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Na jar v roku 2008 prišla skupina zdravotníckych a obchodných profesionálov
so spoločnou víziou vytvorenia novej normy pre esenciálne oleje terapeutickej
triedy. Každý z nich osobne zažil pozitívne účinky esenciálnych olejov
na kvalitu svojho života. Chceli priniesť niečo iné, niečo, čo osloví všetkých ľudí
— od tých, ktorí o esenciálnych olejoch nevedia nič, až po odborníkov v danom
odvetví.
Položili si niekoľko základných otázok: „Čo ak by sme mohli svetu poskytnúť novú
a účinnú wellness alternatívu? Čo ak by sme túto novú úroveň wellnessu poskytli
prostredníctvom ľahko dostupného prístupu k esenciálnym olejom? Čo ak by sme
mohli zaistiť zdroje, testovať a vyrábať kvalitnejšie esenciálne oleje — čistejšie
a účinnejšie ako akékoľvek iné oleje dostupné na dnešnom trhu? Čo ak by sme
mohli byť partnermi hlavných nemocníc, lekárov, vedcov a mienkotvorných
osobností čo najprofesionálnejším spôsobom, a poskytli sme tak to
najpresvedčivejšie potvrdenie o ich účinkoch na svete?“
Dospeli k záveru, že ťažkou prácou a angažovanosťou tých, ktorí majú podobné
oduševnenie a víziu, by mohli pre esenciálne oleje vytvoriť nový model. S týmto
presvedčením zostavili spoločnosť a pomenovali ju dōTERRA. Názov je odvodený
z latinského spojenia „dar Zeme“. dōTERRA vo svojom začiatku ponúkala 25
samostatných olejov a 10 olejových zmesí, ktoré uviedla na trh 25. apríla 2008 a ktoré
nadšene uvítali odborníci na esenciálne oleje i nadšenci týchto produktov. Tí
rozpoznali mimoriadnu úroveň esenciálnych olejov terapeutickej triedy dōTERRA už
po prvej skúsenosti.
Spoločnosť dōTERRA sa už od svojho vzniku tešila ohromnému rastu a postupne
pridáva ďalšie wellness produkty a rozširuje svoju ponuku esenciálnych olejov.

NAŠE POSLANIE
MY V SPOLOČNOSTI dōTERRA SA ZAVÄZUJEME PODELIŤ SA O ŽIVOTY ZLEPŠUJÚCE
VÝHODY ESENCIÁLNYCH OLEJOV SO SVETOM. ZABEZPEČÍME TO TAK, ŽE:
• objavíme a vyvinieme najlepšie produkty z esenciálnych olejov terapeutickej triedy na svete
prostredníctvom vplyvnej siete vysokovzdelaných a skúsených botanikov, chemikov,
zdravotníckych vedcov a profesionálov zdravotnej starostlivosti,
• naše produkty z esenciálnych olejov budeme produkovať v súlade s najprísnejšími normami kvality,
čistoty a bezpečnosti používanými v odvetví — CPTG®, Certifikovanej čistej terapeutickej triedy,
• naše dōTERRA wellness produkty budeme distribuovať prostredníctvom nezávislých produktových
poradcov, ktorí budú pracovať z domu a budú sa o wellness produkty dōTERRA deliť, vyučovať
o nich a predávať ich na lokálnej úrovni prostredníctvom osobného kontaktu a globálne
cez prispôsobené internetové nákupné stránky,
• zabezpečíme príležitosti na vzdelávanie pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac
o tom, ako môžu využívať esenciálne oleje ako wellness alternatívu starostlivosti o vlastné zdravie,
• spojíme zdravotných profesionálov tradičnej a alternatívnej medicíny na podporu ďalšieho štúdia
a aplikácie esenciálnych olejov pomocou moderných postupov zdravotnej starostlivosti.
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ČO SÚ ESENCIÁLNE OLEJE?

Čo sú

ESENCIÁLNE OLEJE?
Esenciálne oleje sú prírodné aromatické zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v semenách, kôre, stonkách,
kvetoch a iných častiach rastlín. Môžu mať krásnu aj silnú vôňu. Ak ste už niekedy dostali ružu, prešli
sa po levanduľovom poli alebo privoňali k čerstvo nakrájanej mäte, zakúsili ste aromatické vlastnosti
esenciálnych olejov. Esenciálne oleje môžu zlepšiť náladu, upokojiť zmysly a vyvolať silné emocionálne
reakcie. Možnosti esenciálnych olejov však prekračujú ich voňavé čaro.
Esenciálne oleje sa už v minulosti používali v mnohých
kultúrach pre ich medicínske a terapeutické vlastnosti.
Súčasné trendy smerom k holistickým prístupom k vlastnej
starostlivosti o zdravie a čoraz väčšie vedecké dôkazy
o alternatívnych zdravotných postupoch stoja za snahou
o znovuobjavenie silných zdravotných účinkov
esenciálnych olejov. Mnohé majú silné čistiace vlastnosti.
Ich jedinečné chemické zloženie im umožňuje preniknúť
pokožkou pre okamžitú systémovú reakciu pri kožnom
použití. Určité oleje sa môžu používať ako potravinové
doplnky na podporu vitality a pohody.

Spôsoby získavania
Liečebné esenciálne oleje sa najčastejšie získavajú
procesom destilácie pomocou vodnej pary pri nižšej
teplote, počas ktorého para cirkuluje cez rastlinný materiál
pod tlakom a uvoľňuje esenciálne oleje do pary. Ako sa
zmes pary ochladzuje, voda a oleje sa oddeľujú a olej sa
zbiera vo svojej čistej podobe. Na zaistenie olejového
extraktu najvyššej kvality sa musí podrobne monitorovať
chemické zloženie, teplota a tlak. Príliš málo tepla a tlaku
neuvoľní cenný olej; príliš veľa môže rozbiť krehké
chemické zloženie extraktu a ovplyvniť jeho účinnosť.
Popri starostlivo kontrolovanom procese extrahovania je
pre kvalitu extraktu terapeutického esenciálneho oleja
rovnako dôležitý dôsledný výber správnych druhov rastlín
a častí rastlín, zozbieraných v ideálnom čase, keď sú v nich
esenciálne oleje v najväčšej koncentrácii. Tento komplexný
proces je rovnako umením ako vedou a zaistenie
vynikajúceho produktu vyžaduje spoluprácu skúsených
pestovateľov a destilatérov.
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CTPG®

CPTG Certifikovaná čistá terapeutická trieda
dōTERRA® certifikované čisté esenciálne oleje terapeutickej triedy (CPTG) sú čisté,
prírodné, aromatické zlúčeniny starostlivo získavané z rastlín. Neobsahujú prídavné látky
ani umelé prísady, ktoré by oslabili ich aktívne kvality, a neobsahujú znečisťujúce látky
ako pesticídy alebo iné chemické pozostatky.
Rovnako ako je dôležité udržať znečisťujúce látky mimo našich olejov, je tiež nevyhnutné
zaistiť prítomnosť správnej úrovne aktívnych zlúčenín na zaistenie bezpečnosti
a efektívnosti. O mnohých olejoch sa tvrdí, že sú liečivé. Niektoré z nich môžu byť čisté,
no iba niekoľko prejde prísnymi testovacími normami pre chemické zloženie. Certifikované
čisté esenciálne oleje terapeutickej triedy (Certified Pure Therapeutic Grade®, CPTG)
dōTERRA sú krížovo testované pomocou hmotnostnej spektrometrie a plynovej
chromatografie na zaistenie čistoty výťažku a účinnosti zloženia každej dávky.
dōTERRA úzko spolupracuje s globálnou sieťou vedúcich chemikov a pestovateľov
v oblasti esenciálnych olejov, aby spolu vybrali rastlinné výťažky z tých správnych druhov,
ktoré rastú v ideálnych podmienkach a zbierajú sa v správnom čase. Aromatické
zlúčeniny rastlín ručne extrahujú skúsení destilatéri a prechádzajú chemickou analýzou
na zabezpečenie čistoty a zloženia. Certifikované čisté esenciálne oleje terapeutickej
triedy dōTERRA predstavujú najbezpečnejšie a najblahodárnejšie oleje dostupné
na dnešnom trhu.

Na všetky produkty dōTERRA Essential
Wellness (esenciálny wellness) sa vzťahujú
rovnako prísne normy bezpečnosti a účinnosti.
Spoločnosť dōTERRA, ktorú usmerňuje vedecký
poradný výbor, spolupracuje iba s najlepšími
partnermi v oblasti vývoja a výroby, ktorí
dodržiavajú certifikáciu GMP a majú dobrú
reputáciu v danom odvetví vďaka mimoriadnej
inovácii a kvalite. Každý produkt dōTERRA
zaručene prekročí zákazníkove očakávania, čo
sa týka spokojnosti a účinnosti.

doterra.com
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POUŽÍVANIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Použitie
Esenciálne oleje sa používajú pri širokej škále aplikácií
pre emočné a fyzické zdravie. Môžu sa používať samostatne
alebo v komplexných zmesiach, čo závisí od používateľovej
skúsenosti a požadovaných účinkov. Esenciálne oleje sa
zvyčajne podávajú jedným z troch spôsobov: aromatickým
rozptyľovaním, lokálnou aplikáciou na pokožku alebo
vnútorným užívaním ako potravinové doplnky. Používanie
esenciálnych olejov môže byť nesmierne jednoduché
a zároveň môže zmeniť Váš život. Spolupráca s niekým, kto
esenciálne oleje už používa, umožní začínajúcim
používateľom, aby mali prospešnejšie a príjemnejšie
skúsenosti.
Esenciálne oleje sú prirodzene bezpečné a keď sa postupuje
podľa pokynov, majú len málo nežiaducich účinkov (ak vôbec
nejaké). Sú však silne koncentrované a mali by sa používať
opatrne. Uistite sa, že používate len čisté, terapeutické esenciálne
oleje a dodržiavate všetky upozornenia a pokyny na etikete.
Esenciálne oleje by sa nikdy nemali dávať do očí alebo
zvukovodov. Po výskyte začervenania alebo podráždenia
pri lokálnom použití na postihnutú oblasť jednoducho naneste
rastlinný olej, ako napríklad frakcionovaný kokosový olej — voda
esenciálne oleje nerozpúšťa. Ak ste tehotná alebo pod lekárskym
dohľadom, poraďte sa pred použitím esenciálnych olejov
so svojím lekárom.
Pozrite si tieto symboly pri informáciách o esenciálnych olejoch
v sprievodcovi produktov. Pomôžu s výberom toho správneho
oleja. (Použite pokyny a primerané upozornenia k jednotlivým
esenciálnym olejom, ktoré sú uvedené na štítkoch.)

Sieť pestovateľov rastlín a destilatérov spoločnosti
dōTERRA® sa rozšírila po celom svete a to od Ománu
po Korziku, cez Srí Lanku po Francúzsko. Naše prísne
normy
spĺňajú iba najčistejšie a najúčinnejšie
esenciálne oleje CPTG Certified Pure Therapeutic
Grade®. Neakceptujte o nič menej od svojho odborníka na wellness alebo pre svoju rodinu.

SPÔSOBY POUŽÍVANIA
Môže sa aplikovať aromaticky
Môže sa aplikovať na pokožku
Môže sa aplikovať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY
Môže sa používať bez zriedenia (NECITLIVÁ)
Zriediť pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA)
Zriediť pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

6

ESENCIÁLNY WELLNESS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

KDE ZAČAŤ?

Kde

ZAČAŤ?
Používanie esenciálnych olejov je veľmi intuitívne,
jednoduché a príjemné. Mnohé z olejov sa však dajú používať
v nespočetnom množstve kombinácií a aplikácií, čo môže
začínajúcich používateľov odrádzať. Ako jednoduchý prvý
krok na Vašej ceste spoznávania esenciálnych olejov
odporúčame trio levanduľa, citrón a mäta. Patria medzi naše
najobľúbenejšie oleje a ich vyskúšaním budete mať Vy i Vaša
rodina úžasnú skúsenosť s vlastnosťami liečebných
esenciálnych olejov, ktoré Vám zlepšia život.
LAVENDER

(Levanduľa) Lavandula angustifolia

• Naneste olej pred spaním na chodidlá alebo vankúš
• Použite ho na utíšenie reakcie po uštipnutí včelou alebo uhryznutí
hmyzom
• Použite ho so soľou do kúpeľa pre relaxačný ozdravovací kúpeľ
• Pri cestovaní ho aplikujte na zápästia alebo vdychujte na zmiernenie
nevoľnosti
• Zľahka ho naneste na opálenú alebo obarenú pokožku
• Aplikujte ho na chrbát, ruky alebo chodidlá nepokojného alebo
rozrušeného dieťaťa
• Použite ho na upokojenie alebo zmiernenie zaparenín
• Upokojte ním citlivú pokožku a póry po odstraňovaní chĺpkov
• Naneste ho na suché, popraskané pery ešte pred použitím balzamu
• Použite ho s mätovým olejom na masáž pokožky hlavy
• Pridajte ho do krému pri protistresovej masáži rúk*

LEMON

(Citrón) Citrus limon

• Pridajte kvapku do fľaše s vodou alebo do vody servírovanej
v reštaurácii
• Rozptyľujte ho aromaticky alebo aplikujte lokálne na zlepšenie nálady
• Pridajte kvapku do medu na upokojenie podráždeného hrdla
• Rozpustite ho v kokosovom oleji pre každodennú ošetrujúcu masáž
nechtov
• Po použití zubnej kefky ju pokvapkajte citrónovým a mätovým olejom
• Rozptýľte ho v miestnosti na neutralizovanie pachov
• Odstráňte žuvačky, nálepky a mastnotu z tkanín
• Používajte ho na čistenie kuchynských pultov a nehrdzavejúcich zariadení
• Použite ho s olivovým olejom na netoxické leštenie nábytku*

PEPPERMINT (Mäta prieporná) Mentha piperita
ÚVODNÝ BALÍK
ESENCIÁLNYCH OLEJOV

najpredávanejšie

Úvodný balík esenciálnych olejov je výborný pre začiatočníkov, pretože
obsahuje všetko potrebné na to, aby ste mohli okamžite začať spoznávať
vlastnosti esenciálnych olejov dōTERRA, ktoré zmenia Váš život. Tento
balík zahŕňa:
• Esenciálny olej Lavender (5 ml fľaštička)
• Esenciálny olej Lemon (5 ml fľaštička)
• Esenciálny olej Peppermint (5 ml fľaštička)
• Zoznam navrhovaného použitia pre každý olej
32180001

Tri 5 ml fľaštičky

• Trením naneste na žalúdok alebo chodidlá na zmiernenie tráviacich
ťažkostí*
• Používajte ho spolu s citrónovým olejom vo vode ako zdravú,
osviežujúcu ústnu vodu
• Aromaticky ho rozptýľte alebo používajte lokálne na otvorenie dutín
a dýchacích ciest
• Naneste ho s levanduľovým olejom na boľavé, unavené svaly a kĺby
• Vdychujte ho popri jedení, aby ste skôr dosiahli pocit nasýtenia
• Pridajte ho na vlhký studený obklad alebo do vodného kúpeľa
na schladenie pri prehriatí
• Inhalujte ho ako nestimulačný, povzbudzujúci prostriedok na dlhých
cestách
• Pridajte ho do šampónu a kondicionéru pre stimulujúcu masáž
vlasov a pokožky hlavy

doterra.com
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SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE | TUJA RIASNATÁ —KARDAMÓN

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE
Kolekcia samostatných esenciálnych olejov dōTERRA® predstavuje najkvalitnejšie aromatické výťažky
dostupné v súčasnom svete. Každý olej poskytuje životnú esenciu svojich zdrojových rastlinných
výťažkov, jemne vydestilovanú z rastlín, ktoré sa pestujú a starostlivo zbierajú po celom svete. Každý
olej prechádza prísnymi štandardmi čistoty a účinnosti. Naše oleje sú nádhernou paletou rastlinných
energií a môžu sa používať samostatne alebo zmiešané pre terapiu ušitú na mieru.

ARBORVITAE (TUJA RIASNATÁ)
ESENCIÁLNY OLEJ
Thuja plicata

Tuja riasnatá sa tiež nazýva „strom života“. Je
majestátna vo svojej veľkosti a má bohaté účinky.
• Podporuje zdravý imunitný systém
• Chráni organizmus pred environmentálnymi
a sezónnymi vplyvmi
• Prírodný repelent
49360001

5 ml fľaštička

BASIL (BAZALKA)
ESENCIÁLNY OLEJ
Ocimum basilicum

Bazalka je cenená pre svoje regeneračné účinky a tiež
bežne používaná pre upokojujúce vlastnosti.
• Zmierňuje bolesť svalov a kĺbov
• Podporuje duševnú čulosť a znižuje pocity
úzkosti*
• Môže pomôcť zmierniť nepohodlie spojené
so ženským mesačným cyklom*
30010001

15 ml fľaštička

BLACK PEPPER
(ČIERNE KORENIE)

BERGAMOT

ESENCIÁLNY OLEJ

ESENCIÁLNY OLEJ

Citrus bergamia

CARDAMOM (KARDAMÓN)
ESENCIÁLNY OLEJ
Elettaria cardamomum

Piper nigrum

Bergamot je jedným z najjedinečnejších citrusových
olejov. Je lisovaný za studena z bergamotovej kôry.
• Upokojujúca a utišujúca aróma
• Podporuje zdravú a čistú pokožku
• Naneste na pokožku počas sprchovania
a zhlboka dýchajte, aby ste pocítili jeho
ukľudňujúcu arómu a očisťujúce účinky

Povzbudzujúce a prenikavé čierne korenie zlepší
každé jedlo — aj Vaše zdravie.
• Bohatý zdroj antioxidantov*
• Udržuje zdravý krvný obeh*
• Rozptyľujte v difúzeri alebo priamo
vdychujte, aby ste zmiernili pocity úzkosti

30790001

41040001

15 ml fľaštička

5 ml fľaštička

Kardamón je blízky príbuzný so zázvorom a po
stáročia sa používa ako korenina. Známy je tiež
svojim pozitívnym účinkom na tráviacu
a dýchaciu sústavu
• Môže pomôcť zmierniť problémy s trávením
a udržať celkové zdravie
gastrointestinálneho traktu*
• Podporuje čisté dýchanie a zdravie dýchacej
sústavy ako takej
• Aromatická korenina, vynikajúca na varenie
indických jedál
49350001
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ESENCIÁLNY WELLNESS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

5 ml fľaštička

BASIL (Bazalka) Ocimum basilicum

N

BERGAMOT Citrus bergamia

A

T

S

30790001

BLACK PEPPER (Čierne korenie) Piper nigrum

A

T

S

41040001

CARDAMOM (Kardamón) Elettaria cardamomum

A

T

CASSIA (Kasia) Cinnamomum cassia

A

T

CEDARWOOD (Cédrové drevo) Juniperus virginiana

A

T

CILANTRO (Koriander siaty — vňať) Coriandrum sativum

A

T

CINNAMON BARK (Škorica) Cinnamomum zeylanicum

A

T

CLARY SAGE (Šalvia muškátová) Salvia sclarea

A

T

CLOVE (Klinček) Eugenia caryophyllata

A

T

CORIANDER (Koriander siaty — semiačko) Coriandrum sativum

A

T

N

30780001

CYPRESS (Cyprus) Cupressus sempervirens

A

T

N

30050001

KÓD PRODUKTU

49360001
30010001

N

49350001

D
S

30020001
49300001

N

41850001

D
N

30030001
30420001

D

30040001

31590001

NOVINKA

S

EUCALYPTUS (Eukalyptus) Eucalyptus radiata

A

T

FENNEL, SWEET (Fenikel obyčajný) Foeniculum vulgare

A

T

A

T

GERANIUM (Muškát) Pelargonium graveolens

A

T

S

30090001

GINGER (Zázvor) Zingiber officinale

A

T

S

30080001

GRAPEFRUIT Citrus X paradisi

A

T

N

30100001

HELICHRYSUM (Slamienka) Helichrysum italicum

A

T

N

30410001

JUNIPER BERRY (Borievka) Juniperus communis

A

T

N

49290001

LAVENDER (Levanduľa) Lavandula angustifolia

A

T

I

N

30110001

A

T

I

N

30120001

LEMONGRASS (Citrónová tráva) Cymbopogan flexuosus

A

T

LIME (Limeta) Citrus aurantifolia

A

T

MARJORAM (Majorán) Origanum majorana

A

T

A

T

MELISSA (Medovka) Melissa officinalis

A

MYRRH (Myrha) Commiphora myrrha

I

N

41290001

N

30070001

najpredávanejšie

S

30130001

S

30870001

N

30140001

N

30150001

T

N

30850001

A

T

N

30160001

A

T

A

T

A

T

ROMAN CHAMOMILE (Rumanček rímsky) Anthemis nobilis

A

T

N

30800001

ROSEMARY (Rozmarín) Rosmarinus officinalis

A

T

N

30200001

SANDALWOOD (Santalové drevo) Santalum album

A

T

N

30210001

SANDALWOOD, HAWAIIAN (Santalové drevo, havajské) Santalum paniculatum

A

T

N

41860001

MELALEUCA (Čajovník) Melaleuca alternifolia

OREGANO (Oregáno) Origanum vulgare

najpredávanejšie

najpredávanejšie

PATCHOULI (Pačuli) Pogostemon cablin
PEPPERMINT (Mäta) Mentha piperita

najpredávanejšie

SPEARMINT (Mäta klasnatá) Mentha spicata

I

I

D
N

I

30180001
30890001

S

30190001

31610001

NOVINKA

D

THYME (Tymián) Thymus vulgaris

A

T

VETIVER Vetiveria zizanioides

A

T

N

30430001

WHITE FIR (Jedľa biela) Abies alba

A

T

N

30250001

A

T

N

30170001

WINTERGREEN (Gaultéria) Gaultheria procumbens

A

T

YLANG YLANG Cananga odorata

A

T

WILD ORANGE (Divoký pomaranč) Citrus sinensis

najpredávanejšie

I

S
N

30220001

T Môže sa aplikovať na pokožku I Môže sa aplikovať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY N Môže sa používať bez zriedenia (NECITLIVÁ) S Zriediť pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA)

najpredávanejšie

APLIKAČNÉ METÓDY A Môže sa aplikovať aromaticky

LEMON (Citrón) Citrus limon

najpredávanejšie

30060001

D

FRANKINCENSE (Kadidlo) Boswellia carterii, frereana a sacra

Zriediť pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

DOUGLAS FIR (Duglaska tisolistá) Pseudotsuga menziesii

DELIKÁTNA

N

T

SENZITÍVNA

T

A

NECITLIVÁ

LOKÁLNA

A

VNÚTORNÁ

AROMATICKÁ

CITLIVOSŤ POKOŽKY

ARBORVITAE (Tuja riasnatá) Thuja plicata

Prehľadná porovnávacia tabuľka

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

APLIKÁCIA

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

31620001
30240001
doterra.com
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SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE | KASIA — KADIDLO

CASSIA (KASIA)

ESENCIÁLNY OLEJ
Cinnamomum cassia

CLARY SAGE
(ŠALVIA MUŠKÁTOVÁ)
ESENCIÁLNY OLEJ

CYPRESS (CYPRUS)
ESENCIÁLNY OLEJ
Cupressus sempervirens

Salvia sclarea

Kasia je veľmi podobná škorici, úžasne vonia
a používa sa už tisíce rokov.
• Podporuje zdravé trávenie*
• Užite jednu až dve kvapky vnútorne pre
pozitívny účinok na zdravie obehovej
sústavy*
• Môže pomôcť podporiť zdravie imunitného
systému*
30020001

15 ml fľaštička

Šalvia muškátová je známa svojimi
upokojujúcimi a utišujúcimi účinkami.
• Nanášajte na oblasť brucha počas
menštruačného cyklu ako utišujúci olej
k masáži
• Spolu s rumančekom rímskym pridajte
niekoľko kvapiek do kúpeľa proti stresu
• Kvapnite jednu až dve kvapky na vankúš
pre pokojný spánok

CEDARWOOD
(CÉDROVÉ DREVO)

30420001

Juniperus virginiana

ESENCIÁLNY OLEJ

ESENCIÁLNY OLEJ

Cédrové drevo má teplú, drevitú a balzamovú
arómu, ktorá prináša pocity relaxácie.
• Počas Vášho rituálu krásy, pridajte jednu
až dve kvapky do pleťového tonika alebo
hydratačného krému pre extra čistiace
účinky
• Pridajte do kompostu alebo ornice
na odpudenie hmyzu
49300001

15 ml fľaštička

CILANTRO
(KORIANDER SIATY—VŇAŤ)
ESENCIÁLNY OLEJ
Coriandrum sativum

Tento esenciálny olej vyrábaný z lístkov
koriandra sa často používa pre svoju
čerstvú a príjemnú chuť.
• Pridajte do šalátov, dipov či guacamole,
aby ste im dodali špecifickú chuť
koriandrovej vňate
• Naplňte prázdne vegetariánske kapsuly
z dielne dōTERRA jednou či dvoma
kvapkami, aby ste pocítili jej očistný
a detoxikačný vplyv*
• Pre sviežu a bylinkovú arómu, pridajte tri
až štyri kvapky do Vami zvoleného
difúzera spolu s esenciálym olejom z
vášho obľúbeného citrusu
41850001

15 ml fľaštička

15 ml fľaštička

30050001

15 ml fľaštička

DOUGLAS FIR (DUGLASKA
TISOLISTÁ)

CLOVE (KLINČEK)

ESENCIÁLNY OLEJ

Eugenia caryophyllata

Pseudotsuga menziesii

Klinček je známou koreninou a má mnoho
prospešných účinkov.
• Pridajte jednu kvapku klinčeka do 60 ml
vody a použite ako kloktadlo
s upokojujúcim účinkom
• Kvapnite jednu kvapku na vašu zubnú
kefku a potom pridajte zubnú pastu
• Prázdnu vegetariánsku kapsulu z dielne
dōTERRA naplňte dvomi či tromi
kvapkami a užite vnútorne, aby ste
podporili srdcovo-cievne zdravie*
30040001

Cyprusový olej je populárny pre svoje energizujúce
vlastnosti a jeho použitie v kúpeľných službách. Je
destilovaný z vetvičiek a ihličia cyprusu.
• Predtým ako sa vyberiete na dlhý beh, naneste
si cyprus pre chodidlá a nohy. Dodá Vám energiu
• Pre priaznivé účinky na vitalitu a energiu stačí
naniesť 2 až 3 kvapky na hruď
• Pridajte jednu až dve kvapky do tonizačnej vody
pre zlepšenie vzhľadu pleti

Esenciálny olej z duglasky tisolistej z dielne dōTERRA
sa vyrába z obnoviteľných zdrojov z mladých stromov
predtým ako na nich narástli prvé šišky, čoho výsledkom
je chemické zloženie obsahujúce najmä vysoké
množstvo beta pinénov a esterov.
• Vhodná na relaxačnú masáže
• Zlepšuje dýchanie a prináša pocit čistých dýchacích
ciest
• Povznáša náladu a pomáha so sústredením sa
31590001

5 ml fľaštička

15 ml fľaštička

CORIANDER (KORIANDER
SIATY — SEMIAČKO)
ESENCIÁLNY OLEJ
Coriandrum sativum

Tento esenciálny olej je obľúbený v mnohých
kultúrach pre rôzne možnosti využitia
a poskytuje nespočetné zdravotné výhody.
• Prázdnu vegetariánsku kapsulu z dielne
dōTERRA naplňte dvomi či tromi
kvapkami a užite vnútorne na podporu
trávenia*
• Naneste na mastnú pokožku, aby ste si
udržali čistú pleť
• Po krátkom cvičení naneste koriander
na nohy a dajte im upokojujúcu masáž
30780001

15 ml fľaštička

CINNAMON BARK (ŠKORICA)
ESENCIÁLNY OLEJ

Cinnamomum zeylanicum

Škorica má mnoho zdraviu prospešných
účinkov a je tiež známa ako korenina.
• Pridajte jednu kvapku do horúcej vody
alebo čaju a pite pomaly na upokojenie
hrdla*
• Pridajte do vášho obľúbeného receptu
namiesto mletej škorice pre získanie
krásnej škoricovej chuti
• Má priaznivý účinok na metabolizmus*
30030001

5 ml fľaštička

ZAUJÍMAVOSTI O PRODUKTOCH

kadidlo
Esenciálny olej Frankincense (kadidlo) spoločnosti dōTERRA je destilovaný
vodnou parou z prírodou vytvorených živíc stromov Boswellia carterii, frereana
a sacra. Olej z kadidla je najvzácnejší zo starovekých olejov pre svoju vôňu
a vlastnosti podporujúce zdravie a medzi pracovníkmi v oblasti wellnessu je
obľúbený pre množstvo použití v oblasti emočného i fyzického zdravia.
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ESENCIÁLNY WELLNESS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

„Hneď potom ako som otvorila fľaštičku borievkového oleja som vedela, že sa stane mojim obľúbeným. Keď mám
stres, je prvým olejom, po ktorom siahnem, aby som ho dala do difúzera. Čerstvá vôňa prírody, ktorá sa nachádza
v malej sklenenej fľaštičke sa nedá ničím iným nahradiť!“
Caitlyn C., Chester, Virgínia, USA

EUCALYPTUS (EUKALYPTUS)

FENNEL (FENIKEL OBYČAJNÝ)
ESENCIÁLNY OLEJ

FRANKINCENSE (KADIDLO)
ESENCIÁLNY OLEJ najpredávanejšie

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

Boswellia carterii, frereana, and sacra

Tento esenciálny olej sa spracúva z listov eukalyptu
a obsahuje veľké množstvo prospešných zlúčenín.
• Na očistenie mysle si do dlane naneste jednu až dve
kvapky a zhlboka vdychujte túto vôňu
• Regeneračné účinky na pleť vyskúšajte pridaním
jednej kvapky oleja do hydratačného krému, ktorý si
hneď aplikujte na pleť
• Na osvieženie a vitalitu použite pár kvapiek počas
rannej sprchy

Fenikel sa už celé stáročia používa ako tonikum. Má
mnoho zdraviu prospešných vlastností a výraznú arómu
podobnú sladkému drievku.
• Pomáha s podporou zdravia pľúc a dýchacej sústavy*
• Použite vnútorne na pomoc so zdravým dýchaním*
• Môže pomáhať podporovať zdravý metabolizmus,
funkčnosť pečene a krvný obeh*

Možno najvzácnejší zo starovekých olejov, kadidlo, má
veľmi všestranné použitie a vlastnosti.
• Pomáha redukovať výskyt nedostatkov pleti
a omladzuje pokožku
• Na podporu zdravej funkcie buniek použite
vegetariánsku kapsulu s jednou či dvoma kvapkami
oleja*
• Naneste na spodnú časť chodidla, aby ste mohli
pocítiť uvoľnenie a Vaša nálada sa dostala do
rovnováhy

ESENCIÁLNY OLEJ

30060001

15 ml fľaštička

41290001

15 ml fľaštička

30070001

T Môže sa aplikovať na pokožku I Môže sa aplikovať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY N Môže sa používať bez zriedenia (NECITLIVÁ) S Zriediť pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA)

15 ml fľaštička

APLIKAČNÉ METÓDY A Môže sa aplikovať aromaticky

D

Zriediť pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

doterra.com
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SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE | MUŠKÁT — ČAJOVNÍK

GERANIUM (MUŠKÁT)

GRAPEFRUIT

JUNIPER BERRY (BORIEVKA)

Pelargonium graveolens

Citrus X paradisi

Juniperus communis

Muškát je známy pre svoju schopnosť udržiavať
emócie v rovnováhe a je tiež bežnou prísadou
v produktoch starostlivosti o pokožku.
• Naneste priamo na pleť alebo použite pri
naparovaní aromatickou parou na skrášlenie pleti
• Na vyhladenie pleti naneste na pleť hneď
po osprchovaní
• Pre zdravý a žiarivý lesk vlasov pridajte zopár
kvapiek do šampónu či kondicionéru

Grapefruit je energizujúci a povzbudzujúci olej, známy
vďaka svojim čistiacim účinkom.
• Na zlepšenie vzhľadu nerovností pleti pridajte
jednu kvapku do pleťového čistiaceho gélu
• Na zvýšenie motivácie pri chudnutí ho rozptyľujte
v difúzeri
• Na podporu zdravého metabolizmu pridajte jednu
či dve kvapky do vody na pitie*

ESENCIÁLNY OLEJ

ESENCIÁLNY OLEJ
A

30090001

ESENCIÁLNY OLEJ
Zingiber officinale

12

T

N

30100001

A

15 ml fľaštička

15 ml fľaštička

GINGER (ZÁZVOR)

A

T

S

HELICHRYSUM (SLAMIENKA)
ESENCIÁLNY OLEJ
Helichrysum italicum

A

T

N

Zázvor je populárny vďaka svojej sladkej chuti
a pozitívnemu vplyvu na tráviaci systém.
• Môže pomôcť pri príležitostnej nevoľnosti
a podporiť zdravé trávenie*
• Poskytuje antioxidačnú ochranu*
• Môže pomôcť zredukovať nafukovanie, plynatosť
a príležitostné problémy s trávením*

Vzácny slamienkový olej sa destiluje z kvetov
vždyzelenej bylinky a používatelia esenciálnych olejov
si ho vysoko cenia a vyhľadávajú ho.
• Na zlepšenie vzhľadu vrások a pre žiarivú a mlado
vyzerajúcu pleť naneste priamo na pleť
• Na upokojenie vmasírujte na spánky a zadnú časť
krku
• Môže prispieť k zdravému metabolizmu*

30080001

30410001

15 ml fľaštička

ESENCIÁLNY WELLNESS

ESENCIÁLNY OLEJ

5 ml fľaštička

T

NOVINKA

N

Drevitá, korenistá a tiež svieža vôňa borievky v sebe
skrýva bohatú históriu tradičného používania a
zdraviu prospešné účinky.
• Podporuje zdravie obličiek a funkciu močovej
sústavy*
• Zlepšuje vzhľad nerovností pleti
• Pôsobí ako prirodzene čistiaca a detoxikačná látka*
• Pri očistnej kúre pridajte 1 až 2 kvapky do vody
alebo citrusového nápoja*
49290001

5 ml fľaštička

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

LAVENDER (LEVANDUĽA)
ESENCIÁLNY OLEJ

najpredávanejšie

Lavandula angustifolia

A

T

I

N

Levanduľa sa po tisícky rokov oceňuje pre svoju
nezameniteľnú vôňu a zdraviu prospešné účinky.
• Má široké použitie a je obľúbená pre svoje relaxačné
a upokojujúce vlastnosti.
• Na zníženie pocitov úzkosti ju používajte vnútorne*
• Pomáha znížiť pocity napätia*
• Používajte ju vnútorne pre pokojný spánok*
30110001

15 ml fľaštička

LEMON (CITRÓN)
ESENCIÁLNY OLEJ

najpredávanejšie

Citrus limon

A

T

I

N

Tento najpredávanejší olej má mnoho použití a vlastností
a získava sa lisovaním citrónovej kôry za studena, aby sa
zachovali jeho delikátne prirodzené a účinné vlastnosti.
• Očisťuje vzduch a rôzne povrchy
• Prirodzeným spôsobom čistí telo a pomáha
pri trávení*
• Má pozitívny vplyv na zdravie dýchacej sústavy*
• Na pomoc pri sezónnom nepohodlí spojenom
s dýchaním použite vnútorne*
30120001

15 ml fľaštička

LEMONGRASS (CITRÓNOVÁ TRÁVA)
ESENCIÁLNY OLEJ
Cymbopogon flexuosus

A

T

S

Citrónová tráva má množstvo priaznivých účinkov
na zdravie a vďaka svojej jemne citrónovej chuti a vôni aj
dlhú tradíciu používania v ázijskej a karibskej kuchyni.
• Použite na dochutenie hlavných a mäsových jedál
• Zmiešajte s čajovníkom a naneste na nechty
na nohách, aby vyzerali zdravšie a čistejšie
• Zmiešajte s mätou piepornou v kapsule, aby ste
podporili zdravé fungovanie tráviaceho systému,
a udržali si zdravé trávenie*
30130001

ZAUJÍMAVOSTI O PRODUKTE

levanduľa
Levanduľa je známa svojimi nespočetnými ukľudňujúcimi
účinkami a je jedným z najpoužívanejších esenciálnych
olejov na svete. Na výrobu necelého 0,5 l esenciálneho

15 ml fľaštička

oleja terapeutickej triedy je potrebných niečo vyše 27 kg
levanduľových kvetov.

LIME (LIMETA)

ESENCIÁLNY OLEJ
Citrus aurantifolia

A

T

S

Limetový olej s ostrou citrusovou vôňou nesmie vo Vašej
zbierke esenciálnych olejov chýbať.
• Priaznivo vplýva na zdravie imunitného systému*
• Pozitívne vplýva na náladu vďaka svojim
stimulujúcim a osviežujúcim vlastnostiam
• Často sa používa na vnútornú očistu*
• Pridajte jednu kvapku oleja do vody na pitie
na zlepšenie jej chuti a antioxidačnú podporu*
30870001

15 ml fľaštička

MARJORAM (MAJORÁN)

MELALEUCA (ČAJOVNÍK)

Origanum majorana

Melaleuca alternifolia

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

N

A

Majorán je tiež známy ako „sladká zima“ či „radosť
z hôr“. Používa sa v kuchyni, ale má tiež pozitívne
účinky na zdravie.
• Ľudia si ho vážia pre jeho upokojujúce
vlastnosti a pozitívny vplyv na nervový systém*
• Má pozitívne účinky na zdravú funkciu
imunitného systému*
• Môže pozitívne vplývať na zdravú funciu
srdcovo-cievnej sústavy*
30140001

ESENCIÁLNY OLEJ
T

najpredávanejšie

N

Čajovník známy skôr ako „tea tree“ má 90 rôznych
zložiek a neobmedzené množstvo použití.
• Tento olej je slávny vďaka svojim čistiacim
a omladzujúcim účinkom na pokožku
• Podporuje zdravú imunitnú funkciu*
• Chráni proti environmentálnym a sezónnym
nebezpečenstvám*
30150001

15 ml fľaštička

15 ml fľaštička

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

doterra.com
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SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE | MEDOVKA — SANTALOVÉ DREVO, HAVAJSKÉ

MELISSA (MEDOVKA)

MYRRH (MYRHA)

OREGANO (OREGÁNO)

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Origanum vulgare

Náš najvzácnejší olej má sladkú, sviežu, citrusovú vôňu
a širokú škálu blahodarných účinkov.
• Môže pomôcť podporiť zdravie imunitného
systému*
• Zmierňuje napätie a upokojuje nervy
• Pozitívne vplýva na emocionálne zdravie

Myrha sa už v minulosti používala v mnohých
oblastiach — od meditácie až po balzamovanie –
a aj dnes sa ešte často odporúča.
• Účinné čistiace vlastnosti, najmä pre ústa a hrdlo
• Upokojuje kožu; napomáha k jemnej, mlado
vyzerajúcej pokožke
• Roztpyľujte na podporu uvedomenia
a pozdvihnutie nálady

Oregánový esenciálny olej pochádza z listov
oregána a má množstvo tradičných aj novodobých
aplikácií.
• Podporuje zdravé trávenie*
• Pozitívne vplýva na zdravú funkciu dýchania*
• Môže pomáhať podporiť zdravie imunitného
systému*
• Používa sa ako účinný čistiaci prostriedok

30160001

30180001

ESENCIÁLNY OLEJ

ESENCIÁLNY OLEJ
A

30850001

5 ml fľaštička

T

N

ESENCIÁLNY OLEJ
A

15 ml fľaštička

T

I

najpredávanejšie

D

15 ml fľaštička

PATCHOULI (PAČULI)
ESENCIÁLNY OLEJ
Pogostemon cablin

A

T

N

Olej pačuli je ľahko rozpoznateľný vďaka svojej
bohatej, pižmovo sladkej vôni.
• Má uzemňujúci účinok na emócie a zároveň ich
uvádza do rovnováhy
• Pomáha dosiahnuť hladkú a žiarivú pleť
• Na zníženie výskytu nerovností pleti pridajte
každý deň do hydratačného krému
30890001

15 ml fľaštička

PEPPERMINT (MÄTA)
ESENCIÁLNY OLEJ

najpredávanejšie

Mentha piperita

A

T

I

S

Tento najpredávanejší a najobľúbenejší olej má
nespočetne veľa pozitívnych účinkov
na zdravie.
• Pozitívne vplýva na zdravie trávenia*
• Pomáha znížiť nafukovanie, plynatosť a občasné
ťažkosti s trávením*
• Má pozitívne účinky na zdravie dýchacej sústavy
a čisté dýchanie*
30190001

15 ml fľaštička

PEPPERMINT BEADLETS
(MÄTOVÉ GULIČKY)

NOVÁ FĽAŠTIČKA

Užite si osviežujúci a povzbudzujúci účinok mäty
prostredníctvom praktických guľôčok, ktoré sa
rýchlo rozpúšťajú.
• Podporujú zdravie ústnej dutiny a dýchacích
ciest*
• Zmierňuje občasnú žalúdočnú nevoľnosť*
• Majú vlastnosti mätového esenciálneho oleja*
31570001
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ESENCIÁLNY WELLNESS

125 gulôčok

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

ROMAN CHAMOMILE (RUMANČEK
RÍMSKY)
ESENCIÁLNY OLEJ
Anthemis nobilis

A

T

N

Rumanček rímsky je najvšestrannejší zo všetkých
rumančekov. Olej z tohto rumančeka sa získava
z kvetov podobných sedmokráskam.
• Má upokojujúci účinok na pokožku, myseľ a telo*
• Prináša úľavu systémom tela*
• Môže pomôcť podporiť zdravú funkciu
imunitného systému*
30800001

5 ml fľaštička

ROSEMARY (ROZMARÍN)
ESENCIÁLNY OLEJ
Rosmarinus officinalis

A

T

N

Rozmarín má široké množstvo použití a v gréckej,
rímskej, egyptskej a hebrejskej kultúre bol
považovaný za posvätný.
• Podporuje zdravú funkciu dýchania*
• Môže pomáhať podporovať zdravé trávanie*
• Pomáha znížiť nervové napätie a občasnú únavu*
30200001

„Santal je zemitý a upokojujúci. Používam ho, keď
potrebujem uzemnenie, a to tak, že aplikujem
niekoľko kvapiek na spodnú časť chodidiel alebo ich
pridám do difúzera v práci. Výsledky sú úžasné!
Santal môže zmeniť náladu mojich klientov a
pomáha mi zamerať sa na to podstatné.“
Jacqueline L., Viktória, Austrália

15 ml fľaštička

SANDALWOOD
(SANTALOVÉ DREVO)
ESENCIÁLNY OLEJ
Santalum album

A

T

N

Santalové drevo má zdokumentovaných niekoľko
tisícročí používania a dá sa aplikovať rozličnými
spôsobmi.
• Prináša zdravo vyzerajúcu a hladkú pokožku
• Redukuje vzhľad nedokonalostí pleti
• Zlepšuje náladu
• Často sa využíva pri meditácii pre svoje
upokojujúce a povznášajúce vlastnosti
30210001 5 ml fľaštička

SANDALWOOD, HAWAIIAN
(SANTALOVÉ DREVO, HAVAJSKÉ)
ESENCIÁLNY OLEJ
Santalum paniculatum

A

T

N

Olej z havajského santalového dreva značky
dōTERRA z obnoviteľných zdrojov na Havaji prináša
rozmanité účinky.
• Pomáha zlepšiť vzhľad pleti a vlasov
• Často sa používa pri meditácii kvôli svojim
uzemňujúcim a pozdvihujúcim vlastostiam
• Pre pokojný spánok naneste večer na krk a plecia
41860001 5 ml fľaštička

doterra.com
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SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE | MÄTA KLASNATÁ — YLANG YLANG

SPEARMINT (MÄTA KLASNATÁ)
ESSENTIAL OIL

NOVINKA!

Mentha spicata

Mäta klasnatá sa často používa kvôli svojim
účinkom na zažívanie a tiež na dochucovanie
rôznych jedál a nápojov.
• Podporuje trávanie a redukuje príležitostnú
žalúdočnú nevoľnosť*
• Pomáha so sústredením a pozdvihuje náladu
• Pridajte jednu či dve kvapky oleja na
dochutenie dresingov, nápojov, šalátov či
hlavného jedla
31610001

15 ml fľaštička

THYME (TYMIÁN)
ESENCIÁLNY OLEJ
Thymus vulgaris

A

T

D

Tymián je známy najmä ako bežné dochucovadlo,
no vyrába sa z neho aj veľmi účinný esenciálny olej.
• Podporuje zdravý imunitný system*
• Rozptyľujte ho pre získanie pocitu čulosti
• Má čistiace účinky na pleť
30220001

15 ml fľaštička

VETIVER

ESENCIÁLNY OLEJ
Vetiveria zizanioides

A

T

N

Vetiverový olej je veľmi obľúbený pre svoju bohatú,
exotickú a komplexnú arómu a hojne sa využíva pri
výrobe parfumov.
• Vetiver má vysoký obsah seskviterpénov, ktoré
majú uzemňujúce účinky
• Použite ho ako súčasť upokojujúcej aromatickej
masáže
• Použitie ho ako zemitý základ vašich
obľúbených zmesí do difúzera
30430001

15 ml fľaštička

WHITE FIR (JEDĽA BIELA)

WILD ORANGE (DIVOKÝ
POMARANČ)

ESENCIÁLNY OLEJ

ESENCIÁLNY OLEJ

Abies alba

A

T

N

Esenciálny olej z jedle bielej je vyrobený z mäkkého
ihličia a je známy vďaka svojim upokojujúcim účinkom.
• Navodzuje pocity stability
• Vmasírujte do pokožky na navodenie pocitu utíšenia
po náročnej fyzickej aktivite
30250001

15 ml fľaštička

A

T

I

ESENCIÁLNY WELLNESS

N

Tento za studena lisovaný olej z kôry divokých
pomarančov je charakteristický svojou povzbudzujúcou
citrusovou arómou.
• Silný čistiaci prostriedok
• Na dodanie energie naneste do dlaní jednu kvapku
divokého pomaranča, mäty piepornej a kadidla. Dlane si
pošúchajte jednu o druhú a zhlboka sa nadýchnite vône
olejov
30170001
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najpredávanejšie

Citrus sinensis

15 ml fľaštička

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

ZAUJÍMAVOSTI O PRODUKTOCH

Nepálska gaultéria
Vďaka dōTERRA co-impact iniciatíve sa náš
nový olej z gaultérie získava z Nepálu, kde ho
zbierajú miestni dedinčania vo voľnej prírode
a destilujú ho lokálne vo svojich vlastných
destilárňach. Toto podporuje ekonomickú
situáciu v týchto odľahlých častiach na
nepálskom vidieku.

APLIKAČNÉ METÓDY A Môže sa používať aromaticky T Môže sa používať lokálne I Môže sa používať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY N Môže sa použiť lokálne bez zriedenia (NECITLIVÁ) S Zriedený pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA) D Zriedený pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

WINTERGREEN (GAULTÉRIA)

YLANG YLANG

Gaultheria procumbens

Cananga odorata

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

ESENCIÁLNY OLEJ

S

A

Väčšina zákazníkov pozná arómu a chuť gaultérie z cukríkov
a žuvačiek.
• Bežne sa nachádza vo výrobkoch na ústnu hygienu
• Po cvičení ho vmasírujte do dlaní, na chrbát a nohy, aby
ste zažili pocit upokojenia a zahriatia
• Pre sladkú a pozdvihujúcu arómu ho pridajte do vášho
difúzera
31620001

T

N

Ylang ylang, známy vďaka svojej znamenitej vôni, má čo
ponúknuť aj v liečebnej oblasti.
• Prináša antioxidačnú podporu*
• Na zníženie účinkov každodenných stresov zmiešajte
ylang ylang s frankcionovaným kokosovým olejom
z dielne dōTERRA a pomasírujte ním chrbát a plecia
30240001

15 ml fľaštička

15 ml fľaštička

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

doterra.com
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FAMILY PHYSICIAN KIT (BALÍK RODINNÝ LEKÁR)

PRÍRODNÁ LEKÁRNIČKA — Balík Rodinný lekár dōTERRA
obsahuje 10 esenciálnych olejov a zmesí — nevyhnutné
prípravky „prvej pomoci“, ktoré rodičia potrebujú
na každodennú starostlivosť o svoju rodinu. Vyskúšajte
nesmierne množstvo spôsobov, ktorými certifikované čisté
esenciálne oleje terapeutickej triedy dōTERRA môžu
pomôcť Vám a Vašej rodine.
BALÍK RODINNÝ LEKÁR

najpredávanejšie

Táto súprava 10 výživných esenciálnych olejov a zmesí vám dáva všetko, čo potrebujete
pre každodennú starostlivosť o zdravie rodiny jednoduchým a bezpečným spôsobom.
Balík Rodinný lekár obsahuje:
• Desať 5 ml fľaštičiek esenciálnych olejov a zmesí
Lavender
Lemon
Peppermint

Melaleuca
Oregano
Frankincense

Deep Blue®
dōTERRABreathe™
DigestZen®

• Zoznam odporúčaných použití pre každý olej
20560001
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ESENCIÁLNY WELLNESS

Desať 5 ml fľaštičiek

dōTERRA On Guard®

BALÍK RODINNÝ LEKÁR

dōTERRA

TÁ
ČIS

CPTG
C

FRANKINCENSE (KADIDLO) ESENCIÁLNY OLEJ

TIFIKOVANÁ
ER

TE

RA

P EU

DA
®

FRANKINCENSE
IE
T IC K Á T R

A

T

I

N

Kadidlo je jedným z najvzácnejších esenciálnych olejov starovekého sveta a je nevyhnutnou súčasťou
starostlivosti o zdravie pre Vašu rodinu. Exkluzívne kadidlo z dielne dōTERRA je veľmi všestrané a patrí
medzi obľúbené oleje na rôzne použitia. Keď máte pochybnosti, použite kadidlo!
• Naneste ho na krk a čelo spolu s olejmi Lavender (levanduľa) a Peppermint (mäta) na zmiernenie stresu
a bolestí hlavy
• Používajte vnútorne v kapsuliach, aby ste podporili zdravie bunkových funkcií*
• Používajte ho s frakcionovaným kokosovým olejom alebo obľúbeným hydratačným pleťovým krémom
pre krásnu a žiarivú pokožku
• Používajte ho aromaticky a lokálne na zlepšenie nálady a vnímavosti

LAVENDER
(LEVANDUĽA)

LEMON (CITRÓN)

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

I

N

Na upokojenie
• Na potlačenie úzkosti a upokojenie emócií ho použite v difúzore alebo aplikujte lokálne
• Na upokojenie podráždenej
pokožky a pier
• Vmasírujte ho do pokožky na
chrbte alebo chodidlách a pred
spánkom ním pokropte vankúš
• Naneste na pokožku na upokojenie jej občasného podráždenia

MELALEUCA
(ČAJOVNÍK)

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

I

N

Prospešný pre pokožku
• Naneste na pokožku ako súčasť
denného čistiaceho programu
• Pre zdravú vlasovú pokožku
a vlasy použitie spolu so šampónom a kondicionérom
• Po sprchovaní, plávaní alebo
cvičení ho naneste na chodidlá
a nechty na nohách

BREATHE

ZMES NA DÝCHANIE
A

T

S

ESENCIÁLNY OLEJ
A

I

N

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

I

S

Na čistenie a osvieženie
• Podporuje zdravie imunitného
systému*
• Rozptýľte ho v miestnosti
na neutralizovanie pachov
a zlepšenie nálady
• Používajte ho na čistenie
kuchynských pultov
a nehrdzavejúcich zariadení
• Na očistu tela používajte
vnútorne vo vode na pitie

Na schladenie a povzbudenie
• Ako zdravá, osviežujúca ústna
voda spolu s citrónovým olejom
• Hlboko vdychujte na povzbudenie pľúc a zvýšenie
ostražitosti
• Pridajte s vodou do rozprašovača a pokropte telo, keď
je prehriate
• Na získanie pocitu uvoľnenia
aplikujte na krk a čelo spolu
s levanduľou

OREGANO

DEEP BLUE®

ESENCIÁLNY OLEJ
A

T

I

D

ZMES NA ÚĽAVU
T

S

Prirodzená podpora imunity
• Užívajte niekoľko kvapiek
v prázdnej kapsule ako
pravidelnú podporu imunity*
• Použite vnútorne na podporu
zdravej funkcie dýchania *
• Užívajte vnútorne ako súčasť
mesačného prečisťujúceho
režimu pre zdravý tráviaci trakt*

Podpora svalov a kĺbov
• Pred cvičením a po ňom naneste
na svaly a kĺby
• Na schlaľujúcu a upokojujúcu
masáž ho použite spolu so
základovým olejom

DIGESTZEN®

ON GUARD®

ZMES NA TRÁVENIE
A

Podpora dýchania
• Nanášajte priamo na hruď, aby
ste navodili pocity čistých
dýchacích ciest a zlepšili
dýchanie
• Pred spánkom ho rozptýľte
alebo pridajte do zvlhčovača
pre pokojnejší spánok
• Naneste na hruď a spodnú časť
chodidiel počas sezónnych
zmien

T

PEPPERMINT (MÄTA)

T

I

N

Podpora trávenia
• Pri cestovaní alebo skúšaní
nových jedál použite DigestZen
na skľudnenie občasných
žalúdočných ťažkostí
• Užívajte vnútorne s jedlom ako
podporu zdravého a bezproblémového trávenia
• Pridajte do vody na udržanie
zdravého žalúdočno-črevného
traktu*

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

OCHRANNÁ ZMES
A

T

I

S

Prirodzená obrana
• Ráno a večer ju použite v zriedenom
stave ako kloktadlo s čistiacimi
účinkami
• Pre dodatočnú podporu imunity si
zoberte vegetariánsku kapsulu
naplnenú niekoľkými kvapkami tejto
zmesi
• Spolu s vodou dajte do fľaše
s rozprašovačom a vyčistite kľučky,
telefóny a iné povrchy, ktorých sa
dotýkajú iní ľudia
• Rozptyľujte v difúzeri vo Vašej
kancelárii či doma počas jesene
a zimy
doterra.com
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SADA dōTERRA TOUCH

SADA dōTERRA TOUCH™
Dosiahnuť ideálnu rovnováhu pri ochrane citlivej pokožky a zároveň priniesť výhody nájdené
v esenciálnych olejoch nie je len otázkou vedy, ale aj umením. Sada dōTERRA Touch dosiahla túto
rovnováhu. dōTERRA Touch obsahuje našich deväť najpopulárnejších olejov v základe frakcionovaného
kokosového oleja, ktoré sa poľahky aplikujú vďaka 9 ml fľaštičkám s guľôčkou. Táto sada je ideálna
pre deti i dospelých s citlivou pokožkou a oleje sú pripravené na okamžité použitie, takže ich môžete
začať využívať hneď. Užite si pohodlie a výhody sady dōTERRA Touch.

SADA dōTERRA TOUCH
21190001

dōTERRA BREATHE™

DEEP BLUE®

DIGESTZEN®

dōTERRA Touch Breathe
poskytuje dokonalú rovnováhu
esenciálnej zmesi Breathe
s frakcionovaným kokosovým
olejom, aby pomohla s ľahkým
dýchaním.

Zažite výhody našej patentovanej
zmesi Deep Blue® s jemným
zložením, ktoré je dokonalé
pre deti i dospelých.

dōTERRA Touch DigestZen je
dokonalým spoločníkom
na cestách a je dobré mať ho
po ruke v prípade občasnej
žalúdočnej nevoľnosti.

ZMES TOUCH

31820001
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deväť 9 ml guličiek

ESENCIÁLNY WELLNESS

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

31810001

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

31780001

9 ml v guličke

SADA dōTERRA TOUCH

FRANKINCENSE

LAVENDER

MELALEUCA

dōTERRA Touch Frankincense
(kadidlo) môžete rýchlo a poľahky
aplikovať počas dňa, aby ste
pocítili jeho uzemňujúce
a harmonizujúce účinky.

dōTERRA Touch Lavender
(levanduľa) poskytuje pocit
ukľudnenia a pohodlia
pre pokožku a tiež uvoľnuje myseľ.
Levanduľa sa používa často pre jej
upokojujúce účinky.

dōTERRA Touch Melaleuca
(čajovník) je dokonalou zmesou
esenciálneho oleja z čajovníka
a frakcionovaného kokosového
oleja, ktorá je jemná a zároveň
vysoko účinná.

31660001

31680001

ZMES TOUCH

31800001

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

9 ml v guličke

dōTERRA ON GUARD®

OREGANO

PEPPERMINT

Zažite túto unikátnu arómu a silné
účinky esenciálnej zmesi On
Guard v praktickom balení
s guľôčkou.

dōTERRA Touch Oregano
poskytuje jemnejšiu verziu
oregánového esenciálneho oleja,
ktorý je preslávený svojimi
účinkami na zdravie.

dōTERRA Touch Peppermint
(Mäta pieporná) môžete používať
kedykoľvek a kdekoľvek pre rýchle
dodanie energie a kvôli jej
očisťujúcej a schladzujúcej vôni.

31770001

31670001

ZMES TOUCH

31790001

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

9 ml v guličke

ZMES TOUCH

9 ml v guličke

doterra.com
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SADA EMOCIONÁLNEJ AROMATERAPIE Z DIELNE dōTERRA

SADA EMOCIONÁLNEJ AROMATERAPIE
Z DIELNE dōTERRA
Sada emocionálnej terapie z dielne dōTERRA obsahuje šesť jedinečných zmesí esenciálnych olejov, ktoré sú
starostlivo zostavené tak, aby poskytovali cielené účinky na emocionálne zdravie. Každá delikátna zmes
obsahuje čisté, esenciálne oleje terapeutickej triedy, ktoré môžu byť použité aromaticky alebo lokálne
na pomoc pri harmonizácii a oživení vašich meniacich sa nálad. Len pár kvapiek týchto prirodzene komplexných
a voňavých zmesí môže vyvolať hlbokú emocionálnu reakciu, ktorá vám pomôže posunúť sa ďalej, nájsť útechu
a povzbudenie alebo vás inšpirovať k tomu, aby ste opäť začali s nadšením snívať.

NÁVOD NA POUŽITIE EMOČNÝCH ZMESÍ:
•

Používajte aromaticky v difúzeri na esenciálne
oleje

•

Naneste 1 až 2 kvapky do dlaní, pošúchajte ich
jednu o druhú a priložte si ich k nosu a zhlboka sa
nadýchnite (vyhýbajte sa kontaktu s očami)

•

Zrieďte ich a aplikujte lokálne na aromatické
dotykové body ako napr. zadnú časť krku, zápästia
a na oblasť srdca

SADA EMOCIONÁLNEJ AROMATERAPIE
21140001

šesť 5 ml fľaštičiek

dōTERRA MOTIVATE™

dōTERRA CHEER™

dōTERRA PASSION™

Ste frustrovaní v práci? Otriasli vaše neúspechy Vašim
sebavedomím? Po každom ďalšom sklamaní ste viac
a viac cynickí? Tak potom je čas na to, aby ste si
povedali "dosť" a začali odznova a to s motivačnou
zmesou Motivate z dielne dōTERRA. Táto zmes
mentolových a citrusových olejov Vám pomôže
„vypustiť“ Vašu kreatívnu silu a nájsť v sebe odvahu,
ktorá pochádza zvnútra. Zdvihnite svoju latku. S nami
to dokážete!
• Obsahuje mätu piepornú, klementíku, koriander,
bazalku, citrus juzu, medovku, rozmarín a vanilku
• Prináša pocity sebavedomia, odvahy a viery
• Potláča negatívne emócie ako pochybnosti,
pesimizumus a cynizmus

Každý vie, že veselá povaha a radostný postoj k životu
pomáhajú prekonať i tie najväčšie ťažkosti. Ale niekedy
je ťažké prinútiť sa k veselej nálade. Povznášajúca zmes
Cheer z dielne dōTERRA je zmesou esenciálnych
olejov z citrusov a korenín, ktorá prináša povzbudenie
plné radosti, šťastia a pozitívnej nálady v čase, keď sa
cítite „pod psa“. Je plná slnečnej, sviežej a optimistickej
arómy, ktorá rozjasní Váš deň.
• Obsahuje divoký pomaranč, klinček, badián,
citrónovú myrtu, pakost podzemkatý, muškátový
oriešok, vanilku, zázvor a škoricu
• Prináša pocity optimizmu, radosti a šťastia
• Potláča negatívne pocity ako smútok, nezáujem
a pod

31740001

31720001

Aj vám chýba nakopnutie do života či nadšenie
a vášeň? Je Váš život naplnený rutinou a nudou?
Inšpirujúca zmes Passion od dōTERRA je plná korenín
a byliniek, ktoré prinesú nadšenie naspäť do Vášho
života. Vyskúšajte skok padákom, výstup na jeden
z našich štítov alebo nejakú inú adrenalínovú aktivitu
ako nákupy. S dōTERRA Passion nájdete odhodlanie
vyskúšať niečo nové a znovuobjavíte radosť z tých
jednoduchých vecí Vo vašom živote, ktoré sa niekedy
zdajú príliš nudné.
• Spája frakcionovaný kokosový olej s kardamómom,
škoricou, zázvorom, klinčekom, santalovým
drevom, jazmínom, vanilkou a damiánou
• Prebúdza pocity nadšenia, vášne a radosti
• Potláča negatívne pocity pochádzajúce z nudy
a nezáujmu

POVZBUDZUJÚCA ZMES

5 ml fľaštička

POVZNÁŠAJÚCA ZMES

5 ml fľaštička

INŠPIRUJÚCA ZMES

31760001
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ESENCIÁLNY WELLNESS

5 ml fľaštička

EMOCIONÁLNA AROMATERAPIA

dōTERRA FORGIVE™

dōTERRA CONSOLE™

dōTERRA PEACE™

Nosíte na Vašich pleciach bremená, ktoré postupne
rastú a zaťažujú vás viac a viac? Nebolo by vám lepšie
keby ste sa ich mohli zbaviť a čeliť budúcnosti bez
pocitov hnevu a výčitiek svedomia? Keď budete
pripravení na tento krok, esenciálna zmes z bylín
a stromov Forgive z dielne dōTERRA Vám pomôže
znovuobjaviť pocit slobody. Budete môcť odpustiť,
zabudnúť a pohnúť sa ďalej. Zažite pocit obnovy,
spokojnosti a úľavy s každým novým ránom s našou
obnovovaciou zmesou Forgive.
• Obsahuje smrek, bergamot, borievku, myrhu, tuju,
cyprus nutkovský, tymián a citronelu
• Prináša pocity spokojnosti, úľavy a trpezlivosti
• Potláča negatívne emócie ako hnev a výčitky
svedomia

Strata milovanej osoby či iného dôležitého aspektu
vo Vašom živote môže byť hlboko skľučujúca a bolestivá. Vaša myseľ je vtedy plná nezodpovedaných
otázok a trápenia. Utešujúca zmes Console z dielne
dōTERRA sa skladá z esenciálnych olejov z kvetín
a stromov a pomôže Vám zabudnúť na smútok
a urobiť prvé kroky smerom k nádeji a uzdraveniu
Vašej duše. Vaše zlomené srdce sa rýchlejšie zahojí
s našou utešujúcou zmesou Console.
• Obsahuje kadidlo, pačuli, ylang-ylang, cistu,
badián, amyris, santalové drevo, ružu a osmatus
• Prináša pocity útechy a nádeje
• Potláča negatívne pocity ako žiaľ, smútok
a beznádej

Ste plní strachu a máte pociť, že Vás život prevalcoval? Uisťujúca zmes Peace z dielne dōTERRA
obsahujúca eseciálne oleje z kvetov a z hluchavkovitých rastlín je pozitívnou pripomienkou, že
na získanie pokoja a kľudu nemusíte byť dokonalí.
Spomaľte, zhlboka sa nadýchnite a znovu objavte
seba samého a Vaše vyrovnané "ja". Ak chcete,
aby sa všetko na dobré obrátilo, musíte tomu
najprv veriť a k tomu Vám dopomôže pár kvapiek
Peace uisťujúcej zmesi.
• Obsahuje vetiver, levanduľu, ylang-ylang,
kadidlo, šalviu muškátovú, majorán, labdanum
a mätu klasnatú
• Prináša pocity pokoja, uistenia a spokojnosti
• Potláča pocity úzkosti a strachu

OBNOVUJÚCA ZMES

31750001

5 ml fľaštička

UTEŠUJÚCA ZMES

31730001

5 ml fľaštička

UISŤUJÚCA ZMES

31710001

5 ml fľaštička

doterra.com
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AROMATOUCH® TECHNIKA

TECHNIKA
KROK 1

24

ESENCIÁLNY WELLNESS

KROK 2

KROK 3

KROK 4

AROMATOUCH TECHNIKA

SADA AROMATOUCH
TECHNIKA

Vychutnajte si vlastnosti esenciálnych
olejov CPTG® ešte viac, a to začlenením
techniky AromaTouch do svojej filozofie
zdravého životného štýlu. Toto balenie
obsahuje 5 ml fľaštičky 8 CPTG olejov
používaných v technike AromaTouch, ako
aj súhrnnú brožúru a prezentačnú škatuľu
AromaTouch. Pri zakúpení tejto súpravy
dostanete aj frakcionovaný kokosový olej
dōTERRA® (115 ml).
20570001

Osem 5 ml fľaštičiek

dōTERRA® AromaTouch® technika je jednoduchá
metóda, pri ktorej sa krok za krokom na pokožku
nanášajú esenciálne oleje terapeutickej triedy,
aby sa dosiahol celkovo priaznivý účinok na
zdravie.
Súprava AromaTouch Technika obsahuje nasledujúce 5
ml fľaštičky dōTERRA: upokojujúcu zmes Balance,
levanduľu, čajovník, ochrannú zmes On Guard®, masážnu
zmes AromaTouch®, uľavujúcu zmes Deep Blue®, divoký
pomaranč, mätu a 115 ml fľašu frakcionovaného
kokosového oleja. Súprava obsahuje aj školiace DVD
a súhrnnú brožúru v krásnej prezentačnej škatuli.
Pre začínajúcich používateľov aj licencovaných
profesionálov je rovnako neodolateľné aj to, že technika
AromaTouch predstavuje aj novú vzrušujúcu éru
používania esenciálnych olejov a výhod pre zdravie.*

„Rada aplikujem techniku AromaTouch
na mamy a otcov. Môžu sa tak naučiť,
ako urobiť to isté pre svoju rodinu. Je to
výhodné pre všetkých.“
Peggy S., Utah, USA

doterra.com
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ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV | AROMATOUCH— dōTERRA BREATHE

Originálne

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV
Zmesi esenciálnych olejov dōTERRA® majú originálne zloženie pre cielenú aplikáciu pre zdravie. Sú
stelesnením narastajúcich vedomostí získaných v priebehu mnohých rokov používania esenciálnych
olejov a potvrdením poznatkov zvyšujúceho sa množstva výskumov a vedeckých štúdií.

AROMATOUCH®
MASÁŽNA ZMES
T

N

Táto originálna masážna zmes spája priaznivé účinky
olejov, ktoré sú známe vďaka svojim utišujúcim
a relaxačným vlastnostiam.
• Obsahuje bazalku, grapefruit, cyprus, majorán,
mätu a levanduľu
• Podporuje pocity relaxácie a znižuje napätie
31200001

15 ml fľaštička

dōTERRA BALANCE™
UPOKOJUJÚCA ZMES
A

T

N

Upokojujúca zmes Balance má teplú, drevitú arómu,
ktorá vytvára pocit pokoja a pohody.
• Obsahuje esenciálne oleje zo smreku, ružového
dreva, kadidla a vratiča
• Podporuje uvoľnenie celého tela
• Prináša pocit mieru a rovnováhy
31010001

15 ml fľaštička

dōTERRA BREATHE™ TERAZ S KARDAMÓNOM
ZMES NA DÝCHANIE
A

T

S

Breathe je účinná zmes esenciálnych olejov, ktoré
udržiavajú pocit čistých dýchacích ciest a uvoľneného
dýchania.
• Originálna zmes obsahuje vavrínový list, mätu,
eukalyptus, čajovník, citrón a ravensaru
• Udržiava pocit čistých dýchacích ciest
a uvoľneného dýchania
• Pomáha znižovať nepriaznivé účinky sezónnych
hrozieb
• Dajte do difúzera alebo ho priamo vdychujte
v období zvýšených enviromentálnych hrozieb
Pre viac informácií o Breathe tyčinke na zlepšenie
dýchania a Brethe cukríkoch na dýchanie pozrite
stranu 39
49370001
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15 ml fľaštička

ESENCIÁLNY WELLNESS

DELIKÁTNA

SENZITÍVNA

CITLIVOSŤ POKOŽKY
NECITLIVÁ

VNÚTORNÁ

LOKÁLNA

AROMATICKÁ

Prehľadná porovnávacia tabuľka

APLIKÁCIA

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV

KÓD PRODUKTU

AROMATOUCH® Masážna zmes

31200001

(cyprus, majorán, mäta, bazalka, grapefruit, levanduľa)

dōTERRA BALANCE® Upokojujúca zmes

31010001

(smrek, gáfrovník, kadidlo a vratič zmiešané v základe z frakcionovaného kokosového oleja)

dōTERRA BREATHE™ Zmes na dýchanie

49370001

TERAZ S KARDAMÓNOM

(vavrínový list, mäta, eukalyptus, ravensara, čajovník, citrón, kardamón)

CITRUS BLISS® Povzbudzujúca zmes

31020001

(divoký pomaranč, citrón, grapefruit, mandarínka, bergamot, tangerínka, klementínka s výťažkom z vanilky)

CLARYCALM® Mesačná zmes pre ženy

35270001

(šalvia muškátová, levanduľa, bergamot, rumanček rímsky, céder, ylang ylang, muškát, fenikel, mrkvové semená, palmarosa guatemala, vitex)
31050001

najpredávanejšie

Zriediť pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

DEEP BLUE® Zmes na úľavu

(gaultéria, gáfor, mäta, vratič, rumanček kamilkový, slamienka a osmantus)

DIGESTZEN® Zmes na trávanie

31030001

najpredávanejšie

(zázvor, mäta, palina, fenikel, rasca lúčna, koriander a aníz)

ELEVATION Rozveseľujúca zmes

31040001

(lavandín, tangerínka, elemi, citrónová myrta, medovka, ylang ylang, osmantus, havajské santalové drevo)

HD CLEAR™ Zmes na pleť

49400001

(olej zo semien rasce čiernej a esenciálne oleje z gáfrovníka, čajovníka, eukalyptu, muškáta a pieprovníka)

IMMORTELLE Zmes proti starnutiu

37140001

(kadidlo, santalové drevo, levanduľa, myrha, slamienka a ruža)

INTUNE® Zmes na sústredenie

PASTTENSE® Zmes proti napätiu

31350001

(gaultéria, levanduľa, mäta, kadidlo, koriander siaty, majorán, rumanček rímsky, bazalka, rozmarín)

PURIFY Čistiaca zmes

31060001

(citrón, limeta, borovica, citronela, čajovník, koriander siaty — vňať)

dōTERRA SERENITY™ Ukľudňujúca zmes

A

31090001

(levanduľa, majorán záhradný, rumanček rímsky, ylang ylang, havajské santalové drevo s výťažkom z vanilkových strukov)

SLIM & SASSY ® Metabolická zmes

najpredávanejšie

31370001

(grapefruit, citrón, mäta, zázvor, škorica)

TERRASHIELD® Zmes na odpudenie hmyzu

31190001

(originálna zmes 15 certifikovaných čistých esenciálnych olejov terapeutickej triedy (CPTG) zmiešaných s frakcionovaným kokosovým olejom)

WHISPER Zmes pre ženy

31080001

(pačuli, bergamot, havajské santalové drevo, škorica, vetiver, ylang ylang s výťažkami z ruže, jazmínu, cistusu, kakaa a vanilky v základe z frakcionovaného
kokosového oleja)

ZENDOCRINE® Detoxikačná zmes

31460001

(mandarínka, rozmarín, muškát, borievka, koriander siaty — vňať)

ZMESI PRE EMOCIONÁLNU AROMATERAPIU
dōTERRA CHEER™ Povznášajúca zmes

31720001

(divoký pomaranč, klinček, badián, citrónová myrta, muškátový oriešok, zázvor, škoricová kôra, vanilka, pakost podzemkatý)

dōTERRA CONSOLE™ Utešujúca zmes

31730001

(kadidlo, pačuli, ylang ylang, cistus, amyris, santalové drevo, ruža, osmantus)

dōTERRA FORGIVE™ Obnovujúca zmes

31750001

(smrek, bergamot, borievka, myrha, tuja riasnatá, cyprus nutkovský, tymián, vôňovec levanduľový)

dōTERRA MOTIVATE™ Povzbudzujúca zmes

31740001

(mäta, klementínka, koriander, bazalka, citrus yuzu, medovka, rozmarín, vanilka)

dōTERRA PASSION™ Inšpirujúca zmes

31760001

(kardamón, škoricová kôra, zázvor, klinček, santalové drevo, jazmín, vanilka a damiána v základe frakcionovaného kokosového oleja)

dōTERRA PEACE™ Uisťujúca zmes

T Môže sa aplikovať na pokožku I Môže sa aplikovať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY N Môže sa používať bez zriedenia (NECITLIVÁ) S Zriediť pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA)

31100001

najpredávanejšie

(divoký pomaranč, klinček, škorica, eukalyptus, rozmarín)

APLIKAČNÉ METÓDY A Môže sa aplikovať aromaticky

(amyris, pačuli, kadidlo, limeta, ylang ylang, havajské santalové drevo, rumanček rímsky)

dōTERRA ON GUARD® Ochranná zmes

D

41840001

31710001

(vetiver, levanduľa, ylang ylang, kadidlo, šalvia muškátová, majorán, cista, mäta klasnatá)
doterra.com
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ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV | CITRUS BLISS — ON GUARD GULIČKY

,,DigestZen je môj záchranca! Ak
som dosť nespala, mám kŕče
v žalúdku. Keď je môj manžel preč,
nespí sa mi dobre, a keďže pracuje
na rotačku, doma je rovnako alebo
menej ako v práci. DigestZen je olej,
ktorý pravidelne používam, aby
som si upokojila žalúdok počas
týchto dlhých týždňov, keď je preč.“
Jennifer B., Eagle River, Aljaška, USA

DEEP BLUE® najpredávanejšie
ZMES NA ÚĽAVU
T

S

Deep Blue má upokojujúce účinky, ktoré je možno
pocítiť okamžite.
• Naneste Deep Blue krém na svaly v dolnej časti
chrbta po dni plnom zdvíhania ťažkých vecí
v práci či počas sťahovania
• Naneste na chodidlá a kolená pred a po cvičení
• Pred spaním vmasírujte Deep Blue rozriedený
s pár kvapkami základového oleja na nohy
rastúcich detí
31050001

5 ml fľaštička

31380001

10 ml v guľôčke

DIGESTZEN®

najpredávanejšie

ZMES NA TRÁVANIE
A

T

I

N

Esenciálne oleje v zmesi DigestZen sú dobre známe
vďaka svojim priaznivým účinkom na trávenie.
• Obsahuje nasledujúcu originálnu zmes
esenciálnych olejov: zázvor, mäta, palina, fenikel,
rasca lúčna, koriander a aníz
• Napomáha zdravému tráveniu*
• Pomáha udržať zdravie tráviaceho traktu*
• Pomáha redukovať nafukovanie, plynatosť
a občasné problémy s trávením*
DigestZen gélové kapsule nájdete na strane 48

CITRUS BLISS®

POVZBUDZUJÚCA ZMES
A

T

N
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15 ml fľaštička

ESENCIÁLNY WELLNESS

31030001

15 ml fľaštička

MESAČNÁ ZMES PRE ŽENY
A

Harmonická zmes Citrus Bliss kombinuje účinné vlastnosti
obľúbených citrusových esenciálnych olejov.
• Spája esenciálne oleje z divokého pomaranča, citrónu,
grapefruitu, mandarínky, bergamotu, tangerínky
a klementínky s troškou vanilky
• Pomáha znižovať napätie
• Pomáha redukovať stres a úzkosť
• Pozitívne vplýva na náladu povzbudzujúcimi
a osviežujúcimi vlastnosťami
31020001

CLARYCALM™
T

ELEVATION

N

ClaryCalm je jedinečná zmes esenciálnych olejov, ktorá
bola vyvinutá špeciálne pre ženy.
• Obsahuje zmes esenciálnych olejov zo šalvie lúčnej,
levandule, bergamotu, rímskej kamilky, cédrového
dreva, ylang ylang, muškátu, feniklu, palmarosy a
vitexu
• Má chladivé a upokojujúce účinky
• Pomáha zmierniť emocionálnu nerovnováhu
35270001

10 ml v guľôčke

ROZVESEĽUJÚCA ZMES
A

T

N

Elevation je originálna zmes esenciálnych olejov
pozdvihujúcich náladu.
• Obsahuje nasledujúce esenciálne oleje: lavandín,
tangerínka, elemi, citrónová myrta, medovka,
ylang ylang, osmant a havajské santalové drevo
• Dvíha náladu a dodáva chuť do života
• Pomáha vytvoriť pozitívnu a nabudzujúcu náladu
31040001

15 ml fľaštička

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV

HD CLEAR™

ZMES NA PLEŤ
T

N

Zmes HD Clear podporuje čistú a zdravú
pokožku pomocou esenciálnych olejov známych
vďaka blahodarným účinkom na pokožku.
• Jedinečná zmes gáfrovníka, čajovníka,
eukalyptu, muškátu a pieprovníka
• Podporuje čistotu pokožky
• Pomáha znižovať výskyt vyrážok
• Zmierňuje podráždenie kože
49400001

10 ml v guľôčke

IMMORTELLE

Nová fľaštička!

ZMES PROTI STARNUTIU
T

N

Táto účinná zmes esenciálnych olejov vyživuje
a podporuje pokožku, aby si udržala hladkosť,
bola žiarivejšia a aby vyzerala mladistvo.
• Skrýva v sebe regeneračnú silu vzácnych
esenciálnych olejov z kadidla, havajského
santalového dreva, levandule, myrhy,
slamienky a ruže
• Pomáha zjemniť výzor jemných aj
výraznejších vrások
• Pomáha zmierniť faktory prispievajúce
k zostarnutému vzhľadu pleti
37140001

10 ml v guľôčke

INTUNE®

ZMES NA SÚSTREDENIE
A

T

N

InTune je originálna zmes starostlivo vybraných
esenciálnych olejov známych svojou podporou
mentálnej bystrosti a sústredenosti.
• Zlepšuje a udržiava sústredenosť
• Podporuje a udržiava schopnosť sústrediť sa
• Podporuje zdravý proces myslenia
41840001

10 ml v guľôčke

ON GUARD®

OCHRANNÁ ZMES
A

T

I

S

Zmes On Guard so svojou jedinečnou arómou ponúka
voňavú, prírodnú a efektívnu alternatívu syntetických
možností na podporu imunity.*
• Obsahuje kombináciu esenciálnych olejov z divokého
pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptu a rozmarínu
• Vytvorená na podporu zdravej imunitnej funkcie*
• Podporuje prirodzenú antioxidačnú ochranu tela*
• Dá sa používať na pracovné plochy v kuchyni
na netoxické čistenie alebo na prečistenie vzduchu
rozptyľovaním difúzerom*
Viac informácií o gélových kapsuliach On Guard +
na strane 48
31100001

ON GUARD® BEADLET

Nová fľaštička!

(ON GUARD GULIČKY)

Vďaka svojej jedinečnej vôni ponúka dōTERRA On
Guard voňavú, prírodnú a efektívnu alternatívu
syntetických spôsobov podpory imunity.*
• Podporujú zdravú imunitnú funkciu*
• Poskytujú pohodlný spôsob užívania ochrannej
zmesi On Guard
• Osviežujú dych
35410001

125 guličiek

15 ml fľaštička

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.
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ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV | PASTTENSE — ZENDOCRINE

APLIKAČNÉ METÓDY A Môže sa používať aromaticky T Môže sa používať lokálne I Môže sa používať vnútorne
CITLIVOSŤ POKOŽKY  N Môže sa použiť lokálne bez zriedenia (NECITLIVÁ) S Zriedený pre mladistvú a citlivú pokožku (SENZITÍVNA)
D

Zriedený pred lokálnym použitím (DELIKÁTNA)

PASTTENSE®

ZMES PROTI NAPÄTIU
A

T

N

30

ČISTIACA ZMES
A

PastTense je osobitá zmes esenciálnych olejov,
o ktorej je známe, že redukuje ťažkosti spojené
s napätím a stresom.
• Obsahuje esenciálne oleje z gaultérie,
levandule, mäty, kadidla, koriandra siateho,
majoránu, rumančeka rímskeho, bazalky
a rozmarínu
• Pomáha upokojiť pocity napätia
• Pomáha ukľudniť emócie
• V praktickom balení vo fľaštičke s guľôčkovým
aplikátorom
31350001

PURIFY

10 ml v guľôčke

ESENCIÁLNY WELLNESS

T

N

SERENITY™

UKĽUDŇUJÚCA ZMES
A

T

N

Purify bol vytvorený na prirodzenú, netoxickú
elimináciu pachov.
• Obsahuje esenciálne oleje z citróna, limety,
borovice, citronely, čajovníka
a koriandra siateho
• Osviežujúca aróma odstraňuje nepríjemné
pachy a čistí vzduch
• Chráni pred environmentálnymi
nebezpečenstvami

Serenity uvoľňuje myseľ i telo a vytvára pocit
pokoja a pohody.
• Obsahuje esenciálne oleje z levandule,
majoránu záhradného, rumančeka rímskeho,
ylang ylang, havajského santalového dreva
a vanilkového struku
• Poskytuje dokonalý únik vďaka svojej
upokojujúcej a regenerujúcej vôni
• Podporuje pocity relaxácie a navodzuje
upokojujúcu atmosféru počas spánku*

31060001

31090001

15 ml fľaštička

15 ml fľaštička

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV

SLIM & SASSY®

METABOLICKÁ ZMES
A

T

I

S

Pomôžte si pri dosahovaní svojich cieľov o chudnutí
originálnou zmesou esenciálnych olejov Slim & Sassy.
• Vyrobená z esenciálnych olejov z grapefruitu, citrónu,
mäty, zázvoru a škorice
• Podporuje zdravý metabolizmus*
• Pomáha regulovať veľkú chuť do jedla*
• Upokojí žalúdok*
• Bez kalórií, diuretík a stimulantov
31370001

15 ml fľaštička

TERRASHIELD®

ZMES NA ODPUDENIE HMYZU
A

T

N

Aj malé množstvo silne koncentrovanej zmesi TerraShield
poskytne silnú ochranu počas pobytu vonku.
• Originálna zmes esenciálnych olejov starostlivo
vyvážených na čistej báze z frakcionovaného
kokosového oleja
• Funguje ako účinný repelent na hmyz
• Môže ju bezpečne používať celá rodina
31190001

15 ml fľaštička

WHISPER

ZMES PRE ŽENY
A

T

N

Vytvorte si krásnu a jedinečnú osobnú vôňu s esenciami tých
najpríťažlivejších esenciálnych olejov CPTG®.
• Obsahuje ružu, jazmín, bergamot, škoricu, cistus, vetiver,
ylang ylang, kakao, vanilku, havajské santalové drevo
a pačuli
• Hrejivá vôňa, ktorá pohladí zmysly
• Pomáha upokojiť emócie počas dňa
31080001 5 ml fľaštička

ZENDOCRINE®

DETOXIKAČNÁ ZMES
A

T

I

S

Podporte prirodzené detoxikačné systémy svojho tela
pomocou zmesi Zendocrine.*
• Obsahuje originálnu zmes esenciálnych olejov z klinčeka,
grapefruitu, rozmarínu a muškátu
• Podporuje zdravú funkciu pečene*
• Podporuje zdravé prečisťovacie a filtračné schopnosti
pečene, obličiek, čriev, pľúc a kože*
31460001 15 ml fľaštička

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.
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NEVYHNUTNÉ ESENCIÁLNE POTREBY | PETAL DIFÚZER — FRAKCIONOVANÝ KOKOSOVÝ OLEJ

NEVYHNUTNÉ ESENCIÁLNE POTREBY
Výhody esenciálnych olejov CPTG® môžeme využívať rôznymi spôsobmi aplikácie: aromaticky, lokálne
a vnútorne. dōTERRA pomáha uľahčovať rozličné možnosti používania esenciálnych olejov rôznymi
formami, či už ide o prinášanie kvalitných produktov, ktoré vyžadujú tradičné použitie alebo o technicky
vyspelejšiu aplikáciu najnovšími difúzermi. Rôznorodé spôsoby používania premieňajú každý olej na
jedinečný a vzrušujúci zážitok. Nezabudnite si pozrieť schému používania esenciálnych olejov
a postupujte podľa odporúčaní, aby ste zaistili bezpečné používanie.

AROMATICKÉ NEVYHNUTNOSTI
PETAL DIFÚZER

NOVINKA

dōTERRA Petal difúzer je malý, ľahko sa používa
a poskytuje a prináša do Vášho domova pozitívne účinky
na zdravie Vašej rodiny. Produkuje relaxačnú paru a má
jemné biele svetlo a preto je ideálnym difúzerom počas
noci. Parou pokryje až 30 metrov štvorcových. Má tri
nastavenia času a to na 1, 2 a 4 hodiny, ktoré Vám
umožnia, aby ste si upravili čas rozptyľovania esenciálnych
olejov do vzduchu na tak dlho ako potrebujete. Tento
praktický difúzor je stabilný, ľahký a jednoducho
použiteľný, ideálny pre domáce alebo kancelárske použitie.
• Nastavenia časovača na 1, 2 a 4 hodiny
• LED svetlo
• Ultra jemná para pokrýva až 30 metrov štvorcových
• Jednoduchý difúzer zložený z 3 častí, ktorý sa ľahko
používa
33150005

zástrčka pre EÚ

33150015

zástrčka pre UK/Írsko

ZENBOV DIFÚZER

Výhodou difúzera Zenbow je, že mení farebné
osvetlenie a atmosféru v miestnosti. Obsahuje širokú
škálu farieb, ktoré sa postupne menia a zároveň
rozptyľuje chladný, voňavý opar až po dobu 4 hodín.
Vašu obľúbenú farbu svetla si môžete uložiť
do nastavenia difúzera a svetlo difúzera sa dá tiež
vypnúť. Je dodávaný s 12 mesačnou zárukou
od výrobcu.
• Mení farby
• Dĺžka prevádzky až 4 hodiny
• Možnosť nastavenia svetla na jednu farbu alebo
jeho úplné vypnutie
33110005

zástrčka pre EÚ

33110015

zástrčka pre UK/Írsko

Petal difúzer

32

ESENCIÁLNY WELLNESS

dōTERRA CLOUD™ DIFÚZER

NOVINKA!

dōTERRA Cloud™ je difúzer, do ktorého sa nedáva
voda. dōTERRA CPTG® esenciálne oleje vďaka
nemu rýchlo prenikajú do vzduchu, pričom
vytvárajú intenzívnu aromatickú atmosféru. Tento
malý, ale zároveň dlhotrvácny difúzer ponúka
exkluzívne dōTERRA. Používa najmodernejšie
technológie čakajúce na udelenie patentu, ktoré
vytvárajú veľké množstvo rozptýleného aerosólu,
pričom vzniknutý hluk je minimálny.
• Používa pumpičku a technológie, ktoré čakajú
na udelenie patentu
• Rozptyľuje priamo olej (voda nie je potrebná)
• Možnosť použiť biele LED svetlo
• Spodná časť je z javorového dreva
• Tri tlačidlá na nastavenie výdaja pary, dĺžky
prevádzky a dĺžky prestávok medzi
rozptyľovaniami
• Dĺžka prevádzky v hodinách: 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Dĺžka rozptyľovania: 1 až 10 minút
• Dĺžka prestávok: 1 až 10 minút
• Pokrýva plochu až 55 metrov štvorcových
• Dvojbalenie nádstavcov do držiaka na olej
je dostupné osobitne
33300005

zástrčka pre EÚ

33300015

zástrčka pre UK/Írsko

LOTUS DIFÚZER

NOVÝ DIZAJN!

Moderný a elegantný difúzer Lotus rýchlo
uvoľňuje do vzduchu esenciálne oleje dōTERRA
s vonnými účinkami.
• Má tri nastavenia – 1, 2 a 3 hodiny – a tiež
voliteľné nočné svetlo
• Pokrýva až 30 metrov štvorcových
• Je dekoratívnym kúskom do akejkoľvek
domácnosti či kancelárie
33160005

zástrčka pre EÚ

33160015

zástrčka pre UK/Írsko

DVOJBALENIE DÝZ DO DRŽIAKA
NA OLEJ
33330000

2 nádstavce do držiaka na olej

dōTERRA Cloud difúzer

Lotus difúzer

ESENCIÁLNE POTREBY

NEVYHNUTNOSTI
NA VNÚTORNÉ POUŽITIE
VEGETARIÁNSKE KAPSULY

Vytvorte si vlastnú radu doplnkov výživy
z esenciálnych olejov pomocou
vegetariánskych kapsúl s rýchlym
a jednoduchým vstrebávaním.
• Bez konzervantov, želatíny, pšenice,
cukru, škrobu, mliečnych a živočíšnych
zložiek
• Vyrobené z inertných rastlinných zložiek,
ktoré nenarúšajú trávenie
• Obsahuje 160 HPMC kapsúl
34100001

160 HPMC kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

NEVYHNUTNOSTI PRE POKOŽKU
MLIEKO NA RUKY A TELO

Vychutnávajte si výhody, ktoré prináša
pridanie Vašich obľúbených esenciálnych
olejov do tohto hydratačného krému
na ruky a telo a tešte sa z jemnej
a hladkej pokožky.
• Neparfumované, ľahké mlieko —
dokonalé na hydratáciu pokožky
• Jeho účinky môžete znásobiť
kombináciou s Vašimi obľúbenými
esenciálnymi olejmi
• Pokožke poskytuje dôležité
antioxidanty, rastlinné výťažky a látky
na udržanie vlhkosti
• Obsahuje výťažky z hlávkovej
zeleniny, ktoré podporujú vytváranie
prirodzenej obranyschopnosti
pokožkyes
36100001

FRAKCIONOVANÝ
KOKOSOVÝ OLEJ
Spojenie frakcionovaného kokosového oleja
dōTERRA s obľúbenými esenciálnymi olejmi
dōTERRA pre Vašu vlastnú, ľahko
absorbovateľnú zmes.
• Ľahučká zvláčňujúca látka poskytuje
upokojujúcu bariéru bez zanášania pórov
• V kombinácii s esenciálnymi olejmi je
dokonalý pre lokálne terapie
• Úplne rozpustný so všetkými
esenciálnymi olejmi; bez zápachu
a farby, nezanecháva škvrny
30260001

115 ml

200 ml tuba

3-BALENIE
36110005

Tri 200 ml tuby

Zenbow difúzer
doterra.com
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PRODUKTY DEEP BLUE/CORRECT X/PRÍRODNÝ DEZODORANT

Športujte dlhšie
a intenzívnejšie

S PRODUKTMI
DEEP BLUE®
Originálna dōTERRA zmes Deep Blue je upokojujúcou
kombináciou CPTG esenciálnych olejov certifikovanej
čistej terapeutickej triedy z gaultérie, gáfra, mäty,
vratiča, rumančeka kamilkového, slamienky a osmanta.
Je dostupná vo forme krému, guľôčky a doplnku výživy,
ktoré majú upokojujúce a cielené účinky.

DEEP BLUE®

najpredávanejšie

DEEP BLUE® RUB

ZMES NA ÚĽAVU

MLIEKO NA ÚĽAVU

Deep Blue poskytuje utišujúcu úľavu
boľavým svalom a kĺbom, ktorú pocítite
takmer okamžite.
• Obsahuje esenciálne oleje z gaultérie, gáfra,
mäty, vratiča, rumančeka kamilkového,
slamienky a osmanta
• Naneste priamo na postihnutú oblasť
a pocítite úľavu od príležitostnej bolesti
kĺbov a svalov

38900001

31050001

5 ml fľaštička

31380001

10 ml v guľôčke

Krém Deep Blue obsahuje rovnomennú upokojujúcu zmes
esenciálnych olejov a má utišujúce a chladivé účinky.
• Pripravené podľa formuly originálnej zmesi
esenciálnych olejov Deep Blue a ďalších účinných
zložiek
• Ochladzuje a zohrieva problémové oblasti
• Zmiešava sa na báze zvlhčujúcich upokojujúcich
látok, ktoré Vašu pokožku zanechávajú jemnú, nie
mastnú
120 ml

DEEP BLUE® RUB VZORKY

Vychutnajte si cielenú úľavu dōTERRA Deep Blue krému
v praktickom 10 ks balení vo forme vzoriek. Podeľte sa
s jeho utišujúcou silou s priateľmi na športových
podujatiach, v posilňovni alebo priamo počas športovania.
• Desať 2 ml fóliových vreciek
• Pripravené podľa zmesi na úľavu Deep Blue
• Ľahko sa o ne môžete podeliť a dajú sa prakticky
používať počas športovania
38950001

desať 2 ml vzoriek

DEEP BLUE

NOVINKA

POLYFENOLOVÝ KOMPLEX™
Rada Deep Blue už zahŕňa aj doplnok výživy obsahujúci
účinné polyfenoly, ktoré, ako bolo klinicky dokázané,
pomáhajú s boľavými miestami a nepohodlím.
• Tento produkt čaká na schválenie žiadosti o patent
• Obsahuje rýchlo pôsobiaci extrakt z kadidlovníka,
ktorý pomáha pri podpore a funkčnosti kĺbov*
• Obsahuje originálne, štandardizované extrakty zo
zázvoru, kurkumínu, resveratrolu a ďalších
polyfenolov, aby upokojil bolesť a znížil nepohodlie*
• Dá sa použiť v spojení s Deep Blue krémom alebo
Deep Blue upokojujúcou zmesou
34360001
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ESENCIÁLNY WELLNESS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

60 rastlinných kapsúl

CORRECT-X

Rýchly a účinný

CORRECT-X

®

Esenciálne CPTG® oleje kadidlo, slamienka, čajovník, cédrové drevo a levanduľa sú základom
dōTERRA masti Correct-X. Táto plne prírodná masť so širokospektrálnym použitím pomáha utíšiť
pokožku a udržať ju čistú, keď sa zotavuje po zranení. Correct-X poskytuje ochrannú vrstvu pred
vlhkosťou, ktorá pomáha ochraňovať voči ďalšiemu poškodeniu, pričom zároveň upokojuje
a hydratuje kožu. Táto masť neobsahuje ropné ani konzervačné látky, rýchlo sa vstrebáva a je
jemná a nedráždivá, vďaka čomu je ideálna pre citlivú pokožku.

CORRECT-X

MASŤ Z ESENCIÁLNYCH OLEJOV
Correct-X je plne prírodná masť na kožné
použitie, ktorá obsahuje silné CPTG esenciálne
oleje na upokojenie rôznych kožných
problémov.
• Pomáha upokojiť a hydratovať pokožku
• Rýchlo sa vstrebáva, je jemná a nedráždivá,
vďaka čomu je ideálna pre citlivú pokožku
• Udržiava pokožku čistú, keď sa zotavuje po
zranení
• Majte ju poruke, keď beriete deti na ihrisko,
športové súťaže či keď idete stanovať
60110001

15 ml

Predíďte nepríjemnemu pachu v podpazuší vďaka

PRÍRODNÉMU DEZODORANTU dōTERRA
PRÍRODNÝ DEZODORANT

Prírodný dezodorant dōTERRA pre mužov i pre ženy má plne
prírodné zloženie a obsahuje účinné esenciálne oleje z cyprusu,
čajovníka, cédrového dreva a bergamotu, ktoré bojujú proti pachu.
Tieto vysoko účinné oleje zmierňujú pach v podpazuší
a zanechávajú sviežu, čistú vôňu.
• Esenciálne oleje z cyprusu, čajovníka, cédrového dreva
a bergamotu majú očisťujúce účinky a pomáhajú zmierniť
zápach v podpazuší
• Včelí vosk vytvára ochrannú bariéru, ale zároveň dovoľuje
pokožke dýchať. Vďaka nemu sa výrobok ľahko nanáša
• Kokosový olej obsahuje mastné kyseliny známe vďaka svojim
výživným vlastnostiam a schopnosti udržať pokožku hladkú
a zdravú
• Bambucké maslo zvláčňuje pokožku a po použití nezanecháva
pocit mastnoty
• Neobsahuje alkohol, hliník, parabény, ani umelé farbivá či vône
37420001

50 g

doterra.com
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PRODUKTY ON GUARD | OCHRANNÁ ZMES — PENIVÉ MYDLO NA RUKY

Podporte imunitnú funkciu svojho tela

S PRODUKTMI dōTERRA On Guard®
On Guard je jednou z najobľúbenejších a najvšestrannejších zmesí certifikovaných čistých esenciálnych olejov
dōTERRA terapeutickej triedy, Certified Pure Therapeutic Grade®. Originálna kombinácia esenciálnych olejov
z divokého pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptusu a rozmarínu je aktívnou zložkou prvej obrannej línie
pre podporu imunity. Ide o netoxický a jedinečný spôsob podpory imunitného systému. Ochranná zmes On
Guard sa nachádza v rôznych produktoch dōTERRA, aby tak poskytla rozmanité spôsoby využívania svojich
účinných vlastností.
dōTERRA ON GUARD®

najpredávanejšie

OCHRANNÁ ZMES
A

T

I

S

Zmes On Guard so svojou jedinečnou arómou ponúka
voňavú, prírodnú a efektívnu alternatívu syntetických
možností na podporu imunity.*
• Obsahuje kombináciu esenciálnych olejov z divokého
pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptusu
a rozmarínu
• Vytvorená na podporu zdravej imunitnej funkcie*
• Chráni pred enviromentálnymi ohrozeniami
• Môžete ju bezpečne používať ako netoxický čistiaci
prostriedok na pracovné dosky alebo na prečistenie
vzduchu prostredníctvom difúzie
31100001

dōTERRA ON GUARD®
GULIČKY

NOVÁ FĽAŠTIČKA!

Guličky On Guard poskytujú jednoduchý
a praktický spôsob ako získať výhody ochrannej
zmesi On Guard na podporu imunity.*
• Podporujú zdravú imunitnú funkciu*
• Poskytujú pohodlný spôsob užívania
ochrannej zmesi On Guard
• Osviežujú dych
31580001

125 guličiek

15 ml fľaštička

dōTERRA ON GUARD®+ GÉLOVÉ
KAPSULY OCHRANNÁ ZMES

Gélové kapsuly On Guard + kombinujú originálnu zmes
esenciálneho oleja dōTERRA On Guard s esenciálnymi
olejmi z čierneho korenia, oregána a medovky
pre dodatočnú podporu imunity. On Guard + je
vynikajúci spôsob ako si posilniť a udržať zdravé
fungovanie imunity počas výrazných sezónnych
ohrození alebo na ochranu pred faktormi, ktoré môžu
oslabiť imunitný systém.*
• Pomáha podporovať a udržiavať zdravie
imunitného systému*
• Chránia telo pred sezónnymi ohrozeniami*
• Podporujú zdravý obeh a respiračné funkcie*
35420001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ KAPSULY
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PRODUKTY ON GUARD

dōTERRA ON GUARD®
NA PRANIE

On Guard na pranie je prací prostriedok so 6-násobnou
koncentráciou na prírodnej báze, ktorý využíva silu
ochrannej zmesi On Guard a enzýmov s biologickým
pôvodom pre úžasne čisté oblečenie.
• Pomáha zbaviť prádlo enviromentálnych hrozieb,
aby bola Vaša rodina v bezpečí a Vaše prádlo čisté
a svieže
• Obsahuje 10 ml ochrannej zmesi On Guard
pre extra čistiacu silu
• Bezpečný pre životné prostredie i celú rodinu
• 64 dávok praní v každej fľaši; 1 polievková lyžica = 1
dávka pranie (pri použití vysoko efektívnej práčky)
• Perfektný na ošetrenie škvŕn pred praním
38980001

947 ml

dōTERRA ON GUARD®
ČISTIACI KONCENTRÁT

Ideálny prírodný čistiaci prostriedok On Guard
čistiaci koncentrát je obohatený ochrannou zmesou
On Guard.
• Má netoxické, biologicky rozložiteľné zloženie
bezpečné pre celú rodinu
• Kombinuje deriváty s rastlinným základom
s účinnou ochrannou zmesou On Guard
• Dokonalý pre čistenie tvrdých povrchov
s vynikajúcimi výsledkami
• Necháva po sebe čistú, osviežujúcu vôňu
38140001

355 ml

dōTERRA ON GUARD®
PENIVÉ MYDLO NA RUKY

Udržujte svoje ruky čisté a chránené pomocou účinnej zmesi esenciálnych
olejov On Guard v penivom mydle na umývanie rúk.
• Praktická 473 ml náplň, ktorá vystačí na 2 doplnenia penového
dávkovača
• Obsahuje ochrannú zmes On Guard na podporu imunity
• Netoxický a bezpečný pre životné prostredie

 N GUARD® PENIVÉ MYDLO NA RUKY
O
S 2 DÁVKOVAČMI
38070005

473 ml mydlo, 2 dávkovače

JEDNA NÁPLŇ
38010001

473 ml mydlo

2 NÁPLNE
38020005

2 mydlá po 473 ml

doterra.com
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PRODUKTY ON GUARD | CUKRÍKY NA CMÚĽANIE — dōTERRA BREATHE

dōTERRA ON GUARD®
OCHRANNÉ CUKRÍKY
NA CMÚĽANIE

Udržte si zdravie aj počas zimnej sezóny
s praktickými pastilkami na hrdlo, ktoré
podporujú imunitu.
• Upokojujú a tíšia príležitostný pocit
suchého a škriabajúceho hrdla
• Majú vlastnosti ochrannej zmesi
• Vyrobené z plne prírodnej organickej
trstinovej šťavy a sirupu z hnedej ryže
34050001

30 pastiliek

dōTERRA ON GUARD® BIELIACA
ZUBNÁ PASTA — VZORKY

O úžasné výhody On Guard bieliacej zubnej pasty sa
jednoducho musíte podeliť! Toto nové a praktické
balenie Vám umožní, aby pastu vyskúšali Vaši
najbližší priatelia.
• Balenie obsahuje 10 vzoriek, ktoré sa nachádzajú
v praktickej obálke
• Rovnaké zloženie ako v riadnom balení pasty.
• Jednoduché zdieľanie a pohodlné nosenie
pri cestovaní
39000001 10 vzoriek po 2 g
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dōTERRA ON GUARD®
PRÍRODNÁ BIELIACA
ZUBNÁ PASTA

Jemné čistenie zubov s pridanými účinkami
dōTERRA zmesi esenciálnych olejov
terapeutickej kvality On Guard.
• Zloženie bez fluoridu
• Jedinečná škoricovo-mentolová príchuť
zmiešaná s xylitolom osviežuje a čistí
dych aj zubnú kefku
• Má ochranné vlastnosti ako zmes
esenciálnych olejov On Guard
38910001

113 g

41910005

tri 113 g tuby

PRODUKTY BREATHE

Podpora dýchania s produktmi

dōTERRA BREATHE

Dýchanie zhlboka má čistiace, oslobodzujúce a nabudzujúce účinky, pozdvihuje myseľ
a dodáva energiu nášmu telu. Je esenciou života, povzbudením vitality. Pozoruhodná zmes
esenciálnych olejov, ktoré sa nachádzajú v dōTERRA tyčinke na zlepšenie dýchania, udržiava
pocit čistých dýchacích ciest a ľahkého dýchania, hlavne v období zvýšených hrozieb pre
dýchaciu sústavu. Teraz si vďaka jednoduchému nanášaniu novej dōTERRA tyčinky Breathe
môžete rýchlo vychutnať výhody tejto účinnej zmesi kedykoľvek a kdekoľvek.

dōTERRA BREATHE® TYČINKA NA
ZLEPŠENIE DÝCHANIA

Vychutnajte si pohodlnosť používania, rýchle vstrebávanie
a ľahké nanášanie tyčinky Breathe. Tento jedinečný
spôsob nanášania originálnej dōTERRA zmesi
esenciálnych olejov Breathe môžete využiť kedykoľvek
a kdekoľvek.
• Udržiava pocit čistých dýchacích ciest a ľahkého
dýchania
• Má chladivé a upokojujúce účinky
34290001

12,5 g

dōTERRA BREATHE™
CUKRÍKY NA DÝCHANIE

Respiračné účinky z vybraných CPTG®
esenciálnych olejov v zmesi Breathe nájdete
v týchto praktických a chutných pastilkách.
• Patentovaná zmes obsahuje citrón, mätu
piepornú, eukayptus, tymián, medovku
a kardamón
• Udržiava čisté dýchacie cesty
• Zlepšuje celkové respiračné zdravie
35460001

30 pastiliek

dōTERRA BREATHE™
ZMES NA DÝCHANIE
A

T

S

Táto pozoruhodná zmes esenciálnych olejov
dōTERRA podporuje čisté dýchanie a zdravú
respiračnú funkciu.
• Obsahuje vavrínový list, mätu, eukalyptus,
čajovník, citrón, ravensaru a kardamóm
• Udržiava čisté dýchacie cesty a dýchanie
• Podporuje celkové zdravie respiračného
systému
• Dokonalá na difúziu cez noc, napomáha
k pokojnému spánku
49370001

15 ml fľaštička
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VERÁGE | ČISTIACI GÉL — SADA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

Zdravá a žiarivá pleť

dōTERRA VERÁGE
®

™

dōTERRA Veráge je exkluzívna sada výrobkov prírodnej starostlivosti o pleť, ktorá vyživuje Vašu
pokožku, pomáha redukovať viditeľné známky starnutia a zároveň robí pokožku hladkou a pružnou.
Pokročilá technológia na rastlinnej báze použitá v rade Veráge dodáva pleti optimálnu rovnováhu
lipidov, rovnakú rovnováhu akú nájdete v zdravej a mlado vyzerajúcej pokožke. Každý výrobok sa skladá
zo skutočných darov Zeme — výživných rastlinných extraktov, čistých a vysoko účinných esenciálnych
olejov a vybraných prírodných prísad. Sada starostlivosti o pleť Veráge prináša Vašej pleti taký úžitok,
ktorý si zamiluje. Prirodzene.
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Veráge ingrediencie majú klinicky
potvrdený úžitok

Tonikum Veráge obsahuje kombináciu CPTG®
esenciálnych olejov a výživného rastlinného extraktu,
ktoré priaznivo vplývajú na to, aby pokožka vyzerala
kedykoľvek a kdekoľvek vypnute, tonizovane
a vláčne.
• Obohatený o CPTG® esenciálne oleje z divokého
pomaranča, čajovníka a bazalky, ktoré jemne
čistia a odstraňujú nečistoty
• Osviežuje a čistí pokožku, zatiaľ čo ju prírodné
zvláčňujúce látky vyživujú a zvlhčujú
37380001

PRODUKTY VERÁGE

VERÁGE™ ČISTIACI GÉL

• Vyhladzujú štruktúru pokožky
• Znižujú výskyt vrások
• Minimalizujú mechanické ryhy
• Minimalizujú viditeľnosť pórov
• Vyrovnávajú tón pleti
• Chránia pred ďalším poškodením
• Zlepšujú hydratáciu buniek

60 ml

VERÁGE™ TONIKUM

Veráge tonikum kombinuje CPTG® esenciálne oleje
s výživnými rastlinnými výťažkami pre spevnenie,
tonizáciu a vyhladenie pleti — vždy a všade. Toto
hydratačné tonikum posilňuje a osviežuje pokožku
zatiaľ čo povzbudzuje zmysly a prináša nával energie
a žiarivú pleť.
• CPTG esenciálne oleje ylang ylang, zázvorová
tráva, cyprus a koriander tonizujú pleť a udržujú
ju v rovnováhe
• Poskytuje optimálnu rovnováhu lipidov pre
hladšiu a mladistvejšie vyzerajúcu pokožku
37390001

Ilustračné foto. Samotný produkt môže vyzerať
odlišne od vyobrazenia.

50 ml

VERÁGE™ IMMORTELLE
HYDRATAČNÉ SÉRUM

Vyskúšajte protistarnúce účinky nášho hydratačného
séra Veráge Immortelle. Jeho výkonné zloženie
kombinuje CPTG esenciálne oleje s rastlinnými
výťažkami pre hladšiu a mladšie vyzerajúcu pleť.
• Používa CPTG esenciálne oleje, ktoré sa
nachádzajú v populárnej zmesi pre žiarivú
pokožku Immortelle
• Špecializovaná rastlinná technológia podporuje
optimálnu rovnováhu lipidov
37400001

15 ml

VERÁGE™ HYDRATAČNÝ KRÉM

Veráge hydratačný krém kombinuje CPTG esenciálne
oleje s rastlinnými výťažkami pre prirodzenú
hydratáciu a výživu pleti. Tento ľahký a nemastný
krém sa rýchlo vstrebáva, ale hydratuje do hĺbky, čo
pomáha znížiť výskyt jemných rýh a vrások pre
hladkú a vyváženú pleť.
• Obsahuje CPTG esenciálne oleje z borievky,
jazmínu, rakytníka a muškátu, ktoré sú známe
schopnosťou revitalizovať pokožku
• Využíva prírodné zložky, ktoré hydratujú pokožku
a pomáhajú znížiť výskyt jemných rýh a vrások
37410001

30 ml

VERÁGE™ SADA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

Sada, ktorá obsahuje Veráge čistiaci gél, tonikum, hydratačné sérum
Immortelle a hydratačný krém pre krásnu a zdravú pleť.
42690001
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ESENCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ | PLEŤOVÝ SYSTÉM REVEAL — SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLEŤ S HYDRATAČNÝM KRÉMOM

ESENCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O
POKOŽKU dōTERRA
Esenciálna starostlivosť o pokožku dōTERRA je línia výrobkov pre starostlivosť o pokožku navrhnutá tak,
aby pleť vyzerala a aj sa cítila mladšie, zdravšie a krajšie tým, že sa zmaximalizuje prírodná sila
esenciálnych olejov. Línia produktov esenciálnej starostlivosti o pokožku zahŕňa prevratné technológie,
ktoré dopĺňajú starostlivo zvolené CPTG esenciálne oleje certifikovanej, čistej terapeurickej triedy®, ktoré
boli v hojnom množstve pridané do každého produktu. Zamerajte sa na viditeľné známky starnutia
s touto esenciálnou starostlivosťou o pleť od spoločnosti dōTERRA.

PLEŤOVÝ SYSTÉM REVEAL

Pleťový systém Reveal je dvojkrokový proces, ktorý
Vašej pleti poskytne ošetrenie ako v salóne, rozžiari
ju a skrášli jej povrch.
• Obsahuje citrusové esenciálne oleje dōTERRA
z limety a divokého pomaranča na očistenie
pokožky
• Drobné čistiace guľôčky a rastlinné enzýmy
odstraňujú odumreté kožné bunky a osviežujú
pleť
• Zloženie bohaté na výživné látky pomáha
udržiavať žiarivý vzhľad pokožky
37340001

2 tuby po 50 ml

OŽIVUJÚCI PÍLING

Oživte a osviežte pokožku počas pílingu týmto
voňavým výrobkom. CPTG esenciálne oleje
z grapefruitu a mäty urobia z vášho obradu krásy
pri pílingu osviežujúcu a voňavú skúsenosť. Jojoba
a kapustovité zeleninové extrakty zanechávajú
pokožku vláčnu a mladistvo vyzerajúcu, zatiaľ čo
ďalšie prevratné ingrediencie zmierňujú výzor škvŕn
a zmien farby na pokožke.
• Maličké zrnká jojoby zabezpečujú pílingový
účinok výrobku, pričom najprv fungujú ako
píling a potom sa rozpustia a zabezpečia
jedinečnú hydratáciu
• Obsahuje extrakty z hnedých a červených rias
bohatých na polyfenoly, ktoré redukujú vzhľad
hnedých škvŕn spojených s vekom. Výsledkom
je jednotnejší tón a jasnosť pleti
37050001
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75 ml

ČISTIACI GÉL NA TVÁR

Čistiaci gél na tvár dōTERRA® s CPTG esenciálnymi
olejmi certifikovanej, čistej terapeutickej triedy
z čajovníka a mäty jemne zmýva nečistoty
a zanecháva pokožku čistú, sviežu a hladkú.
Zeleninové extrakty z kapustovitých rastlín tiež
zjemňujú škvrny a zlepšujú vzhľad pokožky.
• Olej z makadamiových orechov vyživuje
pokožku
• Originálna zmes vitamínov podporuje celkový
zdravý vzhľad pokožky
37010001

120 ml

Hydratačný krém dōTERRA® je bohatý
na zvláčňujúce látky, ktoré intenzívne hydratujú
pokožku a nezanechávajú na nej mastný film. Bol
vyvinutý tak, aby omladil zrelú pokožku, znovu jej
priniesol rovnováhu a pomohol zredukovať
viditeľné známky starnutia a tým odhlalil mladistvú
a žiarivú pokožku.
• Maslo z kakaových bôbov je zvláčňujúca látka
bohatá na výživné zložky a pomáha udržať
hydratovaný vzhľad pokožky. Tiež kožu
ochraňuje, vyživuje a podporuje jej zdravý
vzhľad
• Erythritol má hydratačné účinky na pokožku
37160001

50 ml

TONIKUM NA ZMENŠENIE
PÓROV

Tonikum na zmenšenie pórov dōTERRA® bolo
vytvorené tak, aby viditeľne zjemnilo vzhľad pórov.
Obsahuje CPTG oleje certifikovanej čistej
terapeutickej triedy z levandule, ylang ylang
a rumančeka kamilkového, ktoré upokojujú citlivú
pokožku.
• Bolo vytvorené tak, aby bola pokožka po jeho
použití tonizovaná a vypnutá
• Extrakt zo sójového bôbu je známy vďaka
tomu, že podporuje hydratovaný a zdravovyzerajúci vzhľad pokožky
37020001

120 ml

SPEVŇUJÚCE SÉRUM

Spevňujúce sérum dōTERRA® obsahuje hojné
množstvá CPTG esenciálnych olejov z kadidla,
havajského santalového dreva a myrhy. Sérum
bolo vedecky vytvorené tak, aby zjemnilo výzor
jemných aj výraznejších vrások a napomohlo
hydratácii pokožky.
• Obsahuje rizobián, arabskú gumu a originálne
extrakty z ovsa, ktoré okamžite napnú
pokožku
• Biomimetické peptidy pomáhajú oživiť
pokožku a zlepšiť vzhľad stareckých škvŕn, čo
vedie k hladkej, rovnomerne vyzerajúcej
pokožke
37040001

30 ml

HYDRATAČNÝ KRÉM PROTI
STARNUTIU

Najmodernejšie zložky skombinované s CPTG
esenciálnymi olejmi z levandule, jazmínu, muškátu
a kadidla vytvárajú hydratačný krém proti starnutiu
pokožky, ktorý robí viac než len zvláčňuje a zjemňuje
pokožku. Hydratačný krém proti starnutiu pokožky sa
zameriava na viditeľné známky starnutia, zlepšuje tón
pleti a výzor vrások a tiež pomáha udržiavať
mladistvý vzhľad pokožky.
• Obsahuje ingrediencie, ktorú napomáhajú
omladzovať pleť a zlepšovať vzhľad vrások
• Prírodný extrakt na vodnej báze z cibuliek
prezimujúcej bledule napomáha pokožke, aby
bola čistá a mala vyrovnaný tón
37030001

IMMORTELLE

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

HYDRATAČNÝ KRÉM

50 ml

Nové balenie!

ZMES PROTI STARNUTIU
Immortelle je originálna zmes proti starnutiu
pokožky, ktorá je sformulovaná tak, aby
ochraňovala a vyživovala pokožku. Obsahuje
účinne obnovujúce, vzácne esenciálne oleje, ktoré
sa oddávna používali kvôli svojim skrášľujúcim
vlastnostiam. Súčasťou tejto zmesi esenciálnych
olejov je kadidlo, santalové drevo, levanduľa,
myrha, slamienka a ruža, pričom tieto oleje
pomáhajú udržiavať hladkú, žiarivú a mladistvo
vyzerajúcu pleť.
• Zlepšuje výzor jemných aj výraznejších vrások
• Pomáha zlepšiť výzor starnúcej pokožky
37140001

10 ml v guľôčke

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLEŤ S HYDRATAČNÝM KRÉMOM
PROTI STARNUTIU POKOŽKY

 bsahuje čistiaci gél na tvár, tonikum na zmenšenie pórov, spevňujúce sérum a hydratačný krém
O
proti starnutiu pokožky.
37070001
zdarma!

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLEŤ S HYDRATAČNÝM KRÉMOM
PROTI STARNUTIU POKOŽKY NA PROGRAME VERNOSTNÝCH
ODMIEN

 k si systém starostlivosti o pleť s hydratačným krémom proti starnutiu pokožky zakúpite cez
A
program vernostných odmien (LRP), dostanete ZDARMA oživujúci píling ku každému tomuto setu
zakúpenému cez program LRP!
37060001

zdarma!

P R O G R A M
VERNOSTNÝCH
O D M I E N

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLEŤ S HYDRATAČNÝM KRÉMOM
PROTI STARNUTIU POKOŽKY

Obsahuje čistiaci gél na tvár, tonikum na zmenšenie pórov, spevňujúce sérum a hydratačný krém.
37250001

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLEŤ S HYDRATAČNÝM KRÉMOM
NA PROGRAME VERNOSTNÝCH ODMIEN

 k si systém starostlivosti o pleť s hydratačným krémom zakúpite cez program vernostných odmien
A
(LRP), dostanete ZDARMA oživujúci píling ku každému tomuto setu zakúpenému cez program LRP!
37240001

P R O G R A M
VERNOSTNÝCH
O D M I E N
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HD CLEAR | PRODUKTY dōTERRA WOMEN | HD CLEAR PENIVÝ ČISTIACI GÉL — FYTOESTROGÉN

Čistá a hladká pokožka začína s

HD CLEAR

™

HD Clear je línia prírodných a vysoko účinných produktov, ktoré sa snažia vyriešiť samotné jadro problému.
Tento trojkrokový systém funguje synergicky tak, aby zbavil pokožku nečistôt, podporil hladkosť a čistotu
pleti a zredukoval jej nedokonalosti. Každý z výrobkov tejto línie obsahuje CPTG® esenciálne oleje a tiež
špecializované rastlinné výťažky, ktoré preukázateľne zlepšujú textúru a vzhľad pokožky. Výsledkom
každodenného používania HD Clear je čistá, hladká a zdravo vyzerajúca pleť.

HD CLEAR® PENIVÝ ČISTIACI GÉL

Objavte ideálne riešenie pre problematickú pleť všetkých
vekových kategórií s dōTERRA HD Clear penivým čistiacim
gélom.
• Navrhnutý tak, aby dôkladne očistil pleť a zachoval jej
prirodzenú vlhkosť
• Obsahuje CPTG esenciálne oleje a rastlinné výťažky, ktoré
zanechajú Vašu pokožku nesmierne čistú a hebkú
49420001

50 ml

SADA HD CLEAR®

Táto sada obsahuje penivý gél na tvár,
zmes na lokálne použitie a mlieko na tvár
z rady HD Clear pre nádhernú pleť
v rovnováhe.

HD CLEAR®

ZMES NA LOKÁLNE POUŽITIE
Zmes HD Clear na lokálne použitie obsahuje esenciálne oleje
známe vďaka svojim priaznivým účinkom na pleť. Používa sa
buď na konkrétne miesto alebo celoplošne, aby bola pokožka
čistá a aby vyzerala zdravo.
• Jedinečná zmes obsahuje olej z čiernej rasce a tiež
nasledujúce CPTG® esenciálne oleje: gáfrovník, čajovník,
eukalyptus, muškát a pieprovník
• Pomáha regulovať zvýšenú aktivitu mazových žliaz
• Pleť sa stáva jasnou a hladkou vďaka účinkom, ktoré sú
zamerané na nerovnosti pleti
49400001

10 ml v guličke

42700005

HD CLEAR™ PLEŤOVÉ MLIEKO

S HD Clear pleťovým mliekom sa môžete tešiť z krásnej a jemnej pokožky. Toto
mlieko obsahuje prírodné zmäkčovače na podporu zdravej hladiny vlhkosti kože
pre vyvážený vzhľad pleti, ako aj CPTG® esenciálne oleje v kombinácii s rastlinnými
výťažkami, ktoré odstraňujú nerovnosti pleti.
• Jedinečná zmes obsahuje olej z čiernej rasce a tiež nasledujúce CPTG®
esenciálne oleje: gáfrovník, čajovník, eukalyptus, muškát a pieprovník
• Podporuje jasnosť pokožky
• Upokojuje začervenanie a podráždenie
49410001

50 ml

dōTERRA Women je línia výrobkov, ktoré riešia unikátne a meniace sa potreby žien v oblasti zdravia.
Optimálne hladiny hormónov ovplyvňujú dobré zdravie a emocionálnu pohodu žien od mladých tínedžeriek
až po ženy v štádiu menopauzy. dōTERRA Women jemne podporuje ženu počas menštruačného cyklu
a pomáha zmierniť bežné symptómy menopauzy.* Taktiež podporuje zdravie kostí a srdca ako žena starne,
zatiaľčo zmes esenciálnych olejov poskytuje dočasnú úľavu od emočnej nerovnováhy súvisiacej s pravidelným
hormonálnym cyklom žien. Línia produktov dōTERRA Women poskytuje prírodnú podporu v rozličných
fázach života.

CLARYCALM™

MESAČNÁ ZMES PRE ŽENY
A

T

N

dōTERRA ClaryCalm pomáha ženám vysporiadať sa
prírodným a efektívnym spôsobom so zmenami nálad
súvisiacimi s predmenštruačným syndrómom
a s fázami prechodu do menopauzy.
• Obsahuje zmes esenciálnych olejov zo šalvie
lúčnej, levandule, bergamotu, rumančeka
rímskeho, cédrového dreva, ylang ylang, muškátu,
feniklu, palmarosy a vitexu
• Počas celého mesiaca pomáha uviesť náladu
do rovnováhy
• Prináša dočasnú úľavu od kŕčov, nevoľností,
návalov horúčavy a emocionálnych výkyvov
35270001

CELOŽIVOTNÝ KOMPLEX NA
VÝŽIVU KOSTÍ

Tento praktický výživový doplnok zvyšuje príjem živín
potrebných pre zdravé kosti.*
• Dokonalý pre mužov i ženy všetkých vekových
kategórií
• Obsahuje zmes vitamínov C a D, vápnika, horčíka
a ďalších stopových minerálov
• Bojuje so znižujúcou sa hustotou kostí pomocou
výživy kostí, ktorá je v modernej strave
nedostatočná*
35240001

120 kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

dōTERRA® WOMEN (PRE ŽENY)

dōTERRA WOMEN (PRE ŽENY)

FYTOESTROGÉN — CELOŽIVOTNÝ

KOMPLEX

dōTERRA Fytoestrogén — celoživotný komplex
pre ženy je zmesou prírodných rastlinných výťažkov,
ktoré podporujú hormonálnu rovnováhu v priebehu
rôznych období v živote ženy.*
• Obsahuje typizovaný sójový extrakt s genisteinom,
účinným fytoestrogénom
• Vďaka koncentrovaným extraktom lignanov
z ľanových semien podporuje prechod žien
do menopauzy*
• Podporuje zdravé kosti, srdce, prsné tkanivo
a ďalšie štruktúry tela*
35260001

60 kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

10 ml v guličke

SADA PRE ŽENSKÉ ZDRAVIE
P R O G R A M
VERNOSTNÝCH
O D M I E N

Obsahuje Fytoestrogén — celoživotný komplex pre ženy, Celoživotný komplex na výživu
kostí a ClaryCalm mesačnú zmes pre ženy.
35250005

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

doterra.com
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ESENCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VLASY | ŠAMPÓN — SÉRUM

Krásne, lesklé vlasy vďaka

PRODUKTOM STAROSTLIVOSTI
O VLASY SALON ESSENTIALS®
dōTERRA® vlasové produkty Salon Essentials sú inšpirované myšlienkou, že dokonale čisté rastlinné extrakty
v kombinácii s najvyspelejšími technologickými zložkami zabezpečia neprekonateľné vlastnosti starostlivosti
o vlasy, ktoré Vám pomôžu získať krásne vlasy a zdravú pokožku hlavy. Starostlivo vybrané esenciálne oleje
CPTG® dodávajú liečebné vlastnosti všetkým štyrom produktom. Ochranný šampón, vyhladzujúci kondicionér,
sérum od korienkov po končeky a glazúra pre zdravú fixáciu vlasov Vám spolu alebo individuálne pomáhajú
získať zdravé, hebké a prekrásne lesklé vlasy.

46

ESENCIÁLNY WELLNESS

• Pomáhajú chrániť farbené vlasy
• Preukázané zjemňujúce účinky
• Lepšia úprava a rozčesávanie
• Udržiavajú zvlhčujúce schopnosti
vlasov i pokožky hlavy

• Antioxidačné pôsobenie
• Posilňujú a zjemňujú pokožku
• Menšia lámavosť vlasov
• Originálna zmes esenciálnych
olejov pre zdravý vzhľad vlasov
a vlasovej pokožky

dōTERRA SALON ESSENTIALS®
OCHRANNÝ ŠAMPÓN

Vychutnajte si profesionálne zloženie
esenciálnych olejov CPTG®, jemných čistiacich
látok a rastlinných extraktov v ochrannom
šampóne dōTERRA Salon Essentials.
• Obsahuje jemné peniace a čistiace zložky
z esenciálnych olejov z divokého
pomaranča a limety a z výťažkov z rastlín
• Jemne odstraňuje nečistoty z vlasov
a pokožky
• Mierne zvlhčuje vlasy a zanecháva ich
hebké na dotyk ako od kaderníka
• Poskytuje antioxidačnú ochranu proti
poškodeniu UV žiarením, ktoré môže
spôsobiť vyblednutie farby vlasov
36220001

STAROSTLIVOSŤ O VLASY

KLINICKY OVERENÉ VLASTNOSTI ZLOŽIEK
V ESENCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O VLASY

250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS®
UHLADZUJÚCI KONDICIONÉR

Dajte svojim vlasom uhladený a upravený
vzhľad a chráňte ich pomocou profesionálneho
zloženia uhladzujúceho kondicionéra Salon
Essentials.
• Obsahuje zvláčňujúce látky pre ľahšiu
úpravu, rastlinné výťažky a prírodné
proteíny
• Nachádza sa v ňom originálna zmes
esenciálnych olejov CPTG® pre vlasy
a pokožku hlavy
• Uhladzuje vlasy a vďaka nanotechnológii im
poskytuje antistatický efekt
36230001

250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS®
GLAZÚRA PRE ZDRAVÚ FIXÁCIU
VLASOV

Získajte všetky výhody: flexibilné spevnenie,
zdravie a lesk pre Vaše vlasy v jedinom
prípravku, ktorým je Salon Essentials glazúra
pre zdravú fixáciu vlasov.
• Poskytuje okamžité vyživenie, vyhladenie
a lesk
• Ak máte ťažkosti skrotiť svoju hrivu, naneste
ho pre jemnú fixáciu a dokonalý, jemný štýl
• Pomáha vlasom, aby vyzerali zdravo, aj keď
sú vystavené slnečnému žiareniu a sušeniu
• Vyživovanie aktivované teplom
36270001

120 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAIR CARE SYSTEM

Systém starostlivosti o vlasy Salon Essentials je vynikajúci spôsob, ako si vychutnať úžasné výhody všetkých
štyroch produktov dōTERRA starostlivosti o vlasy a veľa ušetriť. Po zakúpení ochranného šampónu,
uhladzujúceho kondicionéru a séra od korienkov po končeky v systéme starostlivosti o vlasy Salon Essentials
dostanete glazúru pre zdravú fixáciu vlasov ZADARMO!
36280005

CENY NA PROGRAME VERNOSTNÝCH ODMIEN
OCHRANNÝ ŠAMPÓN 2-BALENIE

36240005

UHLADZUJÚCI KONDICIONÉR 2-BALENIE

36250005

ŠAMPÓN A KONDICIONÉR

36260005

SALON ESSENTIALS
SÉRUM OD KORIENKOV
PO KONČEKY

Sérum od korienkov po končeky poskytuje
pokožke hlavy zdravé prostredie a maximalizuje
silu a lesk Vašich vlasov od korienkov až ku
končekom.
• Plný esenciálnych olejov z levandule, mäty,
majoránu, cédrového dreva, cédru,
lavandínu, rozmarínu, niaouli a eukalyptu
• Pokožke hlavy a vlasom poskytuje
intenzívnu ochranu a hydratáciu
36210001

30 ml

PROGRAM
VERNOSTNÝCH
ODMIEN

doterra.com
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dōTERRA SPA | HEALING HANDS — BALZAM NA PERY

NADÁCIA

FOUNDATION™

Nadácia dōTERRA® Healing Hands (liečivé ruky) je nezisková organizácia 501(c)(3), ktorá sa venuje zlepšovaniu
životov prostredníctvom partnerstva s organizáciami ponúkajúcimi nádej miliónom ľudí na svete. Nadácia
Healing Hands sa snaží priniesť svetu uzdravenie a nádej na život bez chorôb a chudoby a v podstate učí chudobné kultúry ako sa stať sebestačnými. dōTERRA International, LLC, sa stará o všetky režijné a administratívne náklady nadácie dōTERRA Healing Hands a zaisťuje, aby sa 100 percent všetkých darov dostalo
priamo k tým, ktorí potrebujú pomoc.

Viac informácií nájdete na adrese doterrahealinghands.org
HEALING HANDS MLIEKO

Pridajte sa a podporte nadáciu dōTERRA Healing
Hands zakúpením príjemne voňavého mlieka
Healing Hands. Je preniknuté esenciálnym olejom
CPTG® z bulharskej ruže, ktorý nielen zjemňuje
pokožku a vydáva krásnu arómu, ale aj zlepšuje
život ľuďom v núdzi. Celý výťažok poputuje
do nadácie dōTERRA Healing Hands, aby
pomocou týchto peňazí pomáhala núdznym na
celom svete. Zjemní sa Vaša pokožka i Vaše srdce.
36170001
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100 ml

dōTERRA SPA

Rozmaznávajte sa a cíťte sa úžasne s

dōTERRA SPA

E
PR

ER
Y

Produkty dōTERRA® Spa sú navrhnuté tak, aby Vám poskytovali
príležitosti na rozmaznávanie a popri starostlivosti o pokožku tela
Vám pomáhajú cítiť sa a vyzerať mlado, zdravo a atraktívne. So
silou esenciálnych olejov nesúcich známku kvality CPTG
kombinovaných s ďalšími prírodnými, bezpečnými prísadami sa
môžete pri používaní týchto luxusných prípravkov cítiť bezpečne
a spokojne.

TE
P
LO
, RUKY A

CITRUS BLISS KRÉM NA RUKY

Praktické balenie tohto aromatického mlieka
na zjemnenie rúk a povzbudenie zmyslov
s príjemnou vôňou povzbudzujúcej zmesi Citrus
Bliss, ktoré môžete používať kdekoľvek.
• Ľahká, povzbudzujúca vôňa s dotykom
vanilky a s arómou citrusových esenciálnych
olejov
• Obsahuje zeleninové extrakty z kapustovitých
rastlín, aby koža vyzerala najlepšie, ako sa dá
36200001

75 ml tuba

MLIEKO NA RUKY A TELO

Vychutnávajte si výhody, ktoré prináša pridanie
Vašich obľúbených esenciálnych olejov do tohto
hydratačného mlieka na ruky a telo a tešte sa
z jemnej a hladkej pokožky.
• Neparfumované, ľahké mlieko — dokonalé
na hydratáciu pokožky
• Užívajte si jeho extra výhody kombináciou
s Vašimi obľúbenými esenciálnymi olejmi
• Pokožke poskytuje dôležité antioxidanty,
rastlinné výťažky a látky udržujúce vlhkosť
• Obsahuje výťažky z kapustovitých rastlín,
ktoré podporujú vytváranie prirodzenej
obranyschopnosti pokožky
36100001

BALZAM NA PERY
S MÄTOU A DIVOKÝM
POMARANČOM
Osviežte si pery ochrannou silou esenciálnych
olejov z mäty a divokého pomaranča.
• Zloženie bez obsahu vosku obsahuje
hydratačné látky, ako sú bambucké maslo
a maslo z mangových semien
• Prinavracia perám hydratáciu
• Dvíha a zlepšuje náladu zmesou mäty
a divokého pomaranča
36190001

4,5 ml

200 ml tuba

3-BALENIE
36110005

tri 200 ml tuby

doterra.com
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WELLNESS | BALÍK CELOŽIVOTNEJ VITALITY — BALÍK DENNEJ VÝŽIVY

dōTERRA doplnky výživy

CELOŽIVOTNEJ VITALITY
Objavuje sa stále viac a viac zdravotných ťažkostí, ktoré vyplývajú z nedostatočného
množstva živín v jedle, ktoré konzumujeme. Až príliš sa totiž spoliehame na polotovary
a tiež konzervované, mrazené a dehydratované potraviny. Ďalším znepokojujúcim faktorom
je to, že firmy vyrábajúce doplnky výživy sa snažia zahrnúť príliš mnoho do jednej tabletky.
Nie je dobré, keď sú v doplnku stravy prehnané dávky niektorých živín a zároveň je v nich
nedostatok iných živín. Teraz však prichádza alternatíva, ktorá sa dá používať denne a má
správnu rovnováhu zložiek.

PROGRAM
VERNOSTNÝCH
ODMIEN

Ušetrite viac ako 35 %
zakúpením všetkých troch
produktov v Balíku
celoživotnej vitality pri
objednávke v rámci
programu vernostných
odmien (LRP)! Staňte
sa členom dōTERRA
a ušetrite ešte viac!

BALÍK CELOŽIVOTNEJ VITALITY

VEGÁNSKY BALÍK CELOŽIVOTNEJ VITALITY

20640001

34250001

BALÍK DOPLNKOV VÝŽIVY OBSAHUJÚCI ALPHA CRS+®,
MICROPLEX MVP™ A XEO MEGA®

ALPHA CRS+®

KOMPLEX BUNKOVEJ VITALITY
Poskytuje antioxidačnú ochranu bunkovej DNA a iným
zásadným bunkovým štruktúram.*
• Podporuje zdravé rozmnožovanie buniek a ich
životnosť*
• Pomáha pri výrobe energie
v mitochondriách*
• Podporuje zdravú odozvu na oxidačný stres*
• Obsahuje rastlinné výťažky, karotenoidy a polyfenoly,
ako aj zmes pre bunkovú energiu
34180001

120 vegetariánskych kapsúl

RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

xEO MEGA®

BALÍK DOPLNKOV VÝŽIVY OBSAHUJÚCI ALPHA CRS+®,
MICROPLEX MVP™ A VEO MEGA

NOVÉ ZLOŽENIE!

KOMPLEX ESENCIÁLNYCH OLEJOV
A OMEGA KYSELÍN
xEO Mega je revolučná receptúra, ktorá spája esenciálne
oleje so známkou kvality CPTG Certified Pure Therapeutic
Grade® s prírodnými morskými a rastlinnými esenciálnymi
3-omega mastnými kyselinami a karotenoidmi.
• Podporuje zdravie kardiovaskulárneho systému,
kĺbov a mozgu a pomáha imunite*
• Prináša rovný pomer DHA a EPA z udržateľných
zdrojov koncentrátov z rybieho a kalamárieho oleja
a tiež olej z rastliny druhu Echium, ktorý obsahuje
SDA a GLA mastné kyseliny
• Úplné spektrum karotenoidov a vitamín E pre
antioxidačnú ochranu a tiež vitamín D*
• Obsahuje esenciálne oleje z klinčeka, kadidla,
tymiánu, rasce, divokého pomaranča, mäty, zázvora,
rasce lúčnej a rumančeka kamilkového
34310001

120 kapsúl

MICROPLEX MVp™

NOVÉ ZLOŽENIE!

KOMPLEX ŽIVÍN ZO STRAVY
Úplne nové zloženie s väčším množstvom biodostupných
ingrediencií Vám poskytne správne množstvá vitamínov,
minerálov a polyfenolov, ktoré sú pre telo potrebné
každý deň.*
• Obsahuje vyváženú originálnu zmes vitamínov
a minerálov, ktoré Vášmu telu dodajú presne to, čo
potrebuje - nie viac, ani menej*
• Ľahko biodostupné chelátové minerály
• Účinná antioxidačná zmes z polyfenolového extraktu*
• Úplne nová zmes z nespracovávanej stravy
• Obsahuje doTERRA zmes na upokojenie žalúdka
z mäty, zázvoru a rasce lúčnej, ktorá pomáha
upokojiť žalúdok*
34320001

120 vegetariánskych kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS
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*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

WELLNESS

dōTERRA BALÍK DENNEJ VÝŽIVY™

MICROPLEX MVp® A xEO MEGA®
20650001

PROGRAM
VERNOSTNÝCH
ODMIEN

KÚPTE SI 1 BALÍK CELOŽIVOTNEJ VITALITY ALEBO BALÍK DENNEJ VÝŽIVY
PROGRAM
VERNOSTNÝCH
ODMIEN

Vyberte si
a ušetrite
Ak si zakúpite v rámci
programu vernostných
odmien jeden Balík
dennej výživy alebo
jeden Balík celoživotnej
vitality, viete si do
objednávky pridať dva
z vyobrazených výrobkov
v akejkoľvek kombinácii
vo výhodnej zľave.

ALEBO

A VYBERTE SI K NEMU KOMBINÁCIU AKÝCHKOĽVEK DVOCH NIŽŠIE VYOBRAZENÝCH
VÝROBKOV VO ZVÝHODNENÝCH CENÁCH

Mito2 Max®

Deep Blue polyfenolový komplex

doterra.com
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WELLNESS | MITO2MAX — GÉLOVÉ KAPSULY ZENDOCRINE

dōTERRA špecializované

DOPLNKY STRAVY
Biologické, environmentálne a fyziologické faktory spôsobujú, že nutričné potreby pre zdravie každého
jednotlivca sú jedinečné. Znamená to, že niektorí z nás potrebujú v istých oblastiach dodatočnú výživovú
podporu. Vďaka najmodernejším vedeckým poznatkom poskytuje dōTERRA spôsob, ako získať extra
podporu so špecializovanými doplnkami výživy. Takéto doplnky sa môžu užívať súčasne s prípravkami
v Balíku celoživotnej vitality na zlepšenie určitých funkcií.
MITO2MAX®

NOVÉ ZLOŽENIE!

KOMPLEX PRE ENERGIU A VÝDRŽ
Mito2Max je zdravá, dlhodobá alternatíva kofeínových nápojov
a doplnkov na zvýšenie energie a vitality.*
• Vytvorený z tradičných výťažkov z rastlín a metabolických
kofaktorov bunkovej energie*
• Podporuje zdravú funkciu mitochondrií a aeróbnu kapacitu
• Prirodzene zlepšuje výdrž bez pomoci škodlivých povzbudzujúcich
látok
34350001

60 vegetariánskych kapsúl
VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ
KAPSULY

DEEP BLUE

NOVINKA!

POLYFENOLOVÝ KOMPLEX™
Rada Deep Blue už zahŕňa aj doplnok výživy obsahujúci účinné
polyfenoly, ktoré, ako bolo klinicky dokázané, pomáhajú s boľavými
miestami a nepohodlím.*
• Tento produkt čaká na schválenie žiadosti o patent. Obsahuje
rýchlo pôsobiaci extrakt z kadidlovníka, ktorý pomáha pri podpore
a funkčnosti kĺbov*
• Obsahuje originálne, štandardizované extrakty zo zázvoru,
kurkumínu, resveratrolu a ďalších polyfenolov, aby upokojil bolesť
a znížil nepohodlie*
• Dá sa použiť v spojení s Deep Blue® krémom alebo Deep Blue
upokojujúcou zmesou
34360001

60 vegetariánskych kapsúl
VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ
KAPSULY

vEO MEGA®

OMEGA KOMPLEX ESENCIÁLNYCH OLEJOV
vEO Mega je revolučná, 100 percentne vegánska formula, ktorá spája
esenciálne oleje so známkou kvality CPTG Certified Pure Therapeutic
Grade® s prírodnými, rastlinnými esenciálnymi mastnými kyselinami.
• Obsahuje esenciálne oleje z klinčeka, kadidla, tymiánu, rasce
rímskej, divokého pomaranča, mäty, zázvora, rasce lúčnej
a nemeckého harmančeka
• Obsahuje esenciálne mastné kyseliny z olejov z hroznových semien,
ľanu, rias, semien incha inchi, boráka, brusnice, granátového jablka
a tekvice
• Podporuje zdravie kardiovaskulárneho systému, imunitu, kĺby
a mozog*
• Obsahuje jedinečnú formu karotenoidu astaxantín pre antioxidačnú
podporu*
34260001

NŌVOPRIME™ GÉLOVÉ KAPSULY
BUNKOVÝ KOMPLEX

NŌVO Prime je patentovanou zmesou
esenciálnych olejov so známkou kvality CPTG,
ktoré pomáhajú chrániť telo pred oxidačným
poškodením bunkovej DNA.
• Poskytujú antioxidačnú ochranu proti
oxidačnému poškodeniu
• Podporujú zdravú reakciu na bunkový stres
• Podporujú zdravú bunkovú reakciu, obnovu
a regeneráciu
• Uzatvorené v gélových kapsuliach pre ľahšie
používanie
34410005 60 gélových kapsúl
VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ KAPSULY

120 gélových kapsúl
RASTLINNÉ TEKUTÉ
KAPSULY

Oligonol je registrovaná obchodná známka spoločnosti AminoUp Chemical Co., Ltd.
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*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

TRIEASE® GÉLOVÉ KAPSULY

DigestZen® gélové kapsuly predstavujú
praktický a jednoduchý spôsob ako získať
výhody originálnej zmesi esenciálnych olejov
DigestZen. Každá vegetariánska gélová kapsula
obsahuje 120 mg olejovej zmesi DigestZen,
ktorú poznáte a veríte jej účinkom na celkové
zdravie tráviaceho traktu.*
• Zmierňujú žalúdočnú nevoľnosť a uľahčujú
trávenie*
• Podporujú zdravé fungovanie zažívacieho
traktu*
• Podporujú zdravé trávenie*

Kapsuly TriEase boli vyvinuté na ochranu pred
sezónnymi a enviromentálnymi elementmi a na
podporu zdravia dýchacej sústavy v čase, keď je to
najviac potrebné.* Každá kapsula obsahuje rovnaké
množstvá esenciálnych olejov z citrónu, levandule
a mäty, ktoré sú známe svojou schopnosťou
udržiavať čisté dýchanie a zdravé fungovanie
dýchacej sústavy, keď sú spolu skombinované.*
• Pomáhajú udržiavať čisté dýchacie cesty
a respiračné funkcie*
• Podporujú zdravé fungovanie imunitného
systému
• Očisťujú sústavy tela

ZMES NA TRÁVENIE

35430001

60 vegetariánskych kapsúl

SEZÓNNA ZMES

49310001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETÁRIANSKE GÉLOVÉ KAPSULY
VEGETÁRIANSKE GÉLOVÉ KAPSULY

dōTERRA ON GUARD®+
GÉLOVÉ KAPSULY
OCHRANNÁ ZMES

Gélové kapsule On Guard + kombinujú originálnu
zmes esenciálneho oleja dōTERRA On Guard
s esenciálnymi olejmi z čierneho korenia, oregána
a medovky pre dodatočnú podporu imunity.* On
Guard + je vynikajúci spôsob ako si posilniť
a udržať zdravé fungovanie imunity počas
výrazných sezónnych ohrození alebo na ochranu
pred faktormi, ktoré môžu oslabiť imunitný
systém.*
• Pomáhajú podporovať a udržiavať zdravie
imunitného systému*
• Chránia telo pred sezónnymi ohrozeniami*
• Podporujú zdravý obeh a respiračné
funkcie*
35420001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETÁRIANSKE GÉLOVÉ KAPSULY

ZENDOCRINE® GÉLOVÉ KAPSULY
DETOXIKAČNÁ ZMES

Gélové kapsuly Zendocrine pomáhajú očistiť telo
od toxínov a voľných radikálov, ktoré môžu
spomaľovať systémy tela a vyvolávať pocity
ťažkosti.* Gélové kapsuly Zendocrine sú
jednoduchým a výhodným spôsobom konzumácie
olejovej zmesi Zendocrine.*
• Podporujú prirodzenú schopnosť tela zbaviť sa
nežiadúcich látok*
• Pomáhajú pri ozdravení funkcie endokrinného
systému*
• Podporujú zdravú funkciu pečene*
34280001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETÁRIANSKE GÉLOVÉ KAPSULY

WELLNESS

DIGESTZEN® GÉLOVÉ KAPSULY

WELLNESS | a2z CHEWABLE — PB ASSIST+

dōTERRA doplnky stravy

PRE DETI

Tieto produkty boli inšpirované Balíkom celoživotnej vitality dōTERRA
Celoživotnej vitality a umožňujú, aby si deti mohli ľahšie vychutnávať
prijímanie omega-3 mastných kyselín, vysokokvalitných živín, vitamínov
a minerálov pohodlným spôsobom v podobe tekutiny alebo žuvacích
tabliet. Deti ich zbožňujú pre ich skvelú chuť, dospelí pre ich jednoduché.
dōTERRA a2z CHEWABLE™

(ŽUVACIE TABLETKY OD A PO Z)
Žuvacie tablety A2Z sú navrhnuté pre deti
a dospelých, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním
kapsúl. Dodávajú telu živiny, ktoré potrebuje
pre optimálne zdravie.*
• Kombinujú zmes B vitamínov s vitamínmi
A, C a E
• Obsahujú rastlinné výťažky a sú
navrhnuté na užívanie s IQ Mega
• Podporujú zdravú imunitu a zabezpečujú
antioxidačnú ochranu*
• Pri každodennom užívaní prispievajú k
zdravému vývoju a dlhej životnosti buniek*
35330001
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IQ MEGA®

V prípravku IQ Mega sme z rybacieho oleja
odstránili rybaciu chuť a pridali sme chuť
čerstvých pomarančov z esenciálneho oleja
CPTG® z divokého pomaranča.
• Každá dávka obsahuje 1,000 mg
omega-3 mastných kyselín
• Podporuje zdravé fungovanie mozgu,
kardiovaskulárneho systému, imunity
a kĺbov*
• Pripravené tak, aby sa používali
s tabletami A2Z chewable
35320001

150 ml

60 tabletiek

ESENCIÁLNY WELLNESS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

WELLNESS

DigestZen

ZDRAVÉ TRÁVENIE
Celoživotné zdravie závisí predovšetkým od zdravého tráviaceho traktu. Správne fungovanie tráviacej sústavy je
nielen základom pre vstrebávanie živín zo stravy, ale tiež má zásadný vplyv na imunitné a detoxikačné funkcie
tela. Zhoršené trávenie môže mať za následok chronickú energetickú nedostatočnosť, zhoršenú imunitu
a alergické reakcie, nárast hmotnosti a tráviace ťažkosti. Línia produktov pre zdravé trávenie DigestZen sa
zameriava na riešenia pre optimálnu funkciu tráviaceho traktu a pohodu.

TERRAZYME®

najpredávanejšie

KOMPLEX TRÁVIACICH ENZÝMOV
TerraZyme poskytuje Vášmu telu vysokokvalitné enzýmy
a podporné minerálne kofaktory potrebné pre zdravé
trávenie.*
• Podporuje nepretržitú produkciu enzýmov
dôležitých pre zdravé biochemické funkcie*
• Podporuje zdravé trávenie živín zo stravy a bunkovú
látkovú premenu živín na energiu*
• Obsahuje rôznorodé vysokokvalitné enzýmy, ktoré
pomáhajú s trávením proteínov, tukov, komplexných
karbohydrátov, cukrov a vlákniny*
35110001

90 rastlinných kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

GX ASSIST® FORMULA NA
PREČISTENIE ZAŽÍVANIA

PB ASSIST+®

Prečistite svoj tráviaci trakt ešte pred užívaním
PB Assist+ touto kombináciou esenciálnych
olejov s certifikovanými čistými esenciálnymi
olejmi terapeutickej triedy (Certified Pure
Therapeutic Grade®, CPTG).
• Obsahuje esenciálne oleje z oregána,
čajovníka, citrónu, citrónovej trávy, mäty
a tymiánu a kyselinu kaprylovú
• Pomáha s podporou zdravého tráviaceho
traktu vytvorením nepriateľského prostredia
pre možné škodlivé patogény*
• Pripravená na užívanie počas 10 dní ako
prípravný prečisťujúci krok pred užívaním
probiotickej obrannej formuly PB Assist+*

Táto originálna zmes prebiotickej vlákniny a šiestich
kmeňov probiotických organizmov je bezpečná pre
celú rodinu.
• Obsahuje 6 miliárd CFU aktívnych probiotických
kultúr a rozpustné prebiotické FOS (fruktooligosacharidy), ktoré podporujú priľnavosť kultúr
a ich rast*
• Dvojitá kapsula s postupným uvoľňovaním chráni
citlivé probiotické kultúry pred žalúdočnými
kyselinami
• Podporuje zdravé fungovanie tráviaceho traktu
a imunitu*

35040001

60 gélových kapsúl

FORMULA NA PROBIOTICKÚ OCHRANU

35160001

30 rastlinných kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.
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WELLNESS | DIGESTZEN — GÉLOVÉ KAPSULY ZENDOCRINE

DIGESTZEN®

DIGESTZEN®

najpredávanejšie

GÉLOVÉ KAPSULY

ZMES NA TRÁVENIE
A

T

I

N

Uznávané esenciálne oleje v zmesi DigestZen
sú známe vďaka prinášaniu úľavy pri tráviacich
ťažkostiach.*
• Obsahuje originálnu zmes esenciálnych
olejov zo zázvora, mäty, paliny, feniklu,
rasce lúčnej, koriandru a anízu
• Pomáha s trávením potravy*
• Udržiava zdravý tráviaci trakt*
• Zmierňuje príležitostnú žalúdočnú
nevoľnosť*
31030001

15 ml fľaštička

Gélové kapsule dōTERRA DigestZen® predstavujú
praktický a jednoduchý spôsob ako získať výhody
originálnej zmesi esenciálnych olejov DigestZen.
Každá vegetariánska gélová kapsula obsahuje 120
mg olejovej zmesi DigestZen, ktorú už poznáte a
veríte jej účinkom na celkové zdravie tráviaceho
traktu.*
• Zmierňujú žalúdočnú nevoľnosť a uľahčujú
trávenie*
• Podporujú zdravé fungovanie zažívacieho
traktu*
• Podporujú zdravé trávenie*
35430001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ KAPSULY

DIGESTTAB™

NOVINKA!

ŽUVACIE TABLETY
DigestTab je tableta obsahujúca uhličitan vápenatý, ktorá je
nasiaknutá zmesou na trávenie DigestZen. Sprostredkúva
účinky zmesi esenciálnych olejov DigestZen, ako aj kyslosť
znižujúce schopnosti uhličitanu vápenatého.*
• Pomáha poskytovať úľavu od občasného pálenia záhy
a občasných porúch trávenia, a zároveň podporuje celkové
zdravie tráviaceho traktu*
• Požite s jedlom alebo medzi jedlami podľa potreby, aby ste
pocítili úľavu od občasnej žalúdočnej nevoľnosti, porúch
trávenia a pálenia záhy*
• Pomáha zaistiť úľavu od príležitostného prekyslenia
žalúdka*
• V každej tablete sa nachádza 200 mg vápnika
34380001 100 žuvacích tabliet
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*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

WELLNESS

ZENDOCRINE®

ZENDOCRINE® GÉLOVÉ
KAPSULY NOVINKA

DETOXIKAČNÁ ZMES
A

T

I

DETOXIKAČNÁ ZMES

N

Podporte prirodzené detoxifikačné systémy
svojho tela pomocou zmesi Zendocrine.*
• Obsahuje originálnu zmes esenciálnych olejov
z klinčeka, grapefruitu, rozmarínu a muškátu
• Podporuje zdravú funkciu pečene*
• Môže sa používať individuálne alebo
v kombinácii s detoxikačným komplexom
Zendocrine
31460001

15 ml fľaštička

Gélové kapsuly Zendocrine pomáhajú očistiť telo
od toxínov a voľných radikálov, ktoré môžu
spomaľovať systémy tela a vyvolávať pocity ťažkosti.
Zendocrine Softgels sú jednoduchým a výhodným
spôsobom konzumácie olejovej zmesi Zendocrine.*
• Podporujú prirodzenú schopnosť tela zbaviť sa
nežiadúcich látok*
• Pomáhajú pri ozdravení funkcie endokrinného
systému*
• Podporujú zdravú funkciu pečene*
34280001

60 vegetariánskych kapsúl

VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ
KAPSULY

ZENDOCRINE®

DETOXIFIKAČNÝ KOMPLEX
Podporte systém filtrácie a manažmentu
odpadov vášho tela s originálnym detoxikačným
komplexom Zendocrine.
• Obsahuje originálnu zmes 14 vysoko
kvalitných aktívnych výťažkov v patentovanom systéme na uvoľňovanie enzýmov
• Podporuje zdravé prečisťujúce a filtračné
funkcie pečene, obličiek, čriev, pľúc a pokožky
35120001

60 rastlinných kapsúl
RASTLINNÉ KAPSULY
BEZ OBSAHU SLS

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.
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WELLNESS | TERRAGREENS — GÉLOVÉ KAPSULY SLIM & SASSY

Denná dávka ovocia a zeleniny

TERRAGREENS

®

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zistilo, že 67,5 percent dospelých je ovocie menej
ako dvakrát denne a 73,7 percent dospelých je zeleninu menej ako trikrát za deň, čo je oveľa menej
než to, čo sa odporúča. So zeleninovou zmesou v prášku z dōTERRA nemáte žiaden dôvod na to, aby
ste si nezvýšili denný príjem ovocia a zeleniny. Je to rýchle, jednoduché, a tak pohodlné. Len jedna
odmerka zmesi a zhruba 250 ml vody Vám dodá spŕšku energie z ovocia a zeleniny na doplnenie tých
nutričných látok, ktoré nám všetkým chýbajú. Najlepšie zo všetkého je, že zmes je ochutená CPTG®
esenciálnymi olejmi.

TERRAGREENS™

Zvýšte si svoj denný príjem ovocia a zeleniny s týmto
nápojom v prášku, ktorý je vytvorený tak, aby ste si ho
mohli zriediť s vodou, s TrimShakom či iným nápojom.
• Zmes listovej zeleniny a superovocia
• Plná vitamínov, minerálov a antioxidantov
• Ochutená CPTG esenciálnymi olejmi z citrónu
a zázvoru
60120001
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300 g

SLIM & SASSY

SLIM & SASSY

Chudnutie so

®

Línia produktov dōTERRA® Slim & Sassy podporuje celkové zdravie a pohodu dosiahnutím
a udržaním zdravej telesnej hmotnosti.* Využite výhody širokej škály vlastností metabolickej
zmesi Slim & Sassy, nápoja TrimShake a našej poprednej línie doplnkov a urobte ich súčasťou
Vášho životného štýlu!

SLIM & SASSY®

najpredávanejšie

METABOLICKÁ ZMES
A

T

I

S

Pomôžte si pri dosahovaní svojich cieľov
o chudnutí originálnou zmesou esenciálnych
olejov Slim & Sassy.*
• Vyrobená z esenciálnych olejov z grapefruitu, citrónu, mäty, zázvoru a škorice
• Podporuje zdravý metabolizmus*
• Pomáha regulovať veľkú chuť do jedla*
• Upokojuje žalúdok a dvíha náladu*
• Bez kalórií, diuretík a stimulantov
31370001

15 ml fľaštiška

SLIM & SASSY®

NOVINKA!

GÉLOVÉ KAPSULY
Kapsuly Slim & Sassy Softgels obsahujú originálnu
dōTERRA zmes esenciálnych olejov Slim & Sassy v
praktických kapsulách, ktoré podporujú udržanie
hmotnosti zdravým, prirodzeným spôsobom.*
• Podporuje zdravý metabolizmus*
• Podporujú zdravé trávenie*
• Dokonalý pre akýkoľvek program na udržanie 		
hmotnosti
34270001

90 vegetariánskych kapsúl

VEGETARIÁNSKE GÉLOVÉ
KAPSULY

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.
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SLIM & SASSY | CONTRŌL INSTANTNÝ NÁPOJ - ZOŠTÍHĽUJÚCA SADA

SLIM & SASSY CONTRŌL™
INSTANTNÝ NÁPOJ

Slim & Sassy Contrōl je produkt dostupný ako zmes v prášku,
ktorú môžete použiť kedykoľvek v priebehu dňa, aby ste mohli
mať pod kontrolou Vašu chuť do jedla.* Contrōl obsahuje
revolučnú zložku Appethyl™ vyrobenú zo špenátového extraktu
a bolo klinicky dokázané, že dokáže výrazne znížiť chuť do jedla
až na 6 hodín.*
• Pomáha, aby ste mali pod kontrolou chuť do jedla a veľkosť
porcií*
• Pomáha udržať zdravé množstvo skonzumovaného jedla*
• Ak je skombinovaný s diétou a cvičením, môže postupom
času napomôcť zdravému úbytku hmotnosti*
34150001

30 vrecúšok

SLIM & SASSY CONTRŌL TYČINKY

Contrōl je tiež dostupný vo forme chutných tyčiniek.
Je vhodný pre ľudí, ktorí sú stále v pohybe. Contrōl
obsahuje Appethyl™, ktorý Vám dodáva silu
kontrolovať chuť do jedla a pomáha udržať si váhu
a celkové zdravie.
• Pomáha, aby ste mali pod kontrolou chuť do jedla
a veľkosť porcií
• Pomáha udržať zdravé množstvo skonzumovaného
jedla
• Ak je skombinovaný s diétou a cvičením, môže
postupom času napomôcť zdravému úbytku
hmotnosti
34330001

10 jablkovo-škoricových tyčiniek

34340001

10 citrónových tyčiniek

34370001

10 marhuľových tyčiniek

CONTRŌL TYČINKY 3-BALENIE
20900001

10 kusov z každej príchute

*Appethyl je registrovaná obchodná známka Greenleaf Medical AB
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*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu,
vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu.

SLIM & SASSY

,,Denne používam olej Slim and Sassy, TrimShake a Balík celoživotnej vitality. Mám viac energie, aby som si splnila
svoje každodenné povinnosti. Mám sebadôveru, keď vediem konverzácie o olejoch, ktoré používam. Nehanbím sa ľuďom
pozrieť do očí, keď sa s nimi rozprávam o zdraví, lebo teraz sa tomu ja sama venujem!“
Beth P., Danville, AL

SLIM & SASSY TRIMSHAKE

Slim & Sassy TrimShake je praktický a chutný instantný
nápoj, ktorý Vášmu telu dodáva základné živiny.
• TrimShake Vám môže pomôcť zbaviť sa nechceného
tuku pomocou obmedzenia kalórií a pravidelného
cvičenia
• Obsahuje patentovanú prísadu EssentraTrim®
na reguláciu hmotnosti, ktorá redukuje chuť na jedlo
a prejedanie
• Nachádza sa v ňom Solathin®, špeciálny proteínový
extrakt, ktorý zväčšuje pocit nasýtenia
• Dobre sa kombinuje s netučnými mliečnymi
výrobkami, mandľovým, ryžovým či sójovým mliekom
alebo vodou

V SHAKE

Predstavujeme vegetariánsku alternatívu nápojov
na úpravu hmotnosti. Slim & Sassy V Shake poskytuje
rovnaké vlastnosti ako TrimShake s tou výnimkou, že
všetky prísady pochádzajú 100 percentne z rastlín a sú
vhodné pre vegetariánov.
• Obsahuje Solathin® a EssentraTrim®
• 7 gramov proteínov pochádzajúcich z rastlín
• Proteíny z hrachu, mrlíka a amarantu
• Univerzálna chuť, ľahko sa kombinuje s obľúbeným
ovocím, mliekami alebo šťavami
• Bez umelých sladidiel, príchutí, farbív
a konzervantov
35440001

35180001

vanilková príchuť

35200001

čokoládová príchuť

40770005

1 čokoládová a 1 vanilková príchuť

35290005

2 vanilkové príchute

35280005

2 čokoládové príchute

20270005

2 ks V Shake (vegetariánske nápoje)

SLIM & SASSY® TRIM KIT

(ZOŠTÍHĽUJÚCA SADA SLIM & SASSY®)
Štyri 15 ml fľaštičky Slim & Sassy metabolickej zmesi
a 2 ks TrimShake.

ESSENTRATRIM® †

SOLATHIN® ‡

Nápoj obsahuje 125 mg EssentraTrim®, patentovaného extraktu
z Ashwagandha, o ktorom bolo klinicky preukázané, že pomáha
regulovať chuť do jedla vyvolanú stresom a tiež prejedanie a chuť
na karbohydráty. Ďalej podporuje hladinu cukru v krvi, ktorá je už
v normálnom rozmedzí, zlepšuje úroveň energie a pomáha zmierniť
únavu počas držania diéty a cvičenia.*

Slim & Sassy® TrimShake obsahuje 50 mg extraktu Solathin® na porciu. Ide
o špeciálny proteínový výťažok z biopotravinových zdrojov, ktorý zvyšuje pocit
nasýtenosti. Ukázalo sa, že Solathin® tiež pomáha pri regulovaní jedenia medzi
hlavnými jedlami, regulovaní porcií a pocite zasýtenia skôr a na dlhšiu dobu.
Solathin® je nielen vynikajúcim zdrojom bielkovín, ale ale je aj hypoalergický
a zlepšuje chuť a konzistenciu nápoja TrimShake.*

† EssentraTrim je registrovaná obchodná známka NutraGenesis LLC

‡Solathin je registrovaná obchodná známka Cyvex Nutrition
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PROGRAM
VERNOSTNÝCH
ODMIEN

dōTERRA

PROGRAM VERNOSTNÝCH ODMIEN
Máte obľúbený produkt dōTERRA, bez ktorého nemôžete žiť? Páčilo by sa Vám dostávať doplnky celoživotnej vitality
dōTERRA pohodlne automatickým zasielaním každý mesiac? Chcete pri každej objednávke v dōTERRA dostať
produkt zadarmo? Program vernostných odmien dōTERRA (LRP) poskytuje pohodlný spôsob ako dosiahnuť, aby
Vám automatickú mesačnú objednávku Vašich obľúbených produktov dōTERRA doručili priamo domov. Za každý
mesiac, v ktorom sa zúčastníte v programe LRP, získate zvyšujúci sa počet LRP bodov, ktoré môžete využiť ako
hotovosť na nákup produktov — získajte až 30 % na objednávky z vernostných objednávok LRP! Produkty v mesačnej
objednávke môžete kedykoľvek zmeniť a LRP program kedykoľvek nezáväzne zrušiť. Informujte sa u produktového
poradcu, ktorý Vám dal tohto sprievodcu produktmi alebo zavolajte na číslo (02) 3305 6269 pre SR a 228 882 251
pre ČR, aby ste sa dozvedeli viac.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS dōTERRA PRE EURÓPU:
Český (Česko)
Dánsky		
Holandský (Holandsko)
Anglický (Írsko)
Anglický (Spojené kráľovstvo)
Francúzsky		
Nemecký		
Nemecký (Rakúsko)

+42 0228882251
+45 89881085
+31 208085094
+35 316917051
+44 2033180064
+33 182888834
+49 3056796808
+43 720115368

zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
klantenservice@doterra.com
europenorders@doterra.com
europeanorders@doterra.com
france@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com

Nemecký (Švajčiarsko)
Maďarský		
Talianský		
Slovenský (Slovensko)
Portugalský		
Ruský		
Španielsky 		

Ak nie je uvedené inak, všetky slová s obchodnou známkou alebo so symbolom registrovanej obchodnej známky
sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami dōTERRA Holdings, LLC.
© 2011 dōTERRA Intl, LLC, 27/28 Roman Way Ind East, Cambs, PE29 2LN, United Kingdom • doterra.com

+41 435082878
+36 18088058
+39 0426270026
+42 1233056269
+35 1308800575
len email		
len email		

kundendienst@doterra.com
hungary@doterra.com
assistenzaclienti@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
portugues@doterra.com
russian@doterra.com
espana@doterra.com
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