
łatwe
Dbanie o zdrowie 
może być



SPRAWDZONE, PRZYSTĘPNE I SKUTECZNE 
PRODUKTY!
Olejki eteryczne ekstrahuje się z różnych części roślin, a ich 
działanie jest od 50 do 70 razy silniejsze od ziół.

Od zarania dziejów olejki eteryczne stanowią proste,  
i skuteczne rozwiązanie.

=   1 KROPLA 28 FILIŻANEK
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POZNAJ JAKOŚĆ PRODUKTÓW dōTERRA 
Z CERTYFIKATEM CPTG 

CERTIFIED PURE TESTED GRADE™

3 ŁATWE SPOSOBY UŻYCIA

CZYSTESKUTECZNE SPRAWDZONE

Uprawiane i zbierane 
w idealnym miejscu

Pozbawione wypełniaczy 
i obcych substancji 
zanieczyszczających

Szczegółowo  
przebadane przez 

niezależne organizacje

WEWNĘTRZNIE

Umieść kroplę 
pod językiem, w  

kapsułce lub w wodzie

AROMATYCZNIE

Wdychaj 
lub stosuj 

z dyfuzorem

NA SKÓRĘ

Nakładaj 
na podeszwy stóp 

lub w inne określone 
miejsce
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wypróbuj
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wypróbuj ŁATWE
WSPOMAGANIE   
PRACY 
ŻOŁĄDKA

Mieszanka wspomagająca ZenGest™ słynie z łagodzenia 
okazjonalnych problemów żołądkowych dzięki połączeniu 

właściwości olejków eterycznych z imbiru, mięty pieprzowej, 
kminku zwyczajnego, kolendry, anyżu, estragonu i fenkuła. 

„Od lat mieszanka ZenGest™ pomaga mi i moim dzieciom dbać 
o prawidłowe procesy trawienne. Badania pokazują, że żołądek 

i jelita są naszym drugim mózgiem. To właśnie dlatego to wyjątkowe 
połączenie olejków przywraca równowagę serca i umysłu”.

- Monica Hsiung
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ENERGIA I WITALNOŚĆ

dōTERRA Smart & Sassy™ to 
zastrzeżona mieszanka olejków 

z grejpfruta, cytryny, mięty 
pieprzowej, imbiru i cynamonu, 
która pomaga zwalczać uczucie 

głodu i uspokaja żołądek. 

„Bardzo ważne jest dla mnie, by 
wyglądać jak najlepiej. Dlatego 

od trzech miesięcy konsekwentnie 
stosuję mieszankę Smart & Sassy™. 

Dzięki niej czuję i prezentuję 
się wspaniale”.

- Allyse Sedivy 
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DOBRE SAMOPOCZUCIE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Deep Blue™ skutecznie przynosi ulgę 

w określonych miejscach poprzez 
działanie chłodzące i rozgrzewające. 

łatwe

„Produkt Deep Blue to mój najlepszy 
przyjaciel. Stosuję go do masażu w celach 

regeneracyjnych po treningu”.

- Tim Hightower
  Zawodnik futbolu amerykańskiego 

występujący w lidze NFL
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„Często lekceważymy znaczenie jakości snu. Wyniki 
badań medycznych jasno pokazują jednak, że głęboki, 

regeneracyjny sen jest niezbędny do utrzymania 
dobrej kondycji fizycznej i emocjonalnej. Olejki 
dōTERRA, np. lawendowy i dōTERRA Serenity™, 
pomagają złagodzić napięcie i emocje, będące 
skutkiem stresu oraz w bezpieczny i naturalny  

sposób wspomagają spokojny sen”.  

- Dr Robin Fawcett
Specjalista medycyny rodzinnej i Międzynarodowy Mówca TEDx

ŁATWY sen

dōTERRA Serenity zapewnia uczucie relaksu 
i tworzy spokojne otoczenie do spania. 
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„Jako mama siedmiorga pełnych 
energii dzieciaków, wiem, czym 

jest zmęczenie. Pod koniec długiego 
dnia nakładam kilka kropel olejku 
AromaTouch™ na kark i ramiona, 

aby odprężyć się przed snem 
(niektórzy nazywają go masażem 

w butelce). Z dōTERRA dbanie 
o zdrowie staje się łatwe i skuteczne, 

a ja mogę lepiej zająć się sobą 
i swoją rodziną”.

- Natalie Goddard

DBANIE O SIEBIE

AromaTouch™ można wcierać w  
kark i ramiona, osiągając uczucie 

odprężenia i spokoju.
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„Olejek On Guard™ to najlepszy 
przyjaciel każdej mamy! Zawsze 

trzymam niewielki kieliszek blisko zlewu, 
aby pamiętać, że powinnam codziennie 

przepłukać usta, a potem połknąć 
jedną kroplę olejku On Guard™ w celu 

zwiększenia odporności organizmu, 
ukojenia suchego i zachrypniętego 

gardła oraz ochrony przed zagrożeniami 
zdrowotnymi dnia codziennego. 

Rozpylam go też w domu w czasie zimy, 
dla dodatkowej ochrony”. 

- Natalie Rigby

dōTERRA On Guard™ to skuteczna alternatywa dla syntetycznych środków, 
wspomagając układ odpornościowy i chroniąc przed zagrożeniami 

zdrowotnymi dnia codziennego.

WSPARCIE ODPORNOŚCI
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„Nie muszę dłużej poświęcać czasu 
na czytanie etykiet w sklepie 

spożywczym! Uwielbiam czyścić 
ubrania, sprzątać dom i myć 

dłonie nietoksycznymi produktami 
roślinnymi On Guard™ dōTERRA.  

Są niezwykle skuteczne, a w dodatku 
nie narażają na szwank zdrowia 

mojej rodziny ani nie przyczyniają się 
do zanieczyszczenia środowiska!”

- Betty Torres

Środki czyszczące dōTERRA 
On Guard™ to nietoksyczna 
alternatywa dla produktów 

do sprzątania w domu. 

ZIELONE SPRZĄTANIE
łatwe
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„Jako profesjonalistka w dziedzinie zdrowia 
psychicznego wiem, jak wielu dzieciom z problemami 

z koncentracją i utrzymaniem uwagi w szkole 
pomogła mieszanka olejków InTune™. Nawet 

nauczyciele zgłaszają wyraźną poprawę zachowania 
i pytają, co uległo zmianie! Jako doktorantka, stosuję 

ten olejek za każdym razem przed rozpoczęciem 
pracy domowej. Pozwala mi oczyścić umysł, 
poprawia koncentrację i pomaga w pracy”.

- Danielle Daniel

ŁATWA koncentracja

Mieszanka olejków InTune™ 
pomaga w poprawie 

i utrzymaniu koncentracji 
oraz sprawności umysłu.
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koncentracja

RELAKS I ODPRĘŻENIE

„Uwielbiam stosować olejek PastTense™ na kark i ramiona. Pomaga 
mi się odprężyć i dodaje energii, zwłaszcza pod koniec dnia, 

gdy potrzebuję jej najbardziej! Bez wahania stosuję go, gdy czasem 
odczuwam dyskomfort i napięcie w dolnym odcinku kręgosłupa. 

PastTense™ to jeden z tych olejków, bez którego nie wychodzę 
z domu! Jeżeli nie muszę z niego korzystać, i tak zazwyczaj spotykam 

kogoś lub przebywam z kimś, kto NAPRAWDĘ go potrzebuje. 
Dlatego jestem zawsze przygotowana!”

- Zia Nix 

Olejek PastTense™ koi 
i przywraca równowagę 

emocjonalną. 
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CODZIENNE WSPARCIE

„Przez całe życie korzystałem z rozmaitych 
suplementów. Większość z nich dawała 

mi minimalną lub wręcz zerową poprawę. 
W trzecim dniu stosowania dōTERRA 

Lifelong Vitality Pack™ moje życie uległo 
zmianie. Produkt ten dodaje mi energii, 
witalności, wytrzymałości i wiele więcej! 
Teraz jestem w stanie dotrzymać kroku 
moim ośmiu chłopcom. To niesłychane, 

jak wspaniale reaguje ciało, gdy zapewnimy 
mu to, czego potrzebuje!” 

- Justin Harrison

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ to połączenie trzech doskonałych 
suplementów: nasączonych olejkami eterycznymi witamin, minerałów, 
kwasów omega i składników zapewniających wzmocnienie komórkowe. 

Jest to podstawa do zachowania energii i równowagi  
emocjonalnej każdego dnia. 

Kadzidło, nazywane często królem olejków, to jeden z tych olejków 
eterycznych, który ze względu na liczne korzystne zastosowania 

powinien znaleźć się w każdym domu.
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poczuj się
wspaniale!
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KOBIETY

ŁATWE

ClaryCalm™ to najlepszy olejek 
sprawdzający się w najtrudniejszym 

tygodniu. Okres. Mieszankę 
tę stworzono specjalnie dla kobiet 

potrzebujących pocieszenia. 

wsparcie
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RODZICIELSTWO

„Produkt dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ może pomóc 
w trakcie ciąży. Jest to zdrowy i naturalny suplement, 
dzięki czemu Twój organizm doskonale wie, co zrobić 

z zawartymi w nim składnikami odżywczymi. Zalecam, 
aby  – przygotowując się do porodu – dołączyć 

do wyprawki szpitalnej dwa olejki: dziką pomarańczę 
i dōTERRA Balance™. Oba te produkty doskonale 

łagodzą niepokój.”

- Stephanie Fritz 

Mieszanka dōTERRA Balance™ 
zapewnia całemu ciału uczucie 

odprężenia oraz przywraca 
spokój na każdym etapie życia. 
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Terrashield™ to wspaniała chroniąca 
przed naturalnymi zagrożeniami, dzięki 

której możesz w pełni wykorzystać 
czas na świeżym powietrzu. Purify 
to idealna mieszanka, którą warto  

mieć w plecaku, aby zapewnić  
skórze ukojenie. 

„Kocham wiosenne kwiaty i piękną pogodę. Przy zmianie 
pór roku często nie czuję się jednak najlepiej. Lubię 
używać trzech produktów, które pomagają mi dbać 

o drożność dróg oddechowych: rano stosuję kapsułki 
dōTERRA TriEase™, w ciągu dnia nakładam pod nos niewielką 

ilość dōTERRA Air™, natomiast wieczorem  
rozpylam olejek z eukaliptusa”.  

Christa Dietzen – kapitan reprezentacji Stanów Zjednoczonych w piłce 
siatkowej kobiet

ULGA NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU

WSPARCIE PRZY ZMIANIE PÓR ROKU

18



Połączenie olejków z cytryny, 
lawendy i mięty pieprzowej 
chroni podczas zmian pór 
roku i wspomaga łatwe, 

bezproblemowe oddychanie.

RADOŚĆw plenerze!
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Zabawa

„Nigdy nie wyruszamy w podróż bez  
olejku z mięty pieprzowej, produktów 

dōTERRA On Guard™ ani ZenGest™. 

Dzięki dōTERRA mogliśmy przez 95 dni 
bezpiecznie przemieszczać się po Europie, 

korzystając z metra, pociągów i autobusów 
oraz spożywając lokalną wodę niezależnie 

od miejsca, w którym przebywaliśmy.  
Dzięki olejkom podróżowanie sprawia 

nam dużo więcej przyjemności 
i jest znacznie mniej stresujące”.   

- Matthew Anderson

podróże

Mięta pieprzowa zapewnia odświeżenie 
i daje zastrzyk energii, gdy odczuwasz 

jej spadek w trakcie podróży.
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Zabawa NA SŁOŃCU!

„Spędzanie czasu wolnego na łonie natury dodaje 
mi energii. Nigdy nie wychodzę z domu bez olejku 
z mięty pieprzowej w aerozolu. Mięta pieprzowa 

jest naturalnym środkiem odstraszającym owady, 
a w dodatku chłodzi skórę podczas odpoczynku na plaży 

lub w czasie wędrówki. Kolejnym z moich sekretów 
jest olejek z lawendy. Nie tylko koi muśniętą słońcem 

skórę, ale też pozwala mi zadbać o spokój podczas 
mojego zwyczajowego i leczniczego odpoczynku 
na łonie natury. Oba te produkty dodają spokoju 

i energii oraz poprawiają nastrój w czasie dnia 
na świeżym powietrzu”.

- Mariza Snyder
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DAWKA ENERGII

Mito2Max™ naturalnie wspomaga organizm 
w wytwarzaniu energii, wspiera wydajność 
aerobową i wytrzymałość. 

Kropla olejku z dzikiej 
pomarańczy i mięty 
pieprzowej w dyfuzorze 
dodaje energii na całe 
popołudnie.

„Aktywność fizyczna stanowi 
dla mnie kluczowy element 
każdego dnia, aczkolwiek 

potrzebuję też energii 
do pracy. Mito2Max™ poprawia 

samopoczucie i dodaje pewności, 
że przetrwam każdy dzień”.

- Jessica Moultrie
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moc

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobą, która 
przedstawiła Ci niniejszy przewodnik.

Korzystanie z rozwiązań dōTERRA oferuje mnóstwo możliwości. 
Prowadzenie zdrowego stylu życia naprawdę może być łatwe.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MASZ
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Olejek eteryczny: ________________________________________________________________________________
Działanie: ______________________________________________________________________________________________
Stosowanie: __________________________________________________________________________________________

Olejek eteryczny: ________________________________________________________________________________
Działanie: ______________________________________________________________________________________________
Stosowanie: __________________________________________________________________________________________
UWAGA: Należy rozcieńczyć. Nie stosować do oczu ani uszu. 

SŁUŻĘ POMOCĄ 
                 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________

Witryna internetowa: _________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

OLEJKI ETERYCZNE dōTERRA

łatwej 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego 
lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi dōTERRA Holdings, LLC.
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