
EGÉSZSÉGES ÉS TELJES ÉLETRE,
MEGOLDÁSOKRA VÁGYIK?

természetes

A történelem során a természetes megoldások tartották fent az egészséget és a jólétet.

Miért fordulnak az emberek újra a Föld nyújtotta megoldások felé?

MODERN
MEGKÖZELÍTÉS

SZUPERERŐS HATÁS
50-70x erősebb, mint a hagyományos 

gyógynövények

28 csésze borsmenta tea
1 csepp

 borsmenta
olaj (24 Ft)

A sejtmembránon 
átjutó esszenciális 

olajok

SEJT

Az esszenciális olajok megfizethetők - 
csupán pár forint adagonként!

BORSMENTA HASZNÁLATA:
• Hűsít
• Élénkít
• Csökkenti a feszültségérzetet
• Elősegíti az egészséges légúti funkciót*
• Elősegíti az egészséges emésztést*

AZ ON GUARD® HASZNÁLATA:
• Elősegíti az egészséges immunreakciót*
• Nyugtatja a száraz, kaparó torkot
• Tisztítja a levegőt
•  Védelmet nyújt a környezeti 

ártalmakkal szemben

TERMÉSZETES
MEGKÖZELÍTÉS

Hogyan használta a családja a természetes megoldásokat a múltban?Kr. e. 3500

Az egyiptomiak növényi 
kivonatokat használtak 
gyógyászati, kozmetikai 

és vallási célokra.

Hippokratész, a modern 
egészségtudomány 
atyja növényeket 

alkalmazott betegei 
gyógyítására. A gyermek 

Krisztust mirhával 
és tömjénnel 

ajándékozták meg.

Jean Valnet
esszenciális olajokkal 
kezelte a katonákat.

A dōTERRA® világszerte 
épít ki Cō-Impact® partneri 
kapcsolatokat termesztőkkel 

a mezőgazdasági 
hagyományok védelme, 
és a legtisztább növényi 

esszenciális olajok 
beszerzése érdekében.

A dōTERRA termékek a 
Föld ajándékai, amelyek 

több mint 3 millió 
háztartásban segítenek. 

Az esszenciális olajok 
jótékony egészségügyi 

hatásait számos kutatás 
igazolja.

HASZNÁLJA A VADNARANCSOT: 
energizálja és pezsdítse fel magát!
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Kr. e. 460

TERMÉSZETES HATÉKONY BIZTONSÁGOS

Az esszenciális olajok a növényekből, 
egészségügyileg kedvező hatások 

érdekében kivont, természetes  
aromájú összetevők.

Az olajok különböző összetevők 
százait jelentik, amelyek komplex és 
sokoldalú képességük révén győzik 
le a fenyegetéseket anélkül, hogy a 
szervezetünk ellenállóvá válna velük 

szemben.

Az olajok sejtszinten segítik megoldani 
a szervezet problémáit és a kiváltó okokat.

•  A növényeket természetes környezetükben takarítjuk be
•  Organikus, igazoltan tiszta, töltőanyagoktól, rovarirtó 

szerektől és szennyeződésektől mentes termékek
•  Minden szállítmányt szigorú követelmények szerint külső 

szakemberek ellenőriznek a jótékony hatások biztosítása és 
a káros mellékhatások elkerülése érdekében

• Segíti az egészséges sejtműködést* 
• Kedélyjavító és élénkítő hatású 
• Csökkenti a stresszt és a feszültségérzetet 
• Nyugtatja a vágás és csípés okozta sebeket

A dōTERRA® a CPTG®  szabvánnyal a tisztaságra 
vonatkozó új normát állított fel, válaszul a 

szabályozatlan esszenciális olaj szabványokra, 
amelyek így korlátozzák a használatot és az 

előnyöket. 

TÖMJÉN HATÁSAI:

Fedezze fel az Ön számára alkalmas megoldásokat!

Az esszenciális olajok besorolása

SZINTETIKUS - Mérgező, mesterséges illatanyagok.

ÉLELMISZER - Kivonatok és ízesítők a főzéshez.

TERÁPIÁS - A megfelelő szabályozás hiánya gyakran 
félrevezető címkékhez, alacsonyabb minőséghez, és 
elenyésző egészségügyi előnyökhöz vezetnek.

dōTERRA

*Megjegyzés: Az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (Food and Drug Administration) nem értékelte ezeket az
állításokat. Ezeknek a termékeknek nem célja betegségek diagnosztizálása, kezelése vagy megelőzése.
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Ön hogyan használhatja 
a dōTERRA esszenciál is 
o la jokat?

MEGOLDÁSOK AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT
egyszeru

Egészségügyi prioritások

BREATHE®

ON GUARD® CITROM

• Csökkenti a szezonális betegségek kockázatát
•  Fenntartja a könnyed légzés és a tiszta  

légutak érzetét

•  Segíti az immunrendszer egészséges működését*
•  Támogatja a légzőszervek egészséges működését*
• Töltse párologtató készülékbe a levegő tisztításához

Az egészség mely területei a legfontosabbak Ön számára? Miért tartja fontosnak ezeket (idő, pénz, energia, stb.)?

*Megjegyzés: Az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (Food and Drug Administration) nem értékelte ezeket az állításokat. Ezeknek a termékeknek nem célja betegségek diagnosztizálása, kezelése vagy megelőzése.

• Természetes módon tisztítja a testet*
•  Tisztítja a felületeket és  semlegesíti a szagokat 
• Megnyugtatja a fájó torkot

• Támogatja az egészséges anyagcserét* 
•  Segít kezelni a cukor iránti vágyat és  

az éhségérzetet*

KEDVENC
TERMÉK 

az egészséges 
testúly megőr-

zéséhez

SMART & SASSY®
A  ROMATIKUSAN

K  ÜLSŐLEG

B  ELSŐLEG

Lélegezze be vagy használjon 
párologtató készüléket az alábbiakért:
• Felszabadítja a légutakat
• Javítja a hangulatot
• Frissíti a levegőt 

Vigye fel a talpra vagy egyéb 
konkrét igény szerint az érintett 
bőrfelületekre.

Cseppentse vízbe, a nyelv 
alá, vagy gélkapszulába a száj, 
torok, és emésztőrendszer 
egészségének érdekében.

OLAJAK

KIZÁRÓLAG

CPTG®

dōTERRA

dōTERRA
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MEGOLDÁSOK AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT

ajánlott termékek

LEVENDULA

KULCSTARTÓ

ZENGEST®TERRAZYME®

SERENITY®

DEEP BLUE®

AROMA TOUCH®

Milyen természetes megoldások felelnek meg az Ön igényeinek?

A természetes megoldások megszerzésének legjobb módja

•  Megnyugtatja az 
irritált bőrt

• Segíti a nyugodt alvást

•  Tartsa magánál 8 kedvenc 
olaját mini fiolákban, így 
útközben is felkészült lehet.

•  Segít megőrizni az 
emésztőrendszer egészségét*

•  Csökkenti a puffadást, 
gáztermelést, és az emésztési 
zavarokat* 

• Segít az émelygés kezelésében

•  Támogatja az egészséges enzimtermelést 
az emésztőrendszer megfelelő működése 
érdekében

•  Segíti a tápanyagok felszívódását 
•  Felgyorsítja a tápanyagok sejtenergiává 

alakulását

• Nyugtató hatásért töltse párologtatóba 
• Segíti a nyugodt alvást 
• Megnyugtatja az idegeket és csökkenti a feszültségérzetet
• Párologtatóba töltve csökkenti a stresszérzetet

• Alkalmazza edzés előtt/után
•  Nyugtató masszáshoz hígítsa fel frakcionált 

kókuszolajjal
•  A munkahelyi egész napos emelgetés után  

kenje az alsó hátizmokra

(Osztályozza magát 1 és 10 között 
ezeken a területeken)

PROAKTÍV
ORVOSI ELLÁTÁS

TÁJÉKOZOTT
ÖNSEGÍTÉS

CSÖKKENTSE A TOXIKUS 
TERHELÉST

PIHENJEN ÉS KEZELJE 
A STRESSZT

EDZEN RENDSZERESEN 

TÁPLÁLKOZZON HELYESEN

dōTERRA WELLNESS
 ÉLETSTÍLUS PIRAMIS

• Ellazít és pihentet
• Masszázsokhoz kiválóan alkalmas
•  Segít lazítani, és csökkenti a 

feszültségérzetet

• Támogatja az egészséges anyagcserét* 
•  Segít kezelni a cukor iránti vágyat és  

az éhségérzetet*

dōTERRA

DigestZen
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LIFELONG VITALITY (LLV)
Maximális tápláló hatás az összpontosítás, a könnyítés  
és a jóllét érdekében

MICROPLEX MVP®: Teljes értékű élelmiszer multivitaminokkal  
és ásványi anyagokkal
ALPHA CRS® + : Antioxidáns, sejtenergia és hosszú élet*
XEO MEGA®: Omega 3-6-9 zsírsavak és kilenc illóolaj

#1
TERMÉK

30 napos
 elégedettségi 

garancia
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KINEK SZERETNÉ MEGVÁLTOZTATNI AZ ÉLETÉT?

VÁLTOZTASSA MEG ÉLETÉT

VÁLTOZTASSA MEG MÁSOK ÉLETÉT

VÁLTOZTASSA MEG A JÖVŐJÉT

Ütemezzen be egy Életstílus Tanácsadást:
• Hozza ki a lehető legtöbbet a termékeiből a maga és a családja számára
• Készítsen magának személyre szabott wellness tervet
• Maximalizálja a nagykereskedelmi tagság előnyeit

Ütemezze be az Otthoni Bemutató megtartásának az áttekintését:
• Tartson előadást és hívja meg azokat, akik fontosak Önnek, hogy többet tudhassanak meg
• Segítsen barátainak és családtagjainak abban, hogy igényeinek megfelelő olajokat találjanak
• Részesüljön az ingyenes termékekből és a többi juttatásból

Ütemezzen be egy üzleti tájékoztatót:
• Szerezzen passzív jövedelmet a szabadidejében
• Érjen el nagyobb szabadságot és jólétet az életében
• Indítsa el dōTERRA vállalkozását egy jól bevált képzési rendszerrel és komoly háttér támogatással

A dōTERRA világszerte, minden nap javítja az 
életminőséget. Csatlakozzon hozzánk, és tegye 

Ön is egészségesebb, boldogabb hellyé a világot.

Nézze meg a környezetében elérhető csomagokat.

•  Minden vásárlás jobbá teszi a 
termesztők és a közösségeik életét

•  Látogassa meg a doterra.com oldalt és 
ismerje meg, hogyan változtatnak meg 
életeket az Ön által használt olajok a 
dōTERRA Co-Impact Sourcing and 
Healing Hands  kezdeményezéseken 
keresztül.

VÁLTOZTASSA MEG A VILÁGOT

A WELLNESS 
ÉLETSTÍLUST

SZERETTEIVEL

élje meg

ossza meg

Rendeljen 
Wellness 

Tanácsadóján 
keresztül.

25%-kal a 
kiskereskedelmi ár 

alatt. A tagság minden 
belépő csomaggal 

INGYENES!

VAGYKISKERES-
KEDELMI ÁR

NAGYKERES-
KEDELEMI ÁR

JÖVEDELMET
ÉS LEGYEN JÓ HATÁSSAL MÁSOK ÉLETÉRE

építsen fel

VÁSÁROLJON OKOSAN:

INGYENES

•  Adjon le havi legalább 50+PV értékű LRP rendelést és 
szerezzen  ingyenes termék krediteket. Ezt bármikor 
módosíthatja vagy törölheti. 

•  Az INGYENES termék kreditek százalékos aránya  
3 havonta 5%-kal növekszik, akár 30%-ig!

*  Ha a hónap 15. napjáig legalább 125+PV értékben 
rendel, INGYEN küldünk Önnek a hónap olajából  

Kezdő
Termék
Kredit %:

Huségprogram

10% 15% 20% 25% 30%

ÍGY JUTHAT HOZZÁ

EZEKHEZ A TERMÉSZETES MEGOLDÁSOKHOZ

legkönnyebben

VÁLASSZA AZ ÖN SZÁMÁRA 
LEGMEGFELELŐBB KÉSZLETET
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