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HISTORIA dōTERRA™

Wiosną 2008 roku grupę przedstawicieli służby zdrowia i biznesu połączyła wspólna wizja 
wprowadzenia nowego standardu olejków eterycznych na świecie. Wszyscy oni osobiście i głęboko 
doświadczali ich wspaniałych, zmieniających życie właściwości. Osobom tym udało się wypracować 
wspólną wizję wprowadzenia na rynek nowego standardu olejków eterycznych. Chcieli stworzyć coś 
innego, coś, co spodoba się wszystkim – zarówno tym, którzy nie wiedzą nic na temat olejków 
eterycznych, jak i tym, którzy są uznawani za ekspertów w tej dziedzinie. 

Zadali sobie kilka kluczowych pytań: „Co by było, gdybyśmy mogli zapewnić światu nowy i potężny klucz do 
zdrowia?”, „A gdybyśmy mogli zapewnić ten nowy poziom dobrego samopoczucia dzięki powszechnemu 
stosowaniu olejków eterycznych?”, „Co by było, gdybyśmy mogli pozyskiwać, testować i produkować wyższej 
jakości olejki eteryczne, które byłyby czystsze i silniejsze niż jakiekolwiek inne olejki obecnie dostępne 
na rynku?”, „Co by się stało, gdybyśmy mogli współpracować w profesjonalny sposób z wiodącymi  
szpitalami, lekarzami, naukowcami i opiniotwórcami, aby pokazać autentyczność olejków  
eterycznych na naszej planecie?”. 

Doszli do wniosku, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu innych ludzi, którzy dzielą z nimi podobną pasję i wizję, 
mogą stworzyć nowy standard dla olejków eterycznych. Z takim przekonaniem założyli firmę dōTERRA, której 
nazwa jest łacińską pochodną oznaczającą „Dar ziemi”. Pierwszą ofertę firmy dōTERRA, składającą się 
z 25 pojedynczych olejków i 10 mieszanek, wprowadzono do sprzedaży w dniu 25 kwietnia 2008 r. Produkty 
od razu zyskały uznanie w oczach ekspertów od olejków eterycznych i entuzjastów tego typu produktów, którzy 
od razu docenili najwyższą, atestowaną jakość olejków eterycznych firmy dōTERRA. 

Od tamtej pory firma dōTERRA stale dodaje kolejne produkty wellness i poszerza swoją ofertę olejków 
eterycznych, jednocześnie odnotowując dynamiczny rozwój. 
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Produkty firmy dōTERRA™ są sprzedawane wyłącznie przez konsultantów 

Wellness Advocates w kontaktach bezpośrednich, poprzez 

spersonalizowane strony internetowe oraz w ośrodkach wellness i spa 

zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą. Aby złożyć 

zamówienie, skontaktuj się z konsultantem Wellness Advocate, który 

dostarczył Ci niniejszy katalog produktowy lub , aby znaleźć konsultanta  

w Twojej okolicy, zadzwoń pod jeden z numerów podanych z tyłu na 

okładce. Dostępne są sieci dystrybutorów składające się z konsultantów 

Wellness Advocate.

ABY ZAMÓWIĆ: patrz tylna okładka

NASZA MISJA
Jako przedstawiciele dōTERRA angażujemy się w 
szerzenie wiedzy na temat korzyści, płynących ze 
stosowania atestowanych olejków eterycznych. 
Nasze cele to: 

• odkrywanie i rozwijanie najwyższej jakości olejków eterycznych 
na świecie za pośrednictwem sieci dobrze wykształconych 
i doświadczonych botaników, chemików, naukowców 
zajmujących się zdrowiem oraz pracowników służby zdrowia;

• wytwarzanie naszych olejków eterycznych w najwyższych 
standardach jakości, czystości i bezpieczeństwa – CPTG 
Certified Pure Tested Grade™- Certyfikowany Testowany 
Stopień Czystości;

• dystrybucja naszych produktów za pośrednictwem 
konsultantów Wellness Advocates, którzy, pracując z domu, 
prezentują, szkolą i sprzedają produkty wellness dōTERRA 
lokalnie, przez kontakt bezpośredni oraz globalnie, przez 
spersonalizowane strony internetowe;

• zapewnianie możliwości kształcenia wszystkich osób 
zainteresowanych odkrywaniem, w jaki sposób atestowane 
olejki eteryczne mogą być wykorzystywane jako alternatywne 
rozwiązanie w dbaniu o własne zdrowie;

• łączenie pracowników służby zdrowia, zajmujących się 
medycyną tradycyjną i alternatywną, aby zachęcać ich 
do dalszych badań i stosowania olejków eterycznych we 
współczesnych praktykach medycznych.
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Olejki eteryczne były od dawna stosowane w wielu kulturach 
ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Współczesne 
trendy promujące bardziej holistyczne podejście do kwestii 
dbałości o siebie i zdobywające coraz szersze uznanie naukowe 
alternatywne praktyki zdrowotne prowadzą, do ponownego 
odkrycia walorów zdrowotnych, płynących ze stosowania 
olejków eterycznych. Wiele z nich ma silne właściwości 
oczyszczające. Ich wyjątkowa struktura chemiczna pozwala 
na osiągnięcie zamierzonych efektów przez stosowanie 
miejscowe. Niektóre olejki można stosować jako suplementy 
diety w celu promowania witalności i dobrego samopoczucia.

Metody ekstrakcji
Olejki eteryczne najczęściej ekstrahuje się w procesie 
destylacji  parą wodną o niskiej temperaturze. Para wodna 
przepuszczana jest pod ciśnieniem przez materiał roślinny, który 
uwalnia olejki eteryczne. W miarę ochładzania się mieszaniny 
parowej olejek i woda oddzielają się i olejek gromadzi się w 
swojej najczystszej postaci. Aby zapewnić uzyskanie najwyższej 
jakości ekstraktu olejkowego o prawidłowym składzie 
chemicznym, trzeba bardzo uważnie monitorować temperaturę 
i ciśnienie. Zbyt niska temperatura i ciśnienie nie uwolnią 
cennego olejku, z kolei zbyt wysokie parametry mogą zaburzyć 
wrażliwy skład chemiczny ekstraktu i zmienić jego moc.

Równie ważny w precyzyjnie kontrolowanym procesie 
ekstrakcji jest skrupulatny dobór odpowiednich gatunków 
i części roślin zbieranych w idealnym momencie, w którym 
komponenty olejków eterycznych występują w najwyższym 
stężeniu. Dzięki temu można uzyskać wysokiej jakości ekstrakt 
olejku eterycznego. Ten złożony proces stanowi zarówno  
formę sztuki, jak i nauki oraz wymaga ścisłej współpracy 
między plantatorami i destylatorami, w celu dostarczenia 
wyjątkowego produktu.

Olejki eteryczne to naturalne związki aromatyczne, występujące w nasionach, korze, łodygach, korzeniach, 
kwiatach i  innych częściach roślin. Mogą zarówno pięknie pachnąć, jak i posiadać ogromną moc. Jeśli 
kiedykolwiek sprawiły Ci radość podarowane róże, spacer wśród pól lawendowych lub zapach świeżo 
ściętej mięty, doświadczyłeś aromatycznych właściwości olejków eterycznych. Olejki eteryczne mogą 
poprawiać nastrój, koić zmysły i  wywoływać silne reakcje emocjonalne. Jednak stosowanie olejków 
eterycznych wykracza daleko poza ich aromatyczny urok.

Czym są 
OLEJKI ETERYCZNE?
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CPTG Certified Pure Tested Grade™
Olejki eteryczne dōTERRA™ CPTG Certified Pure Tested Grade są czystymi, naturalnymi, aromatycznymi 
związkami starannie wyekstrahowanymi z roślin. Nie zawierają wypełniaczy ani sztucznych składników, które 
osłabiłyby ich czynne właściwości oraz nie zawierają zanieczyszczeń i innych pozostałości chemicznych.

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i skuteczności, równie ważne, jak powstrzymywanie zanieczyszczeń 
przed przedostawaniem się do naszych olejków, jest utrzymanie ilości związków aktywnych 
na odpowiednim poziomie. Wiele olejków ma przypisaną klasę terapeutycznąi część z nich może być czysta, 
ale tylko niektóre są poddawane rygorystycznym testom, dotyczącym składu chemicznego. Olejki eteryczne 
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade są testowane krzyżowo przy użyciu spektrometrii masowej 
i chromatografii gazowej, aby zapewnić zarówno czystość ekstraktu, jak i moc kompozycji w każdej partii.

Firma dōTERRA ściśle współpracuje z globalną siecią wiodących chemików zajmujących się olejkami eterycznymi 
i plantatorów, którzy wybierają odpowiednie gatunki botaniczne, uprawiane w idealnym środowisku 
oraz starannie zbierane w odpowiednim czasie. Aromatyczne związki roślinne są umiejętnie ekstrahowane przez 
doświadczonych destylatorów i poddawane analizie chemicznej w celu zapewnienia czystości i odpowiedniego 
składu. Olejki eteryczne dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade są obecnie najbezpieczniejszymi 
i najbardziej wartościowymi olejkami na świecie.

Równie rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i skuteczności są stosowane w przypadku wszystkich produktów 
Essential Wellness oferowanych przez dōTERRA. Kierując się zaleceniami naszej Naukowej Rady Konsultacyjnej, 
dōTERRA korzysta tylko z usług czołowych partnerów w dziedzinie rozwoju i produkcji, którzy mają certyfikaty 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i cieszą się renomą najwyższej innowacyjności i jakości. w branży Każdy produkt 
firmy dōTERRA gwarantuje przekraczanie oczekiwań klientów.

Sprawdzone i godne zaufania
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Zastosowania
Olejki eteryczne mają bardzo szeroki zakres zastosowań w dziedzinie dobrego samopoczucia 
emocjonalnego i fizycznego. Można je stosować pojedynczo lub w złożonych mieszankach w zależności 
od doświadczenia użytkownika i oczekiwanych efektów. Olejki eteryczne mogą być stosowane na trzy 
sposoby: rozpylane w powietrzu, nakładane na skórę lub przyjmowane wewnętrznie jako suplement diety. 
Stosowanie olejków eterycznych może być bardzo proste, a jednocześnie może całkowicie zmienić styl życia. 
Współpracowanie z osobą, która wcześniej używała olejków eterycznych pomoże początkującym 
użytkownikom uzyskać bardziej korzystne i przyjemne doświadczenia.

Olejki eteryczne są naturalnie bezpieczne i mają niewiele, jeśli w ogóle, niepożądanych efektów ubocznych, 
gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami. Są jednak mocno stężone i powinny być używane z rozwagą. 
Należy używać wyłącznie czystych olejków eterycznych i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji 
zamieszczonych na etykietach. Olejków eterycznych nigdy nie wolno wlewać do oczu lub do przewodu 
słuchowego. Jeśli w przypadku miejscowego stosowania olejków eterycznych pojawi się zaczerwienienie lub 
podrażnienie, należy nałożyć olej roślinny, np. frakcjonowany olej kokosowy – woda nie rozcieńczy olejków 
eterycznych. Jeśli jesteś w ciąży lub pod opieką lekarza przed użyciem olejków eterycznych należy 
skontaktować się ze swoim lekarzem.



LAWENDA Lavandula angustifolia

• Przed snem nałóż na podeszwy stóp lub na poduszkę
• Stosuj z solami do kąpieli w celu doświadczenia wyjątkowych doznań spa
•  Nałóż niewielką ilość, aby ukoić skórę wystawioną na działanie  

promieni słonecznych
•  Nałóż na plecy, dłonie lub stopy niespokojnego dziecka
•  Stosuj w celu łagodzenia podrażnień skóry
•  Koi wrażliwą skórę i zmniejsza pory po depilacji lub goleniu
•  Stosuj na suche, spierzchnięte usta przed użyciem balsamu do ust
•  Stosuj razem z olejkiem z mięty pieprzowej do wykonania  

zdrowego masażu skóry głowy
•  Dodaj do balsamu w celu wykonania odprężającego masażu dłoni

CYTRYNA Citrus limon

• Dodaj kroplę do wody butelkowanej lub do wody podawanej w restauracji
•  Rozpylaj w powietrzu lub nakładaj na skórę, aby poprawić nastrój
•  Dodaj kroplę na łyżeczkę miodu i spożyj, aby ukoić ból gardła
•  Rozcieńcz  z olejem kokosowym w celu wykonania  

codziennego masażu paznokci
•  Po umyciu zębów dodaj na szczoteczkę do zębów po kropli olejku  

z cytryny i mięty pieprzowej
•  Rozpylaj w pomieszczeniach w celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów
•  Usuwaj gumę, naklejone etykiety i tłuste substancje z tkanin
•  Stosuj do czyszczenia blatów kuchennych i przyrządów ze stali nierdzewnej
•  Dodaj do oliwy z oliwek, aby stworzyć nietoksyczny środek do czyszczenia mebli

MIĘTA PIEPRZOWA Mentha piperita

• Spożyj jedną kroplę, aby zwalczyć niestrawność lub rozstrój żołądka
•  Dodaj do wody wraz z olejkiem z cytryny,  aby stworzyć zdrowy i  

odświeżający płyn do płukania ust 
•  Rozpylaj w powietrzu lub stosuj na skórę w celu pobudzenia
•  Aby schłodzić organizm po przegrzaniu dodaj do zimnych okładów  

lub podczas kąpieli stóp
•  Wdychaj w celu orzeźwienia podczas długich podróży
•  Dodaj do szamponu i odżywki w celu wykonania masażu  

stymulującego włosy i skórę głowy
•  Stosuj z olejkami z lawendy i cytryny, aby chronić się przed  

sezonowymi zagrożeniami
•  Rozpylaj podczas nauki

Od czego 
ZACZĄĆ?
Używanie olejków eterycznych jest intuicyjnie proste i wysoce satysfakcjonujące. Jednak dla osób, które 
dopiero poznają ich właściwości, liczba dostępnych olejków w niezliczonych kombinacjach 
i przeznaczona do różnych zastosowań może być nieco przytłaczająca. Aby rozpocząć przygodę 
z olejkami eterycznymi, polecamy wypróbowanie trzech olejków: lawenda, cytryna i mięta pieprzowa. 
Właściwości naszych trzech najpopularniejszych olejków eterycznych zapewnią Tobie i Twojej rodzinie 
fascynujące, poprawiające jakość życia doświadczenia.

ZESTAW WPROWADZAJĄCY W ŚWIAT  
OLEJKÓW ETERYCZNYCH  HIT

Idealny dla osób początkujących „Zestaw wprowadzający w świat olejków 
eterycznych” zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć przygodę 
z odkrywaniem odmieniających życie właściwości olejków eterycznych firmy 
dōTERRA™. Zestaw składa się z:

• olejek eteryczny z lawendy (butelka 5 ml)
• olejek eteryczny z cytryny (butelka 5 ml)
• olejek eteryczny z mięty pieprzowej (butelka 5 ml)
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Kolekcja pojedynczych olejków eterycznych firmy dōTERRA™ stanowi najlepsze ekstrakty aromatyczne obecnie 
dostępne na świecie. Każdy olejek dostarcza żywą esencję z botanicznego źródła, która jest delikatnie destylowana 
z umiejętnie uprawianych i zbieranych roślin z całego świata. Każdy olejek przechodzi rygorystyczne testy pod 
kątem czystości i mocy. Tworząc piękną mozaikę botanicznej energii, mogą być stosowane pojedynczo lub mieszane 
z innymi olejkami eterycznymi według własnych potrzeb.

POJEDYNCZE OLEJKI ETERYCZNE

POJEDYNCZE OLEJKI ETERYCZNE



CZARNY PIEPRZ
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Piper nigrum | 5 ml

Pobudzający i aromatyczny olejek z 
pieprzu czarnego wzmacnia smak 
potraw i zawiera silne 
przeciwutleniacze.

• Podkreśla smak potraw

• Wysoka zawartość monoterpenów 
i seskwiterpenów

• Zapewnia uczucie ciepła na skórze 
podczas stosowania miejscowego

ŻYWOTNIK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Thuja plicata | 5 ml

Żywotnik, zwany także „drzewem 
życia”, imponuje rozmiarami i oferuje 
wiele korzystnych właściwości

• Pomaga zachować czystą i zdrowo 
wyglądającą skórę 

• Środek oczyszczający

• Kojący aromat

KASJA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Kasja, bliska krewna cynamonu, ma 
wspaniały zapach i jest stosowana 
od tysięcy lat.

• Wydziela ciepły, podnoszący 
na duchu aromat 

• Używana w gotowaniu jako 
zamiennik cynamonu

• Koi ciało po zastosowaniu 
miejscowym

CYNAMON Z KORY
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Olejek cynamonowy zyskał sławę 
jako przyprawa, ale ma także wiele 
właściwości prozdrowotnych.

• Łagodzi ból gardła po dodaniu 
do gorącej wody lub herbaty

• Może z powodzeniem zastępować 
mielony cynamon

• Wpływa korzystnie na higienę 
jamy ustnej

WROTYCZ MAROKAŃSKI 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Tanacetum annuum | 5 ml

Olejek eteryczny z wrotycza 
marokańskiego  powstaje 
z jednorocznej rośliny 
śródziemnomorskiej o żółtym 
zabarwieniu. Stanowiący ważny 
składnik mieszanki dōTERRA Deep 
Blue olejek z wrotycza marokańskiego 
działa kojąco na umysł i ciało.

• Działa kojąco po zastosowaniu 
miejscowym

• Jego głęboki, niebieski kolor może 
plamić powierzchnie, tkaniny 
i skórę, dlatego zaleca się go 
ostrożnie stosować i rozcieńczać

• Wysoka zawartość chamazulenu 
i sabinenu

BAZYLIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Ocimum basilicum | 15 ml

Ceniony za działanie regenerujące 
olejek z bazylii jest również 
powszechnie używany ze względu 
na swoje właściwości kojące

• Pomaga zachować czystą 
i zdrową skórę 

• Zwiększa czujność umysłu

• Stosowany jako przyprawa do 
żywności

DRZEWO CEDROWE
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Juniperus virginiana | 15 ml

Olejek cedrowy wydziela ciepły, 
drzewny, balsamiczny zapach, który 
sprzyja relaksacji.

• Zapewnia właściwości oczyszczające 
po dodaniu do toniku do twarzy lub 
do kremu nawilżającego

• Pomaga zachować zdrowy  
wygląd skóry

• Sprzyja relaksacji

SZAŁWIA 
MUSZKATOŁOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Salvia sclarea | 15 ml

Olejek szałwiowy słynie ze swoich 
właściwości kojących i uspokajających.

• Zapewnia kojące działanie podczas 
cyklu menstruacyjnego kobiet 

• W połączeniu z olejkiem 
rumiankowym zapewnia  
uczucie odprężenia podczas 
zażywania kąpieli

• Pomaga zachować zdrowy wygląd 
włosów i skóry głowy

KARDAMON
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardamon, bliski krewny imbiru, to 
jedna z najdroższych przypraw, która 
jednocześnie oferuje wiele korzystnych 
właściwości dla układu pokarmowego

• Aromatyczna przyprawa 
do gotowania i pieczenia

• Wspomaga układ oddechowy 

• Pomaga zwalczać rozstrój żołądka

BERGAMOTKA 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus bergamia | 15 ml

Tłoczony na zimno ze skórki 
bergamotki, olejek z bergamotki 
zajmuje szczególne miejsce wśród 
olejków cytrusowych.

• Relaksujący i kojący aromat 

• Często stosowany w masażu 
terapeutycznym ze względu 
na kojące właściwości

• Stosuj na skórę podczas kąpieli, pod 
prysznicem aby czerpać 
przyjemność z jego właściwości 
oczyszczających

KOLENDRA (NAĆ)
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Olejek eteryczny wytwarzany z liści 
kolendry, jest powszechnie 
stosowany ze względu na swój 
świeży i smaczny smak.

• Orzeźwiający i oczyszczający aromat

• Dobrze komponuje się z olejkami 
cytrusowymi

• Nadaje daniom mocny  
i świeży aromat

GOŹDZIK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Goździk to popularna przyprawa 
do gotowania, która ma wiele 
korzystnych zastosowań.

• Pomaga utrzymać zdrowe  
zęby i dziąsła

• Często wykorzystywany jako 
przyprawa

• Ma właściwości antyoksydacyjne
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DAGLEZJA ZIELONA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Pozyskiwany z młodych drzew 
rosnących w Nowej Zelandii olejek z 
daglezji wspomaga zachowanie 
uczucia czystych dróg oddechowych, 
oczyszcza skórę i kreuje  
podniosły nastrój.

• Wspomaga zachowanie uczucia 
czystych dróg oddechowych 
i ułatwia oddychanie

• Oczyszcza skórę

• Wprowadza w pozytywny nastrój 
i zwiększa koncentrację

EUKALIPTUS
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Olejek eteryczny eukaliptusowy 
pozyskiwany jest z liści eukaliptusa 
i zawiera wiele korzystnych związków.

• Wprowadza w stan relaksacji

• Wpływa korzystnie na higienę jamy 
ustnej i odświeża oddech

• Wspomaga zachowanie uczucia 
czystych dróg oddechowych 
i ułatwia oddychanie

COPAIBA 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea i langsdorffii | 15 ml

Copaiba (kopaiwa) jest podobna 
do czarnego pieprzu i jest stosowana 
w medycynie tradycyjnej przez 
rdzennych mieszkańców Brazylii. 
Olejek copaiba jest powszechnie 
wykorzystywany w produkcji 
kosmetyków i perfum.

• Ma właściwości antyoksydacyjne

• Pomaga utrzymać czystość 
i gładkość skóry

• Redukuje widoczność 
przebarwień

GERANIUM
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Geranium to roślina znana ze swoich 
zdolności do przywracania 
równowagi emocjonalnej. Jest także 
powszechnym składnikiem 
produktów do pielęgnacji skóry.

• Nakładaj bezpośrednio na skórę lub 
korzystaj z aromaterapeutycznej 
kąpieli parowej na twarz, aby 
poprawić wygląd skóry 

• Działa kojąco po nałożeniu na skórę 
po kąpieli

• Dodaj kilka kropel do swojego 
szamponu lub odżywki, aby 
uzyskać zdrowy blask włosów

KOPER WŁOSKI, FENKUŁ
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Stosowany od wieków koper włoski 
zapewnia wiele korzyści zdrowotnych 
i ma wyraźny, lukrecjowy aromat.

• Wyrazisty dodatek do zup,  
dipów i sałatek

• Koi i łagodzi, gdy jest stosowany 
miejscowo

• Zwiększa pewność siebie  
i dodaje energii

KOLENDRA (NASIONA)
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Olejek eteryczny z nasion kolendry 
jest powszechnie stosowany 
w wielu kulturach oraz dostarcza 
niezliczone korzyści zdrowotnych.

• Stosuj na skórę tłustą, aby 
zachować czystą cerę 

• Działa kojąco po zastosowaniu 
miejscowym

• Nadaje potrawom ziołowy aromat

IMBIR
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Zingiber officinale | 15 ml

Olejek imbirowy firmy dōTERRA 
wytwarzany jest ze świeżego kłącza 
imbiru. Imbir jest najbardziej znany 
ze swojego słodkiego smaku.

• Pachnący i kojący aromat 

• Popularna przyprawa kuchenna 
stosowana w wielu potrawach 
z całego świata

• Zapewnia uczucie ciepła na skórze

KADZIDŁO
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Boswellia carterii, frereana i sacra 
15 ml

Olejek kadzidłowca, prawdopodobnie 
najcenniejszy ze starożytnych 
olejków, ma szeroką gamę 
zastosowań i oferuje wiele korzyści.

• Redukuje niedoskonałości skóry 
i ją odmładza

• Wprowadza w stan relaksacji 
i równoważy nastrój

• Wygładza skórę

Kadzidło Touch, patrz strona 18

CYPRYS
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Destylowany z gałązek i liści drzewa 
olejek cyprysowy słynie ze swoich 
właściwości energetyzujących i jest 
często wykorzystywany w  
ośrodkach spa.

• Ożywia zmysły 

• Zapewnia witalność i energię 
po zastosowaniu miejscowym

• Poprawia wygląd skóry tłustej

ZIELONA MANDARYNKA   
NOWOŚĆ!

CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus nobilis | 15 ml

Ten pozyskiwany z niedojrzałych 
owoców drzewa mandarynkowego 
olejek Zielona Mandarynka ma 
właściwości kojące i może 
wzmacniać organizm w przypadku 
stosowania wewnętrznego. 

• Pomaga osiągnąć uczucie ukojenia

• Przyjmuj jedną lub dwie krople, by 
wspierać prawidłowe funkcjonowanie 
i reakcje układu odpornościowego.

GREJPFRUT
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus X paradisi | 15 ml

Energetyzujący i orzeźwiający olejek 
grejpfrutowy słynie ze swoich 
właściwości oczyszczających.

• Poprawia nastrój

• Nadaje potrawom cierpki, 
kwaskowaty aromat

• Zwiększa koncentrację

KOCANKA WŁOSKA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Helichrysum italicum | 5 ml

Olejek kocanki wytwarzany jest przez 
destylowanie kwiatostanu wiecznie 
zielonego zioła i jest jednym 
z najcenniejszych i najbardziej 
pożądanych olejków eterycznych.

• Zmniejsza widoczność zmarszczek

• Wmasuj w skronie i na kark, aby 
doznać uczucia ukojenia

• Promuje promienny i młodzieńczy 
wygląd skóry
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MAJERANEK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Origanum majorana | 15 ml

Majeranek, znany również jako 
„lebiodka majeranek” lub „majoran”, 
ma wiele kulinarnych zastosowań, jak 
i prozdrowotnych właściwości.

• Ciepły, ziołowy dodatek 
do gotowania

• Kojący aromat

• Spożywany wewnętrznie zapewnia 
ogólne dobre samopoczucie

CYTRYNA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus limon | 15 ml

Najlepiej sprzedający się olejek, 
oferuje wiele zastosowań i korzyści. 
Tłoczony na zimno ze skórki cytryny, 
aby zachować jej delikatny  
charakter i moc.

• Właściwości energetyzujące 
i poprawiające nastrój

• Nadaje potrawom cierpki smak

• Skuteczny dodatek do domowych 
środków czyszczących i mydeł

MIRRA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirra, stosowana w starożytności 
na wiele sposobów – od medytacji 
do balsamowania – jest do dziś 
często rekomendowana.

• Gwarantuje równowagę 
emocjonalną i dobre samopoczucie

• Oferuje właściwości oczyszczające, 
szczególnie dla gardła i jamy ustnej

• Działa kojąco na skórę, zapewniając 
jej młody wygląd

MIĘTA PIEPRZOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha piperita | 15 ml

Najlepiej sprzedający się olejek z 
mięty pieprzowej zapewnia 
niezliczone korzyści zdrowotne.

• Ożywia zmysły

• Pomaga zwalczać rozstrój żołądka

• Wpływa korzystnie na higienę 
jamy ustnej

Mięta pieprzowa Touch, patrz strona 19

DRZEWO HERBACIANE
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Olejek eteryczny z drzewa 
herbacianego składa się 
z 90 różnych związków i ma 
nieograniczoną liczbę zastosowań

• Zapewnia właściwości 
wzmacniające i odmładzające 
dla włosów, skóry i paznokci

• Właściwości oczyszczające.

• Pozwala utrzymać zdrową cerę

Drzewo herbaciane Touch, patrz strona 19

TRAWA CYTRYNOWA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Trawa cytrynowa jest od dawna 
stosowana w kuchni azjatyckiej 
i karaibskiej ze względu  
na subtelny cytrynowy smak 
i aromat, a także z powodu 
prozdrowotnych właściwości.

• Połącz z olejem nośnikowym, aby 
uzyskać kojący masaż

• Zwiększa świadomość i gwarantuje 
pozytywne nastawienie

• Nadaje potrawom dymny,  
ziołowy aromat

OREGANO
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Origanum vulgare | 15 ml

Wytwarzany z liści olejek  
oregano ma wiele tradycyjnych 
i nowoczesnych zastosowań.

• Nadaje potrawom pikantny 
aromat

• Ma właściwości antyoksydacyjne

• Zapewnia uczucie ciepła na skórze 
(Należy zawsze rozcieńczać olejem 
nośnikowym przed zastosowaniem 
bezpośrednio na  skórę)

Oregano Touch, patrz strona 19

JAŁOWIEC
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Juniperus communis | 5 ml

Drzewny, korzenny, a jednocześnie 
świeży aromat olejku z jałowca 
ujawnia jego bogatą historię 
tradycyjnych zastosowań oraz 
korzyści zdrowotnych.

• Działa jak naturalny tonik do skóry 

• Dodaje pikantny smak sosom 
i deserom

• Działa kojąco i zapewnia 
stabilność emocjonalną

MELISA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Melissa officinalis | 5 ml

Nasz najrzadszy olejek – melisa – ma 
słodki, świeży, cytrusowy zapach 
i szeroką gamę korzystnych 
właściwości.

• Redukuje napięcie i nerwy

• Zapewnia relaksację i pomaga 
tworzyć spokojną atmosferę 
do spania

• Odmładza skórę i włosy

LIMONKA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Wyrazisty, cytrusowy zapach olejku 
limonkowego czyni go nieodłącznym 
elementem każdej kolekcji.

• Pozytywnie wpływa na nastrój 
dzięki właściwościom 
pobudzającym i odświeżającym

• Zapewnia równowagę emocjonalną 
i dobre samopoczucie

• Nadaje potrawom kwaśno -  
słodki aromat

PACZULA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Pogostemon cablin | 15 ml

Olejek eteryczny z paczuli jest łatwo 
rozpoznawalny ze względu 
na bogaty, piżmowo-słodki zapach.

• Zapewnia stabilność emocjonalną

• Zapewnia gładką, olśniewającą cerę

• Redukuje niedoskonałości 
i zmarszczki oraz działa korzystnie 
na problematyczną cerę

LAWENDA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Od tysięcy lat lawenda jest ceniona 
za niepowtarzalny aromat 
i właściwości zdrowotne.

• Powszechnie stosowana ze względu 
na swoje właściwości kojące 
i relaksujące

• Łagodzi podrażnienia skóry

• Zapewnia relaksujące właściwości, 
które mogą pomóc cieszyć się 
spokojnym snem

Lawenda Touch, patrz strona 18
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TYMIANEK
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Thymus vulgaris | 15 ml

Tymianek, znany najbardziej jako 
popularna przyprawa, tworzy silny 
olejek eteryczny.

• Pobudzający aromat

• Nadaje potrawom smakowity 
pikantny aromat

• Zapewnia oczyszczanie skóry

MANDARYNKA 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus reticulata | 15 ml

Olejek mandarynkowy ma słodki, 
cierpki aromat podobny do innych 
olejków cytrusowych, który działa 
orzeźwiająco. Mandarynka znana jest 
z właściwości oczyszczających.

• Oczyszcza

• Dodaje wypiekom pikantnego 
posmaku

• Dodaje energii i budzi zmysły

MIĘTA ZIELONA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha spicata | 15 ml

Słynący ze słodkiego i miętowego 
smaku olejek z mięty zielonej jest 
często używany do gotowania,  
ale może być również  
stosowany miejscowo.

• Czyści jamę ustną i zapewnia 
świeży oddech

• Zwiększa koncentrację i wprowadza 
w pozytywny nastrój

• Nadaje smak deserom, napojom, 
sałatkom i przystawkom

JODŁA SYBERYJSKA 
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Abies sibirca | 15 ml

Świeży, drzewny zapach olejku 
jodłowego pomaga przywrócić 
równowagę emocjonalną i przyjąć 
pozytywne nastawienie.

• Zapewnia kojące działanie 
podczas masażu

• Stosowany miejscowo łagodzi 
drobne podrażnienia skóry

• Łagodzi bóle ciała i mięśni

SANDAŁOWIEC
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Santalum album | 5 ml

Udokumentowana historia 
stosowania olejku z sandałowca 
potwierdza szeroką gamę jego 
zastosowań.

• Pomaga zachować czystą i zdrowo 
wyglądającą skórę 

• Redukuje możliwość pojawiania się 
niedoskonałości skóry

• Często stosowany w medytacji ze 
względu na właściwości 
zapewniające stabilność 
emocjonalną i poprawiające nastrój

ROZMARYN
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Czczony przez starożytne greckie, 
rzymskie, egipskie i hebrajskie 
kultury, rozmaryn posiada  
mnóstwo zastosowań.

• Dodaje pikantnego, ziołowego 
posmaku mięsom i specjałom

• Redukuje zmęczenie

• Ożywia zmysły

RÓŻOWY PIEPRZ  NOWOŚĆ!

CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Schinus molle | 5 ml

Olejek eteryczny Różowy Pieprz jest 
pozyskiwany z owoców schinusa 
peruwiańskiego – świętego drzewa 
Inków. Idealnie sprawdza się jako 
przyprawa w kuchni.

• Zastosuj do kojącego masażu, łącząc 
jedną lub dwie krople z 
frakcjonowanym olejem kokosowym 
dōTERRA

• Ma działanie pobudzające

• Różowy Pieprz może  
zastępować Czarny Pieprz w 
przyprawianiu potraw

PETITGRAIN
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus aurantium | 15 ml

Olejek petitgrain ma świeży, lekko 
ziołowy aromat i różnorodne 
zastosowania.

• Kojący i relaksujący aromat

• Zapewnia spokojny sen

• Ma właściwości antyoksydacyjne

KULECZKI  
Z MIĘTĄ PIEPRZOWĄ
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Mentha piperita | 125 małych kuleczek

Odkryj wyjątkowy wymiar 
orzeźwienia dzięki mięcie pieprzowej 
w postaci wygodnych do spożywania 
małych, rozpuszczalnych kuleczek.

• Wpływa korzystnie na higienę jamy 
ustnej i układu oddechowego

• Łagodzi objawy rozstroju żołądka

• Zapewnia wszystkie korzystne 
właściwości olejku z mięty pieprzowej

SANDAŁOWIEC 
HAWAJSKI
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Santalum paniculatum | 5 ml

Wytwarzany z odnawialnego  
źródła na Hawajach olejek 
sandałowca hawajskiego firmy 
dōTERRA zapewnia wiele 
korzystnych właściwości.

• Poprawia wygląd skóry i włosów 

• Zapewnia spokojny sen 
po zastosowaniu przed położeniem 
się spać

• Poprawia nastrój i zmniejsza napięcie

RUMIANEK RZYMSKI
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Anthemis nobilis | 5 ml

Najbardziej wszechstronna odmiana 
rumianku, rumianek rzymski, jest 
ekstrahowany z kwiatów rumianku 
rzymskiego, które przypominają 
wyglądem stokrotki.

• Nakładaj na podeszwy stóp  
przed snem

• Pomaga zachować zdrowy wygląd 
włosów i skóry głowy

• Ma słodki, kwiatowy zapach, który 
koi zmysły

NARD
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Olejek nardowy ma drzewny, 
korzenny aromat, który poprawia 
nastrój i sprzyja relaksacji.

• Poprawiający nastrój aromat

• Zapewnia uczucie spokoju i relaksacji

• Pozwala cieszyć się zdrową 
i olśniewającą skórą
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KURKUMA  NOWOŚĆ!

CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma stosowana wewnętrznie 
wspiera naturalne funkcje układu 
odpornościowego. Pomaga 
rozjaśniać i wygładzać skórę, nadając 
jej świetlisty wygląd.

• Idealnie sprawdza się w walce z 
niedoskonałościami skóry. Można go 
stosować punktowo lub nakładać na 
całą twarz w formie maseczki

• Dodaj 1–2 krople do herbaty lub 
wody i delektuj się subtelnym, 
ziołowym aromatem

YARROW|POM  NOWOŚĆ!

ROŚLINNY DUET O  
AKTYWNYM DZIAŁANIU  
30 ml

Yarrow|Pom to umiejętnie 
skomponowana autorska mieszanka 
olejku z krwawnika pospolitego 
oraz tłoczonego na zimno oleju z 
pestek granatu, opracowana aby 
ukoić skórę i wyciszyć emocje  
w ciągu dnia.

• Pomaga zachować młodą i zdrowo 
wyglądającą skórę

• Pomaga redukować 
niedoskonałości skóry

• Podczas masażu zapewnia  
efekt ukojenia

DZIKA POMARAŃCZA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Citrus sinensis | 15 ml

Tłoczony na zimno ze skórki olejek 
pomarańczowy uwalnia 
energetyzujący, cytrusowy aromat.

• Środek oczyszczający

• Odświeża skórę

• Wysoka zawartość  
monoterpenów słynących 
z właściwości antyoksydacyjnych

GOLTERIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Większość konsumentów rozpoznaje 
zapach i smak golterii dzięki jej 
powszechnemu wykorzystaniu 
w cukierkach i gumach do żucia.

• Powszechnie stosowana 
w produktach do higieny jamy ustnej 

• Wmasuj w dłonie, plecy i nogi, aby 
uzyskać kojące i rozgrzewające 
uczucie po wysiłku

• Rozpyl, aby uzyskać słodki, 
poprawiający nastrój aromat

YLANG YLANG
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Cananga odorata | 15 ml

Ylang Ylang jest znany ze swojego 
wyjątkowego zapachu, ale oferuje też 
niezliczone korzyści.

• Pozwala się odprężyć podczas 
masażu

• Zapewnia zdrowy wygląd skóry 
i włosów

• Poprawia samopoczucie, 
jednocześnie przynosząc ukojenie

WETIWERIA
CZYSTY OLEJEK ETERYCZNY 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Wetiweria jest ceniona ze względu 
na swój bogaty, egzotyczny, 
złożony aromat i jest szeroko 
stosowana w perfumach.

• Wetiweria jest bogata 
w seskwiterpeny, które zapewniają 
stabilność emocjonalną

• Stosuj jako element kojącego, 
aromatycznego masażu

• Stosuj jako uziemiającą nutę 
w ulubionych mieszankach 
z dyfuzorem
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Mieszanki olejków eterycznych firmy dōTERRA są zastrzeżonymi recepturami stworzonymi do stosowania w 
określonych problemach zdrowotnych. Stanowią kwintesencję wieloletniej wiedzy zdobywanej w wyniku 
doświadczeń oraz są uznawane przez coraz większą liczbę badań naukowych. Wykorzystując naturalną energię 
żywych roślin, każda receptura jest synergicznie zrównoważona, aby zwiększyć moc i korzystne właściwości 
produktu, który składa się wyłącznie z olejków eterycznych klasy CPTG Certified Pure Tested Grade™.

MIESZANKI OLEJKÓW ETERYCZNYCH

MIESZANKI OLEJKÓW ETERYCZNYCH



DEEP BLUE™
MIESZANKA KOJĄCA 
5 ml

Kojąca mieszanka Deep Blue zawiera 
olejki klasy CPTG Certified Pure 
Tested Grade™, naturalne ekstrakty 
roślinne i dodatkowe składniki, które 
zapewniają dobroczynne uczucie 
chłodu i ciepła w obszarach 
problematycznych.

• Zapewnia uczucie chłodu i działa 
kojąco w wybranych miejscach

• Przynosi rewitalizujący i kojący 
efekt w czasie masażu

• Zapewnia ulgę obolałym 
i napiętym mięśniom

DDR PRIME™
MIESZANKA ODBUDOWUJĄCA  
15 ml

Mieszanka DDR Prime łączy w sobie 
zalety olejków eterycznych z goździka, 
tymianku i dzikiej pomarańczy, 
słynących ze swoich właściwości 
antyoksydacyjnych. Została stworzona 
w celu wspierania organizmu 
i komórek przed szkodliwymi efektami 
stresu oksydacyjnego.

• Może zmniejszyć utlenianie 
w organizmie i zapewnia właściwe 
funkcjonowanie komórek

• Wspiera zdrową reakcję na stresory 
oddziałujące na komórki

• Zapewnia ochronę antyoksydacyjną 
przed negatywnymi efektami stresu 
oksydacyjnego

dōTERRA CONSOLE™
MIESZANKA DODAJĄCA OTUCHY 
5 ml

Mieszanka dodająca otuchy  
dōTERRA Console wykorzystuje 
słodkie olejki z kwiatów i drzew , aby 
zapewnić poczucie komfortu, 
wprowadzając Cię na pełną nadziei 
ścieżkę uzdrowienia emocjonalnego.

• Zapewnia uczucie spokoju 

• Daje nadzieję i stymuluje 
pozytywne myślenie

• Zawiera kadzidło, paczulę, ylang 
ylang, labdanum, amyris, 
sandałowiec, różę i osmantus

dōTERRA Console Touch patrz strona 18

dōTERRA CHEER™
MIESZANKA POPRAWIAJĄCA 
NASTRÓJ 
5 ml

Poprawiająca nastrój mieszanka 
dōTERRA Cheer zawiera cytrusowe 
i korzenne olejki eteryczne, dające 
zastrzyk pozytywnej energii 
i szczęścia, które rozjaśni nawet 
najbardziej pochmurny dzień.

• Napawa optymizmem

• Poprawia nastrój w ciągu dnia

• Tworzy radosny aromat  
podczas masażu

dōTERRA Cheer Touch patrz strona 18

CITRUS BLISS™
MIESZANKA ORZEŹWIAJĄCA 
15 ml

Łącząc w sobie podstawowe zalety 
cytrusowych olejków eterycznych, 
mieszanka Citrus Bliss ma 
energetyzujące i odświeżające 
właściwości, które poprawią nastrój 
i redukują stres.

• Oczyszcza i odświeża powietrze

• Poprawia nastrój i zmniejsza stres

• Tworzy radosny aromat  
podczas masażu

CLARYCALM™
MIESZANKA POCIESZAJĄCA 
10 ml, roll-on

Stworzona specjalnie dla kobiet, 
mieszanka ClaryCalm działa jako 
środek uspokajający podczas cyklu 
menstruacyjnego i pomaga 
zrównoważyć nastrój i emocje.

• Pomaga utrzymać stabilność 
emocjonalną przez cały miesiąc

• Równoważy i łagodzi wzmożone 
emocje

• Zapewnia kojące działanie podczas 
cyklu menstruacyjnego kobiet

dōTERRA ARISE™
MIESZANKA OŚWIECAJĄCA 
5 ml

Mieszanka oświecająca dōTERRA 
napełni Cię motywacją do realizacji 
najbardziej ambitnych celów.

• Arise doskonale pasuje do 
następujących pozycji jogi: pozycja 
stojąca, pozycja stojąca z 
ramionami w górze i pozycja 
Półksiężyca

• Wmasuj w skronie, nadgarstki i 
szyję, aby wzmocnić swoje 
poczucie szczęścia

• Mieszankę Arise stosuj zawsze 
wtedy, gdy stawiasz przed sobą 
wyzwanie, aby osiągnąć więcej

AROMATOUCH™
MIESZANKA DO MASAŻU 
15 ml

Olejki eteryczne od dawna są 
wykorzystywane do masażu, 
dlatego firma dōTERRA stworzyła 
zastrzeżoną mieszankę, która 
udoskonala różne techniki 
masowania dzięki relaksującym i 
dobroczynnym olejkom 
eterycznym.

• Zmniejsza napięcie 

• Zapewnia odprężające 
i dobroczynne działanie

• kojący aromat wspomaga doznania 
podczas masażu

dōTERRA BALANCE™
MIESZANKA UZIEMIAJĄCA 
15 ml

Mieszanka dōTERRA Balance to 
subtelne połączenie olejków 
eterycznych, gwarantujących 
harmonię, spokój i poczucie 
odprężenia, tworząc równowagę. Ta 
mieszanka pomaga zrównoważyć 
emocje i zapewnia dobre 
samopoczucie dzięki przyjemnemu, 
spokojnemu aromatowi.

• Łagodzi napięcie i uczucie niepokoju

• Zapewnia wyciszenie i równowagę

• Daje poczucie relaksu i harmonii

dōTERRA AIR™
MIESZANKA OCZYSZCZAJĄCA 
DROGI ODDECHOWE 
15 ml

Mający miętowy, świeży aromat 
produkt dōTERRA Air został 
opracowany w taki sposób, aby 
zapewnić użytkownikom chłodzącą 
i orzeźwiającą mieszankę olejków, 
która pomaga minimalizować skutki 
sezonowych zagrożeń, jednocześnie 
zapewniając właściwości kojące. 

• orzeźwiająca mieszanka do 
wdychania 

• Chłodzi i koi skórę

• Zapewnia uczucie czystych dróg 
oddechowych i ułatwia oddychanie

dōTERRA Air Touch patrz strona 18

dōTERRA ALIGN™
MIESZANKA UKIERUNKOWUJĄCA 
5 ml

Mieszanka ukierunkowująca 
dōTERRA Align pomoże Ci uwierzyć 
w siebie i otworzyć się na nieznane.

• Idealne pozycje jogi, współgrające z 
zapachem Align to pozycja 
Wojownika II, Trójkąta i Bramy

• Nakładaj na skórę w okolicach serca, 
na nadgarstki i kark, aby zwiększyć 
poczucie samoakceptacji i zacząć 
akceptować bieg życia

• Stosuj mieszankę Align zawsze 
wtedy, gdy odczuwasz apatię i nie 
możesz się na niczym skupić

dōTERRA ANCHOR™
MIESZANKA USPOKAJAJĄCA  
5 ml

Mieszanka uspokajająca dōTERRA 
Anchor wzmocni Twoją wiarę w 
siebie, dzięki czemu podejdziesz do 
ćwiczeń i życia z siłą i spokojem.

• Pozycje jogi idealnie współgrające z 
aromatem Anchor to medytacja w 
siadzie, skręt w siadzie i mudra Bhu

• Wmasuj w kostki, odcinek 
lędźwiowy i podeszwy stóp, aby 
poczuć spełnienie oraz spokój

• Stosuj mieszankę Anchor w 
przypadku poczucia dezorientacji i 
oderwania od rzeczywistości
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PURIFY
MIESZANKA ODŚWIEŻAJĄCA 
15 ml

Dzięki połączeniu odświeżających 
i oczyszczających olejków eterycznych, 
mieszanka dōTERRA Purify pomaga 
zwalczać nieprzyjemne zapachy 
w naturalny i bezpieczny sposób.

• Odświeżający aromat 

• Ma właściwości oczyszczające

• Zwalcza nieprzyjemne zapachy 
i odświeża powietrze

dōTERRA PEACE™
MIESZANKA USPAKAJAJĄCA 
5 ml

dōTERRA Peace to mieszanka 
olejków eterycznych z kwiatów 
i mięty, która stanowi pozytywne 
przypomnienie o tym, że nie musisz 
być doskonały, aby znaleźć spokój. 
Zwolnij, weź głęboki oddech i powróć 
spokojny i opanowany.

• Zmniejsza uczucie niepokoju

• Tworzy krzepiący aromat

• Zapewnia uczucie spokoju 
i dodaje otuchy

dōTERRA Peace Touch, patrz strona 19

PASTTENSE™
MIESZANKA ROZLUŹNIAJĄCA 
10 ml, roll-on

Chłodząca i kojąca mieszanka 
olejków eterycznych PastTense 
została opracowana w celu 
uspokojenia zarówno umysłu, jak 
i ciała w dowolnym momencie, 
dzięki wygodnej w użyciu.

• Pomaga złagodzić uczucie stresu

• Wprowadza w stan relaksacji 
i spokoju

• Zapewnia stabilność emocjonalną

dōTERRA PASSION™
MIESZANKA INSPIRUJĄCA 
5 ml

Mieszanka inspirująca dōTERRA Passion 
zawiera olejki eteryczne z przypraw 
i ziół, które pomogą Ci znaleźć inspirację 
w życiu. Dzięki mieszance dōTERRA 
Passion znajdziesz pokłady odwagi, by 
spróbować czegoś nowego, a także 
odkryjesz na nowo radość czerpaną 
z dobrodziejstw obecnych w  
Twoim życiu.

• Tworzy radosny aromat

• Daje pewność siebie i siłę psychiczną

• Poprawia samopoczucie 
i koncentrację

dōTERRA Passion Touch, patrz strona 19

KULECZKI ON GUARD™
MAŁE KAPSUŁKI Z OLEJKIEM 
ETERYCZNYM 
125 małych kuleczek

Firma dōTERRA stworzyła małe 
kuleczki On Guard, aby zapewnić 
prosty i wygodny sposób korzystania 
z właściwości zwiększania 
odporności, jakie daje ta mieszanka 
olejków eterycznych.

• Zwiększają odporność

• Zapewniają wygodną metodę 
spożywania mieszanki olejków 
eterycznych dōTERRA On Guard

• Odświeżają oddech

ON GUARD™
MIESZANKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH 
15 ml

Mieszanka dōTERRA On Guard 
w bezpieczny i naturalny sposób 
wspomaga układ odpornościowy. 
Dzięki orzeźwiającemu, 
energetyzującemu i poprawiającemu 
nastrój aromatowi, On Guard to 
idealna mieszanka, którą warto mieć 
przy sobie przez cały rok.

• Wspiera naturalne mechanizmy 
obronne układu odpornościowego

• Ma właściwości antyoksydacyjne

• Energetyzujące i podnoszące 
na duchu działanie

On Guard Touch, patrz strona 19

dōTERRA MOTIVATE™
MIESZANKA MOTYWUJĄCA 
5 ml

Zamień negatywne emocje 
na poczucie pewności siebie 
i odwagę dzięki unikalnej mieszance 
dōTERRA Motivate, zawierającej 
olejki eteryczne z mięty i cytrusów.

• Zmniejsza uczucie napięcia

• Tworzy poprawiający nastrój aromat

• Zapewnia stabilność emocjonalną

dōTERRA Motivate Touch, patrz strona 19.

INTUNE™
MIESZANKA WSPOMAGAJĄCA 
KONCENTRACJĘ 
10 ml, roll-on

InTune to idealna mieszanka 
na czas nauki lub skupienia. Składa 
się z olejków eterycznych, które 
zapewniają uczucie spokoju 
i jasność umysłu.

• Zapewnia jasność umysłu

• Poprawia i podtrzymuje  
stan skupienia 

• Wspiera koncentrację i skupianie się 
na zadaniach

HD CLEAR™
MIESZANKA DO STOSOWANIA 
MIEJSCOWEGO 
10 ml, roll-on

HD Clear to doskonała mieszanka 
olejków do zmęczonej skóry, która 
pomoże utrzymać skórę gładką, 
czystą i zdrową.

• Redukuje wypryski na skórze 

• Wspomaga utrzymanie czystej cery

• Pomaga zachować czystość, 
gładkość i nawilżenie skóry

DEEP BLUE™
MIESZANKA KOJĄCA 
10 ml, roll-on

Dający kojące uczucie chłodu 
produkt dōTERRA Deep Blue to 
mieszanka olejków idealna 
do masażu po długim dniu lub 
intensywnym treningu.

• Pomaga zmniejszyć napięcie

• Ma działanie odprężające

• Zapewnia kojący komfort  
w danym miejscu

Deep Blue Touch patrz strona 18

dōTERRA FORGIVE™
MIESZANKA ODNAWIAJĄCA 
5 ml

Świeży, drzewny aromat mieszanki 
dōTERRA Forgive pozwala wyzwolić 
uczucie zadowolenia, ulgi 
i cierpliwości. Mieszanka odnawiająca 
dōTERRA Forgive zawiera olejki 
eteryczne drzew i ziół, które pomogą 
Ci wyzwolić w Tobie uczucie 
przebaczenia, zapomnienia i chęć 
pójścia dalej.

• Tworzy krzepiący aromat 

• Poprawia nastrój i inspiruje do 
pozytywnego myślenia

• Daje uczucie zadowolenia, ulgi 
i cierpliwości

dōTERRA Forgive Touch patrz strona 18

ELEVATION
MIESZANKA RADOSNA 
15 ml

Ta mieszanka podnoszących 
na duchu olejków eterycznych 
doskonale nadaje się do poprawienia 
nastroju, aromatu i atmosfery. Kiedy 
potrzebujesz naturalnego 
pocieszenia, mieszanka Elevation jest 
idealnym rozwiązaniem.

• Energetyzujący i odświeżający aromat

• Ożywia otoczenie

• Poprawia nastrój i zwiększa witalność
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dōTERRA SERENITY™
MIESZANKA NA ODPOCZYNEK 
15 ml

Mieszanka dōTERRA Serenity została 
stworzona po to, aby zapewnić 
natychmiastowy relaks poprzez 
zastosowanie olejków eterycznych 
posiadających właściwości 
łagodzenia emocji, zmniejszania 
napięcia i zapewniających  
spokojny sen.

• Uspokaja zmysły

• Zmniejsza uczucie napięcia

• Tworzy spokojną atmosferę 
do spania

SMART & SASSY™
MIESZANKA AKTYWNA 
15 ml

W połączeniu z ćwiczeniami 
i zdrowym odżywianiem mieszanka 
Smart & Sassy może stanowić istotny 
element planu kontroli wagi.

• Wysoka zawartość limonenu

• Pomaga zwalczać uczucie głodu

• Nie zawiera środków 
moczopędnych, substancji 
pobudzających ani kalorii

ZENDOCRINE™
MIESZANKA REGENERACYJNA 
15 ml

Mieszanka regeneracyjna Zendocrine 
wspomaga naturalną zdolność 
organizmu do usuwania 
niepożądanych substancji.

• Wspiera prawidłową czynność 
wątroby

• Ma właściwości oczyszczające 
i detoksykacyjne

• Wspiera zdolność organizmu 
do usuwania niechcianych substancji

ZENGEST™
MIESZANKA WSPOMAGAJĄCA 
15 ml

Mieszanka ZenGest firmy dōTERRA, 
znana także jako pogromca 
dolegliwości żołądkowych, przynosi 
wiele korzyści dla układu 
trawiennego. Kojące właściwości 
tego olejku mogą pomóc złagodzić 
nieprzyjemne efekty rozstroju 
żołądka.

• Wspomaga zdrowe trawienie

• Łagodzi objawy rozstroju

• Po zastosowaniu miejscowym 
na brzuch mieszanka ZenGest 
łagodzi ból i skurcze związane 
z rozstrojem żołądka 

ZenGest Touch, patrz strona 19

SPRAY TERRASHIELD™
MIESZANKA NA DWÓR 
30 ml

Mieszanka TerraShield zawiera olejki 
eteryczne znane ze swoich 
właściwości ochronnych, co 
zapewnia naturalny i skuteczny 
produkt do stosowania podczas 
aktywności na zewnątrz.

• Działa jako skuteczna naturalna 
bariera 

• Zapewnia naturalną ochronę 
na zewnątrz

• Naturalna alternatywa dla 
chemicznych sprayów i balsamów

SALUBELLE™
MIESZANKA UPIĘKSZAJĄCA 
10 ml, roll-on

dōTERRA Salubelle to opatentowana 
mieszanka rzadkich olejków eterycznych, 
mających silne działanie odnawiające, 
które są stosowane od wieków z racji 
swoich upiększających właściwości. 
Została opracowana po to, aby chronić 
i odżywiać skórę, jednocześnie pomagając 
redukować czynniki, przyczyniające się 
do pojawienia się na niej oznak starzenia.

• Pomaga zachować czystość, 
przejrzystość i nawilżenie skóry

• Redukuje widoczność drobnych 
linii i zmarszczek

• Pomaga zachować gładszą, bardziej 
promienną i młodzieńczą skórę

TERRASHIELD™
MIESZANKA NA DWÓR 
15 ml

TerraShield to silna, ale bezpieczna 
receptura, z której może korzystać 
każdy członek rodziny – w całym 
domu, jak i poza nim.

• Działa jak skuteczna bariera 

• Chroni przed zagrożeniami 
środowiskowymi

• Chroni przed zagrożeniami 
wewnątrz i na zewnątrz

WHISPER™
MIESZANKA DLA KOBIET 
5 ml

Ta specjalistyczna mieszanka dla 
kobiet wydziela delikatny, piżmowy 
aromat i tworzy zapach 
po zastosowaniu miejscowo.

• Intryguje i stymuluje zmysły

• Ma rozgrzewający, piżmowy aromat

• W połączeniu z unikatowym 
zapachem ciała tworzy aromat
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MIESZANKI OLEJKÓW SERII TOUCH™

Znalezienie właściwej równowagi między ochroną wrażliwej skóry a  jednoczesnym zapewnianiem korzyści, 
płynących z  olejków eterycznych to nie tylko kwestia nauki, ale także sztuki. Produkty z serii dōTERRA Touch 
zapewniają tę równowagę. Prosta aplikacja dzięki 10 ML buteleczkom z kulką, sprawia, że produkty z serii dōTERRA 
Touch są idealne dla dzieci, dorosłych, a szczególnie dla osób o wrażliwej skórze. Dzięki tym gotowym do użycia 
butelkom możesz natychmiast zacząć odkrywać wyjątkowe właściwości olejków eterycznych. Ciesz się wygodą 
i zaletami produktów z serii dōTERRA Touch już dziś.

dōTERRA AIR™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Produkt dōTERRA Air Touch zapewnia 
idealną równowagę mieszanki 
dōTERRA Air z frakcjonowanym olejem 
kokosowym, aby zagwarantować 
uczucie łatwego oddychania i czystych 
dróg oddechowych.

• Zapewnia orzeźwiający aromat

• Chłodzi i łagodzi skórę

• Wspomaga zachowanie uczucia czystych 
dróg oddechowych i ułatwia oddychanie

dōTERRA CHEER™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Produkt dōTERRA Cheer Touch łączy 
frakcjonowany olej kokosowy z letnim, 
świeżym aromatem poprawiającej 
nastrój mieszanki dōTERRA Cheer. Ten 
wygodny aplikator olejku można 
zastosować na skórę, aby zwiększyć 
poczucie szczęścia i uzyskać  
pozytywny nastrój.

• Napawa optymizmem

• Poprawia nastrój w ciągu dnia

• Tworzy radosny aromat podczas masażu

dōTERRA CONSOLE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Console Touch 
zapewnia uczucie komfortu i nadziei. Ta 
zastrzeżona mieszanka łączy w sobie 
słodki i piżmowy aromat mieszanki 
pocieszającej dōTERRA Console 
z frakcjonowanym olejem kokosowym 
w celu zagwarantowania delikatnej 
aplikacji olejku.

• Zapewnia uczucie komfortu

• Daje nadzieję i stymuluje pozytywne 
myślenie

• Zawiera kadzidło, paczulę, jagodlin 
wonny, labdanum, amyris, sandałowiec, 
różę i osmantus

DEEP BLUE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Poznaj zalety delikatnej receptury naszej 
zastrzeżonej mieszanki olejków 
eterycznych Deep Blue, która jest idealna 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

• Orzeźwiający aromat

• Łagodzi ból mięśni

• Uśmierza ból podczas ćwiczeń

dōTERRA FORGIVE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Forgive Touch 
zawiera olejki eteryczne z drzew i ziół 
występujące w opatentowanej mieszance 
dōTERRA Forgive oraz frakcjonowany olej 
kokosowy zapewniający delikatną aplikację 
i łatwość użycia. Mieszanka dōTERRA 
Forgive została stworzona po to, aby 
pomóc Ci wyzwolić uczucie przebaczania, 
zapominania i chęci dalszego życia.

• Zapewnia uczucie komfortu

• Daje nadzieję i stymuluje  
pozytywne myślenie

• Tworzy relaksujące otoczenie

KADZIDŁO
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszankę dōTERRA Frankincense Touch 
można nakładać szybko i łatwo przez cały 
dzień, aby czuć jej działanie, zapewniające 
równowagę i stabilność emocjonalną.

• Łagodzi podrażnioną skórę

• Sprzyja relaksacji

• Chroni przed zagrożeniami 
środowiskowymi

HOPE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Hope Touch to 
wyjątkowe zestawienie olejków 
eterycznych, łączące świeży zapach 
olejku bergamotki z olejkiem ylang ylang 
i olejkiem kadzidlanym, które następnie 
jest lekko słodzone rozgrzewającym 
aromatem absolutu z ziaren wanilii.

• Stosuj na nadgarstki, szyję i punkty 
pulsacyjne, aby uzyskać  
indywidualny zapach

• Miej w torebce i stosuj przez cały dzień, 
aby poprawić sobie nastrój

• Tworzy relaksujące otoczenie

JAŚMIN
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Jasmine Touch nie 
tylko pomaga redukować 
niedoskonałości skóry, ale także 
poprawia nastrój i dodaje energii.

• Redukuje niedoskonałości skóry 

• Może być używana jako  
indywidualny zapach

• Poprawia nastrój

LAWENDA
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Lavender Touch jest 
szeroko stosowana ze względu na swoje 
właściwości uspakajające, zapewniając 
jednocześnie kojący komfort skórze 
i uczucie relaksu.

• Łagodzi podrażnienia skóry

• Może być stosowana w gotowaniu 
w celu osłabiania smaków cytrusowych.

• Kojący aromat.
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MAGNOLIA  NOWOŚĆ!

MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Stosowany jako perfumy, olejek Magnolia 
Touch pachnie świeżo i poprawia nastrój. 
Stosuj w ramach codziennej pielęgnacji, a 
skóra będzie oczyszczona i nawilżona.

• Stosuj zewnętrzne w połączeniu z 
olejkiem z bergamotki lub ylang 
ylang, by cieszyć się zdrowym 
wyglądem skóry

• Wetrzyj w podeszwy stóp i ciesz się 
poczuciem spokoju i relaksu

DRZEWKO HERBACIANE
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

W mieszance dōTERRA Melaleuca Touch, 
znajduje się perfekcyjnie zbilansowany we 
frakcjonowanym oleju kokosowym olejek 
z drzewa herbacianego, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do stosowania 
na delikatnej i wrażliwej skórze.

• Znana ze swojego działania 
oczyszczającego i odmładzającego skórę

• Zapewnia zdrowe i mocne paznokcie

• Łagodzi podrażnienia skóry 

dōTERRA MOTIVATE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Zamień negatywne emocje na poczucie 
pewności siebie i odwagę dzięki unikalnej 
mieszance dōTERRA Motivate zawierającej 
olejki eteryczne z mięty i cytrusów.

• Zmniejsza uczucie napięcia

• Tworzy poprawiający nastrój aromat

• Zapewnia stabilność emocjonalną

NEROLI
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Neroli Touch działa 
kojąco na skórę. Została specjalnie 
opracowana z wykorzystaniem 
frakcjonowanego oleju kokosowego, aby 
zapewnić pozytywne i relaksujące 
doznania po zastosowaniu miejscowym.

• Wprowadza w pozytywny nastrój 

• Wygładza skórę

• Zachęca do relaksu

ON GUARD™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Ciesz się wyjątkowym aromatem 
i potężnymi zaletami mieszanki olejków 
eterycznych dōTERRA On Guard 
w postaci wygodnej do użycia 
buteleczki z kulką.

• Wspiera mechanizmy obronne układu 
odpornościowego

• Naturalny produkt oczyszczający

• Energetyzuje i podnosi na duchu

OREGANO
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Oregano Touch to 
delikatny produkt przeznaczony dla 
osób o wrażliwej skórze. Dzięki tej 
mieszance mogą się one cieszyć 
wyjątkowymi właściwościami olejku 
eterycznego oregano.

• Wspiera układ odpornościowy

• Redukuje przebarwienia

• Środek oczyszczający

dōTERRA PASSION™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Passion Touch łączy 
w sobie frakcjonowany olej kokosowy 
i mieszankę przypraw i olejków z ziół 
dōTERRA Passion, które pomogą 
rozpalić emocje w Twoim życiu.

• Zawiera frakcjonowany olej kokosowy, 
kardamon, cynamon, imbir, goździki, 
sandałowiec, jaśmin, wanilię i damianę 

• Wzbudza uczucie podekscytowania, 
pasji i radości

• Pikantny, ciepły aromat

dōTERRA PEACE™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

W dzisiejszym dynamicznym świecie 
łatwo odczuwać lęk, przytłoczenie 
i strach – niezależnie od wieku. Stosuj 
mieszankę dōTERRA Peace Touch, aby 
poczuć zadowolenie, opanowanie 
i pewność siebie, gdy negatywne emocje 
próbują Tobą zawładnąć.

• Zapewnia uczucie spokoju, pewności 
siebie i zadowolenia 

• Słodki, miętowy aromat

• Łagodzi napięciowe bóle głowy

MIĘTA PIEPRZOWA
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszankę dōTERRA Peppermint Touch 
można stosować w dowolnym miejscu 
i czasie, aby otrzymać szybki zastrzyk 
energii i cieszyć się jej oczyszczającym, 
chłodzącym aromatem.

• Pomaga zmniejszyć uczucie napięcia

• Poprawia nastrój

• Zwiększa koncentrację

RÓŻA
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Dzięki wyjątkowym właściwościom 
olejku eterycznego z róży i wygodnej 
w użyciu butelce z kulką mieszanka 
dōTERRA Rose Touch może być 
stosowana przez cały dzień, aby 
poprawiać nastrój lub stanowić 
nieodłączny element codziennej 
pielęgnacji skóry w celu zapewnienia 
zdrowego wyglądu cery.

• Podnosi na duchu

• Równoważy poziom wilgoci w skórze

• Zapewnia równomierny koloryt skóry 
i zdrową cerę

ZENGEST™
MIESZANKA TOUCH
10 ml, roll-on

Mieszanka ZenGest firmy dōTERRA, 
znana także jako pogromca dolegliwości 
żołądkowych, oferuje wiele zalet dla 
układu trawiennego. Kojące właściwości 
tej mieszanki mogą pomóc złagodzić 
nieprzyjemne efekty rozstroju żołądka.

• Łagodzi objawy rozstroju żołądka

• Wspomaga zdrowe trawienie

• Stosuj miejscowo, aby zapobiec 
chorobie lokomocyjnej podczas długich 
podróży samochodem
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ZESTAW DOMOWA APTECZKA  HIT

Kolekcja 10 naturalnych olejków eterycznych i mieszanek zapewnia 
to, czego potrzebujesz, aby zadbać o codzienne potrzeby swojej 
rodziny, dzięki prostym i bezpiecznym metodom stosowania  
olejków eterycznych. 

• Dziesięć butelek o pojemności 5 ml z olejkami eterycznymi 
i mieszankami
Lawenda
Cytryna
Mięta pieprzowa
Drzewko herbaciane

Oregano
Kadzidło 
Deep Blue™
dōTERRA Air™

ZenGest™
On Guard™

Firma dōTERRA stworzyła zestawy i  kolekcje olejków eterycznych zaprojektowanych tak, aby w każdym 
domu można było zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Każdy zestaw składa się z odpowiednio dobranych 
olejków. Są one ostrożnie destylowane ze starannie pielęgnowanych roślin, które spełniają rygorystyczne 
standardy firmy dōTERRA, dotyczące czystości i mocy. Ciesz się wybranymi zaletami ulubionych aromatów 
i mieszanek w jednym wygodnym opakowaniu.

ZESTAWY I KOLEKCJE

ZESTAWY I KOLEKCJE



ZESTAW dōTERRA TOUCH
Składający się z dziewięciu najpopularniejszych olejków eterycznych 
(lawenda, mięta pieprzowa, kadzidło, drzewko herbaciane, ZenGest, 
dōTERRA Air, On Guard, oregano oraz Deep Blue) zestaw  
dōTERRA Touch to wygodny zakup, który spełni potrzeby całej rodziny.

• Dziewięć 10 ml roll on'ów, zawierających olejki eteryczne 
i mieszanki
Lawenda 
Mięta pieprzowa  
Kadzidło 

Drzewko herbaciane 
ZenGest™ 
dōTERRA Air™ 

On Guard™ 
Oregano 
Deep Blue™ 

KOLEKCJA dōTERRA JOGA
Ekskluzywne trio mieszanek olejków eterycznych CPTG™ 
opracowanych przez firmę dōTERRA specjalnie dla drzemiącego 
w Tobie jogina. Mieszanki dōTERRA Anchor, dōTERRA Align oraz 
dōTERRA Arise poprawią Twoje życie i ćwiczenie jogi. Te mieszanki 
zapewniają aromaty, które stabilizują, ukierunkowują i oświecają Twój 
umysł wraz z każdym oddechem, kiedy jednocześnie wzmacniasz 
i rozciągasz swoje ciało.

• Trzy butelki o pojemności 5 ml
dōTERRA Anchor dōTERRA Align dōTERRA Arise

ZESTAW dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™  HIT

Zestaw dōTERRA Essential Aromatics zawiera sześć wyjątkowych 
mieszanek olejków eterycznych, które zostały starannie opracowane, 
aby uzyskać określone efekty dla zdrowia emocjonalnego. Każda 
subtelna mieszanka zawiera czyste olejki eteryczne, które można 
rozpylać lub stosować na skórę w celu zrównoważenia i poprawienia 
nastroju. Zaledwie kilka kropel tych naturalnych, złożonych, 
aromatycznych mieszanek może wywołać głębokie reakcje 
emocjonalne, które pomogą uwolnić się od trudnych spraw, znaleźć 
pocieszenie i zachętę lub skłonić do ponownego snucia  
inspirujących marzeń. 

• Sześć butelek o pojemności 5 ml z olejkami eterycznymi 
i mieszankami
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™

ZESTAW dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
TOUCH
Seria dōTERRA Essential Aromatics Touch zawiera sześć 
wyjątkowych mieszanek olejków eterycznych połączonych 
z frakcjonowanym olejem kokosowym w 10 ml roll on'ach do 
wygodnego i delikatnego stosowania miejscowego. Te zastrzeżone 
mieszanki przynoszą określone emocjonalne efekty zdrowotne dla 
całej rodziny i mogą być stosowane codziennie w określonych 
punktach ciała, aby pomóc znaleźć równowagę i poprawić nastrój. 

• Sześć 10 ml roll on'ów zawierających olejki eteryczne i mieszanki
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™
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BRAVE™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA DODAJĄCA 
ODWAGI
10 ml, roll-on

Wyraźny i ciepły aromat sprawia, że Brave 
jest doskonałą mieszanką, która orzeźwia 
i dodaje siły, gdy brakuje Ci motywacji.

• Dzika pomarańcza, amyris, osmantus 
i cynamon na bazie frakcjonowanego 
oleju kokosowego

• Stosuj mieszankę dodającą odwagi 
Brave w ciągu dnia, by rozbudzić 
poczucie wiary w siebie

• Stosuj Brave w nowych lub 
nieznanych sytuacjach, by dodać 
sobie odwagi i pewności

CALMER™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA USPOKAJAJĄCA
10 ml, roll-on

Mieszanka uspokajająca Calmer 
wprowadza pogodną atmosferę, pomoże 
się wyciszyć i odprężyć przed snem.

• Lawenda, jagodlin, drzewo Buddy i 
rumianek rzymski na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

• Wmasuj w nadgarstki, kark lub 
podeszwy stóp przed snem

• Pomaga opanować uczucie niepokoju 
oraz osiągnąć pozytywny nastrój i relaks

RESCUER™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA KOJĄCA
10 ml, roll-on

Po treningu wcieraj olejek Rescuer w 
nogi, stopy lub plecy, aby ukoić 
rozbudzone ciało.

• Lawenda, mięta zielona, copaiba i 
pieprzowiec chiński na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

• Wmasowywanie w zmęczone nogi, a 
także w czasie wzrostu redukuje 
napięcie

• Zapewnia ulgę i ukojenie 

dōTERRA™ 
KOLEKCJA DLA DZIECI
Bez względu na to, czy masz już doświadczenie w stosowaniu olejków eterycznych, czy stykasz się z nimi po 
raz pierwszy, zestaw dōTERRA Kids Collection to kompletnie przygotowane narzędzie, dzięki któremu 
odpowiednio zadbasz o dobre samopoczucie maluchów.

Opracowaliśmy go specjalnie z myślą o kształtujących się umysłach, ciałach i emocjach dzieci. Wchodzące w 
jego skład unikalne kombinacje olejków eterycznych mają działanie terapeutyczne i jednocześnie nie 
podrażniają delikatnej skóry.

dōTERRA ZESTAW DLA DZIECI  NOWOŚĆ!

W skład zestawu wchodzi:
• Sześć 10-mililitrowych butelek z kulką, zawierających olejki 

eteryczne i ich mieszanki:
Brave™
Calmer™

Rescuer™
Steady™

Stronger™
Thinker™

• Sześć silikonowych zatyczek z karabińczykami
• Karty z instrukcjami
• Futerał z karabińczykiem
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STEADY™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA 
PRZYWRACAJĄCA 
RÓWNOWAGĘ
10 ml, roll-on

Kojąca dla skóry i dodająca otuchy 
mieszanka Steady jest doskonała do 
codziennego stosowania.

• Amyris, jodła balsamiczna, kolendra i 
magnolia na bazie frakcjonowanego 
oleju kokosowego

• Stosuj Steady, by cieszyć się uczuciem 
spokoju przez cały dzień

• Wetrzyj w kark lub podeszwy stóp dla 
odzyskania uczucia równowagi

STRONGER™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA OCHRONNA
10 ml, roll-on

Wmasuj w kark lub podeszwy stóp, aby 
zapewnić sobie dodatkową ochronę lub 
siłę w okresach gorszego samopoczucia.

• Drzewo cedrowe, litsea, kadzidło i 
ekstrakt różany na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

• Działa ożywiająco na skórę;  
używaj codziennie w celu poprawy 
ogólnego samopoczucia

• Działa kojąco na sporadyczne 
podrażnienia skóry

THINKER™  NOWOŚĆ!

MIESZANKA 
WSPOMAGAJĄCA 
KONCENTRACJĘ
10 ml, roll-on

Kiedy nadchodzi czas kreatywności i 
głębokiej koncentracji, sięgnij po olejek 
Thinker, który usprawnia pracę mózgu i 
przyspiesza przyswajanie wiedzy.

• Wetiweria, klementynka, mięta 
pieprzowa i rozmaryn na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

• Miej go pod ręką zawsze w chwilach 
wytężonej pracy umysłowej

• Wetrzyj w nadgarstki lub dłonie i 
wdychaj, by zyskać jasność umysłu  
i czujność 

23

K
ID

S CO
LLECTIO

N



Czym jest 
TECHNIKA AROMATOUCH?
Technika dōTERRA AromaTouch to prosta, złożona z kilku kroków metoda miejscowego nanoszenia olejków 
eterycznych o sprawdzonej jakości w celu poprawy ogólnego dobrego samopoczucia. 

Zestaw do wykonania zabiegu Techniką AromaTouch zawiera 5 ml butelki: mieszanka uziemiająca dōTERRA 
Balance™, olejek lawendowy, olejek z drzewka herbacianego, mieszanka olejków eterycznych On Guard™, 
mieszanka do masażu AromaTouch™, mieszanka kojąca Deep Blue™, olejek z pomarańczy, olejek mięty 
pieprzowej oraz frakcjonowany olej kokosowy. Równie przekonywująca zarówno dla początkujących 
użytkowników, jak i licencjonowanych profesjonalistów Technika AromaTouch wyznacza nową, ekscytującą 
erę zastosowań olejków eterycznych i wynikających z nich korzyści.

„Uwielbiam dzielić się wiedzą i uczyć Techniki AromaTouch. Wszyscy są zaskoczeni, jak bardzo są 
zrelaksowani po sesji. Dodatkową korzyścią jest to, że wyjątkowymi właściwościami olejków cieszy się 
zarówno osoba, która otrzymuje aromatouch jak i ta, która go wykonuje”. 
Becky B., Northampton, Wielka Brytania

TECHNIKA AROMATOUCH



ZESTAW TECHNIKA AROMATOUCH
Zwiększ korzyści, jakich doświadczasz dzięki olejkom 

eterycznym CPTG™, wprowadzając technikę AromaTouch 

do swojej filozofii zdrowego stylu życia. Zestaw składa się 

z ośmiu 5 ml butelek, zawierających olejki CPTG stosowane 

w technice AromaTouch, a także pudełko do prezentacji 

techniki AromaTouch. Przy zakupie tego zestawu otrzymasz 

także frakcjonowany olej kokosowy firmy dōTERRA.

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

™
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Dyfuzory firmy dōTERRA zaprojektowano tak, aby zapewniać optymalne właściwości relaksacyjne 
i  terapeutyczne. Są przy tym wygodnymi w  użyciu urządzeniami, promującymi zdrowie wśród członków 
rodziny w  Twoim domu. Przekształć każdą przestrzeń w  spokojne, podnoszące na  duchu środowisko, 
rozpylając ulubione olejki eteryczne CPTG™.

DYFUZORY

DYFUZORY



DYFUZOR LOTUS 
Nowoczesny i elegancki dyfuzor Lotus szybko rozpyla w 
powietrzu wyjątkowe właściwości olejków eterycznych 
firmy dōTERRA™. 

• Dostępne ustawienie czasowe: 1, 2 i 3 godz.
• Rozpyla olejek na powierzchni do 30 m2
• Dekoracyjny element wystroju każdego domu lub biura

DYFUZOR dōTERRA LUMO 
Przekształć każde pomieszczenie w spokojne, 
podnoszące na duchu środowisko przez rozpylanie 
olejków eterycznych CPTG™ za pomocą specjalnie 
zaprojektowanego, inspirowanego naturą, 
ultradźwiękowego dyfuzora. 

• Siedem opcji kolorystycznych oświetlenia
• Konfigurowalne ustawienia – 2 godziny lub 5 godzin 

w trybie ciągłym, 10 godzin w trybie przerywanym 
(4 minuty włączone / 4 minuty wyłączone)

• Rozpylanie olejku na powierzchni do 50 m2

DYFUZOR PETAL 2.0 
Dyfuzor Petal firmy doTERRA to małe, praktyczne 
urządzenie, które oferuje wiele korzyści. Ten wygodny 
dyfuzor jest stabilny, lekki i prosty w użyciu.

• Działa przez 2 i 6 godz. przy ustawieniu pracy ciągłej / 
12 godz. przy ustawieniu pracy przerywanej (5 min 
włączony / 5 min wyłączony).

• Opcjonalne oświetlenie LED
• Ultradelikatna mgiełka jest rozpylana na powierzchni do  

33 m2
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KAPSUŁKI ROŚLINNE 
160 kapsułek

Dopasuj swój plan suplementacji 
olejkami eterycznymi poprzez 
zastosowanie pustych kapsułek 
roślinnych, które szybko i łatwo  
się wchłaniają.

• Bez konserwantów, żelatyny, pszenicy, 
cukru, skrobi, przetworów mlecznych i 
produktów pochodzenia zwierzęcego

• Wytwarzane z obojętnych 
składników roślinnych

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

FRAKCJONOWANY  
OLEJ KOKOSOWY 
115 ml

Idealny do łączenia z olejkami eterycznymi 
do stosowania na skórę. 

• Delikatny emolient
• Całkowicie rozpuszczalny ze wszystkimi 

olejkami eterycznymi, bezwonny, 
bezbarwny i nieplamiący

dōTERRA™ SPA  
BALSAM DO RĄK I CIAŁA  
200 ml

Rozkoszuj swoją skórę w balsamie do rąk i ciała 
dōTERRA Spa – lekkiej, nietłustej formule, która zawiera 
olej z nasion jojoba i makadamii, masło z nasion 
murumuru i cupuassu oraz odżywcze ekstrakty roślinne.

• Z łatwością łączy się z Twoim ulubionym olejkiem 
eterycznym w celu dostosowania 
do indywidualnych potrzeb aromatycznych

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są znane ze 
swoich wyjątkowych właściwości nawilżających 
i zdolności zatrzymywania wilgotności w skórze

UŻYCIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH
Korzyści płynące z  olejków eterycznych CPTG™ można uzyskać dzięki następującym metodom aplikacji: 
aromatycznie, na skórę i wewnętrznie. Firma dōTERRA zapewnia szereg opcji wykorzystywania olejków 
eterycznych, występujących w rozmaitych postaciach, dostarczając wysokiej jakości produkty, które są zgodne 
z tradycyjnymi zastosowaniami, a także bardziej zaawansowanymi technologicznie metodami, wykorzystującymi 
nowoczesne dyfuzory. Korzystanie z różnych metod aplikacji może zapewnić wyjątkowe i ekscytujące doznania 
czerpane z każdą kroplą dowolnego olejku. Należy przestrzegać zaleceń, dotyczących stosowania, aby zapewnić 
bezpieczne użytkowanie danego produktu.

dōTERRA™ SPA  
BALSAM DO RĄK I CIAŁA - TRZYPAK 
Trzy tubki o pojemności 200 ml

UŻYCIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH



CORRECT-X™ 
MAŚĆ ESENCYJNA 
15 ml

Correct-X jest maścią do stosowania 
miejscowego, która pomaga w różnych 
stanach skóry. Ta wielofunkcyjna maść 
stanowi barierę wilgotnościową, która 
pomaga chronić przed dodatkowymi 
uszkodzeniami, jednocześnie kojąc 
i nawilżając skórę. Maść nie zawiera nafty 
ani środków konserwujących, szybko się 
wchłania, jest łagodna i nie działa 
podrażniająco, dzięki czemu jest idealna dla 
wrażliwej skóry.

• Bezpieczna i łatwa w użyciu
• Zawiera następujące olejki eteryczne 

CPTG: kadzidło, kocanka włoska, 
drzewo herbaciane, drzewo cedrowe 
oraz lawenda

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA
Bez szkodliwych składników, występujące w wielu innych popularnych produktach, firma dōTERRA, poprzez 
stosowanie olejków eterycznych, pomaga poradzić sobie z częstymi problemami, zapewniając jednocześnie 
osobistą pielęgnację ciała. Każdy produkt firmy dōTERRA ma na  celu odżywić skóręi pomóc osiągnąć 
zamierzony cel.

NATURALNY DEZODORANT 
50 g

Naturalny dezodorant dōTERRA to 
ekologiczna formuła nasycona olejkami 
eterycznymi cyprysu, drzewka 
herbacianego, drzewa cedrowego i 
bergamotki. Te silne olejki eteryczne 
neutralizują nieprzyjemny zapach, 
pozostawiając świeżą, czystą woń. 
Naturalny dezodorant dōTERRA jest 
bezpiecznym, naturalnym rozwiązaniem 
alternatywnym, zapobiegającym 
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu 
przez cały dzień i może być stosowany 
zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. 

• Wosk pszczeli zapewnia barierę 
ochronną, pozwalając jednocześnie 
skórze oddychać oraz ułatwia 
nakładanie produktu

• Olej kokosowy zawiera kwasy 
tłuszczowe, które słyną ze swoich 
właściwości odżywczych i zdolności 
utrzymywania gładkiej i zdrowo 
wyglądającej skóry
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PRODUKTY dōTERRA AIR™

Głęboki oddech działa oczyszczająco, uwalniająco i orzeźwiająco. Odświeża umysł i dodaje energii naszemu ciału. 
Jest esencją życia i gwarancją witalności. Niezwykła mieszanka olejków eterycznych dōTERRA Air zapewnia uczucie 
czystych dróg oddechowych i  ułatwia oddychanie, szczególnie gdy sezonowe czynniki, utrudniające oddychanie 
dają się we znaki. Teraz, dzięki łatwemu w  stosowaniu sztyftowi dōTERRA Air, możesz natychmiast cieszyć się 
właściwościami tej silnej mieszanki w dowolnym miejscu i czasie.



dōTERRA AIR™
MIESZANKA OCZYSZCZAJĄCA  
DROGI ODDECHOWE 
15 ml

Wzbogacona o potężne działanie kardamonu 
dōTERRA Air jest niezwykłą mieszanką olejków 
eterycznych, które zapewniają chłodzący aromat, 
ułatwiający oddychanie.

• Zawiera następujące olejki eteryczne: liść laurowy, 
mięta pieprzowa, eukaliptus, drzewko herbaciane, 
cytryna, ravensara oraz kardamon

• Pomaga minimalizować skutki  
nadwrażliwości sezonowej

• Zapewnia spokojny sen

DROPSY dōTERRA AIR™ 
30 dropsów

Wyjątkowe właściwości wybranych olejków 
eterycznych CPTG™ z mieszanki dōTERRA Air można 
znaleźć w wygodnych do spożywania i świetnie 
smakujących pastylkach do ssania.

• Ta zastrzeżona mieszanka zawiera następujące 
olejki: cytryna, mięta pieprzowa, eukaliptus, 
tymianek, melisa oraz kardamon

• Utrzymuje drożność dróg oddechowych i zapewnia 
spokojne oddychanie

• Wspiera ogólny stan zdrowia układu oddechowego

SZTYFT dōTERRA AIR™
12,5 g

Ciesz się wygodą, szybkim wchłanianiem 
i bezproblemową aplikacją dzięki sztyftowi 
dōTERRA Air. Ta wyjątkowa metoda aplikacji 
mieszanki olejków eterycznych dōTERRA Air może 
być używana w dowolnym miejscu i czasie.

• Zapewnia orzeźwiający aromat
• Gwarantuje chłodzące, kojące działanie
• Często stosowany w celu złagodzenia uciążliwych 

objawów związanych z zatkanymi zatokami
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PRODUKTY DEEP BLUE™

Opatentowana mieszanka dōTERRA™ Deep Blue składa się z  następujących olejków eterycznych CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ o działaniu kojącym: golteria, kamfora, mięta pieprzowa, ylang ylang, kocanka 
włoska, wrotycz marokański, rumianek oraz osmantus. Produkty z  serii Deep Blue dostępne są w  postaci 
kremu, rolki i suplementu. Zapewniają kojące działanie i przynoszą zamierzone efekty.

PRODUKTY DEEP BLUE™



KREM DEEP BLUE™
BALSAM ŁAGODZĄCY
120 ml

Nasycony mieszanką kojącą Deep Blue krem Deep Blue 
cieszy się dużą popularnością wśród sportowców.

• Opracowany z wykorzystaniem opatentowanej 
mieszanki olejków eterycznych Deep Blue i innych 
silnych składników

• Chłodzi i rozgrzewa obszary problematyczne 
• Stworzony na bazie nawilżających emolientów, które 

pozostawiają skórę miękką, ale nie tłustą

PRÓBKI KREMU DEEP BLUE™ 
dziesięć próbek o pojemności 2 ml

Uzyskaj pożądane efekty, stosując krem dōTERRA 
Deep Blue dzięki wygodnemu opakowaniu z 
dziesięcioma saszetkami. Dziel się kojącym działaniem 
podczas wydarzeń sportowych, na siłowni  
lub w podróży.

• Stworzone w oparciu o mieszankę kojącą Deep Blue
• Łatwe do dzielenia się i wygodne do noszenia ze sobą

DEEP BLUE™
KOMPLEKS POLIFENOLOWY
60 kapsułek roślinnych

Teraz seria Deep Blue oferuje także suplement diety, 
zawierający silne polifenole.

• Zawiera zgłoszony do opatentowania wyciąg 
z kadzidłowca

• Składa się z następujących zastrzeżonych 
i standaryzowanych wyciągów: z imbiru, kurkumy, 
resweratrolu i innych polifenoli, które mają działanie 
kojące i poprawiające komfort

DEEP BLUE™  HIT

MIESZANKA KOJĄCA
5 ml | 10 ml, roll on

Dzięki synergicznej mieszance olejków eterycznych 
CPTG™, Deep Blue daje ciepłe, mrowiące uczucie 
po nałożeniu na skórę.

• Zawiera następujące olejki eteryczne: golteria, 
kamfora, mięta pieprzowa, wrotycz marokański, 
rumianek pospolity, ylang ylang, kocanka  
włoska oraz osmantus

• Stosuj jako element kojącego masażu 
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PRODUKTY dōTERRA SERENITY™

W dzisiejszym dynamicznym świecie wszyscy sporadycznie doświadczamy kłopotów ze spaniem, a niewielu z nas 
śpi każdej nocy zalecane osiem lub więcej godzin. Jednoczesne zastosowanie kapsułek dōTERRA Serenity i mieszanki 
uspokajającej dōTERRA Serenity zapewni naturalne i  bezpieczne rozwiązanie dla osób, które mają sporadyczne 
trudności z zasypianiem i snem. Ten mocny duet, składający się ze znanych ze swoich właściwości kojących umysł 
i ciało olejków eterycznych, wspiera spokojny i satysfakcjonujący sen.



KAPSUŁKI dōTERRA SERENITY™
KOMPLEKS NA ODPOCZYNEK
60 kapsułek roślinnych

dōTERRA Serenity to wyjątkowa mieszanka olejku 
eterycznego  z lawendy, L-teaniny oraz ekstraktów roślinnych. 
L-teanina – naturalny składnik herbaty – jest niedietetycznym 
aminokwasem, który sprzyja relaksacji. W połączeniu 
z kojącymi właściwościami olejku lawendowego, dōTERRA 
Serenity stanowi naturalną alternatywę dla innych tego typu 
suplementów diety.

• Zapewnia uczucie odprężenia bez poważnych skutków ubocznych, 
wynikających ze stosowania sztucznych środków nasennych

• Jedna kapsułka zażyta 30 minut przed snem zapewni spokojny, 
nocny wypoczynek

ZESTAW SERENITY
butelka o pojemności 15 ml oraz 1 opakowanie kapsułek

dōTERRA SERENITY™
MIESZANKA NA ODPOCZYNEK
15 ml

dōTERRA Serenity ma działanie kojące, tworząc poczucie spokoju 
i dobrego samopoczucia.

• Zawiera następujące olejki: lawenda, drzewo cedrowe, 
cynamonowiec kamforowy, ylang ylang, majeranek, rumianek 
rzymski, ekstrakt waniliowy oraz sandałowiec hawajski

• Zapewnia uczucie relaksu i spokojne warunki do spania
• Tworzy idealną atmosferę, dzięki kojącemu, i  

odprężającemu zapachowi
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PRODUKTY ON GUARD™

On Guard to jedna z  najpopularniejszych i  najbardziej wszechstronnych mieszanek olejków eterycznych 
CPTG Certified Pure Tested Grade™ firmy dōTERRA™. Opatentowane połączenie olejków eterycznych z 
dzikiej pomarańczy, goździka, cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu stanowi aktywny element pierwszej linii 
obrony Twojego organizmu i  domu. Mieszanka On Guard została wkomponowana w szereg produktów 
firmy dōTERRA, aby zapewnić różnorodne sposoby wykorzystania jej potężnych właściwości.

PRODUKTY ON GUARD

ON GUARD™ PŁYN DO 
PŁUKANIA JAMY USTNEJ  
NOWOŚĆ!  

473 ml

Wyjątkowa, spełniająca standard CPTG™ 
mieszanka olejków eterycznych z dzikiej 
pomarańczy, goździka, cynamonu, 
eukaliptusa, rozmarynu i mirry, dzięki swoim 
zaletom i w połączeniu z innymi naturalnymi 
składnikami wspomaga zdrowie jamy ustnej.

• Autorska mieszanka dōTERRA On Guard, 
zawierająca w swoim składzie olejki 
eteryczne z dzikiej pomarańczy, goździka, 
cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu, które 
oczyszczają i koją jamę ustną

• Ekstrakt z miswaku pomaga dbać o 
czyste zęby, redukując odkładanie się 
kamienia nazębnego

• Stosuj płyn do płukania jamy ustnej 
dōTERRA On Guard po posiłkach, by 
odświeżyć oddech i zadbać o piękny uśmiech

• Stosuj płyn do płukania jamy ustnej 
dōTERRA On Guard, by dbać o zdrowe 
zęby i dziąsła

ON GUARD™ OCZYSZCZAJĄCA 
MGIEŁKA DO RĄK  NOWOŚĆ!  
27 ml

Oczyszczająca mgiełka do rąk dōTERRA On 
Guard™ delikatnie dezynfekuje skórę dłoni. Ma 
właściwości odkażające i jest szybkoschnąca. 
Niezbędna dla każdej rodziny mgiełka idealnie 
nadaje się do odświeżania rąk i różnych 
powierzchni podczas podróży, w szkole i pracy.

• Wzbogacona ekstraktem z jabłka o 
działaniu nawilżającym

• Mieszanka olejków eterycznych dōTERRA 
On Guard ma pobudzający aromat 
cytrusów i przypraw

• W czasie podróży samolotem spryskaj 
mgiełką podłokietniki i stoliki.

• Zanim skorzystasz z mat do jogi lub 
sprzętu na siłowni, oczyść ich 
powierzchnię, spryskując je mgiełką.
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DROPSY ON GUARD™ 
30 dropsów

Ciesz się wygodą stosowania tych smacznych 
dropsów na gardło.

• Koją dolegliwości, związane z suchością 
i uczuciem drapania w gardle

• Zawierają mieszankę olejków eterycznych 
dōTERRA On Guard

• Zawiera naturalny, organiczny cukier trzcinowy 
i syrop z brązowego ryżu

PASTA DO ZĘBÓW ON GUARD™ 
113 g

Czyste zęby z dodatkowymi korzyściami mieszanki 
olejków eterycznych On Guard.

• Nie zawiera fluoru 
• Wyjątkowy cynamonowo-miętowy smak 

zmieszany z ksylitolem dba o świeży oddech i 
czystą szczoteczkę do zębów

 
PRÓBKI PASTY DO ZĘBÓW  
ON GUARD™ 
dziesięć próbek, każda po 2 g

KAPSUŁKI ON GUARD™+  
60 kapsułek roślinnych

Kapsułki On Guard+ łączą w sobie zastrzeżoną 
mieszankę olejków eterycznych dōTERRA On Guard 
oraz: czarny pieprz, oregano i melisę

ON GUARD™  HIT  
MIESZANKA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 
15 ml

Dzięki unikalnemu aromatowi, On Guard oferuje 
pachnącą, naturalną i skuteczną alternatywę dla 
syntetycznych rozwiązań.

ON GUARD™ 
KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA 
355 ml

Koncentrat do czyszczenia On Guard to idealny 
środek czyszczący, który wzmocniono mieszanką 
olejku eterycznego On Guard.

• Zawiera biodegradowalną, idealną dla całej 
rodziny recepturę

• Łączy substancje pochodzenia roślinnego 
z mieszanką olejku eterycznego On Guard

KULECZKI ON GUARD™ 
125 małych kapsułek

Kuleczki On Guard oferują łatwy i aromatyczny 
sposób wsparcia mechanizmów naturalnych 
obronnych układu odpornościowego. Małe, 
rozpuszczające się w ustach kapsułki zawierają 
następujące olejki: pomarańcza, goździk, cynamon, 
eukaliptus i rozmaryn. 

• Zapewniają wygodny sposób na czerpanie 
wyjątkowych korzyści z mieszanki olejków 
eterycznych On Guard

• Odświeżają oddech

PŁYN DO PRANIA ON GUARD™ 
947 ml

Płyn do prania On Guard to oparty na naturalnych 
składnikach, wysoce skoncentrowany (6x) 
detergent do prania, który wykorzystuje silne 
właściwości mieszanki olejków eterycznych On 
Guard oraz biopochodnych enzymów w celu 
uzyskania niesamowitej czystości ubrań.

• Zawiera 10 ml olejku eterycznego On Guard 
• Bezpieczny dla środowiska i całej rodziny
• Jedna butelka wystarcza na 64 prania

PIANKA DO MYCIA RĄK  
ON GUARD™ 
473 ml

Dbaj o czystość rąk dzięki zastosowaniu mieszanki 
olejków eterycznych On Guard. 

• Pianka w wygodnej butelce o pojemności 473 ml 
do dozowników pieniących o pojemności 237 ml

• Zawiera wyjątkową mieszankę olejków 
eterycznych dōTERRA On Guard

 
PIANKA DO MYCIA RĄK ON 
GUARD™ Z DWOMA DOZOWNIKAMI  
473 ml pianki do mycia rąk, 2 dozowniki

 
POJEDYNCZE OPAKOWANIE  
UZUPEŁNIAJĄCE 
Pianka do mycia rąk 473 ml

 
DWUPAK UZUPEŁNIAJĄCY  
Dwie pianki do mycia rąk 473 ml



Zdrowa, promienna skóra z 
dōTERRA VERÁGE™

Veráge to ekskluzywna kolekcja naturalnych produktów do  pielęgnacji skóry, które ją odżywiają i  nawilżają, 
redukując widoczne oznaki starzenia. Zaawansowana technologia na bazie roślin stosowana do wytwarzania 
produktów Veráge zapewnia skórze optymalną równowagę lipidów – taki sam efekt, który występuje w przypadku 
zdrowej, młodo wyglądającej skóry. Każdy produkt składa się z  prawdziwych darów Ziemi: odżywczych 
ekstraktów roślinnych, czystych i silnych olejków eterycznych CPTG™ oraz wybranych składników naturalnych. 
Kolekcja do pielęgnacji skóry dōTERRA Veráge w naturalny sposób zapewnia widoczne i namacalne korzyści.

PIELĘGNACJA SKÓRY



ŻEL OCZYSZCZAJĄCY VERÁGE™
60 ml

Droga do zdrowej, gładkiej skóry zaczyna się 
od zastosowania żelu oczyszczającego Veráge. 
Ten naturalny żel oczyszcza skórę, zapewniając jej świeży, 
młodzieńczy wygląd. 

• Nasycony olejkami eterycznymi CPTG™ z dzikiej 
pomarańczy, drzewka herbacianego oraz bazylii w celu 
delikatnego oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń

• Ożywia i oczyszcza skórę, a naturalne emolienty ją 
odżywiają i nawilżają

TONIK VERÁGE™
50 ml

Tonik Veráge łączy w sobie olejki eteryczne CPTG™ 
i odżywcze ekstrakty roślinne w celu zapewnienia napiętej, 
stonowanej i gładkiej skóry – zawsze i wszędzie. Ten 
nawilżający tonik wzmacnia i odświeża skórę, jednocześnie 
wyostrzając zmysły oraz zapewniając energetyzujące 
pobudzenie oraz promienną cerę. 

•  Olejki eteryczne CPTG ylang ylang, palmarosa, cyprys  
i kolendra (z nasion) tonują skórę, zapewniając  
jej równowagę

• Odżywcze ekstrakty roślinne zapewniają pożądane 
nawilżenie i ujędrnienie, aby skóra wyglądała jak najlepiej

• Łatwa aplikacja w postaci mgiełki

SERUM NAWILŻAJĄCE  
VERÁGE™ IMMORTELLE
15 ml

Odkryj przeciwstarzeniowe działanie serum nawilżającego 
Veráge Immortelle. Ta potężna receptura łączy w sobie 
olejki eteryczne CPTG i ekstrakty roślinne w celu uzyskania 
gładszej, młodzieńczej skóry.

• Wykorzystuje olejki eteryczne CPTG występujące 
w popularnej mieszance dōTERRA Salubelle dla 
uzyskania promiennej skóry

• Zapewnia optymalną równowagę lipidową , a tym 
samym gładszą, bardziej młodo wyglądającą skórę

KREM NAWILŻAJĄCY VERÁGE™
30 ml

Krem nawilżający Veráge łączy w sobie olejki eteryczne 
CPTG i ekstrakty roślinne dla naturalnego nawilżenia 
i odżywienia skóry. Ten lekki, nietłusty środek nawilżający 
szybko się wchłania, ale jednocześnie głęboko nawilża, 
pomagając redukować linie i zmarszczki oraz zapewniając 
gładką, wyrównaną cerę.

• Zawiera następujące olejki eteryczne CPTG: jagody jałowca, 
jaśmin, owoce rokitnika oraz geranium – wszystkie słyną ze 
swoich właściwości rewitalizujących skórę

• Wykorzystuje naturalne składniki do nawilżenia skóry, 
redukując widoczność linii i zmarszczek

KOLEKCJA DO PIELĘGNACJI  
SKÓRY VERÁGE™
Kolekcja zawiera żel oczyszczający, tonik, serum nawilżające 
i krem nawilżający Veráge , efekt pięknej i zdrowej skóry. 

KLINICZNIE UDOWODNIONE DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW 
PRODUKTÓW VERÁGE
• Wygładza strukturę skóry

• Redukuje zmarszczki

• Minimalizuje widoczność zmarszczek mimicznych

• Zmniejsza rozszerzone pory

• Wyrównuje koloryt skóry
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PIELĘGNACJA SKÓRY ESSENTIAL dōTERRA
Produkty do pielęgnacji skóry Essential dōTERRA opracowano w taki sposób, aby zapewnić zdrowy i młody wygląd 
skóry, dzięki zwiększeniu naturalnej mocy drzemiącej w starannie wyselekcjonowanych olejkach eterycznych CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ i połączeniu jej z najnowocześniejszymi technologiami składników oraz naturalnymi 
ekstraktami. Pokonaj widoczne oznaki starzenia się i zapobiegaj ich występowaniu w przyszłości, dzięki produktom 
do pielęgnacji skóry Essential dōTERRA.

TONIK DO OCZYSZCZANIA 
TWARZY  
118 ml

Tonik do oczyszczania twarzy dōTERRA 
zawiera olejki eteryczne CPTG™ z drzewka 
herbacianego i mięty pieprzowej, które słyną 
ze swojej zdolności do oczyszczania 
i tonizowania skóry oraz zapewniania jej 
zdrowego wyglądu. Naturalne składniki 
oczyszczające zawarte w wyciągu z korzenia 
jukki i kory mydłoki delikatnie zmywają 
zanieczyszczenia, pozostawiając skórę  
czystą, świeżą i gładką. 

ORZEŹWIAJĄCY PEELING  
70 g

Ciesz się świeżą, odnowioną skórą, dzięki 
orzeźwiającemu peelingowi dōTERRA. Olejki 
eteryczne CPTG™ z grejpfruta i mięty pieprzowej 
sprawiają, że proces złuszczania jest 
odświeżającym, aromatycznym 
doświadczeniem, a estry z jojoby wygładzają 
skórę. Substancje roślinne zawarte w wyciągach 
z mandarynki, jaśminu i łopianu większego 
tonizują, wygładzają i nawilżają skórę. 

SERUM UJĘDRNIAJĄCE  
30 ml

Serum ujędrniające doTERRA, Zawierające 
olejki eteryczne CPTG™ z kadzidłowca, 
sandałowca hawajskiego i mirry, opracowano 
naukowo w celu zmniejszenia linii 
i zmarszczek oraz zapewnienia nawilżenia 
skóry. Naturalne ekstrakty w połączeniu 
z mocnymi składnikami zapewniają młodszą, 
jędrniejszą skórę. 

PIELĘGNACJA SKÓRY



TONIK ZMNIEJSZAJĄCY PORY  
118 ml

Tonik dōTERRA, stworzony, aby w znaczny 
sposób zredukować widoczność porów zawie-
ra następujące olejki eteryczne CPTG Certified 
Pure Tested Grade™: lawendowy, ylang ylang 
oraz rumiankowy. Tonik koi wrażliwą skórę, 
a innowacyjne ekstrakty owocowe i roślinne 
tonizują i przywracają równowagę skórze, 
zwiększając jednocześnie jej nawilżenie i wy-
raźnie zmniejszając pory, co wspiera zdrowo 
wyglądającą cerę.

KREM NAWILŻAJĄCY PRZECIW 
OZNAKOM STARZENIA  
50 ml

Przeciwzmarszczkowy krem nawilżający 
dōTERRA łączy w sobie najnowocześniejsze 
składniki i olejki eteryczne CPTG™ z lawendy, 
jaśminu, geranium i kadzidłowca w celu 
nawilżania i zmiękczania skóry, jednocześnie 
zapewniając działanie przeciwstarzeniowe. 
Peptydy i składniki roślinne niwelują widoczne 
oznaki starzenia się skóry, poprawiając jej 
koloryt i nawilżenie. Pozwala to zachować 
młody i zdrowy wygląd skóry oraz ograniczyć 
występowanie oznak naturalnego starzenia się 
w przyszłości.

ŻEL ROZJAŚNIAJĄCY  
30 ml

Olejki eteryczne CPTG™ z bergamotki 
(FCF), jagody jałowca oraz melisy łączą 
się z naturalnymi ekstraktami, witaminami 
i najnowocześniejszymi technologiami, 
aby rozjaśnić i wyrównać odcień skóry. 
Żel rozjaśniający dōTERRA to delikatny 
i skuteczny sposób na zauważalne 
rozjaśnienie skóry przez redukcję ciemnych 
plam i przebarwień bez użycia ostrych 
środków chemicznych, stosowanych 
w innych produktach rozjaśniających. Może 
być używany na całej powierzchni lub 
w konkretnych miejscach na twarzy.

KREM POD OCZY PRZECIW 
OZNAKOM STARZENIA  
15 ml

Krem pod oczy przeciw oznakom starzenia 
dōTERRA łączy w sobie sprawdzone klinicznie 
składniki i olejki eteryczne CPTG™ z 
kadzidłowca, ylang ylang wrotycza 
marokańskiego, aby niwelować oznaki 
starzenia się delikatnej skóry wokół oczu, co 
z czasem pozwoli zredukować linie 
i zmarszczki. Ta innowacyjna formuła nawilża, 
zmniejsza widoczność cieni pod oczami oraz 
poprawia jędrność, napięcie i koloryt skóry. 
Bakuchiol jest składnikiem roślinnym, który 
pomaga zmniejszyć widoczność linii 
i zmarszczek oraz chronić skórę przed 
oznakami starzenia w przyszłości. Wyjątkowy 
aplikator ze stalową kulką chłodzi i łagodzi 
skórę pod oczami, pomagając zmniejszyć 
obrzęki i cienie podczas delikatnego 
nakładania kremu na wybrane miejsca.

KREM NAWILŻAJĄCY  
48 g

Intensywne nawilżenie, na które czekała Twoja 
skóra. Krem nawilżający dōTERRA zawiera 
wiele składników bogatych w emolienty 
i probiotyki w celu zapewnienia intensywnego 
nawilżenia i odżywienia skóry, pomagając tym 
samym ograniczyć występowanie linii 
i zmarszczek oraz wspomagając odnowę skóry 
dla uzyskania jędrnego i młodego wyglądu. 
Jego bogata formuła zapewnia 
natychmiastowe wzmocnienie nawilżenia bez 
pozostawiania oleistych śladów. Starannie 
dobrane składniki mają na celu odmłodzenie 
wyglądu dojrzałej skóry, a także pomagają 
zredukować widoczne oznaki starzenia się, 
spowodowane czynnikami naturalnymi 
i środowiskowymi. Probiotyki odżywiają 
naturalny biom skóry, pomagając przywrócić jej 
naturalny i zdrowy wygląd. Idealny do 
stosowania na dzień i na noc.

MIESZANKA UPIĘKSZAJĄCA 
SALUBELLE 
10 ml, roll-on

Zastrzeżona mieszanka rzadkich olejków 
eterycznych, używana na przestrzeni wieków 
z racji upiększających właściwości. Mieszanka 
upiększająca dōTERRA Salubelle chroni 
i odżywia skórę. Ta mieszanka, składająca się 
z następujących olejków eterycznych: 
kadzidłowiec, sandałowiec, lawenda, mirra, 
kocanka włoska oraz róża, pomaga utrzymać 
gładszą, bardziej promienną i młodzieńczo 
wyglądającą skórę.

• Redukuje pojawiające się linie i zmarszczki
• Pomaga zmniejszyć oznaki starzenia się skóry
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear to trzystopniowy system o działaniu synergicznym, w którym każdy produkt wzmacnia działanie 
kolejnego. Dokładnie myje i  oczyszcza skórę, a  także nawilża ją tak, by zachowała odpowiedni poziom 
wilgotności. Czyste ekstrakty roślinne zawarte w  produktach HD  Clear są delikatne i  łagodne dla skóry, 
a  zarazem wyjątkowo skuteczne. Stosowany codziennie, HD  Clear pomaga zapobiegać powstawaniu 
niedoskonałości, zachowuje czystą, zdrową cerę, a także koi skórę. HD Clear to naturalne rozwiązanie dla osób, 
zmagających się z problemami skóry w każdym wieku.

PRODUKTY HD CLEAR



MIESZANKA DO STOSOWANIA 
MIEJSCOWEGO HD CLEAR™ 
10 ml, roll-on

Mieszanka do stosowania miejscowego HD Clear 
może być wykorzystywana w określonych 
miejscach lub uniwersalnie. Zapewnia czystą 
i zdrową cerę, dzięki olejkom eterycznym znanym 
z korzystnych właściwości dla skóry.

• Zawiera wyjątkową mieszankę oleju z nasion 
czarnuszki siewnej oraz następujących olejków 
eterycznych CPTG™: cynamonowiec 
kamforowy, drzewko herbaciane, eukaliptus, 
geranium oraz litsea

• Zapewnia czysty wygląd skóry przez 
niwelowanie przebarwień

HD CLEAR™  
PIANKA DO MYCIA TWARZY 
50 ml

Odkryj idealne rozwiązanie dla problematycznej 
skóry w każdym wieku w postaci pianki do mycia 
twarzy dōTERRA™ HD Clear.

• Opracowana pod kątem dokładnego oczyszczania 
skóry bez usuwania jej naturalnego nawilżenia

• Zawiera olejki eteryczne CPTG i ekstrakty 
roślinne, które pozostawiają skórę wyjątkowo 
czystą i miękką

BALSAM DO TWARZY HD CLEAR™ 
50 ml 
Ciesz się piękną, gładką cerą dzięki balsamowi 
do twarzy HD Clear. Ten balsam zawiera naturalne 
emolienty w celu zapewnienia zdrowego poziomu 
wilgotności skóry, jak również olejki eteryczne CPTG 
i ekstrakty roślinne, które pomagają w uzyskaniu 
skóry bez przebarwień. 

• Zawiera wyjątkową mieszankę oleju z nasion 
czarnuszki siewnej oraz następujących olejków 
eterycznych CPTG: cynamonowiec kamforowy, 
drzewko herbaciane, eukaliptus, geranium  
oraz litsea

• Naturalne składniki pomagają zwalczać 
przebarwienia i pozostawiają skórę czystą

ZESTAW HD CLEAR™

Zestaw zawiera piankę do mycia twarzy, mieszankę 
do stosowania miejscowego i balsam do twarzy 
HD Clear dla uzyskania pięknie zrównoważonej cery.
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dōTERRA™ SPA
dōTERRA SPA to linia olejków eterycznych, które zapewniają aromatyczne doznania spa w domu. Każdy produkt 
starannie skomponowano z naturalnych składników, aby skóra pozostawała miękka, gładka i świeża przez cały dzień.

NAWILŻAJĄCE MYDŁO  
DO MYCIA 
113 g

Nawilżające mydło do mycia dōTERRA SPA 
to jedyne w swoim rodzaju mydło, które 
zapewnia wyjątkowe doznania, pianę, aromat 
i właściwości myjące. 

• Olejek eteryczny z bergamotki oczyszcza 
i wygładza skórę 

• Olejek eteryczny z grejpfruta ma 
energetyzujący zapach, który poprawia nastrój

• Olej z nasion jojoba głęboko nawilża

Dostępny również jako trójpak.

ODŚWIEŻAJĄCY PŁYN DO  
MYCIA CIAŁA 
250 ml

Odświeżający płyn do mycia ciała dōTERRA SPA 
to naturalny środek myjący wypełniony olejkami, 
które zapewniają bogate, oczyszczające 
i aromatyczne doznania spa. 

• Olejek eteryczny z bergamotki oczyszcza 
i wygładza skórę oraz zapewnia podnoszący 
na duchu, a zarazem kojący aromat

• Olejek eteryczny z grejpfruta ma 
energetyzujący zapach, który poprawia nastrój

• Taurynian metylooleinianu sodu jest 
łagodnym elementem oczyszczającym, 
otrzymywanym z niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, występujących 
w tłuszczach roślinnych i olejach

ODŚWIEŻAJĄCE MASŁO 
DO CIAŁA 
198 g

Rozpieszczaj swoją skórę dając jej intensywne 
nawilżanie oraz luksusowe doznania stosując 
odświeżające masło do ciała dōTERRA SPA. 
Podstawę tej naturalnej receptury stanowi 
masło shea i masło kakaowe – znane 
z wyjątkowych właściwości nawilżających 
i ujędrniających skórę.

• Bogaty w monoterpeny olejek z dzikiej 
pomarańczy ma właściwości pobudzające 
i oczyszczające

• Olejek eteryczny z daglezji oczyszcza skórę 
i zapewnia pozytywny nastrój

• Olejek eteryczny z kadzidłowca działa 
odmładzająco na skórę oraz pozwala znaleźć 
równowagę emocjonalną

dōTERRA SPA



BALSAM DO UST 
Podstawowy, Tropikalny, lub Ziołowy | 4,5 g

Balsam do ust dōTERRA SPA jest oparty 
na naturalnej recepturze, zawierającej olejki 
roślinne, składniki roślinne oraz olejki eteryczne, 
aby nawilżać i koić usta, a przy tym zapewniać 
wyjątkowy smak i zapach olejków eterycznych. 
Wraz z nową recepturą dodaliśmy dwa nowe 
smaki do naszej oryginalnej mieszanki: z 
dzikiej pomarańczy i mięty pieprzowej. Poczuj 
zapachy raju dzięki olejkom eterycznym z 
ylang ylang, klementynki oraz limonki, które 
znajdziesz w Tropikalnym balsamie do ust 
lub ożywiaj zmysły Ziołowym balsamem do 
ust, zawierającym olejki eteryczne z werbeny 
cytrynowej, majeranku oraz mięty zielonej.

• Każdy balsam do ust zawiera wybraną 
mieszankę olejków eterycznych, która 
zapewnia wyjątkowe doznania zmysłowe

• Olej moringa jest emolientem, który poprawia 
wygląd i kondycję ust

• Olej awokado zapewnia nawilżenie, 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i 
działanie zmiękczające, pozwalające 
zachować zdrowy wygląd ust

Dostępny również jako trójpak, po jednym z każdego rodzaju

BALSAM DO RĄK CITRUS BLISS™ 
75 ml

Balsam do rąk Citrus Bliss dōTERRA SPA to 
lekki i jedwabisty balsam nasycony 
nawilżającymi olejkami z nasion oraz 
odżywczymi substancjami pochodzenia 
roślinnego. Ta nietłusta formuła szybko się 
wchłania, a jednocześnie zapewnia optymalne 
nawilżenie zdrowo wyglądającym dłoniom.

• Odświeżający aromat mieszanki olejków 
eterycznych Citrus Bliss zmniejsza stres 
i poprawia nastrój

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są 
znane ze swoich wyjątkowych właściwości 
nawilżających i zdolności zatrzymywania 
wilgoci w skórze

• Wygodna wielkość opakowania, idealna 
w podróży lub do użytku w domu lub w pracy

BALSAM DO RĄK I CIAŁA 
200 ml

Zanurz swoją skórę w balsamie do rąk i ciała 
dōTERRA SPA – lekkiej, nietłustej formule, 
która zawiera olej z nasion jojoba i makadamii, 
masło z nasion murumuru i cupuassu oraz 
odżywcze ekstrakty roślinne. 

• Z łatwością łączy się z Twoim ulubionym 
olejkiem eterycznym w celu dostosowania 
do indywidualnych potrzeb aromatycznych

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są 
znane ze swoich wyjątkowych właściwości 
nawilżających i zdolności zatrzymywania 
wilgoci w skórze

• Nietłusta formuła szybko się wchłania, 
pozostawiając zdrową, miękką i gładką skórę

Dostępny również jako trójpak.

NAWILŻAJĄCA MGIEŁKA  
DO CIAŁA  NOWOŚĆ!  
125 ml

Poczuj kompletne nawilżenie całego ciała! 
Zalety naszej mieszanki olejków Beautiful 
Captivating połączone z właściwościami 
odżywczymi kokosa, słonecznika, awokado i 
marakui. Mgiełka nawilżająca poprawia ogólną 
kondycję skóry, zapewniając jej zdrowy, 
świetlisty wygląd. 

• Mieszanka Beautiful Captivating, 
spełniająca standard CPTG™ podnosi na 
duchu i dodaje energii

• Olejki ze słonecznika, awokado i marakui koją, 
wygładzają i nawilżają skórę, nadając jej 
zdrowy blask

• Trójgliceryd kaprynowy/kaprylowy (pozyskany 
z kokosa) dba o stan skóry i wspiera jej 
naturalną barierę ochronną

PEELING DO CIAŁA 
226 g

Złuszczający peeling do ciała dōTERRA SPA 
to naturalny, relaksujący peeling do ciała, który 
delikatnie złuszcza i wygładza skórę dzięki 
zawartości trzciny cukrowej, pozostawiając 
zdrowy, naturalny blask. 

• Olejki z dzikiej pomarańczy oraz grejpfruta 
ożywiają skórę

• Olejek eteryczny z imbiru ma właściwości 
rozgrzewające oraz działa kojąco na skórę

OCZYSZCZAJĄCA  
MASECZKA BŁOTNA 
113,4 g

Oczyszczająca maseczka błotna dōTERRA SPA 
to maseczka z naturalnej glinki, która zapewnia 
oczyszczające właściwości, jednocześnie 
redukując widoczność porów, linii i zmarszczek. 
• Nasycona olejkami eterycznymi z mirry, 

jagody jałowca i greipfruta, które słyną ze 
swoich właściwości zapewniających gładką 
skórę o zdrowym wyglądzie

• Masło shea zapewnia nawilżenie i 
równoważy skórę
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Piękne, lśniące włosy dzięki produktom 
do pielęgnacji włosów dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
Kojące i  oczyszczające właściwości, które sprawiają, że olejki eteryczne są tak często wykorzystywane 
do codziennych zadań, sprawiają, że są również przydatne do utrzymywania czystych, zdrowych włosów. 
Korzystając z  produktów do  włosów, które zostały nasycone silnymi olejkami eterycznymi, możesz łatwo 
cieszyć się miękkimi, lśniącymi lokami, bez narażania się na  stosowanie szkodliwych składników, zwykle 
występujących w innych produktach do pielęgnacji włosów.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW dōTERRA SALON ESSENTIALS
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•  Ochrona dla włosów farbowanych

•  Udowodnione właściwości zmiękczające

•  Lepsza pielęgnacja i łatwiejsze rozczesywanie

•   Utrzymywanie odpowiedniego nawilżenia włosów  
i skóry głowy

•  Mocne i jedwabiście gładkie włosy

•  Mniejsza łamliwość włosów 

•   Zastrzeżona mieszanka olejków eterycznych dla zdrowego 
wyglądu włosów i skóry głowy

KORZYSTNE WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW STOSOWANYCH W PRODUKTACH 
DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

PRÓBKI SZAMPONU I ODŻYWKI 
dziesięć zestawów, zawierających oba produkty

DWUPAK SZAMPONÓW 
dwie butelki o pojemności 250 ml

DWUPAK ODŻYWKI  
DO WŁOSÓW 
dwie butelki o pojemności 250 ml

SZAMPON I ODŻYWKA 
po jednej butelce o pojemności 250 ml

P R O G R A M  
WYNAGRODZENIA  
L O J A L N O Ś C I

SERUM DO WŁOSÓW dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
30 ml

Serum do włosów dba o zdrowie skóry głowy 
oraz wzmacnia włosy, nadając im blask.

• Serum nasycone jest następującymi olejkami 
eterycznymi: lawenda, mięta pieprzowa, 
majeranek, drzewo cedrowe, lawandyna, 
rozmaryn, niaouli oraz eukaliptus

• Zapewnia nawilżenie włosów i skóry głowy

SZAMPON OCHRONNY 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Ciesz się profesjonalną formułą olejków 
eterycznych CPTG™, łagodnych środków 
myjących i ekstraktów roślinnych, zawartych 
w szamponie dōTERRA Salon Essentials.

• Charakteryzuje się delikatnymi 
właściwościami pieniącymi i zapewnia 
ożywczą stymulację dzięki olejkom 
eterycznym z dzikiej pomarańczy i limonki 
oraz ekstraktom roślinnym

• Delikatnie usuwa zanieczyszczenia zebrane 
na włosach i skórze głowy

• Lekko nawilża włosy, pozostawiając je 
miękkie i przyjemne w dotyku

ODŻYWKA DO WŁOSÓW 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
250 ml

Nadaj swoim włosom gładki, zadbany 
wygląd i zabezpiecz je profesjonalną 
odżywką do włosów  
dōTERRA Salon Essentials.

• Zawiera emolienty, ekstrakty roślinne 
i naturalne białka

• Ma w składzie zastrzeżoną mieszankę 
olejków eterycznych CPTG dla włosów 
i skóry głowy

• Wygładza włosy i zapewnia efekt 
antystatyczny dzięki nanotechnologii
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Fundacja Healing Hands dōTERRA przynosi światu nadzieję i  uzdrowienie, dając społecznościom na  świecie 
narzędzia, dzięki którym mogą stać się samodzielne. Przez uczestnictwo w  projektach odpowiadających 
na  potrzeby związane z  udzielaniem mikrokredytów, dostępem do  opieki zdrowotnej, edukacją, kanalizacją, 
uzdatnianiem wody oraz zwalczaniem niewolnictwa seksualnego wśród nieletnich, dajemy ludziom siłę 
i odmieniamy ich życie. Dołącz do nas. Firma dōTERRA pokrywa wszystkie koszty ogólne i administracyjne fundacji, 
zapewniając tym samym przekazywanie całej wysokości darowizn bezpośrednio osobom potrzebującym.

™

HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml, roll-on

Mieszanka dōTERRA Hope Touch to 
wyjątkowe zestawienie olejków eterycznych, 
łączące świeży zapach olejku z bergamotki 
z olejkami ylang ylang i kadzidłowca, które 
następnie jest lekko słodzone rozgrzewającym 
aromatem absolutu z ziaren wanilii.

• Stosuj na nadgarstki, szyję i punkty 
pulsacyjne, aby uzyskać swój  
indywidualny zapach

• Noś w torebce i stosuj przez cały dzień, aby 
poprawiać sobie nastrój

• Koi zmysły i zmniejsza uczucie niepokoju

RÓŻANY BALSAM DO RĄK 
dōTERRA™ SPA 
100 ml

Różany balsam do rąk dōTERRA SPA to lekki, 
intrygujący balsam z olejkiem eterycznym 
CPTG™ z róży, który zapewnia gładką i piękną 
skórę. Olejek eteryczny z róży bułgarskiej 
słynie ze swoich właściwości wygładzających 
i zapewniających blask skórze. 

• Oleje z nasion słonecznika i makadamii są 
znane ze swoich wyjątkowych właściwości 
nawilżających i zdolności zatrzymywania 
wilgoci w skórze

• Nietłusta formuła szybko się wchłania, 
pozostawiając zdrową, miękką i gładką skórę

Kupując olejek dōTERRA Hope Touch lub różany 
balsam do rąk dōTERRA Spa, cała wartość netto 
jest przekazywana na rzecz fundacji  
dōTERRA Healing Hands.
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dōTERRA™

SUPLEMENTY DIETY
Często trudno jest uniknąć dolegliwości żołądkowych czy problemów z trawieniem. Na szczęście olejki eteryczne 
zapewniają bezpieczny i  naturalny sposób łagodzenia tego typu dolegliwości. Wykorzystując zastrzeżone 
mieszanki olejków eterycznych, każdy produkt linii ZenGest™ został opracowany tak, aby rozwiązywać  
określone problemy, związane z  dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, jednocześnie dostarczając  
organizmowi inne korzyści.



*Nie zastępuje zdrowej diety.

KOMPLEKS ENZYMÓW 
TRAWIENNYCH ZENGEST  
TERRAZYME™ 
90 kapsułek

Kompleks enzymów trawiennych ZenGest 
TerraZyme jest cennym suplementem, 
ułatwiającym codzienne trawienie. TerraZyme 
wspiera naturalne procesy trawienne organizmu 
i zawiera popularną mieszankę firmy dōTERRA, 
zwalczającą dolegliwości żołądkowe, składającą 
się z następujących olejków: mięta pieprzowa, 
imbir oraz kminek.

• Wspiera rozbijanie składników pokarmowych
• Łagodzi objawy rozstroju żołądka
• Zawiera 10 pełnowartościowych enzymów 

spożywczych

KOMPLEKS ZENGEST 
ZENDOCRINE™ 
60 kapsułek

Kompleks Zendocrine to zastrzeżona mieszanka 
pełnowartościowych ekstraktów, które 
wspomagają naturalne procesy detoksykacji 
organizmu. Każdy pełnowartościowy ekstrakt 
wyselekcjonowano specjalnie , aby wspierać 
główne narządy odpowiedzialne za  
pozbywanie się toksyn z organizmu.

• Wspiera zdrowe funkcje oczyszczania 
i filtrowania, zachodzące w organizmie

• Zawiera pełnowartościowe ekstrakty 
poprawiające samopoczucie i witalność

KAPSUŁKI ZENGEST™ 
60 kapsułek

Olejki eteryczne zawarte w ZenGest znane są ze 
swoich właściwości kojących. Kapsułki ZenGest to 
wygodny i łatwy sposób na czerpanie korzyści 
z opatentowanej mieszanki ZenGest. 

• Zawierają zastrzeżoną mieszankę następujących 
olejków eterycznych: imbir, mięta pieprzowa, 
estragon, koper włoski, kminek, kolendra  
(z nasion) i anyż

• Łagodzą objawy rozstroju żołądka

SUPLEMENT DIETY ZENGEST™ 
GX ASSIST™ 
60 kapsułek

Oczyść swój przewód pokarmowy za pomocą 
tej mieszanki olejków eterycznych CPTG przed 
rozpoczęciem przyjmowania suplementu  
PB Assist+.

• Zawierają następujące olejki: oregano, drzewko 
herbaciane, cytryna, trawa cytrynowa, mięta 
pieprzowa i tymianek, a także kwas kaprylowy*

• Przeznaczone do stosowania przez 10 dni jako 
etap przygotowawczy przed rozpoczęciem 
przyjmowania suplementu PB Assist+*

TABLETKI DO SSANIA DiGESTTAB™ 
100 tabletek do  ssania

Tabletki do ssania DigestTab™ to produkt 
z węglanem wapnia nasycany Mieszanką 
Wspomagającą ZenGest w celu zapewnienia 
korzyści płynących z ZenGest, jak również 
wykorzystujący działanie węglanu wapnia przy 
neutralizowaniu kwasów.

• Spożywaj w czasie posiłku lub między posiłkami, 
aby niwelować dolegliwości związane 
z rozstrojem żołądka

• Łagodzą sporadyczne bóle żołądka
• Każda tabletka zawiera 200 mg wapnia

SUPLEMENT DIETY ZENGEST™ 
PB ASSIST+™ 
30 kapsułek

Ta opatentowana formuła błonnika 
prebiotycznego i sześciu szczepów organizmów 
probiotycznych jest bezpieczna dla całej rodziny.

• Dostarcza 6 miliardów jednostek tworzących 
kolonię (CFU) aktywnych kultur probiotycznych 
i rozpuszczalnych prebiotycznych 
fruktooligosacharydów (FOS), które stymulują 
adhezję i wzrost kultur

• Podwójna kapsułka o opóźnionym uwalnianiu 
chroni wrażliwe kultury probiotyczne przed 
działaniem kwasu żołądkowego

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

WYKONANE Z KAPSUŁEK 
DOJELITOWYCH

KAPSUŁKI ROŚLINNE

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS
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Czynniki biologiczne, środowiskowe i fizjologiczne mają wpływ na stan zdrowia danej osoby. Oznacza to, że 
każda osoba może wymagać dodatkowej pomocy w konkretnych obszarach. Dzięki nowatorskiemu rozwojowi 
naukowemu specjalistyczne suplementy firmy dōTERRA dodatkowo wspierają te procesy.

dōTERRA™

SPECJALISTYCZNE SUPLEMENTY
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DEEP BLUE™
KOMPLEKS 
POLIFENOLOWY 
60 kapsułek

Suplement diety, zawierający 
silne polifenole, pomocny 
w przypadku odczuwania bólu 
i dyskomfortu.

• Zawiera oczekujący na patent 
wyciąg z kadzidłowca

• Można go stosować razem 
z Maścią Deep Blue™ oraz 
Mieszanką Kojącą Deep Blue

DDR PRIME™
KAPSUŁKI 
60 kapsułek

Mieszanka DDR Prime łączy 
w sobie zalety olejków 
eterycznych z goździka, 
tymianku i dzikiej pomarańczy, 
słynących ze swoich 
właściwości antyoksydacyjnych, 
Została stworzona w celu 
ochrony organizmu i komórek 
przed szkodliwymi efektami 
stresu oksydacyjnego.

• Zawiera następujące olejki 
eteryczne: goździk, tymianek i 
dzika pomarańcza

MITO2MAX™
KOMPLEKS 
60 kapsułek

Mito2Max to zastrzeżona formuła 
znormalizowanych ekstraktów 
roślinnych i kofaktorów 
metabolicznych, stworzonych 
do wspierania intensywnego 
trybu życia. Stosuj jako 
długoterminową alternatywę dla 
napojów i suplementów, 
zawierających kofeinę.

• Bez środków pobudzających; 
nie uzależnia

• Wprowadza w pozytywny nastrój

TRIEASE™
KAPSUŁKI 
60 kapsułek

Każda kapsułka zawiera równe 
proporcje następujących olejków 
eterycznych: cytryna, lawenda i 
mięta pieprzowa. Teraz, dzięki 
specjalnie opracowanym 
kapsułkom TriEase, wszystkie 
trzy dobroczynne olejki 
eteryczne można spożywać 
szybko i łatwo podczas podróży 
lub przebywania w plenerze.

• Wygodny, łatwy do spożycia 
suplement w codziennej 
profilaktyce zdrowotnej

DDR PRIME™
MIESZANKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH 
15 ml

Mieszanka DDR Prime łączy 
w sobie zalety olejków 
eterycznych z goździka, 
tymianku i dzikiej pomarańczy, 
słynących ze swoich 
właściwości antyoksydacyjnych. 
Została stworzona w celu 
ochrony organizmu i komórek 
przed szkodliwymi efektami 
stresu oksydacyjnego.

• Może zmniejszyć utlenianie 
w organizmie i zapewnia 
właściwe funkcjonowanie 
komórek*

ZENDOCRINE™
KAPSUŁKI 
60 kapsułek

Wspomagaj naturalne procesy 
detoksykacji organizmu 
kapsułkami Zendocrine. Stosuj 
Zendocrine jako sposób 
na rozpoczęcie zmiany stylu 
życia lub zwyczajnie dodaj go 
jako kolejny element zdrowych 
nawyków na co dzień.

• Zawiera zastrzeżoną mieszankę 
następujących olejków 
eterycznych: mandarynka, 
rozmaryn, geranium, jałowiec  
i kolendra (nać)

• Mieszanka olejków eterycznych 
wydziela oczyszczający zmysły 
aromat, który zapewnia uczucie 
czystości i świeżości

*Nie zastępuje zdrowej diety.

dōTERRA™

SPECJALISTYCZNE SUPLEMENTY

KAPSUŁKI ROŚLINNE,  
BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE

KAPSUŁKI ROŚLINNE,  
BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE

KAPSUŁKI ROŚLINNE
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vEO MEGA™ KOMPLEKS  
ESSENTIAL OIL OMEGA 
120 kapsułek płynnych

vEO Mega to innowacyjna, w pełni przyjazna 
dla wegetarian mieszanka składająca się 
z olejków eterycznych CPTG Certified Pure 
Tested Grade i naturalnych niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
pochodzenia roślinnego.

• Zawiera następujące olejki eteryczne: goździk, 
kadzidło, tymianek, kmin rzymski, dzika 
pomarańcza, mięta pieprzowa, imbir, kminek 
oraz rumianek pospolity

• Zawiera niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe z lnu, alg, nasion incha inchi, 
ogórecznika, żurawiny, granatu, dyni i z  
pestek winogron

• Zawiera unikalną postać  
astaksantyny karoteinowej

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™

Ta kolekcja codziennych suplementów szybko stała się jedną z najpopularniejszych linii produktów firmy dōTERRA. 
Najważniejsze produkty kolekcji dōTERRA Lifelong Vitality Pack – xEO Mega™, Microplex VMz™ oraz Alpha CRS™+ – 
stworzono po  to, aby wspomóc witalność i dobre samopoczucie. Dzięki niezbędnym składnikom odżywczym, 
korzystnym właściwościom metabolicznym i silnym przeciwutleniaczom, suplementy te działają razem, zapewniając 
energię, zdrowie i witalność przez całe życie.

KOMPLEKS WSPOMAGAJĄCY 
WITALNOŚĆ 
KOMÓRKOWĄ ALPHA CRS™+ 
120 kapsułek

Kompleks wspomagający witalność 
komórkową Alpha CRS™+ zawiera 
zastrzeżoną mieszankę polifenoli, w tym 
bajkaliny z korzenia tarczycy bajkalskiej, 
resweratrol z rdestowca ostrokończystego, 
kwas elagowy z granatu, proantocyjanidyny 
z pestek winogron, kurkuminę z korzenia 
kurkumy i sylimaryny z ostropestu 
plamistego. Ta naturalna mieszanka zapewnia 
ogólne dobre samopoczucie.

•  Wykonany z kapsułek roślinnych pozbawionych 
laurylosiarczanu. Nie zawiera mleka, pszenicy 
ani produktów pochodzenia zwierzęcego

•  Opracowany do codziennego stosowania 
z produktami xEO Mega™ lub vEO Mega™ 
oraz Microplex VMz™

KOMPLEKS ODŻYWCZY 
MICROPLEX VMz™ 
120 kapsułek

dōTERRA Microplex VMz to odżywcza formuła 
biosprzyswajalnych witamin i minerałów, których 
często brakuje we współczesnym żywieniu.

• Zawiera zrównoważoną mieszankę witamin A, 
C i E oraz kompleks witamin z grupy B

• Zawiera minerały spożywcze i organiczne 
pierwiastki śladowe

• Ułatwia przyswajanie składników odżywczych 
za pomocą pełnowartościowej mieszanki 
i systemu dostarczania enzymów

• Zawiera mieszankę firmy dōTERRA, 
zwalczającą dolegliwości żołądkowe, która 
składa się z mięty pieprzowej, imbiru i kminku

xEO MEGA™ KOMPLEKS  
ESSENTIAL OIL OMEGA 
120 kapsułek

xEO Mega to innowacyjna formuła, która łączy 
w sobie olejki eteryczne CPTG z naturalnymi 
olejami omega-3 pochodzenia morskiego 
i roślinnego oraz karotenoidami.

• Zapewnia jednakowy stosunek kwasów EPA 
i DHA ze zrównoważonych koncentratów 
olejów rybnych i oleju ze żmijowca z kwasami 
tłuszczowymi SDA i GLA

• Pełne spektrum karotenoidów 
i witaminy E dla ochrony antyoksydacyjnej 
oraz witamina D*

• Zawiera następujące olejki eteryczne: goździk, 
kadzidło, tymianek, kmin rzymski, dzika 
pomarańcza, mięta pieprzowa, imbir, kminek 
oraz rumianek pospolity

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE
PŁYNNE KAPSUŁKI ROŚLINNE
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Dostosuj 
i oszczędzaj

Kupując jeden z 
zestawów dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ 
lub zestaw dōTERRA 
Daily Nutrient Pack™ w 
Programie 
Wynagrodzenia 
Lojalności, wybierz 
do dwóch dodatkowych 
specjalistycznych 
suplementów po 
znacznie obniżonej cenie.

KUP JEDEN ZESTAW dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK LUB ZESTAW 
dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK

 I WYBIERZ DOWOLNĄ KOMBINACJĘ MAKSYMALNIE DWÓCH PRODUKTÓW 
PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ W OBNIŻONYCH CENACH.

SUPLEMENTY DIETY dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ ZAWIERAJĄCE ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMz™ ORAZ xEO MEGA™

SUPLEMENTY DIETY dōTERRA LIFELONG 
VITALITY VEGAN PACK™ ZAWIERAJĄCE ALPHA 
CRS™+, MICROPLEX VMz™ ORAZ vEO MEGA™

SPERSONALIZOWANY PROGRAM WELLNESS

Mito2Max™
Deep Blue™
kompleks

polifenolowy
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dōTERRA™

SUPLEMENTY DLA DZIECI
Suplementy dla dzieci dōTERRA wspierają rozwój dziecka poprzez dostarczanie kwasów omega-3, 
pełnowartościowych składników odżywczych, witamin oraz minerałów w przyjemnej i wygodnej postaci.

SUPLEMENTY DLA DZIECI



*Nie zastępuje zdrowej diety.

IQ MEGA™ 
150 ml

Rybi posmak IQ Mega pochodzi z oleju rybnego, ale 
preparat ma przy tym smak świeżej pomarańczy 
dzięki zastosowaniu olejku eterycznego CPTG™ z 
dzikiej pomarańczy.

•  Zapewnia ponad 1500 mg kwasów omega-3 
na porcję

•  Preparat do stosowania z tabletkami do ssania 
dōTERRA a2z Chewable

•  Dostarcza ważnych modulujących składników 
odżywczych dla poprawy funkcjonowania  
układu odpornościowego

PB ASSIST™ JR 
30 saszetek

PB Assist Jr. to sproszkowany suplement 
probiotyczny przeznaczony dla dzieci 
i dorosłych, którzy mają problem z przełykaniem 
tabletek. Zawiera do 5 miliardów żywych 
komórek wyjątkowej mieszanki sześciu różnych 
szczepów probiotycznych, specjalnie dobranych 
pod kątem korzystnego działania na dzieci. 
Wysyp zawartość saszetki bezpośrednio 
na język, aby cieszyć się zabawnym i smacznym 
sposobem przyjmowania probiotyków.*

•  Pomaga utrzymać równowagę korzystnej 
i przyjaznej flory bakteryjnej w żołądku

• Wspiera działanie przewodu żołądkowo-jelitowego
•  Poprawia przyswajanie składników odżywczych 

zawartych w żywności i napojach

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tabletek

Tabletki do ssania dōTERRA a2z Chewable 
przeznaczone są dla dzieci i dorosłych, którzy 
mają trudności z przełykaniem kapsułek. 
Ponadto dostarczają organizmowi potrzebnych 
składników odżywczych.*

•  Zawierają mieszankę witamin z grupy B oraz 
witaminy A, C i E

•  Zawierają ekstrakty roślinne i zostały 
opracowane pod kątem stosowania z IQ Mega

•  Nowy arbuzowy smak
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SMART & SASSY™

Ze względu na swoje korzystne właściwości olejki eteryczne mogą być pomocne w kontrolowaniu wagi w połączeniu 
ze zdrową dietą i odpowiednim planem ćwiczeń. Firma dōTERRA stworzyła serię produktów do kontrolowania wagi, 
które wykorzystują delikatne, ale skuteczne działanie olejków eterycznych w celu wspomagania procesu osiągania 
prawidłowej masy ciała.



SMART & SASSY™
MIESZANKA AKTYWNA
15 ml

Smart & Sassy to zastrzeżona mieszanka, składająca się 
z następujących olejków eterycznych: grejpfruta, cytryny, mięty 
pieprzowej, imbiru oraz cynamonu. Stanowi przyjemny dodatek 
do napojów i jest świetną alternatywą dla sztucznych słodzików 
i słodkich napojów. Osiągnij prawidłową masę ciała, dzięki 
mieszance olejków eterycznych Smart & Sassy.

•  Nie zawiera środków moczopędnych, substancji 
pobudzających ani kalorii

• Wspiera zdrowy tryb życia
• Wprowadza w pozytywny nastrój

SMART & SASSY™
KAPSUŁKI
90 kapsułek

Kapsułki Smart & Sassy zawierają zastrzeżoną mieszankę olejków 
eterycznych Smart & Sassy w postaci wygodnych kapsułek, które 
ułatwiają kontrolowanie wagi. Smakowita mieszanka Smart & Sassy 
zawiera olejki eteryczne, wspomagające zdrowy tryb życia 
i wprowadzające w pozytywny nastrój.

KAPSUŁKI ROŚLINNE
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dōTERRA™ DLA KOBIET
dōTERRA dla kobiet to linia produktów opracowanych z myślą o wyjątkowych i zmieniających się potrzebach 
zdrowotnych kobiet. Odpowiednie poziomy hormonów wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie kobiet 
od  wieku dojrzewania aż do  zakończenia okresu menopauzy. Produkty dōTERRA Dla Kobiet delikatnie 
wspierają kobiety podczas cyklu menstruacyjnego i pomagają łagodzić typowe objawy menopauzy. Produkty 
dōTERRA Dla Kobiet wspierają zdrowe kości i  serce w miarę upływu lat, a mieszanka olejków eterycznych 
łagodzi chwilowe podwyższone emocje, związane z cyklami hormonalnymi. Linia produktów dōTERRA Dla 
Kobiet zapewnia naturalne wsparcie w różnych fazach życia.

dōTERRA DLA KOBIET



CLARYCALM™
MIESZANKA POCIESZAJĄCA
10 ml, roll-on

dōTERRA ClaryCalm to zastrzeżona mieszanka 
olejków eterycznych, zapewniających 
ukojenie i odprężenie. Mieszanka ClaryCalm 
wykorzystuje pozbawiony furanokumaryn 
olejek eteryczny z bergamotki, aby zapobiec 
wrażliwości skóry na słońce. 

• Zawiera mieszankę następujących olejków 
eterycznych: szałwia muszkatołowa, 
lawenda, bergamotka, rumianek rzymski, 
drzewo cedrowe, ylang ylang, geranium, 
fenkuł, palczatka imbirowa oraz 
niepokalanek pospolity

• Stosuj na skórę, aby uzyskać chłodzące 
i kojące działanie 

• Uspakajający aromat

ODŻYWKA DLA KOŚCI 
PODSTAWOWY KOMPLEKS
120 kapsułek

Podstawowy Kompleks Odżywka Dla Kości 
dōTERRA Dla Kobiet to mieszanka witamin 
i minerałów ważnych dla zdrowych kości.

• Doskonała dla mężczyzn i kobiet w  
każdym wieku

• Zawiera bioprzyswajalne formy witamin C 
i D, wapń, magnez i inne minerały śladowe

PODSTAWOWY KOMPLEKS 
FITOESTROGENY
60 kapsułek

Podstawowy Kompleks Fitoestrogenów 
dōTERRA Dla Kobiet to mieszanka naturalnych 
ekstraktów roślinnych, które pomagają uporać 
się z naturalnymi fluktuacjami hormonów, 
występujących w różnych fazach życia kobiety.

• Zawiera znormalizowany wyciąg z soi 
z genisteiną – silnym fitoestrogenem

• Wspiera zdrowe kości, serce, tkanki piersi 
i inne struktury ciała

ZESTAW ZDROWOTNY DLA KOBIET 
Zawiera Podstawowy Kompleks Fitoestrogenów, Odżywkę Dla Kości oraz mieszankę 
olejków eterycznych ClaryCalm.

P R O G R A M  
WYNAGRODZENIA  
L O J A L N O Ś C I

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS

KAPSUŁKI ROŚLINNE, BEZ SLS
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Belgium            +3228085160 contact by phone 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY dōTERRA™

Czy masz ulubiony produkt firmy dōTERRA, bez którego nie możesz się obejść? Czy chcesz cieszyć się 
wygodą automatycznego otrzymywania zestawu dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ co miesiąc? A być może 
chcesz otrzymywać darmowy produkt za każdym razem, gdy złożysz zamówienie? Program lojalnościowy 
(LRP) dōTERRA zapewnia wygodny sposób na automatyczne dostarczanie comiesięcznego zamówienia 
ulubionych produktów dōTERRA bezpośrednio do Twojego domu. Co miesiąc bierzesz udział w Programie 
lojalnościowym, zdobywasz coraz większą liczbę punktów LRP, które można wykorzystać jako gotówkę 
na zakup produktów. Zaoszczędź nawet 30% na zamówieniach LRP! Możesz zmienić produkty wchodzące 
w  skład Twojego comiesięcznego zamówienia lub anulować umowę LRP w  dowolnym momencie bez 
żadnych zobowiązań. Skontaktuj się z niezależnym konsultantem, który przekazał Ci niniejszy egzemplarz 
katalogu lub zadzwoń do  firmy dōTERRA, korzystając z  jednej z  niżej wymienionych opcji, aby uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje na temat programu.

Poza wskazanymi przypadkami, wszystkie słowa oznaczone znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy dōTERRA Holdings, LLC.       EU PL Katalog produktowy

OBSŁUGA KLIENTA dōTERRA W EUROPIE:
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