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fedezze fel a dōTERRA ESSZENCIÁLIS 
OLAJOKBAN REJLŐ 
LEHETŐSÉGEKET

A növények erejével már ma javíthat a fizikai, mentális 
és érzelmi egészségén.

Az esszenciális olajok egyszerű 
és hatékony megoldást 

jelentettek a történelem során.

Az esszenciális olajokat a növény 
különböző részeiből nyerik ki.

Az esszenciális olajok 
50-70 x hatékonyabbak, 
mint a gyógynövények!
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discover
®

 a dōTERRA ESSZENCIÁLIS 
OLAJOKBAN REJLŐ 
LEHETŐSÉGEKET

PRÓBÁLJA KI A dōTERRA MINŐSÉGI TERMÉKEIT

3 EGYSZERŰ HASZNÁLATI MÓD

TISZTA

KÜLSŐLEG

HATÁSOS

AROMATIKUSAN

BIZTONSÁGOS

BELSŐLEG

Arra ideális 
területen 

termesztették és 
aratták őket

Lélegezze be vagy 
használja párologtatóban 

levegőtisztításhoz és 
hangulatjavításhoz.

Vigye fel a 
talpra vagy az 
egyéb érintett 
bőrfelületekre.

Az emésztés elősegítése 
érdekében cseppentse a 

nyelve alá, vegye be zsela- 
tinkapszula formájában vagy 

cseppentse vízbe.

Több mint, organikus.
Töltőanyagoktól, 

növényvédő szerektől, és 
idegen szennyeződések-

től mentes.

Kiterjedt, 3. fél 
által végzett 

tesztelés
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Édeskömény a 
dōTERRA ZenGest® 

keverékben
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Édeskömény a 
dōTERRA ZenGest® 

keverékben

A
z 

Él
el

m
is

ze
r-

 é
s 

G
yó

gy
sz

er
fe

lü
gy

el
et

 (
Fo

od
 a

nd
 D

ru
g 

A
dm

in
is

tr
at

io
n)

 n
em

 é
rt

ék
el

te
 e

ze
ke

t 
az

 á
llí

tá
so

ka
t.

 E
ze

kn
ek

 a
 t

er
m

ék
ek

ne
k

ne
m

 c
él

ja
 b

et
eg

sé
ge

k 
di

ag
no

sz
ti

zá
lá

sa
, k

ez
el

és
e 

va
gy

 m
eg

el
őz

és
e.

élvezze AZ EMÉSZTÉS 
TÁMOGATÁSA 
EGYSZERŰEN

A dōTERRA ZenGest® keverék hatékonyan 
segíti az emésztést, valamint egyesíti magában 

a gyömbér, a borsmenta, a kömény, a koriander, 
az ánizs, a tárkony és az édeskömény 
esszenciális olajok jótékony hatását.

“ a ZenGest-et használom, ha 
gyomorpanaszaim vannak. Nemrég, 
amikor egy büfébe mentem, nagyon 

hálás voltam azért, hogy kéznél van a 
ZenGest!” 

- Jeannette Palmer

5



EGÉSZSÉGES 
TESTSÚLY

A dōTERRA’s Smart & Sassy® 
elősegíti az egészséges 

anyagcserét, segít legyőzni 
az ételek utáni sóvárgást, és 

megnyugtatja a gyomrot.

“Nagyon fontos a 
számomra, hogy min-

dig a legjobb formámat 
nyújtsam, ezért az elmúlt 
3 hónapban rendszeresen 

használtam a 
Smart & Sassy olajat. 

Most hihetetlenül nézek 
ki, és úgy is érzem 

magam.”

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

EDZÉS ÉS 
EGÉSZSÉGES TESTSÚLY

TESTMOZGÁS
A Deep Blue® természetes hűsítő 

és melegítő hatásának köszönhetően 
nyugtató segítséget jelent a problémás 

területeken.

“A Deep Blue-t edzés előtt és után is 
használom. Az izmaim erősebbek, és 

gyorsabban regenerálódnak.”

- Rich Weyland

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

“Az elmúlt időben lefekvés előtt 
levendula olajat használtam a lábamra, 

és a Serenity vagy a Balance olajat is 
hozzáadtam. Most már teljesen végig 

alszom az éjszakát, és hálás vagyok 
érte, hogy természetes módon 
gondoskodhatok a testemről!” 

- Valerie Grossman

EGYSZERŰEN

KAMILLA A 
dōTERRA 
SERENITY 

KEVERÉKBEN

alvás

A Serenity elősegíti a mély relaxációt 
és a nyugodt alvási környezetet. 
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“7 eleven gyerek édesanyjaként 
könnyen kimerültnek érezheti magát 

az ember. Egy hosszú nap végén 
néhány csepp AromaTouch® olajat 

kenek a nyakamra és a vállaimra 
lefekvés előtti relaxációként (ezt 

„masszázs a palackban” technikának 
is nevezik). A dōTERRA-nak köszön-
hetően a kényeztetés egyszerű és 

hatékony a számomra, így magamról 
és a családomról is gondoskodhatok.” 

- Natalie Goddard

KÉNYEZTETÉS

BAZSALIKOM 
A dōTERRA 

AROMATOUCH 
KEVERÉKBEN

Az AromaTouch olajat a nyakába és a 
vállaiba dörzsölve elősegítheti a pihentető 

érzéseket és csökkenti a feszültséget.
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“In the past, we’ve missed out on a lot of 
school and other events. With On Guard, 
I am con�dent that we are strenghten-

ing our immune. Now our downtime is a 
next to none!” 

- Valerie Grossman

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

“Korábban sokat hiányoztunk az 
iskolából és más 

eseményekről. Most már 
magabiztosnak érzem magam, 

mert a dōTERRA On Guard® 
napi használata védelmet nyújt 

a családom számára.” 

- Tina Kendall

A dōTERRA On Guard hatékony alternatívát jelent 
a szintetikus immunerősítőkkel szemben, és 

védelmet nyújt a káros környezeti hatások ellen.

IMMUNERŐSÍTÉS

SZEGFŰSZEG A 
dōTERRA 

ON GUARD 
KEVERÉKBEN
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“In the past, we’ve missed out on a lot of 
school and other events. With On Guard, 
I am con�dent that we are strenghten-

ing our immune. Now our downtime is a 
next to none!” 

- Valerie Grossman

“A dōTERRA olajak a kedvenc 
tisztítótermékeim. Hatékony, 

nem mérgező alternatívát jelen-
tenek sok más termékkel szem-
ben. Az olajokat a szennyeshez, 
a főzőfelületeken, az edényeken 

és sok más helyen használom. 
Annyira biztonságosnak tartom 
az olajokat, hogy a gyerekek is 

használatják. Jó érzés tölt el, 
hogy az otthonom tisztább és 

makulátlanabb, mint korábban.”

- Megan Ornelas

Az On Guard tisztító 
termékek méreganyagok-

tól mentes alternatívát 
jelentenek a felületek és 

egyéb tárgyak 
tisztításához. 

TISZTÍTÁS

VADNARANCS A 
dōTERRA 

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

“A 7 éves unokám mostanában sokat 
szenvedett amiatt, hogy nehezen 

barátkozik és nehezen koncentrál a 
tanulmányaira. Az anyukája elkezdte 

használni az InTune, a Balance és a 
Vetiver olajokat a talpára. Most már 
sokkal jobban érzi magát. Amikor az 
anyukája megkérdezte a tanárát, ak-
kor azt a választ kapta, hogy bármit 

is csinált, folytassa azt.” 

- Rosie Kolditz

Az InTune™ 
javítja és 

fenntartja az 
összpontosítás 

képességét

EGYSZERŰENösszpontosítás
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“Egy hosszú nap végén, amikor 
nehéz helyzettel kell 

szembenéznem, a PastTense™ 
olaj keveréket használom.”

- Quinn Curtis

A PastTense enyhíti a 
feszültségérzetet, illetve 

segít a stressz és a 
szorongás 

csökkentésében.

FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS

BORSMENTA 
A dōTERRA 
PASTTENSE 

KEVERÉKBEN
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feel great!
“Az életem egyfajta 

mókuskerékké 
változott.” A tömjént és a 

Lifelong Vitality 
csomagot használtam 

arra, hogy a túlélés 
helyett a boldogulásról 
szóljon az életem, attól 

függetlenül, hogy 
mivel kell szembenéznem 

aznap.”

A dōTERRA’s Lifelong Vitality Pack — egy esszenciális olajokkal 
átitatott vitaminokat, ásványi anyagokat, omega zsírsavakat és 
sejttámogatást tartalmazó csomag —erős alapot jelent a napi 

energiaszint és a hangulat kiegyensúlyozásához.

 A tömjént gyakran emlegetik az „olajok királyaként,” ez egy olyan 
esszenciális olaj, amelyre a sokféle jótékony használati módja miatt 

minden háztartásban szükség van.TÖMJÉN

HANGULATJAVÍTÁS
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feel great! érezd magad 
      fantasztikusan!

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

“Szülésznőként nagyon szívesen használom a 
dōTERRA esszenciális olajokat arra, hogy a fizikai 

jólléttől kezdve a hangulatjavításon át sokféle 
területen segítsek a pácienseim terhessége és szülése 

során. A terhes és a szoptató anyák nagy sikerrel 
alkalmazták a Lifelong Vitality csomagot. Nagyon

hálás vagyok ezekért a hatékony eszközökért a 
szüléseknél, és a saját családomról való 

gondoskodáskor is.” 

A dōTERRA Balance a teljes test számra a 
kipihentség, valamint a nyugalom és a 

kiegyensúlyozottság érzetét kölcsönzi valamennyi 
életkorban és életszakaszban.LUCFENYŐ 

A dōTERRA 
BALANCE 

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

egyszeruen

NŐI EGÉSZSÉG

ANYUKÁK & BABÁK
   EGÉSZSÉGE

A ClaryCalm® támogatja az 
egészséges hormonháztartást, 
és segít a havi, valamint az élet 
egyéb átmeneti időszakai alatt.

"
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A TerraShield® a 
szabadban a rovar-
riasztás hatékony, 

természetes módját 
jelenti.

ROVARCSÍPÉS 
ELLEN

CITRONELLA 
A dōTERRA 

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

A citrom, a levendula és 
a borsmenta együttes 

használata véd a szezoná-
lis környezeti hatások 

ellen, és segíti a tiszta, 
könnyű légzést.

ÉREZZE MAGÁT 
NAGYSZERŰEN

SZEZONÁLIS 
TÁMOGATÁS

odakint is!
“Virginiában élek, ahol tavasszal 
rengeteg fa virágzik. A nyelvem 
alá cseppentett citrom, leven-
dula és borsmenta olaj egész 

nap segít fenntartanom az 
egészséges arcüreg működést. 

Ez egyszerű, hatékony és 
megfizethető.”

- Shane Hintze

19



 
“My puppy was very nervous with the recent 

change in location, was having trouble settling 
down, and couldn't even fall asleep at night. We 
rubbed Lavender on her paws, and di�used it in 
the air. She was calm almost instantly and was 

able to rest peacefully.” 

- Cori Pevny

LEVENDULA

egyszeruen
ÉLVEZZE A NAPSÜTÉST!

 “Miután egész nap kint voltunk a 
napon, szívesen használunk esszenciális 

olajakat. A levendula fantasztikusan 
nyugtatja, a borsmenta pedig hűsíti a bőrt.” 

- Alyssa Rigby

"
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“My puppy was very nervous with the recent 

change in location, was having trouble settling 
down, and couldn't even fall asleep at night. We 
rubbed Lavender on her paws, and di�used it in 
the air. She was calm almost instantly and was 

able to rest peacefully.” 

- Cori Pevny

LEVENDULA

HÁZI KEDVENCEINK
“Mindig Balance, levendula és tömjén olajat 

használok a Yorkie kiskutyánkon! A tengerparti 
otthonunk közelében gyakoriak a tűzijátékok, 

ezektől pedig megijed. Ilyenkor az ágyhoz szalad, és 
olajat kenek a mancsaira. Az olaj azonnal hat, 

megnyugtatja őt!” 

- Dana Schwartz

A levendulát széles körben alkalmazzák, mivel 
nyugató hatású, segít elfedni a bőrhibákat, segíti a 

pihentető alvást, enyhíti a bőrirritációt. 
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“Nincs utazás a borsmenta, az On Guard és 
a ZenGest nélkül. A dōTERRA-nak köszön-
hetően 95 napig egészségesen utaztam 

Európában, pedig metróztam, vonaton és 
buszon utaztam, csapvizet ittam, amerre 
csak jártam. Az utazás az olajokkal sokkal 

szórakoztatóbb, és kevésbé stresszes.” 

- Matthew Anderson

utazás

A borsmenta frissítő 
lendületet ad, ha utazás 

közben elfárad vagy 
nincs energiája.

EGYSZERŰEN

ROZMARING A
dōTERRA

ON GUARD
KEVERÉKÉBEN
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jobbá teszi

Lépjen kapcsolatba azzal a személlyel, akitől ezt az ismer-
tetőt kapta és:

• Tudjon meg többet (vegyen részt egy élő vagy egy 
  online előadáson) 
• Egy kezdőcsomag megvásárlásával jusson hozzá a lehető 

legkedvezőbb áron a termékekhez.

Rengeteg lehetőség áll 
rendelkezésére a természetes 
megoldások használatával. 
Az egészséges élet igazán 
egyszerű is lehet.

KÉPZELJE EL AHOGY A dōTERRA 

az életét
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Esszenciális olaj:________________________________________________________
Támogatja:__________________________________________________________________      
Használat:___________________________________________________________________   

Esszenciális olaj:________________________________________________________
Támogatja:__________________________________________________________________      
Használat:___________________________________________________________________
MEGJEGYZÉS: 
Érzékeny bőrön való alkalmazáshoz hígítsa fel. Ne használja a szemen vagy a fülekben.

SEGÍTEK ÖNNEK 
                EGÉSZSÉGESEBBÉ VÁLNI

Név:_____________________________________________________________________________    

Telefon:________________________ E-mail:_________________________________    

Honlap:_______________________________________________________________________  

Tudjon meg többet:__________________________________________________   

a dōTERRA ESSZENCIÁLIS OLAJOKAT

ONLINE BEMUTATÓ

tapasztalja meg

egyszeruen"
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