
Abordarea dōTERRA
•  Adresează nevoile organismului și 

cauzele de bază
•  Folosește extracte din plante 
•  Îmbunătățește sănătatea 

fizică și emoțională
•  Beneficii sigure

• Concepută pentru a gestiona simptomele 
•  Folosește agenți sintetici izolați 
•  Efecte secundare (cunoscute  

și necunoscute)
•  5,7 € trilioane cheltuiți anual pentru  

asistența medicală la nivel mondial
• Suntem mai sănătoși?

Ceai de mentă

28
căni =

1 picătură de
ulei de Mentă

 

De ce un nou standard de calitate?

CALITATEA dōTERRA 
și Standardul de PURITATE

Grade de uleiuri eseniale

SINTETIC

ALIMENTAR

TERAPEUTIC

Testate. De Încredere. 
• Plante recoltate în habitatul lor natural. 
•  Puritate verificată; fără materiale de 

umplutură și contaminanți nocivi.
•  Testarea strictă de către terțe părți  

asigură autenticitatea și potența.

Solutii naturale 
pentru o viață sănătoasă, împuternicită

Abordarea Modernă
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Ai nevoie de soluții de sănătate sigure, eficiente și accesibile?

AI DE UNDE ALEGE

CUM SE POT UTILIZA ULEIURILE ESENȚIALE dōTERRA

ULEIURILE ESENȚIALE SUNT EFICIENTE dōTERRA ESTE SIGURĂ ȘI  PURĂ

PEPPERMINT 
LEAF

AMPLIFICAT

Frunză de mentă-sac de ulei

AROMATIC
Inspiră sau utilizează 
difuzorul pentru a: 
• Deschide căile respiratorii 
• Îmbunătăți starea de spirit 
• Împrospăta aerul

LOCAL
Aplică pe tălpi sau zonele 
afectate pentru a viza 
nevoile specifice

DOAR
ULEIURI 
CPTG™

INTERN
Utilizează 1 picătură sub 
limbă sau în apă, ceai ori în 
rețetele tale preferate

MENTĂ
• Răcorește corpul 
•  Are efect revigorant și 

calmează durerile de cap 
datorate stărilor de încordare

•  Promovează senzația de 
respirație curată

•  Conferă energie
•  Aromatizant alimentar 

puternic, revigorant

DEEP BLUE™
•  Aplică înainte sau după 

antrenament
•  Utilizează pentru un  

masaj muscular calmant  
și relaxant

•  Aplică pe mușchi după o 
zi de lucru sau după ce ai 
ridicat obiecte grele

dōTERRA  
ON GUARD™
•  Când se ingerează zilnic, 

dōTERRA On Guard va 
contribui la promovarea 
unui stil de viață sănătos

•  Energizant și 
reconfortant

™

Naturale, eficiente și sigure
•  Compuși aromatici naturali 

extrași și distilați din plante 
pentru beneficiile lor.

•  Conțin sute de compuși 
diferiți, oferind abilități 
complexe și versatile pentru 
a combate amenințările fără 
a crea rezistență.

•  Lucrează cu corpul pentru a 
adresa problemele și cauzele 
de bază.

• Preț accesibil. 

SAU
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2 capsule cu micul dejun  
și prânzul 

1 picătură în apă în fiecare zi

Suport celular; 2-3 picături pe zi

Energizant; 1 picătură în apă pe zi

Echilibrează; 2-3 picături pe punctele  
de puls

Culturi probiotice active; 1 capsulă pe zi

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™ 

Lămâie:

Tămâie:

dōTERRA On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1 .  CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE PRIORITĂȚI ALE TALE LEGATE DE SĂNĂTATE?

Vreau să mă simt mai puțin:

Ai nevoie de mai multă energie, mai puțin disconfort și o 
dispoziție mai bună pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții? 
Încearcă aceste obiceiuri zilnice

Vreau sa ma simt mai mult:

2.  EȘTI  PREGĂTIT(Ă) SĂ DESCOPERI SOLUȚII  SIMPLE?

3.  OBICEIURI ZILNICE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Aport optim de substanțe nutritive pentru 
energie, concentrare și stare de bine

• MICROPLEX VMz™: Multivitamine și minerale integrale,  
   susține digestia și funcție imună
• ALPHA CRS™+: Antioxidant, susține dezvoltarea sănătoasă  
   a celulelor, conferă mai multă energie, mai puțin disconfort  
   și ajută la gestionarea stresului
• xEO MEGA™: acizi grași Omega 3-6-9 și nouă uleiuri esențiale, 
   starea de bine a întregului organismul, antioxidant, sprijină  
   sănătatea cardiovasculară, cerebrală și a sistemului osos

11
dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

#1
PRODUS

30 de zile
satisfacție
garantată

dōTERRA AIR™
•  Aplică pe piept, spate sau tălpi pentru 

a calma simțurile
•  Ușurează respirația și eliberează 

căile respiratorii

ZENGEST™  

•  Adaugă la băuturi citrice, ceaiuri 
sau apă

•  Calmează disconfortul stomacal
•  Utilizează o picătură zilnic pentru  

a începe o schimbare a stilului  
de viață

PASTTENSE™
•  Calmează stările de încordare  

și disconfort
• Aplică la tâmple și pe ceafă
• Efect revigorant

MELALEUCA
• Revitalizează și curăță pielea
• Calmează pielea iritată
• Contribuie la un ten sănătos

LEVĂNȚICĂ
• Calmează pielea iritată
•  Promovează somnul odihnitor
• Aplică după o zi lungă la soare
•  Promovează un sentiment  

de liniște sufletească

dōTERRA SERENITY™
•  Utilizează pentru a promova relaxarea 

și scăderea stresului
•  Creează un mediu de somn odihnitor
•  Calmează stările de încordare

AROMATOUCH™ 
•  Conferă un plus de aromă unui 

masaj relaxant
•  Efect relxant și detensionant

ULEI DE COCOS FRACȚIONAT
• Ulei cărăuș fără miros
•  Excelent pentru diluarea uleiurilor 

esențiale pe pielea sensibilă
• Absorbție susținută în zonele vizate
• Folosește-l pentru diluare

TĂMÂIE
•  Calmează pielea și îi conferă un 

aspect întinerit
•  Echilibrează mintea și îmbunătățește 

starea de spirit
• Reduce stările de încordare
• Sprijină sănătatea celulelor
•  Răsfață-ți mâinile și picioarele cu  

un masaj cu ulei de tămâie pentru  
o experiență aromatică cu efect  
de încălzire

LĂMÂIE
•  Aromatizant pentru mâncăruri și băuturi
•  Adaugă în apă ca o alternativă la sucuri 

îndulcite și carbogazoase
•  Aplică local pentru a reda buna dispoziție
•  Adaugă la soluția de curățat din 

recipientul cu pulverizator pentru o 
aromă naturală, revigorantă în timp ce 
ștergi mesele, blaturile sau alte suprafețe
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PACHETUL „LIDER ÎN AFACERE"

+400 puncte pentru  
produse GRATUITE**
Începe cu 25% pentru  

recompensarea loialității

PACHETUL „ESENȚIAL 
PENTRU CASĂ”

PACHETUL „ESENȚIAL PENTRU 
FAMILIE" ȘI FLACOANE CU BILUȚE

Alege cel mai bun pachet pentru tine

Taxa pentru un cont de membru este 20 € sau GRATIS cu orice 
Pachet de înscriere. Taxa de reînnoire anuală este de 15 €. La 
achitarea acestei taxe anuale primești GRATUIT un ulei de mentă de 
15 ml (17,50 € preț de membru)!
Preţurile de mai sus nu conțin TVA.

Comandă prin
Consultantul

tău.

Reducere de 25% față 
de prețul cu amănuntul. 
Calitatea de membru se 

obține GRATUIT  
prin achiziționarea  

oricărui pachet  
de înscriere!

SAU
CU AMĂNUNTUL

LA PREȚ  
DE MEMBRU

Include: majoritatea uleiurilor, multe produse de wellness, produse din gama spa, produse pentru viața zilnică, uleiuri din gama 
dōTERRA Essential Aromatics™, flacoane de 2 ml pentru mostre (12), Difuzor Lumo™, broșură cu noțiuni introductive. Accesează 

doterraeveryday.eu/marketing-materials/ pentru detalii despre pachet.

Include: flacoane de 15 ml de Tămâie, Levănțică, Lămâie, Melaleuca,
Oregano, Mentă, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,

dōTERRA On Guard™, difuzor Petal și broșură cu noțiuni introductive.

Include: flacoane de 5 ml de Tămâie, Levănțică, Lămâie, Melaleuca,
Oregano, Mentă, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,

dōTERRA On Guard™, biluțe de Mentă și dōTERRA On Guard™,  
și broșură cu noțiuni introductive.



SATISFACȚIE

30 DE ZILE

GARANȚIA 
PRODUSULUI

+100 puncte pentru
produse GRATUITE**
Începe cu 15% pentru  

recompensarea loialității

•

•

 Plasează o comandă lunară LRP de minim 50 PV 
pentru a obține Puncte pentru produse gratuite. 
Poți modifica sau anula în orice moment. 
 Procentajul punctelor pentru produse GRATUITE 
crește cu 5% la fiecare 3 luni până la 30%!

Primești uleiul gratuit al lunii 
plasând o comandă de minim 
125 PV până la data de 15 a lunii.

PACHETUL SOLUȚII NATURALE

CEL MAI BUN MOD DE A CUMPĂRA: Recompensarea loialita,tii

Procentaj 
de pornire 10% 15% 20% 25% 30%

GRATIS

Include: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Melaleuca, AromaTouch™, Tămâie, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™,
Levănțică, Lămâie, Mentă, dōTERRA On Guard™, Portocală sălbatică, (10 ml): PastTense™ (Altele): biluțe dōTERRA On Guard™,

pasta de dinți dōTERRA On Guard™, săpun pentru mâini dōTERRA On Guard™ cu două recipiente dozatoare, 
capsule moi dōTERRA On Guard™, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist™+, baton pentru respirație dōTERRA Air™, 

unguent Deep Blue™, ZenGest TerraZyme™, șampon protector dōTERRA Salon Essentials™, balsam pentru netezirea părului 
dōTERRA Salon Essentials™, ulei de cocos fracționat (115 ml), difuzor Lumo™, cutie de lemn broșură cu noțiuni introductive.

Garanția produsului: consultă politica de returnare dōTERRA pentru detalii.
*Prețul nu include TVA      **Punctele pentru produse sunt acordate după plasarea comenzii de minim 100 PV LRP în luna următoare      †Volum personal



CĂROR PERSOANE DOREȘTI SĂ LE SCHIMBI VIAȚA?

vie,ti Schimbă 

SCHIMBĂ-MI VIAȚA!

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
traies,te UN

Obține Ghidul Trăiește și programează-ți o evaluare a stilului de viață
• Obține cele mai bune rezultate ale produselor pentru tine și familia ta.
• Beneficiază la maxim de avantajele calității de membru.

SCHIMBĂ VIEȚILE ALTORA!

împarta,se,ste
CU ALȚII

Obține Ghidul Împărtășește și programează o prezentare despre găzduire
• Găzduiește un curs și ajută-ți prietenii și familia să găsească soluții naturale.
• Câștigă produse gratuite și nu numai!

SCHIMBĂ-MI VIITORUL!

& CREEAZĂ UN IMPACT
construie,ste-,ti UN VENIT

Obține Ghidul Construiește și planifică-ți prezentarea generală a afacerii tale
• Lansează-ți afacerea dōTERRA cu o pregătire eficientă și un suport puternic.
• Asigură-ți un venit rezidual de durată și o mai mare libertate în viață!†

SCHIMBĂ LUMEA:
Fiecare achiziție schimbă viețile 
cultivatorilor și comunitățile lor spre 
mai bine, prin intermediul inițiativelor 
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ și 
dōTERRA Healing Hands pe care le 
găsiți pe doterra.com > Our Caring.

De fiecare data când cumperi un flacon de 
uleiuri esențiale dōTERRA,  

schimbi viața cuiva. — Emily Wright

dōTERRA îmbunătățește vieți zi de zi în toată lumea. Alătură-te nouă 
pentru a face această lume un loc mai sănătos și mai fericit.

†Rezultatele variază. Vezi Declarația de venituri și oportunități dōTERRA la doterra.com.



 

——— Arborvitae (Tuia) Agent de curățare și 
purificare puternic

——— Bergamotă Are proprietăți calmante și de netezire 
atunci când este aplicat local

——— Brad duglas Contribuie la o stare de spirit 
pozitivă; împrospătează aerul

——— Brad siberian Ajută la echilibrarea emoțiilor
——— Busuioc Păstrează pielea curată și sănătoasă
——— Cardamon Condiment pentru gătit și coacere
——— Cedru Conferă pielii un aspect curat și sănătos 

atunci când este diluat și aplicat epidermic 
——— Cimbru Aromatizant alimentar; efect de curățare 

și purificare pentru piele
——— Coriandru (frunză) Oferă mâncării un gust 

proaspăt, gustos; catifelează și răcorește pielea 
——— Cuișoare Condiment pentru gătit; contribuie 

la curățarea dinților și gingiilor
——— Copaiba Contribuie la o piele netedă și curată
——— Coriandru (sămânță) Aromatizant alimentar lejer 

și cu iz floral; aplică local pentru a menține un 
ten curat

——— Chiparos Ajută la îmbunătățirea aspectului 
tenului gras

——— Eucalipt Aplică pe piele și păr pentru a le 
revitaliza aspectul

——— Fenicul Aromă și gust distinct de lemn dulce; 
adaugă în apă sau ceai

——— Ghimbir Diluează și aplică local pentru 
proprietățile sale de încălzire și calmare

——— Grapefruit Aromatizant alimentar citric, acru; 
îmbunătățește starea de spirit

——— Helichrysum Îmbunătățește aspectul pielii 
——— Ienupăr Are o aromă calmantă, de echilibrare și 

acționează ca un toner natural pentru piele
——— Jasmine Touch (Iasomie) Îmbunătățirea stării de 

spirit; ten sănătos; utilizare ca parfum
——— Levănțică Calmează iritațiile ocazionale ale pielii; are 

proprietăți de calmare când e folosit aromatic 
——— Lămâie Aromatizant alimentar; conferă o 

dispoziție pozitivă atunci când este aplicat local
——— Lămâiță Are o aromă subtilă de citrice; 

tonifică pielea
——— Lămâie verde Intensifică aroma mâncărurilor; 

îmbunătățește starea de spirit atunci când este 
aplicat local 

——— Măghiran Aromatizant alimentar; efect pozitiv de 
calmare când este utilizat intern

——— Melaleuca (Arbore de Ceai) Curățare; beneficii 
pentru piele; contribuie la un ten sănătos

——— Mentă Ușurează disconfortul stomacal ocazional 
când este luat intern; aromatizant alimentar 
puternic și răcoritor 

——— Mir Proprietăți de curățare; calmează pielea; 
favorizează echilibrul emoțional

——— Mușcată Favorizează un ten curat și sănătos
——— Mușețel roman Efect de calmare pentru piele, 

minte și corp 
——— Oregano Aromatizant alimentar; aromă 

erbacee, picantă
——— Paciuli Contribuie la un ten neted și strălucitor 

cand este aplicat pe piele; reduce aspectul 
imperfecțiunilor pielii

——— Piper negru      Sporește aroma mâncării
——— Portocală sălbatică Stimulează mintea și corpul
——— Roiniță Calmează stările de încordare și nervii
——— Rose Touch (Trandafir) Calmant; beneficii pentru 

piele, promovează încrederea și buna dispoziție
——— Rozmarin Aromatizant alimentar erbaceu; efect de 

calmare și bună dispoziție
——— Salvie Contribuie la sănătatea părului și a scalpului
——— Santal Sprijină pielea, părul și starea 

de spirit
——— Scorțișoară Condiment puternic și dulce 

pentru aromatizarea mâncării; adaugă în apă 
și fă gargară pentsru clătirea gurii

——— Tămâie Conferă sentimente de relaxare prin aplicare 
locală; reduce aspectul imperfecțiunilor pielii     

——— Vetiver Efect de calmare și echilibrare 
——— Wintergreen Masaj relaxant după exerciții fizice
——— Ylang Ylang Contribuie la un aspect sănătos al 

tenului și părului când este aplicat local; 
îmbunătățește starea de spirit

——— dōTERRA Air™ Calmează simțurile
——— AromaTouch™ Aplică pe piele pentru o senzație 

de relaxare și reducere a stărilor de încordare  
——— dōTERRA Balance™ Favorizează echilibrul și 

gândirea pozitivă
——— Citrus Bliss™ Revigorant; îmbunătățește starea 

de spirit; reduce stresul
——— ClaryCalm™ Efect de relaxare și calmare
——— DDR Prime™     Stare de bine generală
——— Deep Blue™ Aplică pe piele pentru un efect de 

calmare și răcorire
——— Elevation Diminuează sentimentele de stres; 

stimulează starea de spirit; conferă energie și 
bucurie

——— InTune™ Sprijină concentrarea, atenția, claritatea 
mintală și starea de spirit

——— dōTERRA On Guard™          Susține sistemul de 
apărare naturală al organismului  

——— PastTense™ Favorizează relaxarea   
——— Salubelle™ Contribuie la sănătatea pielii și 

întinerirea ei
——— dōTERRA Serenity™     Favorizează relaxarea și 

calmarea; favorizează somnul
——— Smart & Sassy™     Favorizează o dispoziție 

pozitivă; oferă un impuls pentru revitalizare

——— TerraShield™ Protecție în aer liber; formează o 
barieră sănătoasă

——— TriEase™     Părți egale de Lămâie, Levănțică și 
Mentă într-o capsulă moale; utilizare practică 
pentru călătorii sau la evenimente în aer liber

——— Yoga Collection Crește beneficiile sesiunilor de 
yoga; favorizează încrederea în sine

——— Zendocrine™     Adaugă la băuturi citrice, 
ceaiuri sau apă

——— ZenGest™     Calmează disconfortul 
stomacal ocazional 

 

——— Deep Blue™ Complex cu polifenoli Amestec 
calmant ce conține uleiul esențial Deep Blue™

——— Ulei de cocos fracționat Utilizat pentru diluare și 
ca hidratant pentru piele

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
Supliment alimentar 

——— Complex de fitoestrogeni Lifetime Amestec 
de fitoestrogeni din plante standardizate și 
extracte din alimente integrale       

——— Zendocrine™ Complex Amestec exclusiv de 
uleiuri esențiale de Tangerină, Rozmarin, 
Mușcată, Ienupăr și Coriandru (frunză)     

 

——— Correct-X™  Protejează și hidratează pielea; 
calmează pielea și promovează regenerarea ei 
după stres

——— dōTERRA™ SPA Loțiune pentru mâini și corp 
Loțiune de bază la care se adaugă uleiurile

——— HD Clear™ Îngrijirea pielii Loțiune pentru față 
și Spumă pentru curățare

——— dōTERRA Salon Essentials™ Șampon protector 
și Balsam pentru netezirea părului 

——— Dropsuri dōTERRA Air™ Menține căile 
respiratorii libere; sprijină sănătatea generală 
a sistemului respirator

——— Unguent Deep Blue™ Loțiune pentru 
calmarea durerii

——— Difuzor Lumo/Lotus/Petal Difuzoare pentru 
uz aromatic

——— Pastă de dinți dōTERRA On Guard™ Pastă de 
dinți naturală cu efect de albire 

——— dōTERRA On Guard™ Dropsuri pentru gât 
Susține sănătatea sistemului imunitar 

——— dōTERRA On Guard™  Săpun spumant de mâini 
Curăță sigur și eficient

——— Capsule Vegetale Capsule moi goale

DECLARAȚIE DE EXONERARE A RĂSPUNDERII: Aceste informații au doar scop educațional și nu sunt menite să înlocuiască îngrijirea medicală sau să prescrie tratamentul pentru anumite stări de sănătate. Vă rugăm să consultați un cadru medical calificat pentru tratamentul medical. 
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Natura
A FOST PRIMUL REMEDIU AL OMULUI.

CE AVEM NEVOIE POATE FI GĂSIT AICI.
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