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IÎn 2008, fondatorii dōTERRA au stabilit o misiune de a face uleiuri esenţiale pure, eficiente, de înaltă
calitate, care să fie ușor de folosit și chiar mai ușor de împărtășit cu lumea. De atunci, mii de indivizi, familii
și comunităţi au experimentat puterea uleiurilor esenţiale de schimbare a vieţii prin încorporarea utilizării
produselor dōTERRA în viaţa lor de zi cu zi.
Cu scopul de a schimba familiile, comunităţile și lumea cu câte o picătură de ulei la un moment dat,
dōTERRA a depus eforturi mari pentru a planifica cu atenţie fiecare etapă a procesului de producţie a
uleiului esenţial. De la plantarea seminţelor până la livrarea uleiurilor esenţiale la domiciliul dumneavoastră,
dōTERRA vă asigură că fiecare măsură este luată pentru a vă aduce produse obţinute responsabil, testate
temeinic, de ulei esenţial de înaltă calitate.
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Aprovizionare Responsabilă
CULTIVATORII
Cu o reţea botanică globală, care include producătorii din peste 40 de ţări, dōTERRA începe căutarea
uleiurilor esenţiale de calitate, asigurându-se că numai cele mai bune seminţe, sol, echipamente și condiţii de
cultivare sunt folosite în procesul de producţie al uleiului. Prin parteneriatul cu cultivatorii care au o înţelegere
profundă a plantelor native, a climei locale, a tiparelor meteorologice, a seminţelor și a solului de utilizat, a
celui mai bun timp pentru a planta etc., dōTERRA produce uleiuri esenţiale pure, puternice și sigure. Orice
scurtătură în procesul de cultivare, recoltare sau distilare va conduce la uleiuri esenţiale de calitate inferioară,
motiv pentru care dōTERRA se bazează pe cunoștinţele și expertiza agricultorilor autohtoni. Selectarea
atentă a surselor de plante nu numai că permite companiei dōTERRA să producă uleiuri esenţiale pure și
preţioase, ci oferă și locuri de muncă pentru fermierii rurali care altfel ar putea să aibă salarii nedrepte sau
condiţii de muncă proaste. Atunci când producătorii colaborează cu dōTERRA, aceștia primesc un salariu
echitabil care le permite să-și susţină afacerea și să asigure familiei lor un venit durabil.
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DISTILATORII
La fel cum plantarea, cultivarea și recoltarea a unei părţi a procesului de producţie este extrem de
importantă și delicată, următoarea etapă, distilarea, este esenţială pentru păstrarea aromelor puternice și a
beneficiilor terapeutice ale fiecărui ulei esenţial. Cu atenţie la detalii, echipamentul adecvat și angajamentul
de a produce numai ce este mai bun, distilatorii dōTERRA joacă un rol important în păstrarea profilului
chimic delicat al fiecărui ulei esenţial, așa cum este produs.
dōTERRA utilizează două tipuri de procese de distilare, distilare cu aburi și presare la rece, care s-au dovedit
a fi de succes pentru producerea de uleiuri esenţiale de calitate.
Distilarea prin aburi: În acest proces fragil, de durată îndelungată, apa este fiartă, generând abur care trece
prin materialul plantei. Apoi, aburul transportă compușii aromatici din plantă într-un tub de colectare unde
aburul se răcește și se transformă iarăși în apă. De acolo, un ulei esenţial pur și curat poate fi usor separat
de apă.
Expresia: De asemenea, denumită presare la rece, expresia este utilizată numai pentru a produce uleiuri
esenţiale citrice dōTERRA. În timpul acestui proces, presiunea mecanică stoarce uleiul esenţial din coaja
citricelor, producând un ulei de citrice pur și puternic.
dōTERRA selectează cu atenţie artizani din întreaga lume pentru a ajuta la producerea a peste 100 de
uleiuri esenţiale diferite. Parteneriatul cu profesioniștii care știu cât de important este procesul de producţie,
care nu o vor lua pe scurtătură și care se angajează să producă uleiuri esenţiale de calitate, permite firmei
dōTERRA să furnizeze în permanenţă clienţilor produse unice, pure și sigure.
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Testare Știinţifică Inovativă
După recoltarea atentă și distilare, fiecare lot de ulei esenţial este trimis la laboratorul ultramodern
dōTERRA pentru a fi testat. Pentru a garanta cel mai înalt nivel de calitate, dōTERRA a creat procesul de
testare CPTG Grad Testat și Pur CertificatTM. Cu criterii riguroase, standardele CPTGTM certifică faptul că
uleiurile dōTERRA nu conţin adaosuri de umplere sau contaminanţi nocivi, ci sunt pure și autentice.
Pentru a asigura în permanenţă utilizatorilor de uleiuri esenţiale un produs de înaltă calitate, dōTERRA
se străduiește să utilizeze cele mai actuale și mai avansate metode de testare a uleiurilor esenţiale.
Parteneriatul cu experţii academici, știinţifici și din industrie a permis firmei dōTERRA să creeze un proces
inovativ de testare care să depășească standardele altor companii de uleiuri esenţiale.

8

Laboratorul dōTERRA și laboratoarele de încredere de terţă parte folosesc următoarele teste pentru a se
asigura că numai uleiurile de cea mai bună calitate sunt aprobate pentru utilizarea de către clienţi:
■

■

■

■

 valuarea organoleptică: Evaluarea aspectului,
E
culorii și aromei fiecărui ulei
 ravitatea specifică: Verifică puritatea și calitatea
G
fiecărui ulei esenţial
 romatografia de gaz / spectroscopia de masă
C
(GC / MS): Asigură corespondenţa chimiei fiecărui
ulei cu profilului chimic așteptat
 pectroscopia Infrarosie cu Transformare
S
Fourier (FTIR): Analizează compoziţia
materialului uleiului pentru a se asigura că
respectă standardele dōTERRA

■

■

■

■

 otirea optică: Poate ajuta la identificarea aditivilor
R
sintetici care nu apar în alte teste
I ndicele de Refracţie: Măsoară modul în care
lumina se răspândește prin ulei pentru a se asigura
că respectă standardele dōTERRA
 estarea contaminării: Uleiul este testat
T
pentru contaminanţi nocivi, metale grele și
microorganisme potenţal dăunătoare
 estul de Stabilitate: Ajută la asigurarea faptului
T
că un ulei esenţial își va menţine puritatea și
eficacitatea pe durata utilizării destinate

În plus faţă de standardele riguroase de testare, dōTERRA utilizează cunoștinţele și expertiza unui
consiliu consultativ știinţific care este format din specialiști în chimie, microbiologie, botanică, cercetare,
fiziologie și nutriţie.

Cercetare Medicală
Inovatoare și Parteneriate
În plus faţă de consiliul consultativ știinţific care ajută dōTERRA să rămână în fruntea testelor de ultimă
generaţie a uleiului esenţial, dōTERRA își menţine angajamentul de a îmbunătăţi experienţa uleiului esenţial
prin parteneriatul strâns cu profesioniștii din domeniul medicinei moderne. Prin colaborarea cu instituţii
medicale, clinici și universităţi de renume mondial, dōTERRA oferă în mod continuu utilizatorilor modalităţi
sigure și eficiente de utilizare a uleiurilor esenţiale ca un echivalent la medicina modernă.
Cercetarea joacă un rol semnificativ în furnizarea utilizatorilor dōTERRA cu aplicaţii sigure și eficiente
pentru uleiurile esenţiale. dōTERRA intră în parteneriate cu spitale, universităţi de cercetare și alte facilităţi
medicale pentru a realiza cercetări utile care să permită companiei dōTERRA să păstreze siguranţa clienţilor
și să fie informaţi despre cele mai bune utilizări ale uleiurilor esenţiale. dōTERRA are, de asemenea, un
consiliu consultativ medical format din profesioniști din domeniul medical care lucrează pentru a dezvolta
în continuare utilizarea uleiurilor esenţiale în cadrul instituţiilor de asistenţă medicală.
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Aducerea Uleiurilor Esenţiale de Calitate
la Ușa Ta
Fiecare detaliu al procesului de producţie a uleiului esenţial este conceput pentru a atinge un singur scop:
de a aduce uleiuri pure, sigure, de înaltă calitate utilizatorilor dōTERRA. dōTERRA știe că devotamentul
responsabilităţii, eficacităţii și preciziei va conduce la producerea celor mai bune uleiuri esenţiale care pot
influenţa cu adevărat viaţa familiilor de pretutindeni. Cu uleiuri esenţiale de calitate, tu și familia ta puteţi
găsi soluţii naturale la problemele de zi cu zi și vă puteţi bucura de o sănătate îmbunătăţită și de bunăstare,
realizând că misiunea dōTERRA schimbă viaţa cu uleiuri esenţiale pure.
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Aplicarea Uleiului Esenţial
În curând veţi afla că există sute de metode de utilizare a uleiurilor esenţiale dōTERRA, inclusiv pentru
relaxare, igienă personală, curăţenie de uz casnic, gătit și multe altele. Fiecare ulei are cel puţin una din
cele trei metode de aplicare: Aromatic, Extern sau Intern . Pe parcursul acestui ghid, veţi observa că
fiecare ulei este etichetat cu una sau mai
multe din aceste trei metode folosind literele
A, L și I. Iată un simplu ghid de referinţă care
vă ajută să utilizaţi în siguranţă și în mod
eficient uleiurile din pachetul dumneavoastră.
Aromatic
Uleiul esenţial poate fi difuzat sau inhalat
direct pentru o experienţă aromatică
stimulantă. Utilizarea uleiurilor aromatice
poate ajuta la îmbunătăţirea stării de spirit și
purificarea aerului de mirosuri nedorite.
Extern
Uleiul esenţial este ușor absorbit de piele și
poate fi aplicat în condiţii de siguranţă local,
de unul singur, cu alte uleiuri de uz extern sau
cu uleiuri de purtător.
Aditiv alimentar
Uleiul esenţial poate fi de asemenea utilizat
pe plan intern pentru a susţine o varietate
de beneficii pentru sănătate. Aceste uleiuri
interne pot fi folosite ca suplimente alimentare
prin plasarea lor în interiorul unei capsule
vegetale sau adăugarea lor în băuturi.
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Siguranţa Uleiului Esenţial
Uleiurile esenţiale pure dōTERRA™ sunt foarte potente. Indiferent dacă aplicaţi uleiurile extern, dacă le
consumaţi sau le folosiţi aromatic, amintiţi-vă că un pic vă ţine mult. Respectaţi întotdeauna recomandările de
utilizare ale dōTERRA. Aceste recomandări pot fi găsite în Ghidul actual de Produse și pe doterraeveryday.eu.
■

■

■

■

■

■

■

■

■

 ând utilizaţi un ulei esenţial topic pentru prima dată, este o idee bună să diluaţi cu ulei purtător pentru a
C
vedea cum reacţionează uleiul cu pielea. Începeţi cu o picătură de ulei esenţial și cinci picături de Ulei de
Cocos Fracţionat. Puteţi personaliza această proporţie odată cu timpul și experienţa.
Unele uleiuri esenţiale sunt foarte puternice și ar trebui întotdeauna diluate cu un cărăuș precum Uleiul de
Cocos Fracţionat dōTERRA înainte de a le aplica la nivelul pielii. Aceste uleiuri includ: Cassia, Scorţișoară,
Cuișoare, Mușcată, Lamâiţă, Oregano și Cimbru. Acestea sunt cunoscute sub numele de uleiuri fierbinţi.
Atunci când încercaţi acestea pentru prima dată, luaţi în considerare un raport de diluţie de o picătură de
ulei esenţial la 10 picături de Ulei de Cocos Fracţionat.
Unele uleiuri esenţiale produc fotosensibilitate, ceea ce poate provoca arsuri. Cel mai bine este să nu
vă expuneţi luminii UV (lumină solară sau paturi de bronzare) timp de cel puţin 12 ore după aplicarea
acestora pe piele. Aceste uleiuri includ: AromaTouchTM, Bergamot, dōTERRA AirTM, dōTERRA CheerTM,
Citrus BlissTM, ElevationTM, dōTERRA ForgiveTM, Grapefruit, InTuneTM, Lemon, Lime, dōTERRA MotivateTM,
dōTERRA On GuardTM, Purify, Smart & SassyTM, Wild Orange, and Zendocrine TM.
Uleiurile esenţiale sunt, în general, sigure pentru aplicarea la nivelul pielii, dar există anumite zone care
trebuie evitate. Nu aplicaţi uleiuri pe sau aproape de interiorul nasului, urechii interne, ochilor, pielea ruptă
sau alte zone sensibile.
 acă pielea începe să devină roșie, cu mâncărime sau arde după aplicarea unui ulei, îndepărtaţi uleiul de
D
pe piele ștergând ușor zona cu o cârpă moale, apoi alternaţi între adăugarea unui ulei purtător precum
Uleiul de Cocos Fracţionat și ștergerea ușoară a zonei.
La consumarea uleiurilor esenţiale, o picătură sau două sunt tot ce aveţi nevoie pentru o singură utilizare.
Puteţi adăuga ulei direct în apă sau în alt lichid sau plasaţi uleiul într-o capsulă goală și înghiţiţi.
 opiii sunt, în general, mai sensibili la uleiurile esenţiale decât adulţii. Este mai bine să diluaţi un ulei
C
esenţial înainte de-al aplica local unui copil și se recomandă să începeţi alicarea de la nivelul picioarelor.
Pentru copiii cu vârsta sub doi ani, aplicarea aromatică prin difuzor este un loc bun pentru a începe.
 eoarece uleiurile dōTERRA sunt atât de puternice, asiguraţi-vă că acestea sunt utilizate numai sub
D
supravegherea adulţilor. dōTERRA vă recomandă să păstraţi uleiurile într-un loc înalt, greu accesibil.
Depozitaţi uleiurile cu reductorul de orificiu inclus în flacon și capacul bine închis.
 acă aveţi întrebări legate de utilizarea uleiurilor esenţiale pentru nevoile dumneavoastră speciale,
D
discutaţi cu furnizorul dumneavoastră de îngrijire medicală calificat.
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Uleiuri Esențiale Unice
Luate din unele dintre cele mai pure surse naturale de pe pământ, uleiurile esenţiale
unice dōTERRATM își propun să aducă potenţa și simplitatea naturii direct în casa
ta. Fiecare ulei unic dōTERRA are chimie și aromă unică, oferind un set exclusiv de
beneficii pentru utilizator. Indiferent de nevoile sau preferinţele dumneavoastră,
varietatea de uleiuri și utilizările lor ușurează găsirea unui ulei esenţial dōTERRA care
oferă o soluţie naturală pentru multe dintre problemele dumneavoastră de zi cu zi.
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Tuia (Arborele Vieţii)
Uleiul nostru esenţial de tuia provine din inima copacului Thuja plicata. Această sursă unică de ulei esenţial
de tuia conţine un profil chimic distinct și este concentrat în mod unic în thujatul de metil cunoscut drept
„arborele vieţii", Tuia este maiestuos în dimensiuni și bogat în beneficii unice.

Beneficii Primare:
— Agent de purificare
— Promovează pielea curată, cu aspect sănătos
— Aromă liniștitoare, calmantă

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 e amestecă câte o picătură de Tuia și 125 ml de apă într-o sticlă de pulverizare, se pulverizează pe
S
suprafeţe și pe mâini.
Aplicaţi pe încheieturi și glezne înainte de drumeţii sau activităţi în aer liber.
Amestecă patru picături de Tuia și două picături de Lămâie cu Ulei de Cocos Fracţionat pentru un
conservant natural pentru lemn care și finisează.
Combinaţi cu Cedrul și Arborele de Tămâie pentru a crea un parfum făcut în casă.
Utilizaţi în timpul meditaţiei pentru o senzaţie de pace și liniște.

Uleiuri Esenţiale Unice

Busuioc
Busuiocul este esenţial pentru gătit, și se folosește pentru a spori gustul mâncărurilor în cadrul culturilor
din întreaga lume. Această plantă face parte din familia mentei și este excelentă pentru a adăuga o aromă
proaspătă, de plante, cărnurilor, pastelor și antreurilor.

Beneficii Primare:
— Oferă un sentiment de vigilenţă
— Adăugă o aromă proaspătă, pe bază de plante, la o varietate de feluri de mâncare
— Aromă liniștitoare, calmantă

Utilizări:
■

■

■

■

 upă o zi plină de sporturi sau activităţi, aplicaţi câteva picături de ulei de Busuioc pe zonele pielii care
D
simţiţi că ar avea nevoie de calmare.
Amestecaţi uleiul de Busuioc, uleiul de măsline, sarea și piperul pentru un sos de salată rapid și ușor.
Pentru o alternativă mai sănătoasă la sosurile cumpărate în magazin, preparaţi-vă propriul sos pentru paste
cu roșii proaspete, usturoi, ulei de Busuioc și ceapă.
Combinaţi uleiul de Busuioc și uleiul Wintergreen cu
un ulei de purtător, apoi masaţi pe ceafă pentru a
reduce stresul și pentru a răci pielea.
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Bergamotă
Bergamota este o plantă citrică delicată, care necesită o climă și un sol special pentru a se dezvolta.
Italienii au folosit Bergamota de ani de zile pentru a reduce stressul și pentru a calma și întineri pielea.
Bergamota este unică între uleiurile de citrice datorită capacităţii sale de a binedispune și de a calma.

Beneficii Primare:
— Liniștitor pentru piele
— Utilizat în terapia de masaj pentru beneficiile sale calmante
— Promovează o dispoziţie pozitivă

Utilizări:
■

■

■

■

■
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Aplicaţi pe piele în timp ce faceţi duș și bucuraţi-vă de beneficiile sale de purificare a pielii.
Utilizaţi Ulei de Cocos Fracţionat dōTERRA pentru un masaj calmant și relaxant.
Aplicaţi pe tălpi înainte de culcare pentru a promova un somn odihnitor.
Adăugaţi una sau două picături la curăţitorul dumneavoastră DIY de îngrijire a pielii.
Schimbaţi ceaiul obișnuit la Earl Grey cu adăugarea de Bergamotă.

Uleiuri Esenţiale Unice

Piper Negru
Cunoscut mai mult pentru utilizarea în bucătărie, uleiul esenţial de Piper Negru adaugă o explozie de aromă
meselor și poate fi ingerat sau folosit aromatic pentru o varietate de beneficii pentru sănătate.

Beneficii Primare:
— Îmbunătăţește aroma mâncării
— Bogată în monoterpene și sesquiterpene
— Oferă o senzaţie caldă pe piele atunci când este aplicată local

Utilizări:
■

■

■

■

■

 reaţi un masaj călduţ, liniștitor prin combinarea a două picături cu Ulei de Cocos Fracţionat.
C
Adăugaţi o picătură la carne, supe, antreuri și salate.
Adaugă o picătură de Ulei Esenţial de Piper Negru când marinezi friptura.
Combinaţi Piperul Negru cu uleiul de Coriandru pentru a-i oferi mesei următoare un gust ușor condimentat.
Ingeraţi o picătură în fiecare zi pentru beneficii antioxidante.
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Blue Tansy
Numele de Blue Tansy este parţial derivat din nuanţa sa vie de albastru. Blue Tansy are un parfum dulce,
cald și un efect calmant care poate fi benefic pentru piele, minte și corp. (Diluează pentru a minimiza o
potenţială pătare.)

Beneficii Primare:
— Oferă un confort liniștitor specific
— Ajută la diminuarea apariţiei petelor
— Oferă o senzaţie liniștitoare atunci când este aplicat pe piele

Utilizări:
■

■

■

■

■

■
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 asaţi pielea cu Ulei de Cocos Fracţionat sau loţiune după o zi lungă de muncă sau un exerciţiu intens.
M
Adăugaţi o picătură în hidratantul sau curăţitorul favorit.
Aplicaţi pe iritaţii minore ale pielii pentru un efect liniștitor.
Aplicaţi pe piept cu Mentă pentru a promova sentimentele de respiraţie ușoară.
Masează durerile musculare cu Blue Tansy
și loţiune pentru a ajuta corpul în procesul
de regenerare naturală.
Adăugaţi o picătură la tonerul facial al
adolescentului dumneavoastră pentru a
diminua apariţia petelor.

Uleiuri Esenţiale Unice

Cardamom
Utilizat adesea pentru condimentarea mâncărurilor şi a băuturilor, uleiul esenţial de Cardamom este util în
bucătărie şi poate contribui şi la sănătatea digestivă.

Beneficii Primare:
— Condiment aromat pentru gătit şi coacere
— Poate ajuta la ameliorarea indigestiei
— Conţinut ridicat de 1,8-cineol

Utilizări:
■

■

■

■

■

 tilizaţi o picătură intern, ca parte a unui regim zilnic de sănătate.
U
Adăugaţi o picătură în apa de baie pentru o senzaţie de calm şi relaxare.
Adăugaţi la pâine, smoothie-uri, carne şi salate pentru a spori savoarea mâncării.
Aplicaţi local pentru o stare de deschidere şi claritate mintală.
Utilizaţi Cardamom intern după o masă grea sau copioasă, pentru a înlesni procesul natural de digestie.
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Cassia
O rudă apropiată a Scorţișoarei, Cassia are o aromă puternică, picantă, care poate fi folosită
în cantităţi mici pentru a transforma orice amestec de ulei esenţial. Cassia a fost folosită de
mii de ani pentru a menţine sănătatea fizică și pentru a promova bunăstarea emoţională.

Beneficii Primare:
— Creează o aromă caldă, înălţătoare
— Folosit la gătit ca înlocuitor pentru scorţișoară
— Liniștește corpul atunci când este aplicat local

Utilizări:
■

■

■

■
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 tilizaţi Cassia ca înlocuitor pentru scorţișoară în plăcinte și pâine, sau individual într-o
U
multitudine de antreuri și deserturi.
Combinaţi o picătură de Cassia cu Ulei de Cocos Fracţionat și masaţi în mușchi pentru o
senzaţie de încălzire.
Combinaţi cu Cuișoară și Ghimbir în timpul lunilor reci pentru un miros cald și liniștitor.
Combinaţi o picătură cu Ulei de Lămâie într-un pahar de apă și beţi dimineaţa înainte de
micul dejun.

Uleiuri Esenţiale Unice

Cedru
Cedrul emite o aromă caldă și lemnoasă care inspiră sentimente de bunăstare și vitalitate și este adesea
folosit în timpul masajului pentru a relaxa și liniști.

Beneficii Primare:
— Promovează relaxarea
— Ajută la menţinerea aspectului sănătos al pielii
— Conţine proprietăţi de curăţare

Utilizări:
■

■

■

■

■

■

În timpul rutinei faciale, adăugaţi una până la două picături la tonerul facial sau la crema hidratantă pentru
a promova o piele curată cu aspect sănătos.
Puneţi câteva picături pe o bucată de vată și lăsaţi în dulapuri sau alte zone pentru a ţine moliile la distanţă.
Adăugaţi Ulei de Cedru în apa de baie pentru o experienţă spa relaxantă.
Înainte de a face exerciţii, masaţi una până la două picături pe piept pentru a menţine vitalitatea.
Combinaţi cu loţiune și șamponaţi pe piele pentru a evoca sentimente de bunăstare.
Îmbunătăţiţi apariţia imperfecţiunilor pielii prin aplicarea directă a unei picături în zona afectată.
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Coriandru (Frunze)
Uleiul esenţial de Coriandru adaugă o aromă proaspătă, pe bază de plante la o varietate de mese și
antreuri și are mai multe beneficii interne.

Beneficii Primare:
— Aromă curăţitoare și limpezitoare
— Se amestecă bine cu uleiurile citrice
— Oferă mâncării o aromă proaspătă și gustoasă

Utilizări:
■

■

■

■
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 upă ce aţi servit masă mare sau greoaie, amestecaţi o picătură de Ulei Coriandru cu câte 125 ml de lichid
D
și beţi încet.
Încercaţi să înlocuiţi planta de coriandru cu o singură picătură de Ulei de Coriandru în toate mâncărurile
preferate precum guacamole, salsa, salată și reţete de sos.
Aplicaţi local la nivelul unghiilor de la mâini și picioare pentru a le menţine aspectul curat și sănătos.
Difuzorul de citrice amestecă condimentele cu Ulei de Coriandru pentru o aromă proaspătă, dulce și pe
bază de plante.

Uleiuri Esenţiale Unice

Scorţișoară
Scorţișoara este frecvent utilizată în clătirea gurii și a gingiilor și are o istorie lungă de utilizare culinară,
adăugând un gust condimentat la deserturi, antreuri și băuturi calde. Datorită conţinutului ridicat de
cinamaldehidă, este necesară o singură picătură pentru beneficii interne.

Beneficii Primare:
— Promovează sănătatea orală
— Îmbunătăţește aroma băuturilor, a pâinii, a deserturilor și a antreurilor
—Oferă o senzaţie caldă, liniștitoare atunci când este aplicată local

Utilizări:
■

■

■

 dăugaţi o picătură la o ceașcă de ceai cu miere și beţi încet pentru a calma durerile gâtul.
A
Adăugaţi o picătură la o cantitate de 100 ml de apă și faceţi gargară pentru o clătire eficientă a gurii și o
respiraţie proaspătă.
În următoarea reţetă care include scorţișoara, înlocuiţi scorţișoara cu Ulei de Scorţișoară pentru o aromă
delicios de picantă.
Diluaţi cu Ulei de Cocos Fracţionat pentru a crea un
masaj de încălzire pentru articulaţii reci și dureroase.
Într-o oală mare de apă, amestecaţi Ulei de
Scorţișoară, Ulei de Cuișoară și anason proaspăt.
Fierbeţi la foc mic pentru o oră și bucuraţi-vă de
aroma caldă, primitoare.
■

■
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Salvie
Foarte cunoscut pentru abilităţile sale de calmare, uleiul de Salvie este relaxant, liniștitor și echilibrat - în
special atunci când este folosit pentru calmarea și liniștirea pielii.

Beneficii Primare:
— Promovează un somn odihnitor
— Promovează aspectul sănătos al părului si scalpului
— Menţine beneficii de calmare semnificative pentru piele

Utilizări:
■

■

■

■

■
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În timpul ciclului menstrual, aplicaţi pe abdomen pentru alinarea durerii.
În timpul menopauzei, utilizaţi în masaj pentru a sprijini o dispoziţie sănătoasă.
Combinaţi cu Lavandă și adăugaţi-l în apă de baie pentru o experienţă de ușurare a stresului.
Adăugaţi în șampon sau balsam pentru a promova părul și scalpul sănătos.
Combinaţi cu Ulei de Cocos Fracţionat pentru a vă masa, calma sau întineri pielea.

Uleiuri Esenţiale Unice

Cuișoare
Împreună cu beneficii interne semnificative, caracteristicile de încălzire și de curăţare ale Cuișoarei fac ca
acest ulei energizant, stimulant, să fie util în viaţa cotidiană.

Beneficii Primare:
— Ajută la curăţarea dinţilor și a gingiilor
— Folosit frecvent drept condiment pentru gătit
— Are proprietăţi antioxidante

Utilizări:
■

■

■

■

■

 atorită caracteristicilor sale calde, picante, Uleiul Esential de Cuișoare se adaugă perfect la reţetele
D
favorite de toamnă sau de sărbători.
Înainte de a vă spăla pe dinţi, adăugaţi o singură picătură de ulei de Cuişoare în 125 ml de apă şi faceţi
gargară timp de 30 de secunde.
Adăugaţi o picătură la periuţa de dinţi înainte de a adăuga pastă de dinţi pentru a promova dinţii curaţi și
respiraţia proaspătă.
Combinaţi cu loţiune pentru un masaj de încălzire.
În loc să folosiţi cuișoare uscate, utilizaţi Ulei de Cuișoare pentru a gusta atunci când coaceţi bunătăţi.
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Copaiba
Uleiul esenţial de Copaiba derivă din rășina copacului Copaiba
și a fost folosit în practicile tradiţionale de sănătate de către
nativii din Brazilia. Uleiul de Copaiba este utilizat pe scară largă
în produse cosmetice și parfumuri.

Beneficii Primare:
— Conţine proprietăţi antioxidante
—Promovează pielea curată și netedă
—Reduce apariţia petelor

Utilizări:
■

■

■

■
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 dăugaţi în hidratantul dumneavoastră pentru a îmbunătăţi
A
aspectul de piele sănătoasă.
Combinaţi cu Ulei de Scorţișoară pentru o aromă revigorantă.
După activitate intensă, aplicaţi Copaiba cu Ulei de Cocos
Fracţionat pe picioare pentru un masaj liniștitor.
Puneţi o picătură în cadă pentru o baie de relaxare și revigorantă.

Uleiuri Esenţiale Unice

Coriandru (Seminţe)
Cu o aromă proaspătă, erbacee, coriandrul poate liniști mintea și corpul. Seminţele de coriandru au fost
ingerate timp de secole datorită conţinutului lor ridicat de linalool.

Beneficii Primare:
— Adăugă o aromă erbacee la o varietate de feluri de mâncare
— Promovează relaxarea
— Ajută la menţinerea unui ten curat

Utilizări:
■

■

■

■

■

 ucuraţi-vă de o picătură în apă după ce aţi servit mese mari.
B
Consumaţi o picătură zilnic pentru a promova bunăstarea internă și vitalitatea.
Aplicaţi pe pielea grasă pentru a menţine un ten cu aspect curat.
Masează pe ceafă sau pe tălpi pentru a promova sentimente de relaxare.
După un scurt antrenament, aplicaţi pe picioare pentru un masaj liniștitor.
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Chiparos
Mirosul curat și revigorant al uleiului esenţial de Chiparos este benefic pentru stimularea emoţiilor,
promovând în același timp energia și vitalitatea. Utile pentru îmbunătăţirea stării de spirit și îmbunătăţirea
calităţii pielii, este important de reţinut că uleiul de Chiparos nu trebuie ingerat.

Beneficii Primare:
— Promovează sentimente de energie și vitalitate
— Îmbunătăţește aspectul pielii
— Stimulează dar și împământează emoţiile, făcându-l util pentru gestionarea stării de spirit

Utilizări:
■

■

■

■
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Înainte de o perioadă lungă de timp, aplicaţi pe laba piciorului și pe picioarei pentru o stimulare energizantă.
Aplicaţi două picături de Chiparos pe piept înainte de grădinărit pentru a promova vitalitatea.
Combinaţi cu sarea Epsom într-o baie caldă pentru a vă relaxa după o zi lungă și stresantă.
Aplicaţi Chiparos pentru a reduce
apariţia petelor și pentru a îmbunătăţi
aspectul pielii grase.

Uleiuri Esenţiale Unice

Eucalipt
dōTERRA Eucalipt provine din copaci veșnic verzi, care cresc până la 50 de metri înălţime. Structura chimică a
Eucaliptului îl face ideal pentru promovarea respiraţiei ușoare și pentru crearea unui masaj liniștitor.

Beneficii Primare:
— Promovează sentimente de relaxare
— Promovează sănătatea orală și împrospătează respiraţia
— Susţine căile respiratorii libere și respiraţia ușoară

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi o picătură la un hidratant la alegerea dumneavoastră și aplicaţi pe piele în mișcări circulare.
A
Plasaţi trei picături de Eucalipt în partea de jos a dușului pentru a revigora simţurile.
În timpul menstruaţiei, masaţi zilnic în partea inferioară a abdomenului pentru suport liniștitor.
Adăugaţi o picătură pe o bucată de vată și plasaţi-o în pantofi, sertare de îmbrăcăminte sau în alte locuri în
care se acumulează mirosuri neplăcute.
Se amestecă cu Lămâie și Mentă pentru un miros revitalizant.
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Fenicul
Folosit de secole într-o varietate de aplicaţii, feniculul este cunoscut pentru aroma sa unică de lemn dulce.

Beneficii Primare:
— Adiţie aromată la supe, sosuri și salate
— Calmant și liniștitor atunci când sunt aplicate local
— Promovează sentimentele de încredere și de energie

Utilizări:
■

■

■
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 plicaţi una până la două picături local pentru un efect calmant și liniștitor.
A
Adăugaţi o picătură de fenicul în apă sau ceai atunci când încercaţi să evitaţi zahărul procesat și dulciurile.
Se diluează cu un ulei cărăuș și se freacă în partea de jos a abdomenului în timpul călătoriilor lungi de
mașină pentru a preveni răul de mișcare.

Uleiuri Esenţiale Unice

Frankincense Touch

Bucuraţi-vă de avantajele Arborelui de Tămâie
într-o bază de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal
pentru copii și persoane cu piele sensibilă.

Tămâie
Din cauza compoziţiei sale chimice, Uleiul de Tămâie deţine proprietăţi semnificative de reînnoire care îi
conferă o varietate de utilizări. Timp de secole, Tămâia a fost folosită pentru calităţile sale liniștitoare și de
înfrumuseţare - în special pentru întinerirea pielii si promovarea sentimentelor de relaxare.

Beneficii Primare:
— Calmează pielea
— Diminuează apariţia imperfecţiunilor pielii
— Promovează sentimente de liniște, relaxare și bunăstare generală

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi două picături în hidratant pentru a reduce apariţia petelor și pentru întinerirea pielii.
A
Masează Tămâie pe mâini și picioare pentru un efect cald, liniștitor după o activitate intensă.
Aplicaţi Tămâie la nivelul cuticulelor și imediat sub unghii pentru menţinerea sănătăţii unghiilor de la
mâini și picioare.
Combinaţi Tămâia cu un ulei de purtător într-o sticlă de pulverizare mică și folosiţi-o ca parfum zilnic.
Aplicaţi la punctele de puls pentru a vă destinde și relaxa.
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Mușcată
De mult folosită pentru proprietăţile sale de înfrumuseţare, uleiul esenţial de Mușcată este extrem de
benefic pentru îmbunătăţirea aspectului părului și a pielii. De asemenea, a fost cunoscut pentru a ajuta la
reducerea stresului și calmarea nervilor.

Beneficii Primare:
— Susţine părul vibrant și sănătos
— Promovează pielea curată, cu aspect sănătos
— Benefică atât pentru părul uscat cât și pentru cel gras

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 plicaţi Mușcata pe piele după un duș pentru un efect de netezire.
A
Înainte de a petrece timp în aer liber, aplicaţi local.
Aplicaţi direct pe piele sau bucuraţi-vă de un tratament facial aromaterapie cu aburi pentru a
înfrumuseţa pielea.
Aplicaţi câteva picături
în șamponul sau sticla de
balsam sau faceţi propriul
dumneavoastră balsam de
păr profund
hidratant.
Combinaţi
cu loţiuni
faciale și de
corp pentru
un miros
floral, care
binedispune.

Uleiuri Esenţiale Unice

Ghimbir
Uleiul esenţial dōTERRA Ghimbir provine de la rizomul proaspăt al plantei de ghimbir. Atunci când este
folosit drept condiment în bucătărie, natura pământoasă a ghimbirului adaugă aromă la o varietate de feluri
de mâncare.

Beneficii Primare:
— Aromă cu miros plăcut și liniștitor
— Un condiment popular pentru bucătărie folosit în multe feluri de mâncare din întreaga lume
— Oferă o senzaţie de încălzire la nivelul pielii

Utilizări:
■

■

■

■


Utilizaţi
Uleiul de Ghimbir în mâncărurile preferate dulci și savuroase.
Utilizaţi într-o varietate de marinade pentru fripturi, pui sau
sosuri pentru salate.
În timpul unei plimbări lungi cu mașina, puneţi o picătură
de Ghimbir pe o bucată de vată și plasaţi-o într-un suport
pentru pahare.
Aplicaţi pe partea inferioară a abdomenului pentru un
masaj liniștitor.
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Grapefruit
În mod obișnuit cunoscut pentru gustul său acru, grapefruit-ul este fructul rotund, galben-portocaliu al
unui pom de citrice veșnic verde. Uleiul esenţial de Grapefruit este derivat din crusta acestui fruct si este
preţuit pentru numeroasele sale utilizări și beneficii.

Beneficii Primare:
— Îmbunătăţește starea de spirit
— Aromă acrișoară, acrește mâncărurile
— Promovează un sentiment de concentrare

Utilizări:
■

■

■

■
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Adăugaţi
o picătură la 125 ml de apă și beţi imediat după trezire pentru o trezire naturală.
Adăugaţi în șampon pentru un efect adăugat de curăţare și strălucire sporită.
Adăugaţi la rutina facială de seară pentru a reduce apariţia petelor.
Combinaţi cu Uleiul de Cocos Fracţionat și masaţi-l în piele pentru o experienţă liniștitoare.

Uleiuri Esenţiale Unice

Helichrysum
Lăudat pentru beneficiile sale de întinerire a pielii, uleiul de Helichrysum promovează un ten tânăr,
strălucitor, ajutând în același timp la reducerea petelor. Uleiul a fost folosit din timpuri străvechi pentru
practicile de sănătate pe bază de plante datorită numeroaselor beneficii pentru sănătate.

Beneficii Primare:
— Promovează un ten curat și tânăr
— Reduce apariţia petelor
— Reduce sentimentele de oboseală mentală

Utilizări:
■

■

■

■

 ombinaţi cu Ulei de Cocos Fracţionat și aplicaţi pentru un efect de răcire după o zi de stat în soare.
C
Adăugaţi una-două picături în hidratantul dumneavoastră facial pentru a reduce aspectul ridurilor și
pentru a promova un ten tânăr, strălucitor.
Masaţi la nivelul tâmplelor și pe ceafă pentru o senzaţie de calmare.
Aplicaţi pe punctele de puls atunci când vă lipsește motivaţia sau cînd trebuie să vă concentraţi mai mult.
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Jasmine Touch
Considerată „Regina florilor”, iasomia este apreciată pentru mireasma sa deosebită şi pentru abilitatea de
a estompa aspectul imperfecţiunilor pielii şi de a contribui la un ten sănătos şi strălucitor.

Beneficii Primare:
— O mireasmă plăcută cu o aromă care aduce optimism
— Estompează aspectul imperfecţiunilor pielii
— Promovează un ten strălucitor, cu un aspect sănătos

Utilizări:
■

■

■

■

■
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Aplicaţi local pe zonele cu probleme ale tenului.
Aplicaţi după duşul de dimineaţă pentru a începe ziua într-un mod plăcut.
Folosiţi la masaj pentru o experienţă calmantă şi relaxantă.
Aplicaţi pe încheieturile mâinilor şi pe gât pentru un parfum personal unic.
Introduceţi amestecul în rutina de îngrijire a pielii pentru un ten cu aspect sănătos.

Uleiuri Esenţiale Unice

Lenupăr
Extrasă din boabele unui copac conifer, uleiul esenţial de Ienupăr oferă beneficii emoţionale și fizice
superbe și poate fi, de asemenea, utilizat pentru curăţarea și purificarea aerului.

Beneficii Primare:
— Adăugă un gust picant la sosuri și deserturi
— Acţionează ca toner natural pentru piele
— Are un efect calmant, de împământare

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi o picătură în apă sau băuturi citrice pentru un impuls neașteptat de aromă.
A
Ingeraţi o picătură în fiecare zi ca antioxidant natural.
Combinaţi cu uleiurile de citrice pentru o aromă curată și răcoritoare.
Folosiţi în clătirea orală pentru a vă ajuta să păstraţi aspectul curat și sănătos al gingiilor, dinţilor și gurii.
Aplicaţi o picătură pe piele pentru a promova un ten sănătos.
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Lavandă
Mirosul floral, aerisit al uleiului esenţial de Lavandă poate produce beneficii calmante, liniștitoare și
relaxante. Pentru că oferă utilizatorului beneficii reconfortante pentru mai multe zone ale corpului și ale
minţii, uleiul de Lavandă are aplicaţii aparent nelimitate.

Beneficii Primare:
— Calmează iritaţiile ocazionale ale pielii
— Diminuează aspectul imperfecţiunilor pielii
— Oferă calităţi relaxante care pot contribui la
promovarea unui somn liniștit

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi în șampon pentru a vă ajuta să păstraţi
A
un păr gros și sănătos.
Aplicaţi o picătură pe piele pentru a ușura
iritarea ocazională a pielii.
Combinaţi câteva picături cu apă într-o sticlă
de pulverizare și pulverizează pe pernă
înainte de culcare.
Masaţi picioarele copilului
dumneavoastră cu ulei de Lavandă
pentru a promova un somn odihnitor.
Adăugaţi ulei de Lavandă la reţetele
naturale de cosmetice pentru a
masca mirosul altor ingrediente.

Lavender Touch

Bucuraţi-vă de avantajele
Lavandă într-o bază de Ulei
de Cocos Fracţionat. Ideal
pentru copii și persoane cu
piele sensibilă.
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Uleiuri Esenţiale Unice

Lămâie
Renumit pentru abilităţile sale de curăţare și revigorare, Lămâia este unul dintre produsele cele mai bine
vândute dōTERRA datorită versatilităţii sale. Indiferent dacă este folosit ca agent natural de purificare în
organism sau în casă, uleiul esenţial de Lămâie deţine nenumărate beneficii pentru orice utilizator.

Beneficii Primare:
— Proprietăţi care ajută la creșterea și energizarea stării de spirit
— Mâncare aromată acrișoară
— O adiţie folositoare în săpunurile și detergenţii de casă

Utilizări:
■

■

■

■

 dăugaţi ulei de Lămâie în apă pentru un gust răcoritor sau ca o alternativă la sucurile carbogazoase și
A
băuturile zaharoase.
Adăugaţi la bunătăţile preferate și la reţetele de desert pentru un gust dulce și zemos.
Adăugaţi una până la două picături de ulei de Lămâie într-o sticlă de pulverizare cu soluţie de curăţare
pentru un miros revigorant în timp ce curăţaţi mesele, blaturile și alte suprafeţe.
Combinaţi cu săpunul de mâini și frecaţi mâinile bine, mai ales după ce aţi lucrat cu grăsime și murdărie.
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Lamâiţă
Lamâiţa are o aromă erbaceecare poate spori gradul de conștientizare și este ideală pentru terapia prin
masaj. De ani de zile, Lămâiţa a fost folosită în bucătăria asiatică pentru supe, ceaiuri și mâncăruri cu curry,
precum și la pește, carne de pasăre, carne de vită și fructe de mare.

Beneficii Primare:
— Aromă erbacee, afumată produselor alimentare
— Purifiant și tonifiant
— Îmbunătăţește gradul de conștientizare și promovează pozitivitatea

Utilizări:
■

■

■

■

■

■
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 aceţi propriile lumânări cu Lamâiţă și plasaţi-le
F
afară în timpul picnicurilor și a evenimentelor în
aer liber.
Utilizaţi pentru a aroma antreurile și diversele
mâncăruri pe bază de carne.
Se diluează uleiul, apoi se freacă sau se
pulverizează pe piele înainte de a ieși afară.
Combinaţi cu Arbore de ceaiși aplicaţi la
nivelul unghiilor de la picioare pentru unghii
curate și sănătoase.
Diluaţi cu Ulei de Cocos Fracţionat și
aplicaţi după ce faceţi exerciţii fizice
pentru un sentiment de revigorare.
Combinaţi cu Ulei de Cocos Fracţionat și
aplicaţi pe mușchi și pe articulaţii pentru
un masaj liniștitor.

Uleiuri Esenţiale Unice

Lămâie verde
Presat la rece, de la coaja de lămâie verde proaspătă, uleiul esenţial de Lămâie Verde dōTERRA este
răcoritor și energizant atât în aromă, cât și în gust.

Beneficii Primare:
— Aromă dulce-acrișoară produselor alimentare
— Are efecte pozitive asupra dispoziţiei, cu proprietăţi stimulante și revigorante
— Purifică aerul

Utilizări:
■

■

■

■

■


Adăugaţi
o picătură de lămâie verde la băuturi răcoritoare, smoothies și orice alt tip de băuturi pentru un
gust zemos.
Adăugaţi o picătură în salsa făcută în casă sau cumpărată de la magazin.
Combinaţi cu curăţitorul facial sau cu șamponul pentru proprietăţi suplimentare de curăţare.
Puneţi câteva picături de Lămâie Verde
pe o bucată de vată pentru a ajuta
la îndepărtarea petelor de
grăsime și a reziduurilor
de autocolant.
Adăugaţi o picătură
de Lămâie Verde
în apa potabilă
pentru beneficii
antioxidante.
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Măghiran
Recunoscut în mod obișnuit
pentru capacitatea sa de a
condimenta mâncărurile, uleiul esenţial
de Măghiran este un aditiv unic pentru gătit.
Aroma erbacee a uleiului de Măghiran poate fi folosită
în supe, tocăniţe, sosuri pentru salată și în orice fel de sosuri.

Beneficii Primare:
— Adaos de gătit cald, erbaceu
— Aromă calmantă
— Susţine bunăstarea generală când este ingerat

Utilizări:
■

■

■

■
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Adăugaţi
ulei esenţial de Măghiran în următoarea reţetă care solicită măghiran uscat.
Aplicaţi pe ceafă pentru a diminua stresul.
Aplicaţi pe laba piciorului unui copil agitat înainte de somn.
Aplicaţi pe mușchi înainte și după exerciţii fizice.

Uleiuri Esenţiale Unice

Melaleuca Touch

Bucuraţi-vă de avantajele
Melaleuca într-o bază de
Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal
pentru copii și persoane cu
piele sensibilă.

Arbore
de Ceai
Cel mai frecvent cunoscut sub numele de
„Arbore de Ceai", uleiul esential Melaleuca
are peste 92 de compuși diferiţi și aplicaţii
nelimitate. Aroma din Melaleuca este
proaspătă, verde și înălţătoare, în timp ce
uleiul în sine poate fi folosit zilnic pe piele
pentru proprietăţile sale de curăţare și întinerire.

Beneficii Primare:
— Oferă beneficii de întărire și întinerire pentru păr, piele și unghii
— Proprietăţi de curăţare
— Susţine un ten sănătos

Utilizări:
■

■

■

■

■

 upă exerciţii fizice, aplicaţi Melaleuca pe mușchii dureroși pentru a o alinare ușoară.
D
Adăugaţi cinci picături de Melaleuca într-o sticlă de pulverizare cu apă și utilizaţi pe suprafeţele de uz casnic.
Combinaţi Melaleuca și Cedru și aplicaţi pe faţă după bărbierit pentru un ten tonifiat.
Pentru iritaţiile ocazionale ale pielii, aplicaţi una sau două picături de ulei de Melaleuca pe zona afectată.
Utilizaţi diluat în locul cremelor aspre, care usucă tenul, pentru ameliorarea acneei și eczemelor.
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Roiniţă
Un ulei rar, care este dificil de aprovizionat si de produs, Roiniţadeţine o varietate de beneficii pentru
sănătate și este cunoscut pentru îmbunătăţirea dispoziţiei si calmarea nervilor sau tensiunii.

Beneficii Primare:
— Promovează relaxarea și poate contribui la crearea unui mediu de somn liniștitor
— Calmează sentimentele de tensiune și nervozitatea
— Întinerește pielea și părul

Utilizări:
■

■

■

■
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 dăugaţi în hidratantul dumneavoastră sau într-o sticlă de pulverizare
A
cu apă și pulverizaţi pe faţă pentru a întineri pielea și pentru a
reîmprospăta mintea.
Se freacă pe frunte, umeri sau piept pentru sentimente de
calm și pentru a promova bunăstarea emoţională.
Înainte de un discurs, prezentare sau performanţă
importantă, aplicaţi una sau două picături de
ulei esenţialde Roiniţă pe palmele mâinilor și
respiraţi încet și adânc.
Creaţi-vă propriul potpourri cu ulei de
Roiniţă și ţineţi pe noptieră.

Uleiuri Esenţiale Unice

Mir
Uleiul esenţial de Mir este derivat
din rășina cleioasă a copacului mic
și spinos de Mir și a fost folosit de
secole pentru multe beneficii pentru
sănătate. Înregistrările antice arată că
Mirul a fost considerat atât de valoros,
încât a fost uneori evaluat la greutatea
sa în aur.

Beneficii Primare:
— Ajută la promovarea echilibrului emoţional și a sentimentelor de bunăstare
— Oferă beneficii de curăţare, în special pentru gât și gură
— Calmează pielea în timp ce susţine un ten curat, cu aspect tânăr

Utilizări:
■

■

■

■

 dăugaţi două picături de Mir, 125 ml de apă caldă și miere într-o cană și beţi încet pentru a calma
A
mâncărimi sau dureri în gât.
Adăugaţi o picătură la pasta de dinţi pentru beneficii suplimentare de curăţare.
Aplicaţi pe punctele de puls înainte de a studia sau de a lucra pentru promovarea conștientizării și
îmbunătăţirea stării de spirit.
Adăugaţi în hidratant pentru a reduce aspectul liniilor fine și a ridurilor.
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Neroli Touch
Uleiul esenţial Neroli derivă din florile arborelui de portocale amare. Aroma uleiului esenţial de Neroli a fost
cunoscută pentru sprijinirea relaxării, îmbunătăţirea stării de spirit, reducerea sentimentelor de anxietate și
pentru promovarea bunăstării generale.

Beneficii Primare:
— Promovează o dispoziţie pozitivă
—Încurajează relaxarea
— Calmează pielea în timp ce susţine un ten cu
aspect tânăr

Utilizări:
■

■

■

■
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 ombinaţi Neroli și Lavandă pentru un masaj
C
aromatic relaxant.
Aplicaţi pe ceafă pentru a ușura tensiunea.
Includeţi în rutina de înfrumuseţare pentru o
strălucire tinerească.
Aplicaţi la punctele de puls înainte de un
interviu pentru a calma nervii și a crește
încrederea în sine.

Uleiuri Esenţiale Unice

Oregano
Oregano este unul dintre cele mai puternice uleiuri esenţiale și a fost folosit de secole în practicile
tradiţionale. Extras din frunzele parfumate ale plantei de oregano, Origanum vulgare, uleiul esenţial de
Oregano și-a făcut loc în cărţile de bucate și dulapurile din întreaga lume.

Beneficii Primare:
— Produse alimentare picante,
cu aromă erbacee
— Asigură proprietăţi
antioxidante
— Oferă o senzaţie de încălzire
a pielii (întotdeauna diluaţi cu
ulei de purtător înainte de a
aplica direct pe piele)

Utilizări:
■

■

■

■

 uneţi o picătură în locul
P
oregano-ului uscat în sos de
spaghete, sos de pizza sau
pe friptură.
Pentru un detergent rapid și
ușor, de uz casnic, puneţi 10
picături de ulei de Oregano
într-o sticlă de pulverizare
mare cu apă.
Adăugaţi o picătură la o reţetă
tradiţională de supă de pui
pentru un gust unic, neașteptat.
Combinaţi uleiul de Oregano cu
alte condimente italiene precum
busuioc, rozmarin și cimbru.

Oregano Touch

Bucuraţi-vă de avantajele Oregano într-o bază
de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal pentru copii și
persoane cu piele sensibilă.
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Paciuli
Recunoscut pentru mirosul complet, de mosc-dulce, uleiul de Paciuli are beneficii semnificative pentru
piele, oferind în același timp un efect de echilibrare, împământare a emoţiilor.

Beneficii Primare:
— Ajută la echilibrarea emoţiilor
— Promovează un ten strălucitor și neted
— Ajută la reducerea imperfecţiunilor pielii, a petelor și apariţiei ridurilor

Utilizări:
■

■

■

■
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 dăugaţi în hidratantul zilnic pentru a ajuta la reducerea apariţiei petelor.
A
Combinaţi cu alte uleiuri esenţiale pentru un parfum cu miros dulce, de mosc.
Combinaţi cu părţi egale de ulei de Mentă și aplicaţi pe frunte, tâmple sau ceafă după o zi lungă de lucru.
Combinaţi 1 gram de praf de copt, 25 ml apă, o picătură de ulei de Mentă și o picătură de ulei de Paciuli
pentru a crea o apă de gură pentru uz zilnic.

Uleiuri Esenţiale Unice

Mentă
În mod consistent, unul dintre cele mai bine vândute produse dōTERRA, uleiul de Mentă are o gamă largă de
beneficii de la aromarea subtilă a deserturilor și antreurilor, până la împrospătarea respiraţiei. Ulei esenţial
de Mentă este întotdeauna util de avut la îndemână.

Beneficii Primare:
—Revigorează și stimulează simţurile
—Liniștește un stomac deranjat
—Promovează sănătatea orală

Utilizări:
■

■

■

■

■

 asaţi pe gât și umeri pentru a ușura sentimentele de tensiune, diluaţi cu ulei purtător.
M
Adăugaţi la comprese cu apă rece sau la baia pentru picioare pentru a vă răcori atunci când sunteţi supraîncălzit.
Aplicaţi la punctele de puls cu un ulei cărăuș atunci când vă simţiţi obosiţi sau cu energie scăzută.
Utilizaţi o picătură de Mentă cu ulei de Lămâie în apă pentru o clătire a gurii răcoritoare.
Adăugaţi o picătură la o ceașcă de ceai cald și beţi ușor pentru a calma un stomac deranjat.

Peppermint Touch

Bucuraţi-vă de avantajele Mentă
într-o bază de Ulei de Cocos
Fracţionat. Ideal pentru copii și
persoane cu piele sensibilă.

Mentă Biluţe

Aceste biluţe vegetale oferă toate beneficiile Mentei
şi împrospătează respiraţia.
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Petitgrain
Uleiul esenţial de Petitgrain provine din arborele de portocale amare, care are
o istorie lungă de utilizare în practicile tradiţionale de sănătate. Petitgrain oferă
beneficii de calmare și relaxare pentru a ușura sentimentele de tensiune și stres.

Beneficii Primare:
—Aromă calmantă și relaxantă
—Promovează un somn odihnitor
—Asigură proprietăţi antioxidante

Utilizări:
■

■

■
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Înainte de a merge la culcare, adăugaţi câteva picături de Petitgrain împreună cu
Lavandă sau Bergamotă pe perne și lenjeria de pat.
Populară în rândul bărbaţilor și femeilor, Petitgrain poate fi folosit în spray-uri de corp,
loţiuni și parfumuri pentru un miros floral personalizat.
Așezaţi câteva picături pe un prosop de spălat sau lufă împreună cu săpun și bucuraţi-vă
de un miros relaxant în timp ce faceţi duș.

Uleiuri Esenţiale Unice

Mușeţel Roman
Deși frecvent utilizate pentru a adăuga aromă la ceai, Mușeţelul Roman are un efect calmant care poate fi
benefic pentru piele, minte și corp.

Beneficii Primare:
—Promovează pielea cu aspect tânăr
—Promovează sănătatea părului și scalpului
—Creează un miros dulce, floral, care calmează mintea

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi pe piept pentru a încuraja sentimente de bunăstare.
A
Aplicaţi pe tălpi înainte de culcare.
Adăugaţi o picătură de Mușeţel Roman pentru a obţine un efect de netezire.
Creează-ţi propriul bulgăre mineral de baie utilizând Mușeţelul Roman și sarea Epsom.
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Rose Touch
Procesul intensiv și delicat de recoltare și distilare a petalelor de trandafir produce o aromă dulce,
renumită în industria parfumurilor și uleiurilor esenţiale. Rose Touch poate promova un tonus sănătos,
uniform al pielii și poate fi folosit ca un parfum personal romantic.

Beneficii Primare:
—Înălţător emoţional
—Ajută la echilibrarea nivelului de hidratare în piele
— Reduce apariţia imperfecţiunilor pielii

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 plicaţi pe gât și încheieturi
A
ca un parfum personal.
Use in massage for an
elevating, enriching
experience.
Aplicaţi pe gât și tălpi pentru o
înălţare emoţională.
Adăugaţi la rutina de îngrijire a
pielii pe timpul nopţii pentru a
ajuta la echilibrarea nivelului de
hidratare din piele.
Aplicaţi în zonele de îngrijorare
de două ori pe zi pentru a reduce
apariţia imperfecţiunilor pielii.

Uleiuri Esenţiale Unice

Rozmarin
Împreună cu aplicaţiile sale culinare, Rozmarinul are multe beneficii; mult timp venerat de experţi,
Rozmarinul a fost considerat sacru de culturile antice grecești, romane, egiptene și ebraice. Aroma erbacee
și energizantă a Rozmarinului este frecvent folosită în aromaoterapie și masaj.

Beneficii Primare:
—Adăugă o aromă savuroasă, erbacee la carne și mâncărurile de specialitate
—Ajută la reducerea oboselii ocazionale
—Înălţător pentru simţuri

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi o picătură de Rozmarin la carne și
A
la antreuri pentru o aromă suplimentară.
Combinaţi cu ulei de purtător și aplicaţi în
timpul masajului.
Aplicaţi la punctele de puls în timp ce studiaţi
pentru a ajuta la menţinerea concentraţiei.
Utilizaţi în timpul unui masaj al scalpului
pentru a promova un păr cu aspect bogat.
Combină Rozmarin, Arborele de Tămâie și
sarea Epsom pentru o baie de întinerire.
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Lemn de Santal Hawaiian/
Lemn de Santal
Uleiurile esenţiale din lemn de santal sunt preţuite pentru proprietăţile lor cu multe beneficii pentru piele și
capacitatea lor de a promova bunăstarea emoţională prin disiparea tensiunii.

Beneficii Primare:
—Promovează pielea netedă și sănătoasă
—Diminuează aspectul imperfecţiunilor pielii
— Utilizat frecvent în meditaţie pentru
proprietăţile sale de a aduce echilibru
sufletesc şi de a binedispune

Utilizări:
■

■

■

■
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 plicaţi două picături pe părul
A
umed pentru a vă ajuta să restabiliţi
hidratarea și strălucirea.
Adăugaţi două picături la o baie
fierbinte pentru a promova relaxarea și
a reduce stresul.
Aplicaţi două picături la un
tratament cu abur facial pentru a
ajuta pielea să se simtă hrănită
și întinerită.
Așezaţi două picături
pe aerisirea aerului
condiţionat în mașină
pentru a menţine o
stare alertă calmă în
timp ce conduceţi.

Uleiuri Esenţiale Unice

Brad Siberian
Cu un miros care amintește de pomi de Crăciun și de păduri liniștite, Bradul Siberian a fost de mult timp
recunoscut pentru a produce sentimente reconfortante, stabilizatoare și de stimulare a simţurilor.

Beneficii Primare:
—Produce un efect liniștitor, calmant
—Promovează sentimente de împuternicire, energie și stabilitate
—Ajută corpul să se relaxeze în timp ce stimulează simţurile

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi local pe piele pentru a ajuta la reducerea iritaţiilor minore ale pielii.
A
Combinaţi cu Uleiul de Cocos Fracţionat pentru o experienţă înviorătoare.
Masaţi în piele după activitate fizică viguroasă pentru confort liniștitor.
Adăugaţi una sau două picături pe podeaua dușului pentru a evoca sentimentele de încredere și vigoare.
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Menta Creaţă
Bine cunoscută pentru aroma sa
dulce și gust, Menta Creaţă este
adesea folosită în gătit, dar poate fi,
de asemenea, aplicată local. Menta Creaţă
este o alternativă mai blândă faţă de alte uleiuri
esenţiale de mentă.

Beneficii Primare:
—Curăţă gura și promovează respiraţia proaspătă
—Promovează un simţ de concentrare
—Îmbunătăţește starea de spirit când este aplicat local

Utilizări:
■

■

■

■
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 reaţi-vă propriile bomboane cu mentă utilizând ulei de Mentă Creaţă, zahăr, apă și sirop de agave.
C
Masaţi pe ceafă pentru a calma mușchii tensionaţi.
Adăugaţi o picătură la deserturi, băuturi, salate sau antreuri.
Aplicaţi o picătură de ulei de Mentă Creaţă pe deget și aplicaţi de-a lungul buzelor după aplicarea unui strat de
balsam de buze.

Uleiuri Esenţiale Unice

Nardul
Folosit din punct de vedere istoric pentru relaxare și bună-dispoziţie, uleiul esenţial de Nard promovează
sentimente calmante și poate fi purificator pentru piele.

Beneficii Primare:
—Promovează sentimente de calmare, împământare și relaxare
—Purifică și promovează o piele curată, cu o strălucire sănătoasă
—Produce o aromă înălţătoare care poate ajuta la îmbunătăţirea stării de spirit

Utilizări:
■

■

■

■

■

 plicaţi la nivelul unghiilor de la degetele de la
A
picioare, pentru un aspect curat și sănătos.
Adăugaţi Nardul la o baie caldă pentru picioare
pentru a promova relaxarea.
Combinaţi o picătură Nard cu un hidratant pentru
a netezi sau înmuia pielea.
Folosiţi cu Ulei De Cocos Fracţionat și masaţi
abdomenul pentru a promova vitalitatea.
Adăugaţi o picătură în șampon și masaţi în păr și
scalp pentru a promova un păr cu aspect tânăr.
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Mandarină
Mandarina are o istorie lungă de utilizare în practicile de sănătate pe bază de plante. Aroma dulce și
delicată a mandarinei ajută la calmarea sentimentelor anxioase și la gestionarea stresului.

Beneficii Primare:
— Curăţare și purificare
—Adaugă un gust acrișor la produse de patiserie
—Energizează și trezește simţurile

Utilizări:
■

■

■

■
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Utilizaţi-l într-un spray universal pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii și a lăsa în urmă un miros răcoritor.
Adăugaţi o picătură în apă sau suc pentru un suport antioxidant.
Creaţi o soluţie pentru clătirea coșului de gunoi cu bicarbonat de sodiu, săpun castil și ulei de Mandarină.
Combinaţi cu iaurt și brânză de vaci pentru un sos unic, savuros, de fructe.

Uleiuri Esenţiale Unice

Cimbru
Timp de secole, cimbrul a fost folosit de numeroase naţiuni și culturi pentru tămâie în temple sfinte, practici
vechi de îmbălsămare și pentru a evita coșmarurile. Așa cum istoria sa este bogată într-o varietate de
utilizări, beneficiile și utilizările diverse ale cimbrului continuă și astăzi.

Beneficii Primare:
— Aromă stimulantă
—Produse alimentare savuroase, picante
—Oferă efecte de curăţare și purificare pielii

Utilizări:
■

■

■

■

În timpul sezonului de gripă sau a lunilor de iarnă, luaţi o picătură zilnic cu apă, ceai sau alimente pentru a
promova sănătatea generală.
Creaţi un deodorant ieftin și natural cu ulei de Cimbru, praf de copt, amidon de porumb și ulei de cocos.
Folosiţi o picătură de Cimbru cu ulei de măsline și cu legume mixte și coaceţi în cuptor pentru o porţie de
mâncare încântătoare pentru orice masă.
Utilizaţi ca înlocuitor pentru Cimbru uscat.

61

Vetiver
Derivat dintr-o iarbă groasă, uleiul esenţial Vetiver este ideal pentru crearea unui mediu pașnic, deoarece
este cunoscut că are un efect calmant asupra emoţiilor.

Beneficii Primare:
—Emite un miros bogat, lemnos
—Bogat în sesquiterpene, cunocut pentru proprietăţile de împământare
—Promovează un somn odihnitor

Utilizări:
■

■

■

■
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 daugă două picături la o baie călduţă pentru o relaxare profundă.
A
După o zi dificilă la școală, ajutaţi propriul copilul să se relaxeze aplicând ulei Vetiver pe gâtul și picioarele sale.
Aplicaţi pe tălpi după o zi de stat în picioare ca parte a unui masaj liniștitor.
Utilizaţi o scobitoare pentru a ajuta la obţinerea cantităţii dorite de Vetiver din sticlă - un pic ţine foarte mult.

Uleiuri Esenţiale Unice

Portocală sălbatică
Presat la cere din coajă, Portocala Sălbatică este unul dintre cele mai bine vândute uleiuri esenţiale
ale dōTERRA, datorită aromelor sale energizante și beneficiilor multiple. Cojile portocalii sunt pline de
antioxidanţi care ajută la menţinerea sănătăţii generale.

Beneficii Primare:
— Înălţătoare pentru minte și trup
— Reîmprospătează pielea
— Bogat în monoterpene, cunoscute pentru activitatea lor antioxidantă

Utilizări:
■

■

■

■

 dăugaţi câteva picături de Portocală Sălbatică într-o loţiune fără miros și aplicaţi pe tot corpul.
A
Pentru un duș revigorant, adăugaţi câteva picături de ulei esenţial în gelul de duș.
Pentru un stimulent energizant, administraţi câte una până la două picături în palmă,
împreună cu părţi egale de Mentă și Arbore de Tămâie. Frecaţi palmele împreună și
inhalaţi adânc din palme, apoi frecaţi pe ceafă.
Utilizaţi în combinaţie cu ulei de Lămâie pentru a elimina mirosurile
neplăcute din jurul casei dumneavoastră sau din mașină.
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Wintergreen
Mentolatul ulei Wintergreen este extras
din frunzele unui arbust târâtor și conţine
o componentă chimică unică numită salicilat de metil. Această substanţă chimică conţine proprietăţi
puternice calmante și apare în mod natural în numai două plante de mesteacăn și wintergreen.

Beneficii Primare:
— Înălţător și stimulant
— Ajută la producerea unei senzaţii de încălzire
— Utilizată frecvent în gume, bomboane și pastă de dinţi

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 uneţi o picătură pe periuţa de dinţi cu o cantitate mică de pastă de dinţi și curăţaţi dinţii și gingiile timp
P
de un minut. Clătiţi cu apă.
Adăugaţi în curăţitorul facial pentru a reduce apariţia petelor.
Adăugaţi o picătură Wintergreen într-o baie caldă pentru a vă relaxa și a ușura tensiunea.
Aplicaţi pe o bucată de vată și puneţi-o în rucsacul pentru sală, coșul de gunoi sau în alte zone pentru a
masca mirosul.
Combinaţi Wintergreen și Ulei de Cocos Fracţionat pentru un masaj cald, liniștitor.

Uleiuri Esenţiale Unice

Ylang Ylang
Un ulei esential dulce și floral, Ylang Ylang folosește proprietăţi nutritive și de protecţie pentru a ajuta pielea
si părul, în timp ce îmbunătaţește starea de spirit prin reducerea sentimentelor de stres si promovarea unei
perspective pozitive.

Beneficii Primare:
—Susţine sănătatea pielii și părului
—Îmbunătăţește starea de spirit și oferă simultan un efect calmant
— Ajută la diminuarea tensiunii și stresului în timp ce promovează pozitivitatea

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi Ylang Ylang pe ceafă pentru un efect calmant, înălţător.
A
Masaţi Ylang Ylang în scalp pentru a crește aspectul părului sănătos și strălucitor.
Adaugă două picături la o baie călduţă cu sare Epsom pentru a ușura stresul și pentru a promova relaxarea.
Adăugaţi o picătură în foaia sau ghemul de lână pentru uscător pentru o prospeţime suplimentară a hainelor.
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Essential Oil Blends

Amestecuri de
Uleiuri Esențiale
IPentru a valorifica în continuare puterea uleiurilor esenţiale, dōTERRA a creat o serie
de amestecuri de ulei esenţial care combină mai multe uleiuri esenţiale unice cu alte
ingrediente naturale pentru a ajuta utilizatorul să obţină un efect mai specific dorit.
Deoarece combină cele mai bune caracteristici din mai multe uleiuri, amestecurile de
uleiuri esenţiale dōTERRA fac parte integrantă din orice colecţie de uleiuri esenţiale.
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dōTERRA Air™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile dōTERRA Air™ într-o
bază de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal pentru
copii și persoane cu piele sensibilă.

dōTERRA Air™

Amestec de uleiuri esenţiale
Cu o aromă proaspătă, dōTERRA Air a fost formulată special pentru a oferi utilizatorului
o combinaţie de răcire, revigorantă, care este cunoscută pentru a ajuta la minimizarea
efectelor ameninţărilor sezoniere, furnizând în același timp proprietăţi calmante.

Beneficii Primare:
— Asigură vapori revigoranţi
— Răcește și calmează pielea
— Promovează sentimente de căi respiratorii clare și respiraţie ușoară

Utilizări:
■

■

■

■
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 plicaţi direct pe piept atunci când ameninţările sezoniere sunt ridicate.
A
Combină cu sare Epsom într-o baie caldă pentru o senzaţie de calmare.
Adăugaţi trei picături pe podeaua dușului pentru o aromă care promovează vitalitatea.
Utilizaţi local înainte de activităţi în aer liber pentru a vă proteja împotriva efectelor
schimbărilor sezoniere.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

AromaTouch™

Amestec pentru masaj
Uleiurile esenţiale au fost utilizate mult timp pentru masaj, motiv pentru care dōTERRA a creat un
amestec de masaj patentat care îmbunătăţește diferite tehnici de masaj cu ajutorul uleiurilor esenţiale
de relaxare și de confort.

Beneficii Primare:
— Pot ajuta la diminuarea tensiunii
— Produc efecte reconfortante si relaxante
— Îmbunătăţește orice experienţă de masaj cu o aroma calmantă

Utilizări:
■

■

■

■

 e combină cu sare Epsom și se adaugă la o baie
S
fierbinte pentru relaxare.
Aplicaţi înaintea unui curs de yoga pentru
a crea un mediu calm în timp ce meditaţi
și vă relaxaţi.
Aplicaţi pe gât și umeri pentru a
reduce tensiunea.
Utilizaţi împreună cu Tehnica
AromaTouch sau cu Tehnica
AromaTouch Hand.
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dōTERRA Balance™
Amestec pentru echilibrare

Amestecul dōTERRA Balance este o combinaţie fină de uleiuri esenţiale cu efect de echilibrare,
care conferă o stare de armonie, calm şi o senzaţie de relaxare. Acest amestec ajută la echilibrarea
emoţională iar aroma sa caldă şi îmbietoare induce o stare de bine.

Beneficii Primare:
— Ajută la ameliorarea stărilor de anxietate
sau încordare
— Conferă o stare de calm şi echilibru
—Asigură un efect de relaxare şi armonie

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 plicaţi pe ceafă şi încheieturile mâinilor
A
pentru a ameliora stările de anxietate.
Combinaţi cu sarea Epsom în apa
caldă de baie pentru relaxare.
Aplicaţi o picătură pe covorașul de
yoga pentru a crea un mediu calm
și relaxant.
Aplicaţi pe tălpi pentru a reduce
starea de stres pe parcursul zilei.
Aplicaţi local înainte de culcare
pentru un somn odihnitor şi
vise plăcute.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Cheer™ Touch
Bucuraţi-vă de beneficiile
dōTERRA Cheer™ într-o
bază de Ulei de Cocos
Fracţionat. Ideal pentru
copii și persoane cu
piele sensibilă.

dōTERRA Cheer™

Amestec pentru bună dispoziţie
Combinaţia înălţătoare a amestecului de citrice și condimente dōTERRA Cheer asigură un impuls plăcut de
fericire și pozitivitate, care va însenina orice zi.

Beneficii Primare:
— Promovează sentimente de optimism
— Îmbunătăţește dispoziţia pe tot parcursul zilei
— Crează o aromă veselă în timpul masajului

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi pe gât și încheieturile mâinilor pentru a vă bine dispune când va simţiţi prost dispus.
A
Utilizaţi în timpul unui masaj pentru a promova fericirea.
Aplicaţi pe o minge de bumbac și plasaţi-o în aerisirea aerului condiţionat pentru o aromă energizantă
în timp ce conduceţi.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa pentru a promova sentimente de optimism și veselie.
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Citrus Bliss™

Amestec revigorant
Îmbinând beneficiile majore ale uleiurilor esenţiale de citrice, Citrus Bliss Invigorating Blend deţine
proprietăţi energizante și revigorante care pot îmbunătăţi starea de spirit și pot reduce stresul.

Beneficii Primare:
— Curăţă și purifică aerul
— Ajută la îmbunătăţirea stării de spirit și reducerea stresul
— Crează o aromă veselă în timpul masajului

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 uneţi pe tălpi dimineaţa pentru a înviora și energiza.
P
Puneţi două până la trei picături pe o foaie de uscător pentru a conferi rufelor o aromă revigorantă.
Combinaţi cu Ulei de Lavandă și Mentă și frecaţi pe tâmple pentru a promova concentrarea.
Adăugaţi în Ulei de Cocos Fracţionat și utilizaţi-l într-un masaj înălţător care ajută la reducerea stresului.
Combinaţi cu apă într-o sticlă de pulverizare pentru a crea un odorizant făcut în casă, pentru baie și bucătărie.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

ClaryCalm™

Amestec de uleiuri esenţiale
Destinat în special femeilor, amestecul ClaryCalm are rol de calmare
în timpul ciclului menstrual şi ajută la echilibrarea stărilor emoţionale.

Beneficii Primare:
— Contribuie la o dispoziţie echilibrată de-a lungul întregii luni
— Ajută la calmarea şi echilibrarea stărilor emoţionale accentuate
— Asigură un efect calmant în timpul ciclului menstrual

Utilizări:
■

■

■

■

În caz de senzaţie de căldură, aplicaţi local pentru un efect răcoritor şi liniştitor.
Aplicaţi pe abdomen pentru un masaj calmant în perioada ciclului menstrual.
Aplicat pe tălpi, ajută la menţinerea echilibrului emoţional de-a lungul întregii luni.
Aplicaţi pe gât sau încheieturile mâinilor şi respiraţi adânc pentru alinarea stărilor emoţionale intense.
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dōTERRA Console™
Amestec pentru alinare

dōTERRA Console Amestec pentru Alinare utilizează uleiuri esenţiale florale dulci și de copac pentru a
promova sentimentele de confort, punându-vă pe o cale care încurajează vindecarea emoţională.

Beneficii Primare:
— Promovează sentimente de confort
— Invită la sentimente de speranţă și pozitivitate
— Crează o aromă reconfortantă

Utilizări:
■

■

■

■

 dăugaţi în Ulei de Cocos Fracţionat și utilizaţi-l într-un masaj liniștitor.
A
Aplicaţi pe gât și încheieturile mâinilor pentru a vă oferi sentimente de speranţă atunci când vă simţiţi
în prost dispus.
Aplicaţi pe o bucată de vată și plasaţi-o în
aerisirea aerului condiţionat pentru o aromă
calmantă în timp ce conduceţi.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa pentru a promova
sentimente de confort și speranţă.

dōTERRA Console™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile
dōTERRA Console™ într-o bază de
Ulei de Cocos Fracţionat.
Ideal pentru copii și persoane cu
piele sensibilă.
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Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Deep
Blue™ Roll-On

Bucuraţi-vă de
avantajele Deep Blue
într-un roll-on de 10 ml.

dōTERRA Deep Blue™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile Deep Blue într-o bază de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal pentru
copii și persoane cu piele sensibilă.

Deep Blue™

Amestec pentru calmarea durerii
Conceput pentru a calma şi a răcori, dōTERRA Deep Blue este un amestec îmbogăţit de
uleiuri tocmai potrivit pentru un masaj după o zi lungă sau un antrenament intens.

Beneficii Primare:
— Ajută la detensionare
— Are efect de relaxare
— Alină şi calmează zonele cu probleme

Utilizări:
■

■

■

■

■

 ifuzat în timpul antrenamentului, emană o mireasmă înviorătoare.
D
Masaţi în zona lombară după o zi de muncă fizică grea.
Masaţi pe degete, încheieturi, umeri și gât după o zi lungă de lucru.
Diluaţi Deep Blue cu Ulei de Cocos Fracţionat şi masaţi picioarele copiilor în creştere.
Aplicaţi pe tălpi şi genunchi înainte şi după exerciţiile fizice pentru un efect înviorător
şi răcoritor.
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Elevation

Amestec pentru revitalizare
Această combinaţie înălţătoare de uleiuri esenţiale este perfectă pentru revitalizarea stării de spirit, a
aromei și a atmosferei. Atunci când aveţi nevoie de un stimulent natural, Elevation este soluţia ideală.

Beneficii Primare:
— Aroma energizantă și revigorantă
— Promovează un mediu revitalizant
— Îmbunătăţește starea de spirit și crește vitalitatea

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 dăugaţi în Ulei de Cocos Fracţionat și utilizaţi-l într-un masaj revitalizant.
A
Aplicaţi Elevation pe punctele de puls pentru a promova sentimentele de încredere și de valoare proprie.
Adaugă câteva picături într-o baie caldă pentru o experienţă calmantă și înălţătoare.
Întindeţi o picătură între palme pentru a reduce senzaţia de stres.
Adăugaţi câteva picături pe un prosop de hârtie umed și ștergeţi suprafeţele bucătăriei pentru un
miros pozitiv, energizant în casă.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Forgive™
Amestec pentru reînnoire

Aroma proaspătă, lemnoasă a dōTERRA Forgive ajută la promovarea sentimentelor de mulţumire,
ușurare și răbdare.

Beneficii Primare:
— Crează o aromă reconfortantă
— Îmbunătăţește și inspiră gândirea pozitivă
— Promovează sentimentele de mulţumire, ușurare și răbdare

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi pe gât și încheieturile mâinilor pentru sentimente de răbdare și ușurare.
A
Aplicaţi pe o bucată de vată și plasaţi-o în aerisirea aerului condiţionat pentru o
aromă calmantă.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa pentru a promova sentimentele de răbdare.
Utilizaţi în timpul unui masaj pentru a promova sentimente de pace și de liniște.

dōTERRA Forgive™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile
dōTERRA Forgive™ într-o bază de Ulei
de Cocos Fracţionat. Ideal pentru copii și
persoane cu piele sensibilă.
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HD Clear™

Amestec cu Aplicaţie Locală
Combinaţia finală pentru pielea cu probleme,
HD Clear este făcut cu uleiuri esenţiale care dau
beneficii pielii, care vă vor ajuta să menţineţi aspectul
și senzaţia de piele netedă, curată și sănătoasă.

Beneficii Primare:
— Ajută la reducerea erupţiilor
— Promovează un ten limpede
— Ajută la menţinerea pielii curate, clare si hidratated

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 olosiţi zilnic pentru a ajuta la reducerea erupţiilor.
F
Implementaţi în rutina facială pentru a vă menţine pielea curată și clară.
Aplicaţi pe faţă pentru a crea o pânză curată și netedă înainte de a utiliza hidratantul.
Aplicaţi amestecul HD Clear în zonele afectate pentru a ajuta la reducerea imperfecţiunilor pielii.
Aplicaţi în timpul anilor de adolescenţă, folosind dimineaţa și seara, pentru a menţine pielea curată.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA™
Hope Touch
Acest distinct amestec al uleiului esenţial,
cu un miros îmbietor, este doar un lucru
care face din dōTERRA Hope Touch nu
amestec cu adevărat unic. Cu fiecare
aplicaţie a parfumului său de înălţare,
indivizii susţin experţii în operaţiuni de
extragere și eforturi împotriva traficului de
copii care s-au reunit pentru a pune capăt
sclaviei copilului.

Beneficii Primare:
— Aromă energizantă și revigorantă
— Imbunătăţește starea de spirit când este aplicat local
— Oferă un parfum unic personal

Utilizări:
■

■

■

■

■

 plicaţi pe gât pentru o aromă reconfortantă.
A
Aplicaţi pe încheieturile mâinilor pentru un parfum personalizat.
Utilizaţi în combinaţie cu un masaj pentru a energiza și îmbunătăţi starea de spirit.
Ţineţi la îndemână și aplicaţi pe parcursul zilei pentru a îmbunătăţi starea de spirit.
Rulaţi pe un plic și ţineţi în sertare pentru a oferi hainelor o aromă revigorantă.
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InTune™

Amestec pentru concentrare
Combinaţia perfectă pentru momente de studiu sau de concentrare, InTune este compus din uleiuri
esenţiale care promovează un sentiment de calm și claritate.

Beneficii Primare:
— Promovează un sentiment de claritate
— Îmbunătăţește și susţine un sentiment de concentrare
— Sprijină eforturile de a acorda atenţie și de a rămâne focusat pe o sarcină

Utilizări:
■

■

■

■
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 tilizaţi local pe încheieturile mâinilor pentru a promova un sentiment de concentrare în timpul zilei
U
de lucru.
Aplicaţi pe tălpile copiilor
pentru a încuraja focalizarea
și capacitatea de a rămâne
implicaţi în sarcină.
Utilizaţi local în timpul
zgomotului zilnic pentru a
vă re-energiza și a vă oferi
claritate pentru a vă mișca
din nou.
Aplicaţi pe tâmple și spatele
gâtului înainte de o sesiune
de studiu care necesită
concentrare serioasă.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Motivate™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile dōTERRA Motivate™
într-o bază de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal
pentru copii și persoane cu piele sensibilă.

dōTERRA
Motivate™

Amestec pentru
încurajare
Înlocuiţi emoţiile negative cu
sentimente de încredere și curaj,
cu amestecul unic al uleiurilor
esenţiale de mentă și citrice de la
dōTERRA Motivate.

Beneficii Primare:
— Reduce sentimentele de tensiune
—Crează o aromă înălţătoare
— Oferă un efect de împământare,
echilibrat asupra emoţiilor

Utilizări:
■

■

■

■

■

 tilizaţi în timpul unui masaj pentru
U
a ușura sentimentele de stres.
Aplicaţi pe punctele de puls în
timp ce lucraţi la un proiect pentru
a rămâne motivat.
Utilizaţi local înaintea unui eveniment sportiv sau a altor competiţii.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa pentru a promova sentimentele de curaj.
Aplicaţi pe gâtul sau gulerul cămășii pentru a insufla sentimente de încredere înaintea unei prezentări.
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dōTERRA On Guard™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile dōTERRA On Guard
într-o bază de Ulei de Cocos Fracţionat. Ideal
pentru copii și persoane cu piele sensibilă.

dōTERRA
On Guard™

Amestec de Ulei Esenţial
Amestecul dōTERRA On Guard oferă un
mod sigur și natural de a vă susţine apărarea
naturală a sistemului imunitar. Cu o aromă
picantă, energizantă și înălţătoare, On Guard
este un amestec perfect de a avea la îndemână de-a lungul întregului an.

Beneficii Primare:
— Susţine sistemul natural de apărare al sistemului imunitar
— Oferă beneficii antioxidante
— Energizant și înălţător

Utilizări:
■

■

■

■

■
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Ingeraţi două picături pentru o stimulare imunitară rapidă.
Folosiţi o cârpă înmuiată în apă și una-două picături On Guard pentru a șterge
bucătăria și suprafeţele din baie.
Creaţi un detergent universal, combinând cu apă într-o sticlă de pulverizare.
Adăugaţi o picătură în rufe pentru un plus de curăţare și un miros proaspăt.
Se diluează cu Ulei de Cocos Fracţionat și se freacă pe mâini ca un curăţitor natural.

Perluțe dōTERRA
On Guard™

dōTERRA a creat
Perluţele On Guard
pentru a oferi o
modalitate simplă și
convenabilă de a vă
bucura de avantajele
stimulării imunităţii
acestui amestec de
ulei esenţial.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Passion™
Amestec pentru inspiraţie

Amestecul dōTERRA Passion vă ajută să vă reaprindeţi
sentimentele de entuziasm, pasiune și bucurie.

Beneficii Primare:

dōTERRA Passion™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile
dōTERRA Passion™ într-o bază de Ulei
de Cocos Fracţionat. Ideal pentru copii și
persoane cu piele sensibilă.

— Crează o aromă plină de bucurie
— Aprinde sentimente de entuziasm și pasiune
— Promovează încrederea și forţa mentală

Utilizări:
■

■

■

■

 plicaţi înainte de muncă pentru a scânteia
A
creativitatea și claritatea.
Folosiţi în timpul unui masaj pentru a
aprinde sentimente de pasiune.
Amestecă dōTERRA Passion cu o
loţiune fără miros și aplică peste tot
pentru a începe ziua cu o senzaţie
de energie și entuziasm.
Aplicaţi pe încheieturile de
la mâini și pe inimă pe tot
parcursul zilei pentru
a vă simţi inspirat
și pasionat.
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PastTense™

Amestec pentru relaxare
Un amestec de ulei esenţial care răcește și calmează, PastTense este conceput pentru a calma
atât mintea, cât și corpul, în orice moment, cu utilizarea convenabilă a unei sticle cu roll-on.

Beneficii Primare:
— Ajută la ușurarea sentimentelor de stres
— Promovează sentimente de relaxare si calm
— Asigură un efect echilibrat, de împământare asupra emoţiilor

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 plicaţi pe ceafă înainte de a călători
A
pentru a calma emoţiile.
Utilizaţi local, la locul de
muncă sau acasă, pentru a
ușura sentimentele de stres.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa
pentru a vă ajuta să rămâneţi
concentrat pe sarcină.
Masaţi pe umeri, gât și
spate pentru o senzaţie
de răcire, liniștitoare.
Aplicaţi pe ceafă și pe
temple pentru a vă
calma mintea.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

dōTERRA Peace™
Amestec pentru liniştire

dōTERRA Peace, un amestec de uleiuri esenţiale florale și de mentă, este un memento pozitiv, că nu
trebuie să fii perfect pentru a găsi pace. Încetiniţi, respiraţi adânc și reconectaţi-vă cu versiunea dvs.
întreagă, colectată.

Beneficii Primare:
— Descrește sentimentele anxioase
— Crează o aromă mângâietoare
— Promovează sentimentele
de pace și încurajare

Utilizări:
■

■

■

■

■

 tilizare în combinaţie
U
cu doTERRA Console™
pentru mai mult confort
și mulţumire.
Aplicaţi pe gât și
încheieturile mâinilor
pentru a vă oferi
sentimente de liniște.
Adăugaţi în Ulei de Cocos
Fracţionat și utilizaţi-l
într-un masaj liniștitor.
Aplicaţi pe o bucată de
vată și plasaţi-o în aerisirea
aerului condiţionat pentru
o aromă calmantă.
Plasaţi pe tălpi dimineaţa
pentru a promova sentimente
de confort și încurajare.

dōTERRA Peace™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile
dōTERRA Peace™ într-o bază
de Ulei de Cocos Fracţionat.
Ideal pentru copii și persoane
cu piele sensibilă.
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Purify

Amestec pentru împrospătare
Cu o combinaţie de uleiuri esenţiale înviorătoare și de curăţare, Purify ajută la purificarea și eradicarea
mirosurilor într-un mod natural și sigur.

Beneficii Primare:
— Aromă răcoritoare
— Prezintă proprietăţi de curăţare
— Înlocuiește mirosuri neplăcute și curăţă aerul

Utilizări:
■

■

■

■
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 plicaţi local pentru a calma iritarea de la o mușcătură de insectă.
A
Împrospătaţi camerele mai mici (sau o mașină) prin plasarea a câteva picături pe o bucată de vată și
punerea în gura de ventilaţie.
Adăugaţi o picătură în rufe pentru un plus de curăţare și un miros proaspăt.
Adăugaţi zece picături în apă într-o sticlă de pulverizare și utilizaţi pentru a șterge blaturile și alte suprafeţe.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

Salubelle™

Amestec pentru
înfrumuseţare
O combinaţie patentată de amestec de uleiuri
esenţiale cu puternice abilităţi de regenerare,
rare, folosite în întreaga istorie pentru
beneficiile lor de înfrumuseţare, Salubelle
este formulat să protejeze și hrănească pielea
în timp ce ajută în același timp la reducerea
factorilor care contribuie la apariţia îmbătrânirii.

Beneficii Primare:
— Ajută la menţinerea pielii în stare curată, limpede și hidratată
— Ajută la reducerea apariţiei liniilor fine și a ridurilor
— Ajută la menţinerea pielii mai fine, mai radiante și cu aspect tânăr

Utilizări:
■

■

■

■

■

 reacă sub braţe înainte de a face exerciţii fizice sau activitate în aer liber.
F
Utilizaţi pentru a calma și răci pielea după o zi la plajă sau la piscină.
Utilizaţi local pentru o pânză curată și netedă înainte de hidratare.
Aplicaţi pe ceafă și urechi pentru a ajuta la scăderea sentimentelor de tensiune.
Utilizaţi ca parte a unei rutine de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire pentru a ajuta la promovarea unui
ten strălucitor.
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dōTERRA Serenity™
Amestec pentru serenitate

Amestecul dōTERRA Serenity este proiectat pentru a oferi o relaxare imediată, folosind uleiuri
esenţiale cunoscute pentru calmarea emoţiilor, reducerea tensiunii și promovarea unui somn odihnitor.

Beneficii Primare:
— Calmează simţurile
— Reduce sentimente de tensiune
— Ajută la crearea unui mediu de somn odihnitor

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 olosiţi noaptea pentru a calma un copil neliniștit.
F
Aplicaţi pe ceafă pentru a promova sentimente
de calmitate.
Folosiţi ca parte a unui masaj pentru a promova
relaxarea și reducerea stresului.
Aplicaţi pe tălpi la culcare pentru a
vă ajuta să vă relaxaţi.
Combină cu sare Epsom într-o
baie caldă pentru o senzaţie de
relaxare, de reînnoire.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

Smart & Sassy™

Amestec pentru mişcare
Atunci când este combinat cu exerciţii fizice și o alimentaţie sănătoasă, Smart & Sassy poate fi folosit ca
parte parte a unui plan de gestionare a greutăţii.

Beneficii Primare:
— Conţinut ridicat de limonen
— Ajută la gestionarea poftelor
— Fără diuretice, fără stimulanţi și fără calorii

Utilizări:
■

■

■

■

■

 dăugaţi la orice program de gestionare a unei
A
greutăţi sănătoase.
Consumaţi cu apă înainte de mese pentru a preveni
mâncatul în exces.
Adăugaţi câteva picături la smoothie-ul
dumneavoastră preferat, pentru a vă
ajuta să vă simţiţi plin mai multă vreme.
Masaţi pe stomac, șolduri și coapse
pentru un efect de netezire și încălzire.
Adăugaţi în apă sau ceai și beţi înainte
de a face exerciţii fizice pentru o creștere
a energiei revitalizante.
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TerraShield™ Spray

TerraShield Spray vine într-o sticlă
de pulverizare convenabilă și ușor de
aplicat, o sticlă pulverizantă de 30 ml.

TerraShield™

Amestec împotriva insectelor
TerraShield combină uleiuri esenţiale renumite pentru proprietăţile de protecţie din aer liber, rezultatul
fiind un ulei natural şi eficient pentru activităţile de afară.

Beneficii Primare:
— Acţionează ca o barieră naturală eficientă
— Oferă protecţie naturală în aer liber
— Protejează împotriva factorilor nocivi de mediu

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 ifuzaţi în casă pe timpul lunilor de vară.
D
Difuzaţi pe terasă la întâlniri restrânse în aer liber.
Aplicaţi pe piele înainte de a merge în excursie cu familia.
Aplicaţi când vă aflaţi în aer liber, pentru o barieră naturală eficientă.
Pulverizaţi în jurul uşilor şi marginilor ferestrelor.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

Whisper™

Amestec pentru Femei
Acest amestec specializat pentru femei emite o aromă ușoră de mosc și crează un parfum individualizat
atunci când este aplicat local.

Beneficii Primare:
— Seduce și intrigă simţurile
— Asigură o aromă caldă, de mosc
— Se combină cu chimia individului pentru a crea un parfum personal

Utilizări:
■

■

■

■

■

 ifuză seara pentru o aromă de încălzire.
D
Aplicaţi pe încheieturile mâinilor pentru un parfum personalizat care se menţine de-a lungul întregii zile.
Plasaţi pe bijuterii făcute din teracotă pentru un miros de lungă durată care promovează relaxarea.
Combinaţi cu loţiune fără miros
pentru a hidrata pielea și pentru a
înviora simţurile.
Aplicaţi o picătură pe mâini și frecaţi
pe eșarfe și îmbrăcăminte pentru a
experimenta emoţii calmante.
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Zendocrine™

Amestec pentru serenitate
Amestecul de ulei esenţial Zendocrine sprijină capacitatea naturală a organismului de a se scăpa de
substanţe nedorite.

Beneficii Primare:
— Susţine funcţia sănătoasă a ficatului
—Purificarea și detoxifierea
—Susţine abilitatea organismului de a elimina substanţele nedorite

Utilizări:
■

■

■

■

■
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 plicaţi local pe stomac pentru un masaj liniștitor.
A
Puneţi trei până la patru picături într-un difuzor pentru a împrospăta o cameră.
Adăugaţi o picătură în apă sau ceai.
Ingeraţi o picătură vreme de o săptămână pentru a începe o schimbare a stilului de viaţă.
Aplicaţi pe abdomen sau pe tălpi pentru a susţine sistemul natural de detoxifiere al organismului.

Amestecuri de Uleiuri Esenţiale

ZenGest™

Amestec pentru susţinere
Cunoscută sub numele amestec calmant abdominal al dōTERRA, ZenGest deţine multe beneficii pentru sănătatea
digestivă. Proprietăţile calmante ale acestui ulei pot ajuta la ameliorarea efectelor incomode ale unui stomac deranjat.

Beneficii Primare:
— Promovează digestia sănătoasă
— Îmbunătăţește disconfortul ocazional
— Când se aplică local pe abdomen, ZenGest calmează disconfortul și durerile asociate cu un stomac deranjat

Utilizări:
■

■

■

■

■

Ingerează pentru a ușura sentimente de greaţă.
Adăugaţi în apă sau în ceai pentru a ajuta
la menţinerea proceselor
digestive naturale ale
organismului.
Aveţi la îndemână atunci
când vă bucuraţi de mese
grele sau mar.
Ingeraţi înainte de un zbor
lung sau de călătorie pe
drum pentru un
efect calmant.
Se diluează cu Ulei de
Cocos Fracţionat și se
utilizează pentru un masaj
abdominal liniștitor.

dōTERRA ZenGest™ Touch

Bucuraţi-vă de beneficiile ZenGest cu
o bază de Ulei de Cocos Fracţionat.
Ideal pentru copii și persoane cu
piele sensibilă.
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Produsele
dōTERRA Wellness
dōTERRA oferă o gamă largă de produse de wellness care sunt de încredere atât
pentru familii cât și pentru profesioniștii din domeniul sănătăţii. Prin anticiparea
necesităţilor și crearea soluţiilor esenţiale de produse pe bază de ulei, dōTERRA
contribuie la promovarea sănătăţii și la crearea unui mediu natural, netoxic, care
permite persoanelor și familiilor să trăiască vieţi sănătoase și vibrante.
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Produsele de Wellness

Produse dōTERRA Air™
Onorate pentru aroma lor răcoroasă și proaspătă, produsele dōTERRA Air sunt concepute
pentru a ajuta utilizatorul să păstreze sentimentele de respiraţie ușoară și căi respiratorii libere,
printre alte beneficii. Fiecare produs dōTERRA Air include o variantă a amestecului respirator
dōTERRA Air Blend, iar varietatea acestei colecţii facilitează utilizatorului să obţină beneficiile
dorite prin mai multe metode de aplicare diferite.
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Produse dōTERRA On Guard™
Proiectat pentru a proteja și
promova o casă sănătoasă, colecţia
dōTERRA On Guard folosește
uleiuri esenţiale cu proprietăţi de
curăţare puternice pentru a vă ajuta
să vă purificaţi locuinţa și să oferiţi
familiei suport imunitar. De la rufe
la igienă la curăţarea blatului de
bucătărie, produsele din colecţia
dōTERRA On Guard sunt suficient
de puternice pentru a oferi beneficii
serioase de curăţare, dar suficient
de sigure pentru întreaga familie.
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Produse Deep Blue™
Cu beneficii unice de răcire, liniștitoare și mângâietoare produsele din colecţia Deep Blue sunt în mod
constant unele dintre cele mai bine vândute produse ale dōTERRA. Fiecare produs din această linie
utilizează Deep Blue Soothing Blend pentru a da o varietate de beneficii liniștitoare pentru mai multe
zone ale corpului. În plus faţă de caracteristicile convingătoare semnificative, produsele Deep Blue
sunt populare datorită aromelor revigorante, mentolate pe care le oferă în timpul utilizării.
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Sănătate Digestivă
Este adesea dificil să se evite disconfortul gastric și problemele digestive, dar uleiurile esenţiale
oferă o modalitate sigură și naturală de a ajuta la ameliorarea acestui tip de disconfort intern
ocazional. Folosind amestecuri de uleiuri esenţiale, fiecare produs din linia de produse ZenGestTM
este conceput pentru a ajuta la o altă zonă de disconfort gastro-intestinal și poate oferi
organismului și alte beneficii de asemenea.
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Produsele de Wellness

Suplimente pentru Copii dōTERRA
Suplimentele pentru copii dōTERRA susţin o creștere a copilului, oferindu-le omega-3, nutrienţi ai
alimentelor integrale, vitamine și minerale într-o formă plăcută și convenabilă.
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Suplimentele
Specializate dōTERRA
Factorii biologici, de mediu și fiziologici contribuie la sănătatea individului. Aceasta înseamnă că
fiecare persoană poate necesita ajutor suplimentar într-o zonă unică. Prin dezvoltarea știinţifică de
ultimă oră, dōTERRA a oferit o creștere suplimentară a sprijinului prin suplimente specializate.
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Produsele de Wellness

dōTERRA Gestionarea Greutăţii
Datorită beneficiilor lor interne, uleiurile esenţiale pot fi o parte utilă a managementului greutăţii
atunci când sunt combinate cu o alimentaţie sănătoasă și exerciţii fizice bune. dōTERRA a creat o
serie de produse de gestionare a greutăţii care utilizează natura blândă, totuși puternică a uleiurilor
esenţiale pentru a ajuta la scăderea în greutate sănătoasă.
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Pachetul dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Această colecţie puternică de suplimente zilnice a devenit rapid unul dintre cele mai populare produse dōTERRA.
Produsele principale ale pachetului dōTERRA Lifelong Vitality Pack—xEO Mega™, Microplex VMz™, and Alpha CRS™+—
asunt concepute pentru a vă ajuta în călătoria dumneavoastră către o vitalitate și o bunăstare mai bună. Cu nutrienţi
esenţiali, beneficiile metabolismului și antioxidanţii puternici, aceste suplimente lucrează împreună pentru a promova
energia, sănătatea și vitalitatea pe tot parcursul vieţii.
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Ca orice sistem suplimentar de succes, Pachetul dōTERRA Lifelong Vitality este conceput pentru a fi
folosit împreună cu obiceiuri sănătoase, cum ar fi exerciţiile fizice regulate, alimentaţia sănătoasă, odihna
adecvată, managementul stresului, evitarea toxinelor și multe altele. Deși nu putem controla factori
precum genetica noastră sau predispoziţiile pentru boli, există mulţi factori legaţi de îmbătrânire și de
sănătate pe care îi putem controla. Pachetul dōTERRA Lifelong VItality oferă suportul de care aveţi nevoie
pentru a continua o viaţă sănătoasă, pe măsură ce abordaţi efectele îmbătrânirii.
Descoperiţi ceea ce mulţi alţii au experimentat deja, profitând de beneficiile eliberatoare care provin din
utilizarea produselor dōTERRA Lifelong Vitality.

Beneficii primare:
—Bunăstare generală și vitalitate
—Antioxidant și protecţie ADN
—Metabolism energetic
—Sănătatea osoasă
—Funcţia imunitară
—Managementul stresului
—Sănătate cardiovasculară
—Părul, pielea și unghiile sănătoase
—Suport pentru ochi, creier și sistemul nervos
—Funcţia hepatică și sănătatea digestivă
—Sănătate pulmonară și respiratorie
—Blând cu stomacul
—Fără Organisme Modificate Genetic, fără gluten,
fără lactate

xEO Mega—Combinarea uleiurilor esenţiale
dōTERRA cu uleiuri naturale marine și vegetale
provenite din omega-3 și carotenoide, acest
supliment alimentar oferă nutrienţi importanţi care
promovează funcţia sănătoasă a multor organe
importante ale corpului.
Microplex VMz—Acest produs are un standard
ridicat de suplimentaţie de vitamine și minerale,
deoarece asigură vitamine și minerale biodisponibile
care lipsesc în majoritatea dietelor moderne.
Alpha CRS+—Acest complex de vitalitate
celulară este formulat cu extracte naturale
botanice pentru a susţine în mod specific funcţia
sănătoasă a celulelor.
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Produsele de Wellness

Suplimentele pentru
Femei dōTERRA
dōTERRA pentru Femei sunt formulate pentru a răspunde nevoilor unice și în schimbare ale
sănătăţii femeilor. Această linie oferă suport natural în diferitele faze ale vieţii unei femei.
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Îngrijirea Esenţială a Pielii dōTERRA™
Pentru că pielea fiecăruia este puţin diferită, dōTERRA a proiectat mai multe produse de îngrijire a pielii
pentru a ajuta utilizatorii să abordeze problemele comune ale pielii, promovând în același timp un aspect
sănătos prin utilizarea uleiurilor esenţiale.
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Gama pentru îngrijirea
pielii Veráge™
Veráge este un sistem exclusiv de produse naturale pentru îngrijirea tenului care hrănesc și
hidratează pielea și reduc semnele vizibile ale îmbătrânirii. Tehnologia avansată pe bază de
plante utilizată de Veráge contribuie la obţinerea unui echilibru optim al lipidelor - echilibru
regăsit în pielea cu aspect tânăr şi sănătos. Fiecare produs este compus din daruri adevărate
ale Pământului: extracte din plante hrănitoare, pure și puternice. Uleiuri esenţiale CPTG™ şi
ingrediente naturale atent selectate. Gama pentru îngrijirea pielii doTERRA Veráge oferă
rezultate palpabile şi vizibile, în mod natural.

117

Kitul pentru ten HD Clear™
HD Clear este un sistem în trei paşi care conlucrează în mod armonios, fiecare produs bazându-se pe
cel anterior cu scopul de a curăţa și purifica pielea în profunzime și de a asigura o hidratare optimă
şi un nivel echilibrat al tenului. Formulat cu extracte vegetale pure, ingredientele din HD Clear sunt
delicate și calmante pentru piele, dar extrem de eficiente. Utilizarea produselor HD Clear în fiecare zi
ajută la reducerea aspectului de pete, contribuie la un ten curat și sănătos și calmează pielea. HD Clear
oferă o soluţie naturală pentru pielea cu probleme la orice vârstă.
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Îngrijire Personală dōTERRA
Lipsit de ingredientele nocive găsite în multe produse de uz curent, dōTERRA ajută utilizatorii să
abordeze problemele comune, oferind în același timp o experienţă personală de îngrijire a corpului
prin utilizarea de uleiuri esenţiale. Fiecare produs dōTERRA își propune să hrănească pielea, făcând
ca utilizatorilor să le fie ușor să-și atingă obiectivele.
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dōTERRA™ SPA
dōTERRA SPA este o linie de produse esenţiale cu uleiuri infuzate care oferă o experienţă spa
aromată la domiciliu. Fiecare produs a fost formulat cu atenţie, cu ingrediente naturale pentru
a lăsa să se simtă pielea moale, netedă și proaspătă pe tot parcursul zilei.
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Produsele de Wellness

dōTERRA Salon Essentials™
Proprietăţile calmante și de curăţare care fac uleiurile esenţiale utile pentru atât de multe dintre
sarcinile noastre zilnice, le fac de asemenea utile pentru menţinerea unui păr curat, cu aspect
sănătos. Folosind produse pentru păr care au fost infuzate cu uleiuri esenţiale puternice, puteţi
promova cu ușurinţă buclele moi, lucioase, fără a vă expune ingredientelor dure care se găsesc în
mod obișnuit în produsele de îngrijire a părului.
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Curățare de 30 de zile dōTERRA

TM

Curățarea dōTERRA de 30 de zile a fost
creată pentru a vă ajuta corpul să elimine
încărcătura toxică și să susţineţi funcţia per total
a sistemelor și organelor din corp. Există trei faze
în 10 zile: Activare, Resetare, Reînnoire.

xEO MegaTM
Acest supliment alimentar combină uleiurile esenţiale cu uleiurile natural marine și pe bază de plante cu
omega-3 și carotenoizi care promovează funcţia sănătoasă a multor organe importante ale corpului.
Luaţi 2 capsule moi cu micul dejun și 2 capsule moi cu cina, pentru un total de 4.
■

Microplex VMzTM
Acest produs respectă un standard ridicat de suplimente de vitamine și minerale, deoarece oferă vitamine
și minerale biodisponibile care lipsesc în majoritatea dietelor moderne.
Luaţi 2 capsule moi cu masa de dimineaţă și 2 capsule moi cu masa de seară, pentru un total de 4.
■

Alpha CRSTM+
Acest complex celular de vitalitate este formulat cu extracte botanice naturale pentru a susţine în mod
specific funcţionarea normală a celulelor.
Luaţi 2 capsule moi cu masa de dimineaţă și 2 capsule moi cu masa de seară, pentru un total de 4.

■

ZenGest TerraZymeTM
Acest produs este un amestec brevetat de enzime active integrale, care susţin digestia sănătoasă și
metabolismul mâncării procesate, deficitare în enzime.
Luaţi 1 capsulă cu fiecare masă pentru un total de 3.
■

ZendocrineTM Blend Softgels
Acest complex de detoxifiere este un amestec brevetat de extracte alimentare integrale care susţin funcţiile
de curăţare și filtrare sănătoase ale ficatului, rinichilor, colonului, plămânilor și pielii.
Luaţi 1 capsulă moale cu masa de dimineaţă și 1 capsulă moale cu masa de seară, pentru un total de 2.

■

GX AssistTM
Această formulă de curăţare GI este o combinaţie de uleiuri esenţiale și acidul caprilic pentru a ajuta la
susţinerea unui tract digestiv sănătos prin crearea unui mediu neprietenos pentru potenţiale ameninţări.
Luaţi 1 capsulă moale cu cina.
■

PB AssistTM+
Această formulă de apărare probiotică este un amestec de fibre pre-biotice și șase tulpini de
microorganisme probiotice care promovează un echilibru pozitiv și proliferarea bacteriilor benefice.
Luaţi 3 capsule moi cu masa de seară.

■

Capsule Moi DDR PrimeTM
Acest complex celular de ulei esenţial este un amestec brevetat de uleiuri esenţiale combinate pentru a
susţine sănătatea, funcţia și reînnoirea celulară.
Luaţi 1 capsulă moale cu masa de dimineaţă și 1 capsulă moale cu masa de seară, pentru un total de 2.

■

Ulei Esențial de Lămâie
Acest ulei esenţial curăţă în mod natural corpul și ajută la digestie.
Adăugaţi 2 picături la 240 ml de apă de 5 ori pe zi pentru un total de 10 picături.

■
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(2) Resetează
1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20

Produsele de Wellness

(1 ) Activează

(3) Reînnoiește
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zilele 1–30

Zilele 1–30

Zilele 1–30

Zilele 1–30

Zilele 1–10

Zilele 11–20

Zilele 21–30

Zilele 21–30

Zilele 1–30
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