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A 2008 tavaszán egy csoport egészségügyi és üzleti szakember, akik már személyes 
tapasztalatokkal rendelkeztek az illóolajok életminőségjavító hatásairól, összegyűltek 
azzal a közös elhatározással, hogy a Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű (CPTG) 
illóolajokat megmutassák a világnak. Valami különlegeset akartak létrehozni, ami min-
den ember számára újdonság, kezdve azoktól, akik nem ismerik az illóolajokat azokig, 
akiket a terület a szakembereinek tart. Néhány meghatározó kérdést tettek fel 
maguknak — „Mi lenne, ha felkínálnánk a világnak egy új és hatékony egészségmeg-
őrző alternatívát?” „ Mi lenne, ha ezt az új típusú egészségmegőrző programot az 
illóolajok használatára alapozva tehetnénk meg?” Mi lenne, ha az olajoknak egy 
magasabb minőségét tudnánk előállítani, tesztelni és gyártani, amelyek tisztábbak és 
hatékonyabbak lennének, mint bármely más, a jelenlegi piacon elérhető olaj?” Mi 
lenne, ha mi a legprofesszionálisabb módon tudnánk kórházakkal, orvosokkal, 
terapeutákkal és tanácsadókkal társulni azért, hogy az illóolajok egészségre gyakorolt 
hatását a leghitelesebben ismertethessük meg a világgal?” 

Arra a következtetésre jutottak, hogy hasonló szenvedéllyel és elképzeléssel rendelkező 
munkatársakkal, kemény munkával és elkötelezettséggel létre tudják hozni az illóolajok új 
generációját. Ezzel az elhatározással létrehoztak egy céget és dōTERRA-nak nevezték el, 
jelentése “A Föld ajándéka.” A dōTERRA első ajánlatát mely 25 önálló olajból és 10 olajkeve-
rékből állt, 2008 április 25-én vezették be a piacra. A dōTERRA terápiás minőségű illóolajai 
már az első használattal kivívták az illóolajszakértők és lelkes felhasználók elismerését. Ők 
voltak azok, akik elsőként tapasztalták meg a dōTERRA olajok rendkívüli minőségét és 
ismerték fel azok kiemelkedő terápiás jelentőségét. 

A dōTERRA miközben hatalmas növekedést tapasztalt meg a kezdetektől fogva, folytatta 
az egészségmegőrző termékeinek és illóolaj kínálatának bővítését.

KÜLDETÉSÜNK
ELKÖTELEZTÜK MAGUNKAT, HOGY MEGOSSZUK A VILÁGGAL A dōTERRA TERÁPIÁS 
MINŐSÉGŰ ILLÓOLAJOK ÉLET ÉS EGÉSZSÉGJAVÍTÓ HATÁSAIT, ENNEK ÉRDEKÉBEN: 

• Az illóolaj-termékeket az iparágban használt legmagasabb színvonalú minőség, tisztaság és 
biztonság jellemzi — CPTG® Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség.

• A termékeinket Független Terméktanácsadók terjesztik, akik otthonról dolgozva a dōTERRA 
termékeket helyi szinten közvetlen személyes kapcsolat útján, globálisan pedig személyre szabott 
webárú-házakon keresztül mutatják be, oktatják és értékesítik.

• Továbbképzési lehetőségeket biztosítunk az illóolajok terápiás szintű felhasználási lehetőségéről 
azoknak, akik az öngondoskodó egészségmegőrzés alternatívája iránt érdeklődnek. 

• Kapcsolatot teremtünk a hagyományos és az alternatív egészségmegőrzés egészségügyi 
szakemberei között, hogy ösztönözzük a terápiás minőségű illóolajok további tanulmányozását és 
felhasználását a modern egészségügyi gyakorlatban.

A dōTERRA® TÖRTÉNETE

DUGLÁSZFENYŐ-ILLÓOLAJ
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A dōTERRA szabadalmaztatott esszenciális egészségmegőrző termékeit 
kizárólag Független Terméktanácsadók értékesítik közvetlenül személyes kapcsolat 
útján, személyre szabott honlapokon és wellness központokban szerte a világon. Ha 
rendelni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a tanácsadóval, akitől ezt a 
termékismertetőt kapta. Független terméktanácsadói forgalmazási lehetőségek 
rendelkezésre állnak.
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Az illóolajokat a történelem során számos kultúrában 
használták azegészségre ható előnyeik miatt. A modern 
irányzatok holisztikusabb megközelítési módja, valamint az 
alternatív egészségügyi megoldások növekvő tudományos 
hitelessége az illóolajok jelentős egészségügyi előnyeinek 
felfedezéséhez vezetnek.Többnek hatékony tisztító 
tulajdonsága van. Egyedülálló kémiai szerkezetük lehetővé 
teszi, hogy célzott előnyeiket helyileg alkalmazva juttassák 
el a szervezetbe. Egyes olajok táplálékkiegészítőkben 
használva javíthatják az életerőt és a jó közérzetet.

Kinyerési módszerek
A terápiás minőségű illóolajokat leggyakrabban alacsony 
hőmérsékletű vízgőz-desztillációs eljárással vonjuk ki, 
amely során nyomás alatt vízgőz kering a növényi 
anyagok körül. Amikor az olaj felszabadul, elkeveredik a 
gőzzel. Miközben a gőzkeverék kihűl a víz és az olaj 
szétválik és az olajat így a legtisztább formájában 
gyűjthetjük össze. A kivont olaj legjobb minőségének és 
helyes összetételének biztosítására a hőmérséklet és a 
nyomás szigorú ellenőrzés alatt áll. Túl kevés hő és 
nyomás esetén nem válik ki az értékes olaj, viszont túl sok 
ezekből törést okozhat a kivonat kényes vegyi 
összetételében és megváltoztathatja hatékonyságát.

A gondosan ellenőrzött kivonási folyamatnál ugyanilyen 
fontos a növényfajok és a növényrészek gondos 
kiválasztása. A növényeket abban a tökéletes pillanatban 
szüretelik le, amikor az illóolaj tartalmuk a legkoncentráltabb, 
mivel ez is követelménye a jó minőségű, terápiás osztályú 
illóolajkivonatnak. Ez az összetett folyamat legalább annyira 
művészet, mint amennyire tudomány, és a kiváló minőség 
biztosítása miatt szükséges a tapasztalt termelők és lepárlók 
együttműködése.

Az illóolajok természetes aromás vegyületek, melyek magvakban, fakérgekben, szárakban, gyökerekben 
és egyéb növényi részekben találhatók. Lehetnek egyaránt enyhén, vagy erőteljesen illatozók. Ha valaha 
is élvezte az ajándékba kapott rózsa illatát, vagy elsétált egy levendulamező mellett, vagy érezte a frissen 
levágott menta illatát, akkor tapasztalhatta az aromás illóolajok egyik legszebb tulajdonságát. Az 
illóolajok hangulatemelők is lehetnek, nyugtathatják az érzékeket, de képesek erős érzelmi választ is 
kiváltani. Az illóolajok minősége és hatékonysága messze fölülmúlja illatuk varázsát.

Mik az 
ILLÓOLAJOK?
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CPTG® Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség
A dōTERRA® CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű illóolajok tiszta, természetes, 
illatos vegyületek, melyeket a növényekből nagy gondossággal nyernek ki. 

Amennyire fontos, hogy távol tartsuk a szennyeződéseket az olajainktól, biztosítva az aktív 
vegyületek jelenlétét a megfelelő szinten, úgy szükség van arra is, hogy garantáljuk a 
biztonságot és a hatékonyságot. Sok olajról azt állítják, hogy terápiás minőségű és némelyek 
tiszták is, de kevesen vannak alávetve szigorú kémiai összetétel-vizsgálatoknak. A dōTERRA 
illóolajok kereszttesztelésen esnek át tömegspektrográfia és gázkromatográfia eljárással, 
hogy biztosítsák a kivonat tisztaságát és összetételének hatékonyságát minden egyes 
tételben.

A dōTERRA szorosan együttműködik a vezető illóolaj-vegyészek és a termelők globális 
hálózatával, hogy kiválassza a megfelelő növényi fajokat, amelyeket ideális környezetben 
termesztenek, és a megfelelő időben gondosan betakarítanak. A növények aromás 
vegyületeit gyakorlott, nagy tapasztalattal rendelkező lepárlók nyerik ki és kémiai elemzés 
alá vetik, hogy biztosítsák a tisztaságot és a megfelelő összetételt. A dōTERRA CPTG 
Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű olajok jelentik a jelenleg elérhető legbiztonságosabb és 
legkedvezőbb hatású olajokat a világon.

Hasonlóképpen szigorú biztonsági hatékonysági 
előírásoknak felel meg az összes dōTERRA 
Essential Wellness termék. A dōTERRA 
Tudományos Tanácsadó Testületének vezetése 
alatt csak a legjobb fejlesztési és gyártó 
partnerekkel dolgozunk együtt, akik fenntartják 
a GMP (Helyes Gyártási Folyamat) tanúsítványt, 
valamint innovatív és minőségi munkájuk által 
kivívták az iparág elismerését. Minden dōTERRA 
termék garantáltan meghaladja az ügyfelek 
elégedettséggel és teljesítménnyel kapcsolatos 
elvárásait.

doterra.com  5. OLDAL
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A dōTERRA botanikai termelői és lepárlói hálózata Olasz-
országtól Madagaszkárig, Indiától Korzikáig a legtisztább 
és leghatékonyabb illóolajokat termeli a legszigorúbb 
követelmények, a CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás 
Minőség előírásainak betartásával. Ne fogadjon el ennél 
kevesebbet wellness szakembereitől a családja részére.

Felhasználás
Az illóolajokat az érzelmi és fizikai jólét megteremtése 
céljából széles körűen alkalmazzák. Használhatóak 
önmagukban, vagy komplex keverékként, a felhasználó 
tapasztalataitól és a kívánt céltól függően. Az olajokat 
általában háromféleképpen használják: illatként 
olajpárologtatással, külsőleg a bőrre alkalmazva, vagy 
olajokkal készült táplálékkiegészítőkben. Az illóolajok 
használata egyszerű, mégis életre szóló élmény. Kezdő 
olajfelhasználóknak segítséget jelenthet, ha olyannal 
dolgoznak együtt, akik már tapasztalatot szereztek az 
illóolajok felhasználásáról.

Az illóolajok természetes módon biztonságosak és kevés nem 
kívánt mellékhatásuk van, ha van egyáltalán. Azonban 
erőteljes sűrítmények és óvatosan kell őket használni. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy kizárólag tiszta, terápiás 
minőségű illóolajokat használ, elolvasva és követve a 
feltüntetett utasításokat és felhívásokat. Az olajokat sohasem 
szabad a szemben és a hallócsatornában használni. Ha bőrpír 
vagy irritáció lép fel az olaj külső használata során, egyszerűen 
használjon növényi olajat (például frakcionált kókuszolajat) az 
érintett területen — a víz nem oldja az olajat. Kérje ki orvosa 
véleményét mielőtt illóolajat használna, amennyiben várandós 
vagy orvosi kezelés alatt áll.

Kövesse figyelemmel a következő szimbólumokat a 
termékkatalógusban feltüntetett illóolaj 
termékleírásoknál, hogy az segítségül legyen az olajok 
kiválasztásában. (A használati utasítást és megfelelő 
figyelmeztetéseket lásd az olajok címkéin).

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

 Belélegezve

 Helyileg, bőrön

Belsőleg

BŐRÉRZÉKENYSÉG

Helyileg, bőrön, hígítás nélkül (NEAT)

 
 Hígítandó gyermekek vagy érzékeny bőrűek 
számára (SENSITIVE)

 Csak hígítva, helyileg (DILUTE)
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LAVENDER (LEVENDULA) Lavandula angustifolia

• Használja a talpon vagy a párnán elalvás előtt
• Használja fürdősókkal egy pihentető gyógyfürdő élményért
• Utazás közben alkalmzzuk csuklón, vagy lélegezzük be
• Használja a nyugtalan vagy izgatott gyermek hátán, kezén vagy 

talpán
• Alkalmazzuk a néha előforduló bőrirritáció nyugtatására 
• Szőrtelenítés után nyugtatja az érzékeny bőrt és pórusokat
• Szájbalzsam használata előtt alkalmazzuk a száraz ajkakon
• Használjuk borsmentával egy élénkítő fejmasszázsért
• Belsőleg használva 1-2 csepp elősegítheti a kikapcsolódást és a 

pihentető alvást*

LEMON (CITROM) Citrus limon

• Tegyen egy csöppet a vizesüvegbe, vagy az étteremben felszolgált 
vízhez

• Illatanyagként olajpárologtatóban, vagy külsőleg alkalmazva 
kedélyjavitó hatása van

• Higítsuk kókuszolajjal a napi körömápoló masszázshoz
• Alkalmazzuk ajakherpesz megnyugtatására
• Használat után tegyünk egy csepp citromot és borsmentát a 

fogkefére
• Olajpárologtatással semlegesítheti a kellemetlen szagokat
• Használható rágógumi, címke ragasztó és zsíros anyagok 

eltávolítására
• Konyhapultok és rozsdamentes acélból készült tárgyak tisztítására
• Olivaolajhoz hozzáadva egy természetes bútorfényezőt kapunk
• Belső használata jó hatású lehet a szezonális légúti problémákra* 

PEPPERMINT (BORSMENTA) Mentha piperita

• Vegyünk be egy csöppet a néha előforduló emésztési zavar, vagy a 
gyomorrontás nyugtatására

• Használható vízben hígított citrommal, mint egészséges, üditő 
szájöblítő

• Olajpárologtatással, illetve helyileg alkalmazva elősegíthetjük a 
könnyebb légzést és a légutak megnyitását

• Egy nyugtató masszázsért használjuk levendulával
• Párologtassuk, ha fáradtak vagyunk, vagy energiaszintünk csökkent 
• Hozzáadható hideg borogatáshoz vagy lábfürdőhöz, hogy hűsítse a 

túlhevült testet
• Belélegezve élénkítő hatású lehet autóvezetés közben
• Adja hozzá a samponhoz vagy a hajbalzsamhoz egy élénkítő haj és 

fejbőr masszázshoz
• Spricceljük a gyermek ingére tanulás előtt, hogy éberebb legyen

Hol 
KEZDJEM?
Az illóolajok használata ösztönösen könnyű és nagyon haté-
kony, ennek ellenére az elérhető illóolajok számlálhatatlan 
kombinációs lehetőségeivel és egészségmegőrző fel-
használásaival, kezdők számára nehézséget okozhat. Az ola-
jokkal való ismerkedés első lépéseként egy levendula, citrom 
és borsmenta hármast ajánlunk. Ez a három legnépszerűbb 
olajunk biztosítani fogja Önnek és családjának a terápiás mi-
nőségű illóolajok életminőség-javító tulajdonságainak fan-
tasztikus élményét.

BEVEZETŐ AZ ILLÓOLAJOKHOZ-KÉSZLET  Legnépszerűbb

Ebben a kezdők számára tökéletes készletben mindent megtalál ahhoz, 
hogy a dōTERRA — illóolajainak azonnali életet változtató előnyeit 
megtapasztalhassa. A doboz tartalma:
• Levendula (5ml)
• Citrom (5ml)
• Borsmenta (5ml)
• Lista az illóolajok használatáról szóló javaslatokkal

32180001 Három db 5 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  7. OLDAL
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ÖNÁLLÓ ILLÓOLAJOK
A dōTERRA® önálló illóolajainak kollekciója tartalmazza a világpiacon elérhető legmagasabb minőségű 
aromatikus kivonatokat. Mindegyik olaj tartalmazza a növény tiszta esszenciáját, amelyet finom 
desztillációval vonnak ki a világszerte gondosan termelt és betakarított növényekből. Minden olaj a 
legszigorúbb előírásoknak megfelelő ellenőrzésnek van kitéve, mely biztosítja az olaj tisztaságát és 
hatékonyságát. A botanikai energiák e gyönyörű palettája önállóan, vagy ötvözve használható az 
illóolajok előnyeinek személyre szabott kiaknázására.

ARBORVITAE
ILLÓOLAJ
Thuja plicata

Az Arborvitae az “élet fája” néven ismert 
méltóságteljes óriás tuja (thuja plicata) bőséges 
előnyökkel rendelkezik.
• Véd a környezeti és a szezonális veszélyekkel 

szemben
• Hatékony méregtelenítő
• Természetes rovarriasztó 

49360001 5 ml-es üveg

BASIL  
(BAZSALIKOM)
ILLÓOLAJ
Ocimum basilicum

A bazsalikomot általában helyreállító és nyugtató 
tulajdonságai miatt használják.
• Hűtőközegként viselkedik a bőrön
• Elősegíti a szellemi éberséget és csökkenti a 

szorongó érzéseket*
• Könnyítheti a havi női kellemetlen tüneteket* 

30010001 15 ml-es üveg

BERGAMOT  
(BERGAMOTT)
ILLÓOLAJ
Citrus bergamia

A gyümölcs héjából hideg sajtolással kinyert olaj 
különleges a citrus olajok között.
• Nyugtató aromájú
• Nyugtató tulajdonsága miatt kedvelt a 

masszázsterápiában
• Fürdés közben alkalmazzuk a bőrön és 

lélegezzük be, hogy nyugtató aromáját 
megtapasztalhassuk, egyben élvezzük tisztító 
hatását 

30790001 15 ml-es üveg

BLACK PEPPER  
(FEKETE BORS)
ILLÓOLAJ
Piper nigrum 

A serkentő hatású és ízletes fekete bors javítja az 
ízeket és az egészséget.Gazdag antioxidáns.
• Fenntartja az egészséges vérkeringést*
• Párologtassuk, vagy lélegezzük be nyugtató 

hatásáért 

41040001 5 ml-es üveg

CARDAMOM  
(KARDÁMOM)
ILLÓOLAJ
Elettaria cardamomum

Közeli rokona a gyömbérnek és tulajdonságaira 
nézve is hasonló, mert az emésztést és a 
légzőszerveket segíti.
• Segíthet az emésztés könnyítésében és az 

általános emésztőrendszeri egészség 
fenntartásában*

• Elősegíti a tiszta légzést és segíti a 
légzőszerveket*

• Ízletes fűszer, az indiai konyha 
elengedhetetlen része 

49350001 5 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.8. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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ARBORVITAE Thuja plicata 49360001

BASIL (BAZSALIKOM) Ocimum basilicum 30010001

BERGAMOT (BERGAMOTT) Citrus bergamia 30790001

BLACK PEPPER (FEKETE BORS) Piper nigrum 41040001

CARDAMOM (KARDÁMOM) Elettaria cardamomum 49350001

CASSIA (KASSZIA) Cinnamomum cassia 30020001

CEDARWOOD (CÉDRUSFA) Juniperus virginiana 49300001

CILANTRO (KORIANDERZÖLD) Coriandrum sativum 41850001

CINNAMON (FAHÉJ) Cinnamomum zeylanicum 30030001

CLARY SAGE (MUSKOTÁLYZSÁLYA) Salvia sclarea 30420001

CLOVE (SZEGFŰSZEG) Eugenia caryophyllata 30040001

CORIANDER (KORIANDERMAG) Coriandrum sativum 30780001

CYPRESS (CIPRUS) Cupressus sempervirens 30050001

DOUGLAS FIR (DUGLÁSZFENYŐ) Pseudotsuga menziesii  ÚJ! 31590001

EUCALYPTUS (EUKALIPTUSZ) Eucalyptus radiata 30060001

FENNEL (ÉDESKÖMÉNY) Foeniculum vulgare 41290001

FRANKINCENSE (TÖMJÉN) Boswellia carterii, frereana, es sacra  Legnépszerűbb 30070001

GERANIUM (MUSKÁTLI) Pelargonium graveolens 30090001

GINGER (GYÖMBÉR) Zingiber officinale 30080001

GRAPEFRUIT (GRÉPFRÚT) Citrus X paradisi 30100001

HELICHRYSUM (OLASZ SZALMAGYOPÁR) Helichrysum italicum 30410001

JUNIPER BERRY (BORÓKABOGYÓ) Juniperus communis 49290001

LAVENDER (LEVENDULA) Lavandula angustifolia  Legnépszerűbb 30110001

LEMON (CITROM) Citrus limon  Legnépszerűbb 30120001

LEMONGRASS (INDIAI CITROMFŰ) Cymbopogon flexuosus 30130001

LIME (ZÖLDCITROM) Citrus aurantifolia 30870001

MARJORAM (MAJORANNA) Origanum majorana 30140001

MELALEUCA (TEAFA) Melaleuca alternifolia  Legnépszerűbb 30150001

MELISSA (ORVOSI CITROMFŰ) Melissa officinalis 30850001

MYRRH (MIRHA) Commiphora myrrha 30160001

OREGANO (SZUROKFŰ) Origanum vulgare  Legnépszerűbb 30180001

PATCHOULI (PACSULI) Pogostemon cablin 30890001

PEPPERMINT (BORSMENTA) Mentha piperita  Legnépszerűbb 30190001

ROMAN CHAMOMILE (RÓMAI KAMILLA) Anthemis nobilis 30800001

ROSEMARY (ROZMARING) Rosmarinus officinalis 30200001

SANDALWOOD (SZANTÁLFA) Santalum album 30210001

HAWAIIAN SANDALWOOD (HAWAII SZANTÁLFA) Santalum paniculatum 41860001

SPEARMINT (FODORMENTA) Mentha spicata  ÚJ! 31610001

THYME (KAKUKKFŰ) Thymus vulgaris 30220001

VETIVER (VETIVERFŰ) Vetiveria zizanioides 30430001

WHITE FIR (JEGENYEFENYŐ) Abies alba 30250001

WILD ORANGE (VADNARANCS) Citrus sinensis  Legnépszerűbb 30170001

WINTERGREEN (KÚSZÓ FAJDBOGYÓ) Gaultheria fragrantissima 31620001

YLANG YLANG (ILANG ILANG) Cananga odorata 30240001

doterra.com  9. OLDAL
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CASSIA  
(KASSZIA) 
ILLÓOLAJ
Cinnamomum cassia

A kasszia a fahéj közeli rokona, csodás illata 
miatt nevezetes. A kassziát évezredeken 
keresztül használták nyugtató hatásai és illata 
miatt.
• Segíti az egészséges emésztést*
• Vegyünk be egy-két csöppet, hogy 

elősegítsük az egészséges szív-érrendszer 
funkcióját*

• Elősegítheti az egészséges immunrendszer 
funkcióját*

30020001 15 ml-es üveg

CEDARWOOD  
(CÉDRUSFA)
ILLÓOLAJ 
Juniperus virginiana

A cédrusfa meleg, fás, balzsamos illatával 
elősegíti a pihenést.
• A napi bőrkezelési rutin alkalmával 

tegyünk egy-két csöppet az arctonikhoz 
vagy a hidratálóhoz, hogy azok tisztító 
tulajdonságait kiegészítsük

• Rovarűzésre tegyük a talajtakaróhoz vagy 
a talajhoz 

49300001 15 ml-es üveg

CILANTRO  
(KORIANDERZÖLD) 
ILLÓOLAJ
Coriandrum sativum

A cilantro a coriandum sativum levele, 
friss, ízletes fűszernövény, amely 
ínyencek kedvence. Sokféle terápiás 
előnnyel rendelkezik.
• Tegyük salátákhoz, mártásokhoz és 

avokádókrémhez, hogy 
megtapasztalhassuk különleges ízét

• Tegyünk egy-két csöppet a dōTERRA 
zölségkapszulába, hogy 
megtapasztalhassuk tisztító és 
méregtelenítő hatását*

• Friss, gyógynövény aromájáért tegyünk 
3-4 csepp korianderzöld illóolajat a 
kedvenc citrus illóolajunkhoz 

41850001 15 ml-es üveg

CINNAMON BARK  
(FAHÉJ) 
ILLÓOLAJ
Cinnamomum zeylanicum

A fahéjat közismerten fűszerként ismerik, de 
az egészséget támogató tulajdonságai miatt is 
kedvelt olaj.
• Tegyünk egy-két csöpp fahéj illóolajat 

forró vízhez, vagy teához, hogy enyhítsük 
a torok kellemetlen érzéseit*

• Tegyük azokhoz a kedvenc receptjeinkhez, 
amelyek őrölt fahéjat írnak elő, elragadóan 
fűszeres ízéért

• Támogatja az egészséges emésztés 
funkcióit

30030001 5 ml-es üveg

CLARY SAGE  
(MUSKOTÁLYZSÁLYA)
ILLÓOLAJ
Salvia sclarea

A muskotályzsálya ismert nyugtató 
tulajdonságai miatt.
• A menstruációs ciklus alatt enyhítő 

masszázsként használjuk a hason 
• Használjuk római kamillával és tegyük a 

fürdővízhez, hogy feszültségoldó 
fürdővizet készítsünk 

• Tegyünk egy-két csöppet a párnára a 
pihentető alvásért

30420001 15 ml-es üveg

CLOVE  
(SZEGFŰSZEG)
ILLÓOLAJ
Eugenia caryophyllata

Népszerű fűszerként ismert, de a szegfűszeget 
számos jótékony előnyeiért is használják.
• Tegyünk egy csepp szegfűszeget 29,5 ml 

vízhez, és öblögessük vele a torkot 
nyugtató hatásáért

• Tegyünk a fogkefére egy csepp 
szegfűszeget mielőtt rátesszük a 
fogkrémet 

• Tegyünk 2-3 cseppet a dōTERRA 
zöldségkapszulába és vegyük be, hogy 
támogassuk a szív- és érrendszer 
egészségét* 

30040001 15 ml-es üveg

CORIANDER  
(KORIANDERMAG)
ILLÓOLAJ
Coriandrum sativum 

Nagyon sok kultúrában népszerű változatos felhasználási 
lehetősége miatt a koriander számos egészségjavító 
előnyeiért kedvelt. 
• Helyezzünk 2-3 cseppet egy dōTERRA 

zöldségkapzulába és vegyük be, hogy elősegítse az 
emésztést*

• Használjuk zsíros bőrön, hogy fenntartsuk az arcbőr 
üdeségét

• Masszírozzuk a lábat rövid edzés után és használjunk 
koriandert nyugtató hatásáért

30780001 15 ml-es üveg

CYPRESS  
(CIPRUS) 
ILLÓOLAJ
Cupressus sempervirens

A ciprusfa ágaiból és leveleiből desztillált ciprusfa olaj az 
energizálótulajdonságai miatt népszerű, ezért gyakran 
használt olaj a SPA-ban.
• A hosszútávú futás előtt a ciprusolajat használjuk a 

lábon és a lábszáron, ami növelheti az energiaszintet
• Használjunk a mellkason 2-3 cseppet, hogy 

elősegítsük az energiát és a vitalitást
• Tegyünk egy-két cseppet az arctonikhoz, hogy 

üdébbnek nézzen ki a bőr

30050001 15 ml-es üveg

KIEMELT TERMÉK

fenyőtömjén 
dōTERRA tömjén illóolaj a természetben talált Boswellia carterii, 
frereana és sacrasfa gyantájából gőz-desztillációval kinyert illóolaj. 
Különösen nagyra értékelte az ókori világ az illatáért és az egészségre 
ható tulajdonságáért, kedvenc illóolaj a modern wellness szakemberek 
körében a többféle érzelmi és fizikai egészségre való 
alkalmazhatóságáért.

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.10. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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FELHASZNÁLÁSI MÓDOK  Belélegezve  Helyileg, bőrön  Belsőleg

BŐRÉRZÉKENYSÉG  Helyileg, bőrön, hígítás nélkül (NEAT)  Hígítandó gyermekek vagy érzékeny bőrűek számára (SENSITIVE)  Csak hígítva, helyileg (DILUTE)

DOUGLAS FIR  
(DUGLÁSZFENYŐ) 
ILLÓOLAJ
Pseudotsuga menziesii

A dōTERRA Duglászfenyő illóolaj fenntartható forrásból 
eredő, fiatal, még tobozt nem termő fákból származik, így 
kémiai összetétele magas béta-pinénben és észterekben.
• Pihentető masszázsélményt nyújt
• Elősegíti a tiszta légutakat és a könnyű légzést
• Hangulatemelő és elősegíti a koncentrációt

31590001 5 ml-es üveg

EUCALYPTUS  
(EUKALIPTUSZ)
ILLÓOLAJ
Eucalyptus radiata

Az eukaliptusz leveleiből származó eukaliptusz illóolaj 
számos jótékony hatású vegyületből áll.
• Helyezzünk 1-2 cseppet a kezünkbe, és mélyen 

lélegezzük be, hogy tisztítsuk az elménket
• Adjunk egy cseppet a hidratálóhoz és alkalmazzuk a 

bőrön frissítő előnyeiért
• Tegyünk néhány cseppet a reggeli zuhanyhoz frissítő, 

üdítő hatásáért 

30060001 15 ml-es üveg

FENNEL, SWEET  
(ÉDESKÖMÉNY)
ILLÓOLAJ 
Foeniculum vulgare

Az ánizs illatú édesköményt évszázadokon keresztül 
tonikként használták, sok jó tulajdonsága van az 
egészségre. 
• Támogathatja a tüdők és a légutak egészségét*
• Belsőleg használva támogatja az egészséges 

emésztést*
• Elősegítheti az egészséges anyagcsere, májműködés 

és vérkeringés támogatását* 

41290001 15 ml-es üveg

„ Már a kupak tetejének levétele után azonnal tudtam, hogy a borókabogyó az egyik kedvenc illóolajam lesz. Amikor 
stressz ér, ez a kedvenc olajam, amit párologtatok. A metszően kristálytiszta illat, amit a természet tömörítve tett 
egy kis üvegbe nem is lehetne jobb!” 
Caitlyn C., Chester, Virginia, USA 

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  11. OLDAL
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FRANKINCENSE  
(TÖMJÉN)
ILLÓOLAJ  Legnépszerűbb

Boswellia carterii, frereana, éssacra

Talán a legértékesebb az ősi olajok között, a tömjén 
rendkívül sokrétű felhasználása és tulajdonsága miatt. 
• Segítséget nyújthat a bőrhibák megjelenésének 

csökkentésében és frissíti a bőrt
• Zöldségkapszulában fogyasztva 1-2 csepp 

támogatja az egészséges sejtműködést*
• Talpon használva elősegíti a pihenést és 

támogatja az érzelmi egyensúlyt

30070001 15 ml-es üveg

GERANIUM 
(MUSKÁTLI)
ILLÓOLAJ
Pelargonium graveolens

A hangulatkiegyenlítő hatásáról ismert muskátli 
gyakran használt bőrápoló szerekben is.
• Közvetlenül alkalmazzuk a bőrön, vagy készítsünk 

aromaterápiás arcgőzfürdőt, ami szépítheti a bőrt
• Használjuk közvetlenül zuhanyozás után, hogy 

simább legyen a bőr
• Tegyünk egy pár cseppet a samponhoz vagy 

kondicionálóhoz, hogy egészséges, fénylő hajat 
kapjunk 

30090001 15 ml-es üveg

GINGER  
(GYÖMBÉR) 
ILLÓOLAJ
Zingiber officinale

A gyömbér ismert édes, citrusszerű illatáról és az 
emésztésre való pozitív hatásáról.
• Elősegítheti a hányinger leküzdését és támogatja 

az egészséges emésztést*
• Antioxidáns védelmet nyújt*
• Segítséget nyújthat a puffadság érzés 

csökkentésében és a néha előforduló emésztési 
zavarok csökkentésében*

30080001 15 ml-es üveg

GRAPEFRUIT  
(GRÉPFRÚT)
ILLÓOLAJ
Citrus X paradisi

A grépfrút frissít, energizál és ismert tisztító 
tulajdonságairól.
• Tegyünk egy cseppet az arctisztítónkhoz, hogy 

javítsuk a bőrhibák megjelenésének előfordulását
• Olajpárologtatással növelhető a súlycsökkentés 

alatti motiváció
• Az ívóvízhez tett egy-két csepp illóolaj 

támogathatja az egészséges anyagcserét*

30100001 15 ml-es üveg

HELICHRYSUM  
(OLASZ SZALMAGYOPÁR)
ILLÓOLAJ
Helichrysum italicum

Az egyik legértékesebb és legkeresettebb olajat, az 
olasz szalmagyopárt az örökzöld gyógynövény 
virágfürtjeiből desztillálással nyerik ki.
• Alkalmazza az arcon, hogy csökkentse a ráncok 

megjelenését és hogy elősegítse a ragyogó, 
fiatalos arcbőr kinézetét

• Enyhítő érzést kelthetünk a halánték és a tarkó 
masszírozásával

• Elősegítheti az egészséges anyagcserét *

30410001 5 ml-es üveg

JUNIPER BERRY  
(BORÓKABOGYÓ)
ILLÓOLAJ
Juniperus communis

A borókabogyó fás, fűszeres aromájával a történelem 
során már többször elénk tárta tradícionális és az 
egészségre való jótékony hatásait.
• Elősegíti az egészséges vese és húgyuti 

működést*
• Csökkenti a bőrhibák megjelenését
• Természetes tisztítóként és méregtelenítőként 

működik *
• Természetes tisztító étrendként tegyünk egy-két 

cseppet az ivóvízhez, vagy citrus italokhoz

49290001 5 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.12. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS

ÖNÁLLÓ ILLÓOLAJOK | TÖMJÉN — TEAFA



LAVENDER  
(LEVENDULA) 
ILLÓOLAJ  Legnépszerűbb

Lavandula angustifolia

A a levendulát évezredeken át nagy becsben tartották 
az összetéveszthetetlen aromás és az egészségre ható 
tulajdonságai miatt.

• Széles körben használt nyugtató tulajdonságai miatt
• Belsőleg csökkentheti a feszültség érzést*
• Elősegíti a feszültség érzés enyhítését*
• Belsőleg elősegítheti a nyugodt alvást

30110001 15 ml-es üveg

LEMON 
(CITROM) 
ILLÓOLAJ  Legnépszerűbb

Citrus limon

Ez az egyik legnépszerűbb olaj, ami többféleképpen 
használható és számos előnyeiről jól ismert. A citrom 
héjából hidegsajtolással nyerik ki, hogy megőrizze finom 
jellegét és hatékony tulajdonságait. 
• Tisztítja a levegőt és a konyhai munkafelületeket
• Természetesen tisztítja a szervezetet és segíti az 

emésztést*
• Elősegíti az egészséges légzést*

30120001 15 ml-es üveg

LEMONGRASS 
(INDIAI CITROMFŰ) 
ILLÓOLAJ
Cymbopogon flexuosus

Az indiai citromfüvet már régóta használják az ázsiai és 
karibi konyhaművészetben finom citromos íze és 
aromája miatt. Az indiai citromfűnek számos egészséget 
támogató előnye van.
• Segíti az egészséges emésztést
• Csökkenti az izomfájdalmakat
• Tisztítja és feszesíti a bőrt

30130001 15 ml-es üveg

LIME 
(ZÖLDCITROM) 
ILLÓOLAJ
Citrus aurantifolia

A zöldcitrom az erős citrus illatával egy újabb kedvenc 
olaja lehet. Hatékony antioxidáns, mely segíti az 
egészséges immunrendszert.
• Támogatja az egészséges immunrendszert *
• Pozitívan befolyásolja a hangulatot frissítő, élénkítő 

tulajdonságaival
• Gyakran használt belső méregtelenítőként
• A víz ízesítéséhez, és az antioxidáns támogatás 

fokozáshoz tegyünk egy cseppet az ivóvízünkhöz*

30870001 15 ml-es üveg

MARJORAM 
(MAJORANNA)
ILLÓOLAJ
Origanum majorana

A több néven is ismert „wintersweet” vagy a 
„hegyek öröme” mindkét, a gasztronómiai és az 
egészséges előnyei miatt gyakran használt illóolaj. 
• Becsben tartott nyugtató tulajdonságai miat és 

pozitív hatást gyakorol az idegrendszerre
• Elősegíti az egészséges immunfunkció 

támogatását*
• Támogathatja az egészséges szív-és érrendszer 

funkcióját*
• Előnyös a szív- és érrendszerre

30140001 15 ml-es üveg

MELALEUCA 
(TEAFA)
ESSENTIAL OIL  Legnépszerűbb

Melaleuca alternifolia

A Melalueca, vagy ismertebb nevén teafa 90 
különböző vegyületből áll és alkalmazása 
határtalan. 
• Híres a bőr tisztító és fiatalító tulajdonságáról
• Elősegíti az egészséges immunrendszer 

működését
• Véd a környezeti és szezonális fenyegetések 

ellen

30150001 15 ml-es üveg

 KIEMELT TERMÉK

Levendula 
A sokféle nyugtató tulajdonságáról ismert 
levendula a legszélesebb körben használt olaj  
a világon. Mindössze 4,5 dl olajhoz több, mint  
22 kg virágra van szükség.

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  13. OLDAL

Ö
N

Á
LLÓ

 ILLÓ
O

LA
JO

K



MELISSA 
(ORVOSI CITROMFŰ)
ILLÓOLAJ
Melissa officinalis

Legritkább olajunk, az orvosi citromfű édes, friss, 
citrus-szerű illatú és széles körű előnyös 
tulajdonságokkal rendelkezik.
• Elősegítheti az egészséges immunrendszer 

támogatását*
• Nyugtatja a feszültséget és az idegeket 
• Elősegíti az érzelmi egészséget 

30850001 5 ml-es üveg

MYRRH  
(MIRHA)
ILLÓOLAJ
Commiphora myrrha

A történelem során a mirhát számos módon 
használták a meditációtól — a balzsamozásig. A mirha 
a mai napig gyakran ajánlott.
• Erős tisztító hatású, különösen a száj és torok 

kezelésére
• Nyugtatja bőrt: elősegíti a sima, fiatalos kinézetet
• Párologtatva elősegítheti a tudatosságot és 

hangulatemelő lehet

30160001 15 ml-es üveg

ÖNÁLLÓ ILLÓOLAJOK | ORVOSI CITROMFŰ — HAWAII SZANTÁLFA

OREGANO   Legnépszerűbb  
(SZUROKFŰ)
ILLÓOLAJ
Origanum vulgare

A szurokfű leveléből kivont illóolajat számos 
hagyományos előnnyei miatt használják.
• Támogatja az egészséges emésztést*
• Támogatja az egészséges légzést *
• Elősegítheti az egészséges immunrendszer 

támogatását*
• Hatékony tisztító hatása miatt használt

30180001 15 ml-es üveg

PATCHOULI  
(PACSULI) 
ILLÓOLAJ
Pogostemon cablin

A pacsuli olaj könnyen felismerhető gazdag édes 
pézsma-illatáról.
• Kiegyensúlyozó hatást gyakorolhat az 

érzelmekre
• Elősegíti a sima, sugárzó arcbőr kinézetét
• Tegyük a napi hidratálókrémhez, hogy segítse a 

bőrhibák megjelenésének csökkentését 

30890001 15 ml-es üveg

PEPPERMINT   Legnépszerűbb  
(BORSMENTA)
ILLÓOLAJ
Mentha piperita

Az egyik legkeresettebb olajunk, a borsmenta 
sokrétű, az egészségre jó hatással bíró 
tulajdonságokkal rendelkezik. 
• Támogatja az emésztőrendszer egészségét *
• Segítséget nyújt a puffadás, a bélgáz, és az 

alkalmi emésztési zavarok csökkentésében*
• Támogatja az egészséges légzőrendszer 

működését és a tiszta légzést*

30190001 15 ml-es üveg

PEPPERMINT BEADLET ÚJ KISZERELÉS!  
(BORSMENTAGYÖNGYÖK) 
Tapasztalja meg a frissítő, élénkítő 
borsmentát, a kényelmes, gyorsan oldódó 
borsmenta gyöngyöcskékben.
• Elősegíti az orális és légzőszervei egészséget 
• Enyhíti a gyomorpanaszokat
• A borsmentagyöngy a borsmenta olaj minden 

előnyével rendelkezik

31570001 125 db gyöngy

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.14. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS



ROMAN CHAMOMILE  
(RÓMAI KAMILLA)
ILLÓOLAJ
Anthemis nobilis

A legsokoldalúbb a kamillák között, a római kamilla 
olaját a növény kicsi, fehér, százszorszép-szerű 
virágaiból vonják ki. 
• A bőrre, az elmére és a testre nyugtató hatású*
• Támogatja az egészséges gyulladásos választ
• Segítheti az egészséges immunrendszer 

támogatását*

30800001 5 ml-es üveg

ROSEMARY  
(ROZMARING)
ILLÓOLAJ
Rosmarinus officinalis

Az ókori görögök, rómaiak, egyiptomiak és zsidók 
évszázadokon keresztül szentnek tartották és nagyra 
becsülték a rozmaringot. A rozmaringot számtalan 
célra használják.
• Támogatja az egészséges légzőszervek funkcióját 
• Segítséget nyújthat az egészséges emésztésben*
• Segítséget nyújthat az ideges feszültség és a 

fáradtág csökkentésében*

30200001 15 ml-es üveg

SANDALWOOD  
(SZANTÁLFA) 
ILLÓOLAJ
Santalum album

Több ezer éves használatát bizonyító 
dokumentációval és az alkalmazási módok széles 
spektrumával a szantálfa leginkább: 
• Elősegíti az egészséges, sima bőr kinézetét
• Csökkenti a bőrhibák megjelenését
• Kedélyjavító

30210001 5 ml-es üveg

SANDALWOOD, HAWAIIAN 
(HAWAII SZANTÁLFA) 
ILLÓOLAJ
Santalum paniculatum

A hawaii szantálfa a dōTERRA megújuló forrása. A 
hawaii szantálfa többféle előnyökkel rendelkezik. 
• Elősegíti az egészséges haj és bőr kinézetének 

javítását
• Gyakran használt meditálás alatt hangulatjavító 

es nyugtató hatásai miatt
• Lefekvéskor alkalmazzuk a nyakon és a vállon a 

pihentetőbb alvásért. 

41860001 5 ml-es üveg

„A szantálfa robosztus illatú, nyugtató hatású. 
Olyankor használok egy pár csöppet a talpon vagy 
az olajpárologtatóban, amikor nem működik az 
önfegyelem. Fantasztikus eredményeket érek el 
vele: a paciens hangulata teljesen megváltozik, én 
pedig arra tudok koncentrálni, amire kell.” 
Jacqueline L., Victoria, Ausztrália

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  15. OLDAL
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WHITE FIR  
(JEGENYEFENYŐ) 
ILLÓOLAJ
Abies alba

A fa puha tűleveleiből származó jegenyefenyő olaj 
leginkább enyhítő, nyugtató hatásáról ismert.
•  A stabilitás érzését kelti
• Megerőltető tevékenység után, masszírozzuk a bőrbe 

enyhítő, nyugtató hatásáért

30250001 15 ml-es üveg

WILD ORANGE   Legnépszerűbb  
(VADNARANCS) 
ILLÓOLAJ
Citrus sinensis

A narancshéjból hidegen sajtolva, a vadnarancs kiválóan 
alkalmas energetizálásra és élénkítésre.
• Hatékony tisztító tulajdonság
• Tegyünk egy csepp vadnarancs, borsmenta és 

tömjénölajat tenyerünkbe, dörzsöljük össze 
tenyerünket és mélyen lélegezzük be energizáló 
aromájáért 

30170001 15 ml-es üveg

SPEARMINT  
(FODORMENTA)
ILLÓOLAJ  ÚJ!

Mentha spicata

A fodormenta széles körben használt az 
emésztésre való jó tulajdonságaiért,valamint 
élelmiszerek és italok ízesítő hatásáért.
• Támogatja az emésztést és segítséget nyújt a 

néha előfoduló hányinger csökkentésében*
• Elősegít egy egyfajta fókuszérzetet és 

hangulatemelő
• Ízesítésre tegyünk egy-két cseppet bármilyen 

desszerthez, salátához vagy főételhez

31610001 15 ml-es üveg

THYME  
(KAKUKKFŰ) 
ILLÓOLAJ
Thymus vulgaris

A kakukkfű, bár legtöbben fűszerként ismerik, egy 
értékes hatékony olaj.
• Támogatja az egészséges immunrendszert*
• Párologtatva elősegíthetjük az éberséget
• Támogatja a bőrtisztítást

30220001 15 ml-es üveg

VETIVER  
(VETIVERFŰ) 
ILLÓOLAJ
Vetiveria zizanioides

A vetivert gazdag, egzotikus, összetett illata miatt 
széles körben használják parfümökben.
• A vetiver magas szeszkviterpénekben, amelyek 

kiegyensúlyozó hatást nyújtanak
• Használjuk egy nyugtató aromamasszázs 

részeként 
• Használjuk földes alapú illatáért párologtatóban 

használt kedvenc keverékünkkel

30430001 15 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.16. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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KIEMELT TERMÉK

Nepáli kúszó fajdbogyó 
A dōTERRA Co-Impact Sourcing (mindkét félnek 
előnyére váló beszerzés) kezdeményezése 
lehetővé tette, hogy a kúszó fajdbogyót egy új 
forrásból, Nepálból szerezzük be, ahol vadon nő a 
a kúszó fajdbogyó és egy kis vidéki falu közössége 
takarítja be, majd szintén a közösség tulajdonában 
levő lepárló berendezésekkel desztillálják. Ez a 
folyamat létrehoz egy megnövekedett gazdasági 
lehetőséget Nepál legkülsőbb vidéki régióiban is.

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK  Belélegezve  Helyileg, bőrön  Belsőleg

BŐRÉRZÉKENYSÉG  Helyileg, bőrön, hígítás nélkül (NEAT)  Hígítandó gyermekek vagy érzékeny bőrűek számára (SENSITIVE)  Csak hígítva, helyileg (DILUTE)

WINTERGREEN  
(KÚSZÓ FAJDBOGYÓ) 
ILLÓOLAJ
Gaultheria fragrantissima

A legtöbb fogyasztó ismeri aromáját és ízét,cukorkákban és 
rágógumikban használt a leggyakrabban.
• Gyakran használt a száj higiéniájára
• Nyugató, felmelegítő-érzést keltő hatásáért 

tornagyakorlatok és fizikai munka után masszírozzuk 
vele a kezeket, a hátat és a lábakat

• Párologtassuk édes, hangulatemelő aromájáért

31620001 15 ml-es üveg

YLANG YLANG  
(ILANG ILANG)
ILLÓOLAJ
Cananga odorata

Az Ilang-ilang, bár híres a kitűnő illatáról és parfümök 
összetevőjeként régóta fontos szerepet játszik, számos 
előnyéről ismert.
• Antioxidáns támogatást nyújt*
• Keverjünk néhány csepp Ilang-ilangot dōTERRA 

frakcionált kókuszolajjal és masszírozzuk a hátat és a 
vállakat, hogy csökkentsük a mindennapos stressz 
hatásait 

30240001 15 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  17. OLDAL
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A természet orvosságos szekrénye — a dōTERRA 
Házipatika csomag 10 illóolajat és keveréket tartalmaz, 
a “jobb közérzet” nélkülönözhetetlen kellékeit, amelyek 
a szülők napi szükségletei lehetnek, hogy természetes 
módon gondoskodjanak családjukról. Családjával együtt 
tapasztalja meg az Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű 
illóolajok végtelen felhasználási lehetőségeit.

HÁZIPATIKA CSOMAG  Legnépszerűbb

Ez a gyűjtemény 10 önálló illóolajat és olajkeveréket tartalmaz, amivel a család mindennapi 
egészségügyi szükségletéhez, egyszerű és biztonságos módszereket kínál.
• Tíz db 5 ml üveg — önálló olajak és keverékek

Levendula®
Citrom
Borsmenta

Teafa
Szurokfű
Fenyőtömjén

Deep Blue®
Breathe
DigestZen®

On Guard®

• Lista az illóolajok használatáról szóló javaslatokkal

20560001 10 db 5 ml-es üvegs

18. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS

HÁZIPATIKA



LEMON (CITROM)
ILLÓOLAJ 

Tisztít és frissít
• Támogatja a légzésfunkciót*
• A levegő frissítésére és 

hangulatjavításra párologtassa 
szobában

• Konyhai pultok és rozsdamentes 
acél tisztítására használható

• Vízbecsöppentve belsőleg 
tisztítja a szervezetet

OREGANO  
(SZUROKFŰ) 
ILLÓOLAJ

Természetes immunrendszer 
erősítő
• Periodikusan használhat néhány 

csöppet kapszulában az 
immunrendszer erősítésére*

• Belsőleg az egészséges 
légzésfunkció támogatására*

• Ez az olaj részese lehet a havi 
emésztőrendszer tisztításának*

DIGESTZEN®
EMÉSZTŐRENDSZERI 
KEVERÉK

Az emésztőrendszer 
támogatására
• Utazások alkalmával, vagy 

amikor új ételt próbálunk ki, 
vegyünk be DigestZen, hogy 
enyhítsük az esetleges 
gyomorpanaszokat

• A jobb emésztés érdekében 
használja étkezés közben

• Az egészséges tápcsatorna 
fenntartásához tegyük vízhez, 
vagy teához *

PEPPERMINT  
(BORSMENTA)
ILLÓOLAJ

Hűt és frissít
• Egészséges szájöblítőként 

használja vízben oldva citrommal
• Mélyen belélegezve élénkíti a 

tüdőt és az éberségérzetet
• Testhőmérséklet csökkentésére 

tegye szórófejes flakonba és fújja 
be a testet

• Levendulával használjuk a tarkón 
és a homlokon, hogy elősegítsük 
a pihenésérzetet

DEEP BLUE® 
NYUGTATÓ KEVERÉK

Izmok és ízületek támogatására
• Sportolás, napi testmozgás előtt 

és után kenjük be az izmokat és 
az ízületeket

• Hűtő, enyhítő masszázsként 
használjuk bázisolajjal

dōTERRA ON GUARD®
VÉDŐ KEVERÉK

Természetes védekezés
• Higítva használjuk tisztító 

szájöblítőként és gargalizáljunk 
vele reggel és este 

• Kiegészítő immunredszer-
támogatásért vegyünk be egy 
pár cseppet zöldségkapszulába 
téve*

• A levegőben levő kórokozók 
ellen használja 
olajpárologtatóban

• Az őszi és téli hónapokban 
párologtassuk a lakásban, vagy 
az irodában

LAVENDER  
(LEVENDULA)
ILLÓOLAJ 

A mindent nyugtató olaj
• Párologtassuk, vagy használjuk 

külsőleg az érzelmek 
nyugtatására

• Masszírozzuk a hátat vagy a 
talpat, csöppentsünk egy 
cseppet a párnára lefekvés előtt

• Használjuk külsőleg az időleges 
bőrirritációkra

MELALEUCA  
(TEAFA)
ILLÓOLAJ

Előnyös a bőrre
• Használja bőrhibák, kiütések és 

napi tisztálkodásra
• Használjuk samponnal és 

kondícionálóval az egészséges 
fejbőr és az egészséges haj 
kinézetéért

• Fürdés, úszás és edzés után 
használja lábon és körmön 

dōTERRA  
BREATHE
LÉGZŐSZERVET  
TÁMOGATÓ KEVERÉK

Támogatja az egészséges 
légzést
• Alkalmazzuk helyileg a 

mellkason, hogy elősegítsük a 
tiszta légutakat és a könnyű 
légzést

• A jobb alvás érdekében alvás 
előtt használja 
olajpárologtatóban

• A szezonváltozások alatt 
alaklmazzuk a talpon és a 
mellkason 

FRANKINCENSE (FENYŐTÖMJÉN) ILLÓOLAJ

Az óvilág egyik legbecsesebb illóolaja, a tömjén a család egészségügyi ellátásának elengedhetetlen 
kiegészítője lehet. A dōTERRA exkluzív tömjénje hatékony, sokoldalú és kedvelt alternatív megoldást 
biztosít számos alkalmazáshoz — ha nem biztos abban, hogy mit használjon, használja a tömjént!
• Levendulával és borsmentával alkalmazva a tarkón és a homlokon elősegíthetünk egy pihentető érzést
• Kapszulában belsőleg használva támogatja az egészséges sejtek mőködését*
• Használja hordozóolajjal vagy a kedvenc arcápolókrémmel a szebb, ragyogóbb arcbőrért 
• Aromás és bőrfelületi kezelése segítheti a hangulatot és a tudatállapot
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*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  19. OLDAL
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dōTERRA
TOUCH OLAJKEVERÉKEK
Az illóolajokban található jótékony előnyök eljuttatása és az érzékeny bőr védelmére a megfelelő 
egyensúly megtalálása nemcsak tudomány, hanem művészet is. A dōTERRA Touch elérte ezt az 
egyensúlyt. Bemutatjuk a kilenc legnépszerűbb olajokból álló frakcionált kókuszolajalappal készült, 
könnyen használható dōTERRA Touch 9 ml-es golyós keveréket. Ideális érzékeny bőrű gyermekek és 
felnőttek számára, készen áll a gyors használatra, így azonnal hozzájuthat az illóolajok előnyeihez. 
Élvezze a kényelmet és a dōTERRA Touch előnyeit.

dōTERRA TOUCH™ CSOMAG

21190001 Kilenc db 9 ml golyós

DIGESTZEN® 
TOUCH KEVERÉK

 
A dōTERRA Touch DigestZen 
tökéletes utazó társ lehet könnyű 
használata miatt gyomorpana-
szok, és hányinger esetén.

31780001 9 ml golyós

DEEP BLUE® 
TOUCH KEVERÉK

 
Tapasztaljuk meg a 
szabadalmazott Deep Blue® 
illóolaj e gyengéd formulájának 
előnyeit, amelynek használata 
tökéletes gyermekek és felnőttek 
számára.

31810001 9 ml golyós

dōTERRA BREATHE™ 
TOUCH KEVERÉK

 
dōTERRA Touch Breathe a 
Breathe illóolaj és a frakcionált 
kókuszolaj tökéletes 
egyensúlyban levő keveréke a 
könnyed légzés érzésére.

31820001 9 ml golyós

20. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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LEVENDULA 
TOUCH KEVERÉK

 
Széles körben használt nyugtató 
hatásai miatt, a dōTERRA Touch 
Lavender kényelmes, nyugtató 
hatást kelthet a bőrön, egyben 
nyugtathatja az elmét.

31660001 9 ml golyós

BORSMENTA 
TOUCH KEVERÉK

 
Borsmenta — dōTERRA Touch 
Peppermint bármikor, bárhol 
használható, ha az enegiaszintün-
ket hirtelen emelni kell és ha 
tisztító és hűtő hatását szeretnénk 
megtapasztalni.

31670001 9 ml golyós

TEAFA 
TOUCH KEVERÉK

 
Tökéletes egyensúlya a teafa 
illóolaj és a frakcionált kókuszolaj 
keverékének. A dōTERRA Touch 
Melaleuca érzékeny bőrűek 
számára is ideális.

31680001 9 ml golyós

dōTERRA ON GUARD® 
TOUCH KEVERÉK

 
dōTERRA On Guard-Élvezze az 
On Guard illóolaj — keverék 
egyedülálló aromáját és hatékony 
előnyeit az új kényelmes golyós 
kiszerelésben.

31790001 9 ml golyós

TÖMJÉN 
TOUCH KEVERÉK

 
A dōTERRA Touch Frankincense 
gyorsan és könnyen használható 
egész nap a kiegyensúlyozottabb 
érzést keltő hatásáért.

31800001 9 ml golyós

SZUROKFŰ 
TOUCH KEVERÉK

 
A dōTERRA Touch Oregano 
gyengédebb megoldás az 
érzékeny bőrűek számára a már 
jól ismert és kedvelt szurokfű 
illóolaj előnyeinek élvezetére.

31770001 9 ml golyós
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ÉRZELEMKEZELŐ KEVERÉK 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

• Illóolaj-párologtatóban aromás használatra

• Használjunk 1-2 cseppet tenyerünkben, dörzsöljük 
össze, és lélegezzük be mélyen (ne nyúljunk a 
szemhez)

• Higítsuk és alkalmazzuk az aromaterápiás pontokon, 
mint a tarkón, csuklón és a szív fölött

EMOTIONAL AROMATHERAPY SYSTEM
21140001 6 db 5 ml-es üveg

dōTERRA MOTIVATE™
BÁTORÍTÓ KEVERÉK

Csalódott, zavarja néhány dolog a munkahelyén? 
Kudarcot érez a legjobb erőfeszítések ellenére is és 
megrendült a bizalma? Vagy a rossz helyre alapozott 
bizalom gyakran cinikussá tette, ahelyett hogy 
igazából önmaga legyen? Akkor álljon meg egy percre, 
és kezdje újra a dōTERRA Motivate Encouraging Blend 
(bátorító keverékkel) a menta és citrus illóolajokkal. A 
dōTERRA Motivate segítséget nyújt a kreatív energiák 
szabadon engedésére és újra bátorságot ad a belülről 
fakadó önbizlomra. Legyen bátor és emelje a mércét 
— megvalósíthatja álmát! 
• A borsmenta, mandarin (Clementine), koriander, 

bazsalikom, Yuzu, orvosi citromfű, rozmaring, 
vanília

• Elősegíti a bizalom, a bátorság, és a hit érzéseit
• Ellensúlyozza a negatív érzelmeket, a kétséget, a 

pesszimizmust, és a cinizmust

31740001 5 ml-es üveg

dōTERRA CHEER™
HANGULATEMELŐ KEVERÉK

Mindenki tudja, hogy a vidám hozzáállás elsimíthatja 
az élet kihívásaival szemben érzett rossz hangulatot, 
ugye? Ettől függetlenül néha nincs az a pozitív 
hozzáállás, amely elég lenne ahhoz, hogy elkerüljük a 
rossz hangulatot. A dōTERRA Cheer hangulatemelő 
keverék a citrusfélék és a fűszernövények illóolajai, 
melyek lendületet adnak ahhoz hogy vidámabbnak és 
pozitívabbnak érezzük magunkat, amikor rossz a 
hangulatunk. A kellemes friss illat optimizmussal 
töltheti el a nap bármely szakában. 
• Vadnarancsot, szegfűszeget, csillagánizst, citrom 

myrtlet, zdravetzt (bolgár muskátli),szerecsendiót, 
vaníliát, gyömbért és fahéjkérget tartalmaz

• Támogatja az optimista hangulatot, és a jókedvet
• Ellensúlyozza a negatív érzelmeket, és a rossz 

hangulatot 

31720001 5 ml-es üveg

dōTERRA PASSION™
INSPIRÁLÓ KEVERÉK

Elvesztette a szenvedélyt? Túl sok még a jóból is 
kiszámíthatóvá és unalmassá válhat idővel. A 
dōTERRA Passion Inspiráló keveréke a fűszer- és 
gyógynövény illóolaj-keverék segít feléleszteni az 
izgalmat az életében. A dōTERRA Passion olajjal ismét 
felfedezhetjük a merészséget, hogy valami újat 
kipróbáljunk, valamint megújult örömmel fedezzük fel 
az életünkben levő jelenlegi pozitív hatásokat.
• Frakcionált kókuszolaj, kardamom, fahéjkéreg, 

gyömbér, szegfűszeg, szantálfa, jázmin, vanília, és 
Damiana (Turnera diffusa) keveréke

• Felkelti az izgalom, a szenvedély és az öröm 
érzéseit

• Ellensúlyozza a negatív érzéseket, mint az unalom 
és az érdektelenség

31760001 5 ml-es üveg

dōTERRA
EMOTIONAL AROMATHERAPY™  
SYSTEM (ÉRZELEMKEZELŐ  
AROMATERÁPIÁS KÉSZLET)
A dōTERRA Emotional Aromatherapy System hat olyan gondosan kialakított egyedi illóolaj-keveréket 
tartalmaz, amelyek célzottan az érzelmi egészség előnyére szolgálnak. Minden finom keverék Tanúsított, 
Tiszta, Terápiás Minőségű illóolajokat tartalmaz, amelyek belélegezve, vagy helyileg alkalmazva segíthetik 
a változó hangulat kiegyensúlyozását. Csak néhány csepp ezekből a természetesen összetett, illatos 
keverékekből mély érzelmi válaszokat válthat ki, hogy segítsen elengedni a terheket, hogy vigaszt és 
bátorítást találjunk, vagy arra inspirál, hogy újra szenvedéllyel álmodjunk.
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dōTERRA FORGIVE™
MEGÚJULÁS KEVERÉK 

Cipel olyan terhet, ami csak nő és idővel egyre 
nehezebb? Nem lenne jobb, ha elengedné, hogy a jövő 
elé haragtól mentesen és bűntudat nélkül nézzen? Ha 
készen áll az előrelépésre, a dōTERRA Forgive 
Renewing Blend (megbocsájtás-elengedés, megújulás 
keverék) a fa és gyógynövény illóolaj segít felfedezni a 
megbocsátás, elengedés, és továbblépés felszabadító 
hatását. Kezdje a holnapot megkönnyebbülten és 
megelégedetten a Forgive Renewing keverékkel.
• Tartalmaz luc, bergamott, borókabogyó, mirha, 

Arborvitae, Nootka fa, kakukkfű és citronella 
olajakat

• Elősegítia a nyugalom, a megkönnyebbülés és a 
türelem érzését

• Ellensúlyozza a harag és a bűntudat negatív 
érzelmeit

31750001 5 ml-es üveg

dōTERRA CONSOLE™
VIGASZTALÓ, NYUGTATÓ KEVERÉK

Valaminek, vagy valakinek az elvesztése mélyen 
felkavaró és fájdalmas lehet. A szavakkal ki 
nem mondott érzelmek, és a megválaszolatlan 
kérdések aggodalmat és kiegyensúlyozatlanságot 
okozhatnak. A dōTERRA Console vigasztaló, 
nyugtató virág és fa illóolajok-keveréke segítséget 
nyújthat a szomorúság feloldásában és megteheti 
az első lépéseket egy reményteljes út felé veztő 
érzelmi gyógyulás felé.
• Tömjén, pacsuli, Ilang-ilang, Labdanum, 

Amyris, szantálfa, rózsa és osmanthus 
keveréke

• Támogatja a vigasz és remény érzését
• Ellensúlyozza a gyász alatt érzett negatív 

érzéseket, szomorúságot és reménytelenség 
érzétét

31730001 5 ml-es üveg

dōTERRA PEACE™
BÉKÉS MEGGYŐZŐDÉS  
ÉS NYUGALOM KEVERÉKE

Az élet szorongó pillanatai a túlterheltség, és a 
félelem érzéseivel töltik el? A dōTERRA Peace 
meggyőző, békésen nyugtató hatású virág és 
menta illóolajok keveréke egy pozitív emlékezte-
tőt adnak arra, hogy nem kell tökéletesnek lenni 
ahhoz, hogy megtaláljuk a belső békét. Lassítsunk, 
vegyünk mély levegőt, és találjuk meg ismét a ki-
egyensúlyozott önmagunkat. A „minden rendben 
lesz” azzal kezdődik, hogy hiszünk benne — és 
hiszünk a néhány csepp Peace Reassuring Blend 
keverékben. 
• Vetiver, levendula, Ilang-ilang, tömjén, 

muskotályzsálya, majoranna, Labdanum és 
fodormenta keveréke

• Elősegíti a békés meggyőződés és nyugodtság 
érzetét

• Ellensúlyozza az izgatott és félelemmel töltött 
érzelmeket 

31710001 5 ml-es üveg
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AROMATOUCH™ TECHNIKA 
CSOMAG   ÚJ DOBOZ!

Növelje a CPTG® illóolajok előnyeit úgy, 
hogy beépíti az AromaTouch® Technikát 
saját, egészséges életmód filozófiájába. 
Ez a készlet 8 db CPTG 5 ml-es kiszerelésű 
olajat tartalmaz, amit az AromaTouch 
Technika során használhat. Tartalmaz még 
egy AromaTouch áttekintő ismertető 
füzetet és egy prezentációs dobozt. A 
készlet megvásárlásakor kap egy  
115 ml–es dōTERRA® frakcionált 
kókuszolajat ajándékba.

20570001 nyolc 5 ml-es üvegs

A dōTERRA Aroma Touch™ Technika egyszerű, 
“lépésről lépésre” módszer a terápiás osztályú 
illóolajok külső alkalmazására, mely mély, egész 
testre kiható egészségmegőrző élményt nyújt.

Az AromaTouch–Technika készlet tartalmaz egy 5 ml-es 
kiszerelésű dōTERRA Balance™ Grounding — érzelmi 
egyensúlyt támogató keveréket, levendulát, teafát, 
dōTERRA On Guard® védő keveréket, AromaTouch® 
masszázskeveréket, Deep Blue® nyugtató keveréket, 
vadnarancsot, borsmentát és 115 ml frakcionált 
kókuszolajat. Ezenkívül tartalmaz egy összefoglaló 
könyvecskét egy szép bemutató dobozban. Az 
AromaTouch technika kezdő felhasználók és a képzett 
szakemberek számára egyaránt megnyerő, új korszakot 
jelent az illóolajok alkalmazásának és egészségügyi 
előnyeinek szempontjából.

„Imádom anyukákon és apukákon 
végezni az AromaTouch-Technikát, mert 

tudom, hogy alkalmazni fogják saját 
családjukon. Mindenki nyer vele.” 

Peggy S., Utah, USA
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AROMATOUCH® 
MASSZÁZSKEVERÉK

Ez a szabadalmazott masszázs-keverék 
egyesíti az illóolajok jól ismert nyugtató és 
pihentető hatásait.
• Bazsalikom, grépfrút, ciprusfa, majoranna, 

borsmenta, és levendula illóolajokat 
tartalmaz

• Lazítja az izmokat, és csökkenti a 
feszültséget

31200001 15 ml-es üveg

dōTERRA BALANCE™
ÉRZELMI EGYENSÚLY-KEVERÉK

A Balance — a dōTERRA érzelmi egyensúly 
keveréke — meleg, fás illatával, nyugodt, jó 
közérzetet teremt.
• Lucfenyő,kámfor (Hoo Wood, 

Cinnamomum camphor), fenyőtömjén, 
gilisztaölő varádics, és kék kamilla 
illóolajokat tartalmaz

• Elősegíti az egész test nyugalmát
• A nyugalom és a kiegyensúlyozottság 

érzését kelti

31010001 15 ml-es üveg

dōTERRA BREATHE®

LÉGZŐSZERVET TÁMOGATÓ 
KEVERÉK

A Breathe olyan hatékony illóolaj-keveréket 
tartalmaz, amely fenntartja a légutak 
tisztaságának érzetét és a könnyű légzést.
• A keverék babérlevelet, borsmentát, 

eukaliptuszt, teafát, citromot, raven 
sara-t és kardámom-t tartalmaz

• Fenntartja a tiszta légutak és a könnyű 
légzés érzetét

• Elősegíti a szezonális veszélyek 
csökkentését

• Párologtassuk vagy lélegezzük be 
közvetlenül, amikor erősebbek a 
környezeti veszélyek

A Breathe légzőszervi cukorka és a 
Breathe Vapor Stick megtalálható a 39. 
oldalon

49370001 15 ml-es üveg

Szabadalmazott 
ILLÓOLAJ-KEVERÉKEK
A dōTERRA® illóolaj-keverékek szabadalmazott formulák, célzott egészségmegőrző 
felhasználásokhoz. Egyesítik a modern tudomány kutatásait és a terápiás illóolajokkal 
kapcsolatos sokéves tapasztalatot. Minden egyes formulában tökéletes egyensúlyt alkotnak a 
különböző növények élő energiái, hogy növeljék a termékek hatékonyságát, melyek kizárólag 
CPTG (Tanúsított, Tiszta Terápiás Minőség) illóolajokat tartalmaznak.
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ILLÓOLAJ-KEVERÉKEK  
Gyorsrefencia táblázat
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AROMATOUCH® Masszázs keverék 31200001

ciprus, majoránna, borsmenta, bazsalikom, grépfrút, levendula

dōTERRA BALANCE® Érzelmi egyensúly-keverék 31010001

lucfenyő, Ho Wood (Cinnamomum camphor), fenyőtömjén, gilisztaölő varádics, és frakcionált kókuszolajalapba kevert kék kamilla illóolajokat tartalmaz

dōTERRA BREATHE™ Légzőszervet támogató keverék 49370001

babérlevél, borsmenta, eukaliptusz, ravensara, eafa, citrom, kardámom

CITRUS BLISS® Pezsdítő keverék 31020001

vadnarancs, citrom, grépfrút, mandarin, bergamott, mandarin, klementin, vanília abszolú

CLARYCALM® Havi keverék nőknek 35270001

muskotályzsálya, levendula, bergamott, római kamilla, cédrusfa, ilang-ilang, geránium, édeskömény, sárgarépamag, palmarosa, barátcserje

DEEP BLUE® Izmokat és ízületeket nyugtató keverék  Legnépszerűbb 31050001

wintergreen, kámfor, borsmenta, baradicskóró, német kamilla, olasz szalmagyopár, osmanthus

DIGESTZEN® Emésztést segítő keverék  Legnépszerűbb 31030001

Gyömbér, borsmenta, tárkony, édeskömény, kömény, koriandermag, ánizs

ELEVATION Hangulatemelő-keverék 31040001

lavandin, mandarin, elemi, citrom mirtusz, citromfű, Ilang-ilang, osmanthus, szantálfa

HD CLEAR® Külsőleg használandó keverék 49400001

fekete köménymagolaj, rózsafa, teafa, eukaliptusz, muskátli, és litsea olajak

IMMORTELLE Öregedést lassító keverék  Új Kiszerelés! 37140001

tömjén, szantálfa, levendula, mirha, olasz szalmagyopár, rózsa

INTUNE® Figyelmet és koncentrációt elősegítő keverék 41840001

Amyris, pacsuli, tömjén, zöldcitrom, ilang-ilang, hawaii szantálfa, római kamilla

dōTERRA ON GUARD® Immunerősítő keverék  Legnépszerűbb 31100001

Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, Rosemary

PASTTENSE® Feszültségoldó keverék 31350001

(wintergreen, levendula, borsmenta, tömjén, koriander, majoránna, római kamilla, bazsalikom, rozmaring)

PURIFY Tisztító keverék 31060001

citrom, zöldcitrom, fenyő, citronella, teafa, korianderzöld

dōTERRA SERENITY® Nyugtató keverék 31090001

(levendula, édes majoránna, római kamilla, Ilang-ilang, szantálfa, vanília bab kivonattal)

SLIM & SASSY® Anyagcsere keverék  Legnépszerűbb 31370001

grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér, fahéj (Cinnamom)

TERRASHIELD® Környezetbarát rovarriasztó keverék 31190001

15 szabadalmaztatott CPTG illóolaj-keverék, tiszta, frakcionáltkókuszolaj-alapban

WHISPER™ Női keverék 31080001

pacsuli, bergamott, szantálfa, fahéj, vetiver, Ilang-ilang szantálfa, rózsa, jázmin, cistus, frakcionált kókuszoljba kevert kakaó abszolútomokkal, és vanília

ZENDOCRINE® Méregtelenítő keverék 31460001

szegfűszeg, grépfrút, rozmaring, muskátli

ÉRZELEMKEZELŐ AROMATERÁPIA OLAJKEVERÉK
dōTERRA CHEER™ Hangulatemelő keverék 31720001

vadnarancs, szegfűszeg, csillagánizs, citrom Myrtle, szerecsndió, gyömbér, fahéjkéreg, vanília, Zdravetz (bolgár muskátli)

dōTERRA CONSOLE™ Vigasztaló, nyugtató keverék 31730001

tömjén, pacsuli, Ilang-ilang, Labdanum, Amyris, szantálfa, rózsa, Osmanthus

dōTERRA FORGIVE™ Megújulás keverék 31750001

borsmenta, mandarin (clementine), koriandermag, bazsalikom, Yuzu, orvosi citromfű, rozmaring, vanília

dōTERRA MOTIVATE™ Bátorító keverék 31740001

kardámom, fahéjkéreg, gyömbér, szegfűszeg, szantálfa, jázmin, vanília, Damiana, frakcionált kókuszolajban

dōTERRA PASSION™ Inspiráló keverék 31760001

Frakcionált kókuszolaj, kardamom, fahéjkéreg, gyömbér, szegfűszeg, szantálfa, jázmin, vanília, és Damiana (Turnera diffusa) keveréke

dōTERRA PEACE™ Békés meggyőződés és nyugalom keveréke 31710001

vetiverfű, levendula, Ilang-ilang, tömjén, muskotályzsálya, majoránna, Labdanum, fodormenta
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„ A DigestZen az életmentő olajam! 
Amikor nem alszom eleget, a gyomrom 
begörcsöl. Nem alszom jól, ha a férjem 
nincs otthon, mert a munkája 
megköveteli, hogy távol legyen és ez 
sajnos gyakrabban előfordul, mint 
amennyit itthon van. A DigestZen olajat 
rendszeresen használom, mert segítséget 
nyújt a gyomor nyugtatásában azok alatt 
a hosszú hetek alatt, amikor a férjem 
távol van. ” 
Jennifer B., Eagle River, Alaska

CITRUS BLISS®
ÉLÉNKÍTŐ KEVERÉK

A Citrus Bliss harmonikus keveréke egyesíti a népszerű 
citrus illóolajok hatékony előnyeit.
• Vadnarancs, citrom, grépfrút, mandarin, bergamott, 

citrus tangerina, és citrus Klementina illóolajok 
összetétele egy csipetnyi vaníliával

• Segítséget nyújt a stessz csökkentésében
• Pozitívan befolyásolja a hangulatot, energiát serkentő 

és frissítő tulajdonságú

31020001 15 ml-es üveg

CLARYCALM®
HAVI KEVERÉK NŐKNEK

A ClaryCalm egy egyedüli illóolaj-keverék, amely 
kifejezetten hölgyeknek készült.
• A keverék összetevői: Clary Sage, levendula, 

bergamott, római kamilla, cédrusfa, Ilang-ilang, 
muskátli, édeskömény, palmarosa, sárgarépamag, és 
barátcserje illóolajok

• Hűtő és nyugtató hatást biztosít
• Elősegíti a kellemetlen fokozott érzelmek 

csökkentését

35270001 10 ml golyós

DEEP BLUE®  Legnépszerűbb

IZOMLÁZAT ENYHÍTŐ KEVERÉK

A Deep Blue nyugtató hatást biztosít, amely azonnal 
érzékelhető
• Kenjük be a derék táj izmait emelgetés után
• Használjuk a térdeken és a lábakon edzés előtt 

és edzés után
• Masszírozzunk egy pár cseppet hordozóolajban 

elkeverve a növőben levő gyermek lábizmaiba 
lefekvés előtt

A Deep Blue kenőcs és a Deep Blue Polyphenol 
Complex a 34. oldaon található

31050001 5 ml-es üveg

31380001 10 ml golyós

DIGESTZEN®  Legnépszerűbb

EMÉSZTŐRENDSZERI-KEVERÉK

A DigestZenben levő jól ismert illóolajok az 
emésztési előnyőket nyújtó tulajdonságaikról 
ismertek.
• Szabadalmaztatott illóolaj-keveréket tartalmaz, 

melynek összetevői: gyömbér, borsmenta, 
tárkony, édeskömény, kömény, koriander és ánizs

• Elősegíti az egészséges emésztést*
• Támogatja az egészséges gyomor-béltraktus 

fenntartását*
• Támogatja a felfúvódás kellemetlen érzésének 

csökkentését és a néha előfoduló emésztési 
zavart*

A DigestZen lágyzselatin-kapszulák az 53. oldalon, 
a DigestZent rágható tabletták az 56. oldalon 
találhatók

31030001 15 ml-es üveg

ELEVATION
HANGULATJAVÍTÓ KEVERÉK

Az Elevation a hangulatemelő illóolajok 
szabadalmazott keveréke.
• Összetevői: lavandin, levendula, mandarin (Citrus 

Tangerina), elemi, citrom, mirtusz,orvosi 
citromfű, Ilang- ilang, osmanthus, és hawaii-
szantálfa illóolajok

• Emeli a hangulatot és növeli a vitalitást
• Elősegíti a pozitív és energizáló hangulatkeltést

31040001 15 ml-es üveg
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HD CLEAR®
LOKALIZÁLT KEZELÉSRE VALÓ 
KEVERÉK

A helyi kezelésre vagy általában a bőrön bárhol 
használható HD Clear keverékben levő 
illóolajokkal elősegíti a tiszta és egészséges bőr 
kinézetét.
• Egyedülálló fekete köménymagolaj 

keveréket és kámfor (Hoo Wood-
Cinnamomum Camphora), teafa, 
eukaliptusz, muskátli, és Litsea CPTG® 
illóolajokat tartalmaz

• Támogatja a tiszta, üde bőrt
• Elősegíti a pattanások csökkentését

49400001 10 ml golyós

IMMORTELLE   Új Kiszerelés!

ÖREGEDÉST GÁTLÓ KEVERÉK

Ez a hatékony illóolaj táplálja és elősegíti a bőr 
simább, ragyogóbb és fiatalosabb kinézetének 
fenntartását.
• Olyan megújító erejű, ritka illóolajokat 

tartalmaz, mint a tömjén, hawaii szantálfa, 
levendula, mirha, olasz szalmagyopár és 
rózsa

• Támogatja a finom vonalak és ráncok 
megjelenésének csökkentését

• Elősegíti a bőr öregedés látható jeleihez 
tartozó tényezők csökkentését

37140001 10 ml golyós

INTUNE®
FIGYELMET ÉS KONCENTRÁCIÓT 
ELŐSEGÍTŐ KEVERÉK

Gondosan kiválasztott, szabadalmazott 
illóolajok együttes keveréke, mely felélénkíti a 
koncentráció képességet és segítheti az 
egészséges gondolatot.
• Tartalmaz: Amyrist, pacsulit, fenyőtömjént, 

zöldcitromot, Ilang-ilangot, hawaii 
szantálfát, római kamillát

• Javítja és fenntartja az egyfajta figyelmet.
• Rendkívüli segítséget nyújthat mindazok 

számára, akik figyelme elkalandozik, vagy 
fáradt

41840001 10 ml golyós

dōTERRA ON GUARD®
VÉDŐ KEVERÉK

Az dōTERRA On Guard az immunrendszer 
támogatására egyedülálló aromájával illatos, 
természetes és hatékony alternatívát kínál a szintetikus 
anyagokat tartalmazó készítményekkel szemben.*
• Vadnarancsot, szegfűszeget, fahéjat, eukaliptuszt 

és rozmaring illóolajokat tartalmaz
• Elősegíti az immunrendszer egészséges 

működését*
• Támogatja a szervezet természetes antioxidáns 

védelmét*
• Méregtelen tisztíkószerként konyhafelületeken, 

valamint a levegőfertőtlenítésére párologtatva 
biztonságosan használható.*

Az dōTERRA On Guard lágyzselatin-kapszulák a 36. 
oldalon,  
az dōTERRA On Guard torokvédő cukorkák a 38. 
oldalon találhatók

31100001 15 ml-es üveg

dōTERRA ON GUARD®  
GYÖNGYÖCSKE
Az immunredszer támogatására a dōTERRA On Guard 
egyedülálló aromájával illatos, természetes és hatékony 
alternatívát kínál a szintetikus lehetőségekkel 
szemben.*
• Támogatja az immunrendszer egészséges 

működését*
• Biztosítja az On Guard védő keverék kényelmes 

fogyasztási módszerét
• Felfrissíti a leheletet

31580001 125 db gyöngyöcske

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  29. OLDAL
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PASTTENSE®
FESZÜLTSÉGOLDÓ KEVERÉK

A PastTense egy jellegzetes illóolaj-keverék, mely 
enyhíti a feszültséggel és szorongással — járó 
kellemetlen érzéseket.
• Tartalmaz CPTG® wintergreen, levendula, 

borsmenta, fenyőtömjén, koriandermag, 
majoránna, római kamilla, bazsalikom és 
rozmaring illóolajokat

• Segítséget nyújt a stresszérzet enyhítésében
• Segíti az érzelmek nyugtatását
• Kényelmes, golyós kiszerelésben kapható

31350001 10 ml golyós

PURIFY 
TISZTÍTÓ KEVERÉK

A Purify célja, hogy mérgező anyagok adalékai 
nélkül természetesen csökkentse a kellemetlen 
szagokat.
• Tartalmaz: citrom, zöldcitrom, szibériai fenyő, 

osztrák fenyő, citromfű, teafa, és koriander levél 
illóolajokat

• Frissítő illatával megsemmisíti a kellemetlen 
szagokat és tisztítja a levegőt

• Véd a környezet ártalmai ellen

31060001 15 ml-es üveg

dōTERRA SERENITY®
NYUGTATÓ KEVERÉK

A Serenity nyugtatja az elmét, és a testet, 
használatával elérhető a kipihent jó közérzet.
• Tartalmaz levendula, majoránna, római kamilla, 

ilang ilang és hawaii szantálfa illóolajokat, 
valamint vanília babot

• Tökéletes kikapcsolódási lehetőséget teremt 
megújító aromájával

• Elősegíti az alváshoz szükséges pihenést és 
nyugalmi állapotot.*

31090001 15 ml-es üveg

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK  Belélegezve  Helyileg, bőrön  Belsőleg

BŐRÉRZÉKENYSÉG  Helyileg, bőrön, hígítás nélkül (NEAT)  Hígítandó gyermekek vagy érzékeny bőrűek számára (SENSITIVE)  Csak hígítva, helyileg (DILUTE)

30. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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WHISPER™ 
KEVERÉK NŐKNEK

Hozzon létre egy kellemes és egyedi, személyes illatot a 
legvonzóbb CPTG® illóolajokkal.
• Bergamott, ilang-iylang, pacsuli, fahéj,labdanum, Vetiver, 

hawaii szantálfa, rózsafa, vanília, jázmin, Kakaó Absolutes 
illóolajokat tartalmaz egy frakcionált kókuszolaj alapban

• Melegítő aroma, csábítja az érzékeinket
• A nap folyamán elősegíti a nyugalomérzetet*

31080001 5 ml-es üveg

ZENDOCRINE®
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK

A Zendocrine illóolaj keverék támogatja a szervezet 
természetes méregtelenítő képességét.*
• Tangerine (citrus tangerina), rozmaring, muskátli 

borókabogyó és a koriander illóolajok keveréke
• A szervezetre tisztító és méregtelenítő hatású
• Segíti a máj, a vese, a vastagbél, a tüdő és a bőr* 

egészséges tisztító és szűrő funkcióit*
A Zendocrine lágyzselatin-kapszulák az 57. oldalon 
találhatók

31460001 15 ml-es üveg

SLIM & SASSY® 

AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉK 
ANYAGCSERE KEVERÉK

Segítse az Ön által kitűzött ideális testsúly eléréséhez 
szükséges célokat betartani a Slim & Sassy szabadalmazott 
illóolaj keverékkel. 
• Grépfrút, a citrom, borsmenta, gyömbér, és fahéj 

illóolajokat tartalmaz*
• Elősegíti az egészséges anyagcserét*
• Csökkentheti az éhségérzetet*
• Nyugtatja a gyomrot*
• Nyugtatja a gyomrot és segíti a kedélyállapotot*
A Slim & Sassy lágyzselatin-kapszulák az 59. oldalon 
találhatók

31370001 15 ml-es üveg

TERRASHIELD®
KÖRNYEZETBARÁT ROVARRIASZTÓ  
KEVERÉK

Egy egészen kis mennyiségű szuper koncentrált TerraShield 
hatékony környezetbarát védelmet nyújt.
• A gondosan kiegyensúlyozott, szabadalmaztatott 

illóolaj-keverék egy frakcionált kókuszolaj alapban van
• Hatékony rovarriasztóként működik
• Segíti a rovarriasztást

31190001 15 ml-es üveg

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  31. OLDAL
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LOTUS OLAJPÁROLOGTATÓ 
ÚJ TERVEZÉS!

Az új tervezésű Lotus olajpárologtató modern és 
elegáns. Használatával a dōTERRA illóolajok előnyeit 
gyorsan megtapasztalhatja.
• Három különböző időbeállítási lehetőség: 1, 2, és 3 

óra, valamint az éjszakai fény lehetőségének 
beállítása

• Akár 30 négyzetméter területet is fed
• Dekoratív darab bármely otthonban vagy irodában

33160005 EU dugó

33160015 UK/Írország dugó

33160017 Írország dugó

AROMATIKUS HASZNÁLAT

PETAL OLAJPÁROLOGTATÓ
A dōTERRA Petal olajpárologtató egy kis, 
felhasználóbarát párologtató, mely családjának 
egészségvédő előnyöket kínál az otthonában. A 
pihentető pára és a lágy, fehér fény ideális az éjszakai 
párologtatásra. Akár 30 négyzetmétert is fedezhet 
vele. A Petal olajpárologtató három, személyre 
szabott különböző időre állítható be: 1, 2 és 4 órás 
időtartamra.
• 1, 2 és 4 órás időtartamra állítható
• Lágy, fehér LED fény 
• Páraterjedési területe kb. 30 m²
• A kényelmes olajpárologtató egyszerű, és 

könnyen kezelhető

33150005 EU dugó

33150015 UK/Írország dugó

ZENBOW OLAJPÁROLOGTATÓ 
A Zenbow egyik előnye a színváltós 
hangulatvilágítás, amely a szivárvány színeivel hűvös, 
illatos, pihentető párát bocsát ki 4 órán keresztül. 
Beállítható a kedvenc színre, de a világítás is 
kikapcsolható.
• Színváltós
• 4 órán keresztül használható
• Beállítható a szín, vagy teljesen kikapcsolható a 

világítás

33110005 EU dugó

33110015 UK/Írország dugó

33110017 Írország dugó

Petal olajpárologtató Lotus olajpárologtató

dōTERRA CLOUD™ OLAJPÁRO-
LOGTATÓ ÚJ!!

A dōTERRA Cloud ™ egy víztelen olajpárologtató, 
amely gyorsan áthatja a levegőt a dōTERRA CPTG® 
illóolajokkal, és intenzív aromás élményt nyújt. Ez a 
kicsi, de rendkívül tartós olajpárologtató kizárólag a 
dōTERRA részére készült, amely szabadalmaztatás 
alatt álló technológiával jelentős pára-diffúzióval és 
minimális zajjal működik.
• Mikro levegő-pumpát és szabadalmaztatás 

alatt álló technológiát hasznosít
• Egyenesen olajat párologtat (nincs szükség 

vízre)
• Választható fehér LED világítás
• Bambusz-alapon
• Három különböző párabeállítás: kibocsátás, 

működtetési időtartam és szünet
• Órákban kifejezett működtethető idő: 1, 2, 3, 4, 

5, 6
• Időzíthető 1-10 percig
• Szünet 1-10 percig
• Terület: 55,74 m²
• További 2 csomag olajtartó fúvóka külön is 

kapható
• Cloud Olajpárologtató

33300005 EU dugó

33300015 UK/Írország dugó

3330001ý Írország dugó

2 DARAB OLAJTARTÓ FÚVÓKA 
33330000 2 olajtartó fúvóka

dōTERRA Cloud olajpárologtató

AZ ILLÓOLAJOK  
AROMATIKUS HASZNÁLATA
A CPTG® illóolajok használhatók aromatikusan és helyileg a bőr felületén. dōTERRA nagy segítséget 
nyújt az illóolajok különböző felhasználási lehetőségének kiaknázásával, mint a legkiválóbb termékek 
kínálatának tradicionális és technológiailag fejlett alkalmazási módszereivel, a modern olajpárologta-
tókkal. Az illóolajok különböző módszereinek alkalmazása különlegessé, egyedivé teheti minden egyes 
illóolajról szerzett tapasztalatunkat. A legbiztonságosabb alkalmazásokért az illóolajok gyorsreferen-
cia-táblázata feltétlenül ajánlott.

32. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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BELSŐ HASZNÁLATRA

ÜRES ZÖLDSÁGKAPSZULÁK
Testreszabhatja a táplálékkiegészítő 
protokollt a gyorsan és egyszerűen 
felszívódó zöldségkapszulákba tett 
illóolajokkal.
•  Nem tartalmaz tartósítószert, zselatint, 

búzát, cukrot, keményítőt, tejterméket, 
és állati termékeket

• Semleges növényi összetevőkből készült, 
nem zavarják az emésztést

• 160 db HPMC kapszulát tartalmaz

34100001 160 db HPMC kapszula

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULA

FRAKCIONÁLT 
KÓKUSZOLAJ

Keverje össze a dōTERRA frakcionált 
kókuszolajat a kedvenc dōTERRA illóolajával, 
mellyel saját, könnyen felszívódó keveréket 
kap. 
• A pehelykönnyű bőrpuhító nyugtatja a 

bőrt a pórusok eltömődése nélkül
• Lokális terápiákra ideálisan kombinálható 

az illóolajokkal 
• Teljesen oldható minden illóolajjal; 

szagtalan, színtelen, és nem szennyezi a 
ruhát

30260001 115 ml-es üveg

KÉZ ÉS TESTÁPOLÓ KRÉM
Ez az illatmentes, teljesen természetes 
krém tökéletesen hidratálja a bőrt.
• Illatmentes, könnyű krém — tökéletes 

bőrhidratáló 
• Keverjük össze a kedvenc 

illóolajunkkal, hogy élvezzük az olajok 
előnyeit 

• Biztosítja a bőr számára fontos 
antioxidánsokat, növényi kivonatokat, 
és humektánsokat (a bőr egyik 
hidratáló faktorát)

• Keresztes virágú zöldségkivonatokat 
tartalmaz, melyek segítik a bőr 
természetes védekezőképességét

36100001 200 ml-es tubus

1 CSOMAGBAN

36110005
Három darab 
200 ml-es tubus

KÜLSŐLEG

 Zenbow olajpárologtató 

doterra.com  33. OLDAL

ESSZEN
C

IÁ
LIS H

A
SZN

Á
LA

T



Mozogjon,  
sportoljon tovább
DEEP BLUE® 
TERMÉKEKKEL
A dōTERRA® nyugtató kombinációjú CPTG Tanúsított, 
Tiszta, Terápiás Minőségű kúszó fajdbogyó, kámfor, 
borsmenta, gilisztaölő varádics, német kamilla, olasz 
szalmagyopár és osmanthus illóolaj- keveréke képezi 
a dōTERRA Deep Blue szabadalmaztatott keverékét. 
Kapható krém, golyós és étrend-kiegészítő formában 
(az étrend-kiegészítő gilisztaölő varádics nélkül), a 
Deep Blue nyugtató és célzott hatást biztosít.

DEEP BLUE®  Legnépszerűbb

AZ ÍZŰLETEK ÉS IZMOK  
NYUGTATÓ KEVERÉKE

A Deep Blue azonnali enyhülést nyújthat.
• Kenjük be a derék táj izmait emelgetés után
• Használjuk a térdeken és a lábakon edzés előtt 

és edzés után
• Masszírozzunk egy pár cseppet 

hordozóolajban elkeverve a növő félben levő 
gyermek lábizmaiba lefekvés előtt

31050001 5 ml-es üveg

31380001 10 ml golyós

DEEP BLUE® KRÉM
AZ IZŰLETEK ÉS IZMOK  
NYUGTATÓ KEVERÉKE
A Deep Blue nyugtató keverékkel készült Deep Blue kenőcs 
nyugtató, hűsítő hatású.
• A Deep Blue szabadalmazott illóolaj-keverékek és egyéb 

hatékony összetevők készítménye
• Hűti vagy melegíti a problémás területet
• Tökéletes a családi vagy baráti kör atlétái számára. Hidratáló 

bőrpuhítóval kevert, nem hagy maga után zsíros érzést
• Hűsítő, nyugtató érzést kelt a célzott területeken

38900001 120 ml

DEEP BLUE® KRÉMMINTA 
Célzott kényelmet biztosít a 10 db Deep Blue Rub mintával. 
Örömmel megoszthatja bárkivel a hatékony nyugtató 
tulajdonságú mintákat sproteseményeken, tornatermekben 
vagy egyszerűen útközben.
• Tíz db 2 ml-es fóliacsomag
• Deep Blue nyugtató keverék
• Egyszerű megosztani és kényelmes, útközben is 

könnyen használható

38950001 tiz darab 2 ml-es minta

DEEP BLUE  ÚJ!

POLYPHENOL™ COMPLEX
Az új Deep Blue étrend-kiegészítő, klinikailag tesztelt 
polifenolokat tartalmaz, hogy segítse az izomlázzal és az 
ízületekkel járó kellemetlen érzéseket.
• A szabadalmaztatás alatt álló, gyorsan ható Boswellia 

kivonatról kimutatták, hogy segítheti az ízületeket ért 
kellemetlen érzéseket és az ízület funkcióit

• Tartalmaz szabadalmazott, standardizált gyömbér 
kivonatot, kurkumint, rezveratrolt, és más polifenolokat

• Megnyugtatja az ízületeket és izmokat ért kellemetlen 
érzéseket

• Párhuzamosan használható a Deep Blue krém vagy a 
Deep Blue illóolaj nyugtató keverékkel

34360001 60 db zöldségkapszula

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.34. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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Gyors és effektív
CORRECT-X®

Tömjén, olasz szalmagyopár, teafa, cédrusfa, valamint levendula CPTG® illóolajok alkotják a 
doTERRA Correct-X alapját. Ez a többfunkciós, teljesen természetes kenőcs elősegíti a 
bőrnyugtatást és tisztán tartja, amíg elősegíti a bőrirritációból való kilábalást. A Correct-X 
nedvességet biztosít védelmet nyújtva a sérüléssel kapcsolatos további problémák ellen, 
miközben nyugtatja és hidratálja a bőrt. Ez a kőolaj és tartósítószer-mentes kenőcs gyorsan 
felszívódik, gyengéd és nem irritál, így ideális az érzékeny bőrre.

CORRECT-X®
ESSZENCIÁLIS KENŐCS
A Correct-X teljesen természetes anyagokból 
készült külsőleg alkalmazható kenőcs, amely:
• Hatékony illóolajokkal segíti elő a különböző 

bőrproblémák nyugtatását, egyben hidratál
• Gyorsan felszívódik, gyengéd és nem irritál, 

így ideális az érzékeny bőrre
• Tisztán tartja a bőrt, amíg elősegíti a 

bőrirritációból való kilábalást
• Tartsuk kéznél játszótéren, 

sporteseményeken, vagy kempingezés 
közben

60110001 15 ml

Előzzük meg a hónaljszagot a
dōTERRA® TERMÉSZETES  
DEZODORÁVAL

dōTERRA  
TERMÉSZETES DEZODOR
A dōTERRA természetes dezodor teljesen természetes alapanyagokból 
készült formula, átitatva ciprus, teafa, cédrusfa, és bergamott illóolajokkal. 
A hatékony, testszag kialakulását gátló termék friss, tiszta illatot hagyva 
maga után férfiak és nők számára egyaránt használható. 
• A ciprusfa, teafa, cédrusfa és bergamott illóolajok tisztító előnyöket 

biztosítanak, és elősegítik a kellemetlen hónaljszag csökkentését
• A méhviasz és a kókuszolaj védő és bőr-tápláló tulajdonságairól 

ismert, az egyedülálló formula könnyen alkalmazható, könnyedén 
siklik

• A kókuszolaj tápláló tulajdonságokkal rendelkező zsírsavakat 
tartalmaz, melyek képesek a bőrt simán és egészségesen tartani

• A Shea vaj hidratál és gyorsan beszívódik a bőrbe, hozzájárulva a 
termék zsírmentes könnyű állagához

• Alkohol, alumínium, parabén, mesterséges színező és 
illatanyagmentes

37420001 50 g
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dōTERRA ON GUARD®   Legnépszerűbb  
VÉDŐ KEVERÉK

Az On Guard az immunrendszer támogatására 
egyedülálló aromájával illatos, természetes és hatékony 
alternatívát kínál a szintetikus anyagokat tartalmazó 
készítményekkel szemben.
• Vadnarancsot, szegfűszeget, fahéjat, eukaliptuszt 

és rozmaring illóolajokat tartalmaz
• Elősegíti az immunrendszer egészséges működését
• Véd a környezeti veszélyek ellen
• Biztonságosan használható konyhai felületek 

tisztítására, mint egy vegyszermentes tisztítószer, 
valamint olajpárologtatóban, a légkör tisztítására

31100001 15 ml-es üveg

dōTERRA ON GUARD® 
GYÖNGYÖCSKE 
Az On Guard gyöngyöcskék egyszerű és kényelmes 
módja az On Guard védő keverék immunerősítő 
előnyeinek kihasználására.
• Támogatja az immunrendszer egészséges 

működését*
• Biztosítja az On Guard védő keverék 

kényelmes fogyasztási módszerét
• Felfrissíti a leheletet

31580001 125 db gyöngyöcske

ÚJ ÜVEG!

dōTERRA ON GUARD®+  
LÁGYZSELATIN-KAPSZULA
VÉDŐ KEVERÉK
Az dōTERRA On Guard+ lágyzselatin-kapszula tartalmazza a 
szabadalmazott dōTERRA On Guard illóolajokat, valamint a 
fekete bors, szurokfű, és orvosi citromfű olajakat, hogy 
hatásosabban támogasssa az immunrendszert. Az dōTERRA 
On Guard+ nagyszerű immunerősítő és egyben támogatja az 
egészséges immunrendszert, amikor olyan szezonális 
veszélyeknek van kitéve a szervezet, mely egyébként 
gyöngíthetné azt.
•  Elősegíti az egészséges immunrendszer támogatását és 

fenntartását
• Védi a szervezetet a szezonális veszélyekkel szemben
• Támogatja az egészséges vérkeringést és a légzőszerv 

működését

35420001
60 db vegetáriánus 
lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

Támogassa az immunrendszerét*
dōTERRA ON GUARD® TERMÉKEKKEL
Az On Guard a dōTERRA® egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb CPTG Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű 
illóóolaj keveréke. Ez az illóolaj keverékek szabadalmazott kombinációja: a vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz 
és a rozmaring, aktív szereplője a kórokozók elleni védelem frontvonalának. Az On Guard olajkeveréket beépítették 
számos dōTERRA® termékbe, hogy a lehető legkülönbözőbb módon ki lehessen használni annak hatékony előnyeit. 

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.
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 dōTERRA ON GUARD® HABZÓ  
KÉZMOSÓ KÉT DARAB HABADAGOLÓVAL

38070005 5 dl kézmosó folyadék 2 db habadagolóval

SZIMPLA UTÁNTÖLTŐ FOLYADÉK
38010001 5 dl kézmosó folyadék

DUPLA CSOMAG UTÁNTÖLTŐ FOLYADÉK

38020005 2 db 5 dl kézmosó folyadék

dōTERRA ON GUARD® 
HABZÓ KÉZMOSÓ
Tartsa tisztán és védje kezeit a hatékony dōTERRA On Guard illóolaj-
keverékkel. 
• A praktikus 5dl-es kiszerelés 2db 2,5dl-es habadagolót tölt meg
• Immunerendszer támogató On Guard védő keverékkel készült
• Mérgezőanyagoktól mentes, a környezetre biztonságos 

 

 

  

dōTERRA ON GUARD®  
TISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM
Az dōTERRA On Guard védő keverékkel dúsított 
dōTERRA On Guard tisztitó koncentrátum ideális 
természetes tisztítószer.
• A praktikus 5dl-es kiszerelés 2db 2,5dl-es 

habadagolót tölt meg
• Immunerendszer támogató On Guard védő 

keverékkel készült
• Mérgezőanyagoktól mentes, a környezetre 

bizonságos

38140001 355 ml

dōTERRA ON GUARD® 
MOSÓSZER
Az dōTERRA On Guard mosószer egy természetes 
alapú, erősen koncentrált (6X ) mosószer, amely 
hasznosítja az dōTERRA On Guard védő keverék, 
valamint a bio-eredetű enzimek erejét és nagyon 
szépen tisztítja a ruhát.
• A környezetbarát mosószer segít megtisztítani a 

ruhát a szennyeződésektől.
• 10 ml dōTERRA On Guard védő keveréket 

tartalmaz, a tisztító hatás fokozására
• Minden egyes üvegben 64 adag mosószer van
• 1 adag =1 evőkanál (nagy teljesítményű 

mosógépre)
• Csodálatos készítmény a foltok áztatására is

38980001 947 ml
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dōTERRA ON GUARD® 
TOROKVÉDŐ CUKORKÁK
Maradjon egészséges a téli szezonban a 
kényelmes immunrendszert támogató 
torokvédő cukorkákkal.
• Segíti az alkalmi, száraz torok 

nyugtatását
• Immunrendszert támogató dōTERRA 

On Guard védőkeveréket tartalmaz
• Teljesen természetes szerves cukornád 
• dōTERRA On Guard védő keverékkel és 

barna rizs sziruppal készült

34050001 30 db cukorka

dōTERRA ON GUARD® 
TERMÉSZETES 
FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM
Óvatosan tisztítsuk meg a fogakat, 
kihasználva a terápiás-osztály minősítésű 
dōTERRA On Guard illóolaj-keverék további 
előnyeit.
• A fluoridmentes formula segíti a lepedékek 

lerakódásának csökkentését
• Az egyedülálló fahéj és menta ízű, xylitollal 

készült fogkrém frissíti és tisztítja a 
leheletet és a fogkefét

• dōTERRA Az On Guard illóolaj védő 
keverék előnyeivel dicsekszik

38910001 113 g tubus

41910005 három db 113 g tubus

ON GUARD® FOGFEHÉRÍTŐ  
FOGKRÉMMINTÁK
Az dōTERRA On Guard fogfehérítő fogkrém 
csodálatos előnyeit könnyű megosztani az új, 
kényelmes kiszerelésű mintákkal. Egyszerre 10 
ismerősével, barátjával oszthatja meg a 
fogkrémmintákat.
• Kényelmes, egy borítékban 10 db minta 
• Ugyanaz a fogkrém, mint a teljes méretű tubus
• Egyszerű megosztani és kényelmes az 

utazásoknál

39000001 10 db minta, egyenként 2 g-os boríték
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dōTERRA BREATHE® 
LÉGZŐSZERVET SEGÍTŐ KEVERÉK

A T S

Ez a fantasztikus dōTERRA illóolaj-keverék segíti a 
tiszta légzést és az egészséges légzőszerv 
működését.
• A szabadalmazott keverék babérlevelet, 

borsmentát, eukaliptuszt, teafát, citromot, 
ravensara-t és kardámom-t tartalmaz. 
Fenntartja a tiszta légutakat és a légzést

• Elősegíti az általános egészséges légzőszervi 
működést

• Tökéletes az éjszakai párologtatásra, elősegíti a 
nyugodt, pihentető alvást

49370001 15 ml-es üveg

A mély légzésnek tisztító, felszabadító, és élénkítő hatása van. Élénkíti az elménket, és energiával 
látja el a testünket. Az élet legfontosabb feltétele, az életerő biztosítéka. A dōTERRA Breathe-ben 
található figyelemre méltó illóolaj-keverék fenntartja a tiszta légutak és a könnyű légzés érzéseit, 
különösen akkor, ha a légzőszervi szezonális veszélyek magasak. Ennek a hatékony keveréknek a 
hatása bármikor, bárhol gyorsan élvezhető az új, könnyű alkalmazású dōTERRA Breathe Vapor 
Stick-kel.

A légzőszerv támogatása dōTERRA®

BREATHE™ TERMÉKEKKEL

dōTERRA BREATHE®  
LÉGZŐSZERVI CUKORKA
Ez a CPTG® illóolajokat tartalmazó cukorka 
kényelmes módja a légzőszervekre előnyös hatású 
illóolajok használatának.
• A szabadalmazott keverék tartalmaz: citrom, 

borsmenta, eukaliptusz, kakukkfű, orvosi 
citromfű és kardámom olajokat

• Elősegíti a légzést és fenntartja a tiszta 
légzőszervek működését 

• Támogatja az általános légzőszervi 
egészséget

35460001 30 db cukorka

dōTERRA BREATHE® VAPOR STICK
Élvezze a kényelmet a gyors felszívódású, és könnyen 
használható Breathe Vapor Stick-kel. Ezzel az 
egyedülálló módszerrel bármikor, bárhol használhatóvá 
válik. 
• Fenntartja a a könnyű és tiszta légzés érzetét
• Hűsítő, nyugtató érzést biztosít

34290001 12,5 g
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Egészséges, ragyogó bőr 
dōTERRA® VERÁGE™  

TERMÉKEKKEL
A dōTERRA Veráge exkluzív bőrápoló kollekciója természetes bőrápoló termékekből áll, amelyek táplálják 
a bőrt, elősegítik a bőr látható öregedésének csökkentését, ugyanakkor elősegítik a bőr rugalmasságát. 
A Veráge növényi alapanyagokból álló fejlett technológiai folyamata elősegíti a bőr optimális lipid 
egyensúlyát — ugyanez az egészséges egyensúly található meg az egészséges, fiatalos megjelenésű 
bőrben. Minden termék a Föld igazi ajándéka: tápláló növényi kivonatokból, tiszta és hatékony illóolajokból 
és kiválasztott természetes alapanyagokból áll. A Veráge Skin Care kollekciót a hasznos, természetes 
bőrápoló tulajdonságai miatt szeretni fogja.

VERÁGE | ARCTISZTÍTÓ — BŐRÁPOLÓ KOLLEKCIÓ
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VERÁGE™ CLEANSER  
(ARCTISZTÍTÓ)
Az egészséges, sima bőr a Veráge actisztítóval 
kezdődik. Ez a természetes arctisztító gél frissebbé, 
fiatalosabbá teszi az arcbőrt.
• Vadnarancs, teafa és bazsalikom CPTG® 

illóolajakkal dúsított, mely gyengéden tisztít és 
föllazítja a szennyeződéseket

• Élénkíti és tisztítja a bőrt, míg a természetes 
bőrpuhító táplál és hidratál

37380001 60 ml

VERÁGE™ TONER
Veráge Toner egyesíti a CPTG® illóolajokat a tápláló 
növényi kivonatokkal: kényelmes, bárhol használható, 
a bőrt feszessé és simává varázsolhatja. Ez a 
hidratáló bőrfeszesítő erősíti és felfrissíti a bőrt, 
miközben növeli az arcbőr sugárzó, ragyogó tónusát.
• A következő CPTG illóolajok tartják egyensúlyban 

a bőr tónusát: ilang — ilang, palmarosa, ciprusfa 
és koriander 

• A tápláló növényi kivonatok biztosítják a célzott 
nedvességet és tónust, ami elősegíti a bőr 
kinézetének legszebb állapotát

• Egyszerű spray alkalmazás

37390001 50 ml

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HIDRATÁLÓ SZÉRUM
Tapasztalja meg a Veráge Immortelle hidratáló 
szérum kort meghazudtoló öregedés elleni hatásait. 
A hatékony formula CPTG illóolajok és növényi 
kivonatok hatékony kombinációja, használatával 
simább, fiatalosabb, sugárzóbb kinézetű bőre lesz. 
Optimális lipid egyensúlyt biztosít, simábbnak, 
fiatalosabbnak néz ki a bőr
• A jól ismert CPTG illóolaj-formula: a 

borókabogyó, jázmin, homoktövisbogyó és 
muskátli újjáéleszti a bőrt

• A természetes összetevőket használva a bőr 
hidratálását, ezáltal a finom vonalak és ráncok 
megjelenését csökkenti

37400001 15 ml

VERÁGE™ HIDRATÁLÓ
A Veráge hidratáló a CPTG illóolajok és növényi 
kivonatok kombinációja, mely természetes úton 
hidratálja és táplálja a bőrt. Ez a könnyű, nem zsíros 
hidratáló gyorsan beszívódik, de mélyen hidratálja a 
bőrt, segíti a finom vonalak és ráncok csökkentését, 
javítja a bőr tónusát.
• A jól ismert CPTG illóolaj-formula: a 

borókabogyó, jázmin, homoktövisbogyó és 
muskátli újjáéleszti a bőrt

• A természetes összetevőket használva a bőr 
hidratálását, ezáltal a finom vonalak és ráncok 
megjelenését csökkenti

37410001 30 g

VERÁGE™ BŐRÁPOLÓ KOLLEKCIÓ
A kollekció, amely a Veráge arctisztító, Toner és az Immortelle 
Hidratáló szérum kombinációja, elősegíti a szép, egészséges bőr 
kinézetét. 

42690001

A Veráge összetevőinek klinikailag 
alátámasztott előnyei

• Kisimítja a bőr szerkezetét
• Csökkenti a ráncokat
• Csökkenti a mechanikai gyűrődést
• Minimálisra csökkenti a pórusokat
• Kiegyenlíti a bőr tónusát
• Védi a bőrt a további károsodások ellen
• Javítja a sejthidratálást
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REVEAL FACIAL SYSTEM 
A Reveal Facial System két lépésből álló arcápoló, 
amely az arcnak spa-szerű kezelést ad, felszínre 
hozva az arcbőr szépségét és természetes 
ragyogását.
• dōTERRA citrus illóolajokat, zöldcitromot, és 

vadnarancsot tartalmaz, melyek megtisztítják a 
bőrt

• Apró gyöngyökkel és botanikai enzimekkel 
frissíti és hámlasztja az elhalt arcbőrt

• A sugárzó arcszín fenntartását a tápanyag-
gazdag formula segíti elő

37340001 2 db 50 ml-es tubus

Tartsa arcbőrét üdén a dōTERRA®

ESSZENCIÁLIS BŐRÁPOLÓVAL
A dōTERRA Essential Skin Care olyan bőrápoló család, amelynek célja, hogy elősegítse a bőr szebb, 
fiatalosabb és egészségesebb kinézetét, maximalizálva az illóolajok természetes hatékonyságát. Az 
Essential Skin Care fejlett technológiával készült, amely kiegészíti a gondosan kiválasztott és bőséges 
mennyiségben hozáadott CPTG® illóolajokat minden termékben. A bőröregedés látható jelei 
megcélozhatók a dōTERRA Essential Skin Care használatával.

PEZSDÍTŐ BŐRRADÍR —  
INVIGORATING SCRUB
Élénkíti és energiával látja el, miközben hámlasztja 
és polírozza a bőrt ezzel az aromás bőrradírral. A 
grépfrút és a borsmenta CPTG illóolajok a 
szépségápolás bőrradírozás-lépését frissítő, Illatos 
élménnyé varázsolják. A jojoba és a 
keresztesvirágú növényi kivonatok egészséges, 
sima kinézetűvé teszik a bőrt, amíg az egyéb 
élvonalbeli összetevők csökkentik a foltokat és az 
bőrelszíneződést.
• Az apró jojoba szemcsék hámlásztják a bőrt, 

majd feloldódnak és egyedülálló hidratáló 
tulajdonságaival hidratálják a bőrt 

• Tartalmaz egy polifenolban dús, barna és vörös 
alga kivonatot, amelyről kimutatták, hogy 
támogatja a barna foltok megjelenésének 
csökkentését, javítva a bőr tónusát és 
tisztaságát

37050001 75 ml

ARCTISZTÍTÓ —  
FACIAL CLEANSER
A dōTERRA® CPTG ® illóolajokkal (teafa és 
borsmenta) készült arctisztítóval gyengéden 
lemoshatja a szennyeződéseket, tisztán, frissen és 
simán hagyva a bőrt.
• A makadámia olaj kondicionálja a bőrt
• A szabadalmazott vitaminkeverék 

összességében támogatja az egészséges bőr 
kinézetét

37010001 120 ml
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SKIN CARE SYSTEM BŐRÖREGEDÉST GÁTLÓ HIDRATÁLÓVAL
Tartalmaz: arctisztítót, póruscsökkentő tonikot, feszesítő szérumot és bőröregedést gátló 
hidratálót. 

37070001

SKIN CARE SYSTEM ÖREGEDÉST GÁTLÓ HIDRATÁLÓVAL A 
HŰSÉGPROGRAMBAN
Ha LRP-ban vásárolja meg a Skin Care System Öregedést Gátló Hidratálóval bőrápolót, a 
frissítő bőrradírt INGYEN kaja. 

37060001

SKIN CARE SYSTEM HIDRATÁLÓKRÉMMEL
 Tartalmaz: arctisztítót, póruscsökkentő tonikot, feszesítő szérumot és hidratálókrémet. 
37250001

SKIN CARE SYSTEM HIDRATÁLÓKRÉMMEL  
HŰSÉGPROGRAMBAN
Ha LRP-ban vásárolja meg a Skin Care System Hidratálókrémmel bőrápolót, a frissítő 
bőrradírt INGYEN kaja. 

37240001

HIDRATÁLÓ KRÉM —  
HYDRATING CREAM
Bőrpuhítóban gazdag összetevőket tartalmaz, 
támogatva az intenzív hidratálást anélkül, hogy 
olajos maradványt hagyna maga után. A 
dōTERRA® Hydrating Cream (hidratáló krém) a bőr 
felújítására és az öregedés látható jeleinek 
csökkentésére készült, felfedve a bőr fiatalos, 
ragyogó megjelenését.
• A kakaóbabból készült vaj tápanyagokban 

gazdag bőrpuhító, támogatja a bőr 
hidratálását, azonfelül védő kondicionálóként 
működik, amely elősegíti az egészséges bőr 
kinézetét

• Az Eritritol hidratáló tulajdonságokat biztosít 
a bőrnek

37160001 50 ml

FESZESÍTŐ SZÉRUM —  
TIGHTENING SERUM
A dōTERRA® Tightening Serumban található 
nagyobb mennyiségű CPTG illóolajok, a tömjén, a 
hawaii szantálfa és a mirha tudományosan 
összeállított keverék a finom vonalak és a ráncok 
megjelenésének csökkentésére, valamint a bőr 
hidratálásának támogatására.
• Tartalmaz rhizobian, gumiarábikum, és 

szabadalmazott zab-kivonatokat, amelyek 
azonnali „emelő” (bőrfeszesítő) hatást 
nyújtanak

• Biomimetikus peptidek (vizes közegben is 
működőképes) segítik elő a bőr üdébb kinézetét 
és a bőröregségi foltok csökkentését, ami sima, 
egyenletes arcszínt eredményez

37040001 30 ml

ÖREGEDÉST GÁTLÓ  
HIDRATÁLO KRÉM
Élvonalbeli összetevőkkel, valamint levendula, 
jázmin, muskátli, és tömjén CPTG illóolajokkal 
készült,  hogy egy olyan bőröregedés elleni 
hidratálót kapjunk, amely nemcsak hidratálja, és 
puhítja a bőrt. A bőregedést-gátló hidratáló 
megcélozza a bőröregedés látható jeleit, javítja a 
bőr tónusát, csökkenti a ráncok kialakulását, 
valamint elősegíti a bőr fiatalosabb és üdébb 
kinézetét.
• Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek 

támogatják a bőr fiatalodását, segítve a ráncok 
megjelenésének csökkentését

• A telelő nyári tőzike virággumóinak természetes 
vizes kivonata elősegíti a világosabb bőrtónust

37030001 50 ml

PÓRUSCSÖKKENTŐ —  
PORE REDUCING TONER
 dōTERRA® Póruscsökkentőt úgy alkották meg, 
hogy láthatóan csökkentse a pórusok 
megjelenését. CPTG illóolajokat, levendulát, 
ilang-ilangot és német kamillát tartalmaz, mellyel 
nyugtatja az érzékeny bőrt.
• A bőrt feszesebb, üdébb kinézetűvé teszi 
• A szójababkivonat ismert hidratáló 

tulajdonságáról, elősegíti az egészséges 
külsejű bőr megjelenését

37020001 120 ml

IMMORTELLE   ÚJ KISZERELÉS!

ÖREGEDÉST GÁTLÓ KEVERÉK
Ez a hatékony öregedést gátló illóolajkeverék 
táplálja és védi a bőrt, mellyel elérhető a sima, 
ragyogó, fiatalos kinézetű arcbőr. Olyan megújító 
erejű, ritka illóolajokat tartalmaz, mint a tömjén, 
hawaii szantálfa, levendula, mirha, olasz 
szalmagyopár és rózsa.
• Csökkenti a finom vonalak és ráncok 

megjelenését
• Elősegíti a bőröregedés jeleinek csökkentését

37140001 10 ml golyós

ingyenes!

ingyenes!

H Ű S É G -
P R O G R A M

H Ű S É G -
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HD CLEAR® HABZÓ ARCTISZTÍTÓ
A dōTERRA HD arctisztító korosztálytól eltekintve különösen jó 
hatással van a problémás bőrre.
• Úgy tervezték, hogy alaposan megtisztítsa az arcbőrt 

anélkül, hogy megfosztaná a természetes nedvességtől
• Tartalmaz CPTG illóolajokat és növényi kivonatokat, 

használata után a bőr tiszta és puha lesz

49420001 50 ml

HD CLEAR®

LOKALIZÁLT KEZELÉSRE 

A helyi kezelésre vagy egy általános bőrkezelésre használható 
HD Clear Topical Blend-ben levő jól ismert illóolaj-kevrék 
elősegíti az egészséges bőr kinézetét.
• Egyedülálló fekete köménymagolaj keveréket, kámforfa  

(Ho Wood-cinnamomum camphora), teafa, eukaliptusz, 
muskátli, és Litsea CPTG® illóolajokat tartalmaz

• Elősegíti a tiszta, sima bőrt, célzottan előnyös a bőrfoltokra

49400001 10 ml golyós

HD CLEAR® ARCÁPOLÓ KRÉM
Érezze jól magát az HD Clear arcápoló krémmel elért szép, sima arcbőrrel. Ez a 
krém olyan természetes bőrpuhító, mely elősegíti a bőrben az egészséges 
nedvességtartalmat, egyensúlyban tartja a bőr színezetét,valamint a CPTG® 
illóolajokkal és botanikai kivonatokkal elősegíti a hibátlan arcbőr kinézetét.
• Egyedülálló keveréke a fekete köménymagolajnak valamint a következő CPTG 

illóolajoknak: Ho Wood (Cinnamomum camphor), teafa, eukaliptusz, muskátli, 
és litsea

• Elősegíti a tiszta arcbőr kinézetét
• Enyhíti a bőrpírt és a bőrirritációt

49410001 50 ml

HD CLEAR® CSOMAG
A csomag tartalmazza az HD habzó 
arcmosót, a Topical Blend (lokalizált 
használatra készült keveréket) és az 
arckrémet, melyekkel egyensúlyban 
tartható a szép arcszín.

42700005

A tiszta, sima bőr az 
HD CLEAR® KOLLEKCIÓVAL KEZDŐDIK
Az HD Clear termékcsoport természetes és rendkívül hatékony alapanyagokból készült termékcsoport, 
amely a problémás bőrt helyezi középpontba. Ez a három lépésből álló termékcsoport szinergisztikusan 
működik, megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől, szabályozza a faggyútermelést, és csökkenti a bőrhibákat. 
Mindegyik HD Clear formula tartalmaz CPTG® illóolajokat és speciális növényi kivonatokat, melyek 
bizonyítottan javítják a bőr szerkezetét, és kinézetét. Az HD Clear mindennapi használata egészséges, tiszta, 
sima bőr kinézetét eredményezi.

HD CLEAR | dōTERRA NŐKNEK TERMÉKEK | HD CLEAR HABZÓ ARCMOSÓ — FITOÖSZTROGÉN



CLARYCALM®
HAVI KEVERÉK NŐKNEK

A dōTERRA ClaryCalm természetes, hatásos 
úton nyújt segítséget a nők PMS tünetei és a 
változó kor időszaka alatt.
• Tartalmaz Clary Sage, levelndula, bergamott, 

római kamilla, ilang-ilang, muskátli, palmarosa és 
barátcserje illóolajokat

• Egy teljes hónapon át segítséget nyújt a hangulat 
kiegyensúlyozásában

35270001 10 ml golyós

BONE NUTRIENT
LIFETIME COMPLEX CSONTTÁPANYAG
Ezzel a kényelmes táplálékkiegészítővel megnövelheti 
a napi egészséges csontrendszerhez szükséges 
tápanyagbevitelt.*
• Nők és férfiak bármilyen korban használhatják
• C és D vitaminkeveréket, kalciumot, magnéziumot 

és más nyomelemeket tartalmaz
• Küzd a csökkenő csontsűrűség ellen olyan 

csonttápanyagok biztosításával, amelyek gyakran 
hiányoznak a modern táplálkozásból*

35240001 120 kapszula

SLS MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

PHYTOESTROGEN
LIFETIME COMPLEX (FITOÖSZTROGÉN)
A dōTERRA Women Phytoestrogen Lifetime 
Complex (fitoesztrogén) természetes növényi 
kivonatok keveréke, amelyek támogatják a 
hormonegyensúlyt a nők életének különböző 
szakaszában.*
• Szabadalmazott szójakivonatot és hatékony 

hagenisteint tartalmaz
• Támogatja a nők változó kora alatti átmeneti 

időszakot a koncentrált lenmagkivonatban levő 
lingnánokkal*

• Támogatja az egészséges csont, szív, mellszövet 
és más teststruktúrát*

35260001 60 db kapszula

SLS MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL 
KÉSZÜLT

dōTERRA® NŐKNEK
A dōTERRA Nőknek egy olyan termékcsoport, amit úgy alkottak meg, hogy megfeleljen a nők egyedi 
és változó egészségügyi igényeinek. A normális hormonszintek egyensúlya befolyásolja a nők egészségi 
és érzelmi jólétét tizenéves kortól az átmenetet jelentő változó korig. A dōTERRA Nőknek finoman 
elősegíti a menstruációs időszak alatti és a változó kor alatti normális tünetek csökkentését. A dōTERRA 
Nőknek támogatja az egészséges csontokat és a szívet a női életkor növekedése alatt, míg az illóolaj- 
keverék az átmeneti korban segítséget nyújt a rendszeres női hormonciklusok alatti felfokozott érzelmek 
ideiglenes enyhítésében. A dōTERRA Nőknek termékcsoport természetes úton nyújt segítséget az 
egyes életszakaszok alatt.

NŐI EGÉSZSÉGCSOMAG
Fitoösztrogén és csonttápanyag életreszóló komplexet, (Phytoestrogen Lifetime Compex, 
Bone Nutrient Lifetime Complex) valamint Clary Calm illóolaj-keveréket tartalmaz

35250005

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.

H Ű S É G -
P R O G R A M
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Gyönyörű, fénylő haj az 
SALON ESSENTIALS®  
HAJÁPOLÓ SZEREKKEL 
A dōTERRA® Salon Essentials hajápoló szereinek előállítását a teljesen tiszta, botanikuskivonatok kombinációja 
és a legelőrehaladottabb technológiai eljárasok koncepciója ihlette. Ezzel az eljárással készült hajápoló 
szereink használatával egészségesebbé teheti a fejbőrt és gyönyörű, fényessé, selymessé teheti a haját. A 
gondosan kiválasztott CPTG® illóolajok terápiás előnyei megtalálható mind a négy hajápoló szerben. A 
védősampon, a simító kondicionáló, a gyökértől a hajvégig szérum, valamint az egészséges hajrögzítő és 
hajfény egyenkénti, vagy együttes használata segíti elérni az egészséges, puha es gyönyörűen fényes hajat.

46. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS

ESSZENCIÁLIS HAJÁPOLÁS | SAMPON — SZÉRUM



HŰSÉGPROGRAM ÁRAZÁS

VÉDŐSAMPON 2 CSOMAG 36240005

SIMÍTÓ KONDICIONÁLÓ 2 CSOMAG 36250005

SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ 36260005

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
VÉDŐSAMPON
Élvezze a dōTERRA Salon Essentials 
professzionális formula használatát, mely 
CPTG® illóolajokkal és növényi kivonatokkal 
készült, gyengéden tisztító hatású védő 
sampon.
• Tartalmaz egy gyengéd habzó és tisztító 

hatású vadnarancs és zöldcitrom 
illóolajat, valamint növényi kivonatokat

• Finoman eltávolítja a szennyeződéseket 
a hajról és a fejbőrről 

• Enyhén hidratáló, lágy fogásúvá teszi  
a hajat

• Antioxidáns, védi a hajat a káros UV 
hatásoktól, ami miatt fakulhat a festett 
haj színe

36220001 250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
HAJSIMÍTÓ KONDICIONÁLÓ 
Hajmosás után használja a Salon Essentials 
hajsimító balzsam professzionális formulát, 
amellyel ragyogó, fényes hajat kap.
• Lágyító balzsamot növényi kivonatokat 

és természetes fehérjéket
• Szabadalmazott CPTG illóolaj-keveréket 

tartalmaz 
• Nanotechnológiával készült, simítja a 

hajszálakat, antisztatikus állapotot  
idéz elő

36230001 250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
EGÉSZSÉGES HAJFORMÁZÓ
Használja ki a több funkciót betöltő 
egészséges hajfényt biztosító rugalmas 
hajformázó előnyeit.
• Azonnali kondicionálást, hajsimítást és 

szép fényt biztosít
• A nehezen kezelhető hajon kis 

mennyiségben alkalmazva könnyű tartást 
és tökéletes, lágyfogású hajat kap

• Elősegíti a haj egészséges kinézetét 
akkor is, ha sok napfénynek és 
hajszárításnak van kitéve a haj

• Hő általt aktivált kondicionáló

36270001 120 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
GYÖKÉRTŐL A HAJVÉGIG 
SZÉRUM
A gyökértől a hajvégig szérum egészséges 
környezetet teremt a fejbőr számára, 
maximalizálja a haj erejét és fényét.
• Levendulával, borsmentával, 
majoránnával, cédrusfával, lavandinnal, 
rozmaringgal, eukaliptusz illóolajokkal és 
niaoulival dúsított 
• Hosszabb ideig védi és hidratálja a hajat 

és a fejbőrt

36210001 30 ml

• Védi a színezett hajat
• Bizonyítottan lágyító
• Jobb kondicionáló és kifésülő hatás
• Kevesebb törött haj
• Gondoskodik a nedvesség 

ellátásáról

• Antioxidáns hatású
• Erősíti és simítja a kutikulát
• Az egészséges haj és 

fejbőrápoláshoz szükséges 
illóolajok szabadalmazott keveréke

A SALON ESSENTIALS HAJÁPOLÓ TERMÉKEK ÖSSZETEVŐINEK 
KLINIKAILAG BIZONYÍTOTT ELŐNYEI

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAJÁPOLÓ SZETT
A dōTERRA Salon Essentials Hajápolószer Szett a legtökéletesebb hajápoló család, amivel kipróbálhatja 
termékeink csodálatos hatását, s egyben spórolhat is. Ha a szettet megvásárolja, az egészséges hajformázót 
ingyen kapja!

36280005

H Ű S É G -
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A dōTERRA® Healing Hands Alapítvány a dōTERRA International bejegyzett 501 (c) (3) nem-profitorientált 
szervezete partnereivel együtt elkötelezte magát arra, hogy a világ minden részén milliók számára vigyen 
gyógyulást, reményt és javítsa mindazok életét, akik arra rászorulnak. A Healing Hands Foundation másik 
célja, hogy olyan lehetőségeket nyújtson ezeknek a közösségeknek, amelyekkel megteremti a szükséges esz-
közöket, hogy önellátóvá váljanak. A dōTERRA International, LLC biztosítja az általános és adminisztratív költ-
ségeket a dōTERRA Healing Hands Alapítvány részére, ezenkívül biztosítja, hogy az adományok 100 százalé-
kát közvetlenül a rászorultak részére fordítsa.

További információért kérjük, látogasson a doterrahealinghands.org weboldalra.

FOUNDATION™

ROSE LOTION -  
RÓZSAKRÉM 
Legyen részese a dōTERRA Healing Hands 
Alapítványnak úgy, hogy megvásárolja a 
kellemesen illatos rózsakrémet, mely bolgár 
rózsából kivont CPTG® illóolajjal készült. E 
csodálatosan aromás krém nemcsak puhítja a 
bőrt, de megvásárlásával reményt vihet valaki 
életébe. A teljes vételár a dōTERRA Healing Hands 
Alapítványnak adományozott.

36170001 100 ml

48. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS

SPA | HEALING HANDS — LIP BALM



CITRUS BLISS® KÉZKRÉM
A kényelmes kiszerelésben kapható Citrus Bliss 
kézkrém csodálatos élénkítő aromáját kihasználhatja 
akkor is, ha siet, vagy úton van. 
• Könnyű, hangulatemelő illat egy pici vaníliával és 

egy csokor citrus illóolajjal
• Tökéletes mérete miatt autóban, irodában és a 

retikülben elfér
• Természetes növényi kivonatokat tartalmaz, 

puhítja és hidratálja a bőrt

36200001 75 ml tubus

KÉZ ÉS TESTÁPOLÓ
Használja ki az illóolajok előnyeit és keverje a kedvenc 
illóolaját a hidratáló krémbe. Bársonyos, illatos bőre 
lesz. 
• Az illatmentes, könnyű krém tökéletes a bőr 

hidratálására
• Biztosítja a bőr számára fontos tápanyagokat, 

botanikai kivonatokat és nedvességet
• Biztosítja a bőr számára fontos antioxidánsokat, 

növényi és humektáns anyagokat
• Keresztes virágú kivonatokat tartalmaz, hogy a 

bőrt a legjobb, legszebb formájában tartsa

36100001 200 ml tubus

3-CSOMAG
36110005 3 db 200 ml -es tubus

AJAKBALZSAM BORSMENTÁVAL  
ÉS VADNARANCCSAL
Táplálja és hidratálja, valamint frissítse az ajkait a 
bormenta és vadnarancsolajjal készült védő 
szájfénnyel.
• A viaszmentes formula, hidratáló anyagokat, 

mangó és shea vajat tartalmaz
• Visszaállítja az ajkak nedvességét

36190001 4,5 ml

T E S T Á P O L Ó

E

S S Z E N C I Á L I S

Kényeztesse magát és élvezze a

dōTERRA® SPA 
TERMÉKEIT
A dōTERRA® SPA termékek úgy lettek megalkotva, hogy ne 
csak bőrét ápolja, de kényeztesse, fiatalnak, egészségesnek és 
vonzónak érezze magát. A CPTG® Tanúsitott, Tiszta, Terápiás 
Minőségű illóolajokkal és egyéb megbízható természetes 
anyagokkal kombinált luxustermékeket yugodtan használhatja, 
mert biztonságosak.
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LIFELONG VITALITY VEGA CSOMAG
A VEGA TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ CSOMAG  
TARTALMA: ALPHA CRS+®, MICROPLEX VMz™  
ÉS vEO MEGA ® 

34250001

LIFELONG VITALITY CSOMAG
A TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ CSOMAG TARTALMA:  
ALPHA CRS+®, MICROPLEX VMz™ ÉS xEO MEGA ®

20640001

Takarítson meg több, mint 35 
százalékot, amikor az LRP 
programon keresztül 
megvásárolja mindhárom 
terméket a Lifelong Vitality 
csomagban. Csatlakozzon a 
dōTERRA-hoz és spóroljon 
még többet! 

dōTERRA
NAPI VITALITÁS 
Egyre több és több egészségügyi problémát okoz az élelmiszerekben levő tápanyagok 
hiánya, mert annyira függünk a feldolgozott és készételektől. Ezenfelül szintén 
aggodalomra ad okot a világpiacon kapható táplálékkiegészítők tömkelege, mert egyes 
vállalatok túl sokat próbálnak beletenni egy pirulába. A hiányzó tápanyagok mellett a 
bizonyos tápanyagok mega dózisozása nem jó. Ezért most lehetőség van egy megfelelő 
egyensúlyban levő napi alternatívára.

ALPHA CRS+®
SEJTVITALITÁS KOMPLEX
Antioxidáns védelmet nyújt a celluláris (sejtes) DNS és 
más sejtstrukrúráknak.*
• Támogatja a sejtek szaporodását és élettartamát*
• Elősegíti a mitokondriális energiatermelést*
• Támogatja az oxidatív stresszre ható egészséges 

választ*
• Botanikai kivonatokat, karotinoidokat, polifenolokat 

és sejt energia keveréket tartalmaz*

34180001 120 db zöldségkapszula

SLS MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL 
KÉSZÜLT

xEO MEGA®  ÚJ FORMULA!

ILLÓOLAJ OMEGA KOMPLEX
Az XEO Mega egy forradalmian új formula, ötvözve a 
CPTG® Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű illóolajokkal, 
valamint természetes tengeri és növényi forrásból 
származó esszenciális zsírsavakkal.
• Tartalmaz tömjén, kakukkfű, római kömény (cumin), 

vadnarancs, borsmenta, gyömbér, kömény, és német 
kamilla illóolajokat*

• Az xEO MEGA a szükséges EPA és DHA zsírsavakat 
lenmag, borágómag, áfonyamag, gránátalmamag 
olajokból és tengeri lipidekből biztosítja

• Az esszenciális zsírsavak előnyösen támogatják a 
szív-és érrendszer, az immunrendszer, az ízületek és 
az agy egészséges működését. Az antioxidáns 
védelemet a karotinoid asztaxantin különleges 
formája biztosítja*

34310001 120 db lágyzselatin-kapszula

LÁGYZSELATIN- 
KAPSZULÁKKAL

MICROPLEX MVp™  ÚJ FORMULA!

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KOMPLEX
Egy teljesen új formula, több biológiailag hasznosítható 
összetevőkkel. Célja, hogy a szervezetnek csak a naponta 
szükséges * megfelelő mennyiségű vitaminokat, ásványi 
anyagokat, és polifenolokat nyújtsa.
• Természetesen kiegyensúlyozott, átfogó skálájú 

vitaminokat és ásványi anyagokat nyújt, amennyire a 
szervezetnek szüksége van, se többet, se kevesebbet 
*

• Magasan biológiailag hasznosítható kelát ásványok
• Hatékony antioxidáns polifenol-kivonat keverék *
• Új teljes értékű élelmiszerek keveréke
• Továbbá tartalmazza a dōTERRA emésztőrendszer 

keverékét a borsmentát, a gyömbért, és a 
köménymagot, hogy segítséget 

34320001 120 db zöldségkapszula

SLS MENTES ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL 
KÉSZÜLT

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.

H Ű S É G -
P R O G R A M

MEGJEGYZÉS: A Microplex MVP nem 100% Vega. D3-vitamint 
tartalmaz, mint egy természetes kolekalciferol-t, ami a gyapjútermelés 
melléktermékéből, a lanolinból származik.

50. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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dōTERRA NAPI TÁPANYAGCSOMAG-DŌTER-
RA DAILY NUTRIENT PACK™
MICROPLEX MVp™ ÉS xEO MEGA ®

20650001

Személyre 
szabott 
spórolás

Ha a Hűsegprogramon 
(LRP) belül egy Daily 
Nutrient csomagot, vagy 
egy Lifelong Vitality 
csomagot vásárol, 
jelentősen spórolhat a 2 
termék bármely kombiná-
ciójával.

VÁSÁROLJON 1 DAILY NUTRIENT CSOMAGOT VAGY  
1 LIFELONG VITALITY CSOMAGOT, ÉS

 VAGY

KIEGÉSZÍTHETI MAXIMUM 2 DB OLCSÓBBAN KAPHATÓ 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐVEL

Mito2 Max Deep Blue
Polyphenol

H Ű S É G -
P R O G R A M

H Ű S É G -
P R O G R A M

doterra.com  51. OLDAL
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dōTERRA specializált 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
Egészséges táplálkozási szükségleteinkbe biológiai, környezetvédelmi és fiziológiai elemek játszanak közre. Ez 
azt jelenti, hogy némelyünknek szüksége van egy kis kiegészítésre, melyet ezek a speciális táplálékkiegészítők 
adhatnak. Az élvonalbeli tudományos fejlesztésen keresztül a dōTERRA biztosítja a hatékony speciális 
kiegészítőket.

DEEP BLUE  ÚJ!

POLYPHENOL COMPLEX™
Az új Deep Blue étrend-kiegészítő, klinikailag tesztelt polifenolokat 
tartalmaz, hogy segítse az izomlázat és az azzal járó kellemetlen 
érzéseket.* 
• A szabadalmaztatás alatt álló, gyorsan ható Boswellia kivonatról 

kimutatták, hogy segítheti az ízületi kényelmetlen érzéseket és az 
ízület funkcióit*

• Tartalmaz szabadalmazott, standardizált gyömbér kivonatot, 
kurkumint, rezveratrolt, és más polifenolokat, hogy megnyugtassa 
az ízületekkel és izmokkal járó kényelmetlen érzéseket*

• Használható párhuzamosan a Deep Blue® Rub vagy a Deep Blue 
nyugtató keverékkel

34360001 60 zöldségkapszula

SLS-MENTES Z 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

MITO2MAX®  ÚJ FORMULA!

ENERGIA ÉS FIZIKAI ERŐNLÉT KOMPLEX
A Mito2Max egészséges, hosszú távú alternatívája a koffeines italoknak, 
amikor fokozott energiára és életerőre van szükségünk.*
• A jobb mikrokeringést az Oligonol® † licsi gyümölcs kivonattal, 

quercetinnel, és egyéb szabványosított növényi kivonatokkal* 
támogatja.

• Mito2Max segíti az egészséges mitokondriális funkciót és az 
aerobikus teljesítőképességet 

• Természetes úton javítja a szervezet erőnlétét, kitartását, veszélyes 
izgatószerek használata nélkül

34350001 60 db zöldségkapszula

SLS MENTES  
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

vEO MEGA®
ILLÓOLAJ ÓMEGA-KOMPLEX
vEO Mega egy forradalmian új, 100 százalékban vega-barát formula, 
amely CPTG® Tanúsított Tiszta Terápiás Minőségű illóolajokkal és 
természetes, növényi eredetű esszenciális zsírsavak keverékével készült. 
• Tartalmaz: szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kömény (cumin), 

vadnarancs, borsmenta, gyömbér, kömény, és német kamilla 
illóolajokat

• Esszenciális zsírsavakat: len, alga, inka inchi mag, borágó, áfonya, 
gránátalma, tök, és szőlőmag olajat

• Támogatja az egészséges szív-és érrendszert, az immunrendszert, 
az ízületeket, és az egészséges agyműködést*

• A karotinoid asztaxantin különleges formáját tartalmazza, mely 
antioxidáns támogatást nyújt*

34260001 120 db folyadékkapszula

VEGETÁRIÁNUS 
FOLYADÉKKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

AZ †oligonol® az AminoUp Chemical Co., LTD. regisztrált védjegye

NŌVOPRIME™  
LÁGYZSELATIN-KAPSZULA 
ILLÓOLAJ CELLULÁRIS KOMPLEX
A NŌVOPrime a CPTG® Tanúsított, Tiszta, 
Terápiás Minőség® illóolajok szabadalmazott 
keveréke, mely segítséget nyújt megvédeni a 
szervezetet a sejt DNS állományának oxidatív 
sterssz által okozott sérüléseivel szemben.*
• Antioxidáns védelem oxidatív sérülésekkel 

szemben*
• Egészségesen reagálnak a sejt 

ártalomkeltőire, stresszoraira*
• Elősegíti az egészséges celluláris választ és 

regenerálódást*

34410005 60 db kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.52. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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DIGESTZEN®  
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK 
EMÉSZTÉSI KEVERÉK
A dōTERRA DigestZen szabadalmazott lágy-zselatin 
illóolajok használatának és annak előnyeinek 
kényelmes, egyszerű módja. Minden vegetáriánus lágy 
zselatin a jól ismert és megbízható 120mg DigestZen 
olajkeveréket tartalmazza, mely támogatja az általános 
emésztési egészséget.*
• Enyhíti a hányingert, és könnyíti az emésztési 

zavarokat*
• Támogatja az egészséges emésztőrendszeri 

működést*
• Elősegíti az egészséges emésztést*

35430001 60 db vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

dōTERRA ON GUARD®+ 
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK  
VÉDŐ KEVERÉK
dōTERRA Az On Guard+ lágyzselatin-kapszula 
tartalmazza a szabadalmazott dōTERRA On Guard 
illóolajokat, valamint a fekete bors, szurokfű, és orvosi 
citromfű olajakat, hogy hatásosabban támogassa az 
egészséges immunrendszert, amikor olyan szezonális 
veszélyeknek van kitéve a szervezet, mely egyébként 
gyöngíthetné azt.*
• Elősegíti az egészséges immunrendszer 

fenntartását* 
• Védi a szervezetet a szezonális veszélyekkel 

szemben*
• Támogatja az egészséges vérkeringést és a 

légzőszerv működését*

35420001 60 db vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

TRIEASE® 
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK  
SZEZONÁLIS KEVERÉK
A TriEase lágyzselatin-kapszula úgy lett kialakítva, hogy 
védje az egyént a szezonális és a környezeti tényezőktől 
és segítse az egészséges légzőrendszert amikor a 
legnagyobb szükség van rá. Mindegyik lágyzselatin-
kapszula egyenlő rész citrom, levendula, és borsmenta 
illóolajat tartalmaz. Ezek az illóolajok arról ismertek, hogy 
amikor együttesen vannak jelen, képesek fenntartani a 
tiszta légzést és az egészséges légzőszervi funkciót.*
• Elősegíti a tiszta légzést és légzésfunkciót*
• Támogatja az egészséges immunrendszer 

működését
• Tisztító hatással van a szervezetre*

49310001 60 db vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

ZENDOCRINE® 
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK  
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK
A Zendocrine kapszula elősegíti a szervet tisztítását 
nemcsak a méreganyagoktől, de a szabad gyököktől is, 
amelyek legyöngítik a szervezetet és telített, nehéz 
érzést keltenek.* A Zendocrine kapszula egyszerű és 
kényelmes módja a Zendocrine illóolaj- keverék 
fogyasztásának, amely szabadalmazott formula és segít 
a szervezet méregtelenítésében, az egészséges 
májműködésben és támogatja az egészséges endokrin 
rendszert.*
• Támogatja a test természetes méregtelenítő 

képességét* 
• Tisztító és méregtelenítő a szervezetre*
• Támogatja az egészséges endokrin rendszer 

működését*
• Elősegíti az egészséges májműködést*

34280001 60 db vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT
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dōTERRA a2z  
RÁGHATÓ TABLETTA 
Gyermekeknek és azoknak a felnőtteknek 
készült, akiknek nehezebb a tabletták 
egészben való lenyelése. Az a2z biztosítja 
az egészséges szervezet 
tápanyagszükségletét.*
• Vitamin B, A, C és E keveréke
• Növényi anyagokat tartalmaz és az IQ 

Mega együttes használatára készült
• Támogatja az egészséges 

immunrendszert és biztosítja az 
antioxidáns védelmet*

• Napi szedése elősegíti az egészséges 
sejt fejlődését és élettartamát*

35330001 60 db tabletta

IQ MEGA®
A dōTERRA IQ Mega halízmentes és a friss 
narancsízt a CPTG® vadnarancs illóolajtól 
kapja. 
• Adagonként 1,000 mg omega-3 

zsírsavat biztosít
• Támogatja az egészséges 

agyműködést, szív-és immunrendszer, 
valamint ízületműködést*

• Az a2z rágótabletta együttes 
használatával készült

35320001 150 ml

dōTERRA Gyermek
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
A dōTERRA Lifelong Vitality csomag inspirálta termékek lehetővé teszik, 
hogy gyermekek is könnyebben fogyasszák az omega-3 - zsírsavakat, teljes 
élelmiszer tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat a kényelmes 
folyékony és rágható formákban. A gyerekek kedvelik, mert jóízűek, a 
felnőttek is kedvelik, mert könnyen lenyelhetők, mert könnyen lenyelhetők.

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.54. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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DigestZen
EMÉSZTŐRENDSZERI EGÉSZSÉG
Az élethosszig tartó egészség meglehetősen függ az emésztési rendszer egészségétől. Egy megfelelően 
működő emésztőrendszer nemcsak alapfeltétele a táplálék felszívódásának, de kritikus az immun-és 
méregtelenítő szerepe is a testben. A legyengült emésztőrendszer krónikus energiahiányhoz, veszélyeztetett 
védekezőrendszerhez, allergiás reakciókhoz, súlygyarapodáshoz és gyomor-bélrendszeri panaszokhoz 
vezethet. A DigestZen emésztést javitó termékcsalád célzott megoldásokat kínál az optimális emésztési 
funkció helyreállítására.*

PB ASSIST+®
PROBIOTIKUS VÉDŐ FORMULA
Ez a prebiotikus rostokból és hat törzsből eredő 
probiotikus mikroorganizmus szabadalmazott formula 
biztonságos az egész család számára.
• 6 milliárd CFU aktív probiotikus kultúrát és oldható 

prbiotikus FOS-t (frukto-oligaszacharidok) szállít a 
szervezet számára, mely ösztönzi a kultúra 
adhézióját és növekedését*

• Az lassú kibocsátású dupla kapszula szállítás védi 
az érzékeny probiotikus kultúrákat a gyomorsavtól

• Segíti az egészséges emésztést és az immunitást*

35160001 30 db zöldségkapszula

 SLS MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

DIGESTZEN TERRAZYME®  Legnépszerűbb

EMÉSZTŐENZIM KOMPLEX
A DigestZen TerraZyme a szervezet részére biztosítja az 
egészséges emésztéshez szükséges teljes 
élelmiszerenzimeket és az azokat támogató ásványi 
kofaktorokat.*
• Támogatja a szervezet folyamatos enzim termelését 

mely kritikus az egészséges biokémiai funkciókhoz*
• Elősegíti a tápanyagok egészséges emésztését és a 

sejtek energia-anyagcseréjét*
• Különböző teljes élelmiszerenzimeket tartalmaz, 

amelyek segítik a fehérjék, zsírok, komplex 
szénhidrátok, cukrok, és rostok emésztését*

35110001 90 db zöldségkapszula

LS MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

GX ASSIST®  
GI TISZTÍTÓ FORMULA
A PB Assist+ szedésének kezdete előtt tisztítsa az 
emésztőrendszert ezzel a CPTG® Tanúsított, 
Tiszta,Terápiás Minőség illóolaj-kombinációval.
• Tartalmaz: szurokfű, teafa, citrom, citromfű, 

borsmenta, és kakukkfű illóolajokat, valamint 
kaprilsavat

• A potenciális károkozók számára 
barátságtalan környezetet teremtve támogatja 
az egészséges emésztőrendszert*

• Használja, mint előkészítő méregtelenítő 10 
nappal a PB Assist+ Probiotikus védő formula 
szedésének kezdete előtt*

35040001 60 lágyzselatin-kapszula

BÉLBEN OLDÓDÓ 
LÁGYZSELATINKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  55. OLDAL
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DIGESTZEN®  Legnépszerűbb

EMÉSZTŐRENDSZERI KEVERÉK

A DigestZen-ben levő emésztést nyugtató illóolajok 
hatékonysága jól ismert.*
• Szabadalmazott illóolaj-keveréket: gyömbért, 

borsmentát, tárkonyt, édesköményt, köményt, 
koriandert és ánizst tartalmaz

• Elősegíti az élelmiszerek emésztését*
• Fenntartja a gyomor- és bélrendszer 

egészségét*
• Nyugtatja az alkalmi gyomorpanaszokat*

31030001 15 ml-es üveg

DIGESTZEN®
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK
Kényelmes és egyszerű módja a dōTERRA DigestZen 
illóolajok lágy-zselatin használata. Minden 
vegetáriánus lágyzselatin-kapszula a jól ismert és 
megbízható 120mg DigestZen olajkeveréket 
tartalmazza, mely támogatja az általános emésztési 
egészséget.*
• Enyhíti a hányingert, és könnyíti az emésztési 

zavarokat*
• Támogatja az egészséges emésztőrendszeri 

működést*
• Elősegíti az egészséges emésztést*

35430001 60 db vegetáriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGY-
ZSELATINKAPSZULÁBAN KAPHATÓ

DIGESTTAB™  ÚJ!

RÁGHATÓ TABLETTA
A DigestTab egy DigestZen illóolaj-keverékkel átitatott 
kalcium-karbonát tabletta, amely támogatja az emésztést és a 
savsemlegesítést*
• Segít az alkalmi gyomorpanaszok megnyugtatásában, és 

biztosítja az általános egészséges emésztőrendszer 
fenntartását*

• Szükség szerint használjuk étkezésekkor vagy étkezések 
között, hogy enyhítsük az alkalmi gyomorpanaszokat, az 
emésztési zavart és a gyomorégést*

• Segítéget nyújt az alkalmi gyomorsavtúltengés 
enyhítésében*

• Tablettánként 200 mg kalciumot biztosít

34380001 100 db rágható tabletta

 

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.

WELLNESS | DIGESTZEN® — ZENDOCRINE® LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK



ZENDOCRINE®
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK

Támogassa a szervezet természetes 
méregtelenítő rendszerét Zendocrine-nel.*
• Szabadalmazott mandarin (citrus 

tangerina),rozmaring, borókabogyó, 
korianderzöld, és muskátli illóolajkeveréket 
tatrtalmaz

• Támogatja az egészséges májműködést*
• Használható önállóan vagy a Zendocrine 

méregtelenítő komplex-szel

31460001 15 ml-es üveg

ZENDOCRINE®
MÉREGTELENÍTŐ KOMPLEX
Támogassa a szervezet kiválasztó és 
méregtelenítő rendszerét a szabadalmazott 
Zendocrine méregtelenítő komplex-szel.
• Szabadalmazott, 14 aktív, egész 

élelmiszerkivonat keveréket tartalmaz egy 
szabadalmazott enzimszállító rendszerben

• Támogatja a máj, vese, vastagbél, tüdő, és a 
bőr egészséges méregtelenítő és kiválasztó 
funkcióját

35120001 60 db zöldségkapszula

SLS-MENTES 
ZÖLDSÉGKAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

ZENDOCRINE® LÁGY-ZSELATIN
MÉREGTELENÍTŐ KEVERÉK
A Zendocrine kapszula segít a szervezet 
méregtelenítésében és a szabadgyökök 
lekötésében, amelyek legyöngítik a szervezetet és 
telített, nehéz érzést keltenek.* A Zendocrine 
lágyzselatin-kapszula egy egyszerű és kényelmes 
módja a Zendocrine illóolaj keverék fogyasztásának, 
amely szabadalmazott formula és segít a szervezet 
méregtelenítésében, az egészséges máj 
működésében és támogatja az egészséges 
endokrin rendszert.*
•  Támogatja a test természetes méregtelenítő 

képességét*
• Tisztító és méregtelenítő a szervezetre
• Támogatja az egészséges endokrin rendszer 

működését*
•  Elősegíti az egészséges májműködést*

34280001 60 db vegetáriánus lágy-zselatin

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL KÉSZÜLT

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  57. OLDAL
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Napi zöldség-gyümölcs 
TERRAGREENS®

A U.S. Center for Disease Control and Prevention felmérései szerint a felnőttek 67,5 százaléka a napi 
ajánlott adagnál kétszer kevesebb gyümölcsöt és 73,7 százaléka háromszor kevesebb zöldséget 
fogyaszt. A dōTERRA összeállított egy olyan zöldségek és gyümölcsökből álló porított keveréket, ami 
ezután nem adhat okot a kevés zöldség és gyümölcsfogyasztásra. Gyors, egyszerű és kényelmes. 1 
mérőkanálnyi por 2,4 dl vízhez keverve tökéletes zöldség és gyümölcskeveréket ad, ami segíthet a 
mindannyiunk étkezéséből hiányzó napi táplálkozás kiegészítésében. A legjobb az egészben, hogy a 
keverék természetes CPTG® illóolajokkal van ízesítve.

TERRAGREENS®
A napi gyümölcs és zöldségbevitelt növelheti ezzel a 
porított italkeverékkel, amit víz, TrimShakes, vagy a 
kedvenc itala hozzáadásával fogyaszthat.
• Leveles zöldségek és szuper gyümölcsök keveréke
• Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 

antioxidánsokkal
• Citrom és gyömbér CPTG illóolajokkal ízesített

60120001 300 g

WELLNESS | TERRAGREENS — SLIM & SASSY LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK



SLIM & SASSY®  AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB

ANYAGCSERE KEVERÉK

Támogassa a testsúly betartására kitűzött célokat a 
szabadalmazott Slim & Sassy illóolaj-keverék 
használatával.*
• Készült: grépfrút, citrom, borsmenta, 

gyömbér és fahéj illóolajokkal
• Elősegíti az egészséges anyagcserét
• Segíti az éhség alatt jelentkező sóvárgás 

leküzdését
• Nyugtatja a gyomrot és javítja a hangulatot
• Vizelethajtó, élénkítő, és kalóriamentes

31370001 15 ml-es üveg

Súlycsökkentés
SLIM & SASSY® TERMÉKEKKEL
A dōterra® Slim & Sassy termékcsalád ösztönzi az általános egészséget és a jó közérzetet azáltal, 
hogy segít az egészséges testsúly elérésében és fenntartásában. Használja ki a Slim & Sassy 
anyagcsere olajkeverék, a kontroll, a Slim & Sassy TrimShake és az elsőrendű étrend-kiegészítőink 
egész sorának széles körű előnyeit és vezesse be saját életébe!

SLIM & SASSY®  
LÁGYZSELATIN-KAPSZULÁK
A Slim & Sassy lágyzselatin-kapszula a 
dōTERRA szabadalmazott Slim & Sassy 
illóolaj-keveréke, mely kényelmes útja a 
súlycsökkentési célok elérésének. Az ízletes 
Slim & Sassy keverék olyan illóolaj-keveréket 
tartalmaz, mely az étvágycsökkentésről és az 
anyagcsere javításról ismert, egyben kedélyét 
is javítja.
• Javítja az anyagcserét*
• Támogatja az étvágycsökkentést*
• Elősegíti az egészséges emésztést*
• Tökéletes bármely súlycsökkentő programra

34270001 90 db vegeteriánus lágyzselatin-kapszula

VEGETÁRIÁNUS LÁGYZSELATIN-
KAPSZULÁKKAL

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni. doterra.com  59. OLDAL
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SLIM & SASSY CONTRŌL  
SZELETEK
A Slim & Sassy contrōl ízletes szeletekben is kapható. 
Kényelmes mindazok számára, akik sietnek, de 
súlyukat szabályozni szeretnék. Az Appethyl™ 
segítségével kontrollban tarthatják az étvágy 
szabályozását és az általános jó közérzetet.
• Elősegíti az étvágyszabályozást és az 

élelmiszeradagok méreteinek kezelését
• Elősegíti az egészséges élelmiszerfogyasztás 

fenntartását
• Valamint egy ésszerű diéta és testmozgás program 

beiktatásával elősegíti és fenntartja az egészséges 
súlycsökkentést

34330001 10 db almás-fahéjas szelet

34340001 10 citromos szelet

34370001 10 db sárgabarackos szelet

SLIM & SASSY CONTRŌL™  
INSTANT KEVERÉK
A Slim & Sassy kontrollpor keverék formájában kapható, hogy a 
nap folyamán bármikor szabályozza az étvágykontrollt.* A 
keverék egy forradalmi összetevő spenót kivonatot (Appethyl™*) 
tartalmaz, amelyről már klinikailag kimutatták, hogy jelentősen 
csökkenti az étvágyat, akár 6 órán keresztül is.*
• Elősegíti az étvágyszabályozást és az élelmiszeradagok 

méreteinek kezelését*
• Elősegíti az egészséges élelmiszerfogyasztás fenntartását*
• Valamint egy ésszerű diéta és testmozgás program 

beiktatásával elősegíti és fenntartja az egészséges 
súlycsökkentést*

34150001 30 db zacskó

30 DB KONTROLLSZELET
20900001 minden ízből 10 db

*Az Apethyl™ a Greenleaf Medical AB védjegye

*  Ez a termék nem szándékozik diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani, vagy a betegséget megelőzni.60. OLDAL  ESSZENCIÁLIS WELLNESS
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SLIM & SASSY TRIMSHAKE
A Slim & Sassy TrimShake kényelmes, finom 
turmixkeverék, amely nélkülözhetetlen tápanyagokat 
biztosít.
• A TrimShake segítségével csökkentheti a nem kívánt 

raktározott testzsírt kalória-megvonáson és 
rendszeres testmozgáson keresztül

• Tartalmazza a szabadalmazott testsúly-kontroll 
összetevőit (EssentraTrim®), hogy segítsen az 
élelmiszer-sóvárgás és túlevés csökkentésében

• Tartalmaz egy speciális fehérjekivonatot (Solathin®), 
mely a telítettség érzetét kelti

• Jól keverhető zsírmentes tejtermékekkel, 
mandulatejjel, rizzsel, szójatejjel vagy vízzel

35180001 vanília

35200001 csokoládé

SLIM & SASSY® TRIM KIT 
4db 15 ml Slim & Sassy illóolaj-keverék, Csokoládé és 
vanília ízű turmixokkal 

„ A Slim & Sassy illóolajat, a TrimShake turmixot és a Lifelong Vitality csomagot naponta használom. Több energiám van 
a napi feladatok ellátására. Az önbecsülésem lehetővé teszi hogy beszélgessek azokról az olajokról, amelyeket használok. 
Nem szégyellek szembenézni senkivel, amikor wellnessről beszélgetünk, mert én magam is csinálom!” 
Beth P., Danville, AL

ESSENTRATRIM®†

A Trim Shake tartalmaz 125mg Essentra® Trim-et, szabadalmazott 
ashwagandha kivonatot, amely klinikailag bizonyítottan segít a stressz 
által kiváltott étvágy, túlevés és szénhidrát utáni sóvárgás 
kontrollálásában. Segít a normál tartományban levő vércukorszint 
fenntartásában is, növeli az energiaszintet, miközben ségítséget nyújt a 
diétázás és testmozgás alatti fáradtság csökkentésben.*

SOLATHIN®‡

A Slim & Sassy® TrimShake természetes anyagokból kivont speciális proteint, 
adagonként 50 mg Solathin®-t tartalmaz, mely elősegíti a jóllakottságérzést. 
Kimutatták, hogy a Solathin® segít a főétkezések közötti nassolás 
kontrollálásában, a jóllakottság érzete gyorsabb és tovább tart. Valamint, hogy 
a Solathin® kiváló fehérjeforrás, hipóállérgén és fokozza a TrimShake* ízét és 
állagát.

V SHAKE
Bemutatjuk a testsúlykontroll vegetáriánus 
alternatíváját, a V Shake-et. A Slim & Sassy V Shake 
biztosítja ugyanazokat az előnyöket, mint TrimShake, 
azzal a kivétellel, hogy az összes összetevő 100 
százaléka növényi eredetű és vegetáriánus-barát. 
• Tartalmaz Solathin® és EssentraTrim®
• 7 gramm növényi forrásból származó fehérjét
• Protein származású borsót, quinoat, és 

bársonyvirágot
• A sokoldalú íz könnyen elkeveredik a kedvenc 

gyümölccsel, tejjel, vagy gyümölcslével
• Nem tartalmaz mesterséges édesítőszereket, 

aromákat, színezékeket, vagy tartósítószereket

35440001

40770005 1 csokoládé, 1 vanília 35290005 2 vanília

35280005 2 csokoládé 20270005 2 végán

†Az EssentialTrim a NutraGenesis LLC bejegyzett védjegye ‡A Solathin a Cyvex Nutrition bejegyzett védjegye
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JEGYZETEK
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A dōTERRA
HŰSÉGPROGRAM
Van olyan kedvenc dōTERRA termék, ami nélkül nem tud élni ? Szeretne hozzájutni a Lifelong Vitality csomaghoz a 
kényelemes havi automatikus rendeléssel? Szeretne, annyiszor ingyenes terméket kapni ahányszor rendel? A doTERRA 
Hűségprogram (LRP) kényelmes utat nyújt a doTERRA termékek házhozszállításához az automatikus havi rendeléssel. 
Ha minden hónapban részt vesz a Hűségprogramban, egyre több megszerzett LRP kreditet felhasználhat 
termékbeváltásra, mint készpénzt, akár az LRP rendelések 30 százalékát is! A termékeket, és a megrendelést 
megváltoztathatja, vagy a havi LRP megállapodást törölheti minden kötelezettség nélkül. Még több információért hívja 
fel azt a Független Terméktanácsadót, akitől a katalógust kapta, vagy hívja a magyar ügyfélszolgálatot: +36-1808-8058

Hacsak másként nem említett, minden bejegyzett védjegyszimbólummal ellátott szó a dōTERRA Holdings, LLC 
bejegyzett védjegye. HU Product Guide

Magyar:  001 36 1808 8058  hungary@doterra.com
Dán:  001 45 8988 1085  kundeservice@doterra.com
Francia:  001 33 1828 88834  france@doterra.com
Kínai:  001 36 1808 8543  euchinese@doterra.com
Német: DE  001 49 3056 796808  kundendienst@doterra.com
Német: Ausztria  001 43 0720 115368  kundendienst@doterra.com

Német: Svájc  001 41 04350 82878  kundendienst@doterra.com
Portugál:  +35 1308800575  portugues@doterra.com 
Olasz:  001 390426270026  assistenzaclienti@doterra.com
Orosz:  kizárólag e-mail:  russian@doterra.com
Spanyol:  kizárólag e-mail  espana@doterra.com
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dōTERRA EURÓPA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:


