraShield a dōTERRA teljesen 
természetes, szuper-koncentrált 
rovarriasztója, amit 15 CPTG 
(Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőség) esszenciális olajból 
alakítottak ki. Erről a 
szabadalmaztatott keverékről 
tudományosan kimutatták, hogy 
hatékonyabb a rovarriasztó hatásuk, 
mint más szintetikus szereknek.  Már 
egy kevés szuper-koncentrált 
TerraShield olaj is hatékony 
védelmet nyújt a testfelületeken és 
akár 6 órán át hatékonyan véd.  A 
TerraShield kellemes illatú, és az 
egész család biztonságosan 
használhatja.

A T N

31190005 15 ml-es üveg

WHISPER™ 
KEVERÉK NŐKNEK
A Whisper egy női keverék a 
dōTERRA legkellemesebb illatú 
kivonataiból, egyesít számos CPTG 
esszenciális olajat, amelyek 
keverednek az ön egyéni kémiai 
vegyületeivel, hogy létrejöjjön az ön 
egyedi, személyes illata. Tartalmaz 
rózsát, jázmint, bergamottot, 
fahéjat, citrust, vetivert, ilang-
ilangot, kakaót, vaníliát, szantálfát és 
pacsulit.

A T N

31080005 5 ml-es üveg

ZENDOCRINE®  
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK
A dōTERRA Zendocrine esszenciális 
olaj méregtelenítő keveréke egy 
szabadalmaztatott keverék terápiás 
minőségű esszenciális olajokból. 
Tartalmaz szegfűszeget, grépfrútot, 
rozmaringot és gerániumot, melyek 
az egészséges májfunkciót 
támogatják . Ezt a keveréket önálló 
használatra, vagy a Zendocrine 
kivonat komplexummal való 
kombinált használatra tervezték.

A T N

31460005 15 ml-es üveg

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

ALKALMAZÁSI MÓDOK A  Használható aromatikusan.  T  Használható külsőleg.

BŐR ÉRZÉKENYSÉG N  Használható külsőleg hígítás nélkül (NEAT) S  Hígítandó fiatal vagy érzékeny bőrnél (SENSITIVE) D  Hígítandó külső felhasználás előtt (DILUTE)
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a legUtÓbbi vizsgálatok szerint az 
embereknek több mint a fele folyamatosan szenved 
valamilyen mozgásszervi kellemetlenségtől. A 
dōTERRA® Deep Blue-ja megnyugtató megoldás erre 
a kihívásra. Wintergreen, kámfor, borsmenta, 
baradicskóró, német kamilla, helichrysum és 
osmanthus együttesen enyhítik a fájó ízületeket és 
izmokat. A krém és a golyós formában kapható 
terápiás és nyugtató keverék a fájó izmok és ízületek  
nélkülözhetetlen szere.

Mozogjon, sportoljon tovább
A DEEp bLuE   
TERMÉKEKKEL

DEEP bLuE® 
 AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

FÁJDALOMCSILLAPÍtÓ KEVErÉK
A legutóbbi vizsgálatok szerint az embereknek 
több mint a fele folyamatosan szenved 
valamilyen mozgásszervi kellemetlenségtől. A 
dōTERRA® Deep Blue-ja megnyugtató 
megoldás erre a kihívásra. Wintergreen, 
kámfor, borsmenta, baradicskóró, német 
kamilla, helichrysum és osmanthus együttesen 
enyhítik a fájó ízületeket és izmokat. 
Mélyreható hatóanyagai tartós eredményekkel 
járnak. Óvatosan bedörzsölve az érintett 
területet, a Deep Blue hűsítő, terápiás ereje 
szinte azonnal érezhető.*

ST

31050005 5 ml-es üveg

31380005 10 ml golyós

DEEP bLuE® bEDÖRZSÖLŐ 
KRÉM 
A dōTERRA Deep Blue krémje egy 
gazdag, külsőleg használható krém a Deep 
Blue nyugtató keverékkel gazdagítva, 
amely kizárólag Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű esszenciális olajokat tartalmaz, 
melynek célja, hogy a fáradt és fájó 
ízületeket megnyugtassa. A Deep Blue 
bedörzsölő természetes növényi kivonatok 
és egyéb hatékony összetevők 
szabadalmaztatott keverékeként 
megnyugtató érzést nyújt, hűsíti és 
melegíti a problémás területeket. A 
dōTERRA legkelendőbb DeepBlue 
olajkeverékéből, amely tartalmaz 
wintergreent, kámfort, borsmentát, 
baradicskórót, német kamillát, 
helichrysumot és osmanthust, közel 5 ml-t 
adtak hozzá a Deep Blue krémhez, amely 
így egy elengedhetetlen kellék az Ön 
fürdőszoba szekrényében, 
sporttáskájában, vagy elsősegély 
készletében.  A  Deep Blue-t hidratáló 
bőrápoló alapba keverik, amely a bőrt 
puhává teszi, nem zsírosodik, ez a masszőr 
terapeuták és a sportorvosok kedvelt 
választása is a dōTERRA Deep Blue olaj 
keverékének alkalmazására. 

38900005 120 ml

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ON GUARD-TERMÉKEK  |  HABZÓ KÉZMOSÓ-TISZTÍTÓ SŰRÍTMÉNY

Támogassa az immunrendszerét
ON guARD TERMÉKEKKEL
az on gUarD  a dōterra®    egyik   legnépszerŰbb    és    legsokolDalÚbb cptg® 
tanÚsÍtott, tiszta, terápiás  minŐségŰ  esszenciális olaJkeveréke. Ez a 
szabadalmazott kombinációja a vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz és a rozmaring esszenciális 
olajoknak, aktív szereplője a kórokozók elleni védelem frontvonalának. Kiváló, nem mérgező módja 
annak, hogy támogassuk az immunrendszert. Az On Guard olajkeveréket beépítették számos 
dōTERRA termékbe, hogy a lehető legkülönbözőbb módon ki lehessen használni annak hatékony 
előnyeit. A legújabb On Guard termékek közé tartozó koncentrált tisztítószer lehetővé teszi környezete 
természetes úton történő tisztítását, fertőtlenítését.

úJ  

PUMPATER-

VEZÉS!

ON GuARD®  

HAbZÓ KÉZMOSÓ
A kézmosás fontos része az egészségügyi elővigyázatosságnak. A mosdókagylóknál elhelyezett habadagolóval családja és munkatársai részére 
biztosíthatja az egész napi  On Guard védelmet. Az On Guard Habzó Kézmosó praktikus 5 dl-es utántöltő palack kiszerelésben kapható, amellyel 
utántöltheti a 2,5 dl-es habadagolót, ily módon takarékoskodva a Föld erőforrásaival és az Ön pénzével. 

  ON GuARD® HAbZÓ KÉZMOSÓ KÉT HAbADAGOLÓVAL 
380700051 5	dl	kézmosó,	2	habadagoló

 SZIMPLA
38010005 5	dl	kézmosó	folyadék

 DuPLA CSOMAG
380200051 	2	db	5dl	kézmosó	folyadék
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TÖBB CÉLRA HASZNÁLHATÓ TISZTÍTÓ:
Keverjen 2 evőkanál (1 oz.) koncentrátumot  

0.71 l (24 oz.) vízhez.

MOSÁS:
A mosószerhez a rossz szag és mikróbák 

megszüntetésére tegyen 1 evőkanál 
koncetrátumot

MOSOGATÁS:
Keverjen 3 evőkanál koncentrátu-

mot .071 l vízzel

FÜRDŐSZOBA:
Keverjen 3 evőkanál koncentrátu-

mot 0.71 l (24 oz.) vízhez.

ERŐSEN SZENNYEZETT FELÜLETEK:
Hahasználja közvetlenül és áztassa.  
Fapadlózat és természetes kövezet 

közvetlen felületének használatára nem 
ajánlatos.

ON GuARD®

TISZTÍTÓ KONCENTRÁTuM
Az On Guard tisztító koncentrátum ideális 
természetes tisztítószer.  E szabadalmazott On 
Guard védőkeveréket a dōTERRA a vadnarancs, 
szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz és rozmaring CPTG  
illóolajokkal  erősítette meg, melyek természetes 
úton védenek a felszínen tartózkodó 
szennyeződések és mikrobák ellen. Ez a hathatós 
illóolaj-keverék  növényi származékokat 
tartalmazó, biológiailag lebontható anyagok 
kombinációja, mely tisztít és megszünteti a 
kellemetlen szagot. Az On Guard tisztító 
koncentrátum sokoldalúan felhasználható, pl.: 
tökéletes konyhai, fürdőszobai szennyeződésekre, 
valamint a levegő frissítésére.

38140005 35 ml-es flakon

ON GuARD® 
TOROKVÉDŐ CuKORKA
Ne hagyja az influenza szezont 
természetes védelem nélkül!  A 
dōTERRA On Guard Védelmező torok 
cukorka a  kényelmes módja annak, 
hogy részesüljön az On Guard 
immun-támogató tulajdonságaiból. A 
cukorkák a teljesen természetes 
nádcukor lé, és az organikus barna rizs 
szirup által segítenek védekezni a 
kórokozó mikrobák ellen a szájban és 
a torokban*, támogatják a fix és mobil 
immunrendszert* és segítenek 
megnyugtatni a száraz, kaparó torkot. 

34050005 30 darab

ON GuARD®

TERMÉSZETESEN 
FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM
A dōTERRA On Guard illóolajaival 
kevert fluoridmentes, terápiás 
minőségű fehérítő fogkrémje kitűnő 
védettséget biztosít baktériumok és  
egyéb kórokozók ellen, ugyanakkor 
csökkenti a lepedék lerakódást, 
valamint polírozza a fogakat. Az On 
Guard egyedülálló xilytollal vegyített 
fahéj-menta ízű fogkrém frissen és 
tisztán tartja a leheletet és a fogkefét. 

38910005 125 g

Egy csomag három darabos
41910005 három 125 g tubus

ON GuARD® 
AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

IMMuNERŐSÍTŐ KEVERÉK
Az On Guard a dōTERRA 
egyedülálló, szabadalmazott 
keveréke, az immunrendszer 
egészséges működésének 
támogatására.* A vadnarancs, 
szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz, és 
rozmaring olajok kombinációjaként 
illatos, természetes és hatékony 
alternatívát kínál az immunrendszer 
támogatására. Az On Guard 
egyedülálló aromájával az egyik 
legsokoldalúbb keverékünk.  
Vegyszermentes tiszítószerként 
biztonságosan használható konyhai 
felületek tisztítására is, valamint 
párologtatva a levegőt is tisztítja. 
Összetevőinek hatékonysága miatt 
az On Guard kiválóan alkalmas a 
kórokozók eltüntetésére. *

A T S

31100005 15 ml-es üveg

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ArOMAtIKUS OLAJPÁrOLOgtAtÓ

ZEN DELuXE 
OLAJPÁROLOGTATÓ  
Ez az esztétikus, természetes fából 
készült olajpárologtató lágy fénnyel, 
békés, nyugodt környezetet teremt. A 
rendszer arra is képes, hogy kedvenc 
zenéjét iPod vagy MP3 lejátszón 
keresztül hallgassa, miközben a 
párologtatás és zene időtartamát Ön 
szabja meg.

•	Színváltoztatás 6 különböző színben 
(piros, narancssárga, sárga, kék, 
zöld, lila)

•	Két -féle természetes hang és 3 
zeneszám

•	Távirányító és elalváskapcsoló 
funkció

•	Alacsony víszint jelző

•	Áram: AC/DC adapter (az árúval 
jön) megfelelő konnektorral

33120005

ZENbOW 
OLAJPÁROLOGTATÓ
A Zenbow olajpárologtató egyik előnye 
a színváltoztatás, amely 
hangulatváltozást eredményezhet. A 
színek 4 órán át könnyedén változnak a 
szivárvány minden színére, miközben az 
olajpárologtató egy hűvös, illatos párát 
bocsát ki magából. A szín könnyedén 
beállítható, bármilyen kedvenc színre, 
vagy a fényforrás lekapcsolható. A gép 
egy éves garanciával jön.

33110005

ILLÓOLAJOK  HASZNÁ-
LATA
a cptg illÓolaJok többféleképpen használhatók: aromásan, 
bőrfelületen és belsőleg. dōTERRA nagy segítséget nyújt az illóolajok 
különböző felhasználási lehetőségeit nézve azzal, hogy a legkiválóbb 
termékeket kínálja tradicionális és technológiailag fejlett alkalmazási 
módszerekkel,  mint például a modern olajpárologtatókkal.

A különböző módszerek alkalmazásával minden illóolajjal különleges 
élményt nyújt. A legbiztonságosabb alkalmazások érdekében az illóolajok 
használati táblázata feltétlenül ajánlott.

ESSZENcIÁLIS HASZNÁLAT  |  OLAJPÁROLOGTATÓ

LOTuS 
OLAJPÁROLOGTATÓ
A Lotus olajpárologtató igen 
hatékony, a valós idejű 
olajpárologtatás technológiáját 
alkalmazza, hogy hatékonyan 
szétoszlassa az olajokat a 
környezetben. Az esszenciális olajok 
vízzel együtt atomizálódnak parányi 
ionrészecskékké és aktív 
oxigénionokká, amelyek így 
könnyebben felszívódnak az emberi 
testben, mint a hagyományos 
olajpárologtatók által szétszórt 
olajok. A dōTERRA büszke arra, hogy 
kizárólagos forgalmazója lehet, és 
eljuttathatja a Lotus olajpárologtatót 
Önhöz és családjához.
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BŐrFELÜLEtEN HASZNÁLANDÓ
KÉZ - ÉS TESTÁPOLÓ
Ez az illatmentes, teljesen természetes 
krém tökéletesen hidratálja a bőrt. 
Hatékonyságát növelhetjük, ha 
hozzáadunk bármilyen esszenciális 
olajat, vagy olajkeveréket. A 
keresztesvirágú zöldségkivonatok 
lehetővé teszik a bőr természetes és a 
környezeti hatásokkal szembeni 
védelmét. 

36100005 200 ml

3 DARAbOS CSOMAG
36110005 (3	db	200	ml-es	tubus)

FRAKCIONÁLT KÓKuSZOLAJ
A dōTERRA Frakcionált Kókuszolaj 
teljesen természetes bázis olaj, amely 
könnyedén felszívódik, ezáltal idális olaj 
külső kezelésekhez. Pihekönnyű bőrápoló 
hatása nyugtató védelmet nyújt anélkül, 
hogy a pórusokat eltömítené és kiválóan 
alkalmas száraz, vagy problémás bőrre. A 
bőrt selymesen simává teszi, nem zsírossá, 
mint más növényi eredetű bázis olajok. 
Teljesen oldható minden illóolajjal és 
színtelen, szagtalan, nem hagy foltot és 
nem avasodik.

T N

30260005 125ml	flakon

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ESSZENcIÁLIS BŐRÁpOLÁS  |  HIDRATÁLÓ KRÉM - FRISSÍTŐ DÖRZSÖLŐ

ESSZENCIÁLIS WELLNESS

az esszenciális bŐrápolÓ 
termékek ÖsszetevŐniek 
klinikailag alátámasztott 
elŐnyei 

•	Serkentik a kollagén termelést
•	Kisimítják a bőrszövetet 
•	Csökkentik a ráncok megjelenését
•	Csökkentik a mechanikai gyűrődést
•	Minimálisra összehúzzák a pórusokat
•	Kiegyenlítik a tónust, csökkentik  

az elszíneződést 
•	Védik az arcbőrt a különböző károsodástól
•	Javítják a bőr vízháztartását és tápanyagtartalmát

Egészséges, sugárzó bőr a dōTERRA®

A bŐR SZÁMÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN 
bŐRÁpOLÓ TERMÉKCSALÁDDAL
a dōterra®   esszenciális bŐrápolÓ termékei olyan termékcsalád, amely arra készült, hogy 
maximálisan kihasználja a természet illóolajainak gyógyító és szépítő hatását. Ezzel a 
termékcsaláddal igazán fiatalnak, egészségesnek és vonzónak érezheti magát. A gondosan 
kiválasztott és a termékekhez nagyobb mennyiségben hozzáadott CPTG  Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű illóolajokat kombinálva a világ élvonalbeli technológiájával az öregedés első jeleit 
megcélozva, elsőrendű, nélkülözhetetlen bőrápoló termékeket kapunk, amelyek elősegítik a bőr 
látható öregedésének megakadályozását.

HIDRATÁLÓ KRÉM 
A dōTERRA Hidratáló krém bőrpuhító 
összetevőivel és hatékony öregedés elleni  
anyagaival elvégzi azt az intenzív 
hidratálást, melyet bőre már régóta 
igényel. A  krémes formula azonnal 
felszívódik és nem hagy maga után olajos 
maradványt. Az összetevők gondos 
kiválasztásának célja, hogy segítsék az 
érett bőr regenerációját, valamint 
csökkentsék az öregedés látható jeleit, 
amelyek mögött természetes és 
környezeti okok egyaránt lehetnek. A 
dōTERRA hidratáló krém erősíti a 
bőrszövetet és helyreállítja a bőr 
egyensúlyát, amivel hosszantartó, fiatalos 
és ragyogó megjelenés érhető el. 
Tökéletes nappali és éjszakai használatra 
egyaránt.

37160005 50 ml
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ARCTISZTÍTÓ
A dōTERRA arctisztítóban található 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű (CPTG) 
illóolajok, mint a  teafa és borsmenta 
tisztítják a bőrt a szennyeződésektől, 
kellemes, pezsgő hatásuk felfrissíti és 
simává teszi az arcbőrt. A keresztes virágú 
zöldségkivonatok  meggátolják a 
bőrgyulladást, és csökkentik a bőrsejtek 
stressz okozta oxidációját.

37010005 120 ml

PÓRuSÖSSZEHÚZÓ - TONIK
A Pórusösszehúzó tonik láthatóan 
csökkenti a pórusok méretét. Az 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű 
(CPTG) illóolajok, mint a levendula, 
ilang-ilang és német kamilla, melyek a 
világ élvonalbeli kozmetikai összetevőivel 
együtt hatékonyabban nyugtatják a bőrt, 
gátolják a bőrgyulladást és csökkentik a 
bőrsejtek stressz okozta oxidációját.

37020005 120 ml

bŐR ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
HIDRATÁLÓ KRÉM
A CPTG (Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű)  illóolajokat, mint a levendula, 
jázmin, muskátli és tömjén, összevonva az 
egyéb élvonalbeli összetevőkkel, bőr 
öregedés-elleni hidratálót kapunk, amely 
többet tesz, mint növeli a vízháztartást s 
puhítja a bőrt. Ez a hidratáló krém célba veszi 
az öregedés látható jeleit, javítja a bőr 
rugalmasságát és tónusát, csökkenti a ráncok 
megjelenését éppúgy, mint ahogy segítséget 
nyújt a bőröregedés megelőzésében.

37030005 50 ml

PEZSDÍTŐ bŐRRADÍR
A bőrradírozás lépést a CPTG (Tanúsított, 
Tiszta, Terápiás Minőségű) illóolajokat 
tartalmazó grapefruit és a borsmenta 
arcdörzsölővel, bőrápolási rutinja 
alkalmával aromás tapasztalatként élheti 
meg. A keresztes virágú 
zöldségkivonatok a bőrt simává és 
védetté teszik, emellett a többi, 
élvonalbeli alapanyagok védik a bőrt az 
irritációtól és a bőr nem természetes 
eredetű elszíneződésétől. 

37050005 75 ml

” Nekem rendkívül érzékeny 
a bőröm és sok bőrápolási 
terméket nem tudok 
használni, de a dōTERRA 
termékeit használva nem 
lépett fel semmilyen 
irritáció, és a bőrömet 
puhává, simává és 
sugárzóvá tette. Ó, 
bárcsak tíz évvel ezelőtt is 
lettek volna ilyen 
termékeim!” 
 Tahna L., Colorado, USA

a dōterra  alapanyagokra vonatkozÓ 
FilozÓFiáJa: “ soHa semmi károsat!” 
A dōTERRA az Esszenciális bőrápoló termékeiben 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT nem végez állatokon 
kísérletet és nem használja a következő alapanyagokat:

Mesterséges színezék
Dietanolamin (DEA)
Formaldehid donorok
Parabén
Ftalátok
Propilén-glikol

Nátrium-lauril-éter-szulfát 
(SLES)
Nátrium-lauril-szulfát (SLS)
Toluol
Triethanolamine (TEA)

IMMORTELLE
bŐR ÖREGEDÉSGÁTLÓ KEVERÉK
A dōTERRA szabadalmazott keveréke olyan 
ritka esszenciális olajokból áll, amelyeket  a 
történelem során szépítő erejük miatt 
széleskörben használtak. Az Immortelle bőr 
öregedésgátló keveréket úgy hozták létre, 
hogy a bőr táplálása mellett segítsen a 
gyulladáscsökkentésben is, amivel 
jelentősen hozzájárul a bőr öregedési 
folyamatának lassításához. A bőr 
egészségét sejtszinten támogatja ez az 
olajkeverék, amely tartalmaz tömjént, 
szantálfát, levendulát, mirhát, olasz 
szalmagyopárt és rózsát, ezzel segítve 
megőrizni a simább, ragyogóbb és 
fiatalosabb bőrt.

T N

37140005 10 ml golyós 

FESZESÍTŐ SZÉRuM
Ebben a bőrápoló termékben nagyobb 
arányban mutatjuk be a CPTG (Tanúsított, 
Tiszta, Terápiás Minőségű) illóolajokat, a 
tömjént, szantálfát és mirhát. A feszesítő 
szérum tudományosan lett kialakítva a finom 
vonalak és ráncok csökkentésére, 
megjelenésére és a bőr jobb 
vízháztartásának elősegítésére. Gondoskodik 
mindkét, a rövid és hosszú lejáratú 
összehúzó hatás előnyeiről, egyben növeli a 
bőr tisztaságát, feszesebbnek, fiatalabbnak 
tűnését.

37040005 120 ml 

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ESSZENcIÁLIS BŐRÁpOLÁS   |  TISZTA BŐR—BŐRÁPOLÓ KÉSZLETEK

AZ ESSZENCIÁLIS BŐR ÖREGEDÉSGÁTLÓ KOLLEKCIÓ

TISZTA BŐR

1 ARCLEMOSÓ GYENGÉD arclemosó, ami felfrissíti a bőrt és eltávolítja a szennyeződéseket.

TIsZTÍTÁ
s

HASZNÁLATA: Adagolja az arclemosót a tenyerébe. Vigye fel a 
száraz arcbőrre és nyakra körkörös mozdulatokkal. Öblítse le meleg 
vízzel és törölje bőrét szárazra. 

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Teafa és borsmenta

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Keresztes virágú zöldség 
kivonatok

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Vitamin keverék

PÓRUS ÖSSZEHÚZÓ BŐRÁPOLÓ HABZÓ ARCLEMOSÓ  Óvatosan, de alaposan tisztítja a problémás bőrt anélkül, hogy gátolná a természetes nedvességet.

HASZNÁLATA: Alkalmazza 
gyengéden a nedves arcbőrön 
reggel és este. Öblítse le vízzel.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Rózsafa, Eukaliptusz globulus, 
geranium, citromfű, teafa.

EGYENLETES TÓNUS/TISZTASÁG
Fekete köménymag olaj, édesgyökér kivonat, Candida bombicola

SEJT MEGúJULÁS/MEGTISZTU-
LÁS
Fűzfakéreg és örökzöld liliomfa 
kéreg kivonatok

2 PÓRUS ÖSSZEHÚZÓ   Nyugtatja, tisztítja a bŐrt és visszaállítja a pH egyensúlyt, miközben láthatóan csökkenti a pórusok méretét.

TÓ
N

U
s

HASZNÁLATA:  Arclemosás 
után egy vattapárna 
segítségével vigye fel 
könnyedén a bőrre.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Levendula, ilang-ilang, német 
kamilla 

KEMÉNYSÉG/RÁNCOK
Szójabab kivonat

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Tökmag kivonat, keresztes virágú 
zöldség kivonatok 

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Szójabab kivonat Vitamin keverék

3 iMMORTELLE   Sejtszinten támogatja a bőr egészségét olyan olajokkal, melyek segítenek fenntartani a ragyogóbb és fiatalosabb bőrt.

CÉL HASZNÁLATI JAVASLAT: Miután alaposan megtisztította a bőrfelületet, de nem használt még semmilyen szérumot, vagy hidratálót, 
tegyen egy picit az arcra, nyakra és más, problémás bőrfelületre. Különleges figyelmet igényelnek a barna-foltok, finom vonalak és 
ráncok.  A bőrérzékenység csillapítása érdekében oldja fel frakcionált kókuszolajban, vagy más, teljesen tiszta növényolajban. 

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Tömjén, szantálfa, levendula, mirha, helichrysum és rózsa

CLEAR SKiN BŐRÁPOLÓ Olyan esszenciális olajokkal készítve, melyek kifejezetten javítják a bőr textúráját és tónusát. 

HASZNÁLATA: A Clear Skin Habzó Arclemosó használata után vigyük fel mérsékelten az arcra és a 
problémás területekre.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Rózsafa, teafa, eukaliptusz globulus, teafa, geranium és citromfű

FESZESÍTŐ SZÉRUM Fiatalító szérum, ami természetes módon feszesíti és simítja a bőrt, növelve annak ragyogását.

HASZNÁLATA: Alkalmazza az 
arcon és nyakon felfelé és kifelé 
irányuló mozgással. 

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Tömjén, szanálfa, mirha

FESZESSÉG/RÁNCOK
Rhizobia és gumiarábikum 
kivonatok, zab kernel kivonat

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Barna alga kivonat, biomimeti-
kus peptidek

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Vitaminkeverék, szabadalmazott 
perflurocarbon

4 ÖREGEDÉSGÁTLÓ HiDRATÁLÓ
TÁ
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HASZNÁLATA: Alkalmazza 
könnyedén az arcon és a 
nyakon.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Levendula, jázmin, geranium, 
tömjén

FESZESSÉG/RÁNCOK
Szabadalmazott hialuronsav és 
octapeptidek, spherulitek

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Nyári tőzike hagyma kivonat, 
keresztes virágú zöldségkivonatok 

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Vitamin Keverék, szabadalmazott 
hialuronsav, spherulitek, szőlőmag 
kivonat

HiDRATÁLÓ KRÉM Lágyító anyagokban gazdag, biztosítja a nagyfokú vízháztartást, csökkenti az öregedés látható jeleit, biztosítja a fiatalosabb és ragyogóbb                                                                   
                                          arcbőr megjelenését.

HASZNÁLATA: Alkalmazza 
könnyedén az arcon és a 
nyakon.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Levendula, jázmin, geranium, 
tömjén

FESZESSÉG/RÁNCOK
Milk Peptide Complex
Retinol Ester

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Barna alga kivonat 
Ester-C vitamin

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Zab fehérje, Vitamin keverék 
Kókuszvaj

HETENTE 2-3-SZOR
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PEZSDÍTŐ BŐRRADÍR Energizáló bőrradír, mely élénkít és hámlaszt, így a bőr puha és sima lesz.

HASZNÁLATA: Masszírozzon 
közepes mennyiséget a nedves 
bőrbe legfeljebb egy percig. Öblítse 
le meleg vízzel.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Grépfrút
Borsmenta

EGYENLETES TÓNUS/
TISZTASÁG
Keresztes virágú 
zöldségkivonatok, Barna alga 
kivonat, Vörös alga kivonat

RAGYOGÁS/HIDRATÁLÁS
Jojoba gyöngyök 
Vitamin keverék

A dōTERRA® Esszenciális Bőrápoló Termékcsaládban használt illóolajok jelenleg a világ legbiztonságosabb és 
legelőnyösebb olajait képviselik. 100%-ig tiszta, adalék és szennyezőanyag mentes olajok, melyek rendszeres, folyamatos 
vizsgálatokon esnek keresztül, hogy minden egyes tétel tisztaságát, hatékonyságát biztosíthassuk.

* Ez az allitas nem a Food and Drug Administration allitasa. Ez a termek nem 
szandekozik betegseget diagnosztizalni, kezelni, gyogyitani vagy a betegseget 
megelőzni.

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



33www.doterra.com

ESSZEN
c

IÁ
LIS B

Ő
R

Á
pO

LÁ
S

CLEAR SKIN bŐRÁPOLÓ HAbZÓ ARCLEMOSÓ 
Alaposan megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől anélkül, hogy 
gátolná a természetes nedvesség pótlását. A dōTERRA Clear Skin 
Habzó Arclemosót tudományos kuatatásokra alapoztuk, hogy 
harmonikus egyensúlyt hozzon létre a szépen megtisztított bőrben. 
E gyengéd tisztító, gyógyfürdő-szerű kezelést ad könnyű habzásával 
és friss illatával. Az Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű illóolajok és 
egyéb rendkívül hatékony összetevők kombinációját tartalmazó 
arctisztító nemtől, kortól függetlenül tökéletes megoldás a 
problémás bőrre.

37180005 50 ml üveg

CLEAR SKIN bŐRÁPOLÓ 
ESSZENCIÁLIS OLAJ KÜLSŐ KEVERÉK
Egyedülálló olajkeverék, mely rózsafát, teafát, eukaliptusz globulust, 
gerániumot, citromfüvet, valamint fekete köménymag olajat 
tartalmaz. A dōTERRA Clear Skin Külső Keveréke kedvezőtlen 
környezetet hoz létre a csúnya és tartós bőrirritációt okozó 
baktériumok és mikróbák számára. Előnyös tulajdonsága, hogy 
szabályozza a hiperaktív faggyúmirigyek működését, nyugtatja az 
irritált bőrt és segíti a sejtek regenerálódását. A Clear Skin hatékony 
megoldás a problémás bőrre.

A T N

37170005 10 ml golyós

CLEAR SKIN bŐRÁPOLÓ SZETT 

Tökéletes párosítás: két Clear Skin termék együtt rendkívül kedvező 
áron. 

37190005    

 TELJES SKIN CARE bŐRÁPOLÓ CSOMAG  
  Tartalmaz mindegyik dōTERRA bőrápolási termékből 1db-ot : Arclemosó, Clear Skin Habzó 

arclemosó, Pórusösszehúzó Tonik, Immortelle, Clear Skin Külső Keverék, Feszesítő Szérum, 
Öregedésgátló hidratáló, Hidratáló krém, és Pezsdítő Bőrradír.

 37230005     

 bŐRÁPOLÓ SZETT ÖREGEDÉSGÁTLÓ HIDRATÁLÓVAL
  Tartalmaz Arclemosót, Pórusösszehúzó Tonik, Feszesítő Szérumot és Öregedésgátló 

hidratálót.

 37070005    

  BŐRÁpOLÁSI SZETT (SKIN cARE SYSTEM) ÖRE-
GEDÉSGÁTLÓ HIDRATÁLÓVAL  LOJALITÁS JUTA-
LOM pROGRAMBAN

  Rendelje meg havi Lojalitás Jutalom Programban a Bőrápoló Rendszer 
Öregedésgátló Hidratálóval csomagot és ingyen kap hozzá egy Pezsdítő 
bőrradírt!

 37060005     

  bŐRÁPOLÓ SZETT HIDRATÁLÓ KRÉMMEL 
  Tartalmaz Arclemosót, Pórusösszehúzó Tonik, Feszesítő Szérumot és Hidratáló krémet

 37250005     

  bŐRÁPOLÓ SZETT HIDRATÁLÓ KRÉMMEL 
LOJALITÁS JuTALOM PROGRAMbAN ÚJ! 

  Rendelje meg havi Lojalitás Jutalom Programban a Bőrápolási Rendszer 
Hidratáló Krémmel csomagot és ingyen kap hozzá egy Pezsdítő 
arcdörzsölőt!

 37240005     

ingyen!

ingyen!

clearskin

LOJALITÁS 
j U T A L o M 
PROGRAM

LOJALITÁS 
j U T A L o M 
PROGRAM

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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ESSZENcIÁLIS HAJÁpOLÁS  |  VÉDŐ SAMPON-SZÉRUM

Gyönyörű, fénylő haj az
ESZZENCIÁLIS 
HAJÁpOLÓ SZEREKKEL
a dōterra®  esszenciális HaJápolÓ szereinek elŐállÍtását a teljesen tiszta, botanikus 
kivonatok kombinációja és a legelőrehaladottabb technológiai eljárások koncepciója ihlette. Ezzel az eljárással 
készült hajápolószereink használatával egészségesebbé teheti  a fejbőrt és  gyönyörű, fényessé, selymessé 
teheti a hajat. 

A gondosan kiválasztott CPTG esszenciális illóolajok terápiás előnyei megtalálható mind a négy 
hajápolószerben.

A védősampon, a simító kondícionáló, a gyökértől a hajvégig szérum, valamint az egészséges hajrögzítő és 
hajfény egyenkénti, vagy  együttes használata segíti elérni az egészséges, puha és gyönyörűen fényes hajat.
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LoYALITÁS  
j U TA L o M  
PrOgrAM

LOyALITÁS JuTALOM ÁRAZÁS
VÉDŐ SAMPON 2 CSOMAG 36240005
SIMÍTÓ KONDÍCIONÁLÓ 2 CSOMAG  36250005
SAMPON ÉS KONDÍCIONÁLÓ 36260005

A SALON ESSENTIALS új! 
VÉDŐ SAMPON
dōTERRA “Salon Essentials” (Védő 
Sampon) professzionális formula, 
botanikus kivonatokat, valamint 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű  
illóolajokat, (vadnarancsot és zöld-
citromot) tartalmaz,  mely gyöngéden 
tisztít, antioxidáns hatású és védi a hajat a 
nap káros hatásaitól. A hajat lágyfogásúvá 
teszi

 36220005 250 ml

A SALON ESSENTIALS új! 
VÉDŐ KONDÍCIONÁLÓ 
dōTERRA “Salon Essentials” (Védő 
Kondícionáló) professzionális formula, 
kondícionáló, lágyító hatásával, botanikus 
kivonatokkal és természetes fehérjékkel a 
hajat ragyogó fénnyel látja el. Ezenkívül  
tartalmaz Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű illóolajok szabadalmazott 
keverékét, mely kifejezetten a bőr serkentő 
hatásásért lett kiválasztva. Más 
természetes anyagok lezárják a kutikulát, 
így a víz nem hatolhat a hajszálakba. 
Nanotechnológiával készült, simítja a 
hajszálakat, antisztatikus állapotot idéz elő, 
így könnyebbé válik a haj kezelése és 
simább, fényesebb haja lesz.

36230005 250 ml

A SALON ESSENTIALS új! 
EGÉSZSÉGES HAJFORMÁZÓ 
ZSELÉ
A dōTERRA Salon egészséges hajformázó 
zselé több funkciót betöltő hajápoló 
termék, amely nem csak a haj rugalmas 
hajformálását segíti elő, hanem védi és 
táplálja a megerősített haj egészségét és 
megújítja fényét. A haj nem csak 
hőkezelten védett, hanem előnye 
származik a proteindús nanorészecskék 
munkájából, melyek azért dolgoznak, hogy 
javítsák a haj vízháztartását és puhaságát. 
A könnyű hajformálóval egyszerűen és 
gyorsan készíthet szép frizurát.

36270005 120 ml

A SALON ESSENTIALS új! 
GyÖKÉRTŐL A HAJVÉGIG 
SZÉRuM
A dōTERRA Salon Esszenciális „Gyökértől 
a hajvégig” széruma szakmai minőségű 
formula, amely kiválasztott, esszenciális 
CPTG olajokkal, mint a levendula, 
borsmenta, majoránna, cédrusfa, lavandin, 
rozmaring, niaouli es kínai eukaliptusszal 
van készítve. Egészséges körülményeket 
teremtve a hajhagymák számára 
maximalizálja a haj erejét és fényét. A 
szérum hathatós és pillekönnyű, hosszabb 
ideig véd és hidratál anélkül, hogy lehúzná 
a hajat és olajmaradványokat hagyna 
maga után.

36210005 30 ml

•	Védi a színezett hajat
•	Bizonyítottan lágyító
•	Jobb kondícionáló és kifésülő hatás
•	Kevesebb törött haj
•	Gondoskodik a nedvesség ellátásáról

•	Antioxidáns hatású
•	Erősíti és simítja a kutikulát
•	Az egészséges haj és fejbőrápoláshoz 

szükséges illóolajok szabadalmazott 
keveréke

AZ ESSZENCIÁLIS HAJÁPOLÓ TERMÉKEK ÖSSZETEVŐINEK KLINIKAILAG 
BIZONYÍTOTT ELŐNYEI

SALON ESSZENCIÁLIS HAJÁPOLÓSZER SZETT új!
A dōTERRA Salon Esszenciális Hajápolószer Szett a legtökéletesebb hajápoló család, amivel  kipróbálhatja 
termékeink csodálatos hatását, s egyben spórolhat is. Ha a szettet megvásárolja, az egészséges hajformázót 
ingyen kapja!

36280005

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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dōTERRA SpA  |  HEALING HANDS KÉZKRÉM

Kényeztesse magát és élvezze a
A dōTERRA 
SpA TERMÉKEIT 
dōterra® spa termékek arra készültek, hogy 
kényeztesse, de ne csak  ápolja bőrét, hanem fiatalnak, egészségesnek 
és vonzónak érezze magát. A CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű, luxus illóolaj-termékeket  biztonságosan használhatja 
más megbízható, természetes anyagokkal kombinálva. 

E
S S Z E N C I Á L I S

T E S T Á P O L Ó
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KÉZ - ÉS TESTÁPOLÓ
Ez az illatmentes, teljesen termé-
szetes krém tökéletesen hidratálja a 
bőrt. Hatékonyságát növelhetjük, ha 
hozzáad bármilyen, Ön által kiválasztott 
esszenciális olajat, vagy olajkeveréket. 
A keresztesvirágú zöldségkivonatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a termék 
képes legyen segíteni, építeni a bőr 
természetes és környezeti védelmét.
36100005 200 ml

EGy CSOMAGbAN 3 
TubuS
36110005 (3	db	200	ml-es	tubus)

CITRuS bLISS PEZSDÍTŐ 
FÜRDŐ SZAPPAN
Az élénkítő szappan nagyszerű 
megoldás a család minden tagja 
számára, átitatva CPTG esszenciális 
olajokkal E nagyszerű pezsdítő, CPTG 
illóolajokat tartalmazó   fürdőszappan 
kellemes, tisztító élményt nyújt az 
egész család számára. A szappanban 
használt természetes zabdara gyengéd 
dörzsöléssel  puhává és simává teszi a 
bőrt és élményt eredményez. A 
természetes zabdara biztosítja a 
gyengéd radírozást, így a bőr puhává és 
simává válik.

36130005 113 g

SERENITy  
NyuGTATÓ FÜRDŐ  
SZAPPAN
A dōTERRA CPTG Serenity esszenciális 
olajkeverék minden előnyét megtaláljuk 
ebben a természetesen illatos 
szappanban, melynek feladata, hogy 
nyugodt tisztító élményt biztosítson. 
Természetes balzsamozó elemei a 
kókusz és sáfrány olaj, valamint a shea 
vaj, ami segít megteremteni a 
nem-szárító, nyugtató fürdő élményét.

36140005 113 g

AJAKbALZSAM  
bORSMENTÁVAL ÉS  
VADNARANCCSAL
Táplálja és hidtratálja ajkait a dōTERRA 
borsmenta és vadnarancs 
ajakbalzsammal. Ez a védő formula 
sokáig marad a szájon és nem hagy  
maga után viaszos érzést. dōTERRA 
nagyszerű kombinációt készített a 
bosmenta és vadnarancs CPTG 
illóolajokból, amely egyben frissítő és 
kedvcsináló hatású. A shea és 
mangómag vajkeverék gazdag 
hidratáló, segíti a bőr rugalmasságát és 
megőrzi  vízháztartását, amíg frissíti az 
ajkakat.

36190005 4.5 ml

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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WELLNESS  |  ALPHA CRS+—MICROPLEx VMz

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

A dōTERRA életre szóló vitalitás 
TÁpLÁLÉK KIEgÉSZíTŐK
a dōterra életHosszig tartÓ vitalitás kiegészÍtŐit Úgy 
alkották meg, hogy jelentős mennyiségű alapvető tápanyagot és hatékony 
anyagcsere faktort jelentsenek az optimális egészség, energia és hosszú élet 
megőrzése érdekében. Párosítva a dōTERRA CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőségű esszenciális olajokkal és a dōTERRA egészséges életmódhoz való 
végleges elkötelezettséggel, ezek a kiegészítők természetes módon segítenek 
abban, hogy fiatalabban éljen, érezzen és nézzen ki.

ALPHA CRS+®  

SEJTI VITALITÁS KOMPLEXuM
A dōTERRA Alpha CRS + szabadalmazott formula, ami kombinál egy celluláris 
hosszú élettartam keveréket, amiben növényi kivonatok vannak: boswellsav, 
silymarin, kurkumin, bromelelain enzim, karotinoidok és polifenolok, beleértve erős 
rezveratrolt, ellagic savat, baicalint és proanthocyanidinst szőlő magból, valamint 
egy sejtenergia keveréket kvercetinnel, koenzim Q10-zel, alfa-liponsavval, 
acetil-l-karnitinnel és bacopa kivonattal. Az Alpha CRS + összetevőiről kimutatták, 
hogy támogatják az egészséges sejtosztódást és sejt élettartamot, a mitokondriális 
energiatermelést és elősegítik az egészséges gyulladásos választ a sejtek részéről.* 
Az Alpha CRS + naponta használandó xEO Mega és Microplex VMZ 
készítményekkel, egy étrend-kiegészítő program keretében az életreszóló vitalitás 
és egészségmegőrzés érdekében. 
Tartalmaz WOKVEL® Indiai tömjénfa kivonatot (300 mg) és    
BACOGNIZE® Bacopa monnieri kivonatot (200 mg) a VS védjegyeII

3418 90	db	zöldség	kapszula

xEO MEGA®  

OMEGA ESSZENCIÁLIS OLAJ KOMPLEXuM
A dōTERRA xEOMega egy forradalmian új termék, amely CPTG Tanúsított, 
Tiszta, Terápiás Minőségű szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kamilla, 
vadnarancs, borsmenta, gyömbér, kömény és német kamilla esszenciális 
olajokat vegyít természetes növényi eredetű esszenciális zsírsavakkal, 
amelyek len, borágó, áfonya és gránátalma mag olajakból származnak. 
Tartalmaz még tengeri lipideket, így 340 mg EPA-t és 240 mg DHA-t 
nyújtanak napi adagokban. Az esszenciális zsírsavak előnyösen támogatják a 
szív-és érrendszer, az immunrendszer, az ízületek és az agy egészséges 
működését. A xEOMega a karotinoid asztaxantin egy egyedi formáját is 
tartalmazza, amit mikroalgákban termesztenek tiszta vizet és napfényt 
felhasználva. Tartalmaz még D-vitamint, valamint természetes E-vitamint, 
ami kiegészítő antioxidáns védelmet is biztosít. A xEOMega-ban levő lipidek 
és olajok nanosomal lipid asszimilációs rendszerben jelennek meg, ami 
elősegíti a tápanyagok felszívódását a bélrendszerben.

3419 120	db	folyadék	kapszula

MICROPLEX VMZ®

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KOMPLEXuM
A dōTERRA Microplex VMZ-je egy teljesen természetes, teljes értékű 
élelmiszer formula, ami olyan biohasznosuló vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmaz, amelyek gyakran hiányosan vannak jelen modern 
táplálkozásunkban. A termék kiegyensúlyozott keveréke az alapvető 
antioxidáns A, C és E vitaminoknak, valamint egy B-vitamint tartalmazó 
energia komplexumnak, melyek szabadalmazott glikoprotein mátrixban 
jelennek meg. Ezek mellett tartalmaz még élelmiszer eredetű ásványi 
anyagokat, mint kálcium, magnézium és cink, valamint 72 szerves 
nyomelemet az optimális csont- és anyagcsere egészségért. A Microplex 
VMz szabadalmazott enzimtovábbító rendszerrel van ellátva a tápanyagok 
optimális felszívódásáért. A dōTERRA Tummy Tamer keverékben borsmenta, 
gyömbér és köménymag segít megnyugtatni a gyomrát azoknak, akik 
gyomorbántalmakat észleltek más vitamin és ásványi anyag termékek 
fogyasztása esetén. A MicroplexVMZ növényi kapszulák, nem tartalmaznak 
búzát, vagy tejtermékeket és nincs benne állati eredetű termék vagy 
szintetikus összetevő sem.

3420 120	db	zöldség	kapszula

KÉSZÜLT SLS-MENTES 
ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL

KÉSZÜLT SLS-MENTES 
ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL



39www.doterra.com

W
ELLN

ESS

ÉLETRE SZÓLÓ VITALITÁS cSOMAG KIEMELT ÖSSZETEVŐI ÉLETRE SZÓLÓ VITALITÁS ELŐNYEI 

HÁROM ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ, EGy FORRADALMI PROGRAM AZ ÉLETRE SZÓLÓ VITALITÁSÉRT ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSÉRT

•	A sejtek hosszú élettartamának növelése egy keverékkel, melyben boswellsavak, 
baicalin, silymarin, resveratrol, kurkumin, ellagic sav, és szőlőmagból proanthocyanidin 
található

•	Sejtszintű anyagcsere folyamatok energia és teljesítményének növelése: acetyl-l-
carnitine, alpha-lipoic sav, Q10 koenzime és kvercetin

•	A Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű esszenciális olaj keverék szegfűszeg, tömjén, 
kakukkfű, római kömény, narancs, borsmenta, gyömbér, kömény és a német kamilla 
olajokból

•	A tengeri lipidek szabadalmazott omega zsírsav keveréke, tartalmaz len, borágó, 
áfonya és  gránátalma mag olajokat, melyet a jogvédett Nanosomal Lipid 
Asszimilációs Rendszer tesz elérhetővé zöldségkapszulákban.

•	Kiegyensúlyozott keverék teljes értékű vitaminokból, melyek a szabadalmazott 
glikoprotein matrixban jelennek meg, valamint teljes tápértékű ásványi anyagok, mint 
az élesztő, amit az Enzim Asszimilációs Rendszer™ szállít a szervezetben.

•	Carotenoid antioxidáns védelem a lutein, likopin, természetes alfa-és béta-karotin és 
asztaxantin által.

•	Hosszú élet / élettartam a sejtekben**

•	Gyulladásos válasz a sejtekben *

•	Energia / anyagcsere a sejtekben *

•	Erőteljes DNS védelem *

•	Hálózati antioxidáns védelem *

•	Immunrendszer támogatása *

•	A stressz kezelése *

•	Szív-és érrendszeri Egészség *

•	Csont-és ízületi Egészség*

•	Agy / Kognitív Egészség *

•	Emésztőrendszeri Egészség*

“ Korábban több mint $200-t fizettem étrendkiegészítőkre, amelyekről azt állították, hogy a legeslegjobbak, de 
miután használtam a dōTERRA étrendkiegészítőket azt tapasztalom, hogy emelkedik az energiaszintem, 
az éberségem, a vitalitásom és az állóképességem, ahogy még eddig soha.” 
 Phillip B., San Diego, California 

LOJALITÁS JUTALOM ÁRAK  
Takarítson meg több mint 35%-ot megvásárolva mind a három terméket az 
Élethosszig tartó Vitalitás Csomagban a Lojalitás Jutalmazó Programban. 
Csatlakozzon a dōTERRA-hoz és spóroljon még többet! 

34210005

LOJALITÁS 
j U T A L o M 
PROGRAM

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség



*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

WELLNESS  |  MITO2MAx–IQMEGA

MITO2MAX™ 
ENErgIA ÉS KItArtÁS 
ÖSSZEtÉtEL
A dōTERRA Mito2Max 
szabadalmazott formula, amely  
szabványosított növényi kivonatok 
és anyagcsere kofaktorok sejtszintű 
energiája. Mito2Max segíti az 
egészséges mitokondriális funkciót, 
az aerobikus teljesítőképességet és 
természetes úton javítja a szervezet 
erőnlétét, kitartását, veszélyes 
izgatószerek használata nélkül. Mint 
egészséges alternatívát, a fokozott 
energia-szükségletre és életerőre, 
coffeines energia italok helyett 
használhatja.

35310005 120 db. zöldség kapszula

NŌVOPRIME™ új!
ESSZENCIÁLIS ILLÓOLAJ 
SEJt KOMPLEX
dōTERRA NŌVO PRIME-ja 
szabadalmazott Tanúsított, Tiszta, 
Terápiás Minőségű, 
zselatinkapszulákba töltött 
esszenciális olajkeverék, mely 
elősegíti az egészséges sejtek 
szaporodását és megújulását.  Az 
idősödés során a sejtek megújulása 
lassulhat, vagy oxidálás által 
veszélybe kerülhet, sérülhet, a DNS.  
A NŌVO PRIME illóolajai antioxidáns 
védelmet biztosítanak és 
egészségesen reagálnak a sejtes 
ártalomkeltőkre, stresszorokra *

41740005 60 db. zöldség kapszula

dōTERRA specializált 
TÁpLÁLÉKKIEgÉSZíTŐK
egészséges táplálkozási szükségleteinkbe biolÓgiai, környezetvédelmi és 
fiziológiai elemek játszanak közre. Ez azt jelenti, hogy némelyünknek szüksége van egy kis 
lendületre, melyet ezek a speciális táplálékkiegészítők adhatnak. E táplálékkiegészítők bizonyos 
funkciók fokozásához hozzáadhatók a Lifelong Vitality csomaghoz.

40 ESSZENCIÁLIS 
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A2Z RÁGÓTAbLETTA
Szabadalmazott rágótabletta, amelyet 
gyermekek számára terveztek, de segítség 
lehet azoknak a felnőtteknek is, akiknek 
nyelési nehézséget okoznak a kapszulák. 
Ez a B vitamin keverék kombináció, 
valamint az A, C és E vitamin keverék és 
botanikus kivonatokat tartalmazó tabletta, 
ha naponta szedjük, segíti a sejtek 
egészséges fejlődését és a sejt 
élettartamát. Az A2Z rágótabletta a 
szagtalan IQ Mega Omega 3 halolaj 
együttes használatára készült, átfogó 
étrend-kiegészítő, mely segíti az 
egészséges immundrendszer további 
védettségét, s egyben antioxidáns is.

35330005 60 db rágótabletta 

IQ MEGA™

A dōTERRA IQ Mega halíz mentes, 
helyette a kellemes, friss narancs ízét, a 
dōTERRA CPTG illóolaj, a vadnarancs 
ízét érzi. Ez a csodálatos ízű és könnyen 
nyelhető omega kapszula egyenként 
1,000 mg koncentrált halolajat és 
nélkülözhetetlen tápanyagokat (EPA és 
DHA) tartalmaz, amely segíti az 
egészséges agy, szív és 
immunrendszert, valamint az ízületek 
működését. Az IQ Mega az A2Z rágható 
tablettával együtt fogyasztandó.

35320005 150 ml üveg

dōTERRA Gyermek 
TÁpLÁLÉKKIEgÉSZíTŐI
az ÚJ termékeket a dōterra liFelong vitality csomag inspirálta.  
A folyadékkpaszulában levő új termékek és rágótabletták lehetővé teszik, hogy gyermekek 
is könnyebben fogyasszák az omega 3 halolajat, a teljes értékű tápanyagokat, vitaminokat 
és ásványianyagokat.

41www.doterra.comTanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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WELLNESS  |  PHYTOESTROGEN—Gx ASSIST

dōTERRA NŐKNEK 
dōterra nŐknek egy ÚJ termékcsoport, amit Úgy alkottak meg,  
hogy megfeleljen a nők egyedi és változó egészségügyi igényeinek. Fiatal felnőtt korban, a női test szinte minden funkciója 
a hormonok ellenőrzése alatt áll. A normális hormonszintek egyensúlya befolyásolja egy nő jó egészségi és érzelmi jólétét 
tizenéves korától az átmenetet jelentő változó korig. A  dōTERRA Nőknek táplálkozási támogatást nyújtanak, hogy segítsenek 
kezelni  a hormonális tényezőket, amelyek kapcsolatba hozhatók a változó kor és az öregedés degeneratív állapotaival. A 
Solace™ havi esszenciális olaj keverék átmeneti megkönnyebbülést biztosít a nők rendszeres hormonciklusához kapcsolódó 
érzelmi és fizikai tünetek jelentkezésekor. A dōTERRA Nőknek termékcsalád természetes úton nyújt segítséget a hölgyek 
különböző életszakaszában. 

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

PHyTOESTROGEN LIFETIME  
COMPEX (FITOÖSZTROGÉN  
ÉLETRE SZÓLÓ KOMPLEXuM)
A dōTERRA Nőknek Fitoösztrogén életre szóló 
komplexum természetes növényi kivonatok 
keveréke, amelyek támogatják a hormon 
egyensúlyt a nők életének minden szakaszában. A  
A Fitoösztrogén életre-szóló komplexum tartalmaz 
gránátalmából kivont fitoösztrogént, valamint 
standardizált, genistennel összevont szójakivonatot, 
ami olyan hatékony fitoösztrogén, amely a sejtek 
receptorjaihoz kapcsolódik. Ezenkívül tartalmaz 
még egy lenmagból kivont, koncentrált lignant, 
amely segítséget nyújt a májban lebomlott 
potenciálisan veszélyes metabolitok kezelésében. A 
hormonegyensúly megteremtése és a káros 
metabolitok kezelés azáltal jöhet létre, hogy 
fitoösztrogénekben és egyéb alapvető 
tápanyagokban gazdag egészséges étrendet 
követünk, testedzést végzünk és a testsúlyunkat 
figyeljük, ezáltal segíthetünk csökkenteni a PMS és 
változó korral járó kellemetlen tüneteket és 
támogatni tudjuk a csont, szív, emlő-szövet és 
egyéb szervezeti struktúrák és funkciók 
egészségét.*

3526 60	db		kapszula

bONE NuTRIENT LIFETIME  
COMPLEX (CSONTERŐSÍTŐ  
ÉLETRE SZÓLÓ KOMPLEXuM)
A nők korán kezdenek csonttömeget építeni, és a 
maximális csontsűrűséget a húszas éveik végén 
érik el. Ahogy a nő korosodik, a csonttömeg kezd 
csökkenni és a csontok törékenyebbé válnak. A 
csontsűrűség és az egészség hanyatlása 
felgyorsulhat, ha a nők étrendje nem tartalmazza a 
csontokat erősítő tápanyagok optimális szintjét, és 
ha a hormonegyensúly felbomlik. A káros 
ösztrogén metabolitok jelenléte is gyorsíthatja a 
csontritkulást és csontvesztést. A dōTERRA 
Csonterősítő életre szóló komplexum vitaminok és 
ásványi anyagok keveréke, amelyek 
nélkülözhetetlenek a csontok egészségéért, 
beleértve C és D vitaminokat, kalciumot, 
magnéziumot és más nyomelem ásványi 
anyagokat. A Csonterősítő életre szóló 
komplexumot használhatják a nők (és férfiak) 
minden korosztályból, mint étrend-kiegészítőt, 
hogy kényelmesen növelhessék a bevitelét azoknak 
a csonttápanyagoknak, amelyek megtalálhatók az 
egészséges ételekben, de gyakran hiányoznak 
modern étrendünkből.

3524 120	dp	kapszula

SOLACE™ 
HAVI ESSZENCIÁLIS OLAJ  
KEVERÉK
A dōTERRA Nőknek Solace szabadalmazott CPTG 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű olajkeverék, 
melyet a régi hagyományoknak megfelelően is 
használtak a hormonegyensúly megtartására, a 
PMS tüneteinek és az átmeneti kor szakaszának 
kezelésére.* A Solace egy külsőleg használható 
keverék muskotályzsálya, levendula, bergamott, 
római kamilla, cédrusfa, ilang-ilang, muskátli, 
édeskömény, sárgarépa mag, palmarosa és vitex 
felhasználásával, amely ideiglenes 
megkönnyebbülést ad a nők hormon ciklusával 
kapcsolatos görcsök, hányinger, hőhullámok, és 
érzelmi ingadozások idején.

A T N

3527 10	ml

LOJALITÁS 
j U T A L o M 
PROGRAM

NŐI EGÉSZSÉG KÉSZLET
Tartalma: Fitoösztrogén életre szóló komplexum, Csonterősítő életre 
szóló komplexum és Solace Havi esszenciális olaj keverék.

35250005



DIGESTZEN® (EMEÉSZTŐ-
RENDSZERI KEVERÉK)

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

Tudományos kísérletek szerint sok 
esszenciális olajnak hatékony szerepe 
van az emésztőrendszer normális 
egyensúlyának visszaállításában. A 
DigestZen-nel kihasználjuk a 
megalapozott terápiás vegyületeket 
ebben a szabadalmazott, tiszta, 
esszenciális olajkeverékben. A gyömbér, 
borsmenta, tárkony, édeskömény, 
kömény, koriandermag és az ánizs 
egyéni, specifikus tulajdonságai 
megerősítik e keverék hatékonyságát.*

A T I N

31030005 15 ml-es üveg

ZENDOCRINE®  
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK
A dōTERRA Zendocrine illóolaj keveréke 
jogvédett, terápiás osztályú keverék, 
mely szegfűszeg, grépfrút, rozmaring és 
muskátli olajokból tevődik össze. E 
keveréket az egészséges májfunkció 
érdekében hoztak létre, mely 
önmagában is, illetve a növényi 
anyagokat tartalmazó Zendocrine 
komplexummal kombinálva is  
használható.

A T I N

31460005 15 ml-es üveg

Pb ASSIST+®

PRObIOTIKuS VÉDELEMI 
FORMuLA
A dōTERRA Digest Zen 
emésztéstámogatás kategória legújabb 
tagja a PB Assist+ egyedülálló 
dupla-rétegű növényi kapszulában levő, 
pre-biotikus rostokból és hat pro-
biotikus mikroorganizmus törzsből 
előállított, szabadalmazott formula. 5 
milliárd CFU aktív probiotikus kultúrát 
és oldható pre-biotikus FOS-t(frukto-
oligoszacharidok) hordoz, amely 
ösztönzi a baktérium kultúra adhézióját 
és növekedését. A késleltetett 
felszívódású dupla kapszula rendszer 
védi az érzékeny probiotikus kultúrákat 
a gyomorsavval szemben. PB Assist + 
támogatja az egészséges emésztési 
funkciókat és immunitásokat, így 
biztonságosan használhatja a család 
összes tagja.

35160005 30	dupla	falú	gél	kapszula

 

GX ASSIST® 
A GI TISZTÍTÓ FORMuLA,
A Gx Assist a CPTG Tanúsított, Tiszta, 
terápiás Minőségű oregánó, teafa, 
citrom, citromfű, borsmenta,kakukkfű és 
kaprilsav kombinációja, amely 
támogatja az egészséges 
emésztőcsatornát azáltal, hogy 
barátságtalan környezetet teremt a 
potenciálisan veszélyes kórokozók 
számára, amelyek megzavarhatják az 
emésztési immunitásokat és emésztési 
zavarokat okozhatnak. Gx Assist 
ajánlott használata szerint 10 napig, 
mint egy előkészítő tisztító lépés a PB 
Assist Probiotikus Védelmi Formula 
előtt alkalmazható.

35040005  30	db	gél	kapszula

TERRAZyME® 
AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK

EMÉSZTÉSI ENZIM  
KOMPLEXuM   
A dōTERRA TerraZyme ® Emésztő 
enzim komplexuma szabadalmazott 
keveréke az aktív, teljes értékű 
enzimeknek és a támogató ásványi 
anyagoknak, amelyek gyakran 
hiányoznak a főtt, feldolgozott és 
tartósítószer-terhelt élelmiszerekből. A 
TerraZymeben az emésztési enzimek 
hatékony kombinációja támogatja a 
szervezet állandó enzimtermelését, ami 
fontos testünk egészséges biokémiai 
működéshez, beleértve a tápanyagok 
egészséges emésztését és a sejtek 
energia-anyagcseréjét. A TerraZyme 
széleskörű teljes értékű enzimeket 
tartalmaz, amelyek segítenek a fehérjék, 
zsírok, összetett szénhidrátok, cukrok és 
rostok emésztésében.*

35110005 90	db	zöldség	kapszula

ZENDOCRINE®

MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK
A szervezet kiválasztó és méregtelenítő 
rendszere képes feldolgozni egy 
bizonyos mennyiségű mérgező hatást. 
A modern világ környezeti szennyezései 
és káros vegyi anyagai a szervezet 
kiválasztó rendszerét jelentősen igénybe 
veszik. A dōTERRA Zendocrine 
Méregtelenítő komplexuma 
szabadalmazott keverék, 14 teljes értékű 
élelmiszer-kivonatból, amit jogvédett 
enzim továbbítási rendszer közvetít, 
amely támogatja a máj, a vese, a 
vastagbél, a tüdő és a bőr egészséges 
tisztító és kiválasztó funkcióit.*

35120005 60	zöldség	kapszulák
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MÉREGTELENÍTÉS/MEGÚJuLÁS GX ASSIST & Pb ASSIST
Használja a dōTERRA méregtelenítő és megújító szisztémát, hogy ismét rendben 
legyen az emésztőrendszere. Az első 10 napot kezdje a Gx Assist-el, ami felkészíti 
az emésztőrendszer tisztítását, s ezután használja a PB Assist védelemnyújtó, 
probiotikus formulát, mely segít fenntartani az egészséges emésztőrendszert.

32570005  Méregtelenítés/Megújulás GX Assist & PB Assist

DigestZen
EMÉSZTŐRENDSZERI        EgÉSZSÉg
az életHosszig tartÓ egészség megleHetŐsen Függ az emésztési renDszer 
egészségétŐl. Egy megfelelően működő emésztőrendszer nemcsak hogy alapfeltétele a táplálék 
felszívódásának, de kritikus az immun-és méregtelenítő szerepe is a testben.  A legyengült emésztőrendszer 
krónikus energiahiányhoz, veszélyeztetett védekezőrendszerhez, allergiás reakciókhoz, súlygyarapodáshoz és 
gyomor-bélrendszeri panaszokhoz vezethet. A DigestZen emésztést javító termékcsalád célzott megoldásokat 
kínál az optimális emésztési funkció helyreállítására.

KÉSZÜLT SLS-MENTES 
ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL

KÉSZÜLT SLS-MENTES 
ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT SLS-MENTES 

ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL

KÉSZÜLT SLS-MENTES 
ZÖLDSÉG KAPSZULÁKKAL

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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SLIM & SASSY  |  TRIM KIT—TRIMSHAKE

IGAZI EREDMÉNYEK   
4 HÓNAPoN BELÜL**  

Ruth 19.05 kg-ot fogyott. 
Jonathan 22.23 kg-ot, fogyott..

** Az eredmények változhatnak,  nem tipikus eredmények. Fogyókúráról akkor 
beszélünk, ha csökkentjük a kalórabevételt, s növeljük a test aktivitását. A 
dōTERRA Slim &Sassy termékek önmagukban nem vezetnek fogyáshoz, 
mindennapi diétázásra, testi aktivitásra, mozgásra szükség van. Heti 1-1.3 kg 
egészséges fogyásnál több nem várható .  Intenzívebb fogyás érdekében kérje 
ki kezelőorvosa tanácsát.

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem  szándékozik betegséget 
diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

Súlycsökkentés 
SLIM & SASSY  VEL
a dōterra® slim & sassy termékcsaláD 
ösztönzi az általános egészség és jó közérzetet azáltal, hogy 
segít elérni és megtartani az egészséges testsúlyt. Vezesse 
be életvitelébe és használja ki a Slim & Sassy metabolikus 
olajkeverék széleskörű előnyeit, Slim & Sassy Trim Kit és 
elsőrendű étrend kiegészítőink egész sorát!

®
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SLIM & SASSy® TRIM KIT 
4db 15ml Slim&Sassy esszenciális olaj keverék, 
Csokoládé és vanília ízű turmixokkal 

40770005 1 csokoládé, 1 vanília

35280005 2 csokoládé 

35290005 2 vanília

SLIM & SASSy® AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB

ANyAGCSERE KEVERÉK
A dōTERRA Slim & Sassy szabadalmazott 
formula grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér 
és fahéj esszenciális olajokból.  8 cseppet 1/2 
liter vízhez adjon hozzá és egészséges étkezései 
között a nap folyamán fogyassza el, hogy 
segítsen kezelni az éhséget, megnyugtassa a  
gyomrát és javítsa a hangulatát.* A Slim & Sassy 
100% tiszta esszenciális olajokból áll, nem 
tartalmaz stimulánsokat vagy vízhajtókat, és 
nulla kalória tartalmú.

A T S

31370005 15 ml-es üveg

SLIM & SASSy® TRIMSHAKE™  
A Slim & Sassy Karcsúsító Shake könnyen 
készíthető, finom turmix, ami biztosítja az 
egészséges étkezés* alapvető tápanyagait és 
adagonként csupán 125 kalóriát tartalmaz. 
Használható egy vagy több étkezés napi 
helyettesítésére, a Karcsúsító Shake kalória-
megvonással és rendszeres testmozgással segít 
megszabadulni a nem kívánt zsírpárnáktól. A 
Shake tartalmaz szabadalmazott súlycsökkentő 
összetevőt is, az Essentra® Trim-et, amely 
bizonyítottan segít a zsírraktározással 
összekapcsolt kortizol stressz hormon 
kezelésében.* A Shake jól oldódik vízben vagy 
tejben, alacsony kalóriatartalmú, alacsony 
glikémiás indexű, magas rosttartalmú étkezési 
alternatívát nyújtva ezáltal † adagonként 16 gramm 
fehérjét és 5 gramm rostot tartalmaz.

35200005 csokoládé 

35180005 vanília 
 
†  Az étkezés helyettesítés 75 vagy több további kalória hozzáadásával számol-

va (mandula, rizs, vagy sovány tej, stb) a 125 kalóriájú Slim & Sassy TrimShake 
adaghoz, így egy adag étkezés összesen 200 kalóriát vagy többet tartalmaz.

Nagy rajongója vagyok a Slim & Sassy-nek. Imádom ezt az olajat az ivóvízemben! Slim & Sassy energiát ad edzések 
alatt, csökkenti a sóvárgást az édességek után, és felgyorsítja az anyagcserémet egész nap. Beleszerettem ebbe a kis 
üveg olajba és így történik mindenkivel, akivel megosztom! Zuhanyzás után épp most kezdem bedörzsölni saját, 
„problémás testrészeimbe”. Amikor készültem a Mrs. Utah Amerika-ra, ez volt a megoldás, hogy az utolsó néhány 
makacs kilótól megszabaduljak. A lehető legjobban éreztem magam és néztem ki! Még a fürdőruha versenyt is 
megnyertem! A Slim & Sassy az új legjobb barátom! 
CAROL ANN GUEST, MRS. UTAH AMERICA 2011

KIEMELT ÖSSZETEVŐK

ESSENTRA®TRiM
  A Trim Shake tartalmaz 250 mg Essentra® Trim-et, szabadalmazott ashwagandha kivonatot, 

amely klinikailag bizonyítottan segít a stressz által kiváltott étvágy, túlevés és szénhidrát utáni 
sóvárgás kontrollálásában. Segít a normál tartományban levő vércukorszint fenntartásában is, 
növeli az energia szintet, miközben ségítséget nyújt a diétázás és testmozgás alatti fáradtság 
csökkentésében.*

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

*  Ez az állítás nem a Food and Drug Administration állítása. Ez a termék nem szándékozik 
betegséget diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy a betegséget megelőzni.

Élje életét fiatalosan 
a dōTERRA IRÁNYZATÁVAL
a dōterra illÓolaJok, táplálékkiegészÍtŐk és testápolÓ 
termékek az egészséges életmód kiváló eszközei, mint pl a helyes 
táplálkozás, az egészséges mozgás, stresszkezelés, pihenés és a 
mérgezőanyagok környezetbeli korlátozása. A dōTERRA-val megközelíthető a 
hosszú és egészséges életmód követése és betartása.*

ÉL
JEN SOKÁ FIATALOS KINÉZE

T
T

E
L

 ÉS ÉREZZE JÓL MAgÁT
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DR. DAVID K. HILL, 
TISZTIFŐORVOS
Az illóolajok ágazatában és a 
wellness területén jól ismert 
szakértő, dr. David Hill a 
dōTERRA Tudományos 
Tanácsadó Testületének Elnöke.

“Boldog vagyok, hogy a dōTERRÁN 
keresztül ennyien megismerkedhetnek a 
pozitív, helyes életmód kialakításával. Az 
illóolajok és a táplálkozás létfontosságú 
szerepet játszanak a szervezet ellenálló 
képességében, melyet könnyen be lehet 
építeni a napi egészségügyi rutinok közé. 
Az a tapasztalatom, hogy akik 
következetesen használják az esszenciális 
olajok és egyéb dōTERRA termékeket, 
kombinálva az egészséges életmóddal, 
egészségügyi állapotuk javult.” 
—DR. DAViD K. HiLL

DR. TORY PARKER, 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS IGAZGATÓJA
A mindkét ágban jártas, (tudományos és 
táplálékkiegészítés) Dr. Parker, aki szakértője az 
élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszer kémia, 
biokémia, fiziológia és táplálkozás tudománynak.                                       

  
“Mint táplálkoyási professzor, mindig 
lenyűgözött gyönyörű összetettsége egy 
olyan látszólag egyszerű valamié, mint 
a narancs. Az egyik dolog, amit 
megtanultam az életben,  hogy a  kép 
egészét kell nézni, s nem csak egy 
részletét, amitől  igazából kép lesz. 
dōTERRA termékei nagyban 
hozzájárulnak az egészséges életmód 
fenntartásához. Így például,  a Life Long 
Vitality csomagot kombinációjának 
összetétele teszi harmonikussá, 
egységes egésszé. Olyan ez, mint a már 
említett narancs, mely a rendelkezésre 
álló  összehangolt, legjobb összetevőiből 
áll.”

—DR. ToRy PARKER

dōTERRA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD IRÁNYZATA

1. HELYES ÉLETMÓD
Javasoljuk, hogy a 2000 kalóriás étrend tartalmazzon legalább 9 adag 
zöldséget és gyümölcsöt, mint az antioxidánsok gazdag  forrása, mely az 
öregedés okozta celluláris szabad gyökös molekulák elleni védettséget ad. 
dōTERRA Lifelong Vitality termékek kiegészítő szinten  biztosítják 
mindazokat az antioxidánsokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és más 
alapvető tápanyagokat, amelyek hiányoznak az átlagos étrendből.
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2. TESTMOZGÁS
A kevesebb táplálékfogyasztás és több testmozgás segít megőrizni a sovány, 
egészséges alakot. Maradjunk aktívak olyan egyszerű testedzéssel, mint a 
mindennapi gyaloglás. A tanulmányok azt mutatják, hogy a napi, legalább 
10.000 lépés segít fenntartani a jelenlegi súlyt. dōTERRA a Deep Blue Muscle 
Blend segítségével könnyebb megtenni az első lépéseket, hogy elérje 
maratoni célját.

3. PIHENÉS ÉS STRESSZ KEZELÉS
Az egészséges szervezet fenntartásához napi  7-9 óra alvásra van 
szükség. A levendula és Serenity illóolajok segítséget nyújthatnak a 
pihenésben és a stressz csökkentésében. 

4. MÉRGEZŐANYAGOK CSÖKKENTÉSE
A környezet mérgezésének csökkentése, mint a fertőző mikróbák, 
vegyszerek, mérgek, valamint a szabad gyök molekulák csökkentése 
hozzájárulnak az egészséges életmód fenntartásához. dōTERRA 
nem-mérgező tisztítószerei, mint az  On Guard Defensive Blend-
szabadalmazott illóolajkeveréke segíthet megvédeni Önt és családját az 
egészségre káros befolyásoktól.

5. TÁJÉKOZOTT ÖNGONDOSKODÁS
Egészségének felelősségvállalása egészségügyi ellátási lehetőségeinek 
megértésénél kezdődik. A dōTERRA elszántan tanítja az egészséges életmód 
elveit és tiszteletpéldány wellness termékekkel nyújt lehetőséget az életreszóló 
vitalitás megteremtésére.
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6. MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Amikor  komolyabb egészségügyi problémával szembesül, kérjük kérje ki 
engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek tanácsát diagnosztizálás és 
kezelés céljából. Tanuljon és tegyen fel kérdéseket. Legyen a megelőző 
résztvevők között, a kezelések  kiválasztása az Ön egészsége, az Ön 
elhatározása.

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
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Európai dōTERRA Ügyfélszolgálat:

Német: DE +49 5619877916 | AT: AT+43 1229 7146 kundendienst@doterra.com

Angol: +44 20 3286 4483 europeanorders@doterra.com 

Magyar: +36212523588 hungary@doterra.com

Kínai: +36212523877 euchinese@doterra.com

Dán: +45 36946533 kundeservice@doterra.com 

Francia: +33 970 445 033 france@doterra.com 

Portugál: (e-mail only) portugues@doterra.com 

Spanyol: (e-mail only) espana@doterra.com 

LOJALITÁS 
j U T A L o M 
PROGRAM

A dōTERRA
LOJALITÁS JuTALOM pROgRAM

van olyan keDvenc dōterra terméke, ami nélkül nem tUD meglenni? Ha szeretné, 
hogy minden hónapban azonos időben automatikusan kapjon pl. egy dōTERRA Életre szóló vitalitás  
táplálékkiegészítő csomagot, használja az LRP programot. A dōTERRA Lojalitás Jutalom Program (LRP) olyan 
kényelmes szolgáltatást biztosít, amellyel kedvenc dōTERRA termékeinek automatikus havi megrendelését az Ön 
által megjelölt címre kapja. Amikor részt vesz a Lojalitás Jutalom Programban, egyre növekvő jutalompontot kap, 
ami készpénzként termékvásárlásra felhasználható. Akár 30% jutalékot is kaphat, ha LRP rendelése minősített. 
Bővebb információért kérjük vegye föl a kapcsolatot azzal a Független Szaktanácsadóval, akitől ezt a 
terméktájékoztatót kapta! Megváltoztathatja a termékeket a havi rendelésében, vagy megszüntetheti a rendelését 
bármikor, kötelezettség nélkül.

Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség


