GHIDUL PRODUSELOR
E U RO PA | RO MÂN Ă

POVESTEA dōTERRA™
În primăvara anului 2008, un grup de profesioniști în domeniul sănătăţii și al antreprenoriatului,
legaţi prin experienţe personale profunde în ceea ce privește beneficiile uleiurilor esenţiale
pentru o viaţă mai bogată, s-au reunit sub viziunea comună de a oferi lumii întregi un nou
standard în materie de uleiuri esenţiale. Doreau ceva diferit, care să poată fi apreciat de toţi, de
la cei care nu știu nimic despre uleiurile esenţiale, la cei care sunt consideraţi experţi în domeniu.
Și-au pus câteva întrebări fundamentale: „Ce ar fi dacă am oferi lumii o alternativă nouă și
puternică pentru susţinerea sănătăţii? „Ce ar fi dacă am putea oferi acest nivel nou de susţinere
a sănătăţii prin uleiuri esenţiale destinate publicului larg?” „Ce ar fi dacă am putea obţine, testa
și produce uleiuri esenţiale de calitate superioară – mai pure și mai puternice decât orice alt ulei
disponibil astăzi pe piaţă?” „Ce ar fi dacă, în condiţii de maxim profesionalism, am crea
parteneriate cu spitale de renume, medici, oameni de știinţă și lideri de opinie, pentru a oferi cel
mai înalt nivel de certificare a uleiurilor esenţiale de pe glob?”
Au ajuns la concluzia că, prin muncă multă și prin implicarea altor persoane cu o pasiune și o
viziune asemănătoare, puteau și aveau să creeze un nou standard în domeniul uleiurilor esenţiale.
Cu această convingere, au înfiinţat o societate și au numit-o dōTERRA, un derivat din limba latină
care înseamnă „Darul pământului”. Prima gamă de produse dōTERRA, constând din 25 de uleiuri
esenţiale individuale și 10 amestecuri de uleiuri esenţiale, a fost introdusă spre vânzare la
25 aprilie 2008, stârnind aprecierea experţilor în materie și pasionaţilor de astfel de produse, care
au recunoscut imediat calitatea superioară a uleiurilor esenţiale de grad testat dōTERRA.
dōTERRA a continuat să adauge produse pentru sănătate și să își extindă oferta de uleiuri
esenţiale, înregistrând o creștere vertiginoasă încă de la început.
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CUPRINS

MISIUNEA NOASTRĂ

CUPRINS

Prin dōTERRA, ne angajăm să împărtășim cu întreaga
lume beneficiile uleiurilor esenţiale de grad testat pentru
o viaţă mai bogată. Vom face acest lucru prin:
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CE SUNT ULEIURILE ESENŢIALE?
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CPTG™ GRAD TESTAT PUR CERTIFICAT

• Descoperirea și dezvoltarea de produse bazate pe
uleiuri esenţiale cu cel mai înalt nivel calitativ din lume,
printr-o reţea strategică de botaniști, chimiști,
cercetători și profesioniști în domeniul sănătăţii, cu o
înaltă formare și o îndelungată experienţă.
• Producerea uleiurilor noastre esenţiale în conformitate
cu cel mai înalt standard de calitate, puritate și siguranţă
utilizat în industrie – CPTG Certified Pure Tested Grade™
(Grad Testat Pur Certificat).
• Distribuirea produselor noastre prin consultanţi care,
lucrând de acasă, prezintă, formează pe alţii și vând
produsele pentru sănătate dōTERRA, pe plan local prin
contact direct și pe plan mondial prin site-uri web de
cumpărături personalizate.
• Furnizarea de oportunităţi de formare pentru toate
persoanele interesate să afle cum pot fi utilizate uleiurile
esenţiale de grad testat ca alternativă de îngrijire
personală a sănătăţii.
• Reunirea de profesioniști în domeniul sănătăţii adepţi ai
medicinei tradiţionale și alternative, pentru a încuraja
studiul și utilizarea uleiurilor esenţiale în practicile
medicale moderne.
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UTILIZĂRILE ULEIURILOR ESENŢIALE

7

DE UNDE ÎNCEP?
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ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

14 AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE
18 dōTERRA TOUCH™
20 PACHETE ȘI COLECŢII
22 COLECŢIA PENTRU COPII DOTERRA
24 AROMATOUCH TECHNIQUE™
26 DIFUZOARE
28 UTILIZARE ESENŢIALĂ
30 dōTERRA AIR™
32 DEEP BLUE™
34 dōTERRA SERENITY™
36 dōTERRA ON GUARD™
42 ÎNGRIJIREA TENULUI

Produsele pentru susţinerea sănătăţii şi vitalităţii bazate pe
uleiuri esenţiale dōTERRA™ sunt vândute doar de consultanţii
noștri prin contact direct, site-uri web personalizate și în
centre de sănătate și SPA de pe tot teritoriul Statelor
Unite și din alte ţări. Pentru a comanda, adresaţi-vă direct
consultantului care v-a dat acest ghid de produse sau apelaţi
unul dintre numerele de pe coperta din spate pentru a
găsi un consultant din zona dumneavoastră. Sunt disponibile
contracte de distribuţie pentru consultanţi.

44 d
 ōTERRA™ SPA
46 dōTERRA SALON ESSENTIALS PENTRU
ÎNGRIJIREA PĂRULUI
48 HEALING HANDS
56 SUPLIMENTE ALIMENTARE
58 dōTERRA SMART & SASSY™
60 dōTERRA PENTRU FEMEI

PENTRU A COMANDA: vezi coperta din spate
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CE SUNT ULEIURILE ESENŢIALE?

Ce sunt

ULEIURILE ESENŢIALE?
Uleiurile esenţiale sunt compuși aromatici naturali care se găsesc în seminţele, scoarţa, tulpinile, rădăcinile,
florile și alte părţi ale plantelor. Parfumul lor poate fi minunat și puternic. Dacă v-aţi bucurat vreodată de
darul unui trandafir, de o plimbare pe lângă un câmp de lavandă sau de parfumul de mentă proaspăt
tăiată, aţi experimentat calităţile aromatice ale uleiurilor esenţiale. Uleiurile esenţiale au puterea de a
binedispune, a calma simţurile și a stârni reacţii emoţionale puternice. Utilizarea uleiurilor esenţiale nu se
limitează, însă, la parfumul lor îmbietor.
Uleiurile esenţiale sunt utilizate din cele mai vechi
timpuri în anumite culturi pentru proprietăţile lor
benefice pentru sănătate. Tendinţele actuale către o
abordare holistică a îngrijirii personale și extinderea
validării știinţifice a practicilor alternative de îngrijire a
sănătăţii au condus la redescoperirea beneficiilor
profunde ale uleiurilor esenţiale pentru sănătate.
Multe dintre ele au proprietăţi de curăţare puternice.
Structura lor chimică le permite să ofere beneficii
specifice prin aplicare locală. Anumite uleiuri pot fi
utilizate ca suplimente alimentare, pentru susţinerea
vitalităţii și a sănătăţii.

Metode de extracţie
Uleiurile esenţiale sunt de cele mai multe ori extrase
printr-un proces de distilare cu abur la temperatură
redusă, prin care aburul este trecut sub presiune prin
materialul vegetal, eliberând uleiurile esenţiale în abur.
Când amestecul se răcește, apa și uleiurile se separă,
iar uleiul este colectat în forma sa cea mai pură.
Pentru a asigura un extract de ulei de cea mai bună
calitate și cu compoziţia chimică corectă, temperatura
și presiunea trebuie să fie monitorizate cu atenţie. Un
nivel insuficient de căldură și presiune nu va permite
eliberarea uleiului preţios; un nivel excesiv poate
modifica compoziţia chimică delicată a extractului și îi
poate altera potenţa.
La fel de importantă ca procesul de extracţie atent
controlat, selecţia meticuloasă a speciilor corecte de
plante și a părţilor plantei, recoltate la momentul
oportun, când compușii uleiurilor esenţiale sunt cei
mai concentraţi, este, de asemenea, necesară pentru
un extract de ulei esenţial de grad testat de calitate.
Acest proces complex este concomitent o artă și o
știinţă și necesită o colaborare între cultivatori și
distilatori cu experienţă, pentru a obţine un produs
de calitate superioară.
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CPTG™

CPTG Certified Pure Tested Grade™
Uleiurile esenţiale dōTERRA™ CPTG Certified Pure Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) sunt compuși
aromatici puri și naturali, extrași cu grijă din plante. Ele nu conţin adaosuri sau ingrediente artificiale care le-ar
dilua calităţile active și nu prezintă agenţi de contaminare sau alte reziduuri chimice.
Pe cât este de important să ţinem agenţii de contaminare departe de uleiurile noastre, pe atât este de important
să ne asigurăm de prezenţa compușilor activi în concentraţiile adecvate, pentru a garanta siguranţa și eficacitatea
uleiurilor noastre. Multe uleiuri sunt promovate ca uleiuri de uz terapeutic și unele pot să fie pure, dar puţine sunt
supuse la standarde de testare riguroase în privinţa compoziţiei chimice. Uleiurile esenţiale dōTERRA CPTG
Certified Pure Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) sunt supuse unui proces de testare utilizând
spectrometria de masă cuplată cu cromatografia de gaze, pentru a garanta atât puritatea extractului cât și
potenţa compoziţiei fiecărui lot.
dōTERRA lucrează în strânsă colaborare cu o reţea globală de chimiști și cultivatori dintre cei mai buni în
domeniul uleiurilor esenţiale, pentru a selecta plante din speciile corecte, cultivate în medii ideale și recoltate cu
grijă la momentul potrivit. Compușii aromatici ai plantelor sunt extrași cu pricepere de distilatori cu experienţă și
sunt supuși analizei chimice pentru a asigura puritatea și compoziţia lor. Uleiurile esenţiale dōTERRA CPTG
Certified Pure Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) sunt în prezent cele mai sigure și mai benefice uleiuri
esenţiale disponibile în lume.

Testate, de încredere.
Toate produsele pentru sănătate bazate pe uleiuri esenţiale dōTERRA respectă aceleași standarde stricte de
siguranţă și eficacitate. Sub îndrumarea comitetului nostru știinţific consultativ, dōTERRA utilizează numai
parteneri de top pentru dezvoltarea și fabricarea produselor, parteneri cu certificare în privinţa Bunelor Practici
de Producţie (BPP) și cu reputaţie în industrie pentru inovare și calitate superioară. Fiecare produs dōTERRA este
garantat să depășească așteptările privind satisfacţia clienţilor și performanţele.
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Utilizări
Uleiurile esenţiale sunt utilizate pentru o gamă foarte largă de aplicaţii emoţionale și fizice. Pot fi utilizate
individual sau în amestecuri complexe, în funcţie de experienţa utilizatorului și de beneficiul dorit. Uleiurile
esenţiale sunt de obicei administrate prin una din trei metode: difuzare aromatică, aplicare locală pe piele sau
administrare internă ca suplimente alimentare. Utilizarea uleiurilor esenţiale este extrem de simplă și totuși
are puterea să ne schimbe viaţa. Consultarea cu cineva care a utilizat deja uleiuri esenţiale îi va ajuta pe cei
care le utilizează pentru prima dată să se bucure de o experienţă mai benefică și mai plăcută.
Uleiurile esenţiale sunt naturale și sigure, iar efectele nedorite sunt foarte rare sau inexistente dacă sunt
utilizate conform indicaţiilor. Totuși, sunt foarte concentrate și de aceea trebuie utilizate cu grijă. Utilizaţi
întotdeauna numai uleiuri esenţiale pure și respectaţi toate atenţionările și instrucţiunile de pe etichetă.
Uleiurile esenţiale nu trebuie aplicate niciodată în ochi sau în canalul auditiv. Dacă apare roșeaţă sau iritaţie la
utilizarea locală a uleiurilor esenţiale, aplicaţi un ulei vegetal, de exemplu Ulei de cocos fracţionat, pe zona
afectată – apa nu va dilua uleiurile esenţiale. Cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza uleiuri esenţiale dacă
sunteţi gravidă sau vă aflaţi sub tratament.

DE UNDE ÎNCEP?

De unde

ÎNCEP?
Utilizarea uleiurilor esenţiale este simplă, intuitivă și aduce mari satisfacţii. Cu toate acestea, numeroasele
uleiuri esenţiale disponibile, alături de combinaţiile infinite între ele și aplicaţiile lor pentru sănătate pot fi
copleșitoare pentru începători. Ca prim pas în călătoria dumneavoastră în lumea uleiurilor esenţiale, vă
recomandăm un trio format din Levănţică, Lămâie și Mentă. Trei dintre cele mai apreciate uleiuri ale
noastre, acestea vă vor convinge pe dumneavoastră și întreaga familie cu privire la proprietăţile benefice
ale uleiurilor esenţiale pentru o viaţă mai bogată.

LEVĂNŢICĂ Lavandula angustifolia
• Aplicaţi pe tălpi sau pe pernă înainte de culcare
• Utilizaţi în asociere cu săruri de baie pentru o experienţă relaxantă,
ca la SPA
• Aplicaţi în strat subţire pentru a calma pielea arsă de soare
• Aplicaţi pe spatele, mâinile sau picioarele copiilor neliniștiţi sau agitaţi
• Utilizaţi pentru a calma și a ameliora iritaţiile cutanate ocazionale
• Calmaţi pielea sensibilă și porii după epilat
• Aplicaţi pe buzele uscate și crăpate înainte de aplicarea
balsamului de buze
• Utilizaţi în asociere cu Mentă pentru un masaj benefic al scalpului
• Adăugaţi la loţiunea preferată pentru un masaj anti-stres al mâinilor

LĂMÂIE Citrus limon

PACHET DE INTRODUCERE
ÎN LUMEA ULEIURILOR ESENŢIALE

CEL MAI BINE VÂNDUT

Perfect pentru începători, Pachetul de introducere în lumea uleiurilor esenţiale
este tot ce aveţi nevoie pentru a începe să trăiţi beneficiile uleiurilor esenţiale
dōTERRA™ care vă vor schimba viaţa. Pachetul include:
• Ulei esenţial de Levănţică (flacon de 5 ml)
• Ulei esenţial de Lămâie (flacon de 5 ml)
• Ulei esenţial de Mentă (flacon de 5 ml)

• Adăugaţi o picătură într-o sticlă cu apă sau în apa servită la restaurant
• Difuzaţi aromatic sau aplicaţi local pentru a vă binedispune
• Adăugaţi la un strop de miere și administraţi intern pentru a calma
durerile în gât
• Diluaţi cu ulei de cocos pentru un masaj zilnic hrănitor al unghiilor
• Aplicaţi o picătură de Lămâie și Mentă pe periuţa de dinţi după utilizare
• Difuzaţi în încăpere pentru a neutraliza mirosurile
• Îndepărtaţi urmele de gumă, adeziv de etichete și substanţe grase
de pe ţesături
• Utilizaţi pentru a curăţa blatul de bucătărie și electrocasnicele din
oţel inoxidabil
• Adăugaţi la ulei de măsline pentru a crea un produs de curăţat
non-toxic pentru mobilier

MENTĂ Mentha piperita
• Luaţi o picătură intern pentru a calma indigestia ocazională sau
durerile de stomac
• Utilizaţi împreună cu Lămâie în apă p
 entru a crea o apă de gură
sănătoasă care reîmprospătează respiraţia
• Difuzaţi aromatic sau aplicaţi local pentru a vă revigora
• Adăugaţi la o compresă cu apă rece sau o baie de picioare pentru a
vă răcori când sunteţi supraîncălziţi
• Inhalaţi pentru a vă păstra vigilenţa fără să recurgeţi la substanţe
stimulante în timpul orelor lungi la volan
• Adăugaţi la șampon și balsam pentru un masaj stimulant al părului
și scalpului
• Utilizaţi intern împreună cu Levănţică și Lămâie pentru a vă proteja
împotriva ameninţărilor de sezon
• Difuzaţi în timp ce studiaţi
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ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE
Colecţia de uleiuri esenţiale individuale dōTERRA™ ne oferă compuşi volatili aromatici de cea mai înaltă calitate
din lume. Fiecare ulei este distilat cu mare atenţie din plante îngrijite şi culese cu răbdare în întreaga lume,
oferindu-ne esenţa vie a plantei din care a fost extras. Fiecare ulei trebuie să respecte standarde riguroase de
puritate și potenţă. Reunind o paletă sublimă de energii vegetale, uleiurile esenţiale pot fi utilizate individual
sau în amestecuri, pentru a obţine beneficii personalizate.

BUSUIOC

BERGAMOTĂ

Thuja plicata | 5 ml

Ocimum basilicum | 15 ml

Citrus bergamia | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Supranumită „arborele vieţii”, tuia are
dimensiuni maiestuoase și oferă
numeroase beneficii.
• Menţine pielea curată și sănătoasă
• Agent de purificare
• Aromă calmantă

PIPER NEGRU

ULEI ESENŢIAL PUR
Piper nigrum | 5 ml

Stimulant și aromat, uleiul esenţial de
Piper negru dă gust oricărei reţete și
conţine antioxidanţi puternici.
• Intensifică aroma preparatelor culinare
• Are un conţinut crescut de
monoterpene și sesquiterpene
• Oferă o senzaţie de căldură pe piele
când este aplicat local

ULEI ESENŢIAL PUR

Apreciat pentru acţiunea sa
revigorantă, uleiul esenţial de Busuioc
este utilizat de obicei pentru
proprietăţile sale calmante.
• Menţine pielea curată, fără
imperfecţiuni și sănătoasă
• Favorizează acuitatea mentală
• Aromă alimentară ierbacee

BLUE TANSY NOU
(MUȘEŢEL ALBASTRU
MAROCAN)
ULEI ESENŢIAL PUR

Tanacetum annuum | 5 ml
Uleiul esenţial Blue Tansy (Mușeţel
albastru marocan) este extras din
planta mediteraneeană anuală cu flori
galbene cu același nume. Un ulei
important în amestecul dōTERRA
Deep Blue, Blue Tansy are un efect
calmant asupra minţii și corpului.
• Are o acţiune de calmare când este
aplicat local
• Culoarea sa albastru intens poate
păta suprafeţele, materialele și
pielea, prin urmare se recomandă
utilizarea cu grijă și diluarea
• Are un conţinut crescut de
camazulenă și sabinenă

ULEI ESENŢIAL PUR

Presat la rece din coaja fructului de
bergamotă, uleiul de Bergamotă este
unic între uleiurile de citrice.
• Aromă calmantă și liniștitoare
• Utilizat frecvent la masaj, datorită
acţiunii sale calmante
• Aplicaţi pe piele la duș pentru a vă
bucura de acţiunea sa purificatoare

CARDAMOM

ULEI ESENŢIAL PUR

Elettaria cardamomum | 5 ml
Înrudit îndeaproape cu ghimbirul,
Cardamomul este cunoscut drept un
condiment culinar costisitor, precum
și pentru beneficiile sale variate
pentru sistemul digestiv.
• Condiment aromat pentru gătit
și copt
• Favorizează respiraţia ușoară
• Contribuie la ameliorarea durerilor
de stomac

CASSIA

CEDRU

CORIANDRU (FRUNZĂ)

Cinnamomum cassia | 15 ml

Juniperus virginiana | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

Înrudită îndeaproape cu scorţișoara,
Cassia are un parfum minunat și se
utilizează de mii de ani.

Uleiul esenţial de cedru are o aromă
caldă, lemnoasă, balsamică,
favorabilă pentru relaxare.

• Creează o aromă caldă, revigorantă
• Se utilizează la gătit ca înlocuitor
pentru scorţișoară
• Are un efect calmant pentru corp
când este aplicată local

• Conferă luminozitate tenului când
este adăugat la loţiunea tonică sau
la crema hidratantă
• Menţine aspectul sănătos al pielii
• Favorizează relaxarea

SCORŢIȘOARĂ

SALVIE

CUIȘOARE

Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Salvia sclarea | 15 ml

Eugenia caryophyllata | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Bine-cunoscută pentru utilizarea sa
drept condiment, Scorţișoara oferă,
de asemenea, multe beneficii
pentru sănătate.
• Adăugată în apă caldă sau ceai,
ameliorează durerile în gât
• Poate fi utilizată pentru a înlocui
scorţișoara măcinată în reţetele
preferate
• Sprijină sănătatea orală

ULEI ESENŢIAL PUR
Salvia este cunoscută pentru
proprietăţile sale calmante și liniștitoare.
• Are un efect liniștitor în timpul
ciclului menstrual
• Reduce stresul când se utilizează în
combinaţie cu uleiul esenţial de
Mușeţel în apa de baie
• Sprijină aspectul sănătos al părului
și al scalpului

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

TUIA (ARBORELE VIEŢII)

Extras din frunzele plantei de
coriandru, uleiul esenţial de
Coriandru este utilizat în mod
obișnuit pentru aroma sa proaspătă
și gustoasă.
• Aroma sa împrospătează și
facilitează respiraţia
• Se combină bine cu uleiurile
de citrice
• Conferă alimentelor o notă
proaspătă, aromată

ULEI ESENŢIAL PUR

Un condiment cunoscut pentru
utilizarea în bucătărie, uleiul esenţial
de Cuișoare are multe efecte benefice.
• Susţine sănătatea dinţilor și a gingiilor
• Se utilizează frecvent drept
condiment la gătit
• Are proprietăţi antioxidante
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COPAIBA

CORIANDRU (SĂMÂNŢĂ)

CHIPAROS

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea și langsdorffii | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cupressus sempervirens | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Copaiba este similar cu piperul negru
și este utilizat în practicile medicale
tradiţionale de către nativii din
Brazilia. Uleiul de Copaiba este
utilizat pe scară largă în produse
cosmetice și parfumuri.
• Are proprietăţi antioxidante
• Menţine pielea curată și catifelată
• Reduce aspectul imperfecţiunilor

BRAD DUGLAS

ULEI ESENŢIAL PUR
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Popular în multe culturi pentru
numeroase utilizări, uleiul esenţial de
Coriandru (sămânţă) oferă o
multitudine de beneficii pentru
sănătate.

Distilat din ramurile și frunzele
chiparosului, uleiul esenţial de
Chiparos este cunoscut pentru
proprietăţile sale energizante și
utilizarea în centre SPA.

• Aplicat pe pielea grasă, contribuie
la menţinerea unui ten curat
• Are un efect calmant când este
aplicat local
• Se utilizează în anumite reţete
pentru gustul de ierburi aromatice

• Revigorează simţurile
• Dăruiește vitalitate și energie când
este aplicat local
• Ameliorează aspectul tenului gras

EUCALIPT

FENICUL

Eucalyptus radiata | 15 ml

Foeniculum vulgare | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

Extras din arbori tineri din Noua
Zeelandă, uleiul esenţial de brad
Duglas de calitate superioară
conferă o senzaţie de eliberare a
căilor respiratorii, curăţă pielea și
creează o atmosferă revigorantă.
• Conferă o senzaţie de deschidere
a căilor respiratorii și facilitează
respiraţia
• Curăţă și purifică pielea
• Induce o stare de spirit pozitivă
și sprijină concentrarea

Derivat din frunzele de eucalipt, uleiul
esenţial de Eucalipt conţine mulţi
compuși benefici.

TAMÂIE

MUȘCATĂ

GHIMBIR

Boswellia carterii, frereana și
sacra | 15 ml

Pelargonium graveolens | 15 ml

Zingiber officinale | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Probabil cel mai preţios dintre
uleiurile antice, uleiul esenţial de
Tămâie este deosebit de versatil în
privinţa utilizărilor și beneficiilor.
• Reduce aspectul imperfecţiunilor
pielii și întinerește pielea
• Conferă sentimente de relaxare și
echilibrează dispoziţia
• Calmează pielea
Vezi Tămâie Touch la pagina 18

• Creează o senzaţie de relaxare
• Sprijină sănătatea orală și
împrospătează respiraţia
• Favorizează o senzaţie de
deschidere a căilor respiratorii și
facilitează respiraţia

ULEI ESENŢIAL PUR

• Aplicaţi direct pe piele sau utilizaţi-l
la tratamente faciale cu aburi,
pentru înfrumuseţarea pielii
• Are un efect calmant când este
aplicat pe piele după duș
• Adăugaţi câteva picături la
șampon sau balsam, pentru a
obţine o strălucire sănătoasă și
intensă a părului

MANDARINĂ VERDE

Citrus X paradisi | 15 ml

Citrus nobilis | 15 ml

Energizant și revigorant, uleiul
esenţial de Grapefruit este cunoscut
pentru proprietăţile sale de curăţare.
• Binedispune
• Aromă alimentară răcoritoare
și acrișoară
• Favorizează concentrarea

GHIDUL PRODUSELOR

Utilizat de-a lungul secolelor, uleiul
esenţial de Fenicul are numeroase
beneficii pentru sănătate și o aromă
distinctivă de lemn dulce.
• Poate fi utilizat la aromatizarea
supelor, sosurilor și salatelor
• Are un efect calmant și emolient
când este aplicat local
• Stimulează încrederea în sine
și energia

ULEI ESENŢIAL PUR

Cunoscută pentru efectul său
benefic asupra echilibrului emoţional,
Mușcata este și un ingredient
frecvent utilizat în produsele
pentru îngrijirea tenului.

GRAPEFRUIT

ULEI ESENŢIAL PUR
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ULEI ESENŢIAL PUR

NOU!

ULEI ESENŢIAL PUR

Obținut prin presare din fructul
necopt al mandarinului, uleiul
esențial de Mandarină verde are
proprietăți calmante și poate fi
benefic dacă este administrat intern.
• Are un efect calmant
• Luați una sau două picături pentru
a sprijini sănătatea funcției și
răspunsului imunitar

Uleiul esenţial dōTERRA Ghimbir este
extras din rizomul proaspăt al plantei
de ghimbir. Ghimbirul este cunoscut
în special pentru aroma sa dulce.
• Aromă intensă și liniștitoare
• Un condiment culinar utilizat pe
scară largă, în numeroase reţete
din întreaga lume
• Oferă o senzaţie de căldură pe piele

HELICHRYSUM

ULEI ESENŢIAL PUR

Helichrysum italicum | 5 ml
Distilat din florile unei plante ierboase
veșnic verzi, Helichrysum este unul
dintre cele mai preţioase și căutate
uleiuri esenţiale.
• Reduce aspectul ridurilor
• Masaţi-l pe tâmple și ceafă pentru o
senzaţie liniștitoare
• Oferă un aspect luminos și
tineresc tenului

LEVĂNŢICĂ

LAMÂIE

Juniperus communis | 5 ml

Lavandula angustifolia | 15 ml

Citrus limon | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Aroma lemnoasă, picantă și totodată
proaspătă a uleiului esenţial de
Ienupăr dezvăluie istoria bogată a
utilizărilor sale tradiţionale precum și
beneficiile pentru sănătate.

ULEI ESENŢIAL PUR

Levănţica este apreciată de mii de ani
pentru aroma inconfundabilă și
proprietăţile benefice pentru sănătate.
• Este utilizată pe scară largă pentru
calităţile sale calmante și relaxante
• Calmează iritaţiile ocazionale
ale pielii
• Are proprietăţi relaxante care
pot favoriza un somn liniștit

ULEI ESENŢIAL PUR
Acest ulei este unul dintre cele mai
bine vândute, are utilizări și beneficii
multiple și se obţine prin presare la
rece din coaja de lămâie, pentru a-i
păstra caracterul delicat și
proprietăţile puternice.

• Este un tonic natural pentru piele
• Conferă o aromă picantă sosurilor
și deserturilor
• Are un efect calmant și liniștitor
asupra stărilor emoţionale

Vezi Levănţică Touch la pagina 18

• Binedispune, energizează și
îmbunătăţește starea de spirit
• Aromă alimentară acrișoară
• Un aditiv eficace la detergenţi de
curăţat și săpunuri

LĂMÂIŢĂ

LĂMÂIE VERDE

MĂGHIRAN

Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citrus aurantifolia | 15 ml

Origanum majorana | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Utilizată de mult timp în bucătăria
asiatică și caraibiană, datorită
parfumului și aromei sale delicate de
lămâie, Lămâiţa are numeroase
beneficii pentru sănătate.
• Combinaţi-o cu un ulei cărăuș
pentru un masaj liniștitor
• Crește agerimea și stimulează
gândirea pozitivă
• Aromă alimentară ierbacee, cu
iz de fum

ULEI ESENŢIAL PUR

Parfumul intens de citrice al uleiului
esenţial de Lămâie verde îl face un
element care nu poate lipsi din nicio
colecţie de uleiuri esenţiale.
• Are un efect pozitiv asupra
dispoziţiei și proprietăţi
stimulatoare și revigorante
• Favorizează echilibrul emoţional și
starea de bine
• Aromă alimentară dulce-acrișoară

ULEI ESENŢIAL PUR

Cunoscut și sub denumirea de
„dulceaţa iernii” sau „bucuria
munţilor”, Măghiranul este utilizat în
bucătărie și, totodată, are efecte
benefice pentru sănătate.
• Este un aromatizant alimentar
ierbaceu cald
• Aromă calmantă
• Susţine starea generală de sănătate
când este administrat intern

ARBORE DE CEAI

ROINIŢĂ

MIR

Melaleuca alternifolia | 15 ml

Melissa officinalis | 5 ml

Commiphora myrrha | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

Uleiul esenţial de Arbore de ceai este
alcătuit din 90 de compuși diferiţi și
are aplicaţii nelimitate.

Cel mai rar ulei al nostru, Roiniţa are o
aromă dulce și proaspătă de citrice și o
gamă largă de proprietăţi benefice.

• Întărește și întinerește părul, pielea
și unghiile
• Proprietăţi de curăţare
• Sprijină sănătatea tenului

• Calmează stările tensionate și
nervozitatea
• Favorizează relaxarea și poate
contribui la crearea unui mediu
odihnitor pentru dormit
• Întinerește pielea și părul

Vezi Arbore de ceai Touch la pagina 19

ULEI ESENŢIAL PUR

Utilizat de-a lungul timpurilor în
diferite scopuri – de la meditaţie la
îmbălsămare – uleiul esenţial de Mir
este recomandat frecvent și astăzi.
• Contribuie la favorizarea echilibrului
emoţional și a stării de bine
• Oferă beneficii de curăţare, în
special pentru gât și gură
• Calmează pielea, menţinând tenul
curat și cu aspect tineresc

OREGANO

PACIULI

MENTĂ

Origanum vulgare | 15 ml

Pogostemon cablin | 15 ml

Mentha piperita | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

IENUPĂR

ULEI ESENŢIAL PUR

Derivat din frunzele plantei oregano,
uleiul esenţial de Oregano are multe
utilizări tradiţionale și moderne.

Paciuli este recunoscut cu ușurinţă
datorită parfumului său bogat de
mosc dulce.

Unul dintre cele mai bine vândute
produse, uleiul esenţial de Mentă oferă
o mulţime de beneficii pentru sănătate.

• Aromă alimentară ierbacee
condimentată
• Oferă beneficii antioxidante
• Oferă o senzaţie de căldură pe piele
(Diluaţi întotdeauna cu ulei cărăuș
înainte de a-l aplica direct pe piele)

• Conferă stabilitate și echilibru
emoţional
• Menţine tenul neted și luminos
• Reduce aspectul imperfecţiunilor,
ridurilor sau problemelor pielii

• Revigorează și trezește simţurile
• Calmează durerile de stomac
• Sprijină sănătatea orală
Vezi Mentă Touch la pagina 19

Vezi Oregano Touch la pagina 19
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BILUŢE DE MENTĂ

PETITGRAIN

PIPER ROZ

Mentha piperita | 125 de biluţe

Citrus aurantium | 15 ml

Schinus molle | 5 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Bucuraţi-vă de efectul proaspăt și
revigorant al uleiului esenţial de
Mentă în formatul practic de biluţe
solubile.
• Sprijină sănătatea orală și
respiratorie
• Ameliorează durerile de stomac
ocazionale
• Oferă toate beneficiile uleiului
esenţial de Mentă

Uleiul esenţial de Petitgrain are o
aromă proaspătă, ușor ierbacee și o
gamă largă de utilizări.
• Aromă calmantă și relaxantă
• Favorizează un somn odihnitor
• Oferă sprijin antioxidant

NOU!

ULEI ESENŢIAL PUR
Un arbore sacru pentru incași, uleiul
esenţial de Piper roz este distilat din
fructul arbustului de piper roz. Un ulei
excelent pentru a-ţi condimenta
următorul preparat culinar.
• Folosiţi-l la un masaj calmant,
combinând una sau două picături din
acest ulei cu Ulei de cocos fracționat
dōTERRA
• Induce o stare de vigilență
• Uleiul de Piper roz poate înlocui uleiul
de Piper negru ca aromatizant pentru
preparatele culinare

MUȘEŢEL ROMAN

ROZMARIN

SANTAL

Anthemis nobilis | 5 ml

Rosmarinus officinalis | 15 ml

Santalum album | 5 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

Deosebit de versatil, uleiul esenţial
de Mușeţel roman este extras din
floarea plantei de mușeţel, care
seamănă cu o margaretă.

Considerat sacru în culturile antice
greacă, romană, egipteană și
evreiască, uleiul esenţial de Rozmarin
are o mulţime de utilizări.

Cu un istoric documentat de utilizare
de-a lungul a câtorva mii de ani, uleiul
esenţial de Santal are o gamă largă
de aplicaţii.

• Aplicaţi pe tălpi la culcare
• Sprijină sănătatea părului și a scalpului
• Emană un parfum dulce, floral,
cu efect calmant

• Conferă o aromă savuroasă,
ierbacee preparatelor din carne şi
specialităţilor culinare
• Contribuie la reducerea
oboselii ocazionale
• Stimulează simţurile

• Menţine pielea curată și sănătoasă
• Reduce aspectul imperfecţiunilor pielii
• Utilizat frecvent la meditaţie,
datorită proprietăţilor sale de
echilibrare și stimulare

SANTAL HAWAIIAN

BRAD SIBERIAN

MENTĂ CREAŢĂ

Santalum paniculatum | 5 ml

Abies sibirca | 15 ml

Mentha spicata | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

ULEI ESENŢIAL PUR

Obţinut dintr-o sursă regenerabilă
din Hawaii, uleiul esenţial
dōTERRA de Santal Hawaiian oferă o
gamă largă de beneficii.

Cu un parfum lemnos proaspăt,
uleiul esenţial de Brad siberian
sprijină echilibrul emoţional și
gândirea pozitivă.

Cunoscut pentru aroma sa dulce și
mentolată, uleiul esenţial de Mentă
creaţă este deseori utilizat la gătit,
însă poate fi aplicat și local.

• Îmbunătăţește aspectul pielii și părului
• Favorizează un somn odihnitor
când este aplicat înainte de culcare
• Binedispune și reduce încordarea

• Are un efect calmant când este
utilizat la masaj
• Calmează iritaţiile minore ale pielii
când este aplicat local
• Calmează durerile musculare și alte
dureri din organism

• Curăţă gura și împrospătează
respiraţia
• Favorizează concentrarea și
buna dispoziţie
• Dă un plus de aromă deserturilor,
băuturilor, salatelor sau aperitivelor

NARD

TANGERINĂ

CIMBRU

Nardostachys jatamansi | 5 ml

Citrus reticulata | 15 ml

Thymus vulgaris | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Uleiul esenţial de Nard are o aromă
lemnoasă condimentată care
binedispune și favorizează relaxarea.
• Aromă care binedispune
• Favorizează o senzaţie de calm
și relaxare
• Conferă un aspect sănătos și
luminos pielii
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ULEI ESENŢIAL PUR

GHIDUL PRODUSELOR

ULEI ESENŢIAL PUR

Uleiul esenţial de Tangerină are o
aromă dulce-acrișoară, similară cu
cea a altor uleiuri de citrice,
favorizând buna dispoziţie. Uleiul
esenţial de Tangerină este cunoscut
pentru proprietăţile sale de curăţare.
• Curăţă și purifică
• Dă o notă acrișoară prăjiturilor
• Energizează și trezește simţurile

ULEI ESENŢIAL PUR

Cimbrul, cunoscut de majoritatea
drept un condiment culinar obișnuit,
produce un ulei esenţial puternic.
• Aromă stimulantă
• Aromatizant alimentar picant
și bogat
• Are efecte de curăţare și purificare
a tenului

ULEIURI ESENŢIALE INDIVIDUALE

TURMERIC

NOU!

ULEI ESENŢIAL PUR
Curcuma longa | 15 ml

Turmericul oferă beneficii interne,
deoarece sprijină funcțiile naturale ale
sistemului imunitar. De asemenea,
uleiul de Turmeric contribuie la un ten
curat, neted și radios.

VETIVER

PORTOCALĂ SĂLBATICĂ

Vetiveria zizanioides | 15 ml

Citrus sinensis | 15 ml

ULEI ESENŢIAL PUR

Uleiul esenţial de Vetiver este
apreciat pentru aroma sa bogată,
exotică, complexă și este utilizat pe
scară largă la realizarea parfumurilor.

• Utilizaţi-l ca tratament aplicat direct
pe imperfecțiunile pielii sau ca
mască pentru întreaga față,
după caz
• Puteţi adăuga 1-2 picături în ceai
sau apa de băut, pentru o aromă
subtilă de ierburi

• Uleiul esenţial de Vetiver este bogat
în sesquiterpene, care induc un
sentiment de stabilitate
• Utilizaţi-l la masaje aromatice
relaxante
• Utilizaţi-l pentru a oferi o notă de
pământ amestecurilor preferate pe
care le folosiţi în difuzor

WINTERGREEN

YARROW|POM

ULEI ESENŢIAL PUR

Gaultheria fragrantissima | 15 ml
Multe persoane recunosc aroma și
savoarea de Wintergreen datorită
popularităţii sale la aromatizarea
bomboanelor și gumei de mestecat.
• Este utilizat frecvent în produsele
de igienă orală
• Masaţi-l pe mâini, spate și picioare,
pentru o senzaţie de destindere și
căldură după activitatea fizică
• Difuzaţi-l pentru parfumul său dulce
care binedispune

NOU!

DUO DE NUTRIENŢI VEGETALI
ACTIVI
30 ml

Yarrow|Pom este un amestec
exclusiv formulat de experți din ulei
esențial de Coada șoricelului și ulei
esențial de Rodie (sămânță) presat
la rece, conceput pentru calmarea
pielii și alinarea emoțiilor pe
parcursul întregii zile.
• Conferă pielii un aspect întinerit
și sănătos
• Contribuie la atenuarea
imperfecțiunilor tenului
• Folosiţi-l la un masaj calmant

ULEI ESENŢIAL PUR

Presat la rece din coajă, uleiul esenţial
de Portocală sălbatică eliberează o
aromă energizantă de citrice.
• Agent de purificare
• Împrospătează pielea
• Bogat în monoterpene, cunoscute
pentru acţiunea lor antioxidantă

YLANG YLANG

ULEI ESENŢIAL PUR

Cananga odorata | 15 ml
Uleiul esenţial de Ylang Ylang, celebru
pentru parfumul său excepţional, are o
multitudine de beneficii.
• Favorizează relaxarea când este
utilizat la masaj
• Contribuie la menţinerea unui
aspect sănătos al pielii și părului
• Binedispune și, totodată, are un
efect calmant
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AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE
Amestecurile de uleiuri esenţiale dōTERRA sunt formule exclusive, cu aplicaţii specifice pentru sănătate. Ele sunt
rezultatul cunoştinţelor dobândite de-a lungul multor ani de experienţă în domeniul uleiurilor esenţiale, rezultat
validat tot mai mult în ultima vreme de un număr mare de cercetători şi studii ştiinţifice. Fiecare combinaţie este
creată cu scopul de a intensifica beneficiile şi potenţa produsului, de a valorifica esenţa energetică a plantei și
conţine numai uleiuri esenţiale CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat).

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE
15 ml

Cu aroma sa mentolată proaspătă,
dōTERRA Air a fost formulat special
pentru a oferi utilizatorului un
amestec răcoritor și revigorant, care
reduce efectele neplăcerilor de sezon
și are proprietăţi calmante.
• Emană vapori revigoranţi
• Răcorește și calmează pielea
• Conferă o senzaţie de eliberare a
căilor respiratorii și facilitează
respiraţia
Vezi dōTERRA Air Touch la pagina 18

dōTERRA ALIGN™

AMESTEC PENTRU
RESTABILIREA ECHILIBRULUI
5 ml

Amestecul pentru restabilirea
echilibrului dōTERRA Align vă ajută
să aveţi încredere în forțele proprii și
să aveţi o atitudine deschisă față de
toate oportunitățile.
• Posturile de yoga care se asociază
ideal cu aroma amestecului pentru
restabilirea echilibrului sunt posturile
războinic II, triunghi și poartă
• Aplicaţi în zona inimii, pe încheieturi
și în zona cefei pentru a favoriza o
stare de acceptare de sine
și relaxare
• Folosiţi amestecul Align ori de câte
ori vă simţiţi apatic(ă) și confuz(ă)

dōTERRA ANCHOR™
AMESTEC DE ANCORARE
5 ml

Amestecul de ancorare dōTERRA Anchor
vă conferă un plus de încredere în sine
pentru a vă putea aborda activitățile și
viața cu o forță echilibrantă.
• Posturile de yoga ce pot fi asociate
acestui amestec sunt meditație în
poziția șezând, postura coloanei
răsucite pe jumătate și Bhu Mudra
• Aplicaţi pe încheieturi, la baza
coloanei vertebrale și pe tălpi
pentru a favoriza sentimente de
calm și plenitudine
• Folosiţi Anchor ori de câte ori tvă
simţiţi dezrădăcinat(ă) sau confuz(ă)

dōTERRA ARISE™

AROMATOUCH™

dōTERRA BALANCE™

5 ml
Amestecul pentru inspirație dōTERRA
vă oferă momente în care vă simţiţi
motivat(ă) să depăsiţi obstacolele și să
încercaţi să vă atingeţi
potențialul maxim.

15 ml

15 ml

AMESTEC PENTRU INSPIRAŢIE

• Folosiţi acest amestec la următoarele
posturi de yoga: postura stând în
picioare, postura de înclinare laterală
cu mâinile ridicate, stând in picioare și
postura semilunii
• Aplicaţi pe tâmple, încheieturi și pe
gât pentru a induce sentimente
de bucurie
• Bucuraţi-vă de beneficiile amestecului
pentru inspirație atunci când v-ați
stabilit următoarele obiective pe care
vreţi să le atingeţi

dōTERRA CHEER™

AMESTEC PENTRU BUNĂ
DISPOZIŢIE
5 ml

AMESTEC PENTRU MASAJ
Uleiurile esenţiale sunt utilizate
pentru masaj de foarte mult timp, de
aceea, dōTERRA a creat un amestec
exclusiv pentru masaj, care crește
eficacitatea diferitelor tehnici de
masaj, cu ajutorul uleiurilor esenţiale
cu efect de relaxare și alinare.
• Calmează stările tensionate
• Are efecte de alinare și relaxare
• Îmbunătăţește experienţa
oricărui masaj, datorită aromei cu
efect calmant

AMESTEC PENTRU ECHILIBRARE
Amestecul pentru echilibrare dōTERRA
Balance este o combinaţie subtilă de
uleiuri esenţiale, care induce armonie,
liniște și o senzaţie de relaxare,
printr-un efect de echilibrare. Acest
amestec sprijină echilibrul emoţional și
favorizează starea de bine, printr-o
aromă care atrage și inspiră pace.
• Reduce anxietatea sau
stările de încordare
• Conferă sentimente de liniște
și echilibru
• Favorizează o senzaţie de
relaxare și armonie

CITRUS BLISS™

CLARYCALM™

15 ml

10 ml roll-on

AMESTEC REVIGORANT

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE

Îmbinând beneficiile fundamentale
ale uleiurilor esenţiale de citrice,
Citrus Bliss are proprietăţi
energizante și revigorante care
binedispun și reduc stresul.

Conceput special pentru femei,
ClaryCalm este un ajutor cu efect
calmant în timpul ciclului menstrual,
contribuind la echilibrarea dispoziţiei
și a emoţiilor.

• Curăţă și purifică aerul
• Ajută la îmbunătăţirea dispoziţiei și
reduce stresul
• La masaj, creează o aromă care
induce veselie

• Ajută la echilibrarea dispoziţiei pe
parcursul întregii luni
• Ajută la calmarea și echilibrarea
emoţiilor amplificate
• Are un efect liniștitor în timpul
ciclului menstrual

dōTERRA CONSOLE™

DDR PRIME™

DEEP BLUE™

5 ml

30 ml
DDR Prime combină beneficiile
uleiurilor esenţiale de Cuișoare, Cimbru
și Portocală sălbatică, cunoscute
pentru beneficiile lor antioxidante și a
fost creat pentru sprijinirea
organismului și celulelor împotriva
stresului oxidativ.

Amestecul pentru bună dispoziţie
dōTERRA Cheer, pe bază de uleiuri
esenţiale de citrice și condimente,
oferă un plus de bucurie și energie
pozitivă care vor ilumina fiecare zi.
• Conferă o senzaţie de optimism
• Îmbunătăţește dispoziţia pe
parcursul întregii zile
• La masaj, creează o aromă care
induce veselie

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE

dōTERRA AIR™

Vezi dōTERRA Cheer Touch la pagina 18

AMESTEC PENTRU ALINARE
Amestecul pentru alinare dōTERRA
Console utilizează uleiuri esenţiale
florale dulci pe lângă cele obţinute
din arbori pentru a conferi o senzaţie
de alinare, însoţindu-vă pe calea plină
de speranţă a vindecării emoţionale.
• Conferă o senzaţie de alinare
• Favorizează sentimentele de
speranţă și gândirea pozitivă
• Combină Tămâie, Paciuli, Ylang
Ylang, Labdanum, Amyris, Santal,
Trandafir, Osmanthus
Vezi dōTERRA Console Touch la pagina 18

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE

• Poate reduce procesele de oxidare în
organism și susţine sănătatea
generală a celulelor
• Favorizează un răspuns adecvat
al organismului la factorii de
stres celular
• Oferă protecţie antioxidantă prin
reducerea stresului oxidativ

AMESTEC PENTRU CALMAREA
DURERII
5 ml

Amestecul pentru calmarea durerii
Deep Blue este realizat din uleiuri
esenţiale CPTG Certified Pure Tested
Grade™ (Grad Testat Pur Certificat),
extracte naturale din plante și alte
ingrediente benefice care oferă o
senzaţie reconfortantă de răcorire și
încălzire a zonelor cu probleme.
• Oferă o senzaţie de răcorire și
calmare a durerii în zonele vizate
• Creează o experienţă de masaj
revitalizantă și reconfortantă
• Ameliorează disconfortul mușchilor
dureroși și tensionaţi

15

DEEP BLUE™

AMESTEC PENTRU CALMAREA
DURERII
10 ml roll-on

Formulat pentru a calma durerea
și a răcori, dōTERRA Deep Blue
este utilizat ca amestec bogat de
uleiuri esenţiale, perfect pentru un
masaj după o zi lungă de
antrenament intens.
• Contribuie la destindere
• Are efecte de relaxare
• Calmează durerea în zonele vizate

ELEVATION

dōTERRA FORGIVE™

15 ml

5 ml

Acest amestec realizat din uleiuri
esenţiale pentru bună dispoziţie este
perfect pentru revitalizarea stării de
spirit, aromei și atmosferei. Când
aveţi nevoie de un stimulent natural,
Elevation este soluţia ideală.

Aroma proaspătă lemnoasă oferită de
dōTERRA Forgive conferă sentimente
eliberatoare de mulţumire, alinare și
răbdare. Amestecul pentru reînnoire
dōTERRA Forgive, combină uleiuri din
plante şi arbori ajutându-vă să
descoperiţi acţiunea eliberatoare a
iertării, uitării și puterii de a merge
mai departe.

AMESTEC PENTRU REVITALIZARE

• Aromă energizantă și revigorantă
• Creează un mediu revitalizant
• Îmbunătăţește starea de spirit și
crește vitalitatea

Vezi Deep Blue Touch la pagina 18

AMESTEC PENTRU REÎNNOIRE

• Creează o aromă reconfortantă
• Binedispune și inspiră gânduri pozitive
• Favorizează sentimentele de
mulţumire, alinare și răbdare
Vezi dōTERRA Forgive Touch la pagina 18

HD CLEAR™

INTUNE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC PENTRU TEN
CU PROBLEME
Cel mai revoluţionar amestec pentru
tenul cu probleme, HD Clear este
realizat din uleiuri esenţiale benefice
pentru piele, care vor contribui la
menţinerea aspectului neted, curat și
sănătos al pielii.

AMESTEC PENTRU
CONCENTRARE
Amestecul perfect pentru momentele
de studiu sau concentrare, InTune
este realizat din uleiuri esenţiale care
induc un sentiment de calm și
claritate mentală.

AMESTEC PENTRU ÎNCURAJARE
5 ml

Înlocuiţi emoţiile negative cu
sentimente de încredere și curaj,
cu amestecul unic de uleiuri
esenţiale mentolate și de citrice
dōTERRA Motivate.
• Reduce stările de încordare
• Creează o aromă care binedispune
• Conferă stabilitate și echilibru în
sfera emoţională

• Favorizează claritatea mentală
• Stimulează și menţine concentrarea
• Sprijină eforturile de concentrare
a atenţiei și focalizare pe o
anumită sarcină

Vezi dōTERRA Motivate Touch la pagina 19

ON GUARD™

ON GUARD™ BILUŢE

dōTERRA PASSION™

15 ml

125 de biluţe

5 ml

• Contribuie la reducerea acneei
• Benefic pentru obţinerea unui ten
fără imperfecţiuni
• Menţine pielea curată, fără
imperfecţiuni și hidratată

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE
Amestecul dōTERRA On Guard oferă
un mod sigur și natural de a sprijini
sistemul natural de apărare al
organismului. Cu o aromă
condimentată, energizantă, care
binedispune, On Guard este
amestecul perfect de păstrat la
îndemână pe tot parcursul anului.
• Sprijină sistemul natural de apărare
al organismului
• Oferă beneficii antioxidante
• Energizează și binedispune

BILUŢE CU ULEIURI ESENŢIALE
dōTERRA a creat On Guard Biluţe,
pentru a vă oferi un mod simplu și
practic de a beneficia de proprietăţile
de stimulare a sistemului imunitar ale
acestui amestec de uleiuri esenţiale.
• Ajută la susţinerea unui sistem
imunitar sănătos
• Oferă o metodă de administrare
practică pentru amestecul de uleiuri
esenţiale dōTERRA On Guard
• Împrospătează respiraţia

Vezi On Guard Touch la pagina 19

AMESTEC CARE INSPIRĂ PASIUNE
Amestecul care inspiră pasiune
dōTERRA Passion este realizat din
uleiuri esenţiale din plante şi
condimente, care vă vor ajuta să
redescoperiţi entuziasmul vieţii.
Cu dōTERRA Passion, veţi găsi
îndrăzneala de a încerca lucruri noi și
veţi redescoperi bucuria lucrurilor cu
care aţi fost binecuvântat(ă) în viaţă.
• Creează o aromă veselă
• Induce încredere și putere mentală
• Binedispune și crește concentrarea
Vezi dōTERRA Passion Touch la pagina 19

PASTTENSE™

dōTERRA PEACE™

PURIFY

10 ml roll-on

5 ml

15 ml

AMESTEC PENTRU RELAXARE
Un amestec răcoritor calmant de
uleiuri esenţiale, PastTense este
formulat pentru destinderea corpului
și a minţii, în orice moment, datorită
flaconului cu bilă practic.
• Contribuie la reducerea stresului
• Conferă sentimente de relaxare
și calm
• Induce stabilitate și echilibru în
sfera emoţională

AMESTEC PENTRU LINIȘTIRE
dōTERRA Peace, un amestec de
uleiuri esenţiale florale și mentolate,
vă reamintește că nu trebuie să
atingeţi perfecţiunea pentru a vă găsi
pacea. Încetiniţi ritmul, respiraţi
adânc și reconectaţi-vă cu sinele
calm și echilibrat din dumneavoastră.
• Reduce anxietatea
• Creează o aromă reconfortantă
• Conferă o senzaţie de pace
și încredere
Vezi dōTERRA Peace Touch la pagina 19
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dōTERRA MOTIVATE™

GHIDUL PRODUSELOR

AMESTEC PURIFICATOR
Printr-o combinaţie de uleiuri
esenţiale cu efect de reîmprospătare și
curăţare, dōTERRA Purify contribuie la
eliminarea mirosurilor neplăcute
într-un mod natural și sigur.
• Aromă proaspătă
• Are proprietăţi de curăţare
• Înlocuiește mirosurile neplăcute
și curăţă aerul

dōTERRA SERENITY™

SMART & SASSY™

10 ml roll-on

15 ml

15 ml

AMESTEC PENTRU FRUMUSEŢE
Un amestec exclusiv de uleiuri
esenţiale rare, cu o putere
regeneratoare deosebită, utilizate
de-a lungul timpurilor pentru
proprietăţile lor de înfrumuseţare,
dōTERRA Salubelle este formulat
pentru a proteja și a hrăni pielea,
reducând în același timp factorii
care contribuie la apariţia semnelor de
îmbătrânire.
• Menţine pielea curată, fără
imperfecţiuni și hidratată
• Contribuie la reducerea aspectului
liniilor fine și al ridurilor
• Menţine pielea mai netedă și mai
radioasă, cu aspect tineresc

AMESTEC PENTRU SERENITATE
Amestecul pentru serenitate
dōTERRA Serenity este conceput
pentru a oferi relaxare imediată,
datorită utilizării unor uleiuri esenţiale
cu proprietăţi de calmare a emoţiilor,
detensionare și favorizare a unui
somn odihnitor.
• Calmează simţurile
• Reduce stările de încordare
• Contribuie la crearea unui mediu
odihnitor pentru dormit

AMESTEC STIMULANT

Utilizat în asociere cu exerciţii fizice
și un regim alimentar sănătos,
Smart & Sassy poate fi benefic
în eforturile de a menţine greutatea
în limitele dorite.
• Conţinut ridicat de limonen
• Ajută la reglarea poftei de mâncare
• Fără substanţe diuretice, stimulante
și fără calorii

TERRASHIELD™

TERRASHIELD™ SPRAY

WHISPER™

15 ml

30 ml

5 ml

AMESTEC PENTRU AER LIBER

AMESTEC PENTRU AER LIBER

TerraShield este o formulă puternică
dar sigură, care poate fi utilizată de
toţi membrii familiei, în aer liber și
în casă.
• Creează o barieră eficace
• Protejează împotriva fneplăcerilor
din mediul înconjurător
• Protejează împotriva ameninţărilor
din interior și din exterior

TerraShield combină uleiuri esenţiale
cunoscute pentru proprietăţile lor de
protecţie în mediul extern, pentru a
crea un ulei natural și eficace pentru
activităţile în aer liber.

ZENDOCRINE™

ZENGEST™

15 ml

15 ml

AMESTEC PENTRU REPORNIRE
Amestecul pentru repornire
Zendocrine sprijină capacitatea
naturală a organismului de a elimina
substanţele nedorite.
• Sprijină funcţionarea sănătoasă
a ficatului
• Purifică și detoxifică
• Sprijină capacitatea organismului
de a elimina substanţele nedorite

• Creează o barieră naturală eficace
• Oferă protecţie naturală în aer liber
• Este o alternativă naturală la
sprayurile și loţiunile chimice

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE

SALUBELLE™

AMESTEC PENTRU FEMEI
Acest amestec specializat pentru
femei emite o aromă delicată de
mosc și creează un parfum
personalizat când este aplicat local.
• Incitant și intrigant pentru simţuri
• Oferă o aromă caldă de mosc
• Se îmbină cu mirosul natural al
fiecărei femei, pentru a crea un
parfum personalizat

AMESTEC DE SUSŢINERE
Principalul amestec digestiv de la
dōTERRA, ZenGest are numeroase
beneficii pentru o digestie sănătoasă.
Proprietăţile calmante ale acestui ulei
pot contribui la ameliorarea
neplăcerilor cauzate de indigestie.
• Susţine digestia sănătoasă
• Calmează disconfortul ocazional
• Când este aplicat local pe abdomen,
ZenGest calmează durerile și
disconfortul cauzate de indigestie
Vezi ZenGest Touch la pagina 19
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dōTERRA TOUCH

AMESTECURI DE ULEIURI ESENŢIALE TOUCH™
Realizarea echilibrului perfect între protejarea pielii sensibile și furnizarea beneficiilor oferite de uleiurile esenţiale nu
este doar o știinţă, ci și o artă. Prin dōTERRA Touch, am reușit să obţinem acest echilibru. Facilitând aplicarea cu
ajutorul flaconului cu bilă de 10 ml, produsele dōTERRA Touch sunt ideale pentru copii, adulţi și în special pentru
persoanele cu piele sensibilă. Puteţi să începeţi să beneficiaţi de uleiurile esenţiale imediat, datorită flacoanelor gata
de utilizare. Profitaţi chiar astăzi de practicitatea și beneficiile produselor dōTERRA Touch.

dōTERRA AIR™

AMESTEC TOUCH
10 ml roll-on

dōTERRA Air Touch oferă echilibrul
perfect între amestecul dōTERRA Air și
Uleiul de cocos fracţionat, pentru a
conferi o senzaţie de eliberare a căilor
respiratorii și de ușurare a respiraţiei.

dōTERRA CHEER™

dōTERRA CONSOLE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH

AMESTEC TOUCH

dōTERRA Cheer Touch combină Ulei de
cocos fracţionat cu aroma amestecului
pentru bună dispoziţie dōTERRA Cheer.
Acest flacon cu bilă practic și delicat
poate fi aplicat pe piele pentru a induce
sentimente de fericire și gândire pozitivă.

dōTERRA Console Touch induce
sentimente de alinare și speranţă.
Acest amestec exclusiv combină aroma
dulce de mosc din amestecul pentru
alinare dōTERRA Console cu Ulei de cocos
fracţionat, pentru o aplicare delicată.

• Conferă o senzaţie de deschidere a
căilor respiratorii și ușurează respiraţia

• Conferă o senzaţie de optimism
• Îmbunătăţește dispoziţia pe parcursul
întregii zile
• La masaj, creează o aromă care
induce veselie

• Conferă o senzaţie de alinare
• Favorizează sentimentele de speranţă
și gândirea pozitivă
• Combină Tămâie, Paciuli, Ylang Ylang,
Labdanum, Amyris, Santal, Trandafir,
Osmanthus

DEEP BLUE™

dōTERRA FORGIVE™

TAMÂIE

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

• Emană vapori revigoranţi
• Răcorește și calmează pielea

AMESTEC TOUCH
Bucuraţi-vă de beneficiile amestecului
nostru exclusiv de uleiuri esenţiale Deep
Blue, într-o formulă delicată perfectă
pentru copii și adulţi.
• Aromă revigorantă
• Calmează durerile musculare
• Contribuie la ameliorarea durerilor
în timpul activităţii fizice

AMESTEC TOUCH

dōTERRA Forgive Touch conţine
uleiurile esenţiale provenite din arbori şi
plante din amestecul exclusiv dōTERRA
Forgive, alături de Ulei de cocos
fracţionat, pentru aplicare delicată și
facilitate de utilizare. dōTERRA Forgive
a fost dezvoltat pentru a vă ajuta să
descoperiţi acţiunea eliberatoare a
iertării, uitării și puterii de a merge
mai departe.

AMESTEC TOUCH
dōTERRA Tămâie Touch poate fi aplicat
rapid și simplu pe parcursul întregii zile,
pentru a simţi efectele sale de stabilitate
și echilibru emoţional.
• Calmează pielea iritată
• Favorizează relaxarea
• Protejează împotriva fneplăcerilor din
mediul înconjurător

• Conferă o senzaţie de alinare
• Favorizează sentimentele de speranţă
și gândirea pozitivă
• Creează o atmosferă liniștitoare

HOPE™

IASOMIE

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH
dōTERRA Hope Touch este un amestec
de uleiuri esenţiale deosebit, care
combină parfumul proaspăt de
Bergamotă cu Ylang Ylang și Tămâie,
îndulcite apoi ușor cu aroma caldă a
extractului de vanilie.

dōTERRA Iasomie Touch nu doar că
reduce aspectul imperfecţiunilor pielii, ci,
totodată, binedispune și dă energie.

• Aplicaţi pe încheieturi, gât și punctele
de puls, pentru a obţine un parfum
personalizat

• Binedispune

• Păstraţi-l în geantă și aplicaţi-l pe tot
parcursul zilei, pentru a vă binedispune
• Creează o atmosferă liniștitoare
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NOU!

AMESTEC TOUCH

GHIDUL PRODUSELOR

• Reduce aspectul imperfecţiunilor pielii
• Poate fi utilizat ca parfum personal

LEVĂNŢICĂ

AMESTEC TOUCH
10 ml roll-on

Utilizat pe scară largă pentru
proprietăţile sale calmante, dōTERRA
Levănţică Touch oferă confort și
calmează pielea, inducând sentimente
de relaxare.
• Calmează iritaţiile ocazionale ale pielii
• Poate fi utilizat la gătit pentru a atenua
aromele de citrice
• Aromă calmantă

NOU!

ARBORE DE CEAI

dōTERRA MOTIVATE™

AMESTEC TOUCH

AMESTEC TOUCH

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH

Utilizat ca parfum personal, Magnolie
Touch vă învăluie într-o aromă revigorantă,
care vă binedispune. Introduceţi-l în rutina
de îngrijire zilnică, pentru a vă menține
pielea curată și hidratată.

Echilibrul perfect între uleiul esenţial de
Arbore de ceai și Uleiul de cocos fracţionat
a dat naștere la dōTERRA Arbore de ceai
Touch, ideal pentru utilizarea pe pielea
delicată și sensibilă.

Înlocuiţi emoţiile negative cu sentimente
de încredere și curaj, folosind amestecul
unic de uleiuri esenţiale mentolate și de
citrice dōTERRA Motivate.

• Combinaţi-l cu Bergamotă și Ylang
Ylang și aplicaţi-l local, pentru a
sprijini aspectul sănătos al pielii
• Aplicaţi-l pe tălpi, pentru o senzație de
calm și relaxare

• Recunoscut pentru efectul său de
curăţare și întinerire a pielii
• Păstrează unghiile puternice și cu
aspect sănătos
• Calmează iritaţiile pielii

• Conferă stabilitate și echilibru în
sfera emoţională

NEROLI

ON GUARD™

OREGANO

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH
Cu efect calmant pentru piele,
dōTERRA Neroli Touch este formulat
special în asociere cu Uleiul de cocos
fracţionat, pentru a oferi o experienţă
pozitivă calmantă când este aplicat local.

AMESTEC TOUCH

10 ml roll-on

• Reduce stările de încordare
• Creează o aromă care binedispune

AMESTEC TOUCH

Bucuraţi-vă de aroma unică și beneficiile
puternice ale amestecului de uleiuri
esenţiale dōTERRA On Guard, printr-un
flacon cu bilă practic.

dōTERRA Oregano Touch oferă o
opţiune delicată pentru persoanele cu
piele sensibilă, care pot obţine astfel
beneficiile uleiului esenţial de Oregano.

• Favorizează buna dispoziţie
• Calmează pielea

• Sprijină funcţiile naturale ale
sistemului imunitar
• Produs de curăţare natural

• Poate contribui la susţinerea
sistemului imunitar
• Reduce aspectul imperfecţiunilor

• Facilitează relaxarea

• Dă energie și binedispune

• Agent de curăţare și purificare

dōTERRA PASSION™

dōTERRA PEACE™

MENTĂ

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH

dōTERRA Passion Touch combină Uleiul
de cocos fracţionat cu amestecul din
plante şi condimente dōTERRA Passion,
pentru a vă ajuta să redescoperiţi
entuziasmul vieţii.
• Combină Ulei de cocos fracţionat,
Cardamom, Scorţișoară, Ghimbir,
Cuișoare, Santal, Iasomie, Vanilie
și Damiană
• Trezeşte sentimente de entuziasm,
pasiune și bucurie

AMESTEC TOUCH

În societatea frenetică de astăzi, ne
simţim deseori anxioși, copleșiţi și
speriaţi – indiferent de vârstă. Utilizaţi
amestecul dōTERRA Peace Touch,
pentru a vă conferi sentimente de
mulţumire, stăpânire și încredere, când
vă simţiţi copleșiţi de anxietate.
• Conferă o senzaţie de pace, încredere
și mulţumire
• Aromă dulce-mentolată

• Aromă condimentată, caldă

• Contribuie la ameliorarea cefaleei
de tensiune

TRANDAFIR

ZENGEST™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

AMESTEC TOUCH

AMESTEC TOUCH
dōTERRA Mentă Touch poate fi utilizat
oriunde și oricând, pentru o doză
imediată de energie și pentru efectele
sale de curăţare și răcorire.
• Contribuie la reducerea stărilor
de încordare
• Binedispune
• Favorizează concentrarea

AMESTEC TOUCH

Utilizând beneficiile puternice ale uleiului
esenţial de Trandafir într-un format de
flacon cu bilă practic, dōTERRA Trandafir
Touch poate fi aplicat pe parcursul
întregii zile, pentru a vă binedispune sau
în cadrul rutinei de îngrijire a tenului,
pentru un ten cu aspect sănătos.

Principalul amestec digestiv de la
dōTERRA, ZenGest oferă numeroase
beneficii pentru o digestie sănătoasă.
Proprietăţile calmante ale acestui
amestec de uleiuri pot contribui la
ameliorarea neplăcerilor cauzate
de indigestie.

• Are un efect emoţional pozitiv
• Echilibrează nivelul de hidratare al pielii

• Calmează disconfortul abdominal
ocazional
• Susţine digestia sănătoasă
• Aplicaţi-l local pentru a preveni răul
de mișcare în timpul deplasărilor lungi
cu mașina

• Uniformizează culoarea pielii și sprijină
sănătatea tenului

dōTERRA TOUCH

MAGNOLIE
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PACHETE ȘI COLECŢII

PACHETE ȘI COLECŢII
dōTERRA a creat o serie de pachete și colecţii de uleiuri esenţiale, concepute pentru a oferi sprijinul optim
pentru sănătate în fiecare casă. Fiecare pachet include câteva uleiuri selectate atent, distilate cu grijă din plante
cultivate și recoltate în conformitate cu standardele stricte de puritate și potenţă dōTERRA. Bucuraţi-vă de
beneficiile specifice ale aromelor și amestecurilor dumneavoastră preferate, într-un singur pachet convenabil.

PACHETUL „ESENŢIAL PENTRU FAMILIE”
CEL MAI BINE VÂNDUT

Această colecţie de 10 uleiuri esenţiale și amestecuri bogate conţine
tot ceea ce aveţi nevoie pentru a avea zilnic grijă de sănătatea întregii
familii, prin metode simple și sigure bazate pe uleiuri esenţiale.
• Zece flacoane de 5 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
ZenGest™
Oregano
Levănţică
On Guard™
Tamâie
Lamâie
Deep Blue™
Mentă
dōTERRA Air™
Arbore de ceai

Incluzând nouă dintre cele mai apreciate uleiuri esenţiale ale noastre
(Levănţică, Mentă, Tămâie, Arbore de ceai, ZenGest, dōTERRA Air, On
Guard, Oregano și Deep Blue), Pachetul dōTERRA Touch este o
alegere convenabilă pentru a sprijini nevoile întregii familii.

PACHETE ȘI COLECŢII

PACHETUL dōTERRA TOUCH™

• Nouă flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
On Guard™
Arbore de ceai
Levănţică
Oregano
ZenGest™
Mentă
Deep Blue™
dōTERRA Air™
Tămâie

SISTEMUL dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™
CEL MAI BINE VÂNDUT

Sistemul dōTERRA Essential Aromatics conţine șase amestecuri de
uleiuri esenţiale formulate cu atenţie pentru a oferi beneficii specifice
pentru sănătatea emoţională. Fiecare amestec delicat conţine uleiuri
esenţiale pure pentru uz aromatic sau local, pentru a conferi echilibru
și a ameliora fluctuaţiile de dispoziţie. Sunt suficiente câteva picături
din aceste amestecuri parfumate complexe naturale, pentru a stârni
reacţii emoţionale profunde, care vă vor ajuta să vă luaţi poverile de
pe suflet, să găsiţi alinare și încurajare sau inspiraţia de a visa din nou
cu pasiune.

• Șase flacoane de 5 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

PACHETUL dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™
TOUCH
Gama dōTERRA Essential Aromatics Touch conţine șase amestecuri
de uleiuri esenţiale unice combinate cu Ulei de cocos fracţionat, în
flacoane cu bilă de 10 ml, pentru aplicare uşoară şi practică pe zona
dorită. Întreaga familie va resimţi efectele benefice ale acestor
amestecuri exclusive asupra sănătăţii emoţionale care pot fi aplicate
zilnic în puncte specifice de pe corp, pentru a conferi echilibru și a
ameliora fluctuaţiile de dispoziţie.

• Șase flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

PACHETUL „COLECŢIA YOGA” dōTERRA

NOU

Un trio exclusiv de amestecuri de uleiuri esenţiale CPTG™, conceput
de dōTERRA pentru yoghinul din dumneavoastră. dōTERRA Anchor
(Amestec de ancorare), dōTERRA Align (Amestec pentru restabilirea
echilibrului) și dōTERRA Arise (Amestec pentru inspiraţie) sunt
amestecurile perfecte pentru o viaţă mai plină și mai multă satisfacţie
în practica de yoga. Aceste amestecuri oferă arome care stabilizează,
echilibrează și iluminează spiritul prin fiecare respiraţie, în timp ce
clădiţi forţa și elasticitatea corpului.

• Trei flacoane de 5 ml
dōTERRA Anchor
dōTERRA Align
(Amestec de
(Amestec pentru
ancorare)
restabilirea
echilibrului)

dōTERRA Arise
(Amestec pentru
inspiraţie)
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KIDS COLLECTION

COLECŢIA PENTRU COPII
DōTERRA
Fie că sunteţi un utilizator experimentat sau un începător în ce privește uleiurile esenţiale, Colecţia pentru
copii dōTERRA reprezintă trusa completă și gata de utilizat de uleiuri esenţiale pentru „întregul corp”, creată
pentru a avea grijă de sănătatea și starea de bine a celor mici.
Formulată pentru emoţiile, minţile și corpurile aflate în creștere, aceste amestecuri de uleiuri esenţiale includ
combinaţii unice, echilibrate terapeutic, pentru a conferi beneficii puternice, acţionând în același timp cu
blândeţe asupra pielii delicate.

COLECŢIA PENTRU COPII dōTERRA

NOU!

Pachetul include:
• Șase flacoane cu bilă de 10 ml cu uleiuri esenţiale și amestecuri
Brave™
Rescuer™
Stronger™
Calmer™
Steady™
Thinker™
• Șase căpăcele din silicon cu carabină
• Flashcard-uri cu instrucţiuni
• Geantă cu carabină

BRAVE™

NOU!

AMESTEC PENTRU CURAJ
10 ml roll-on

Datorită aromei sale luminoase și calde,
Brave este amestecul ideal pentru a vă
revigora și a vă regăsi puterea atunci
când vă simţiţi nemotivat(ă).
• Include uleiuri esenţiale de Portocală
sălbatică, Santal Amyris, Osmanthus
și Scorţișoară într-o bază de Ulei de
cocos fracţionat.
• Utilizaţi amestecul pentru curaj Brave
pe parcursul zilei, pentru a vă stimula
încrederea în sine
• Folosiţi Brave înainte de a înfrunta
situaţii noi sau diferite, pentru a vă da
curaj și siguranţă
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GHIDUL PRODUSELOR

CALMER™

NOU!

AMESTEC PENTRU
SERENITATE
10 ml roll-on

RESCUER™

NOU!

AMESTEC PENTRU
CALMAREA DURERII
10 ml roll-on

Amestecul pentru serenitate Calmer
creează o atmosferă senină, astfel încât
pregătirea de culcare să devină o
experienţă liniștitoare și binevenită.

După ce aţi făcut exerciţii fizice sau
v-aţi jucat, aplicaţi Rescuer pe picioare,
tălpi sau pe spate pentru a vă relaxa
musculatura.

• Include uleiuri esenţiale de Levănţică,
Cananga, Lemn de Buddha și Mușeţel
roman într-o bază de Ulei de cocos
fracţionat
• Aplicaţi-l pe încheieturi, în zona cefei
sau pe tălpi înainte de culcare
• Contribuie la calmarea stării de neliniște
și asigură o dispoziţie pozitivă și
relaxată

• Conţine Levănţică, Mentă creaţă,
Copaiba și Zanthoxylum într-o bază
de Ulei de cocos fracţionat.
• Masează pe picioarele obosite sau ale
copiilor aflaţi în creștere pentru a
reduce senzaţia de încordare
• Are efect relaxant și calmant

KIDS COLLECTION

STEADY™

NOU!

AMESTEC PENTRU
ECHILIBRARE
10 ml roll-on

Steady calmează pielea și binedispune,
fiind un amestec excelent pentru utilizare
zilnică.
• Conţine Santal Amyris, Brad canadian,
Coriandru (sămânţă) și Magnolie într-o
bază de Ulei de cocos fracţionat.
• Folosiţi Steady pentru un efect liniștitor
pe parcursul zilei
• Aplicaţi în zona cefei sau pe tălpi
pentru a intensifica sentimentele de
echilibru sufletesc

STRONGER™

NOU!

AMESTEC PROTECTOR
10 ml roll-on

Folosiţi Stronger în zona cefei sau pe
tălpi pentru un plus revigorant sau
pentru protecţie atunci când nu vă
simţiţi în forma cea mai bună.
• Conţine Cedru, Verbină exotică, Tămâie
și extract de trandafir într-o bază de
Ulei de cocos fracţionat.
• Are efect de revitalizare asupra pielii;
folosiţi-l zilnic pentru o stare de bine
• Calmează iritaţiile cutanate ocazionale

THINKER™

NOU!

AMESTEC PENTRU
CONCENTRARE
10 ml roll-on

Când este timpul pentru creativitate și
concentrare, aplicaţi Thinker pentru a
susţine capacităţile mintale și pentru a
stimula învăţarea.
• Conţine Vetiver, Clementină, Mentă și
Rozmarin într-o bază de Ulei de cocos
fracţionat
• Păstraţi-l la îndemână ori de câte ori
aveţi nevoie să rămâneţi concentrat(ă)
pe anumite sarcini
• Aplicaţi-l pe încheieturi sau pe mâini și
inspiraţi aroma pentru a favoriza
agerimea și gândirea clară
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AROMATOUCH TECHNIQUE

Ce este

AROMATOUCH TECHNIQUE?
Tehnica dōTERRA AromaTouch este o metodă simplă pas-cu-pas pentru aplicarea locală a uleiurilor esenţiale
de grad testat, astfel încât să obţineţi o experienţă profundă benefică pentru starea generală de sănătate.
Pachetul AromaTouch Technique include flacoane de 5 ml de amestec pentru echilibrare dōTERRA Balance™,
Levănţică, Arbore de ceai, amestec de uleiuri esenţiale On Guard™, amestec pentru masaj AromaTouch™,
amestec pentru calmarea durerii Deep Blue™, Portocală sălbatică, Mentă și un flacon de Ulei de cocos
fracţionat. Stârnind interes în egală măsură atât pentru utilizatorii începători cât şi pentru profesioniștii
autorizaţi, Tehnica AromaTouch reprezintă o nouă eră în aplicarea uleiurilor esenţiale și beneficiile acestora.

„Îmi place mult să prezint și să îi învăţ pe alţii despre Tehnica AromaTouch. Toţi sunt surprinși de starea
de relaxare profundă pe care o simt la final. Un avantaj suplimentar este că persoana care aplică uleiurile se
bucură, de asemenea, de beneficiile lor.”
Becky B., Northampton, Regatul Unit

AROMATOUCH TECHNIQUE

™

PACHETUL AROMATOUCH™ TECHNIQUE
Amplificaţi beneficiile oferite de uleiurile esenţiale CPTG™
prin integrarea Tehnicii AromaTouch în filosofia
dumneavoastră privind stilul de viaţă sănătos. Acest pachet
conţine opt flacoane a câte 5 ml cu uleiurile CPTG utilizate în
Tehnica AromaTouch, precum și cutia de prezentare pentru
Tehnica AromaTouch. De asemenea, la achiziţionarea acestui
pachet, veţi primi Uleiul de cocos fracţionat dōTERRA.

PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4
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DIFUZOARE

DIFUZOARE
Concepute pentru a oferi beneficii terapeutice și de relaxare optime, difuzoarele dōTERRA sunt dispozitive
simplu de utilizat și benefice pentru sănătatea familiei și a casei. Transformaţi orice spaţiu într-o oază de liniște
care vă binedispune, prin difuzarea uleiurilor esenţiale CPTG™ preferate.

DIFUZOARE

DIFUZOR PETAL 2.0

NOU

Difuzorul Petal de la doTERRA este un difuzor de mici
dimensiuni, simplu de utilizat, care oferă o gamă largă de
beneficii. Acest difuzor practic este stabil, ușor și simplu
de utilizat.
• Difuzorul poate fi setat pentru 2 sau 6 ore de
funcţionare continuă și 12 ore de funcţonare în mod
intermitent (5 minute pornit, 5 minute oprit)
• Lumină led opţională
• Ceaţa ultrafină acoperă până la 33 m2

DIFUZOR dōTERRA LUMO

NOU

Transformaţi orice încăpere într-o oază de liniște care
vă binedispune, prin difuzarea uleiurilor esenţiale CPTG™
cu un difuzor cu ultrasunete, inspirat din natură, cu
design personalizat.
• Iluminare cu șapte opţiuni de culoare
• Funcţionare personalizabilă – 2 sau 5 ore continuu,
10 ore intermitent (4 minute pornit/4 minute oprit)
• Acoperă până la 50 m2

DIFUZOR LOTUS
Modern și elegant, difuzorul Lotus ne oferă beneficii imediate
eliberând în aer uleiurile esenţiale dōTERRA™.
• Setări de difuzare pentru 1, 2 și 3 ore
• Acoperă până la 30 m2
• Este o piesă decorativă pentru orice casă sau birou

27

UTILIZARE ESENŢIALĂ

UTILIZARE ESENŢIALĂ
Beneficiile uleiurilor esenţiale CPTG™ pot fi obţinute prin câteva metode de utilizare: aromatică, locală și internă.
dōTERRA facilitează opţiunile variate de utilizare a uleiurilor esenţiale în diferitele lor forme, oferind produse de
calitate care respectă aplicaţiile tradiţionale, dar și aplicaţiile mai avansate din punct de vedere tehnologic, prin
difuzoare de ultimă generaţie. Folosirea diverselor metode de aplicare poate oferi o experienţă unică şi incitantă
cu fiecare ulei. Respectaţi recomandările de utilizare pentru a asigura o aplicare sigură.

CAPSULE VEGETALE

ULEI DE COCOS FRACŢIONAT

160 de capsule

115 ml

Personalizaţi-vă regimul de suplimente
alimentare bazate pe uleiuri esenţiale,
prin capsule vegetale care se absorb
rapid și ușor.

Ideal în combinaţie cu uleiurile esenţiale
pentru uz extern.

• Fără conservanţi, gelatină, grâu,
zahăr, amidon, lactate și compuşi
de origine animală
• Conţin ingrediente vegetale inerte
CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

• Emolient deosebit de ușor
• Solubilitate perfectă pentru toate
uleiurile esenţiale; fără miros, fără culoare,
nu pătează

dōTERRA™ Spa
LOŢIUNE PENTRU MÂINI ȘI CORP
200 ml

Răsfăţaţi-vă pielea cu Loţiunea pentru mâini și corp
dōTERRA Spa – o formulă ușoară, non-grasă, care
conţine uleiuri din seminţe de jojoba și Macadamia,
unt din seminţe de Murumuru și Cupuacu și extracte
hrănitoare din plante.
• Se omogenizează ușor cu uleiul dumneavoastră
esenţial preferat, pentru o experienţă aromatică
personalizată
• Uleiurile din seminţe de floarea soarelui și
macadamia sunt cunoscute pentru proprietăţile lor
hidratante excepţionale și pentru capacitatea lor de
a menţine nivelul de hidratare al pielii

dōTERRA™ Spa PACHET DE 3
trei tuburi a câte 200 ml

UTILIZARE ESENŢIALĂ

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
Fără ingredientele nocive care se găsesc în multe dintre produsele comercializate pe scară largă, dōTERRA își
ajută utilizatorii să gestioneze unele probleme frecvente și să aibă o experienţă plăcută de îngrijire personală
prin utilizarea uleiurilor esenţiale. Fiecare produs dōTERRA hrănește pielea, facilitând obţinerea rezultatelor
dorite de către utilizatori.

DEODORANT NATURAL
50 g

UNGUENT CU ULEIURI
ESENŢIALE CORRECT-X™

Deodorantul natural dōTERRA este o
formulă naturală îmbogăţită cu uleiuri
esenţiale de Chiparos, Arbore de ceai,
Cedru și Bergamotă. Aceste uleiuri
esenţiale puternice împiedică formarea
mirosurilor neplăcute la subraţ, lăsând
un parfum proaspăt și curat.
Deodorantul natural dōTERRA este o
opţiune naturală sigură pentru
prevenirea mirosurilor neplăcute pe
parcursul întregii zile și poate fi utilizat
atât de bărbaţi, cât și de femei.

15 ml

• Ceara de albine creează o barieră
protectoare ce lasă pielea să respire și
contribuie la aplicarea ușoară a produsului
• Uleiul de cocos conţine acizi grași,
cunoscuţi pentru proprietăţile lor
hrănitoare și capacitatea de a menţine
aspectul sănătos și catifelat al pielii

• Sigur și simplu de utilizat
• Utilizează uleiuri esenţiale CPTG de
Tămâie, Helichrysum, Arbore de ceai,
Cedru și Levănţică

Correct-X este un unguent pentru uz
local, benefic în cazul multor probleme
ale pielii. Acest unguent multifuncţional
creează o barieră care împiedică
deshidratarea pielii și protejează
împotriva deteriorării acesteia, iar
concomitent, calmează și hidratează
pielea. Acest unguent fără derivaţi din
petrol și fără conservanţi se absoarbe
rapid și este delicat și neiritant, ceea ce îl
face ideal pentru pielea sensibilă.
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PRODUSE dōTERRA AIR™
Respiraţia adâncă are efect de curăţare, eliberare și revigorare. Stimulează mintea și dă energie corpului. Este esenţa
vieţii, temeiul vitalităţii. Combinaţia remarcabilă de uleiuri esenţiale din amestecul dōTERRA Air menţine o senzaţie
de eliberare a căilor respiratorii și facilitează respiraţia, mai ales atunci când este afectată de diferitele probleme de
sezon. Acum, datorită aplicării simple oferite de Batonul dōTERRA Air, vă puteţi bucura rapid de beneficiile acestui
amestec puternic, oriunde și oricând.

PRODUSE dōTERRA AIR

dōTERRA AIR™

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE
15 ml

Prin îmbogăţirea cu beneficiile puternice oferite de
Cardamom, dōTERRA Air este un amestec remarcabil
de uleiuri esenţiale care generează vapori cu efect
răcoritor şi revigorant.
• Combină uleiuri esenţiale de Dafin (frunză),
Mentă, Eucalipt, Arbore de ceai, Lămâie, Ravensara
și Cardamom
• Poate reduce efectele factorilor de risc sezonieri
• Favorizează un somn odihnitor

DROPSURI dōTERRA AIR™

BATON dōTERRA AIR™

30 de dropsuri

12,5 g

Beneficiile uleiurilor esenţiale CPTG™ selecţionate din
amestecul dōTERRA Air se regăsesc în aceste
dropsuri practice și cu gust excelent.

Bucuraţi-vă de practicitatea, absorbţia rapidă și
aplicarea ușoară oferite de Batonul dōTERRA Air.
Această metodă de aplicare unică a amestecului de
uleiuri esenţiale dōTERRA Air poate fi utilizată
oriunde și oricând.

• Amestecul exclusiv include Lămâie, Mentă, Eucalipt,
Cimbru, Roiniţă și Cardamom
• Menţine căile respiratorii libere și facilitează respiraţia
• Susţine sănătatea generală a sistemului respirator

• Emană vapori revigoranţi
• Are un efect răcoritor şi calmant
• Deseori utilizat pentru a calma simptomele de
disconfort asociate cu congestia sinusurilor
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PRODUSE DEEP BLUE

PRODUSE DEEP BLUE™
Combinaţia cu efect calmant a uleiurilor esenţiale CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur
Certificat) de Wintergreen, Camfor, Mentă, Ylang Ylang, Helichrysum, Blue Tansy (Mușeţel albastru marocan),
Mușeţel albastru și Osmanthus creează amestecul exclusiv dōTERRA™ Deep Blue. Disponibil sub formă de
cremă, flacon cu bilă și suplimente alimentare, Deep Blue oferă efecte calmante și beneficii specifice.

PRODUSE DEEP BLUE

UNGUENT DEEP BLUE™
LOŢIUNE PENTRU CALMAREA DURERII
120 ml

Îmbogăţit cu amestecul pentru calmarea durerii Deep
Blue, Unguentul Deep Blue este un produs preferat în
rândul sportivilor.
• Conţine amestecul exclusiv de uleiuri esenţiale Deep
Blue și alte ingrediente puternice
• Răcorește și încălzește zonele cu probleme
• Ingredientele sunt amestecate într-o bază
emolientă şi hidratantă care lasă pielea moale, fără
urme de grăsime

UNGUENT DEEP BLUE™ - MOSTRE
zece mostre a câte 2 ml

Proprietăţile Unguentului dōTERRA Deep Blue se
regăsesc într-un pachet practic de 10 mostre, pe care le
puteţi împărţi la evenimente sportive, sala de sport sau
oriunde doriţi.
• Conţine amestecul pentru calmarea durerii Deep Blue
• Simplu de împărţit și practic când porniţi la drum

DEEP BLUE

POLYPHENOL COMPLEX™
(COMPLEX CU POLIFENOLI)
60 de capsule vegetale

Acum, Deep Blue conţine suplimente alimentare
cu polifenoli cu acţiune puternică.
• Conţine extract de boswellia cu formulă în curs
de brevetare
• Include extracte standardizate exclusive de ghimbir,
curcumă, resveratrol și alţi polifenoli care calmează
durerea și au un efect reconfortant

DEEP BLUE™

CEL MAI BINE VÂNDUT

AMESTEC PENTRU CALMAREA DURERII
5 ml | 10 ml roll-on

Un amestec sinergic de uleiuri esenţiale CPTG™, Deep
Blue oferă o senzaţie caldă ușor înţepătoare când este
aplicat pe piele.
• Conţine Wintergreen, Camfor, Mentă, Blue Tansy
(Mușeţel albastru marocan), Mușeţel german,
Ylang Ylang, Helichrysum și Osmanthus
• Aplicaţi-l la masaje pentru calmarea durerii
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PRODUSE dōTERRA SERENITY™
În societatea frenetică de astăzi, cu toţii suferim ocazional de insomnie și puţini dintre noi dorm cele minimum opt
ore de somn recomandate în fiecare noapte. Utilizate împreună, capsulele moi dōTERRA Serenity și amestecul pentru
serenitate dōTERRA Serenity, oferă o soluţie naturală și sigură pentru persoanele care au ocazional dificultăţi de
adormire şi de menţinere a somnului. Formulat cu uleiuri esenţiale cunoscute pentru acţiunea lor calmantă asupra
corpului și a minţii, acest duo puternic favorizează un somn nocturn odihnitor și satisfăcător.

PRODUSE dōTERRA SERENITY

dōTERRA SERENITY™

dōTERRA SERENITY™ CAPSULE MOI

15 ml

60 de capsule moi vegetale

AMESTEC PENTRU SERENITATE
dōTERRA Serenity calmează emoţiile și creează un sentiment de
pace și o stare de bine.
• Conţine Levănţică, Cedru, Lemn de Ho, Ylang Ylang, Măghiran,
Mușeţel, Vetiver, extract de vanilie, Santal Hawaiian
• Conferă sentimente de relaxare și creează un mediu odihnitor
pentru dormit
• Mireasma sa calmantă şi revigorantă ne oferă o evadare perfectă
din cotidian

COMPLEX PENTRU SERENITATE

dōTERRA Serenity este un amestec unic de ulei esenţial de
Levănţică, L-Teanină și extracte din plante. L-Teanina, o
componentă naturală a ceaiului, este un aminoacid neesenţial
care favorizează relaxarea. În combinaţie cu proprietăţile
calmante ale Levănţicii, dōTERRA Serenity este o alternativă
naturală la alte suplimente alimentare de acest tip.
• Favorizează relaxarea, fără reacţiile adverse agresive ale
somniferelor sintetice
• O capsulă moale administrată cu 30 de minute înainte de
culcare poate favoriza un somn nocturn mai odihnitor

PACHET COMBO SERENITY
flacon de 15 ml și 1 flacon de capsule moi
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PRODUSE ON GUARD

PRODUSE ON GUARD™
On Guard este unul dintre cele mai apreciate și versatile amestecuri de uleiuri esenţiale dōTERRA™
CPTG Certified Pure Tested Grade™. Combinaţia exclusivă de uleiuri esenţiale de Portocală sălbatică,
Cuișoare, Scorţișoară, Eucalipt și Rozmarin este o componentă activă în prima linie de apărare a casei
și a organismului. Amestecul On Guard a fost integrat într-o varietate de produse dōTERRA, pentru a
oferi mai multe modalităţi de utilizare a beneficiilor sale puternice.

ON GUARD™
APĂ DE GURĂ

NOU!

473 ml

ON GUARD™ HAND
SPRAY IGIENIZANT
PENTRU MÂINI NOU!

Beneficiile puternice ale amestecului
exclusiv de uleiuri esenţiale CPTG™ de
Portocală sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară,
Eucalipt, Rozmarin și Mir, combinate cu
alte ingrediente naturale, contribuie la
sprijinirea sănătăţii orale.

27 ml

• Amestecul exclusiv de uleiuri esenţiale
dōTERRA On Guard conţine Portocală
sălbatică, Cuișoare, Scorţișoară, Eucalipt
și Rozmarin, cu efect de curăţare și
calmare a gurii
• Extractul de Miswak contribuie la
menţinerea dinţilor curaţi, reducând
depunerile excesive de placă
• Folosiţi Apa de gură dōTERRA On Guard
după mese, pentru o respiraţie proaspătă și
un zâmbet strălucitor
• Folosiţi Apa de gură dōTERRA On Guard
pentru a vă ajuta la menţinerea sănătăţii
dinţilor și a gingiilor

• Infuzat cu extract hidratant de mere
• Amestecul protector dōTERRA On Guard
conferă o aromă condimentată și
revigorantă de citrice
• Pulverizaţi pe reazemele pentru braţe și
măsuţele din avion în timpul călătoriilor
• Pulverizaţi pe covorașele pentru yoga și
alte echipamente din sala de sport pentru a
curăţa suprafeţele înainte de a le utiliza

Spray-ul igienizant pentru mâini dōTERRA On
Guard are un efect purificator asupra mâinilor,
utilizând un abur extrem de fin, cu uscare
rapidă. Acest spray practic este perfect pentru
călătorii, școală, serviciu și familii active.

PRODUSE ON GUARD

ON GUARD™ DROPSURI
30 de dropsuri

Bucuraţi-vă de practicitatea acestor dropsuri
pentru gât cu gust excelent.
• Contribuie la calmarea și ameliorarea senzaţiei
ocazionale de gât uscat sau dureros
• Conţine amestecul de uleiuri esenţiale dōTERRA
On Guard
• Conţine zahăr bio 100% natural din trestie de
zahăr și sirop de orez brun

ON GUARD™ PASTĂ DE DINŢI
113 g

Cu această pastă, dinţii rămân curaţi şi beneficiază
de amestecul de uleiuri esenţiale On Guard.
• Formulă fără fluor
• Aromă unică de scorţișoară și mentă, combinată
cu xilitol pentru o respiraţie și o periuţă de dinţi
proaspete şi curate

ON GUARD™

CEL MAI BINE VÂNDUT

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE
15 ml

Cu aroma sa unică, On Guard oferă o alternativă
aromată, naturală și eficace la produsele sintetice.

ON GUARD™
SOLUŢIE CONCENTRATĂ
PENTRU CURĂŢENIE

zece mostre a câte 2 g

ON GUARD™+ CAPSULE MOI
60 de capsule moi vegetale

Capsulele moi On Guard+ combină amestecul
exclusiv de uleiuri esenţiale dōTERRA On Guard cu
uleiuri esenţiale de Piper Negru, Oregano și Roiniţă.

947 ml

Detergentul de rufe On Guard este un detergent
natural, ultra concentrat (6X) cu capacitate puternică
de curăţare datorită amestecului de uleiuri esenţiale
On Guard şi a enzimelor de origine biologică, pentru
haine uimitor de curate.
• Conţine 10 ml de ulei esenţial On Guard
• Sigur pentru mediu și pentru întreaga familie
• 64 de cicluri de spălare per recipient

355 ml

Produsul de curăţat ideal, On Guard Soluţie
concentrată pentru curăţenie, este îmbogăţit cu
amestecul de uleiuri esenţiale On Guard.

ON GUARD™ SĂPUN SPUMANT
PENTRU MÂINI

• Are o formulă biodegradabilă perfectă pentru
întreaga familie
• Combină derivate din plante cu amestecul de
uleiuri esenţiale On Guard

Păstraţi-vă mâinile curate cu puterea amestecului de
uleiuri esenţiale On Guard.

ON GUARD™ BILUŢE
125 de biluţe

ON GUARD™ MOSTRE DE
PASTĂ DE DINŢI

ON GUARD™ DETERGENT DE RUFE

473 ml

• Un flacon practic de 473 ml, cu care se pot umple
două recipiente dozatoare de spumă a câte 237 ml
• Conţine amestecul unic de uleiuri esenţiale dōTERRA
On Guard

Biluţele On Guard reprezintă o modalitate simplă și
aromată de susţinere a sistemului natural de
apărare al organismului. Portocala sălbatică,
Cuișoarele, Scorţișoara, Eucaliptul și Rozmarinul se
reunesc în biluţe vegetale minuscule care se dizolvă
în gură.

ON GUARD™ SĂPUN SPUMANT
PENTRU MÂINI CU 2 RECIPIENTE
DOZATOARE

• Oferă o modalitate practică de a obţine
beneficiile unice ale amestecului de uleiuri
esenţiale On Guard
• Împrospătează respiraţia

REZERVĂ INDIVIDUALĂ

un flacon cu 473 ml, 2 recipiente dozatoare

un flacon cu 473 ml

PACHET DE DOUĂ REZERVE
două flacoane a câte 473 ml
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ÎNGRIJIREA TENULUI

Ten radios și sănătos cu

dōTERRA VERÁGE™
Veráge este un sistem exclusiv de produse naturale pentru îngrijirea tenului, care hrănesc și hidratează tenul și
reduc semnele vizibile ale îmbătrânirii. Tehnologia avansată pe bază de plante utilizată în produsele Veráge
favorizează crearea unui echilibru lipidic optim – același echilibru pe care îl regăsim în cazul tenului cu aspect
tânăr și sănătos. Fiecare produs este compus din adevărate daruri ale Pământului: extracte de plante hrănitoare,
uleiuri esenţiale CPTG™ pure și puternice și ingrediente naturale atent selectate. Gama pentru îngrijirea tenului
dōTERRA Veráge oferă rezultate care se văd și se simt, în mod natural.

60 ml

Calea către un ten neted și sănătos începe cu
Loţiunea pentru curăţare Veráge. Acest gel natural
de curăţare purifică tenul, conferindu-i un aspect
proaspăt și întinerit.
• Îmbogăţit cu uleiuri esenţiale CPTG™ de
Portocală sălbatică, Arbore de ceai și Busuioc,
curăţă delicat și îndepărtează impurităţile
• Revigorează și curăţă tenul, iar agenţii emolienţi
naturali îl hrănesc și îl hidratează

BENEFICII DOVEDITE CLINIC ALE INGREDIENTELOR
PRODUSELOR VERÁGE
• Netezesc textura tenului

ÎNGRIJIREA TENULUI

GEL PENTRU CURĂŢARE VERÁGE™

• Diminuează aspectul ridurilor
• Reduc aspectul semnelor de expresie
• Reduc aspectul porilor vizibili
• Uniformizează culoarea tenului

LOŢIUNE TONICĂ VERÁGE™
50 ml

Loţiunea tonică Veráge combină uleiuri esenţiale
CPTG™ cu extracte hrănitoare din plante, pentru a
susţine aspectul întins, tonifiat și neted al tenului
– oriunde și oricând. Această loţiune tonică
hidratantă fortifică și împrospătează tenul,
revigorând totodată simţurile, pentru un plus
de energie și un ten radios.
• Uleiurile esenţiale CPTG de Ylang Ylang,
Palmarosa, Chiparos și Coriandru tonifică și
echilibrează tenul
• Extractele hrănitoare din plante exercită o
acţiune de hidratare și tonifiere specifică, pentru
a conferi tenului un aspect ideal
• Aplicare ușoară prin pulverizare

SER HIDRATANT
IMMORTELLE VERÁGE™
15 ml

Experimentaţi efectele anti-îmbătrânire ale Serului
hidratant Immortelle Veráge. Această formulă
puternică combină uleiuri esenţiale CPTG cu
extracte din plante, pentru o piele mai netedă, cu
aspect întinerit.
• Utilizează uleiurile esenţiale CPTG din mult
apreciatul amestec dōTERRA Salubelle pentru un
ten radios
• Oferă un echilibru optim al lipidelor, pentru o
piele mai netedă, cu aspect întinerit

CREMĂ HIDRATANTĂ VERÁGE™
30 ml

Crema hidratantă Veráge combină uleiuri esenţiale
CPTG cu extracte din plante, pentru hidratarea
naturală și hrănirea tenului. Această cremă
hidratantă ușoară, non-grasă, se absoarbe rapid,
dar hidratează în profunzime, contribuind la
reducerea aspectului liniilor fine și ridurilor, pentru
un ten neted și uniform.
• Formulată cu uleiuri esenţiale CPTG de Ienupăr,
Iasomie, Cătină și Mușcată – toate cunoscute
pentru efectele de revitalizare a tenului
• Utilizează ingrediente naturale pentru a hidrata
tenul, a contribui la reducerea aspectului liniilor
fine și ridurilor

GAMA PENTRU ÎNGRIJIREA
TENULUI VERÁGE™
O gamă care cuprinde Gel pentru curăţare, Loţiune
tonică, Ser hidratant Immortelle și Cremă
hidratantă Veráge, pentru un ten frumos, cu
aspect sănătos.
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ÎNGRIJIREA TENULUI

dōTERRA ÎNGRIJIRE ESENŢIALĂ A TENULUI
dōTERRA Îngrijire esenţială a tenului este o gamă de produse de îngrijire a tenului concepute pentru a menţine
senzaţia și aspectul de ten tânăr, sănătos și frumos, optimizând puterea naturală a uleiurilor esenţiale atent selecţionate
CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat), combinată cu tehnologii de ultimă generaţie și
extracte naturale prezente în fiecare produs. Acţionaţi asupra semnelor vizibile de îmbătrânire și preveniţi formarea
de noi semne de îmbătrânire cu gama dōTERRA de Îngrijire esenţială a tenului.

LOŢIUNE PENTRU CURĂŢAREA
FEŢEI FORMULĂ NOUĂ
118 ml

dōTERRA Loţiune pentru curăţarea feţei
conţine uleiuri esenţiale CPTG™ de Arbore de
ceai și Mentă, cunoscute pentru capacităţile lor
de purificare și uniformizare a nuanţei tenului și
de menţinere a unui ten sănătos. Substanţele
de curăţare naturale din extractul de rădăcină
de yucca și extractul din scoarţa lemnului de
Panama spală cu delicateţe toate impurităţile,
lăsând tenul curat, proaspăt și catifelat.

CREMĂ EXFOLIANTĂ

FORMULĂ NOUĂ

70 g

Bucuraţi-vă de un ten proaspăt și regenerat cu
Crema exfoliantă dōTERRA. Uleiurile esenţiale
CPTG™ de Grapefruit și Mentă transformă
exfolierea într-o experienţă aromatică
revigorantă, iar esterii din jojoba finisează
textura tenului. Componentele vegetale
constând în extract de mandarină, extract de
iasomie și extract de brusture tonifică, netezesc
și hidratează pielea.

SER DE NETEZIRE A PIELII
FORMULĂ NOUĂ

30 ml

Cu uleiuri esenţiale CPTG™ de Tămâie,
Santal Hawaiian și Mir, Serul de netezire a pielii
dōTERRA contribuie prin formula sa ştiinţifică
la reducerea aspectului ridurilor fine şi
profunde şi susţine hidratarea tenului.
Extractele și gumele naturale se combină cu
ingrediente puternice, conferind tenului
fermitate și un aspect întinerit.

ÎNGRIJIREA TENULUI

CREMĂ HIDRATANTĂ

CREMĂ ANTI-AGING
PENTRU OCHI NOU

AMESTEC PENTRU FRUMUSEŢE
SALUBELLE

48 g

15 ml

10 ml roll-on

Hidratarea intensivă mult aşteptată de tenul
dumneavoastră: Crema hidratantă dōTERRA
conţine ingrediente bogate în substanţe
emoliente și probiotice, pentru a oferi hidratare
intensă și a hrăni tenul, contribuind la
reducerea aspectului liniilor fine și al ridurilor și
la reînnoirea barierei de hidratare a pielii,
pentru un ten mai elastic, cu aspect întinerit.
Formula sa bogată hidratează instantaneu, fără
să lase reziduuri grase. Ingredientele sunt atent
selecţionate pentru a conferi un aspect întinerit
tenului matur, precum și pentru a reduce
semnele vizibile de îmbătrânire, cauzate de
factori naturali și de mediu. Probioticele
hrănesc microbiomul natural al tenului,
contribuind la restabilirea sănătăţii și frumuseţii
naturale a tenului. Perfectă pentru utilizare de
zi sau de noapte.

Crema anti-aging pentru ochi dōTERRA
combină ingrediente cu eficacitate dovedită
clinic cu uleiuri esenţiale CPTG™ de Tămâie,
Ylang Ylang și Blue Tansy (Mușeţel albastru
marocan), pentru a acţiona asupra semnelor de
îmbătrânire din zona delicată din jurul ochilor,
contribuind în timp la reducerea apariţiei liniilor
fine și a ridurilor. Această formulă inovatoare
hidratează, reduce aspectul cearcănelor și
ameliorează fermitatea și tonicitatea tenului.
Bacuchiolul este un ingredient extras din plante
care contribuie la reducerea aspectului liniilor
fine și al ridurilor și protejează tenul împotriva
semnelor viitoare de îmbătrânire. Aplicatorul
unic cu bilă de oţel răcorește și calmează zona
de sub ochi, contribuind la reducerea pungilor
și a cearcănelor, în timp ce aplică delicat crema
pe zonele vizate.

Un amestec exclusiv de uleiuri esenţiale rare
utilizate de-a lungul timpurilor datorită
beneficiilor de înfrumuseţare, amestecul pentru
frumuseţe dōTERRA Salubelle este formulat
pentru a proteja și a hrăni tenul. Acest amestec
de uleiuri esenţiale compus din Tămâie, Santal,
Levănţică, Mir, Helichrysum și Trandafir
contribuie la menţinerea unui ten mai neted,
mai radios, cu aspect întinerit.

FORMULĂ NOUĂ

• Reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor
• Contribuie la reducerea aspectului
de ten îmbătrânit

GEL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
LUMINOZITĂŢII TENULUI NOU

CREMĂ HIDRATANTĂ
ANTI-AGING FORMULĂ NOUĂ

LOŢIUNE TONICĂ ASTRINGENTĂ

30 ml

50 ml

118 ml

Uleiurile esenţiale CPTG™ de Bergamotă FCF,
Ienupăr și Roiniţă se combină cu extracte
naturale, vitamine prin tehnologii de ultimă
generaţie, pentru a îmbunătăţi luminozitatea
și a uniformiza coloritul tenului. Gelul pentru
îmbunătăţirea luminozităţii tenului dōTERRA
este un mod delicat și eficace de a îmbunătăţi
vizibil luminozitatea tenului, reducând aspectul
petelor întunecate și al hiperpigmentării, fără
substanţele agresive utilizate în alte produse
pentru luminozitate. Poate fi utilizat prin
aplicare pe toată suprafaţa tenului sau numai
pe petele întunecate.

Crema hidratantă anti-aging dōTERRA
combină ingrediente de ultimă generaţie
cu uleiuri esenţiale CPTG™ de Levănţică,
Iasomie, Mușcată și Tămâie, pentru a hidrata
și a catifela tenul, oferind totodată beneficii
anti-îmbătrânire. Peptidele și extractele din
plante acţionează asupra semnelor vizibile
de îmbătrânire, îmbunătăţind coloritul tenului
și hidratându-l, contribuind la menţinerea
aspectului de ten tânăr și radios și la reducerea
apariţiei semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

Formulată pentru a reduce vizibil aspectul
porilor, Loţiunea tonică astringentă dōTERRA
conţine uleiuri esenţiale CPTG Certified Pure
Tested Grade™ (Grad Testat Pur Certificat)
de Levănţică, Ylang Ylang și Mușeţel german,
pentru a calma tenul sensibil, în vreme ce
extractele inovatoare de fructe și de plante
tonifică și echilibrează tenul, îmbunătăţesc
hidratarea și reduc vizibil aspectul porilor,
pentru un ten cu aspect sănătos.

FORMULĂ NOUĂ
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PRODUSE HD CLEAR

dōTERRA HD CLEAR™
HD Clear este un sistem în trei pași , prin care acţiunea produselor se amplifică în mod sinergic, obţinându-se
o curăţare profundă și o purificare a tenului, dar și o hidratare optimă pentru un nivel echilibrat de hidratare.
Obţinut din extracte de plante, ingredientele din HD Clear au un efect delicat și calmant pentru piele, dar
totodată extrem de eficient. Folosirea zilnică a produselor HD Clear va ajuta la diminuarea aspectului petelor;
va susţine un ten sănătos și fără imperfecţiuni, având un efect de calmare a pielii. HD Clear oferă o soluţie
naturală pentru problemele tenului de toate vârstele.

PRODUSE HD CLEAR

AMESTEC PENTRU TEN CU
PROBLEME HD CLEAR™
10 ml roll-on

Aplicat direct pe zonele cu acnee sau pe
întreaga faţă, Amestecul pentru ten cu
probleme HD Clear ajută la menţinerea unui ten
curat și sănătos, datorită uleiurilor esenţiale cu
proprietăţi benefice recunoscute pentru ten.
• Conţine un amestec unic de ulei de seminţe
de chimen negru, alături de uleiuri esenţiale
CPTG™ de Lemn de Ho, Arbore de ceai,
Eucalipt, Mușcată și Verbină exotică
• Ajută la menţinerea unui ten curat, acţionând
asupra zonelor cu imperfecţiuni

SPUMĂ PENTRU CURĂŢARE
HD CLEAR™
50 ml

Descoperiţi soluţia perfectă pentru
problemele tenului la orice vârstă, cu Spuma
pentru curăţare dōTERRA™ HD Clear.
• Conceput să cureţe în profunzime, fără
să îndepărteze bariera naturală de hidratare
a tenului
• Conţine uleiuri esenţiale CPTG și extracte
din plante, care vă vor lăsa tenul perfect curat
și catifelat

LOŢIUNE PENTRU FAŢĂ
HD CLEAR™
50 ml

Bucuraţi-vă de un ten frumos și neted cu
Loţiunea pentru faţă HD Clear. Această loţiune
conţine substanţe emoliente naturale, pentru
a menţine un nivel sănătos de hidratare a
tenului, oferindu-vă astfel un ten echilibrat,
precum și uleiuri esenţiale CPTG, combinate cu
extracte din plante, care ajută la combaterea
imperfecţiunilor tenului.
• Conţine un amestec unic de ulei de seminţe
de chimen negru, alături de uleiuri esenţiale
CPTG de Lemn de Ho, Arbore de ceai,
Eucalipt, Mușcată și Verbină exotică
• Ingredientele naturale ajută la combaterea
imperfecţiunilor, pentru un ten curat
și uniform

PACHETUL PENTRU TEN
HD CLEAR™
Acest set conţine Spumă pentru curăţare,
Amestec pentru ten cu probleme și Loţiune
pentru faţă HD Clear, pentru un ten
perfect echilibrat.
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dōTERRA SPA

dōTERRA™ SPA
dōTERRA Spa este o gamă de produse pe bază de uleiuri esenţiale care oferă experienţa aromatică a unui Spa
la domiciliu. Fiecare produs a fost atent formulat din ingrediente naturale, pentru a lăsa pielea catifelată, netedă
și împrospătată pe tot parcursul zilei.

GEL DE DUȘ REVIGORANT

UNT DE CORP NUTRITIV

SĂPUN DE BAIE HIDRATANT

250 ml

198 g

113 g

Gelul de duș revigorant dōTERRA Spa este un
gel de duș natural infuzat cu uleiuri esenţiale,
care oferă o experienţă de curăţare bogată și
aromatică, în stil Spa.

Răsfăţaţi-vă pielea cu hidratarea bogată și
senzaţia de lux oferită de Untul de corp nutritiv
dōTERRA SPA Baza acestei formule naturale
combină untul de shea și cel din boabe de cacao,
cunoscute pentru proprietăţile lor de hidratare
profundă și menţinere a elasticităţii pielii.

Săpunul de baie hidratant dōTERRA SPA este
un săpun deosebit, care asigură o senzaţie
aparte, un efect spumant, o aromă și o
experienţă de curăţare unice.

• Uleiul esenţial de Bergamotă purifică și
calmează pielea, iar aroma sa binedispune și
echilibrează
• Uleiul esenţial de Grapefruit are un parfum
energizant care binedispune
• Metil-oleil-tauratul de sodiu este un agent de
curăţare delicat derivat din acizii grași
esenţiali din grăsimi și uleiuri vegetale
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• Bogat în monoterpene, uleiul esenţial de
Portocală sălbatică are proprietăţi stimulante
și purificatoare
• Uleiul esenţial de brad Duglas purifică pielea
și favorizează o stare de spirit pozitivă
• Uleiul esenţial de Tămâie întinerește pielea și
menţine echilibrul emoţional

• Uleiul esenţial de Bergamotă purifică și
calmează pielea
• Uleiul esenţial de Grapefruit are un parfum
energizant care binedispune
• Uleiul de jojoba hidratează în profunzime
Disponibilă și în pachet de 3 bucăţi

dōTERRA SPA

SPRAY HIDRATANT
PENTRU CORP NOU!

LOŢIUNE PENTRU MÂINI
ȘI CORP

BALSAM DE BUZE

125 ml

200 ml

Rehidrataţi-vă corpul în întregime! Bucuraţ-vă
de beneficiile amestecului nostru de uleiuri
esenţiale Beautiful Captivating care se combină
cu proprietăţile hrănitoare oferite de cocos,
floarea-soarelui, avocado și fructul pasiunii.
Acest spray hidratant va contribui la
îmbunătăţirea aspectului general al pielii,
lăsând-o radioasă și sănătoasă.
• Oferă efectele energizante și revigorante ale
amestecului de uleiuri esenţiale CPTG™
Beautiful Captivating
• Uleiurile de floarea-soarelui, avocado și
fructul pasiunii contribuie la calmarea,
catifelarea și hidratarea pielii, conferindu-i un
aspect sănătos și strălucitor
• Trigliceridele caprilice/caprice (derivate din
nuca de cocos) hrănesc pielea și îi menţin
bariera naturală de protecţie

Răsfăţaţi-vă pielea cu Loţiunea pentru mâini
și corp dōTERRA Spa – o formulă ușoară,
non-grasă, care conţine uleiuri din seminţe
de jojoba și macadamia, unt din seminţe de
murumuru și cupuacu și extracte hrănitoare
din plante.

Balsamul de buze dōTERRA SPA are o formulă
naturală care conţine uleiuri din plante și uleiuri
esenţiale pentru hidratarea și protejarea buzelor,
în același timp emanând un miros și un gust
unice de uleiuri esenţiale. Pe lângă noua formulă,
am adăugat două arome noi la amestecul
original de Portocală sălbatică și Mentă. Simţiţi
parfumul paradisului cu uleiurile esenţiale de
Ylang Ylang, Clementină și Lămâie verde din
balsamul de buze Tropical; sau, învioraţi-vă
simţurile cu balsamul de buze Herbal, care
conţine uleiuri esenţiale de Lămâiţă, Măghiran și
Mentă creaţă.

• Se omogenizează ușor cu uleiul
dumneavoastră esenţial preferat, pentru o
experienţă aromatică personalizată
• Uleiurile din seminţe de floarea soarelui și
macadamia sunt cunoscute pentru
proprietăţile lor hidratante excepţionale și
pentru capacitatea lor de a menţine nivelul de
hidratare al pielii
• Formula non-grasă se absoarbe rapid, lăsând
pielea moale, catifelată și cu aspect sănătos
Disponibilă și în pachet de 3 bucăţi

Original, Tropical, sau Herbal | 4.5 g

• Fiecare balsam de buze conţine un anumit
amestec de uleiuri esenţiale, ceea ce oferă o
experienţă senzorială unică
• Uleiul de moringa este un emolient care
îmbunătăţește aspectul și confortul buzelor
• Uleiul de avocado asigură hidratare și catifelare
cu ajutorul acizilor grași esenţiali, pentru buze
cu un aspect sănătos
Disponibilă și în pachet de 3 bucăţi

MASCĂ DETOXIFIANTĂ CU
NĂMOL

LOŢIUNE PENTRU MÂINI CITRUS
BLISS™

113.4 g

75 ml

Masca detoxifiantă cu nămol dōTERRA Spa
este o mască din argilă naturală cu acţiune
benefică de purificare și reducere a aspectului
porilor, liniilor fine și ridurilor.
• Infuzată cu uleiuri esenţiale de Mir, Ienupăr și
Grapefruit – cunoscute pentru favorizarea
aspectului neted și sănătos al tenului
• Untul de Shea hidratează și echilibrează tenul

Loţiunea pentru mâini Citrus Bliss dōTERRA SPA
este o loţiune ușoară și mătăsoasă, infuzată cu
uleiuri de seminţe hidratante și extracte
hrănitoare din plante. Această formulă non-grasă
se absoarbe rapid, oferind în acelaşi timp
hidratare optimă, pentru mâini cu un aspect
sănătos.
• Aroma revigorantă a amestecului de uleiuri
esenţiale Citrus Bliss contribuie la reducerea
stresului și binedispune
• Uleiurile din seminţe de floarea soarelui și
macadamia sunt cunoscute pentru proprietăţile
lor hidratante excepţionale și pentru capacitatea
lor de a menţine nivelul de hidratare al pielii
• Dimensiune practică, perfectă pentru călătorii
sau pentru utilizare acasă sau la serviciu

EXFOLIANT DE CORP
226 g

Exfoliantul de corp dōTERRA Spa este un
exfoliant de corp natural delicat, care exfoliază
cu blândeţe și netezește pielea, datorită
conţinutului de zahăr din trestie de zahăr,
conferindu-i o luminozitate sănătoasă naturală.
• Uleiurile esenţiale de Portocală sălbatică și
Grapefruit contribuie la revitalizarea pielii
• Uleiul esenţial de Ghimbir are proprietăţi de
încălzire, pentru un efect calmant asupra pielii
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dōTERRA SALON ESSENTIALS PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI

Păr frumos și strălucitor cu dōTERRA
SALON ESSENTIALS™ PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI
Proprietăţile calmante și de curăţare care fac uleiurile esenţiale utile în multe dintre activităţile noastre zilnice,
le fac utile și pentru menţinerea unui păr curat, cu aspect sănătos. Utilizând produse pentru îngrijirea părului
infuzate cu uleiuri esenţiale puternice, puteţi obţine cu ușurinţă un păr moale și strălucitor, fără să vă expuneţi
la ingredientele agresive care se găsesc de regulă în produsele obișnuite pentru îngrijirea părului.
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ESSENTIAL ÎNGRIJIREA PĂRULUI

BENEFICIILE INGREDIENTELOR ESENŢIALE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI
• Contribuie la protejarea părului vopsit

• Păr puternic și neted

• Efect dovedit de păr mai mătăsos

• Mai puţine fire de păr rupte

• Păr mai ușor de coafat și de pieptănat

•A
 mestec exclusiv de uleiuri esenţiale pentru păr și scalp cu
aspect sănătos

• Menţine hidratarea părului și a scalpului

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
SER DE LA RĂDĂCINĂ PÂNĂ
LA VÂRFURI
30 ml

Serul de la rădăcină până la vârfuri creează
un mediu sănătos la nivelul scalpului și
întăreşte părul în profunzime, lăsându-l extrem
de strălucitor.
• Infuzat cu uleiuri esenţiale de Levănţică,
Mentă, Măghiran, Cedru, Lavandin, Rozmarin,
Niaouli și Eucalipt
• Oferă hidratare scalpului și părului

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
ȘAMPON PROTECTOR
250 ml

Bucuraţi-vă de formula profesională cu
uleiuri esenţiale CPTG™, agenţi de curăţare
delicaţi și extracte de plante din Șamponul
dōTERRA Salon Essentials.
• Formează o spumă delicată, iar acţiunea
de curăţare este amplificată de uleiurile
esenţiale de Portocală sălbatică și
Lămâie verde
• Îndepărtează delicat impurităţile acumulate
pe păr și pe scalp
• Hidratează ușor părul, lăsându-l moale și
modelabil ca la coafor

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
BALSAM PENTRU NETEZIREA
PĂRULUI

ȘAMPON/BALSAM
MOSTRE
zece seturi combo

PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂȚII

250 ml

ȘAMPON - 2 BUCĂŢI

Oferiţi părului un finisaj perfect și protejaţi-l cu
ajutorul formulei profesionale a Balsamului
dōTERRA Salon Essentials.
• Conţine substanţe emoliente de îngrijire,
extracte de plante și proteine naturale
• Include un amestec exclusiv de uleiuri
esenţiale CPTG pentru păr și scalp
• Netezește părul și asigură un efect antistatic
prin nanotehnologie

două flacoane a câte 250 ml

BALSAM - 2 BUCĂŢI
două flacoane a câte 250 ml

ȘAMPON ȘI BALSAM

un flacon de 250 ml din fiecare
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HEALING HANDS

™
dōTERRA Healing Hands aduce vindecare și speranţă în lume, oferind comunităţilor de pe plan mondial
instrumentele necesare pentru a se autoîntreţine. Prin proiecte care răspund nevoilor de microcreditare, acces
la servicii medicale, educaţie, salubritate și apă curată, dar și combatere a traficului sexual de minori, dăm
oamenilor oportunitatea să își construiască o viaţă mai bună. Alăturaţi-vă eforturilor noastre. dōTERRA
suportă toate cheltuielile indirecte și costurile administrative ale fundaţiei, asigurându-se astfel că toate
donaţiile ajung în procent de 100 % direct la oamenii care beneficiază de ajutor.

HEALING HANDS

Preţul net de cumpărare al produselor
dōTERRA Hope Touch sau Loţiune de mâini cu
trandafir dōTERRA Spa este donat unei iniţiative
dōTERRA Healing Hands.
LOŢIUNE DE MÂINI CU
TRANDAFIR dōTERRA™ SPA
100 ml

Loţiunea de mâini cu trandafir dōTERRA Spa
este o loţiune ușoară, încântătoare, cu ulei
esenţial de Trandafir CPTG™, care menţine
pielea frumoasă și catifelată. Uleiul esenţial
de Trandafir bulgăresc este cunoscut pentru
capacitatea sa de a netezi și a conferi
luminozitate pielii.
• Uleiurile din seminţe de floarea soarelui și
macadamia sunt cunoscute pentru
proprietăţile lor hidratante excepţionale și
pentru capacitatea lor de a menţine nivelul
de hidratare al pielii
• Formula non-grasă se absoarbe rapid, lăsând
pielea moale, catifelată și cu aspect sănătos

dōTERRA HOPE™ TOUCH
10 ml roll-on

dōTERRA Hope Touch este un amestec de
uleiuri esenţiale deosebit, care combină
parfumul proaspăt de Bergamotă cu
Ylang Ylang și Tămâie, îndulcite apoi ușor cu
aroma caldă a extractului de Vanilie.
• Aplicaţi pe încheieturi, gât și punctele de
puls, pentru a obţine un parfum personalizat
• Păstraţi-l în geantă și aplicaţi-l pe tot
parcursul zilei, pentru a vă binedispune
• Calmează simţurile și reduce anxietatea
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dōTERRA™ Suplimente alimentare

PENTRU SĂNĂTATEA APARATULUI DIGESTIV
Deseori este dificil să evităm durerile de stomac sau problemele digestive, însă uleiurile esenţiale ne oferă o modalitate
sigură și naturală de a calma acest tip de disconfort intern ocazional. Utilizând amestecuri de uleiuri esenţiale exclusive,
fiecare produs din gama ZenGest™ este conceput pentru a oferi beneficii pentru o categorie specifică de disconfort
gastrointestinal și poate oferi, în același timp, alte beneficii pentru întregul organism.
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†Oligonol™ este o marcă comercială a AminoUp Chemical Co., LTD.

SUPLIMENTE ALIMENTARE

DIGESTTAB™ COMPRIMATE
MASTICABILE

ZENGEST™ GX ASSIST™
SUPLIMENT ALIMENTAR

ZENGEST™ PB ASSIST+™
SUPLIMENT ALIMENTAR

100 de comprimate masticabile

60 de capsule moi

30 de capsule

Comprimatele masticabile DigestTab™ sunt
comprimate din carbonat de calciu infuzate cu
amestecul de susţinere ZenGest, pentru a oferi
beneficiile ZenGest, alături de acţiunea de
neutralizare a acidului gastric exercitată de
carbonatul de calciu.

Înainte de a utiliza PB Assist+, folosiţi această
combinaţie de uleiuri esenţiale CPTG™ pentru a vă
curăţa tractul gastrointestinal.

Această formulă exclusivă cu fibre prebiotice și
șase tulpini de organisme probiotice este sigură
pentru întreaga familie.

• Conţine uleiuri esenţiale de Oregano, Arbore de
ceai, Lămâie, Lămâiţă, Mentă și Cimbru, precum
și acid caprilic*
• Formulat pentru a fi utilizat timp de 10 zile ca
pas de curăţare pregătitor înainte de utilizarea
PB Assist+ Supliment alimentar*

• Oferă 6 miliarde UFC de culturi probiotice active
și FOS (fructo-oligozaharide) prebiotice solubile
care favorizează adeziunea și creșterea culturilor
• Administrarea în capsule duble cu eliberare
prelungită protejează culturile probiotice de
acidul gastric

• Se administrează în timpul mesei sau între mese,
la nevoie, pentru ameliorarea durerilor ocazionale
de stomac
• Contribuie la ameliorarea acidităţii gastrice ocazionale
• Asigură un aport de 200 mg de calciu
per comprimat

ZENGEST™ CAPSULE MOI
60 de capsule moi

Uleiurile esenţiale din ZenGest sunt recunoscute
pentru proprietăţile lor calmante. Capsulele moi
ZenGest reprezintă un mod practic și simplu de a
obţine beneficiile amestecului exclusiv ZenGest.
• Conţine un amestec exclusiv de uleiuri esenţiale
de Ghimbir, Mentă, Tarhon, Fenicul, Chimen,
Coriandru și Anason
• Ameliorează durerile de stomac
CAPSULE MOI VEGETALE

CAPSULE MOI GASTROREZISTENTE

CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

ZENGEST TERRAZYME™
COMPLEX DIGESTIV

ZENGEST ZENDOCRINE COMPLEX

90 de capsule

Zendocrine Complex este un amestec exclusiv de
extracte alimentare integrale care susţin procesele
naturale de detoxifiere a organismului. Fiecare
extract din alimente integrale a fost selectat în
mod specific pentru a susţine principalele organe
responsabile cu eliminarea toxinelor din organism.

Complexul digestiv ZenGest TerraZyme este un
supliment alimentar preţios pentru sănătatea
zilnică a aparatului digestiv. TerraZyme susţine
procesele digestive naturale ale organismului și
conţine cel mai popular amestec digestiv de la
dōTERRA, compus din Mentă, Ghimbir și Chimen.
• Favorizează descompunerea substanţelor nutritive
• Atenuează durerile de stomac ocazionale
• Conţine 10 enzime alimentare integrale

CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

60 de capsule

• Sprijină sănătatea funcţiilor de curăţare și filtrare
ale organismului
• Furnizează extracte din alimente integrale
pentru ameliorarea sănătăţii și a vitalităţii
CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

*Nu înlocuiește un regim alimentar sănătos.
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dōTERRA™ Suplimente alimentare

SPECIALIZATE

Factorii biologici, de mediu și fiziologici contribuie cu toţii la starea de sănătate a individului. Aceasta
înseamnă că fiecare individ s-ar putea să aibă nevoie de susţinere suplimentară într-un anumit domeniu.
Datorită unor inovaţii știinţifice de ultimă generaţie,, dōTERRA a reușit să furnizeze această susţinere prin
suplimente alimentare specializate.
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COMPLEX CU POLIFENOLI

60 de capsule

Un supliment alimentar care
conţine polifenoli puternici, creaţi
pentru a oferi sprijin în caz de
dureri și disconfort ocazional.
• Conţine extract de boswellia cu
formulă în curs de brevetare
• Poate fi utilizat împreună
cu unguentul Deep Blue Rub™
sau cu amestecul pentru
calmarea durerii Deep Blue
CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

DDR PRIME™

AMESTEC DE ULEIURI
ESENŢIALE
15 ml

DDR Prime combină beneficiile
uleiurilor esenţiale de Cuișoare,
Cimbru și Portocală sălbatică,
cunoscute pentru beneficiile lor
antioxidante și a fost creat
pentru sprijinirea organismului
și celulelor împotriva
stresului oxidativ.
• Poate reduce procesele de
oxidare în organism și susţine
sănătatea generală a celulelor*

TRIEASE™

60 de capsule

60 de capsule moi

CAPSULE MOI

Mito2Max este o formulă
exclusivă bazată pe extracte de
plante standardizate și cofactori
metabolici, care vine în sprijinul
persoanelor cu un stil de viaţă
încărcat. Se utilizează ca
alternativă pe termen lung la
băuturile și suplimentele pe bază
de cafeină.

Fiecare capsulă moale conţine
părţi egale de uleiuri esenţiale de
Lămâie, Levănţică și Mentă.
Datorită formulei speciale a
capsulelor moi TriEase, toate cele
trei uleiuri esenţiale benefice pot
fi consumate rapid și cu ușurinţă
când călătorim sau participăm la
evenimente în aer liber.

• Fără substanţe stimulante; nu
creează dependenţă
• Favorizează buna dispoziţie

• Un supliment alimentar practic
și simplu de administrat, pentru
sănătatea de zi cu zi

CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

60 de capsule moi

DDR Prime combină beneficiile
uleiurilor esenţiale de Cuișoare,
Cimbru și Portocală sălbatică,
cunoscute pentru beneficiile lor
antioxidante și a fost creat
pentru sprijinirea organismului
și celulelor prin reducerea
stresului oxidativ.
• Conţine uleiuri esenţiale
de Cuișoare, Cimbru și
Portocală sălbatică
CAPSULE MOI VEGETALE

MITO2MAX™
COMPLEX

DDR PRIME™

CAPSULE MOI

SUPLIMENTE ALIMENTARE

DEEP BLUE™

CAPSULE MOI VEGETALE

ZENDOCRINE™
CAPSULE MOI

60 de capsule moi

Susţineţi sistemele naturale de
detoxifiere a organismului cu
ajutorul capsulelor moi
Zendocrine. Utilizaţi Zendocrine
pentru a face faţă mai ușor unei
schimbări în stilul de viaţă sau,
pur și simplu, în completarea
unui stil de viaţă sănătos.
• Conţine un amestec exclusiv
de uleiuri esenţiale de
Mandarină, Rozmarin, Mușcată,
Ienupăr și Coriandru
• Amestecul de uleiuri esenţiale
are o aromă care revigorează
simţurile, oferind o senzaţie de
prospeţime și claritate mentală
CAPSULE MOI VEGETALE

*Nu înlocuiește un regim alimentar sănătos.
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SĂNĂTATE

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™
Această gamă puternică de suplimente alimentare zilnice a devenit în scurt timp una dintre cele mai apreciate game
de produse ale dōTERRA. Produsele principale din dōTERRA Lifelong Vitality Pack – xEO Mega™, Microplex VMz™ și
Alpha CRS™+ – sunt concepute pentru a vă ajuta pe calea spre îmbunătăţirea vitalităţii și sănătăţii dumneavoastră.
Prin substanţe nutritive esenţiale, beneficii metabolice și antioxidanţi puternici, aceste suplimente alimentare
conlucrează pentru a vă oferi mai multă energie, sănătate și vitalitate de-a lungul întregii vieţi.

ALPHA CRS™ + COMPLEX
PENTRU VITALITATE CELULARĂ

MICROPLEX VMz™ COMPLEX
NUTRITIV ALIMENTAR

120 de capsule

120 de capsule

Alpha CRS™+ Complex pentru vitalitate celulară
conţine un amestec exclusiv de polifenoli,
inclusiv baicalin din rădăcină de scutellaria,
resveratrol din Polygonum cuspidatum, acid
elagic din rodie, proantocianidine din seminţe
de struguri, curcumin din rădăcină de curcumă
și silimarină din armurariu. Acest amestec
natural susţine starea generală de sănătate.

dōTERRA Microplex VMz este o formulă
nutritivă alimentară de vitamine și minerale
biodisponibile, pentru care deseori există
carenţe în alimentaţia modernă.

• Capsulele vegetale nu conţin lauril sulfat
de sodiu; fără lapte, grâu sau produse
de origine animală
• Formulat pentru utilizare zilnică în asociere cu
xEO Mega™ sau vEO Mega™ și Microplex VMz
CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

• Include un amestec echilibrat de vitamine
A, C și E și un complex de vitamine B
• Conţine minerale derivate din alimente și
oligoelemente organice
• Optimizează absorbţia substanţelor
nutritive printr-un amestec derivat din
alimente integrale și un sistem de administrare
de enzime
• Conţine cel mai popular amestec digestiv
dōTERRA, realizat din Mentă, Ghimbir
și Chimen
CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

xEO MEGA™ COMPLEX OMEGA
CU ULEIURI ESENŢIALE

vEO MEGA™ COMPLEX OMEGA
CU ULEIURI ESENŢIALE

120 de capsule moi

120 de capsule cu lichid

xEO Mega este o formulă revoluţionară care
îmbină uleiuri esenţiale CPTG cu uleiuri
omega-3 și carotenoide naturale de origine
marină și extrase din plante.

vEO Mega este o formulă revoluţionară, 100 %
compatibilă cu un regim alimentar vegetarian,
care îmbină uleiuri esenţiale CPTG Certified Pure
Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) cu acizi
grași esenţiali din surse vegetale.

• Asigură aporturi egale de EPA și DHA din
concentrate de ulei de pește din surse
regenerabile și ulei de iarba șarpelui cu acizi
grași SDA și GLA
• Spectru complet de carotenoide și
vitamina E pentru protecţie antioxidantă, plus
vitamina D*
• Conţine uleiuri esenţiale de Cuișoare, Tămâie,
Cimbru, Chimion, Portocală sălbatică, Mentă,
Ghimbir, Chimen și Mușeţel german

• Conţine uleiuri esenţiale de Cuișoare, Tămâie,
Cimbru, Chimion, Portocală sălbatică, Mentă,
Ghimbir, Chimen și Mușeţel german
• Include acizi grași esenţiali din uleiuri de in,
alge, seminţe de inca inchi, limba-mielului,
merișor, rodie, dovleac și seminţe de struguri
• Include o formă unică a astaxantinei,
un carotenoid
CAPSULE VEGETALE

CAPSULE MOI VEGETALE
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SĂNĂTATE

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™
SUPLIMENTE ALIMENTARE, INCLUZÂND ALPHA
CRS™+, MICROPLEX VMZ™ ȘI xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™
SUPLIMENTE ALIMENTARE, INCLUZÂND ALPHA
CRS™+, MICROPLEX VMZ™ ȘI vEO MEGA™

PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂȚII

PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂȚII

PROGRAM DE SĂNĂTATE PERSONALIZAT
CUMPĂRAŢI 1 dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK
SAU dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK
PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂȚII

Personalizaţi
și economisiţi

La cumpărarea unui
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™ sau a unui
dōTERRA Daily Nutrient
Pack™ prin intermediul
Programului de
Recompensare a
Loialităţii, puteţi alege
până la 2 alte suplimente
alimentare specializate,
beneficiind de o reducere
de preţ semnificativă.

SAU

SAU

ŞI PUTEŢI ADĂUGA UNUL SAU DOUĂ DIN PRODUSELE DE
MAI JOS LA PREŢ PROMOŢIONAL

Mito2Max™

Deep Blue
Polyphenol
Complex™

*Nu înlocuiește un regim alimentar sănătos.

55

SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU COPII

dōTERRA™ suplimente alimentare

PENTRU COPII

Suplimentele alimentare pentru copii dōTERRA sprijină creșterea copiilor, asigurându-le un aport de acizi grași
omega-3, substanţe nutritive din alimente integrale, vitamine și minerale, într-o formă plăcută și practică.

SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU COPII

dōTERRA A2Z CHEWABLE™
COMPRIMATE MASTICABILE

PB ASSIST™ JR

IQ MEGA™

30 de pliculeţe

150 ml

60 de comprimate

PB Assist Jr. este un supliment probiotic sub formă
de pulbere, conceput pentru copii și pentru adulţii
care întâmpină dificultăţi la înghiţirea capsulelor.
Include până la 5 miliarde de celule vii dintr-un
amestec unic de șase tulpini probiotice diferite,
selecţionate în mod specific pentru beneficiile lor
la copii. Vărsaţi conţinutul pliculeţului direct în
gură, pentru un mod amuzant și gustos de
administrare a probioticelor.*

IQ Mega elimină gustul de pește al uleiului de pește
și adaugă aroma de portocală proaspătă a uleiului
esenţial CPTG™ de Portocală sălbatică.

Concepute pentru copii și pentru adulţii care
întâmpină dificultăţi la înghiţirea capsulelor,
comprimatele dōTERRA a2z Chewable
asigură substanţele nutritive necesare
organismului dumneavoastră.*
• Este o combinaţie între vitaminele B şi
vitaminele A, C şi E
• Conţin extracte din plante și sunt formulate
pentru a fi utilizate în asociere cu IQ Mega
• Aromă nouă de pepene verde

• Sprijină echilibrul florei bacteriene benefice
din intestin
• Susţine funcţionarea sistemului gastrointestinal
• Favorizează absorbţia substanţelor nutritive din
alimente și băuturi

• Asigură un aport de 1500 mg de acizi grași
omega-3 pe porţie
• Formulat pentru a fi utilizat în asociere cu
comprimatele dōTERRA a2z Chewable
• Asigură nutrienţi modulatori importanţi pentru
stimularea funcţiei sistemului imunitar

*Nu înlocuiește un regim alimentar sănătos.
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SMART & SASSY™
Datorită beneficiilor lor când sunt luate intern, uleiurile esenţiale pot fi de ajutor la menţinerea greutăţii în limitele
dorite, dacă sunt combinate cu un regim alimentar sănătos și activitate fizică. dōTERRA a creat o serie de produse
pentru managementul greutăţii corporale, care utilizează natura delicată dar puternică a uleiurilor esenţiale, pentru a
vă ajuta să pierdeţi kilogramele în plus.

SMART & SASSY

SMART & SASSY™

SMART & SASSY™

15 ml

90 de capsule moi

Smart & Sassy este un amestec exclusiv de Grapefruit, Lămâie,
Mentă, Ghimbir și Scorţișoară. Este un aditiv gustos la orice
băutură și este o alternativă excelentă la îndulcitorii artificiali și
băuturile cu zahăr. Îndepliniţi-vă obiectivele de menţinere a
greutăţii cu amestecul de uleiuri esenţiale Smart & Sassy.

Capsulele moi Smart & Sassy conţin amestecul de uleiuri esenţiale
Smart & Sassy, în capsule moi ușor de administrat, care vă vor
ajuta la menţinerea greutăţii corporale în limitele dorite.
Amestecul aromat Smart & Sassy conţine uleiuri esenţiale care
sprijină un stil de viaţă sănătos și favorizează buna dispoziţie.

AMESTEC STIMULANT

• Fără diuretice, fără substanţe stimulante și fără calorii
• Sprijină un stil de viaţă sănătos
• Favorizează buna dispoziţie

CAPSULE MOI

CAPSULE MOI VEGETALE
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dōTERRA PENTRU FEMEI

dōTERRA™ PENTRU FEMEI
dōTERRA pentru femei este o gamă de produse formulate special pentru a răspunde necesităţilor unice și în
continuă schimbare ale sănătăţii feminine. Nivelurile hormonale normale influenţează sănătatea fizică și
emoţională a femeilor, de la vârsta adolescenţei și până la trecerea prin perioada menopauzei. dōTERRA pentru
femei sprijină femeile pe parcursul ciclului menstrual și ajută la reducerea simptomelor normale ale menopauzei.
dōTERRA pentru femei sprijină sănătatea oaselor și a inimii femeilor pe măsură ce înaintează în vârstă, iar
amestecul de uleiuri esenţiale ameliorează temporar fluctuaţiile emoţionale legate de ciclurile hormonale regulate
prezente la femei. Gama de produse dōTERRA pentru femei oferă sprijin natural în diferitele etape ale vieţii.

dōTERRA PENTRU FEMEI

CLARYCALM™

AMESTEC DE ULEIURI ESENŢIALE
10 ml roll-on

dōTERRA ClaryCalm este un amestec exclusiv
de uleiuri esenţiale cu un efect calmant și
liniștitor. ClaryCalm utilizează ulei esenţial de
Bergamotă FCF (fără furanocumarină), pentru
a preveni fotosensibilitatea.
• Conţine un amestec de uleiuri esenţiale
de Salvie, Levănţică, Bergamotă, Mușeţel,
Cedru, Ylang Ylang, Mușcată, Fenicul,
Palmarosa și Mielărea
• Aplicaţi pe piele pentru un efect
răcoritor calmant
• Aromă calmantă

PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂŢII

COMPLEX ESENŢIAL DE
NUTRIENŢI PENTRU SISTEMUL
OSOS
120 de capsule

COMPLEX ESENŢIAL DE
FITOESTROGENI
60 de capsule

Complexul esenţial de nutrienţi pentru
sistemul osos din gama dōTERRA pentru
femei este un amestec de vitamine și minerale
importante pentru sănătatea oaselor.

Complexul esenţial de fitoestrogeni din gama
dōTERRA pentru femei conţine un amestec de
extracte naturale din plante care ameliorează
simptomele legate de fluctuaţiile hormonale
normale din diferite etape ale vieţii femeilor.

• Perfect pentru bărbaţii și femeile de
toate vârstele
• Include forme biodisponibile de vitamine C și
D, calciu, magneziu și alte minerale

• Include extract de soia standardizat în
genisteină, un fitoestrogen puternic
• Sprijină sănătatea oaselor, a inimii, a ţesutului
mamar și a altor părţi ale corpului

CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

CAPSULE VEGETALE
FĂRĂ SLS

PACHETUL „SĂNĂTATE PENTRU FEMEI”
Include Complexul esenţial de fitoestrogeni, Complexul esenţial de nutrienţi
pentru sistemul osos și Amestecul de uleiuri esenţiale ClaryCalm.
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PROGRAMUL DE
RECOMPENSARE
A LOIALITĂŢII

PROGRAMUL DE RECOMPENSARE A LOIALITĂŢII
dōTERRA™
Aveţi un produs dōTERRA preferat de care nu vă puteţi lipsi? V-ar plăcea să primiţi dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
automat în fiecare lună? V-ar plăcea să primiţi un produs gratuit de fiecare dată când faceţi o comandă? Programul
de Recompensare a Loialităţii (LRP) dōTERRA vă oferă un mod convenabil de a primi direct acasă o comandă
lunară automată conţinând produsele dumneavoastră dōTERRA preferate. În fiecare lună în care participaţi la
Programul de Recompensare a Loialităţii, obţineţi un număr tot mai mare de credite LRP, care pot fi utilizate ca
monedă de schimb pentru cumpărarea altor produse – obţineţi până la 30 de procente pentru comenzile LRP care
se califică! Puteţi schimba produsele din comanda dumneavoastră lunară sau puteţi anula acordul LRP în orice
moment, fără nicio obligaţie. Discutaţi cu consultantul care v-a dat acest ghid de produse sau apelaţi dōTERRA prin
cea mai convenabilă metodă dintre cele de mai jos, pentru a obţine informaţii complete despre program.

SERVICII PENTRU MEMBRII dōTERRA EUROPA:
Belgium
Български
Čeština 		
Dansk		
Deutsch		
Deutsch(Austria)
Deutsch(Swiss)
English (Ireland)
English (U.K.)
Español		
Français		
Israel		

+3228085160
+35 924917289
+42 228882251
+45 89881085
+49 3056796808
+43 720115368
+41 (43) 508 28 78
+35 316917051
+44 2033180064
+34 911235514
+33 182888834
+97 237630839

numai contact telefonic
bulgaria@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
europeanorders@doterra.com
europeanorders@doterra.com
espana@doterra.com
france@doterra.com
israel@doterra.com

Italiano		
Magyar		
Nederlands
Norsk 		
Polski		
Português		
Română		
русский		
Slovenčina		
Slovensko 		
Svenska		

+39 0426270026
+36 18088058
+31 208085094
+47 21959499
+48 22 30 79 764
+35 1308800575
+40 316303696
+7 4996092601
+421 233056269
+38 682880204
+46852507011

Dacă nu se indică altfel, toate cuvintele însoţite de simbolurile de marcă comercială sau marcă în curs de înregistrare sau marcă
înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.				
			
EU RO Ghidul produselor
dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom
© 2019 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

assistenzaclienti@doterra.com
hungary@doterra.com
klantenservice@doterra.com
kundesupport@doterra.com
polska@doterra.com
portugues@doterra.com
romania@doterra.com
russian@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
storitvezastranke@doterra.com
sverige@doterra.com
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