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A dōTERRA™ TÖRTÉNETE
2008 tavaszán egy csoport egészségügyi és üzleti szakember, akik már személyes 
tapasztalatokkal rendelkeztek az esszenciális olajok életminőséget javító kedvező hatásairól, azzal 
a közös elképzeléssel társult, hogy elhozza a világnak az esszenciális olajok egy új, magasabb 
szintjét. Valami mást akartak – olyat, ami mindenki számára vonzó lehet: a terület szakértőitől 
kezdve azokig, akik semmit nem tudnak az esszenciális olajokról. 

Feltettek maguknak néhány meghatározó kérdést: „Mi lenne, ha egy új és hatásos egészségmegőrzési 
alternatívát kínálnánk a világnak?”, „Mi lenne, ha ezt a magasabb szintű egészségmegőrzési módot az 
esszenciális olajok ma elterjedt megközelítésére alapozva valósítanánk meg?”, „Mi lenne, ha magasabb 
minőségű esszenciális olajat tudnánk beszerezni, tesztelni és előállítani – a piacon ma rendelkezésre 
álló olajoknál tisztábbat és hatásosabbat?”, „Mi lenne, ha – a legprofesszionálisabb módon – 
együttműködnénk nagyobb kórházakkal, orvosokkal, tudósokkal és véleményformáló személyekkel, 
hogy megcáfolhatatlan hitelesítést kapjunk az esszenciális olajainkról?” 

Arra jutottak, hogy olyanok kemény munkájával és elköteleződésével, akik osztoznak ezen 
a szenvedélyen és elképzelésen, ki tudnának, és ki is fognak alakítani egy új szemléletmódot az 
esszenciális olajok tekintetében. Ezzel az elhatározással alapították meg a dōTERRA vállalatot, 
amelynek neve „A Föld ajándéka” kifejezés latin megfelelőjéből származik. Az első, 25 egykomponensű 
olajból és 10 olajkeverékből álló dōTERRA-kínálat 2008. április 25-én került forgalomba. Az esszenciális 
olajok szakértőiből és a termék lelkes híveiből egyaránt elismerést váltott ki, hiszen ők azonnal 
felismerték a dōTERRA letesztelt esszenciális olajainak kiemelkedő minőségét. 

A dōTERRA folytatta kínálatának bővítését további egészségmegőrző termékekkel és esszenciális 
olajokkal, miközben a vállalat hatalmas növekedést mutatott a kezdetek óta. 
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A  szabadalmazott dōTERRA™ esszenciális egészségmegőrző 

termékeket kizárólag Wellness Tanácsadók értékesítik személyesen, 

személyre szabott webhelyeken keresztül, illetve wellnessközpontokban 

és -fürdőkben az Amerikai Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. 

A rendeléshez vegye fel a kapcsolatot azzal a Wellness Tanácsadóval, 

akitől ezt a termékkalauzt kapta, vagy keressen a lakóhelyén illetékes 

tanácsadót a  hátoldalon található telefonszámok egyikén. Wellness 

Tanácsadói viszonteladók is a rendelkezésére állnak.

RENDELÉS: Lásd a hátoldalon

KÜLDETÉSÜNK
A dōTERRA vállalatnál elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy 
megosszuk a világgal a letesztelt minőségű esszenciális olajok 
életminőséget javító kedvező hatásait. Hogyan érjük el mindezt? 

• A világ legjobb minőségű esszenciális olajainak felfedezésével 
és kifejlesztésével, amelyet magasan képzett botanikusok, 
vegyészek, egészségügyi kutatók és szakemberek hálózatának 
segítségével viszünk véghez.

• Az iparban használt legmagasabb minőségi, tisztasági és biztonsági 
követelményeknek megfelelő – CPTG™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt 
Minőség) minősítésű – esszenciális olajok gyártásával.

• Wellness Tanácsadók által végzett termékforgalmazással, akik 
otthonról dolgozva helyi szinten személyesen, globálisan pedig 
személyre szabott webáruházoldalakon keresztül bemutatják és 
értékesítik a dōTERRA egészségmegőrző termékeket, valamint 
oktatásokat tartanak velük kapcsolatban.

• Oktatási lehetőségek biztosításával minden érdeklődő számára, 
aki szeretné megtanulni, hogyan lehet a letesztelt minőségű 
esszenciális olajokat az öngondoskodó egészségmegőrzés 
alternatívájaként használni.

• A hagyományos és az alternatív gyógyászat egészségügyi 
szakembereinek összehozásával ösztönözzük az esszenciális 
olajok további tanulmányozását és tágabb alkalmazását 
a modern gyógyászati gyakorlatban.
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Az esszenciális olajokat a történelem során számos kultúrában 
hasznosították egészségjavító tulajdonságaikért. Az 
öngondoskodás holisztikusabb megközelítése felé mutató 
modern tendenciák, és az alternatív egészségmegőrzési 
módszerek egyre növekvő tudományos hitelessége az 
esszenciális olajok jelentős egészségügyi előnyeinek 
újrafelfedezéséhez vezetnek. Sokuk igen erőteljes tisztítóhatással 
rendelkezik. Egyedülálló kémiai szerkezetüknek köszönhetően 
külsőleg alkalmazva célzottan fejtik ki jótékony hatásaikat. 
Bizonyos olajok az étrend kiegészítésére is használhatók 
a vitalitás és a jó közérzet támogatásához.

Kivonási eljárások
Az esszenciális olajokat leggyakrabban alacsony hőmérsékletű 

gőzdesztillációs módszerrel vonják ki, amelynek során a gőz 

nyomás alatt áramlik a növényi anyagokon keresztül, ezáltal 

felszabadulnak és a gőzbe jutnak az esszenciális olajok. 

Miközben a gőzkeverék lehűl, szétválik a víz és az olaj, így az 

olaj tiszta formájában gyűjthető össze. A megfelelő kémiai 

összetételű, legkiválóbb minőségű kivonat elérése érdekében 

szigorúan ellenőrizni kell a hőmérsékletet és a nyomást. A túl 

alacsony hőmérséklet és nyomás nem szabadítja fel az értékes 

olajat; míg a túl magas károsíthatja a kivonat érzékeny kémiai 

összetételét és módosíthatja hatásosságát.

A gondosan ellenőrzött kivonási eljárás mellett ugyanolyan fontos 

a megfelelő növényfajok aprólékos kiválasztása, valamint az, hogy 

a növényi részeket a tökéletes időpontban takarítsák be, amikor az 

esszenciális olajok a legnagyobb koncentrációban vannak bennük 

jelen, mivel a letesztelt minőségű esszenciálisolaj- kivonatnak ez is 

követelménye. Ez az összetett eljárás ugyanannyira művészet, 

mint amennyire tudomány; a kiemelkedő minőségű termékek 

biztosításához pedig tapasztalt termelők és lepárlók 

együttműködésére van szükség. 

Az esszenciális olajok a növények magjaiban, kérgében, hajtásaiban, gyökereiben, virágaiban és egyéb részeiben 
található természetes aromatikus összetevők. Kellemes és erőteljes illatuk is lehet. Ha valaha élvezte az ajándékba 
kapott rózsa illatát, elsétált egy levendulamező mellett, vagy érezte a frissen vágott menta illatát, akkor az esszenciális 
olajok aromatikus tulajdonságait tapasztalhatta meg. Az esszenciális olajok javíthatják a hangulatot, lecsillapíthatják 
az érzékeket, és akár erős érzelmi reakciókat is kiválthatnak. De az esszenciális olajok használata messze túlmutat az 
illatuk varázsán.

Mit nevezünk 
ESSZENCIÁLIS OLAJNAK?
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CPTG Certified Pure Tested Grade™
A dōTERRA™ CPTG (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) minősítésű esszenciális olajok tiszta, természetes, 
aromás összetevők, amelyeket nagy gondossággal vonnak ki a növényekből. Nem tartalmaznak az aktív 
összetevőket felhígító vivőanyagokat vagy mesterséges összetevőket, sem szennyeződéseket vagy egyéb 
vegyszermaradványokat.

Amennyire fontos a szennyeződések elkerülése, ugyanannyira elengedhetetlen az is, hogy megfelelő szintű aktív 
összetevőt biztosítsunk az olajainkban, hogy ezáltal garantáljuk a biztonságot és a hatékonyságot. Számos olajról 
állítják, hogy terápiás minőségű, és bár lehetséges, hogy néhányuk tiszta, de csak keveset vetnek alá a kémiai 
összetételt vizsgáló szigorú tesztelési követelményeknek. A dōTERRA CPTG (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt 
Minőség) minősítésű esszenciális olajokat összehasonlító teszteknek vetjük alá tömegspektrometria és 
gázkromatográfia használatával, hogy biztosítsuk a kivonat tisztaságát és az összetevők hatásosságát minden 
egyes tétel esetében.

A dōTERRA – annak érdekében, hogy a megfelelő növényfajok alkotóelemeit válassza, amelyeket ideális 
környezetben termesztenek, és a megfelelő időben és gondossággal takarítanak be – szorosan együttműködik 
egy, az esszenciális olajok területén kiemelkedő vegyészekből és termelőkből álló globális hálózattal. A növények 
aromatikus összetevőit nagy tapasztalattal rendelkező lepárlók vonják ki szakszerű módon, és kémiai elemzésnek 
vetjük alá a tisztaság és a megfelelő összetétel biztosítása érdekében. A dōTERRA CPTG (Tanúsított, Tiszta, 
Letesztelt Minőség) minősítésű esszenciális olajok jelentik a világon ma elérhető legbiztonságosabb és 
legkedvezőbb hatással rendelkező olajokat.

Biztonság és hatékonyság tekintetében az összes dōTERRA esszenciális egészségmegőrző termékre egyformán 
szigorú előírások vonatkoznak. Tudományos Tanácsadó Testületünk vezetésével a dōTERRA csakis a legjobb 
fejlesztési és gyártópartnereket alkalmazza, akik a helyes gyártási gyakorlat (GMP) tanúsítási rendszerét követik, 
és kimagasló újításaikkal és minőségükkel kivívták az ágazat elismerését. Minden dōTERRA termék garantáltan 
elégedettséget vált ki az ügyfelekből, és túlszárnyalja elvárásaikat.

Letesztelt, megbízható.
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Használati módok
Az esszenciális olajokat az érzelmi és fizikai jóllétet fokozó felhasználási módok széles körére alkalmazzák. 
Önállóan és komplex keverékek formájában is alkalmazhatók, a használójuk tapasztaltságától és a kívánt 
hatástól függően. Az esszenciális olajokat általában a három módszer egyikével juttatják a szervezetbe: 
aromatikusan párologtatva, helyileg a bőrön alkalmazva vagy belsőleg táplálékkiegészítő formájában. 
Az esszenciális olajok használata hihetetlenül egyszerű, mégis életre szóló változást hozhat. A kezdő 
olajhasználóknak segítségükre lehet valaki olyan, aki már szerzett tapasztalatot a használatukról, 
így egy eredményesebb és élvezetesebb élményben lehet részük.

Az esszenciális olajok természetüknél fogva biztonságosak, és előírás szerint alkalmazva kevés nemkívánatos 
mellékhatásuk van, ha van egyáltalán. Azonban erősen koncentráltak, ezért körültekintően kell őket 
alkalmazni. Kizárólag tiszta esszenciális olajokat használjon, és tartsa be a címkék figyelmeztetéseit 
és utasításait! Soha ne használja az esszenciális olajokat szemben vagy hallójáratban! Ha külsőleges 
alkalmazás során bőrpír vagy irritáció lépne fel, vigyen fel az érintett területre növényi olajat, például 
frakcionált kókuszolajat – a víz nem hígítja az esszenciális olajokat! Ha Ön várandós vagy orvosi kezelés 
alatt áll, az esszenciális olajok használata előtt konzultáljon kezelőorvosával!



LEVENDULA Lavandula angustifolia

• Kenje a talpára vagy tegye a párnájára elalvás előtt.
• Használja fürdősókkal egy pihentető spa fürdőélményért.
•  Vigye fel vékonyan a napsugárzásnak kitett bőrfelületek megnyugtatásához.
•  Nyugtalan vagy izgatott gyermeknek alkalmazza a hátán, a kezén vagy a lábfején.
•  Használja az alkalmanként jelentkező bőrirritációk megnyugtatására  

és enyhítésére.
•  Szőrtelenítés után megnyugtatja az érzékeny bőrt és a pórusokat.
•  Vigye fel a száraz, kicserepesedett ajkakra ajakbalzsam használata előtt.
•  Használja borsmentaolajjal egy egészséges fejmasszázshoz.
•  Adja testápolóhoz egy stresszcsökkentő kézmasszázsért.

CITROM Citrus limon

• Tegyen egy cseppet a vizespalackjába vagy az étteremben felszolgált vízhez.
•  Hangulatjavításhoz párologtassa aromatikusan vagy alkalmazza külsőleg.
•  Torokfájás esetén adja egy csepp mézhez, és alkalmazza belsőleg.
•  Kókuszolajjal hígítva naponta használható körömjavító masszázshoz.
•  Tegyen a fogkeféjére használat után egy csepp citrom- és borsmentaolajat.
•  A szagok semlegesítéséhez párologtassa a szobában.
•  Eltávolítja a szövetekből a rágót, a címkék után maradó ragasztót és 

a zsíros anyagokat.
•  Használja konyhapultok és rozsdamentesacél-eszközök tisztításához.
•  Olívaolajhoz keverve természetes, nem mérgező bútorápolót készíthet.

BORSMENTA Mentha piperita

• Alkalmazzon belsőleg egy cseppet alkalmanként jelentkező emésztési zavarok 
vagy gyomorpanaszok esetén.

•  Használja citromolajjal együtt vízbe cseppentve  egészséges, frissítő szájvízként.
•  Párologtassa aromatikusan vagy alkalmazza külsőleg, hogy egy pezsdítő 

párát kapjon.
•  Használja hideg vizes borogatással, vagy adja lábfürdőhöz, hogy lehűtse 

a túlhevült testet.
•  Hosszú utakon lélegezze be élénkítő, frissítő hatásáért, amelynek nincs 

stimuláns mellékhatása.
•  Adja samponhoz és kondicionálóhoz egy serkentő haj- és fejbőrmasszázsért.
•  A szezonális betegségek megelőzéséhez alkalmazza belsőleg levendula- 

és citromolajjal együtt.
•  Párologtassa tanulás közben.

Hol 
KEZDJEM?
Az esszenciális olajok használata ösztönösen egyszerű és rendkívül élvezetes. Azonban a rengeteg 
elérhető olaj, a számtalan kombinációs lehetőség és egészségmegőrző felhasználási mód hirtelen 
túl sok lehet a kezdőknek. Az esszenciális olajok világában tett utazása első, egyszerű lépésének 
egy levendulából, citromból és borsmentából álló triót ajánlunk. Három a legnépszerűbb olajaink 
közül, amelyek biztosítják, hogy Ön és a családja lenyűgöző élményt szerezzen az esszenciális 
olajok életminőséget javító tulajdonságaival.

ISMERKEDÉS AZ ESSZENCIÁLIS  
OLAJOKKAL CSOMAG  LEGNAGYOBB FORGALMÚ

Tökéletes kezdő esszenciálisolaj-használóknak: az Ismerkedés az esszenciális 
olajokkal csomagban minden benne van, ami ahhoz szükséges, hogy elkezdjük 
megtapasztalni a dōTERRA™ esszenciális olajok életre szóló, áldásos hatásait. 
A csomag tartalma:

• Levendula esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
• Citrom esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
• Borsmenta esszenciális olaj (5 ml-es üveg)
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Az önálló dōTERRA™ esszenciális olajok választéka a  ma a  világon elérhető legkifinomultabb aromás 
kivonatokat jelenti. Minden egyes olaj növényi forrásának élő esszenciáját adja tovább, amelyet kíméletesen 
desztilláltak a  világ különböző tájain gondosan termesztett és betakarított növényekből. Minden egyes 
olaj megfelel a  tisztaságra és hatásosságra irányuló szigorú előírásoknak. A  növényi energiák csodás 
tárházaként olajaink önmagukban vagy keverve is alkalmazhatók a személyre szabott jótékony hatásokért.

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK

ÖNÁLLÓ ESSZENCIÁLIS OLAJOK



FEKETE BORS
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Piper nigrum | 5 ml

A serkentő és ízekben gazdag fekete 
bors bármely ételt ízletesebbé teszi, és 
hatékony antioxidánsokat tartalmaz.

• Kiemeli az ételek ízét.

• Gazdag monoterpénekben és 
szeszkviterpénekben.

• Helyileg alkalmazva meleg érzetet 
kelt a bőrön.

ÓRIÁS TUJA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Thuja plicata | 5 ml

Az „élet fájának” nevezett óriás tuja 
tekintélyes méretű, és bővelkedik 
a jótékony tulajdonságokban.

• Használatával a bőr tiszta, 
egészséges kinézetű lesz. 

• Tisztító hatású.

• Nyugtató aroma.

KASSZIA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Cinnamomum cassia | 15 ml

A kasszia a fahéj közeli rokona, 
csodálatos illata van, használatának 
története évezredekre nyúlik vissza.

• Meleg, felemelő aromát teremt. 

• Ételekben a fahéj helyettesítésére 
használják.

• Külsőleg alkalmazva nyugtató hatású.

FAHÉJ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

A fahéj – amellett, hogy közismert 
fűszer – számos, egészségre gyakorolt 
jótékony tulajdonsággal rendelkezik.

• Forró vízbe vagy teába téve enyhíti 
a torokfájást.

• Használhatja kedvenc receptjeiben 
az őrölt fahéj helyettesítőjeként.

• Hozzájárul a jobb szájhigiéniához.

KÉK VARÁDICS 
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Tanacetum annuum | 5 ml

A kék varádics esszenciális olajat 
az egynyári, sárga virágú mediterrán 
növényből nyerik. A kék varádics 
a dōTERRA Deep Blue keverékének 
fontos alkotórésze, nyugtatja az 
elmét és a testet.

• Külsőleg alkalmazva nyugtató 
érzetet kelt.

• Erős kék színe nyomot hagyhat 
a felületeken, a szöveteken és 
a bőrön, ezért javasoljuk, hogy 
körültekintően és hígítva alkalmazza.

• Gazdag kamazulénben 
és szabinénben.

BAZSALIKOM
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Ocimum basilicum | 15 ml

A helyreállító hatásaiért kedvelt 
bazsalikomot gyakran használják 
nyugtató tulajdonságaiért is.

• Hozzájárul, hogy bőre tiszta, 
ragyogó és egészséges 
megjelenésű maradjon. 

• Elősegíti a szellemi frissességet.

• Növényi ételízesítő.

VÖRÖS CÉDRUS
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Juniperus virginiana | 15 ml

A vörös cédrus meleg, fás, balzsamos 
illata segíti az ellazulást.

• Arclemosó tonikhoz vagy 
hidratálókrémhez adva tisztító hatású.

• Hozzájárul az egészséges 
megjelenésű bőr fenntartásához.

• Segíti az ellazulást.

MUSKOTÁLYZSÁLYA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Salvia sclarea | 15 ml

A muskotályzsálya enyhítő és 
nyugtató tulajdonságairól ismert.

• Enyhítő hatást nyújt a női 
menstruációs ciklus alatt. 

• Római kamillával együtt a fürdővízhez 
adva stresszoldó hatású.

• Hozzájárul a haj és a fejbőr 
egészséges megjelenéséhez.

KARDAMOM
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Elettaria cardamomum | 5 ml

A kardamom a gyömbér közeli 
rokona, drága fűszerként ismert és 
számos különböző módon gyakorol 
kedvező hatást az emésztőrendszerre.

• Sütéshez és főzéshez is használható 
ízletes fűszer.

• Hozzájárul a tiszta légzéshez.

• Enyhíti a gyomorpanaszokat.

BERGAMOTT 
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus bergamia | 15 ml

A bergamott gyümölcs héjából 
hidegen préselt bergamott olaj 
egyedülálló a citrusos olajok között.

• Nyugtató és hűsítő aroma. 

• Nyugtató hatása miatt gyakran 
alkalmazzák masszázsterápiához.

• Vigye fel a bőrére zuhanyzás 
közben, hogy élvezhesse jótékony 
tisztító hatását.

KORIANDERZÖLD
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Coriandrum sativum | 15 ml

A koriander növény leveleiből kivont 
korianderzöld esszenciális olajat 
gyakran használják finom, friss ízéért.

• Tisztító aroma.

• Jól elegyedik a citrusos olajokkal.

• Friss, finom ízt ad az ételeknek.

SZEGFŰSZEG
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

A népszerű fűszerként ismert 
szegfűszegnek számos kedvező 
felhasználási módja van.

• Hozzájárul a fogak és a fogíny 
egészségéhez.

• Gyakran használják főzéshez 
fűszerként.

• Antioxidáns tulajdonságokkal 
rendelkezik.
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DUGLÁSZFENYŐ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

A fiatal, új-zélandi fákból nyert 
prémium minőségű duglászfenyőolaj 
hozzájárul a szabad légutak 
érzetéhez, tisztítja a bőrt és felemelő 
környezetet teremt.

• Hozzájárul a szabad légutak 
érzetéhez és a könnyed légzéshez.

• Tisztító hatást gyakorol a bőrre.

• Elősegíti a pozitív kedélyállapotot 
és az összpontosítást.

EUKALIPTUSZ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Az eukaliptuszlevelekből nyert 
eukaliptusz esszenciális olaj számos 
kedvező tulajdonsággal rendelkezik.

• Elősegíti a relaxációt.

• Hozzájárul a jobb szájhigiéniához, 
és felfrissíti a leheletet.

• Elősegíti a szabad légutak érzetét 
és a könnyed légzést.

COPAIBA 
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea és langsdorffii | 15 ml

A copaiba a feketeborshoz hasonló. 
Már a brazil őslakosok is használták 
a tradicionális gyógyászati 
eljárásaikban. A copaibaolajat széles 
körben használják kozmetikai 
termékekben és parfümökben.

• Antioxidáns hatású összetevőket 
tartalmaz.

• A bőrt tisztává, bársonyossá teszi.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését.

MUSKÁTLI
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Pelargonium graveolens | 15 ml

A muskátli arról ismert, hogy képes 
egyensúlyba hozni az érzelmeket, de 
emellett bőrápolási készítményeknek 
is gyakori összetevője.

• Alkalmazza közvetlenül a bőrén, 
vagy használja aromaterápiás 
arcgőzöléshez a gyönyörű bőrért. 

• Zuhanyzás után a bőrre kenve 
hűsítő hatást nyújt.

• Az egészséges, fénylő hajért adjon 
néhány cseppet samponjához 
vagy kondicionálójához.

ZÖLD MANDARIN  
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus nobilis | 15 ml

A mandarinfa éretlen gyümölcséből 
sajtolt zöld mandarin esszenciális 
olaj jótékony tulajdonságai közé 
tartozik a nyugtató hatás, belsőleg 
alkalmazva pedig szervezetünk 
működésének támogatása.

• Segít a nyugodt közérzet 
megteremtésében.

• Használjon belőle 1-2 cseppet 
immunfunkciója és -válasza 
támogatásához.

ÉDESKÖMÉNY
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Az évszázadok óta használt 
édeskömény számos, egészségre 
gyakorolt jótékony hatással 
rendelkezik, az aromája jellegzetes, 
édesgyökérre emlékeztető.

• Levesek, szószok és saláták  
ízletes kiegészítője.

• Külsőleg alkalmazva nyugtató, 
hűsítő hatású.

• Önbizalommal és energiával tölt el.

KORIANDERMAG
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Coriandrum sativum | 15 ml

A különféle felhasználási módjairól 
számos kultúrában népszerű. A 
koriandermag esszenciális olaj 
megannyi jótékony hatást gyakorol 
az egészségre.

• Alkalmazza zsíros bőrön a tiszta 
arcbőr fenntartása érdekében. 

• Külsőleg alkalmazva nyugtató hatású.

• Különféle ételekhez adva 
gyógynövényes ízt kölcsönöz 
azoknak.

GYÖMBÉR
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Zingiber officinale | 15 ml

A dōTERRA gyömbér esszenciális 
olajat a gyömbér növény friss 
rizómájából állítják elő. A gyömbér 
leginkább édeskés ízéről ismert.

• Illatos és nyugtató aroma. 

• Világszerte számos ételben használt 
népszerű konyhai fűszer.

• A bőrön alkalmazva meleg  
érzetet kelt.

TÖMJÉN
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Boswellia carterii, frereana és sacra | 
15 ml

Az ősi múltra visszatekintő olajok 
közül talán a tömjén a legértékesebb, 
amely felhasználási módjait és 
előnyeit tekintve rendkívül sokoldalú.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését 
és bőrfiatalító hatású.

• Elősegíti a relaxációt és 
kiegyensúlyozott hangulatot teremt.

• Bőrnyugtató hatású.

Tömjén Touch: lásd a 18. oldalt

CIPRUS
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Cupressus sempervirens | 15 ml

A ciprusfa hajtásaiból és levélzetéből 
lepárlással kinyert ciprus esszenciális 
olaj energizáló tulajdonságairól és 
a gyógyfürdőkben való 
felhasználásáról ismert. 

• Felpezsdíti az érzékeket. 

• Külsőleg alkalmazva növeli 
a vitalitást és az energiát.

• Javítja a zsíros bőr megjelenését.

GRÉPFRÚT
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus X paradisi | 15 ml

Az energizáló és pezsdítő grépfrút a 
tisztító tulajdonságairól ismert. 

• Javítja a hangulatot.

• Fanyar, savanykás ételízesítő.

• Segíti az összpontosítást.

OLASZ SZALMAGYOPÁR
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Helichrysum italicum | 5 ml

Az örökzöld gyógynövény virágzatából 
lepárlással kinyert olasz szalmagyopár 
esszenciális olaj egyike a legértékesebb 
és legkeresettebb olajoknak.

• Visszaszorítja a ráncok megjelenését.

• A halántékon és a tarkón 
bemasszírozva nyugtató érzetet kelt.

• Használatával az arcbőr ragyogó, 
fiatalos megjelenésű lesz.

ÚJDONSÁG!
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MAJORÁNNA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Origanum majorana | 15 ml

A „wintersweet” és „hegyek öröme” 
néven is ismeretes majoránnát étkezési 
célokra és az egészségre gyakorolt 
kedvező hatásaiért is alkalmazzák.

• Az ételek meleg, növényi kiegészítője.

• Nyugtató aroma.

• Belsőleg alkalmazva támogatja 
az általános jó közérzetet.

CITROM
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus limon | 15 ml

Az egyik legkeresettebb olaj, 
amelynek számos előnye és 
felhasználási módja ismert. Hidegen 
préselik a citrom héjából, hogy 
megőrizzék érzékeny szerkezetét 
és hatásos tulajdonságait.

• Felemelő és energizáló 
tulajdonságainak köszönhetően 
javítja a hangulatot.

• Savanykás ételízesítő.

• A házi készítésű tisztítószerek és 
szappanok hatékony kiegészítője.

MIRHA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Commiphora myrrha | 15 ml

A mirhát a történelem során 
számos módon hasznosították – 
a meditációtól kezdve egészen 
a balzsamozásig –, és még ma is 
gyakran ajánlják.

• Hozzájárul az érzelmi egyensúlyhoz 
és az általános jó közérzethez.

• Jótékony tisztító hatása van, 
különösen a torokban és  
a szájban alkalmazva.

• Bőrnyugtató hatású, és hozzájárul az 
arcbőr tiszta, fiatalos megjelenéséhez.

BORSMENTA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Mentha piperita | 15 ml

A legkeresettebb kedvenc. A 
Borsmenta számtalan jótékony 
hatást fejt ki az egészségre.

• Felpezsdíti és élénkíti az érzékeket.

• Enyhíti a gyomorpanaszokat.

• Hozzájárul a jobb szájhigiéniához.

Borsmenta Touch: lásd a 19. oldalt

TEAFA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

A Melaleuca – közismertebb nevén 
teafa – olaja 90 összetevőből áll és 
megszámlálhatatlan alkalmazási 
módja van.

• Erősítő és fiatalító hatással van 
a hajra, a bőrre és a körmökre.

• Tisztító tulajdonságokkal rendelkezik.

• Támogatja az egészséges arcbőrt.

Teafa Touch: lásd a 19. oldalt

INDIAI CITROMFŰ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

A kellemes, citromos ízéért és 
aromájáért az ázsiai és a karibi 
konyhában régóta használt indiai 
citromfű számos, egészségre gyakorolt 
jótékony tulajdonsággal büszkélkedhet.

• Nyugtató masszázshoz keverje 
hordozóolajba.

• Fokozza az éberséget és 
a pozitivitást.

• Füstös, gyógynövényes ételízesítő.

OREGÁNÓ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Origanum vulgare | 15 ml

A szurokfű növény leveleiből nyert 
oregánó esszenciális olajnak számos 
hagyományos és modern 
felhasználási módja van.

• Fűszeres, növényi ételízesítő.

• Antioxidáns hatással rendelkezik.

• A bőrön alkalmazva meleg érzetet 
kelt. (Mindig hígítsa 
hordozóolajjal, mielőtt közvetlenül 
a bőrön alkalmazná!)

Oregánó Touch: lásd a 19. oldalt

BORÓKABOGYÓ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Juniperus communis | 5 ml

A borókabogyó fás, fűszeres, mégis 
friss aromája feltárja a hagyományos 
felhasználásának és az egészségre 
gyakorolt jótékony hatásainak 
gazdag történelmét.

• Természetes bőrtonizálóként 
működik. 

• Fűszeres ízt kölcsönöz a szószoknak 
és desszerteknek.

• Nyugtató, stabilizáló hatással van 
az érzelmekre.

ORVOSI CITROMFŰ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Melissa officinalis | 5 ml

Legritkább olajunknak, az orvosi 
citromfűnek édes, friss, citrusos illata 
van, és számos előnyös 
tulajdonsággal rendelkezik.

• Oldja a feszültséget, és nyugtatja 
az idegeket.

• Segíti az ellazulást és pihentető 
környezetet teremt az alváshoz.

• Fiatalítja a bőrt és a hajat.

ZÖLDCITROM
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Intenzív, citrusos illatának 
köszönhetően a zöldcitrom valamennyi 
esszenciálisolaj-gyűjteménynek 
elengedhetetlen része.

• Serkentő és frissítő tulajdonságai 
révén pozitív hatással van 
a hangulatra.

• Hozzájárul az érzelmi egyensúlyhoz 
és az általános jó közérzethez.

• Kesernyés, édes ételízesítő.

PACSULI
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Pogostemon cablin | 15 ml

A pacsuli könnyen felismerhető 
gazdag, édes, pézsmás illatáról.

• Stabilizáló, kiegyensúlyozó hatással 
van az érzelmekre.

• Bársonyossá és ragyogóvá teszi 
az arcbőrt.

• Csökkenti a pattanások, a ráncok 
és a bőrproblémák megjelenését.

LEVENDULA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Lavandula angustifolia | 15 ml

A levendulát évezredek óta nagyra 
becsülik összetéveszthetetlen 
aromája és az egészségre gyakorolt 
kedvező hatásai miatt.

• Széles körben használt nyugtató, 
ellazító hatásáért.

• Enyhíti az alkalmanként 
megjelenő bőrirritációkat.

• Nyugtató összetevőket tartalmaz, 
amelyek hozzájárulnak  
a nyugodt alváshoz.

Levendula Touch: lásd a 18. oldalt
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KAKUKKFŰ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Thymus vulgaris | 15 ml

A legtöbbek számára hétköznapi 
fűszerként ismert kakukkfűből igen 
hatásos esszenciális olaj nyerhető.

• Stimuláló aroma.

• Ízletes, fűszeres ételízesítő.

• A bőrön alkalmazva tisztító hatású.

MANDARIN 
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus reticulata | 15 ml

A mandarinnak a többi citrusos olajhoz 
hasonlóan felemelő hatású, édes, 
savanykás aromája van. A mandarin 
híres tisztító tulajdonságairól.

• Tisztító hatású.

• Savanykás ízt ad a süteményeknek.

• Energizálja és felébreszti  
az érzékeket.

FODORMENTA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Mentha spicata | 15 ml

Az édes, mentás ízéről jól ismert 
fodormentát gyakran használják 
főzéshez, de külsőleg is alkalmazható.

• Tisztítja a szájat és frissíti 
a leheletet.

• Segíti az összpontosítást és javítja 
a hangulatot.

• Használható desszertek, italok, 
saláták vagy előételek ízesítésére.

SZIBÉRIAI FENYŐ 
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Abies sibirca | 15 ml

A szibériai fenyő friss, fás illatával 
segíti egyensúlyba hozni az 
érzelmeket, és növeli a pozitivitást.

• Masszázshoz alkalmazva  
nyugtató hatása van.

• Külsőleg alkalmazva enyhíti 
a kisebb bőrirritációkat.

• Enyhíti az izom- és egyéb 
fájdalmakat.

SZANTÁLFA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Santalum album | 5 ml

A szantálfa használatának 
évezredekre visszanyúló dokumentált 
történelme van, számos felhasználási 
módja ismert.

• Használatával a bőr tiszta, 
egészséges kinézetű lesz. 

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését.

• Stabilizáló és felemelő hatásai miatt 
gyakran használják meditációhoz.

ROZMARING
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Az ókori görög, római, egyiptomi 
és héber kultúrában szentnek tartott 
rozmaringnak számtalan felhasználási 
módja ismert.

• Pikáns, növényi ízt kölcsönöz 
a húsoknak és az 
ételkülönlegességeknek.

• Segít az időszakos kimerültség 
csökkentésében.

• Élénkíti az érzékeket.

RÓZSASZÍN BORS  
ÚJDONSÁG!

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Schinus molle | 5 ml

A rózsaszín bors esszenciális olajat az 
inka kultúrában szent fának tekintett 
borsfa terméséből nyerik ki lepárlás 
útján. Akár ételek ízesítéséhez is 
remekül használható ez az olaj.

• Készítsen belőle nyugtató 
masszázsolajat úgy, hogy egy-két 
csepp rózsaszínbors-olajat elkever a 
dōTERRA frakcionált kókuszolajával.

• Serkenti az éberséget.

• A rózsaszín borssal akár a fekete 
borsot is helyettesítheti ételei 
ízesítéséhez

PETITGRAIN
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus aurantium | 15 ml

A friss, enyhén növényi aromájú 
petitgrainnek számos felhasználási 
módja ismert.

• Nyugtató és relaxáló aroma.

• Segíti a pihentető alvást.

• Antioxidáns hatással rendelkezik.

BORSMENTA 
GYÖNGYÖCSKÉK
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Mentha piperita | 125 db gyöngyöcske

Élvezze a borsmenta kirobbanó 
frissességét és élénkítő hatását 
kényelmes, feloldódó  
gyöngyöcskék formájában.

• Támogatja a száj és 
a légzőszervek egészségét.

• Csillapítja az alkalmanként fellépő 
gyomorpanaszokat.

• A borsmenta esszenciális olaj összes 
kedvező tulajdonságával rendelkezik.

HAWAII SZANTÁLFA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Santalum paniculatum | 5 ml

A Hawaiin található megújuló 
forrásból származó dōTERRA 
hawaii szantálfa különféle előnyös 
tulajdonságokkal rendelkezik.

• Javítja a bőr és a haj megjelenését. 

• Lefekvés előtt alkalmazva hozzájárul 
a nyugodt éjszakai alváshoz.

• Javítja a hangulatot és csökkenti 
a feszültséget.

RÓMAI KAMILLA
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Anthemis nobilis | 5 ml

A kamillák közül a legsokoldalúbb 
római kamilla olaját a százszorszépre 
hasonlító növény virágjából vonják ki.

• Vigye fel lefekvéskor a talpára.

• Hozzájárul a haj és a fejbőr 
egészségéhez.

• Édes, virágos illata nyugtató 
hatással van az elmére.

NÁRDUSOLAJ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

A nárdus fás, fűszeres aromája javítja 
a hangulatot és segíti az ellazulást.

• Felemelő aroma.

• Megnyugtató, és segíti az ellazulást.

• Használatával a bőr egészséges, 
ragyogó lesz.
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KURKUMA  ÚJDONSÁG!

TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Curcuma longa | 15 ml

Belsőleg alkalmazva a kurkuma 
jótékony hatása, hogy támogatja az 
immunrendszer természetes 
működését. A kurkuma segít, hogy 
bőre tiszta, sima és ragyogó legyen.

• Igény szerint alkalmazza helyi kezelés 
formájában vagy teljes arcmaszkként.

• Próbálja ki, és adjon 1-2 cseppet a 
teájához vagy a vizéhez a finom, 
gyógynövényes ízért.

YARROW|POM  ÚJDONSÁG!

AKTÍVAN TÁPLÁLÓ NÖVÉNYDUÓ  
30 ml

A Yarrow|Pom egy szakszerűen 
elkészített, szabadalmazott keverék, 
amely a cickafark esszenciális olajat 
a gránátalma magjából hidegen 
préselt olajjal ötvözi, hogy a nap 
folyamán bármikor gyógyírként 
szolgáljon a bőr megnyugtatására, 
és csillapítsa érzelmi állapotunkat.

• Használatával a bőr fiatalos és 
egészségtől sugárzó lesz.

• Segít csökkenteni a bőrhibák 
megjelenését.

• Nyugtató masszázsélményt nyújt.

VADNARANCS
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Citrus sinensis | 15 ml

A héjból hidegen préselt 
vadnarancsolaj energizáló, citrusos 
aromát áraszt.

• Tisztító hatású.

• Felfrissíti a bőrt.

• Gazdag az antioxidáns hatásukról 
ismert monoterpénekben.

KÚSZÓ FAJDBOGYÓ
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

A kúszó fajdbogyó cukorkák és 
rágógumik népszerű összetevője, 
a legtöbben ennek köszönhetően 
ismerik fel aromáját és ízét.

• Gyakran használják szájhigiéniai 
termékekben. 

• Testedzés után a kezeken, a háton 
és a lábfejen bemasszírozva 
nyugtató, meleg érzetet kelt.

• Alkalmazza párologtatva, hogy 
édes, felemelő aromát kapjon.

ILANG ILANG
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Cananga odorata | 15 ml

Bár az ilang ilang elragadó illatáról 
lett híres, számtalan jótékony 
tulajdonsággal is rendelkezik.

• Masszázshoz alkalmazva segíti 
az ellazulást.

• Hozzájárul a bőr és a haj 
egészséges megjelenéséhez.

• Javítja a hangulatot, miközben 
nyugtató hatása van.

VETIVER
TISZTA ESSZENCIÁLIS OLAJ 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

A vetiver kedvelt a gazdag, egzotikus, 
összetett aromájáért, és széles körben 
használatos parfümökben.

• A vetiver szeszkviterpénekben 
gazdag, amelyek stabilizáló hatásúak.

• Nyugtató, aromatikus masszázs 
elemeként is alkalmazható.

• Használja kedvenc párologtató 
keverékeiben földes alapjegyként.
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A dōTERRA esszenciálisolaj-keverékek jóllétet fokozó célzott felhasználásra való, szabadalmazott receptek. 
Sok-sok évnyi esszenciális olajos tapasztalatból leszűrt, ugyanabba az irányba mutató bölcsességet 
képviselnek, valamint az egyre növekvő mennyiségű kutatási és tudományos munka igazolását jelentik. 
A növények természet adta, élő energiáit befogva minden receptben olyan egyensúlyt valósítunk meg, amely 
az összetevők egymást erősítő hatásából születik, így fokozva a termék erejét és jótékony hatását. Minden 
receptbe csak CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) minősítésű 
esszenciális olajok kerülnek.

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK

ESSZENCIÁLIS OLAJKEVERÉKEK



DEEP BLUE™
ENYHÍTŐ KEVERÉK 
5 ml

A CPTG™ (Tanúsított, Tiszta, 
Letesztelt Minőség) minősítésű 
esszenciális olajokat, természetes 
növényi kivonatokat és egyéb 
hasznos összetevőket tartalmazó 
Deep Blue enyhítő keverék hűsítő 
vagy melegítő érzetet nyújt 
a problémás területeken.

• A célzott területeken hűsítő, 
nyugtató érzetet vált ki.

• Revitalizáló, megnyugtató 
masszázsélményt teremt.

• Enyhülést nyújt a fájó, merev 
izmoknak.

DDR PRIME™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
15 ml

A DDR Prime a szegfűszeg, 
a kakukkfű és a vadnarancs 
esszenciális olajait vegyíti, amelyek 
jótékony antioxidáns hatásukról 
ismertek, a keverék célja pedig 
a test és a sejtek megóvása az 
oxidatív stressztől.

• Csökkentheti a testben zajló 
oxidációt, és javíthatja az általános 
sejtszintű egészséget.

• Támogatja a sejtszintű stresszorokra 
adott megfelelő válaszreakciót.

• Antioxidánsok segítségével védelmet 
nyújt az oxidatív stresszel szemben.

dōTERRA CONSOLE™
VIGASZTALÓ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Console vigasztaló 
keverék édes virágok és fák 
esszenciális olajaival támogatja 
a vigasz érzését, és elindít az érzelmi 
gyógyulás felé tartó reményteli úton.

• A vigasz érzésével tölt el. 

• Felébreszti a reményt és a pozitivitást.

• Tömjént, pacsulit, ilang ilangot, 
balzsamos szuhart, amyrist, szantálfát, 
rózsát és illatcserjét tartalmaz.

dōTERRA Console Touch: lásd a 18. oldalt

dōTERRA CHEER™
HANGULATEMELŐ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Cheer citrus- és 
fűszerolajokból álló hangulatemelő 
keveréke boldogságot és pozitivitást 
teremt, ezzel bearanyozva a napot.

• Az optimizmus érzésével tölt el. 

• Egész napra jobb hangulatot teremt.

• Masszázs közben aromája 
vidámságot hoz.

dōTERRA Cheer Touch: lásd a 18. oldalt

CITRUS BLISS™
PEZSDÍTŐ KEVERÉK 
15 ml

A citrusos esszenciális olajok legfőbb 
előnyeit egyesítő Citrus Bliss 
energizáló és frissítő 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek javítják a hangulatot, 
és csökkentik a stresszt.

• Tisztítja a levegőt.

• Hozzájárul a hangulat javításához 
és a stressz csökkentéséhez.

• Masszázs közben aromája 
vidámságot hoz.

CLARYCALM™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A kimondottan nők számára 
kifejlesztett ClaryCalm nyugtató 
hatású segítség lehet a menstruációs 
ciklus alatt, egyensúlyba hozza 
a hangulatot és az érzelmeket.

• Segíti a hangulat kiegyensúlyozását 
a hónap folyamán.

• Segíti a felfokozott érzelmek 
lecsillapítását és kiegyensúlyozását.

• Enyhítő hatást nyújt a női 
menstruációs ciklus alatt.

dōTERRA ARISE™
MEGVILÁGOSÍTÓ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Megvilágosító keveréke 
inspirációul szolgál azokhoz a 
pillanatokhoz, amikor a lehető 
legtöbbet hozhatja ki magából.

• Alkalmazza az Arise keveréket a 
következő jógapózok gyakorlása 
közben: álló póz, nyújtás oldalra 
felemelt karokkal és félhold.

• Vigyen fel belőle a halántékra,  
a csuklókra és a nyakra a  
felhőtlen jókedvért.

• Élvezze az Arise kínálta előnyöket, 
miközben teljesítményét újabb 
szintre igyekszik emelni.

AROMATOUCH™
MASSZÁZS KEVERÉK 
15 ml

Az esszenciális olajokat hosszú ideje 
alkalmazzák masszázshoz, ezért 
a dōTERRA megalkotta 
szabadalmazott masszázs keverékét, 
amely nyugtató és ellazító hatású 
esszenciális olajokkal teszi teljessé 
a különféle masszázstechnikákat.

• Csökkenti a feszültséget. 

• Nyugtató és relaxáló hatású.

• Megnyugtató aromájával bármely 
masszázsélményt jobbá teszi.

dōTERRA BALANCE™
KIEGYENSÚLYOZÓ KEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA Balance keverék 
esszenciális olajok kifinomult 
kombinációja, amely stabilizáló hatás 
megteremtésével támogatja 
a harmónia, a nyugalom és 
a relaxáció érzetét. A keverék csábító, 
békét árasztó aromájával segíti az 
érzelmek kiegyensúlyozását, és 
megteremti a jóllét érzését.

• Csillapítja az idegességet és 
a feszültséget.

• A nyugalom és az egyensúly 
érzését teremti meg.

• Hozzájárul a relaxáció és a harmónia 
érzetének kialakulásához.

dōTERRA AIR™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
15 ml

A mentás, friss aromájú dōTERRA Air 
különlegesen összeállított keverék 
hűsítő, pezsdítő hatást nyújt 
felhasználójának, köztudottan 
csökkenti a szezonális betegségek 
kockázatát, valamint nyugtató 
tulajdonságokkal is rendelkezik. 

• Pezsdítő aromát bocsát ki. 

• Hűsíti és nyugtatja a bőrt.

• Hozzájárul a szabad légutak 
érzetéhez és a könnyed légzéshez.

dōTERRA Air Touch: lásd a 18. oldalt

dōTERRA ALIGN™
KÖZPONTOSÍTÓ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Align Központosító 
keverék hozzájárul önbizalma 
építéséhez, valamint ahhoz, hogy 
nyitott maradjon minden  
új lehetőségre.

• Az Align aromájához kiválóan illő 
jógapózok a harcos II. póz, a 
háromszögtartás és a kapupóz.

• Alkalmazza a szív környékén, a 
csuklókon és a tarkón az 
önelfogadás és a rugalmasság 
erősítése érdekében.

• Hagyatkozzon az Align keverékre 
valahányszor fásultnak és 
szétszórtnak érzi magát.

dōTERRA ANCHOR™
MEGSZILÁRDÍTÓ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Anchor Megszilárdító 
keverék megingathatatlan önbizalmat 
ad, aminek köszönhetően nyugalmat 
árasztó határozottsággal közelíthet a 
gyakorlatokhoz és az életéhez egyaránt.

• Az Anchor keverékhez tökéletesen 
passzoló jógapózok az ülő meditáló 
póz, a csavart ülés és a Bhu Mudra.

• Vigyen fel belőle a bokára, a 
gerinc alsó szakaszára és a talpra 
a kiteljesedés és a nyugalom 
érzése érdekében.

• Támaszkodjon az Anchor keverékre 
valahányszor csak szétszórtnak és 
gyökértelennek érzi magát.
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PURIFY
FRISSÍTŐ KEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA Purify frissítő és tisztító 
hatású esszenciális olajok keverékével 
természetes, biztonságos módon 
segíti a szagok megszüntetését.

• Frissítő aroma. 

• Tisztító hatású összetevőket 
tartalmaz.

• Eltávolítja a kellemetlen szagokat, 
és tisztítja a levegőt.

dōTERRA PEACE™
MEGERŐSÍTŐ KEVERÉK 
5 ml

A virág és menta esszenciális olajok 
keverékéből álló dōTERRA Peace egy 
hasznos emlékeztető arra, hogy nem 
kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy 
megtalálja a békét. Lassítson, vegyen 
egy mély levegőt, és találjon vissza 
a higgadt, összeszedett énjéhez.

• Csökkenti az idegességet.

• Kellemes, megnyugtató aromát 
teremt.

• A béke és a nyugalom érzésével 
tölt el.

dōTERRA Peace Touch: lásd a 19. oldalt

PASTTENSE™
ELLAZÍTÓ KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A PastTense hűsítő, nyugtató 
esszenciálisolaj-keveréket úgy 
fejlesztettük ki, hogy kényelmes, 
golyós üvegcséjének köszönhetően 
bármikor egyszerűen használhassa 
a test és az elme megnyugtatására.

• Segíti a stressz csökkentését.

• Elősegíti a relaxációt és a nyugalmat.

• Stabilizáló, kiegyensúlyozó hatással 
van az érzelmekre.

dōTERRA PASSION™
INSPIRÁLÓ KEVERÉK 
5 ml

A fűszer és gyógynövény esszenciális 
olajokból álló dōTERRA Passion 
inspiráló keverék segítségével 
újjáélesztheti az izgalmat az életében. 
A dōTERRA Passion olajjal feltámad 
a bátorsága, hogy kipróbáljon valami 
újat, és új örömöket fedezzen fel az 
életében jelenlévő pozitív dolgokban.

• Örömteli aromát teremt.

• Támogatja a magabiztosságot és 
a mentális erőt.

• Javítja a hangulatot és fokozza 
a koncentrációt.

dōTERRA Passion Touch: lásd a 19. oldalt

ON GUARD™ 
GYÖNGYÖCSKÉK
ESSZENCIÁLISOLAJ-
GYÖNGYÖCSKÉK 
125 db gyöngyöcske

A dōTERRA azzal a céllal alkotta meg 
az On Guard gyöngyöcskéket, hogy 
egy egyszerű, kényelmes megoldást 
nyújtson az esszenciálisolaj-keverék 
immunerősítő előnyeinek 
kihasználására.

• Támogatja az immunrendszer 
egészséges működését.

• Kényelmes alternatívát kínál 
a dōTERRA On Guard 
esszenciálisolaj-keverék bevitelére.

• Felfrissíti a leheletet.

ON GUARD™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA On Guard keverék 
biztonságos és természetes módszert 
kínál az immunrendszere természetes 
védekezőképességének 
támogatására. Fűszeres, energizáló 
és felemelő aromájával az On Guard 
keverék ideális, hogy egész évben 
kéznél tartsa.

• Támogatja az immunrendszer 
természetes védekezőképességét.

• Antioxidáns hatással rendelkezik.

• Energizáló és felemelő.

On Guard Touch: lásd a 19. oldalt

dōTERRA MOTIVATE™
BÁTORÍTÓ KEVERÉK 
5 ml

Váltsa a negatív érzelmeket 
magabiztosságra és bátorságra 
a menta és citrus esszenciális 
olajokból álló dōTERRA Motivate 
egyedülálló keverékkel.

• Csökkenti a feszültségérzetet.

• Felemelő aromát teremt.

• Stabilizáló, kiegyensúlyozó hatással 
van az érzelmekre.

dōTERRA Motivate Touch: lásd a 19. oldalt

INTUNE™
FIGYELMET SEGÍTŐ KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

Tanuláshoz vagy koncentrációt 
igénylő időszakokra ideális az InTune 
keverék, amelyet a nyugalom és 
a tiszta gondolkodás érzetét 
elősegítő esszenciális olajok alkotnak.

• Elősegíti a tiszta gondolkodás érzetét.

• Erősíti és fenntartja a koncentrációt. 

• Segíti a figyelem összpontosítását 
és fenntartását.

HD CLEAR™
HELYI HASZNÁLATRA 
VALÓ KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A HD Clear a tökéletes keverék 
a problémás bőrre – a bőr számára 
jótékony hatású esszenciális olajok 
felhasználásával készült, amelyek 
hozzájárulnak bársonyos, tiszta és 
egészséges megjelenésének 
fenntartásához.

• Segíti a pattanások csökkentését. 

• Hozzájárul a tiszta arcbőrhöz.

• Hozzájárul, hogy bőre tiszta, 
ragyogó és hidratált maradjon.

DEEP BLUE™
ENYHÍTŐ KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A nyugtatásra és hűsítésre 
összeállított dōTERRA Deep Blue 
egy hosszú nap vagy egy intenzív 
edzés utáni masszáshoz tökéletes, 
gazdag olajkeverék.

• Hozzájárul a feszültség 
csökkentéséhez.

• Ellazító hatása van.

• Célzottan fejti ki nyugtató,  
enyhítő hatását.

Deep Blue Touch: lásd a 18. oldalt

dōTERRA FORGIVE™
MEGÚJÍTÓ KEVERÉK 
5 ml

A dōTERRA Forgive friss, fás aromája 
segíti az elégedettség, a megkönnyebbülés 
és a türelem felszabadító érzésének 
megtapasztalását. A dōTERRA Forgive 
fákból és gyógynövényekből kivont 
esszenciális olajokból álló, megújító 
keverék segítségével felfedezheti 
a megbocsátás, a felejtés és a továbblépés 
felszabadító élményét.

• Kellemes, megnyugtató aromát teremt. 

• Lelkesít és pozitív gondolkodásra ösztönöz.

• Elősegíti az elégedettség, 
a megkönnyebbülés és a türelem érzetét.

dōTERRA Forgive Touch: lásd a 18. oldalt

ELEVATION
ÖRÖMTELI KEVERÉK 
15 ml

Ez a felemelő hatású esszenciális 
olajokból álló keverék ideális 
a hangulat, az aromák és a légkör 
felélénkítésére. Ha egy természetes 
élénkítőszerre van szüksége, az 
Elevation ideális megoldás.

• Energizáló és felfrissítő aroma.

• Élénkítő környezetet teremt.

• Javítja a hangulatot, és növeli 
a vitalitást.
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dōTERRA SERENITY™
PIHENTETŐKEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA Serenity keveréket úgy 
terveztük, hogy azonnali relaxáló 
hatást nyújtson, és olyan esszenciális 
olajokat használtunk fel hozzá, 
amelyek az érzelmeket nyugtató, 
a feszültséget csökkentő és 
a pihentető alvást segítő 
tulajdonságaikról ismertek.

• Megnyugtatja az érzékeket.

• Csökkenti a feszültségérzetet.

• Pihentető környezetet teremt  
az alváshoz.

SMART & SASSY™
AKTÍV KEVERÉK 
15 ml

Testedzéssel és egészséges 
táplálkozással együtt alkalmazva 
a Smart & Sassy olaj egy súlykezelő 
program része lehet.

• Magas limonéntartalom.

• Segíti az éhség kezelését.

• Nem tartalmaz vízhajtót, 
élénkítőszert és kalóriát.

ZENDOCRINE™
ÚJRAINDÍTÓ KEVERÉK 
15 ml

A Zendocrine újraindító keverék a test 
természetes képességét támogatja, 
amely által meg tud szabadulni 
a nemkívánatos anyagoktól.

• Támogatja a máj egészséges 
működését.

• Tisztító és méregtelenítő.

• Segíti a testet a nemkívánatos 
anyagok eltávolításában.

ZENGEST™
TÁMOGATÓKEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA gyomornyugtató 
keverékeként ismert ZenGest 
keveréknek számos jótékony hatása 
van az emésztőrendszeri egészség 
szempontjából. Az olaj nyugtató 
tulajdonságainak köszönhetően segíti 
a gyomorpanaszokkal járó kellemetlen 
tünetek enyhítését.

• Segíti az egészséges emésztést.

• Enyhíti az alkalmanként fellépő 
diszkomfortérzetet.

• Hastájékon külsőleg alkalmazva 
a ZenGest csillapítja 
a gyomorpanaszokkal  
összefüggő fájdalmakat. 

ZenGest Touch: lásd a 19. oldalt

TERRASHIELD™ SPRAY
KÜLTÉRI KEVERÉK 
30 ml

A TerraShield olyan esszenciális 
olajokat vegyít, amelyek a kültéri 
hatásokkal szemben védelmet nyújtó 
tulajdonságaikról ismertek, így 
a kültéri tevékenységekhez ideális 
természetes és hatásos olajat kapunk.

• Hatásos és természetes 
védőrétegként funkcionál. 

• Természetes kültéri védelmet biztosít.

• Természetes alternatíva 
a mesterséges hatóanyagú spray-k 
és krémek helyett.

SALUBELLE™
SZÉPSÉG KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Salubelle erőteljes 
megújító hatással rendelkező, ritka 
esszenciális olajok szabadalmazott 
keveréke, amelyeket a történelem 
során gyakran használtak szépítő 
hatásuk miatt. Arra fejlesztettük ki, 
hogy védje és táplálja a bőrt, 
miközben segíti az öregedés jeleiért 
felelős tényezők visszaszorítását.

• Hozzájárul, hogy bőre tiszta, 
ragyogó és hidratált maradjon.

• Segít visszaszorítani a vékony és 
vastagabb ráncok megjelenését.

• Segít megőrizni a bőr simaságát, 
fokozni ragyogását, és fiatalos 
megjelenést kölcsönöz neki.

TERRASHIELD™
KÜLTÉRI KEVERÉK 
15 ml

A TerraShield egy erőteljes, 
ugyanakkor biztonságos készítmény, 
amely a család minden tagja számára 
ideális kültéren és otthon egyaránt.

• Hatásos védőrétegként funkcionál. 

• Védelmet nyújt a kellemetlen 
környezeti hatásokkal szemben.

• Védelmet nyújt a kül- és beltéri 
veszélyekkel szemben.

WHISPER™
KEVERÉK NŐKNEK 
5 ml

Ez a kifejezetten nők számára 
kifejlesztett keverék lágy, pézsmás 
aromát bocsát ki, amely külsőleg 
alkalmazva egyedi, személyre szabott 
illatot hoz létre.

• Elcsábítja és rabul ejti az érzékeket.

• Melegséget árasztó, pézsmás 
aromát teremt.

• Viselője bőrének kémiájával 
elegyedve egyedi, személyes 
illatot hoz létre.
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TOUCH™ OLAJKEVERÉKEK
A tökéletes egyensúly megteremtése az érzékeny bőr megóvása és az esszenciális olajok nyújtotta előnyök 
kamatoztatása között nemcsak a tudományról szól, hanem egyfajta művészet is. A dōTERRA Touch megvalósította 
ezt az egyensúlyt. A dōTERRA Touch 10 ml-es golyós kiszerelésű termékei igazán egyszerűvé teszik az alkalmazást; 
ideálisak gyermekek, felnőttek és különösen az érzékeny bőrűek számára. Ezekkel a használatra kész üvegcsékkel 
azonnal megtapasztalhatja az esszenciális olajok jótékony hatását. Próbálja ki és élvezze a dōTERRA Touch 
kényelmét és előnyeit még ma!

dōTERRA AIR™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Air Touch a dōTERRA Air 
keverék és a frakcionált kókuszolaj 
tökéletes egyensúlyával biztosítja 
a könnyed légzést és a szabad légutakat.

• Pezsdítő aromát bocsát ki.

• Hűsíti és nyugtatja a bőrt.

• Hozzájárul a szabad légutak érzetéhez 
és a könnyed légzéshez.

dōTERRA CHEER™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Cheer Touch a frakcionált 
kókuszolajat a dōTERRA Cheer 
hangulatemelő keverék napsütéses, friss 
aromájával kombinálja. Ezt a praktikus és 
gyengéd, golyós kiszerelésű terméket 
bármikor felviheti a bőrére, hogy fokozza 
a boldogságot és a pozitivitást.

• Az optimizmus érzésével tölt el.

• Egész napra jobb hangulatot teremt.

• Masszázs közben aromája 
vidámságot hoz.

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Console Touch a vigasz és 
a remény érzésével tölt el. Ez 
a szabadalmazott keverék a dōTERRA 
Console vigasztaló keverék édes, pézsmás 
aromáját frakcionált kókuszolajjal ötvözi 
a gyengéd felvitel érdekében.

• A vigasz érzésével tölt el.

• Felébreszti a reményt és a pozitivitást.

• Tömjént, pacsulit, ilang ilangot, 
balzsamos szuhart, amyrist, szantálfát, 
rózsát és illatcserjét tartalmaz.

DEEP BLUE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Tapasztalja meg szabadalmazott Deep 
Blue esszenciálisolaj-keverékünk 
jótékony hatásait egy gyermekek és 
felnőttek számára egyaránt ideális, 
gyengéd formulában.

• Pezsdítő aroma.

• Enyhíti az izomfájdalmakat.

• Csillapítja az edzés közben  
fellépő fájdalmakat.

dōTERRA FORGIVE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Forgive Touch 
a szabadalmazott dōTERRA Forgive 
keverékünkben megtalálható, fákból és 
gyógynövényekből kivont esszenciális 
olajokat, valamint frakcionált kókuszolajat 
tartalmaz a gyengéd alkalmazás és 
a könnyű felvitel érdekében. A dōTERRA 
Forgive olajat azért fejlesztettük ki, hogy 
segítségére legyen a megbocsátás, 
a felejtés és a továbblépés felszabadító 
élményének felfedezésében.

• A vigasz érzésével tölt el.

• Felébreszti a reményt és a pozitivitást.

• Megnyugtató környezetet teremt.

TÖMJÉN
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Tömjén Touchot a nap során 
bármikor könnyen és gyorsan felviheti 
a bőrére, hogy élvezhesse stabilizáló, 
kiegyensúlyozó hatását.

• Megnyugtatja az irritált bőrt.

• Segíti az ellazulást.

• Védelmet nyújt a kellemetlen 
környezeti hatásokkal szemben.

HOPE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Hope Touch egy sajátos 
esszenciálisolaj-keverék, amely 
a bergamott illatát ilang ilanggal és 
tömjénnel vegyíti, majd finoman 
megédesíti a vaníliabab  
melengető aromájával.

• Tegyük a csuklónkra, a nyakunkra és 
a pulzuspontokra, hogy személyessé 
tegyük az illatot.

• Tarthatjuk a neszesszerünkben, hogy 
hangulatunk javítására napközben 
bármikor elővehessük.

• Megnyugtató környezetet teremt.

JÁZMIN
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Jázmin nemcsak a bőrhibák 
megjelenését csökkenti, hanem élénkít 
és energizál is.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését. 

• Egyedi illatként is használható.

• Javítja a hangulatot.

LEVENDULA
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A nyugtató tulajdonságaiért széles 
körben használt dōTERRA Levendula 
Touch a bőrön alkalmazva enyhítő hatást 
nyújt, miközben elősegíti a relaxációt.

• Enyhíti az alkalmanként megjelenő 
bőrirritációkat.

• Nyugtató aroma.
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MAGNOLIA  ÚJDONSÁG!

TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Személyes illatszerként használva a 
Magnolia Touch felemelő és üdítő aromával 
kecsegtet. Építse be napi rutinjába, hogy 
bőre mindig tiszta és hidratált legyen.

• Külsőleg kombinálja bergamottal 
vagy ilang ilanggal az egészségtől 
ragyogó bőrért.

• Vigyen fel belőle a talpára, ha 
nyugtató és pihentető érzésre vágyik.

TEAFA
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Teafa Touchban a teafa 
esszenciális olaj és a frakcionált kókuszolaj 
tökéletes egyensúlyát hoztuk létre, így 
ideális a finom, érzékeny bőr számára.

• A bőrre gyakorolt tisztító és fiatalító 
hatásáról ismert.

• Egészségessé és erőssé teszi 
a körmöket.

• Enyhíti a bőrirritációkat. 

dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Váltsa a negatív érzelmeket 
magabiztosságra és bátorságra a menta  
és citrus esszenciális olajokból álló 
dōTERRA Motivate egyedülálló keverékkel.

• Csökkenti a feszültségérzetet.

• Felemelő aromát teremt.

• Stabilizáló, kiegyensúlyozó hatással van 
az érzelmekre.

NEROLI
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A bőrnyugtató hatású dōTERRA Neroli 
Touch különleges, frakcionált 
kókuszolajat tartalmazó összetételének 
köszönhetően külsőleges alkalmazáskor 
pozitív, megnyugtató élményt nyújt.

• Pozitív kedélyállapothoz segít hozzá. 

• Bőrnyugtató hatású.

• Elősegíti a relaxációt.

ON GUARD™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Élvezze a dōTERRA On Guard 
esszenciálisolaj-keverék egyedülálló 
aromáját és markáns hatásait praktikus, 
golyós kiszerelésben.

• Támogatja az immunrendszer 
természetes működését.

• Természetes tisztítószer.

• Energizáló és felemelő.

OREGÁNÓ
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Oregánó Touch  
gyengéd megoldást kínál az érzékeny 
bőrűek számára, hogy ők is 
élvezhessék az oregánó esszenciális 
olaj közismert előnyeit.

• Támogatja az immunrendszert.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését.

• Tisztító hatású.

dōTERRA PASSION™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Passion Touch a frakcionált 
kókuszolajat a dōTERRA Passion 
fűszeres és gyógynövényes 
esszenciálisolaj-keverékével vegyíti, 
amelynek segítségével újjáélesztheti az 
izgalmat az életében.

• Frakcionált kókuszolajat, 
kardamomot, fahéjat, gyömbért, 
szegfűszeget, szantálfát, jázmint, 
vaníliát és damiánát tartalmaz. 

• Fellobbantja az izgalom, a szenvedély 
és az öröm lángját.

• Fűszeres, meleg aroma.

dōTERRA PEACE™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A mai rohanó világunkban – kortól 
függetlenül – könnyen előfordulhat, 
hogy idegesnek, túlterheltnek és 
ijedtnek érezzük magunkat. Használja 
a dōTERRA Peace Touch keveréket, 
hogy elégedett, higgadt és a nyugodt 
maradhasson, amikor az idegesség 
felülkerekedne az érzelmein.

• A béke, a megnyugvás és az 
elégedettség érzésével tölt el. 

• Édes, mentás aroma.

• Enyhíti a feszültség okozta fejfájást.

BORSMENTA
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Borsmenta Touch bárhol, 
bármikor használható, ha gyors 
energiafeltöltésre lenne szüksége, és 
szeretné megtapasztalni tisztító,  
hűsítő aromáját.

• Segíti a feszültség csökkentését.

• Javítja a hangulatot.

• Segíti az összpontosítást.

RÓZSA
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A Rózsa esszenciális olaj markáns 
hatásait praktikus golyós kiszerelésben 
kínáló dōTERRA Rózsa Touch a nap 
folyamán bármikor alkalmazható 
a hangulat javítására vagy a bőrápolási 
rutin részeként az egészséges  
arcbőr megőrzésére.

• Érzelmileg felemelő.

• Kiegyensúlyozza a bőr 
nedvességtartalmát.

• Hozzájárul az egyenletes bőrtónushoz 
és az egészséges arcbőrhöz.

ZENGEST™
TOUCH KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA gyomornyugtató 
keverékeként ismert ZenGest számos 
jótékony hatást gyakorol az emésztő-
rendszer egészségére. Az olajkeverék 
nyugtató tulajdonságainak köszönhetően 
segíti a gyomorpanaszokkal járó 
kellemetlen tünetek enyhítését.

• Enyhíti az alkalmanként fellépő hasi 
diszkomfortérzetet.

• Segíti az egészséges emésztést.

• Hosszú autóúton alkalmazza külsőleg 
a tengeribetegség megelőzésére.
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CSALÁDI SZÜKSÉGLETEK CSOMAG 
LEGNAGYOBB FORGALMÚ

Ebben a tíz tápláló esszenciális olajból és keverékből álló készletben 
benne van mindaz, ami ahhoz kell, hogy a család hétköznapi 
egészségügyi szükségleteit esszenciális olajokat felhasználó, 
egyszerű és biztonságos módszerekkel kezeljük. 

• Tíz esszenciális olaj és keverék 5 ml-es üvegekben
Levendula
Citrom
Borsmenta
Teafa

Oregánó
Tömjén 
Deep Blue™
dōTERRA Air™

ZenGest™
On Guard™

A dōTERRA esszenciálisolaj-csomagok és -kollekciók sorát hozta létre azzal a céllal, hogy minden háztartásban 
megteremtsék az optimális jó közérzetet. Mindegyik csomag gondosan kiválasztott olajokat tartalmaz, 
amelyeket kíméletes lepárlással nyertek ki – a  dōTERRA tisztaságra és hatásosságra vonatkozó szigorú 
előírásainak megfelelően termesztett és betakarított – növényekből. Élvezze kedvenc aromáinak és 
keverékeinek célzottan kifejtett, jótékony hatásait egyetlen, praktikus csomagban.

CSOMAGOK ÉS KOLLEKCIÓK

CSOMAGOK ÉS KOLLEKCIÓK



dōTERRA TOUCH™ CSOMAG
A kilenc legnépszerűbb esszenciális olajunkat (levendula, borsmenta, 
tömjén, teafa, ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, oregánó és Deep 
Blue) tartalmazó dōTERRA Touch csomag kényelmes módja az egész 
család igényeit kielégítő termékek beszerzésének.

• Kilenc esszenciális olaj és keverék 10 ml-es golyós kiszerelésben
Levendula 
Borsmenta  
Tömjén 

Teafa 
ZenGest™ 
dōTERRA Air™ 

On Guard™ 
Oregánó 
Deep Blue™ 

dōTERRA JÓGA KOLLEKCIÓ  ÚJDONSÁG

A dōTERRA az Önben élő jóginak tervezte ezt a CPTG™ minőségű 
esszenciális olajokból álló exkluzív triót. A dōTERRA Anchor, 
a dōTERRA Align és a dōTERRA Arise a tökéletes keverékek ahhoz, 
hogy életét és jógagyakorlatait magasabb szférákba emeljék. Ezek 
a keverékek olyan aromákat árasztanak, amelyek minden lélegzetnél 
megnyugtatják, segítenek összpontosítani, és megvilágosítják az 
elmét, miközben Ön erősíti és nyújtja a testét.

• Három 5 ml-es üveg
dōTERRA Anchor dōTERRA Align dōTERRA Arise

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
RENDSZER  LEGNAGYOBB FORGALMÚ

A dōTERRA Essential Aromatics rendszer hat olyan egyedi 
esszenciálisolaj-keveréket tartalmaz, amelyet körültekintően úgy 
állítottunk össze, hogy célzottan fejtsenek ki jótékony hatást az 
érzelmi egészségre. Mindegyik kifinomult keverék tiszta esszenciális 
olajokat tartalmaz, amelyek aromatikusan vagy külsőleg is 
használhatók a hangulatingadozások kiegyensúlyozására és a jobb 
kedv érdekében. Már néhány csepp ezekből a természetes módon 
összetett, illatos keverékekből jelentős érzelmi reakciót válthat ki, és 
segít megszabadulni a terhektől, bátorítást és vigaszt találni, vagy 
arra inspirál, hogy újra bátran álmodjuk meg a jövőnket. 

• Hat esszenciálisolaj- keverék 5 ml-es üvegekben
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH 
CSOMAG 
A dōTERRA Essential Aromatics Touch sorozat hat frakcionált 
kókuszolaj bázisú, egyedi esszenciálisolaj-keveréket tartalmaz – 
a kényelmes és gyengéd helyi alkalmazás érdekében 10 ml-es golyós 
kiszerelésben. Ezek a szabadalmazott keverékek célzottan 
gyakorolnak jótékony hatást az egész család érzelmi egészségére, és 
mindennap alkalmazhatók a test bizonyos pontjain 
a hangulatingadozások kiegyensúlyozására és a jobb kedv 
érdekében. 

• Hat esszenciális olaj és -keverék 10 ml-es golyós üvegcsékben
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™
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BRAVE™  ÚJDONSÁG!

BÁTORÍTÓ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Üdítő, meleg aromájának köszönhetően 
a Brave a tökéletes keverék arra, hogy 
felélénküljön, és bátorságot merítsen, 
amikor gyámoltalannak érzi magát.

• Vadnarancs, amyris, illatcserje és 
fahéj, bázisként pedig frakcionált 
kókuszolaj alkotja.

• Használja a Brave Bátorító keveréket 
bármikor a nap folyamán, ha  
erősíteni szeretné magában a 
magabiztosság érzetét.

• Alkalmazza a Brave keveréket az új 
vagy a megszokottól eltérő 
élethelyzetekben bátorsága és 
önbizalma serkentéséhez.

CALMER™  ÚJDONSÁG!

PIHENTETŐ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A Calmer Pihentető keverék  
nyugalmas légkört teremt, és a 
nyugovóra térést stresszmentes, 
kellemes élménnyé varázsolja.

• Levendula, kananga, buddhafa és 
római kamilla, bázisként pedig 
frakcionált kókuszolaj alkotja.

• Lefekvés előtt kenjen belőle a 
csuklójára, a tarkójára vagy a talpára.

• Segít csillapítani a nyugtalanságot, 
ugyanakkor pozitív és feszültségtől 
mentes közérzetet teremt.

RESCUER™  ÚJDONSÁG!

ENYHÍTŐ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Futás, ugrálás és játék után kenjen a 
Rescuer keverékből a lábszárra, lábfejre 
vagy a hátra, hogy enyhítse az aktív 
testmozgás velejáróit.

• Levendula, fodormenta, copaiba és 
zanthoxylum, bázisként pedig 
frakcionált kókuszolaj alkotja.

• Masszírozza a növekedésben lévő 
vagy elfáradt lábakba a feszültség 
csökkentése érdekében.

• Pihenteti és nyugtatja a testet. 

dōTERRA™ 
GYERMEKKOLLEKCIÓ
Nem számít, hogy tapasztalt szakemberként vagy az esszenciális olajok használóinak új tagjaként 
alkalmazza a dōTERRA Gyermekkollekciót, mivel az esszenciális olajok teljes körű, azonnal használható, 
„egész testre” kiterjedő eszköztárát kínálja, kifejezetten arra tervezve, hogy a szülők magabiztosan 
gondoskodhassanak csemetéik jóllétéről.

A kifejezetten a fejlődésben lévő szellem, test és érzelmi világ támogatására összeállított 
esszenciálisolaj-keverékek terápiás szempontból olyan kiegyensúlyozott és egyedülálló összetételeket 
tartalmaznak, amelyek jótékony hatásai igazán erőteljesek, ráadásul az érzékeny bőrhöz is gyengédek.

dōTERRA GYERMEKKOLLEKCIÓ  ÚJDONSÁG!

A csomag tartalma:
• Hat esszenciális olaj és keverék 10 ml-es golyós üvegcsékben

Brave™
Calmer™

Rescuer™
Steady™

Stronger™
Thinker™

• Hat szilikonkupak karabinerrel
• Termékbemutató kártyák
• Hordozható tároló karabinerrel
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STEADY™  ÚJDONSÁG!

KIEGYENSÚLYOZÓ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A Steady nyugtatja a bőrt és javítja a 
kedélyállapotot, ezért remek a 
mindennapi használatra.

• Amyris, balzsamfenyő, koriandermag 
és magnólia, bázisként pedig 
frakcionált kókuszolaj alkotja.

• Alkalmazza a Steady keveréket 
bármikor a nap folyamán, ha 
megnyugvásra vágyik.

• Vigyen fel belőle a tarkójára vagy a 
talpára a fokozott 
kiegyensúlyozottságért.

STRONGER™  ÚJDONSÁG!

VÉDELMET NYÚJTÓ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Használja a Stronger keveréket a 
tarkóján vagy a talpán, ha némi plusz 
lendületre vagy védelemre vágyik, 
amikor nincs a legjobb formájában.

• Vörös cédrus, litsea, tömjén és 
rózsakivonat, bázisként pedig 
frakcionált kókuszolaj alkotja.

• Megfiatalítja a bőrt; használja 
naponta az általános jó közérzetért.

• Megnyugtatja az előforduló 
bőrirritációkat. 

THINKER™  ÚJDONSÁG!

FIGYELMET SEGÍTŐ KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

Amikor kreativitásra és 
összeszedettségre van szüksége, 
használja a Thinker keveréket az elme 
élénkítésére és a tanulás serkentésére.

• Vetiver, klementin, borsmenta és 
rozmaring, bázisként pedig frakcionált 
kókuszolaj alkotja.

• Tartsa magánál, hogy mindig kéznél 
legyen, ha valamilyen feladatra kell 
összpontosítania a figyelmét.

• Kenjen belőle a csuklójára vagy a 
kezére, hogy a belélegzésével 
könnyebben átlásson egy adott 
helyzetet, és éberebb maradjon.
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Mit jelent az 
AROMATOUCH TECHNIKA?
A dōTERRA AromaTouch technika egyszerű, „lépésről-lépésre” vezető módszer a letesztelt minőségű esszenciális 
olajok külsőleges alkalmazására, amely az egész szervezetre ható, jó közérzetet eredményező élményt nyújt. 

Az AromaTouch technika csomag 5 ml-es kiszerelésű dōTERRA Balance™ kiegyensúlyozó keveréket, 
levendulát, teafát, On Guard™ esszenciálisolaj-keveréket, AromaTouch™ masszázskeveréket, Deep Blue™ 
enyhítő keveréket, vadnarancsot, borsmentát és egy üveg frakcionált kókuszolajat tartalmaz. Az új 
felhasználóknak és a képzett szakembereknek egyaránt lenyűgöző élményt nyújtó AromaTouch technika 
új korszakot jelent az esszenciális olajok alkalmazásának és előnyeinek szempontjából.

„Imádom megosztani és megtanítani az AromaTouch technikát . Mindenkit meglep, hogy mennyire ellazultak 
lesznek a végére. Ráadásképp pedig miközben máson használod az olajokat, te magad is élvezheted őket.” 
Becky B., Northampton, Egyesült Királyság

AROMATOUCH TECHNIKA



AROMATOUCH TECHNIKA CSOMAG
Tapasztalja meg még több előnyét a CPTG™ minőségű 

esszenciális olajok jótékony hatásainak, és illessze be az 

AromaTouch technikát az egészséges életmódról kialakított 

filozófiájába. A csomag nyolc olyan CPTG minőségű olajat 

tartalmaz 5 ml-es üvegekben, amelyeket az AromaTouch 

technika alkalmaz, valamint az AromaTouch technika 

bemutató dobozát. A csomag megvásárlása esetén 

dōTERRA frakcionált kókuszolajat is kap.

1. LÉPÉS 2. LÉPÉS 3. LÉPÉS 4. LÉPÉS

™
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Az optimális relaxáció elérésére és terápiás előnyök nyújtására tervezett dōTERRA párologtatók felhasználóbarát 
eszközök, amelyek egészségvédő előnyöket kínálnak az otthonába a családjának. Kedvenc CPTG™ minőségű 
esszenciális olaja párologtatásával bármelyik teret nyugodt, felemelő környezetté varázsolhatja.

PÁROLOGTATÓK

PÁROLOGTATÓK



LOTUS PÁROLOGTATÓ
A modern és elegáns Lotus párologtató gyorsan a levegőbe 
bocsátja a dōTERRA™ esszenciális olajok jótékony hatását. 

• Egy-, két- és háromórás párologtatási beállítás.
• Akár 30 m2-t is ellát.
• Minden otthon vagy iroda tetszetős dísze lehet.

dōTERRA LUMO PÁROLOGTATÓ
Ha a CPTG™ minőségű esszenciális olajokat egyedi 
tervezésű, természet ihlette, ultraszonikus párologtatóval 
juttatjuk a levegőbe, bármely helyiséget nyugodt vagy 
felemelő környezetté alakíthatjuk. 

• Hétféle világításszín állítható be.
• Személyre szabható működés – kettő vagy öt órán 

keresztül folyamatosan, tíz órán keresztül 
megszakításokkal (négy percig működik, négy  
percre lekapcsol).

• Akár 50 m2-t is ellát.

PETAL 2.0 PÁROLOGTATÓ
A doTERRA Petal párologtatója egy kicsi, 
felhasználóbarát párologtató, amely számos előnyt 
kínál. Ez a praktikus párologtató stabil, könnyű, és 
könnyen használható.

• Párologtatási beállítások: kettő vagy hat órán keresztül 
folyamatosan, tizenkét órán keresztül megszakításokkal 
(öt percig működik, öt percre lekapcsol).

• Választható LED-világítás.
• Az ultrafinom pára akár 33 m2-t is beteríthet.
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ZÖLDSÉGKAPSZULA 
160 kapszula

A gyorsan és könnyen felszívódó 
vegetáriánus kapszulákkal személyre 
szabottá teheti esszenciális olajos 
táplálékkiegészítőit.

• Tartósítószert, zselatint, búzát, cukrot, 
keményítőt, tejterméket és állati 
termékeket nem tartalmaz.

• Semleges zöldségösszetevőkből készült.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

FRAKCIONÁLT KÓKUSZOLAJ 
115 ml

Ideális ahhoz, hogy az esszenciális olajokat 
külsőleges használatra belekeverjük. 

• Leheletkönnyű bőrlágyító.
• Tökéletesen oldható minden esszenciális 

olajjal; szagtalan, színtelen, és nem  
hagy foltot.

dōTERRA™ SPA  
KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ KRÉM 
200 ml

Kényeztesse bőrét a dōTERRA Spa kéz- és testápoló 
krémmel – egy olyan könnyű és nem zsíros 
készítménnyel, amely jojoba- és makadámdió-olajat, 
murumuru- és cupuacuvajat, valamint tápláló növényi 
kivonatokat tartalmaz.

• Könnyen vegyítheti kedvenc esszenciális olajával, 
hogy egyedi illatélményt teremtsen.

• Jól ismert a napraforgómag- és a makadámdió-olajok 
kivételes hidratáló tulajdonsága, és az a képessége, 
hogy megtartják a bőr nedvességtartalmát.

MINDENNAPI HASZNÁLATRA
A CPTG™ minőségű esszenciális olajok előnyei több alkalmazási móddal is kiaknázhatók: aromatikusan, 
külsőleg és belsőleg. A dōTERRA a legkorszerűbb párologtatókkal lehetővé teszi a különféle formákban 
kapható esszenciális olajok más-más felhasználási módját. Ezek olyan minőségi termékek, amelyek 
a hagyományos és a technológiailag fejlettebb alkalmazási módokhoz egyaránt megfelelők. A különböző 
alkalmazási módok egyedi és izgalmas élménnyé tehetik minden egyes olaj használatát. A biztonságos 
alkalmazás érdekében mindenképpen kövesse a felhasználásra vonatkozó ajánlásokat.

dōTERRA™ SPA  
KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ KRÉM,  
3-AS CSOMAG 
három 200 ml-es tubus

MINDENNAPI HASZNÁLATRA



CORRECT-X™ 
ESSZENCIÁLIS KRÉM 
15 ml

A Correct-X egy külsőleg alkalmazandó 
krém, amely számos bőrproblémára 
gyógyírt jelenthet. Ez a többfunkciós 
nedvességzáró krém védelmet nyújt 
a további károsodással szemben, 
miközben nyugtatja és hidratálja a bőrt. 
Kőolaj- és tartósítószer-mentes, gyorsan 
felszívódik, gyengéd és nem irritál, így 
ideális az érzékeny bőr számára.

• Használata biztonságos és egyszerű.
• A tömjén, az olasz szalmagyopár, 

a teafa, a vörös cédrus és a levendula 
CPTG minőségű esszenciális olaját 
veti be.

SZEMÉLYES HIGIÉNIA
A  dōTERRA mentes a  számos népszerű termékben megtalálható káros összetevőktől, és gyakori 
problémák megoldásában segíti a  felhasználókat, miközben az esszenciális olajoknak köszönhetően 
személyre szabott testápolási élményt nyújt. A dōTERRA termékek mindegyike a bőr táplálására törekszik, 
ezáltal a felhasználók könnyen elérhetik céljaikat.

TERMÉSZETES DEZODOR 
50 g

A dōTERRA természetes dezodor 
természetes összetevőkből álló, ciprus, 
teafa, vörös cédrus és bergamott 
esszenciális olajokkal átitatott formula. 
Ezek a hatékony esszenciális olajok 
megakadályozzák a testszag kialakulását, 
friss, tiszta illatot hagyva maguk után. 
A dōTERRA természetes dezodor 
biztonságos és természetes módja a nap 
során kialakuló szagok megelőzésének. 
Férfiak és nők számára egyaránt ideális. 

• A méhviasz védőréteget képez, de közben 
hagyja lélegezni a bőrt, és hozzájárul 
a termék puha kenhetőségéhez.

• A kókuszolaj olyan zsírsavakat tartalmaz, 
amelyek ismerten tápláló 
tulajdonságokkal bírnak, és képesek a bőr 
sima és egészséges látványát fenntartani.
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dōTERRA AIR™ TERMÉKEK
A mély légzésnek tisztító, felszabadító és pezsdítő hatása van. Élénkíti az elménket és energizálja a testünket. 
Az élet esszenciája, a  vitalitás biztosítéka. A  dōTERRA Air figyelemre méltó esszenciális olajainak keveréke 
fenntartja a  szabad légutak és a  könnyű légzés érzését, különösen amikor magas a  szezonális légzőszervi 
betegségek kockázata. Az egyszerűen alkalmazható dōTERRA Air Stift segítségével most már bárhol, bármikor 
azonnal élvezheti ennek a hatékony keveréknek az előnyeit.



dōTERRA AIR™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
15 ml

A dōTERRA Air, amelyet a kardamom markáns hatásai 
erősítenek, egy olyan rendkívüli esszenciálisolaj-
keverék, amely hűsítő, pezsdítő aromákat bocsát ki.

• A babérlevelet, a borsmentát, az eukaliptuszt, 
a teafát, a citromot, a ravensarát és a kardamom 
esszenciális olajokat ötvözi.

• Hozzájárul a szezonális betegségek  
kockázatának csökkentéséhez.

• Segíti a pihentető alvást.

dōTERRA AIR™ CUKORKA 
30 szem

A dōTERRA Air keverék válogatott, CPTG™ 
minőségű esszenciális olajainak áldásos hatása 
található meg ebben a kényelmesen fogyasztható 
és finom pasztillában.

• A szabadalmazott keverék tartalma citrom, 
borsmenta, eukaliptusz, kakukkfű, orvosi citromfű 
és kardamom.

• Tisztán tartja a légutakat, segíti a légzést.
• Támogatja a légzőszervek átfogó egészségét.

dōTERRA AIR™ STIFT
12,5 g

A dōTERRA Air Stift kényelmes, mivel gyorsan 
felszívódik és könnyen alkalmazható. A dōTERRA Air 
esszenciálisolaj-keveréknek ez a sajátos felviteli módja 
bármikor, bárhol bevethető.

• Pezsdítő aromákat bocsát ki.
• Hűsítő, nyugtató hatást vált ki.
• Gyakran alkalmazzák az orrmelléküreg vérbőségével 

összefüggő kellemetlen tünetek enyhítésére.
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DEEP BLUE™ TERMÉKEK
A dōTERRA™ Deep Blue szabadalmazott keveréket a kúszófajd bogyó, a kámfor, a borsmenta, az ilang 
ilang, az olasz szalmagyopár, a kék varádics, a kék kamilla és az illatcserje CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) minősítésű esszenciális olajának nyugtató kombinációja 
alkotja. A krém formában, golyós kiszerelésben és táplálékkiegészítőként is kapható Deep Blue nyugtató 
és célzott hatást nyújt.

DEEP BLUE TERMÉKEK



DEEP BLUE™ ENYHÍTŐ KRÉM
ENYHÍTŐ KRÉM
120 ml

A Deep Blue enyhítő krém, amelyet a Deep Blue 
esszenciálisolaj-keverék itat át, a sportolók kedvence.

• A Deep Blue szabadalmazott esszenciálisolaj-keverékkel 
és más hatásos összetevőkkel készül.

• Hűsíti és melegíti a problémás területeket. 
• Alapját olyan hidratáló bőrlágyítók képezik, amelyek 

puhává teszik a bőrt, és nem hagynak maguk után 
zsíros érzetet.

DEEP BLUE™ ENYHÍTŐKRÉM-MINTÁK 
Tíz 2 ml-es minta

A dōTERRA Deep Blue enyhítő krém célzottan 
működő, áldásos hatásához kényelmes, tízes 
csomagban is hozzájuthat. Bátran ossza meg enyhítő 
képességét másokkal sportrendezvényeken, 
az edzőteremben vagy útközben.

• A Deep Blue enyhítő keverékkel készült.
• Könnyen megosztható, és kényelmesen  

magunkkal vihető.

DEEP BLUE™
POLIFENOL KOMPLEX
60 zöldségkapszula

Mostantól a Deep Blue termékek között van egy olyan 
táplálékkiegészítő, amely hatásos polifenolokat tartalmaz.

• Szabadalmi eljárás alatt álló, tiszta indiai 
tömjénkivonatot tartalmaz.

• A gyömbér, a kurkumin, a rezveratrol és más 
polifenolok szabadalmazott, szabványos kivonatával 
enyhít és nyugtat.

DEEP BLUE™  LEGNAGYOBB FORGALMÚ

ENYHÍTŐ KEVERÉK
5 ml-es | 10 ml-es golyós kiszerelés

A Deep Blue mint CPTG™ minőségű esszenciális 
olajokból álló, szinergikus keverék meleg, bizsergető 
érzést kelt, amikor a bőrre kerül.

• A kúszó fajdbogyó, a kámfor, a borsmenta, a  
kék varádics, a német kamilla, az ilang ilang, az 
olasz szalmagyopár és az illatcserje esszenciális 
olaját tartalmazza.

• Nyugtató masszázs elemeként alkalmazható. 
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dōTERRA SERENITY™ TERMÉKEK
Mai rohanó világunkban mindannyian tapasztalunk alkalmanként fellépő álmatlanságot, és csak keveseknek 
adatik meg minden éjjel az ajánlott minimum nyolcórányi alvás. A  dōTERRA Serenity lágyzselatin-kapszula 
a dōTERRA Serenity pihentetőkeverékkel együtt alkalmazva természetes és biztonságos megoldást nyújthatnak 
azok számára, akiknek időnként gondot okoz az elalvás és az éjszaka átalvása. Ez a hatásos duó az elmét és 
a  testet nyugtató hatásaikról ismert esszenciális olajok felhasználásával készült, és hozzájárul a pihentető és 
jóleső éjszakai alváshoz.



dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS
PIHENTETŐKOMPLEX
60 vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

A dōTERRA Serenity a levendula esszenciális olaj, az L-teanin 
és a növényi kivonatok egyedi keveréke. A tea természetes 
összetevője, az L-teanin egy nem étrendi forrású aminosav, 
amely a relaxációt segíti. A dōTERRA Serenity a levendula 
nyugtató tulajdonságával ötvözve természetes alternatívája más 
hasonló táplálékkiegészítőknek.

• A mesterséges altatószerek erőteljes mellékhatásai nélkül segíti 
elő az ellazulást.

• Egy lágyzselatin-kapszula 30 perccel lefekvés előtt hozzájárul 
a békésebb éjszakai alváshoz.

SERENITY KOMBINÁLT CSOMAG 
15 ml-es üveg és 1 üveg lágyzselatin-kapszula

dōTERRA SERENITY™
PIHENTETŐKEVERÉK
15 ml

A dōTERRA Serenity lecsendesíti az érzelmeket, miközben 
megteremti a béke és a jóllét érzését.

• Levendula, vörös cédrus, hofa, ilang ilang, majoránna, római 
kamilla, vetiver, vaníliakivonat és hawaii szantálfa van benne.

• Elősegíti a relaxációt, és békés környezetet hoz létre az alváshoz.
• A tökéletes elvonulást teremti meg nyugtató, megújító illatával.
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ON GUARD™ TERMÉKEK
Az On Guard az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb dōTERRA™ CPTG™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt 
Minőség) minősítésű esszenciálisolaj-keverék. A vadnarancs, a szegfűszeg, a fahéj, az eukaliptusz és a 
rozmaring esszenciális olajokból álló szabadalmazott keverék aktív összetevője lesz otthona és szervezete 
első védelmi vonalának. Az On Guard keveréket különféle dōTERRA termékekbe építettük be, hogy 
változatos módokon lehessen kihasználni a jótékony hatásait.

ON GUARD™ SZÁJVÍZ  ÚJDONSÁG!  
473 ml

Az egyéb természetes összetevőkkel 
kombinált, szabadalmazott CPTG™ 
minősítésű vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, 
eukaliptusz, rozmaring és mirha 
esszenciális olajok erőteljes jótékony 
hatásai támogatják a szájüreg általános 
integritásának elősegítését.

• A vadnarancs, a szegfűszeg, a fahéj, az 
eukaliptusz és a rozmaring alkotta 
szabadalmazott dōTERRA On Guard 
esszenciálisolaj-keverék tisztítja és 
nyugtatja a szájüreget.

• A miswakkivonat segít tisztán tartani a 
fogakat a plakk túlzott 
felhalmozódásának csökkentése révén.

• Étkezések után használja a dōTERRA  
On Guard szájvizet az üde lehelet és a 
ragyogó mosoly érdekében.

• Használja a dōTERRA On Guard szájvizet az 
egészséges fogakért és az íny integritásáért.

ON GUARD™ 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ PERMET  
ÚJDONSÁG!  

27 ml

A dōTERRA On Guard kézfertőtlenítő permet 
a bőrre gyakorolt tisztító hatásával segít 
tisztán tartani a kezet egy elsőrangú, gyorsan 
száradó permet segítségével. Ez egy 
kényelmesen alkalmazható permet, amely 
tökéletes utazáshoz, iskolába, munkába és a 
folyton mozgásban lévő családok számára.

• Hidratáló almakivonattal készül.
• A dōTERRA On Guard esszenciálisolaj-

keverék élénkítő citrusos és fűszeres 
aromával párosul.

• Utazás közben fújjon belőle a repülőgép 
ülésének karfájára és a lehajtható kisasztalra.

• Alkalmazza jógaszőnyegek és egyéb 
edzőtermi felszerelések fertőtlenítésére 
használat előtt.

ON GUARD TERMÉKEK



ON GUARD™ CUKORKA 
30 szem

Élvezze a kényelmet, amelyet ezek a finom 
torokcukorkák nyújtanak.

• Segít megnyugtatni az alkalmanként száraz, 
kaparós torkot.

• dōTERRA On Guard esszenciálisolaj-keveréket 
tartalmaz.

• Természetes, bionádcukorral és 
barnarizssziruppal készül.

ON GUARD™ FOGKRÉM 
113 g

Tisztítsa fogát az On Guard esszenciálisolaj-keverék 
jótékony hatásait kihasználva.

• Fluoridmentes összetétel. 
• Egyedi fahéjas-mentás íz xilitollal a lehelet és 

a fogkefe frissességéért és tisztaságáért.

 
ON GUARD™ FOGKRÉMMINTÁK 
tíz minta, egyenként 2 g

ON GUARD™+  
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK  
60 vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

Az On Guard+ lágyzselatin-kapszulák a dōTERRA 
On Guard esszenciális olajok szabadalmazott 
keverékét vegyítik a fekete bors, az oregánó és az 
orvosi citromfű esszenciális olajával.

ON GUARD™  LEGNAGYOBB FORGALMÚ  
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK 
15 ml

Az On Guard sajátos aromájával illatos, természetes 
és hatásos alternatívája a szintetikus változatoknak.

ON GUARD™ 
TISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 
355 ml

Az On Guard tisztítószer-koncentrátumot, az ideális 
tisztítószert az On Guard esszenciálisolaj-keverék 
teszi erősebbé.

• Olyan biológiailag lebomló összetétellel bír, amely 
az egész család számára tökéletes megoldás.

• Növényszármazékokat tartalmaz az On Guard 
esszenciálisolaj-keverékkel karöltve.

ON GUARD™ GYÖNGYÖCSKÉK 
125 db gyöngyöcske

Az On Guard gyöngyöcskék egyszerű és ízletes 
módszert kínálnak immunrendszere természetes 
védekezőképességének támogatására. Az apró 
zöldséggyöngyöcskék vadnarancsot, szegfűszeget, 
fahéjat, eukaliptuszt és rozmaringot tartalmaznak, 
amelyek a szájban oldódnak fel. 

• Így kényelmesen élvezhetjük az On Guard 
esszenciálisolaj-keverék sajátos jótéteményeit.

• Felfrissíti a leheletet.

ON GUARD™ MOSÓSZER 
947 ml

Az On Guard mosószer természetes alapú, 
hatszoros koncentrátumú mosószer, amely az On 
Guard esszenciálisolaj-keverék és bioeredetű 
enzimek erejét hasznosítja a lenyűgözően tiszta 
ruhák érdekében.

• 10 ml-nyi On Guard esszenciális olajat tartalmaz.
• Biztonságos a környezet és az egész család számára.
• Minden üveg 64 töltetnyi ruhára elegendő.

ON GUARD™ HABZÓ KÉZMOSÓ 
473 ml

Tartsa tisztán a kezét az On Guard  
esszenciálisolaj-keverék erejével. 

• A praktikus kiszerelésű 473 ml-es üvegéből 
a 237 ml-es habos adagolókba tölthető.

• Az egyedi dōTERRA On Guard esszenciálisolaj-
keverékkel készült.

 
ON GUARD™ HABZÓ KÉZMOSÓ 2 
DB HABADAGOLÓVAL  
473 ml-es kézmosó, két adagoló

 
EGYES UTÁNTÖLTŐ 
473 ml-es kézmosó

 
DUPLA UTÁNTÖLTŐ  
két 473 ml-es kézmosó
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Egészséges, ragyogó bőr
dōTERRA VERÁGE™ TERMÉKEKKEL
A Veráge egy természetes bőrápoló termékekből álló exkluzív rendszer, amely táplálja és hidratálja a bőrt, és 
csökkenti az öregedés látható jeleit. A  Veráge termékekben használt fejlett, növényi alapú technológia 
elősegíti a bőr optimális lipidegyensúlyát – ugyanazt az egyensúlyt, amely az egészséges, fiatalos megjelenésű 
bőrre jellemző. Minden egyes termék a Föld igazi ajándékait tartalmazza: tápláló növényi kivonatokat, tiszta 
és hatékony CPTG™ minőségű esszenciális olajokat és válogatott, természetes összetevőket. A  dōTERRA 
Veráge bőrápoló kollekcióval természetes módon érhet el látható és érezhető eredményeket.

BŐRÁPOLÁS



VERÁGE™ ARCISZTÍTÓ 
60 ml

Az egészséges és bársonyos bőr a Veráge arctisztítóval 
kezdődik. Ez a természetes géles lemosó megtisztítja az 
arcbőrt, hogy az friss és fiatalos megjelenésű legyen. 

• A gyengéd tisztítás és a szennyeződések eltávolítása 
érdekében CPTG™ minősítésű vadnarancs, teafa és 
bazsalikom itatja át.

• Felélénkíti és tisztítja a bőrt, miközben a természetes 
bőrpuhító összetevők táplálják és hidratálják.

 

VERÁGE™ TONIZÁLÓ
50 ml

A Veráge tonizáló a CPTG™ minőségű esszenciális 
olajokat tápláló növényi kivonatokkal egyesíti, amelyet 
bárhol, bármikor alkalmazhat a feszes és bársonyos bőr 
érdekében. Ez a hidratáló, tonizáló készítmény erősíti és 
felfrissíti a bőrt, miközben az érzékeket felpezsdítve 
energizál, és ragyogó arcbőrt eredményez. 

• A CPTG minőségű ilang ilang, pálmarózsa, ciprus és 
koriandermag esszenciális olajok feszesítik és 
egyensúlyba hozzák a bőrt.

• A tápláló növényi kivonatok célzottan hidratálják és 
feszesítik a bőrt, hogy az a legjobb formájában legyen.

• Egyszerű spray-alkalmazás.

 

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HIDRATÁLÓ SZÉRUM
15 ml

Tapasztalja meg a Veráge Immortelle hidratáló szérum 
megfiatalító hatását. Ez a rendkívül hatékony formula 
a CPTG minőségű esszenciális olajokat növényi 
kivonatokkal egyesíti, hogy bőre bársonyosabb, fiatalos 
megjelenésű legyen.

• A jól ismert dōTERRA Salubelle keverékben található 
CPTG minőségű esszenciális olajokkal teszi 
ragyogóvá a bőrt.

• Az optimális lipidegyensúly megteremtésének 
köszönhetően a bőr bársonyosabb, fiatalosabb lesz.

 

VERÁGE™ HIDRATÁLÓKRÉM
30 ml

A Veráge hidratálókrém CPTG minőségű esszenciális 
olajok és növényi kivonatok kombinációjával nyújt 
természetes hidratálást és táplálást a bőrnek. 
Ez a könnyű, nem zsíros hidratáló gyorsan beszívódik, 
mégis mélyen hidratálja a bőrt, ezáltal csökkenti a vékony 
és vastagabb ráncok megjelenését, bársonyossá és 
egységessé teszi az arcbőrt.

• A revitalizáló hatásukról ismert, CPTG minőségű 
borókabogyó, jázmin, homoktövis és muskátli 
esszenciális olajok felhasználásával készült.

• Természetes összetevőivel hidratálja a bőrt, és 
visszaszorítja a vékony és vastagabb ráncok megjelenését.

 

VERÁGE™ BŐRÁPOLÓ KOLLEKCIÓ
Ebben a kollekcióban helyet kapott a Veráge arctisztító, 
a tonizáló, az Immortelle hidratálószérum és 
a hidratálókrém, hogy segítségükkel bőre gyönyörű, 
egészséges kinézetű legyen. 

A VERÁGE ÖSSZETEVŐINEK KLINIKAILAG  
BIZONYÍTOTT ELŐNYEI
• Finomítja a bőr textúráját.

• Visszaszorítja a ráncok megjelenését.

• Csökkenti a mechanikai hatások okozta ráncok megjelenését.

• Csökkenti a pórusok láthatóságát.

• Kiegyenlíti a bőrtónust.
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dōTERRA ESSZENCIÁLIS BŐRÁPOLÁS
A dōTERRA esszenciális bőrápolás egy bőrápolási termékekből álló család, amely azzal a céllal jött létre, hogy 
fenntartsa a bőr fiatalos, egészséges és gyönyörű kinézetét és érzetét. Mindezt a gondosan kiválasztott, CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) minősítésű esszenciális olajok természetes 
erejének kihasználásával, és a  legkorszerűbb technológiák és a  természetes kivonatok ötvözésével érjük el 
minden egyes termékünk esetében. Vegye fel a harcot a bőröregedés látható jeleivel, és előzze meg az újabbak 
kialakulását a dōTERRA Esszenciális bőrápolás termékcsaláddal.

ARCTISZTÍTÓ   
118 ml

A dōTERRA arctisztító a teafa és borsmenta 
CPTG™ minőségű esszenciális olaját tartalmazza, 
melyekről ismert, hogy képesek a bőrt 
megtisztítani és tonizálni, valamint elősegítik az 
egészséges arcszínt. A jukkagyökér-kivonat és 
a szappanfakéreg-kivonat természetes tisztító 
anyagai gyengéden távolítják el 
a szennyeződéseket, és tisztának, frissnek és 
simának látszó bőrt eredményeznek. 

ÉLÉNKÍTŐ BŐRRADÍR   
70 g

A dōTERRA élénkítő bőrradírral 
megtapasztalhatja, milyen érzés a friss, megújult 
bőr. A grépfrút és a borsmenta CPTG™ 
minőségű esszenciális olajaitól a bőrradírozás 
frissítő, illatos élménnyé válik, a jojoba észterei 
pedig fényesebbé teszik a bőrt. A bőrt olyan 
növényi alkotók tonizálják, simítják és hidratálják, 
mint a mandarin és narancs, a jázmin, valamint 
a bojtorján kivonata. 

FESZESÍTŐ SZÉRUM   
30 ml

A tömjén, a hawaii szantálfa és a mirha CPTG™ 
minőségű esszenciális olajaival készített 
dōTERRA feszesítő szérum tudományos 
összetétele a vékonyabb és erősebb ráncok 
megjelenésének visszaszorítását és a bőr 
fokozott hidratáltságát szolgálja. A természetes 
kivonatok és mézgák erős hatást kifejtő 
összetevőkkel elegyednek, hogy erősebbé és 
fiatalosabbá tegyék a bőrt. 

BŐRÁPOLÁS



PÓRUSÖSSZEHÚZÓ TONIZÁLÓ  
118 ml

A dōTERRA pórusösszehúzó tonizáló 
a pórusok látványának mérséklését szolgálja. 
A levendula, az ilang ilang és a német kamilla 
CPTG™ (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) 
minőségű esszenciális olaját tartalmazza, 
hogy nyugtassa az érzékeny bőrt, miközben 
az innovatív gyümölcs- és növénykivonatok 
tonizálják és egyensúlyba hozzák a bőrt, 
fokozzák hidratáltságát, és szemmel láthatóan 
csökkentik a pórusokat, így támogatva az 
egészséges arcszínt.

ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
HIDRATÁLÓKRÉM  
50 ml

A dōTERRA öregedésgátló hidratálókréme 
a legkorszerűbb összetevőket vegyíti 
a levendula, a jázmin, a muskátli és a tömjén 
CPTG™ minőségű esszenciális olajaival, hogy 
hidratálja és puhává tegye a bőrt, közben 
pedig jótékony öregedésgátló hatásait 
kifejtse. A peptidek és a növényi alkotóelemek 
az öregedés látható jeleit célozzák meg 
azáltal, hogy javítják a bőrtónust, segítenek, 
hogy a bőr fiatalos és életteli megjelenésű 
maradjon, és csökkentik a normális öregedési 
folyamat jövőben megjelenő, látható jeleit.

ÉLÉNKÍTŐGÉL  
30 ml

FCF-mentes bergamott, borókabogyó 
és orvosi citromfű CPTG™ minőségű 
esszenciális olajai keverednek természetes 
kivonatokkal, vitaminokkal és a legkorszerűbb 
technológiákkal, hogy a bőrtónust élénkítsék 
és kiegyenlítsék. A dōTERRA élénkítőgél 
gyengéd és hatásos módszert kínál arra, hogy 
a bőr észlelhetően élénkebbé váljon azáltal, 
hogy a sötét foltok és a hiperpigmentált 
területek kevésbé látványosak a más 
bőrélénkítő termékekben használt erős vegyi 
anyagok nélkül. Az egész arcon használható 
arcápoló termékként, vagy kenhető csak 
a sötét foltokra is.

ÖREGEDÉSGÁTLÓ SZEMKRÉM  
15 ml

A dōTERRA öregedésgátló szemkréme 
a klinikailag bizonyított összetevőket 
kombinálja a tömjén, az ilang ilang és a kék 
varádics CPTG™ minőségű esszenciális olajával 
annak érdekében, hogy a szem körüli finom 
területen az öregedés jeleit célba vegyék, így 
segítve elő, hogy az idő múlásával kevesebb 
vékony és vastagabb ránc jelenjen meg. Az 
innovatív összetétel hidratál, csökkenti a sötét 
karikák megjelenését, illetve javít a bőr 
feszességén és tónusán. A bakuchiol egy 
növényi alapú összetevő, amely segít 
visszaszorítani a vékony és vastagabb ráncok 
megjelenését, és segít megvédeni a bőrt az 
öregedés majdan megjelenő jeleitől. Az egyedi, 
acélgolyós applikátor hűsíti és nyugtatja a szem 
alatti részt, így segít a puffadtság és a sötét 
karikák csökkentésében, miközben gyengéden 
bekrémezi a megcélzott területet.

HIDRATÁLÓKRÉM  
48 g

Az intenzív hidratálás, amelyre bőre áhítozott. 
A dōTERRA hidratálókrém tele van bőrpuhító 
anyagokban gazdag összetevőkkel és 
probiotikumokkal, hogy bőrét intenzív 
hidratálásban és táplálásban részesítse, 
így segítve a vékony és vastagabb ráncok 
visszaszorítását, és segítve a bőr védelmi 
vonalának megújulását, hogy bőre rugalmasabb 
és fiatalosabb legyen. Gazdag összetétele 
anélkül részesíti azonnali, aktív hidratálásban 
a bőrét, hogy zsíros maradványokat hagyna 
rajta. A gondosan kiválasztott összetevőket úgy 
állítottuk össze, hogy megfiatalítsák az érett bőr 
megjelenését, valamint hogy segítsenek 
csökkenteni az öregedés természetes és 
környezeti okoknak betudható, látható jeleit. 
A probiotikumok táplálják a bőr természetes 
életközösségét, hogy a bőr természetes 
egészsége és szépsége helyreálljon. Nappali 
és éjszakai használatra is tökéletes. 

SALUBELLE SZÉPSÉGKEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

Ritka esszenciális olajok szabadalmazott 
keveréke, amelyet a történelem során 
gyakran használtak szépítő hatásuk miatt. 
A dōTERRA Salubelle szépségkeveréket 
a bőr védelmére és táplálására állítottuk 
össze. A tömjén, a szantálfa, a levendula, 
a mirha, az olasz szalmagyopár és a rózsa 
esszenciálisolaj-keveréke segít megőrizni 
a bőr simaságát, fokozni ragyogását, és 
fiatalos megjelenést kölcsönözni neki.

• Visszaszorítja a vékony és vastagabb 
ráncok megjelenését.

• Segít a korosodó bőr látványának enyhítésében.
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dōTERRA HD CLEAR™

A HD Clear három egymást segítő lépésből álló rendszer, ahol az egyes termékek a soron következőre építenek 
a bőr alapos felületi és szerkezeti megtisztításához, valamint a kiegyensúlyozott nedvességtartalom számára 
optimális hidratálás biztosításához. A HD Clear színtiszta növényi kivonatokból készülő összetevői gyengéden 
és megnyugtatóan, ugyanakkor pedig erővel teli hatékonysággal bánnak a bőrrel. A HD Clear napi használata 
segít csökkenteni a bőrhibák megjelenését, hozzájárul a tiszta, egészséges arcbőr fenntartásához, valamint 
meg is nyugtatja a bőrt. A HD Clear természetes megoldást nyújt a problémás bőrre minden korosztálynak.

HD CLEAR TERMÉKEK



HD CLEAR™ HELYI  
HASZNÁLATRA VALÓ KEVERÉK 
10 ml-es golyós kiszerelés

A HD Clear helyi használatra való keverék 
foltszerűen vagy teljes testen alkalmazható. 
A bőrre elismerten jótékony hatást kifejteni 
képes esszenciális olajokkal segíti elő a tiszta 
és egészséges bőrszínt.

• A fekete kömény magjának olajából, valamint 
a hofa, a teafa, az eukaliptusz, a muskátli és 
a kubeba CPTG™ minőségű esszenciális 
olajaiból álló keveréket tartalmaz.

• Az aknék területét célzottan kezelve segíti 
elő a tiszta bőr látványát.

HD CLEAR™  
HABZÓ ARCTISZTÍTÓ 
50 ml

Fedezze fel a problémás bőr kezelésére 
bármely életkorban tökéletes megoldást 
jelentő dōTERRA™ HD Clear habzó arctisztítót.

• Arra terveztük, hogy alaposan tisztítson, de ne 
tüntesse el a bőr természetes nedvességét.

• CPTG minőségű esszenciális olajokat és 
növényi kivonatokat tartalmaz, amelyek 
használata után bőre különösen tiszta és 
puha lesz.

HD CLEAR™ ARCÁPOLÓ KRÉM 
50 ml 
Élvezze a gyönyörű és bársonyos arcbőrt 
a HD Clear arcápoló krémnek köszönhetően. 
Ez a krém olyan természetes bőrpuhítókat 
tartalmaz, amelyek a kiegyensúlyozott bőr 
érdekében elősegítik a bőr egészséges 
hidratáltsági szintjét, valamint CPTG 
minőségű esszenciális olajok is vannak 
benne olyan növényi kivonatokkal elegyítve, 
amelyek arról ismertek, hogy segítenek a bőr 
aknémentességének elérésében. 

• A fekete kömény magjának olajából, valamint 
a hofa, a teafa, az eukaliptusz, a muskátli és 
a kubeba CPTG minőségű esszenciális 
olajaiból álló keveréket tartalmaz.

• A természetes összetevők segítenek az 
aknék leküzdésében, hogy bőre tiszta és 
ragyogó legyen.

HD CLEAR™ CSOMAG

A csomagban a HD Clear habzó arctisztító, 
a helyi használatra való keverék és az arcápoló 
krém kapott helyet, hogy bőre csodásan 
kiegyensúlyozott legyen.
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dōTERRA™ SPA
A dōTERRA SPA egy esszenciális olajokkal átitatott termékekből álló sorozat, amellyel otthon is aromatikus spa 
élményben lehet része. Mindegyik termék gondosan összeállított, természetes összetevők felhasználásával 
készül, hogy bőre egész napon át puha, bársonyos és friss maradjon.

HIDRATÁLÓ SZAPPAN 
113 g

A dōTERRA SPA hidratáló szappan egy egyedi 
tömbszappan, amely sajátos érzést, habot, 
aromát és tisztasági élményt nyújt. 

• A bergamott esszenciális olaja tisztítja és 
kisimítja a bőrt. 

• A grépfrút energizáló illata javítja 
a hangulatot.

• A jojobaolaj mélyen hidratál.  

3 darabos csomagban is kapható

FRISSÍTŐ TUSFÜRDŐ 
250 ml

A dōTERRA SPA frissítő tusfürdő olyan 
természetes, esszenciális olajos tusfürdő, 
amely hamisítatlan tisztálkodási és aromatikus 
spa élményt nyújt. 

• A bergamott esszenciális olaj tisztítja és 
megnyugtatja a bőrt, és felemelő, mégis 
stabilizáló aromát áraszt.

• A grépfrút energizáló illata segít  
a hangulat javításában.

• A nátrium-metil-oleil-taurát egy növényi 
zsírokban és olajokban található esszenciális 
zsírsavakból származó, gyengéd tisztító 
hatású anyag.

TÁPLÁLÓ TESTVAJ 
198 g

Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA tápláló 
testvaj adta gazdag hidratálással és fényűző 
érzéssel. Ennek a természetes készítménynek 
az alapjában a sheavaj és a kakaóvaj 
keveredik, amelyekről köztudott, hogy 
képesek mélyen hidratálni a bőrt, és 
elősegíteni annak rugalmasságát.

• A monoterpénekben gazdag vadnarancs 
stimuláló és tisztító tulajdonságokkal bír.

• A duglászfenyő esszenciális olaja tisztító 
hatást gyakorol a bőrre, és segít pozitív 
hangulatba kerülni.

• A tömjén esszenciális olaja fiatalítja a bőrt, és 
egyensúlyba hozza az érzelmeket.

dōTERRA SPA



AJAKBALZSAM 
Eredeti, Trópusi, vagy Gyógynövényes | 4.5 g

A dōTERRA SPA ajakbalzsam egy növényi 
olajokat, növényi összetevőket és esszenciális 
olajokat tartalmazó természetes készítmény, 
amely hidratálja és puhítja az ajkakat, 
miközben az esszenciális olajok egyedi 
illatával és zamatával ajándékoz meg. Új 
készítményünk mellett két új ízt is kínálunk 
az eredeti vadnarancs-borsmenta keveréken 
túl. Érezze az édenkert illatát az ilang ilang, 
a klementin és a zöldcitrom esszenciális 
olaja segítségével, amelyek a trópusi 
ajakbalzsamunkban találhatóak; vagy élénkítse 
érzékeit a gyógynövényes ajakbalzsammal, 
amelyben citromverbéna, majoránna és 
fodormenta esszenciális olaj van.

• Minden ajakbalzsam válogatott esszenciális 
olajok keverékét tartalmazza, ami egyedi 
hatást gyakorol az érzékekre. 

• A moringaolaj olyan bőrlágyító, amelytől ajkai 
jobban festenek és puhábbnak érződnek.

• Az avokádóolaj hidratál, esszenciális 
zsírsavakkal látja el a bőrt, és puhít, hogy ajkai 
mindig egészségesnek látszódjanak.

3 darabos csomagban is kapható, minden ízből egy

CITRUS BLISS™ KÉZKRÉM 
75 ml

A dōTERRA SPA Citrus Bliss kézkrém hidratáló 
magolajokkal és tápláló növényi kivonatokkal 
készített könnyű, selymes krém. Ez a nem 
zsíros készítmény gyorsan felszívódik, mégis 
optimális hidratáltságot biztosít, hogy 
kezünknek egészséges megjelenést adjon.

• A Citrus Bliss esszenciálisolaj-keverék 
frissítő aromája segít elűzni a stresszt és 
javítani a kedélyt.

• Jól ismert a napraforgómag- és 
a makadámdió-olajok kivételes hidratáló 
tulajdonsága, és az a képessége, hogy 
megtartják a bőr nedvességtartalmát.

• Kényelmes méretű, utazáshoz vagy otthoni, 
munkahelyi használatra is tökéletes.

KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ KRÉM 
200 ml

Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA kéz- és 
testápoló krémmel – egy olyan könnyű és 
nem zsíros készítménnyel, amely jojoba- 
és makadámdió-olajat, murumuru- és 
cupuacuvajat, valamint tápláló növényi 
kivonatokat tartalmaz. 

• Könnyen vegyítheti kedvenc esszenciális 
olajával, hogy egyedi illatélményt teremtsen.

• Jól ismert a napraforgómag- és 
a makadámdió-olajok kivételes hidratáló 
tulajdonsága, és az a képessége, hogy 
megtartják a bőr nedvességtartalmát.

• A készítmény nem zsíros, így gyorsan 
felszívódik, a puha és sima bőr pedig 
egészséges látványt nyújt.

3 darabos csomagban is kapható

HIDRATÁLÓ TESTPERMET  
ÚJDONSÁG!  

125 ml

Nyerje vissza bőre teljes nedvességtartalmát a 
teste minden pontján! A Beautiful Captivating 
esszenciálisolaj-keverék jótékony hatásai a 
kókusz, a napraforgó, az avokádó és a maracuja 
tápláló tulajdonságaival egészülnek ki. Ez a 
hidratáló permet javít a bőr általános 
megjelenésén, egészségtől sugárzóvá és 
ragyogóvá varázsolja. 

• Biztosítja a CPTG™ minősítésű Beautiful 
Captivating esszenciálisolaj-keverék 
hangulatjavító és energizáló tulajdonságait.

• A napraforgóból, avokádóból és maracujából 
kivont olajok segítenek megnyugtatni, puhává 
varázsolni és hidratálni a bőrt az általános, 
egészséges ragyogásért.

• A kapril/kaprikus triglicerid (kókuszból) 
kondicionálja és fenntartja a bőr 
természetes védőrétegét.

TESTRADÍR 
226 g

A dōTERRA SPA bőrhámlasztó testradír 
egy természetes, kényeztető testradír, 
amely a cukornád segítségével gyengéden 
hámlasztja és tisztítja a bőrt, egészséges, 
természetes ragyogást hagyva maga után. 

• A vadnarancs és a grépfrút segítenek új életre 
kelteni a bőrt.

• A gyömbér esszenciális olaj melegítő 
tulajdonsága kisimítja a bőrt.

MÉREGTELENÍTŐ ISZAPPAKOLÁS 
113,4 g

A dōTERRA SPA méregtelenítő iszappakolás 
egy természetes agyagból álló maszk, amely 
tisztítással segíti a bőrt, miközben csökkenti 
a pórusok, a vékony és vastagabb ráncok 
láthatóságát. 
• Mirha, borókabogyó és grépfrút esszenciális 

olaja hatja át – ezek mind arról ismertek, 
hogy képesek elősegíteni a bőr egészséges 
megjelenését és simaságát.

• A sheavaj hidratál és egyensúlyba hozza a bőrt.
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Gyönyörű és fényes haj a dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
HAJÁPOLÓ TERMÉKEIVEL 
Az esszenciális olajok nyugtató és tisztító tulajdonságai nemcsak a hétköznapi feladataink során lehetnek 
hasznosak, hanem a tiszta, egészséges kinézetű haj fenntartásában is. A hatásos esszenciális olajokkal 
átitatott hajápolási termékek használatával könnyedén puhává és fényessé varázsolhatja tincseit, anélkül, 
hogy az átlagos termékekben jellemzően megtalálható agresszív összetevőknek tenné ki magát.

dōTERRA SALON ESSENTIALS HAJÁPOLÁS
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•  Védi a színezett hajat

•  Bizonyítottan puhábbá teszi a hajat

•  Jobb kondicionáló és kifésülést könnyítő hatás

•  Javítja a haj és a fejbőr nedvességmegtartó képességét

•  Erős és selymes haj

•  Kevesebb töredezett hajvég 

•   Szabadalmazott esszenciálisolaj-keverék az egészséges 
kinézetű hajért és fejbőrért

AZ ESSZENCIÁLIS HAJÁPOLÁSI TERMÉKEK ÖSSZETEVŐINEK ELŐNYEI

SAMPON- ÉS KONDICIONÁLÓ-
MINTÁK 
tíz összeállítás

SAMPON 2 DARABOS CSOMAG 
kettő 250 ml-es üveg

KONDICIONÁLÓ 2  
DARABOS CSOMAG 
kettő 250 ml-es üveg

SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ 
egy-egy 250 ml-es üveg

LRP
HŰSÉG-

PROGRAM

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
GYÖKÉRTŐL HAJVÉGIG 
HAJÁPOLÓ SZÉRUM 
30 ml

A gyökértől hajvégig ápoló szérum egészséges 
közeget teremt fejbőrének, és a lehető 
legerősebbé és legfényesebbé teszi a haját.

• Levendula, borsmenta, majoránna, vörös 
cédrus, angol levendula, rozmaring, niaouli 
és eukaliptusz esszenciális olaja itatja át.

• Hidratálja fejbőrét és haját.

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
VÉDŐSAMPON 
250 ml

Élvezze a CPTG™ minőségű esszenciális olajok, 
gyengéd tisztítóanyagok és növényi kivonatok 
szakszerű keverékét, amelyet a dōTERRA Salon 
Essentials sampon tartalmaz.

• A vadnarancs és zöldcitrom esszenciális olajok, 
valamint a növényi kivonatok által fokozott 
gyengéd habzásra és tisztításra képes.

• A hajon és a fejbőrön összegyűlt 
szennyeződéseket gyengéden távolítja el.

• Finoman hidratálja a hajat, és olyan lággyá 
és puhává teszi, mintha most lépett volna 
ki a fodrászszalonból.

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
HAJSIMÍTÓ KONDICIONÁLÓ 
250 ml

Adjon hajának sima, fénylő megjelenést, 
és védje a dōTERRA Salon Essentials 
kondicionáló szakszerű összetételével.

• Kondicionáló hajpuhító anyagokat,  
növényi kivonatokat és természetes 
fehérjéket tartalmaz.

• CPTG minőségű esszenciális olajok 
szabadalmazott keverékét tartalmazza a haj 
és a fejbőr ápolására.

• Kisimítja a hajat, és nanotechnológiával 
biztosít antisztatikus hatást.
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A  dōTERRA Healing Hands alapítványa gyógyulást és reményt hoz a  világra azáltal, hogy a  globális 
közösségek számára biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel önellátóvá válhatnak. Erőt ad az 
embereknek, és megváltoztatja az életüket azokkal a projektekkel, amelyek segítik a mikrohitelezést; az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a közegészségügyhöz és a tiszta vízhez való hozzáférést; illetve 
a  gyermekek szexuális célú kereskedelme elleni küzdelmet. Csatlakozzon hozzánk, és segítse 
törekvéseinket! A  dōTERRA fedezi az alapítvány minden általános és adminisztrációs költségét, ezzel 
biztosítva, hogy az összes adomány 100 százaléka közvetlenül a támogatásban részesülőkhöz jusson.

™

HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA Hope Touch egy sajátos 
esszenciálisolaj-keverék, amely a bergamott 
illatát ilang ilanggal és tömjénnel vegyíti, 
majd finoman megédesíti a vaníliabab 
melengető aromájával.

• Tegyük a csuklónkra, a nyakunkra és 
a pulzuspontokra, hogy személyessé tegyük 
az illatot.

• Tarthatjuk a neszesszerünkben, hogy 
hangulatunk javítására napközben 
bármikor elővehessük.

• Megnyugtatja az érzékeket és csökkenti 
az idegességet.

dōTERRA™ SPA 
RÓZSA KÉZKRÉM 
100 ml

A dōTERRA SPA rózsa kézkrém egy CPTG™ 
minőségű rózsa esszenciális olajat 
tartalmazó könnyű, elbűvölő krém, amely 
puha és gyönyörű bőrt eredményez. 
A bolgár rózsa esszenciális olaj köztudottan 
képes a bőrt simává és ragyogóvá tenni. 

• Jól ismert a napraforgómag- és a 
makadámdió-olajok kivételes hidratáló 
tulajdonsága, és az a képessége, hogy 
megtartják a bőr nedvességtartalmát.

• A készítmény nem zsíros, így gyorsan 
felszívódik, a puha és sima bőr pedig 
egészséges látványt nyújt.

A dōTERRA Hope Touch vagy a dōTERRA Spa rózsa 
kézkrém nettó vételárát a dōTERRA Healing Hands 
kezdeményezés javára ajánljuk fel.
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dōTERRA™ emésztőrendszeri 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
A  hasi diszkomfortérzet és az emésztési gondok gyakran elkerülhetetlenek, azonban az esszenciális olajok 
biztonságos és természetes megoldást kínálnak az ilyen típusú, alkalmanként fellépő panaszok enyhítésére. 
A  szabadalmazott esszenciálisolaj-keverékeket tartalmazó ZenGest™ sorozat termékeit azzal a  céllal hoztuk 
létre, hogy segítséget nyújtsanak a különböző emésztőrendszeri panaszok esetén, de számos egyéb jótékony 
hatással is rendelkeznek.



*Nem az egészséges étrend kiváltására hivatott.

ZENGEST™ TERRAZYME™  
EMÉSZTŐRENDSZERI KOMPLEX 
90 kapszula

A ZenGest TerraZyme emésztőrendszeri komplex 
értékes mindennapos kiegészítő az 
emésztőrendszeri egészség fenntartásához. 
A TerraZyme a szervezet normál emésztési 
folyamatait támogatja, és a dōTERRA híres, 
borsmentából, gyömbérből és köménymagból álló 
gyomornyugtató keverékét tartalmazza.

• Segíti a tápanyagok lebontását.
• Enyhíti az alkalmanként fellépő gyomorpanaszokat.
• 10 teljes értékű enzimet tartalmaz.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

ZENGEST™ ZENDOCRINE 
KOMPLEX 
60 kapszula

A Zendocrine komplex teljes értékű élelmiszer-
kivonatok szabadalmazott keveréke, amely segíti 
a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait. 
Mindegyik teljes értékű élelmiszer-kivonatot azzal 
a céllal választottuk ki, hogy támogassa 
a méreganyagok eltávolításáért felelős 
legfontosabb szervek működését.

• Támogatja a szervezet egészséges tisztító és 
szűrő funkcióit.

• Teljes értékű élelmiszer-kivonatokat tartalmaz 
a jobb közérzet és vitalitás érdekében.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

ZENGEST™ LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁK 
60 lágyzselatin-kapszula

A ZenGest nagy elismerésnek örvendő esszenciális 
olajai enyhülést adó tulajdonságaikról ismertek. 
A ZenGest lágyzselatin-kapszulákkal kényelmesen 
és egyszerűen élvezheti a szabadalmazott ZenGest 
olajkeverék áldásos hatásait. 

• A gyömbér, a borsmenta, a tárkony, az 
édeskömény, a fűszerkömény, a koriandermag és 
az ánizs esszenciális olajok szabadalmazott 
keverékét tartalmazza.

• Enyhíti a gyomorpanaszokkal járó  
kellemetlen érzést.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL

ZENGEST™ GX ASSIST™  
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ 
60 lágyzselatin-kapszula

Mielőtt a PB Assist+ szedésébe kezd, tisztítsa meg 
emésztőrendszerét ezzel a CPTG™ minőségű 
esszenciális olajokból álló keverékkel.

• Oregánó, teafa, citrom, indiai citromfű, 
borsmenta és kakukkfű esszenciális olajokat, 
valamint kaprilsavat tartalmaz.*

• A PB Assist+ táplálékkiegészítő* használata előtti 
tíznapos előkészítő tisztítókúrára fejlesztettük ki.

EMÉSZTŐRENDSZERBEN OLDÓDÓ 
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁKKAL

DIGESTTAB™ RÁGÓTABLETTÁK 
100 rágótabletta

A DigestTab™ rágótabletták olyan kalcium-karbonát 
tabletták, amelyeket a ZenGest támogatókeverék 
itat át, hogy a ZenGest jótékony hatásait, valamint 
a kalcium-karbonát savsemlegesítő hatását 
egyaránt biztosítsa Önnek.

• Használhatja szükség szerint étkezés közben vagy 
étkezések között az alkalomadtán felmerülő 
gyomorproblémák enyhítésére.

• Az alkalmanként jelentkező gyomorégést is 
segít enyhíteni.

• Tablettánként 200 mg kalciumot tartalmaz.

ZENGEST™ PB ASSIST+™  
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ 
30 kapszula

Ez a prebiotikus rostokból és probiotikus 
organizmusok hat fajtájából álló 
szabadalmazott készítmény az egész család 
számára biztonságos megoldás.

• Hatmilliárd CFU-nyi (kolóniaképző egységnyi) 
aktív probiotikus kultúrával és a kultúra 
egybentartását és növekedését segítő, 
oldható, prebiotikus frukto-oligo-
szacharidokkal látja el a testet.

• Az érzékeny probiotikus kultúrákat késleltetett 
oldódású dupla kapszula védi a gyomorsavtól.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL
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dōTERRA™ SPECIÁLIS CÉLÚ 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
Az egészségünkre a biológiai, a környezeti és az élettani tényezőknek egyaránt hatása van. Ez azt jelenti, 
hogy mindenkinek más-más területen lehet szüksége plusz segítségre. Élvonalbeli tudományos 
fejlesztéseknek köszönhetően a  dōTERRA a  specializált táplálékkiegészítőivel meg tudja adni ezt az  
extra támogatást.
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DEEP BLUE™
POLIFENOL KOMPLEX 
60 kapszula

Rendkívül hatékony polifenolokat 
tartalmazó, tápláló étrend-
kiegészítő, amelyet az 
alkalmanként fellépő fájdalmak 
és diszkomfortérzet enyhítésére 
fejlesztettünk ki.

• Szabadalmi eljárás alatt álló, 
tiszta indiai tömjénkivonatot 
tartalmaz.

• Használható egyidejűleg a Deep 
Blue Rub™ krémmel vagy 
a Deep Blue Enyhítő keverékkel.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

MITO2MAX™
KOMPLEX 
60 kapszula

A Mito2Max standardizált 
növényi kivonatokból és 
anyagcserében résztvevő 
kofaktorokból álló 
szabadalmazott készítmény, 
amelyet azzal a céllal állítottunk 
össze, hogy támogassa Önt 
mozgalmas élete pillanataiban. 
Hosszú távon használható 
a koffeintartalmú italok és 
kiegészítők helyettesítésére.

• Serkentőszerektől mentes; nem 
lehet rászokni.

• Pozitív kedélyállapothoz  
segít hozzá.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

TRIEASE™
LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁK 
60 lágyzselatin-kapszula

Minden lágyzselatin-kapszula 
egyenlő részben tartalmaz citrom, 
levendula és borsmenta 
esszenciális olajat. A különlegesen 
összeállított TriEase lágyzselatin-
kapszulával most mindhárom 
jótékony esszenciális olaj gyorsan 
és könnyen fogyasztható utazás 
vagy kültéri elfoglaltságok közben.

• Kényelmes, egyszerűen 
bevehető kiegészítő 
a mindennapos egészségért.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL

ZENDOCRINE™
LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁK 
60 lágyzselatin-kapszula

Támogassa szervezete 
természetes méregtelenítő 
rendszereit a Zendocrine 
lágyzselatin-kapszulákkal. 
Használhatja a Zendocrine-t 
arra, hogy lendületesen 
kezdődjön az életmódváltás, 
vagy egyszerűen kiegészítheti 
vele egészséges életmódját.

• A mandarin, a rozmaring, 
a muskátli, a borókabogyó 
és a korianderzöld 
szabadalmazott keverékét 
tartalmazza.

• Az esszenciálisolaj-keverék 
tisztító aromával ajándékozza 
meg az érzékeket, hogy tiszta, 
friss érzetet segítsen elő.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL

*Nem az egészséges étrend kiváltására hivatott.

DDR PRIME™
LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁK 
60 lágyzselatin-kapszula

A DDR Prime a szegfűszeg, 
a kakukkfű és a vadnarancs 
esszenciális olajait vegyíti, 
amelyek jótékony antioxidáns 
hatásukról ismertek, a keverék 
célja pedig a test és a sejtek 
megóvása az oxidatív stressztől.

• Szegfűszeg, kakukkfű és 
vadnarancs esszenciális 
olajokat tartalmaz.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL

DDR PRIME™
ESSZENCIÁLISOLAJ-
KEVERÉK 
15 ml

A DDR Prime a szegfűszeg, 
a kakukkfű és a vadnarancs 
esszenciális olajait vegyíti, 
amelyek jótékony antioxidáns 
hatásukról ismertek, a keverék 
célja pedig a test és a sejtek 
megóvása az oxidatív stressztől.

• Csökkentheti a testben zajló 
oxidációt, és javíthatja az 
általános sejtszintű egészséget.*
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VEO MEGA™ ESSZENCIÁLIS 
OLAJ OMEGA KOMPLEX 
120 db folyadékkapszula

A vEO Mega egy forradalmi, 100 százalékban 
vegetáriánusoknak való készítmény, amelyben 
a CPTG (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) 
esszenciális olajok természetes, növényi 
eredetű esszenciális zsírsavakkal keverednek.

• Szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kömény, 
vadnarancs, borsmenta, gyömbér, 
fűszerkömény és német kamilla esszenciális 
olajait tartalmazza.

• Lenből, algákból, inka mogyoróból, 
borágóból, vörösáfonyából, gránátalmából, 
tökmagból és szőlőmagból nyert 
esszenciális zsírsavakat tartalmaz.

• Az asztaxantin nevű karotinoid egy 
különleges formáját tartalmazza.

VEGETÁRIÁNUS 
FOLYADÉKKAPSZULÁKKAL

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™

Ez a mindennapi táplálékkiegészítőkből összeállított csomag hamar a dōTERRA legnépszerűbb termékcsaládjává 
vált. A dōTERRA Lifelong Vitality Pack csomag legfontosabb termékei – a xEO Mega™, a Microplex VMz™ és az 
Alpha CRS™+ – azért jöttek létre, hogy támogatást nyújtsanak a  jobb közérzet és vitalitás felé vezető úton. 
Együttesen alkalmazva ezek a  táplálékkiegészítők a  bennük található nélkülözhetetlen tápanyagokkal, az 
anyagcserére gyakorolt kedvező hatásaikkal és erős antioxidánsaikkal hozzájárulnak az energiaszint növeléséhez, 
az egészség javításához és az élethosszig tartó vitalitáshoz.

ALPHA CRS ™ +  
SEJTVITALITÁS KOMPLEX 
120 kapszula

Az Alpha CRS™+ sejtvitalitás komplex 
polifenolokból, köztük a bajkáli csucsóka 
gyökeréből kivont baikalinból, az ártéri 
japánkeserűfűből kivont rezveretrolból, 
a gránátalmából származó ellagsavból, 
a szőlőmagból származó proantocianidinekből, 
a kurkumából nyert kurkuminból és 
a máriatövisből nyert szilimarinból álló 
szabadalmazott keverék. Ez a természetes 
anyagokból álló kombináció az általános 
jólléthez segít hozzá.

• Nátrium-lauril-szulfát- (SLS-) mentes 
zöldségkapszulában kínáljuk; nem tartalmaz 
tejet, búzát vagy állati eredetű termékeket.

• Az xEO Mega™ vagy a vEO Mega™ és 
Microplex VMz készítményekkel együtt 
történő, napi rendszerességű szedésre 
fejlesztettük ki.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

MICROPLEX VMz™ ÉLELMI 
TÁPANYAG KOMPLEX 
120 kapszula

A dōTERRA Microplex VMz az 
emésztőrendszerből jól felszívódó és a modern 
étrendből gyakran hiányzó vitaminokból és 
ásványi anyagokból álló tápanyagkészítmény.

• A-, C- és E-vitamin, valamint egy  
B-vitamin-komplex kiegyensúlyozott 
kombinációját tartalmazza.

• Táplálékból nehezen beszerezhető ásványi 
anyagok és szerves nyomelemek  
találhatóak benne.

• Teljes értékű keverékével és enzimleadó 
rendszerével optimalizálja a tápanyagok 
felszívódását.

• A dōTERRA borsmentából, gyömbérből 
és fűszerköménymagból álló keverékét 
tartalmazza, amely jót tesz a gyomornak.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

xEO MEGA™ ESSZENCIÁLIS 
OLAJ OMEGA KOMPLEX 
120 lágyzselatin-kapszula

Az xEO Mega egy forradalmi készítmény, amely 
a CPTG minőségű esszenciális olajokat 
természetes tengeri és növényi forrásból 
származó omega-3 zsírsavakkal és 
karotinoidokkal ötvözi.

• Tartalmaz fenntartható forrásból származó 
halolaj-koncentrátumokból kivont EPA és 
DHA zsírsavakat egyenlő arányban, valamint 
SDA és GLA zsírsavtartalmú kígyósziszolajat.

• Az antioxidáns védelem érdekében 
tartalmazza a karotinoidok teljes spektrumát 
és E-vitamint, valamint D-vitamint.*

• Szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kömény, 
vadnarancs, borsmenta, gyömbér, 
fűszerkömény és német kamilla esszenciális 
olajait tartalmazza.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL
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A dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐI, BENNE AZ ALPHA CRS™+, 
A MICROPLEX VMZ™ ÉS AZ xEO MEGA™

A dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™ 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐI, BENNE AZ ALPHA CRS™+, 
A MICROPLEX VMZ™ ÉS A vEO MEGA™

SZEMÉLYRE SZABOTT WELLNESSPROGRAM

LRP
HŰSÉG-

PROGRAM

Válasszon 
kedve szerint, 
és spóroljon

Ha az LRP hűségprogramon 

keresztül vásárol egy dōTERRA 

Lifelong Vitality Pack™ vagy egy 

dōTERRA Daily Nutrient Pack™ 

csomagot, akár két további célzott 

táplálékkiegészítőt is választhat 

jelentős megtakarítással.

VEGYEN EGY dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK VAGY  
dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK CSOMAGOT

 ÉS AKÁR KETTŐT IS VÁLASZTHAT AZ ALÁBB FELSOROLT TERMÉKEKBŐL 
TETSZŐLEGES KOMBINÁCIÓBAN, KEDVEZMÉNYES ÁRON

Mito2Max™
Deep Blue™

polifenol
komplex

VAGYVAGY
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dōTERRA™ gyermekeknek készült 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
A dōTERRA gyermekeknek készült táplálékkiegészítők omega-3 zsírsavakkal, teljes értékű tápanyagokkal, 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal támogatják a gyermekek fejlődését egy finom, praktikus formában.

GYERMEKEKNEK KÉSZÜLT TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK



*Nem az egészséges étrend kiváltására hivatott.

IQ MEGA™ 
150 ml

Az IQ Mega a halolaj halas ízét a vadnarancs CPTG™ 
minőségű esszenciális olajának friss, narancsos 
zamatára cseréli.

• Egy adag több mint 1500 mg omega-3  
zsírsavat tartalmaz.

• A dōTERRA a2z Chewable rágótablettákkal 
együttes használatra alakítottuk ki.

• Fontos immunrendszert szabályozó 
tápanyagokkal látja el a szervezetet az 
immunműködés javításáért.

PB ASSIST™ JR 
30 tasak

A PB Assist Jr. egy por alakú probiotikus 
étrend-kiegészítő, amely gyermekek és olyan 
felnőttek számára lett kifejlesztve, akiknek 
gondot okoz a tabletták lenyelése. Közel 5 
milliárd, összesen hat különböző probiotikus 
törzs egyedülálló keverékéből származó élő 
sejtet tartalmaz, amelyeket kifejezetten 
a gyermekek egészségére gyakorolt kedvező 
hatásaikért választottunk ki. Öntse egy tasak 
tartalmát közvetlenül a szájába, és élvezze 
a probiotikumbevitelnek ezt az élvezetes és 
ízletes módját.*

• Hozzájárul a gyomorban a hasznos, kedvező 
flóra egyensúlyának fenntartásához.

• Támogatja a tápcsatorna megfelelő működését.
• Elősegíti az ételek és italok tápanyagainak 

felszívódását.

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
RÁGÓTABLETTA 
60 tabletta

Az a2z Chewable rágótabletta, amely olyan 
gyerekeknek és felnőtteknek készült, akiknek 
gondot okoz a kapszula lenyelése, ellátja testét 
a szükséges tápanyagokkal.*

• B-vitaminokat, valamint A-, C- és E-vitamin 
keverékét tartalmaz.

• Növényi kivonatok vannak benne, és az IQ Mega 
készítménnyel együttes használatra alakítottuk ki.

• Új, görögdinnyés íz.
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SMART & SASSY ™
A  belsőleges alkalmazáskor kifejtett kedvező hatásaiknak köszönhetően az esszenciális olajok – egészséges 
táplálkozással és megfelelő testmozgással együtt alkalmazva – hasznos részei lehetnek a  súlykezelésnek. 
A dōTERRA súlykezelő termékek sorát hozta létre, amelyek az esszenciális olajok gyengéd, ugyanakkor erőteljes 
jellegét hasznosítják az egészséges fogyás támogatásához.



SMART & SASSY™
AKTÍV KEVERÉK
15 ml

A Smart & Sassy grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér és fahéj 
olajának szabadalmazott keveréke. Zamatos adalék bármely 
italba, és remek alternatívája a mesterséges édesítőknek és 
a cukros innivalóknak. Támogassa testsúlymegőrzési céljait 
a Smart & Sassy esszenciálisolaj-keverékkel.

• Nem tartalmaz vízhajtót, élénkítőszert és kalóriát.
• Támogatja az egészséges életmódot.
• Pozitív kedélyállapothoz segít hozzá.

SMART & SASSY™
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK
90 lágyzselatin-kapszula

A Smart & Sassy lágyzselatin-kapszulák a szabadalmazott  
Smart & Sassy esszenciálisolaj-keveréket tartalmazzák kényelmes 
lágyzselatin-kapszula formájában a testsúly megőrzésének 
elősegítésére. A Smart & Sassy olajainak zamatos keveréke az 
egészséges életmódot megtámogató és a pozitív kedélyállapotot 
elősegítő esszenciális olajokat tartalmaz.

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁKKAL

59

SM
A

R
T &

 SA
SSY



dōTERRA™ NŐKNEK
A  dōTERRA Nőknek termékcsaládot úgy alkottuk meg, hogy megfeleljen a  nők egyedi és változó 
egészségügyi igényeinek. A  megfelelő hormonszint tizenéves kortól egészen a  menopauza átmeneti 
időszakáig befolyásolja a nők egészségét és érzelmi jóllétét. A dōTERRA Nőknek gyengéd támogatást nyújt 
a menstruációs ciklus alatt, és segíti a menopauzával járó tünetek enyhítését. A dōTERRA Nőknek a kor 
előrehaladtával hozzájárul a  csontok és a  szívműködés egészségéhez, míg az esszenciálisolaj-keverék 
átmenetileg enyhíti a  női hormonszint váltakozásával járó felfokozott érzelmeket. A  dōTERRA Nőknek 
termékcsalád természetes úton nyújt segítséget a különböző életszakaszok alatt.

dōTERRA NŐKNEK



CLARYCALM™
ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉK
10 ml-es golyós kiszerelés

A dōTERRA ClaryCalm olyan 
szabadalmazott esszenciálisolaj-keverék, 
amely enyhítő és nyugtató hatást vált ki. 
A ClaryCalm FCF (furanokumarin-mentes) 
bergamott esszenciális olajat használ 
a napérzékenység megelőzésére. 

• Muskotályzsálya, levendula, bergamott, római 
kamilla, vörös cédrus, ilang ilang, muskátli, 
édeskömény, pálmarózsa és barátcserje 
esszenciális olajok keverékét tartalmazza.

• A hűsítő, nyugtató hatás érdekében  
tegye bőrére. 

• Nyugtató aroma.

ESSZENCIÁLIS CSONT 
TÁPANYAG KOMPLEX
120 kapszula

A dōTERRA nőknek való esszenciális csont 
tápanyag komplex készítménye a csontok 
egészsége szempontjából fontos vitaminok és 
ásványi anyagok kombinációja.

• Férfiak és nők számára is tökéletes  
minden életkorban.

• Szájon át szedve jól hasznosuló formában 
tartalmazza a C- és D-vitamint, a kálciumot, 
a magnéziumot és más nyomelemeket.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

ESSZENCIÁLIS FITOÖSZTROGÉN 
KOMPLEX
60 kapszula

A dōTERRA nőknek való esszenciális 
fitoösztrogén komplex keveréke természetes 
növényi kivonatokból áll, és segít 
a természetes hormonális ingadozások során, 
amelyek egy nő életének különböző 
szakaszaiban előfordulnak.

• Standardizált szójakivonatot és genisteint 
(egy hatásos fitoösztrogént) tartalmaz.

• Elősegíti a csontok, a szív, a mellszövet és 
más testrészek egészségét.

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL

NŐI EGÉSZSÉG CSOMAG 
Esszenciális fitoösztrogén komplexet, esszenciális csonttápanyag komplexet és 
ClaryCalm™ esszenciálisolaj-keveréket tartalmaz.

LRP
HŰSÉG-

PROGRAM
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A dōTERRA™

LRP HŰSÉGPROGRAM
Van olyan kedvenc dōTERRA terméke, ami nélkül nem tud élni? Szeretné minden hónapban kényelmesen, 
automatikusan megkapni a  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ csomagot? Szeretne minden egyes 
rendeléséhez ingyenes terméket kapni? A dōTERRA LRP Hűségprogram kényelmes megoldást kínál, ha 
szeretné minden hónapban automatikusan megkapni kedvenc dōTERRA termékeiből álló csomagját, 
közvetlenül az otthonába szállítva. Minden hónapban, amikor részt vesz az LRP Hűségprogramban, egyre 
több LRP-kreditet szerezhet, amelyet termékvásárláskor pénzként válthat be – akár az LRP-rendelések 
összegének 30%-át is jóváírhatja! Bármikor módosíthatja a  havi rendelésében lévő termékeket, vagy 
felmondhatja az LRP-megállapodást minden kötelezettség nélkül. A  programmal kapcsolatos további 
információkért keresse fel azt a Wellness Tanácsadót, akitől ezt a termékkalauzt kapta, vagy keresse fel az 
alábbiak közül az Önnek legkényelmesebb módon a dōTERRA ügyfélszolgálatát.

LRP
HŰSÉG

PROGRAM

Minden védjeggyel vagy bejegyzett védjegyszimbólummal ellátott szó – ellenkező jelzés hiányában – 
a dōTERRA Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. EU HU Termékkalauz

Belgium  +3228085160 Telefonon keressen! 
Български  +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština	 	 +42	228882251	 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk	 	 +45	89881085	 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch	(Swiss)	 +41	(43)	508 28 78	 kundendienst@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano	 	 +39	0426270026	 assistenzaclienti@doterra.com 
Magyar	 	 +36	18088058	 hungary@doterra.com 
Nederlands	 +31	208085094	 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski	 	 +48	22 30 79 764	 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română	 	 +40	316303696	 romania@doterra.com	
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina		 +421	233056269	 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko			 +38	682880204	 storitvezastranke@doterra.com
suomi	 	 +35	8942454216	 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska	 	 +46852507011	 sverige@doterra.com

EURÓPAI dōTERRA ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK:


