
Hogyan élhet természetes életmódot a  
dōTERRA természetes-alapanyagú termékeivel?



ILLÓOLAJOK

MIK AZ ILLÓOLAJOK?
Ha valaha is élvezte egy rózsa illatát, akkor 
megtapasztalta az illóolajok aromás minőségét. Ezek 
a természetben található illékony aromás vegyületek 
megtalálhatók a növények magvában, kérgében, 
szárában, gyökerében, virágjában és a növény 
más részeiben. Az illóolajok védelmet nyújtanak a 
különböző kártevők és betegségek ellen, egyben 
elősegítik a beporzást. Amellett, hogy önmagukban 
előnyös hatással vannak a növényekre és az ember 
számára csodálatosan illatosak, az illóoljokat régóta 
használják ételek elkészítésére, szépségápolásban és az 
egészségügyi gyakorlatban.

HOGYAN HASZNÁLJAM AZ ILLÓOLAJOKAT?
Az illóolajok nagyon széleskörben használtak az érzelmi és a fizikai jólét 
alkalmazására: önmagukban,  vagy mint összetett keverékek, két különböző 
módszerrel: 

  Aromás 

  Egyes illóolajok olajpárologtatással nagyon stimulánsak, más illóolajok  
  nyugtató hatásúak.A párologtatott illóolajok  megtisztíthatják a levegőt  
  a kellemetlen szagoktól és néhány a levegőben levő patogénektől. 

  Topical 

  Az illóolajok a bőrbe könnyen felszívódnak, lokalizált helyen    
  biztonságosan használhatók. 

Az illóolajok figyelemfelkeltőek és ígéretesek, amikor a saját és a családja 
gondozásáról, egészségéről van szó. Akár helyileg, akár olajpárologtatással 
aromásan használja az illóolajokat, az egészségre ható pozitív hatásuk határtalan.

Ezért dönt maj úgy, hogy az Ön által használt illóolajok valóban azt nyújtsák, amit 
igérnek. Meg akar majd győződni arról, hogy hatékonyságukért és tisztaságukért 
válassza ki az illóolajokat.
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miért  
dōTERRA

Ez a vizsgálati protokoll-CPTG 

Tanúsított Tiszta Terápiás Minőség®-

állítja fel a minőségre,tisztaságra, 

hatékonyságra és következetességre 

vonatkozó  mércét.

Amikor a növények optimális 

talajban, optimális hőmérséklet 

és optimális éghajlat alatt 

termesztődnek, magsabb 

minőségű illóolajat kapunk, 

pontosan úgy, ahogy azt a 

természet megalkotta.

AZ ILLÓOLAJOK BESZERZÉSE
A hatékonyság magával a növénnyel kezdődik. Ugyanazok a növényi fajok a 
termesztés során különböző környezetben kémiai összetételükben is különbözni 
fognak, de ez csak az egyenlet fele. A tisztaság is főszerephez jut.

 Sok, forgalomban lévő illóolaj nem tanúsított tiszta 
olaj. Gyakran előfordul, hogy  töltőanyagokat vagy más 
elemeket tartalmaznak, ezáltal felhígulnak és megváltoztatja 
a tisztaságot. Ez csökkenti az illóolaj egészséges 
tulajdonságait, az olaj minőségét.

A dōTERRA elkötelezett arra, hogy a lehető legtisztább 
és leghatékonyabb illóolajokat hozza forgalomba. A 
foglalkoztatott termesztők globális hálózata olyan 

szakértelemmel rendelkezik, akik alapos, bensőséges ismerettel 
termesztik a növényeket az illóolajokért. Ők biztosítják 
a növények megfelelő gondozását és a növények 
megfelelő szakaszában való betakarítását.

A dōTERRA a modern előnyöket és vizsgálati eljárásokat szintén tökéletesen 
ötvözte, hogy biztosítsa az összes illóolaj tisztaságát 
és hatékonyságát.  Minden dōTERRA illóolaj a 
legmagasabb szintű és legszigorúbb vizsgálaton esik 
át.

Ha egy illóolaj méltó arra, hogy a dōTERRA értékesíte, 
akkor tudnia kell, hogy ez az olaj tartalmazza a 
legnagyobb mennyiségű aktív hatóanyagokat, hasznos 
összetevőket és az olaj szennyező anyagoktól mentes, 
hamisítatlan illóolaj.

A doTERRA elkötelezte magát arra, hogy a legjobb gondot és figyelmet fordítsa 
termékeire, mert tudja, hogy mindez nagyon fontos Önnek és szeretteinek. 



Szívesebben elkerüli a vegyi anyagok és szintetikus illatanyagok használatát, mint a természetes alapanyagú 
mosószereket? Használna természetes alternatívát a ruhákban levő szennyeződések és az egyéb szennyeződések 
eltávolítására?  IGEN  NEM  

Szeretné, hogy bőre szép és fiatalos kinézetű legyen? Használna teljesen természetes bőrápolószereket, melyek 
hatékony illóolajat tartalmaznak és megcélozzák mindkét, a sejtes és mechanikus bőröregedést?   IGEN  NEM  

Vajon a jelenlegi étrendje elegendő vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz a szükséges folyamatos egészség 
fenntartására? Használna olyan táplálékkiegészítőket, melyek hatékony nélkülözhetetlen tápanyagokat és hatékony 

anyagcsere faktorokat tartalmaznak az optimális egészségért, energiáért és hosszú életért?  IGEN  NEM  

Előfordul, hogy emésztési zavaroktól szenved? Szeretne  olyan terméket használni, amely elősegíti az egészséges 
szervek és az emésztőrendszer tisztítását?  IGEN  NEM  

Előfordul, hogy a fizikai aktivitást megzavarja az időnkénti ízületi és izomfájdalom? Használna lokalizált helyen 
alkalmazható krémet, ami illóolajokkal kevert, természetes növényi kivonatokkal készült és célzott, kényelmes a 
használatuk?  IGEN  NEM  

Nem szenved olyan tünetektől, melyek a szezonális és környezeti elemekkel kapcsolatosak? Használna olyan 
terméket, amely illóolajokkal készült, védelmet nyújt ezek ellen az elemek ellen és elősegíti az egészséges 
légzést?  IGEN  NEM  

Van olyan gyermeke, akit károsan érint a háztartási tisztítószerekben található összetevők használata?  
Használna természetes, univerzális tisztítószert, amely alaposan tisztítja a zsírt és egyéb szennyeződéseket 

frissítő illatot hagyva maga után?  IGEN  NEM  

Keresi a módját annak, hogyan védje és támogassa az egészséges immunrendszert a téli  
hónapokban? Használna olyan illóolaj-keverék terméket, amely illatos, természetes és hatékony alternatíva az 

immunrendszer támogatására?  IGEN  NEM 

Keres megoldást a sérült hajra vagy az egészségtelen fejbőrre? Használna olyan hajápoló termékeket, 
amelyek egyesítik a CPTG® illóolajokból származó tiszta növényi kivonatokat és a legfejlettebb 

technológiával készült összetevőket, melyek biztosítják a páratlan hajápolási előnyöket, optimalizálva a szép hajat 
és az egészséges fejbőrt?  IGEN  NEM  

A hóbortos, komplikát súlycsökkentő diéták megakadályozzák a pozitív életstílus változtatásban, mert  
olyan sokat ígérnek, ami nem elérhető? Használna olyan termékeket amelyek egyszerűek és elősegítik az 

egészséges anyagcserét és az éhségérzet leküzdését?  IGEN  NEM  

Megváltoztatja a viselkedését, a dolgokhoz való hozzáállását egy nehéz szituáció? Szeretne nyugtató, 
pihentető érzést tapasztalni a Serenity olajjal vagy szeretné magát frissebbnek érezni az energiát adó 
Elevation olajjal?  IGEN  NEM  

Nem szenved időnként a menopauza és az öregedéssel járó kellemetlen érzésektől? Használna olyan nők 
számára hasznos természetes növényi kivonatú termékeket, melyek elősegítik a hormonegyensúlyt, vagy olyan 

vitaminokból és ásványi anyagokból álló termékeket, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges csontépítésben?  
IGEN  NEM  

Nem tapasztal alkalmanként kellemetlen feszült érzést a fej és nyak tájékán? Szeretne egy olyan  
szabadalmazott illóolaj keveréket, amely a feszültségre nyugtató hatású és használata kényelmes 

golyós kiszerelésben kapható?   IGEN  NEM 

egészséges otthon 
FELMÉRŐ

© 2015 dōTERRA Europe Ltd.   •   Unit 27/28 Roman Way Industrial Estate, Godmanchester   •   (phone)  +44-2033-180064   •   (email) europeanorders@doterra.com  





hogyan lehet  
TERMÉKTANÁCSADÓ

TERMÉKVÁSÁRLÁS

Regisztrálás után kap egy nagykereskedelmi tagsági 
számot és arra kéri a rendszer, hogy hozzon létre egy 
jelszót. A nagykereskedelmi tagsági számmal és a 
jelszóval az interneten megvásárolhatja a termékeket, ha 
ellátogat a mydoterra.com oldalra,vagy ha az ingyenes 
telefonszámon kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal : 
001 361 808 8058

STANDARD RENDELÉS
Standard rendelést bármikor tehet az interneten vagy az ügyfélszolgálaton keresz-
tül. A standard rendelés a nagykereskedelmi árra, a 25 százalékos árkedvezményre 
jogosítja.

LOJALITÁS JUTALOM PROGRAM RENDELÉS
A legokosabb út a Lojalitás Jutalom Programon  
keresztüli vásárlás, mely nemcsak a nagykereskedelmi  
árra jogosítja, de lehetővé teszi, hogy a vásárlás 10-30  
százalékát ingyenes termékpontokban megkapja.

A Lojalitás Jutalom Program egy 

rendszeres, visszatérő havi rendelés. A 

vásárlási tételeket, szállítási időpontokat, 

és a hitelkártya adatait a megbízás 

folyamata előtt legfeljebb 24 órával lehet 

átállítani. Hívja az ügyfélszolgálatot a 

(001 361 808 8058) telefonszámon, vagy 

küldjön egy e-mailt a hungary@doterra.

com e-mail címre, ha törölni szertné a 

Lojalitás Jutalom Programot.

NAGYKERESKEDELMI TAGSÁG
A doTERRA az évi nagykereskedelmi tagságon keresztül ajánl termékeket.
Az alacsony árú 20€ tagsági díj lehetőséget ad az IPC-nek  a termékek 
nagykereskedelmi, 25%-os árkedvezményére.    

ÉVES TAGSÁGI FELÚJÍTÁSI DÍJ
A nagykereskedelmi, éves tagsági felújítási díj 15€. Ezzel a 
felújítási díjjal egy üveg  ingyenes borsmenta olajat kap, ami a 
doTERRA egyik legkeresettebb olajkínálata és kiskereskedelmi 
ára  23,33€.

25% 
ÁRKEDVEZMÉNY

15€
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KERESSEN 30 SZÁZALÉKOT INGYENES TERMÉKPONTOKKAL
 A pontszerzés kezdő százaléka a nagykereskedelmi 
tagsági beiratkozáskor vásárolt csomag nagyságától 
függ. A kapott termékpontok százaléka idővel nő. 
Ha a rendelés minden hónapban 50PV értékű, a 
százalék minden három hónap után 5 százalékot nő, 
egészen addig, amíg eléri a 30 százalékot.   

A HÓNAP AJÁNDÉKA KLUB
A Lojalitás Jutalom Programban minden hónap 1.-je és 
15.-e között vagy minden hónap 15. napján tett 125PV 
értékű rendelés jogosítja az IPC-t az ingyenes”Hónap  
Ajándéka Klubban” való részvételre. Akik ebben a  
programban részt vesznek és teljesítik a  
követelményeket, megkapják a havi ingyenes terméket. 

TERMÉK-PROMÓCIÓK
A doTERRA rendszeresen kínál havi termék-
promóciót. Ezek a promóciók a hó első napján 
vannak meghirdetve, melyek általában a rendelés 
PV értékén alapulnak. Ha a rendelés dátumát a 
hó első napja utáni dátumra állítja, átállítható a 
rendelés úgy, hogy részt vehessen a doTERRA 
promócióban.

Személyes volumen (PV =personal 
volume) – Minden terméknek van egy 

specifikus PV-je. A PV legtöbb esetben 

majdnem teljesen megegyezik a termék 

nagykereskedelmi árával. A termék PV 

értéke megtalálható az árlistán vagy a 

kosárban a PV vagy volumen oszlop alatt.  

A termékpontok  ingyenes 

termékekre beválthatók és az első 

vásárlás után 60 nappal állnak 

rendelkezésre. A termékpontokat 

könnyen beválthatja a havi 

internetes rendelésnél, egyszerűen 

kattintson a “pontok használata” 

gombra.

AZ ELÉRT SZEMÉLYES VOLUMENNEK (PV) MEG KELL HALADNIA 1 50 100 125 200

Fenntartja a Lojalitás Jutalom pontokat     

Lojalitás Jutalom pontokat kap és növeli a  
pontszerzési százalékot    

Jutalékot kap   

Részt vesz a” Hónap Ajándéka Klubban”  

Részt vesz a promóciókban 



dōTERRA 
ESZKÖZÖK

Amikor megtapasztalta a dōTERRA illóolajok és az illóolajokkal készült 
wellness termékek tisztaságát és hatékonyságát, természetesnek veszi, hogy 
megossza másokkal is tapasztalatait. Az út követését a dōTERRA többek 
között úgy segíti, hogy elkészített egy “ Hogyan ossza meg könnyedén 
a természetes alapú dōTERRA-termékeket barátaival, ismerőseivel? 
természetesen” című prospektust. Használja ezt az egyszerű kis tanácsadót, 
amikor megossza az illóolajok hatékony előnyeiről szerzett tapasztalatait.   

dōTERRA VÁLLALATI CSAPAT:
dōTERRA Magyar ügyfélszolgálat
hungary@doterra.com
36-1808-8058

dōTERRA Promóciók támogatása
promotions@doterra.com

A vállalati csapat támogatása mellett arra a tanácsadóra is bármikor számíthat, aki 
eredetileg bemutatta Önnek a doTERRÁt. Amikor szükséges, további támogatásért 
forduljon hozzá bizalommal. 

Amint egyre több tapasztalatot szerez az illóolajok és az illóolajokkal készült termékek 
előnyeiről, úgy talál egyre több előnyös információt a következő weboldalakon.

A dōTERRA HIVATALOS, CÉGES  WEBOLDALAI:

www.mydoterra.com  
Számlaügyintézés és rendelések kezelése

www.doterrauniversity.com  
Önképzés doTERRA termékekről, valamint információszerzés 
üzletépítési tréningekről

www.doterratools.com  
Képekhez, brosúrákhoz, formanyomtatványokhoz és 
termékinformációkhoz juthat

www.doterraeveryday.eu  
Frissített információ rendezvényekről, promóciókról, elismerésekről 
és tréningekről
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