
Éld meg a
É L E T M Ó D  T A N Á C S A D Á S

dōTERRA-t®



KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
Beszélje meg az Életmód Tanácsadás 
időpontját a beléptetőjével és készítsen 
tervet az egészségügyi céljai eléréséhez. 

Az Életmód Tanácsadás előtt nézze meg 
a sharesuccess.com/live weboldalon 
található videót. 

Kezdje el az esszenciális olajok és a 
termékek használatát az egészséges 
életmód részeként! 

A dōTERRA WELLNESS ÉLETMÓDJA

PROAKTÍV 
ORVOSI ELLÁTÁS

TÁJÉKOZOTT ÖNSEGÍTÉS p. 5, 7, 10

CSÖKKENTSE A TOXIKUS TERHELÉST p. 8, 9

PIHENJEN ÉS KEZELJE A STRESSZT p. 6, 11

EDZEN RENDSZERESEN 4

TÁPLÁLKOZZON HELYESEN p. 2, 3, 4
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Szerezze meg a hétköznapi életéhez szükséges támogatást. 

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

gratulálunk,
hogy a természetes életet választotta! 



Kezdje jól a napot

ZÖLD TURMIX

Adja meg szervezetének, amire szüksége van, 
hogy az gondoskodhasson saját magáról. Ez 
pedig a hatásos tápanyagokkal kezdődik. A 

dōTERRA® teljes értékű táplálékkiegészítői ideális 
kiegészítést jelentenek az esszenciális olajok 

mellett. 

DAILY NUTRIENT PACK®

Elengedhetetlen teljes értékű ételek és 
mikro tápanyagok (MicroPlex MVp®) +  
omega-zsírsavak (xEO Mega®). 

ON GUARD®

Immunerősítés*

TERRAZYME® 

Teljes értékű élelmiszer-enzimek az 
egészséges emésztés és az anyagcsere- 
folyamatok elősegítése érdekében.*

TERRAGREENS®

Gyümölcs és zöldség táplálékkiegészítő 
italkeverék. 

Mindkettőből vegyen be 2 kapszulát 
reggelinél és ebédnél vagy vacsoránál. 

Tegyen egy mérőkanálnyi mennyiséget vízbe, 
gyümölcslébe, mandulatejbe vagy turmixba. 

Oldja fel vízben, alkalmazza a talpon vagy 
párologtatóban. 

Vegyen be 1-2 kapszulát minden étkezésnél. 

1/2 fagyasztott banán, 
1/2 csésze fagyasztott áfonya vagy eper, 

2 marék bébispenót vagy 
kelbimbó, ½ csésze cukormentes  

vaníliás mandulatej, 
1 tk. kókuszolaj vagy 1/2 avokádó, 
1 merőkanál dōTERRA Trim Shake

1 merőkanál dōTERRA TerraGreens™, 
1 tk. IQ Mega® (opcionális) 

Turmixolja krémes állagúra. 

Adjon a reggeli 
zabpelyhéhez fahéjat, 
On Guard®-ot vagy 

vadnarancsot. 

ZABPEHELY
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egészséges testsúly + edzés
Segítse szervezetét edzéssel, és őrizze meg az egészséges 
testsúlyát a dōTERRA természetes megoldásai segítségével. 

SMART & SASSY®

ANYAGCSERE-KEVERÉK 
Elősegíti az egészséges anyagcserét.*

DEEP BLUE®

NYUGTATÓ HATÁSÚ KEVERÉK

MITO2MAX®

DEEP BLUE

BREATHE

EGÉSZSÉGES TESTSÚLY PROGRAM

SMART & SASSY® TRIM  
SHAKE

SMART & SASSY®

ANYAGCSERE RÁGÓ
A Smart & Sassy anyagcsere 
olaj keverék segít az 
éhségérzet kezelésében és 
támogatja az egészséges 
anyagcserét. Minden egyes 
cukormentes rágógumiban 
egy csepp Smart & Sassy 
esszenciális olaj keverék 
található. 

Vegyen be szükség szerint napi 3-5 
lágyzselatin kapszulát, vagy adjon 6 
cseppet egy pohár vízbe naponta 3-szor. 

Szükség vagy tetszés szerint használja edzés 
előtt vagy után. Vigye fel a Deep Blue® 
olajat, majd növelje a hatást a Deep Blue® 
bedörzsölőkrémmel. 

Reggelihez és ebédhez vegyen be  
1-1 kapszulát. Használja a koffeines 
italok természetes helyettesítőjeként. 

Vegyen be a napi étkezésekkel 1-3 kapszulát, 
vagy 2 kapszulát az extra támogatásért. 

Dörzsöljön 1-2 cseppet a mellkasára. 
Szükség esetén hígítsa. 

Naponta egy vagy több étkezéshez. 
Csokoládés, vaníliás és vegán változatban 
is kapható. 

Energia + állóképesség komplexum 
Elősegíti az egészséges sejtenergia-
termelődést és az egészséges 
vérkeringést.*

Polyphenol Complex® a fájdalom és 
a kényelmetlenségérzet enyhítésére* 
valamint az izmok és az izületek 
működésének támogatásához.*

Tápanyagokban gazdag élelmiszer 
alternatíva. 

Megkönnyíti a légzést. 

REGGEL
• Trim Shake
• 1 kapszula Mito2Max
•  1 Smart & Sassy® lágyzselatin k.  

vagy 3-5 csepp vízben

RÁGÓGUMI!

EBÉD
•  Egészséges étel vagy  

Trim Shake
• 1 Mito2Max®  kapszula
•  1 Smart & Sassy® lágyzselatin k.  

vagy 3-5 csepp vízben

VACSORA
• Egészséges étel
• 1 Mito2Max kapszula
•  1 Smart & Sassy® lágyzselatin k. 

vagy 3-5 csepp vízben

PRÓBÁLJA 
KI EZT IS 

• Vanilla Trim Shake 
fagyasztott banánnal, 
áfonyával és 3 csepp 

vadnaranccsal. 

CSOKI-
BORSMENTA
TRIM SHAKE

 1 csésze kókuszvíz vagy 
mandulatej,

2 kanál csokis Trim Shake,
1 csepp borsmenta,
jég (tetszés szerint).

Turmixolja krémes 
állagúvá. 

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



Reggeli rutin
Kezdődjön jól a napja a természetes aromákkal az 
egészséges haj, bőr, szervezet és fogak érdekében. 

FÜRDŐSZOBAI 
ILLATOSÍTÓ
5 csepp citromfű
5 csepp grapefruit
5 csepp bergamott
Víz

Öntse fel az olajakat 1.5 dl 
vízzel. Keverje össze, rázza 
meg és permetezze szét. 

Párologtassa vagy használja a talpán és a gerincén 
szükség szerint, különösen éjszakára. 

Növényi alapú esszenciális olaj tartalmú, 
teljesen természetes bőrápoló termék. 

Alkohol- és alumíniummentes

Természetes fehérítő fogkrém

Illóolajokkal készült prémium hajápolási 
termékek: Védősampon, kondicionáló, 
egészséges, tartós ragyogás és a gyökerektől 
a hajvégekig ápoló hatású szérum. 

BREATHE®

VERAGE™ ARCÁPOLÓ CSOMAG

Természetes dezodor

ON GUARD® FOGKRÉM

SALON ESSENTIALS® KÉSZLET

SZÁJÖBLÍTŐ

 4 csepp fahéj
4 csepp borsmenta

1 csepp citrom

Keverje össze 2 csésze vízzel.
Használat előtt rázza fel. 
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érzelmi egyensúly
Érezze magát nagyszerűen és maradjon kiegyensúlyozott. Keresse meg az érzelmeihez 
illő dōTERRA® esszenciális olajokat, amelyek inspirálhatják Önt és elősegíthetik érzelmi 
egyensúlyát. 

Tapasztalja 
meg az Emotional 
Aromatherapy Kit 

aromaterápiás készlet jótékony 
hatásait. Párologtassa az  
azonnali hatás érdekében,  
vagy lélegezze be a csésze 

formában tartott 
tenyereiből. 

MOTIVATE®

CHEER®

PASSION®

FORGIVE®

CONSOLE®

PEACE®

Bátorító hatású keverék
amely erősíti önbizalmát. Növelje bátorságát, 
önbizalmát, és szabadítsa fel kreativitását 
ahhoz, hogy az erőfeszítései a legjobb ered-
ményeket hozzák.

Hangulatjavító keverék
Legyen jó kedélyállapota, 
vidám hozzáállása, terjessze 
a boldogságot és a pozitív 
hozzáállást. 

Inspiráló keverék
Keltse fel újra a lelkesedést, és 
ösztönözze a kockázatvállalási 
készséget, tegyen új felfedezéseket. Pihentető keverék

Engedje el a haragot és a 
bűntudatot, induljon el a 
megkönnyebbült és kipihent 
állapot felé. 

Nyugtató keverék
Érezze magát reményteljesebbnek, nyugodtnak 
és érzelmileg kiegyensúlyozottnak. 

Biztató keverék
Segíti a biztonságérzetet 
és a higgadtságot, valamint 
a béke és a lélekjelenlét 
visszanyerését. 
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A GYORS 
HATÁSÉRT

 Lélegezzen be egy csepp 
vadnarancs és 

borsmenta olajat 
a csésze formában tar-

tott tenyeréből. 

A2Z

IQ MEGA®

INTUNE®

FRAKCIONÁLT
KÓKUSZOLAJ

Chewable™ rágótabletták
Vegye be az utasítások szerint a reggeli  
és/vagy az esti étkezésekkel. 

Folyékony Omega3  
Vegye be az utasításoknak megfelelően  
reggel vagy éjszaka. 

Összpontosítás keverék
Vigye fel a talpára, nyaka hátsó részére és 
a homlokára. Ez minden életkorban segíti 
az összpontosítást. 

(Mindig folyékony)
Szükség szerint hígítsa. 

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

Gondoskodjon gyermekéről esszenciális olajok és táplálékkiegészítők segítségével, amelyek 
erős alapot jelentenek az agy és a szervezet számára is. 

egészséges gyerekek



tisztítás + helyreállítás
A természetet a kifejlődés és a megújulás természetes ciklusai jellemzik. Szervezetünknek a 
szezonális tisztítókúrák és a megújulásra összpontosító méregtelenítés is jót tesz. 

PRÓBÁLJA KI A dōTERRA 30 NAPOS TISZTÍTÓKÚRÁJÁT

TIPP
Csepegtessen 

a vizébe naponta 
citrusolajat a gyengéd, 
természetes tisztítás 

érdekében. 

 

MIÉRT 
VÉGEZZEN 

TISZTÍTÓKÚRÁT?
• Segíti az anyagcserét
• Javítja a hangulatot

• Segíti az egészséges testsúly 
fenntartását

• Erősíti az idegrendszert
• Javítja az emésztést

• Növeli az 
energiaszintet

TISZTÍTÓ 
Citrom 1-3 csepp vízben feloldva, 
naponta 3-5 alkalommal

ZENGEST®

Növeli az emésztési komfortérzetet.*

TÁMOGATJA A KIVÁLASZTÓ
SZERVEKET*
Zendocrine lágyzselatin kapszula -
1 lágyzselatin kapszula napi 2-3 alkalommal

SEGÍTSE A TÁPLÁLKOZÁST
Lifelong Vitality Pack - Minden 
kapszulából 2 délelőtt és délután, 
étkezésekhez

ELŐSEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES
 ANYAGCSERÉT* 
TerraZyme - napi 1-3 kapszula 
az étkezésekhez

TISZTÍTJA A
BÉLRENDSZERT
GX Assist - napi 1-3 
lágyzselatin kapszula az 
étkezésekhez

SEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES 
EMÉSZTÉST ÉS AZ 
IMMUNRENDSZERT
* PB Assist+ - napi 1-3 
kapszula az étkezésekhez

1-30. NAP

10-20. NAP 20-30. NAP

A nyugtató hatásért fogyasszon szükség szerint 
1-2 cseppet vagy 1 lágyzselatin kapszulát.

* Növelje a hatást a Zendocrine Complex 
kapszulák hozzáadásával - naponta 2-3 
alkalommal 1-1 kapszula fogyasztásával

  *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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PRÓBÁLJA KI A dōTERRA 30 NAPOS TISZTÍTÓKÚRÁJÁT

természetes tisztítás
A környezete méregtartalmának csökkentése épp olyan fontos, mint 
a szervezete méregtelenítése. Tartsa távol a méreganyagokat az 
otthonától a biztonságos, természetes tisztítóanyagok segítségével. 

FOLT
ELTÁVOLÍTÓ

1/2 csésze fehérecet
20 csepp citrom 

Öntsön vizet és olajat egy  
kb. 2.5 dl-es üveg permete-
zőedénybe. Permetezze a 

folteltávolítót a foltra,  
majd mossa ki azt.  

WC-TISZTÍTÓ

1/2 csésze szódabikarbóna
1/4 csésze fehér ecet

10 csepp teafa olaj

Keverje össze a hozzávalókat  
egy befőttesüvegben. Öntse  

a wc-be, majd súrolás  
előtt hagyja néhány  

percig állni. 

ÜVEGTISZTÍTÓ
1 1/2 csésze fehér ecet

1/2 csésze víz
8 csepp citrom 

Keverje össze az alapanyagokat egy  
kb. 4.5 dl-es permetező üvegbe, majd 

alaposan rázza össze. Permetezze 
az üvegre. Törölje le papírtörlővel 

vagy ronggyal. Élvezze a tiszta 
természetes illatot és a csík 

mentes üveget! 
ON GUARD® TISZTÍTÓSZER
Növényi alapú mosószer-koncentrátum. 

ON GUARD® KÉZMOSÓSZER 
Habzó szappan 

ON GUARD® TISZTÍTÓSZER
Tisztítószer-koncentrátum

Használja pumpás folyékony szappan palackban. 

Hígítsa az utasítások szerint és használja 
a háztartási tisztítószerek helyett. 
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útközben
Bárhová is megy, a felkészültség a nyugodt lelkiállapot fontos 
részét képzi. Vigye magával a dōTERRA® termékeket, hogy 
felkészültebb legyen az élet kisebb vészhelyzeteire. 

ON GUARD® 
Torok cukorkák és gyöngyök

CORRECT-X®

LEVENDULA

8 FIOLÁS KULCSTARTÓ

PAST TENSE®

Naponta 1 csepp fogyasztásával 
segítse immunrendszerét.*

Természetes kenőcs a kisebb 
vágásokra és karcolásokra. 

Nyugtató hatású, és csillapítja
a bőrirritációt.*

Csomagolja össze a 8 leggyakrabban 
használt olajat, és készüljön fel minden 
eshetőségre! 

Enyhíti az alkalmankénti fejfájást és 
a nyaki feszültséget.*

KÉZ
TISZTÍTÓ GÉL

5 tk. aloe vera gél
¼ tk. E-vitamin olaj

4 ek. víz
8-10 csepp On Guard®

Keverje össze a hozzávalókat egy 
tálban, majd öntse a keveréket 

egy pumpás flakonba. Így út 
közben is biztonságosan 

tiszták lehetnek 
kezei. KEYCHAIN

KEDVENCEK
Borsmenta
Levendula
 ZenGest®

Citrus Bliss® 
On Guard®

Grapefruit
Teafa

Breathe®  

 
A PELENKÁSTÁSKA

OLAJAI
Balance®

Serenity®

Római kamilla
AromaTouch®

TerraShield®

Touch®

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



Lefekvéskor
A pihentető éjszakai alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb 
összetevője. Az olajak gyakori használata elősegíti a pihentető alvást. 

NYUGTATÓ 
HATÁSÚ FÜRDŐSÓK

1 csésze keserű só
10 csepp Balance® 

Serenity® vagy Lavender
Keverje össze, majd  
öntse a fürdővizébe

BÉKÉS PIHENÉS KEDVENCEK

BÉKÉS ÁLMOK
Cseppentsen 1-2 csepp levendula
vagy Serenity® olajat a párnájára. 

RELAXÁCIÓ EGY SZEMPILLANTÁS 
ALATT
Keverjen össze 1-3 csepp vadnarancs 
vagy vetiver olajat, majd masszírozza a 
lábába és a gerincébe. 

KÖNNYŰ LÉGZÉS
Gargarizáljon 1-2 csepp On Guard®

olajjal és adjon hozzá Breathe®  

olajat, vagy használjon Breathe® 

párologtató sticket. 

NYUGODT, MÉLY ALVÁS
Keverjen össze 15 csepp levendulát,  
10 csepp vetivert, illetve 5-5 csepp 
tömjént, ilang ilangot és 
vadnarancsot. Keverje össze, 
cseppentse a nyelve alá és/vagy 
masszírozza a nyakába és a lábába. 

AROMALITE DIFFÚZOR
Hideg párosító diffúzor. 
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wellness
Valósítsa meg wellness céljait! 

TANÁCSADÁS

Esszenciális olaj referencia kézikönyv / alkalmazás:

Írja le, hogy az egészség mely területei fontosak az Ön számára és keressen rájuk megoldásokat. 

Alkossa meg az egészséges életmód tervét. 
Fogja a fenti megoldásokat, és rendezze el azokat a napi tervében a következetes használat és a jótékony hatások érdekében. 

Milyen más egészséggel kapcsolatos döntéssel segítheti céljai elérését? (például ha többet tudna inni, aludni, edzeni, vagy változtatni az étrendjén, stb.)? 

Turbózza fel az életét a természetes megoldásokkal.
Készítsen 90 napos wellness tervet az LRP megrendelésekhez szükséges termék hozzáadásával (5-15.-e  között javasolt lefuttatni). 

Legfontosabb egészségügyi területeim

1.

2.

3.

Eddigi doTERRA termékeim További termékek a támogatáshoz
1

2

REGGEL DÉLUTÁN ESTE

A napi egészség alapjai
Balance®

LLV vagy Daily Nutrient Pack® 

TerraZyme®

On Guard®

Citrom vagy más citrusolaj

Balance®

LLV or Daily Nutrient Pack® 

TerraZyme®

Serenity®vagy más nyugtató hatású olaj

TERRAZYME®

= külsőleg = étellel
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gyors TERMÉKISMERTETŐ

EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLETEK ESSZENCIÁLIS OLAJOK TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLETEK ESSZENCIÁLIS OLAJOK TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

Agy/memória

Alvás

Bőr (melegérzet)

Bőr (pattanások)

Bőr (ráncok)

Csontok és kötőszövet

Emésztés támogatása

Endokrin rendszer

Energia

Fájdalom 
(alkalmankénti)

Fog és íny

Fül kényelmetenségei

Hangulat: 
elbátortalanodott,
magányos, pesszimista

Hangulat: Ingerlékeny

Hangulat: Letargikus, 
reményvesztett

Hangulat: 
Megbántódott, 
sérülékeny

Hangulat: Stresszes

Hangulat: Traumatikus

Hát, nyak és vállak

Hormonegyensúly

Idegrendszer

Immunrendszer

Izmok: Karok, lábak, hát, 
nyak, váll

Izületek

Libidó

Mellékvesék

Menstruációs tünetek 
enyhítése

Orrmelléküregek

Összpontosítás & 
koncentráció

Pajzsmirigy

Szezonális tünetek 
enyhítése

Szív- és vérkeringés

Szoptatás (tej termelés) 

Szorongó érzések

Testsúly

Tisztítás és helyreállítás

Torok

Torokkaparás

Vágások (enyhébb)

Vércukor/hasnyálmirigy 

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

CorrectX

HD Foaming Face 
arcmosó, Verage 
arctisztító

Verage AntiAging
szérum

Women’s Bone Nutrient

TerraZyme, PB Assist,
Digest Tab, DigestZen
lágyzselatin k.

Zendocrine Complex

Lifelong Vitality,
Mito2Max

Deep Blue Complex,
Women’s Bone Nutrient

On Guard fogkrém, 
Women’s Bone Nutrient

On Guard+ lágyzselatin 
kapszula

Lifelong Vitality,
Mito2Max

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality,
Mito2Max

Mito2Max,
Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality,
Deep Blue Complex

Lifelong Vitality, 
Phytoestrogen

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality, PBAssist, 
On Guard szopogató 
cukorka, On Guard+

Lifelong Vitality,
Deep Blue Complex

Lifelong Vitality, 
Deep Blue Complex 

Lifelong Vitality, 
Mito2Max 

Lifelong Vitality
Mito2Max

Lifelong Vitality,
Phytoestrogen 

On Guard + lágyzselatin k., 
Tri Ease lágyzselatin k.

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

PB Assist,
Tri Ease lágyzselatin k.

Mito2Max

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

Trim Shake, Slim & Sassy
Control, V Shake

Zendocrine Complex,
GX Assist, PB Assist

Lifelong Vitality

Lifelong Vitality

CorrectX

Lifelong Vitality

Tömjén, Balance,
borsmenta, InTune,
rozmaring, vetiver

Serenity, vetiver, levendula, 
Peace, édeskömény

Levendula, olasz 
szalmagyopár, teafa, 
borsmenta, fodormenta

HD Clear, teafa, muskátli, 
cédrusfa, Purify

Immortelle, muskátli, 
olasz szalmagyopár, mirha, 
szantálfa

Kúszó fajdbogyó, olasz 
szalmagyopár, tömjén,
citromfű

ZenGest, borsmenta, 
kardamom, gyömbér,
édeskömény, menta
Zendocrine, borókabogyó, 
bazsalikom, gyömbér, 
rozmaring, Whisper

Citrus Bliss, citrom,
Motivate, borsmenta,
citrom, rozmaring

Past Tense, borsmenta,
levendula, AromaTouch, 
tömjén, Deep Blue

On Guard, mirha, pacsuli, 
cédrus, szegfűszeg

Teafa, levendula, olasz
szalmagyopár, rozmaring,
kakukkfű, eukaliptusz

Citrus Bliss, Elevation,
Motivation, Cheer, 
vad narancs

Balance, Serenity, tömjén, 
Peace, Forgive, olasz 
szalmagyopár

Elevation, citrom, 
bergamot, vad narancs, 
Purify, Motivation

Console, olasz 
szalmagyopár, Passion, 
Forgive, kakukkfű

Balance, Serenity,
tömjén, levendula,
vad narancs

Serenity, Balance,
tömjén, levendula, citrom, 
Console, Forgive

Deep Blue, AromaTouch, 
kúszó fajdbogyó, 
jegenyefenyő

Mirha, Whisper, olasz
szalmagyopár, kakukkfű, 
Clary Calm, Novo Prime

Vetiver, Balance, InTune,
pacsuli, majoránna,
római kamilla

On Guard, oregánó,
teafa, fekete bors, 
orvosi citromfű, fahéj

Deep Blue, AromaTouch,
majoránna, jegenyefenyő,
duglászfenyő

Deep Blue, citromfű,
oregánó, kúszó fajdbogyó

Passion, ilang ilang, 
fahéj

Zendocrine, bazsalikom, 
muskátli, ilang ilang, 
rozmaring

Muskotályzsálya, levendula, 
Clary Calm, bazsalikom, 
Whisper, majorána

Breathe, teafa, eukaliptusz, 
rozmaring, kakukkfű

InTune, Balance, borsmenta, 
rozmaring, bazsalikom, 
vetiver, levendula

Citromfű, szegfűszeg,
borsmenta, mirha,
Novo Prime

Breathe, borsmenta, 
levendula, citrom

Ciprus, Balance, 
duglászfenyő, ilang ilang 

Édeskömény, bazsalikom, 
muskotályzsálya, levendula

Serenity, levendula,
tömjén, Peace, 
Console, Forgive

Smart & Sassy, grapefruit,
borsmenta, citrom,
gyömbér, fahéj

Citrom, grapefruit,
oregánó, Zendocrine, 
citromfű, Purify

On Guard, levendula, 
óriás tuja, mirha, citrom

Breathe, eukaliptusz, 
jegenyefenyő, kardamom, 
óriás tuja

Teafa, Purify, levendula, 
olasz szalmagyopár, pacsuli, 
tömjén

Fahéj, Smart and Sassy, 
koriander, borókabogyó



VÁSÁROLJON OKOSAN: huségprogram
Bármikor leadhat egy normál nagykereskedelmi rendelést 
a kiskereskedelmi árhoz képest 25%-os kedvezménnyel, 
de a legjobb értéket és még nagyobb megtakarítást akkor 
érheti el, ha LRP, azaz Hűségprogram megrendelést ad le. 
Hozza ki a lehető legtöbbet a doTERRA nagykereskedelmi 
pozíciójából, és részesüljön még több juttatásban, például 
INGYENES termékekben, amikor leadja a havi rendelését a 
Hűségprogramon keresztül! 

Rendeljen 125+ PV-t a 15. napig, és megkapja a hónap 
INGYENES termékét! Ráadásul a szállítási költséget 

termékkreditekben térítjük vissza. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogyan kaphatok vissza 30%-ot INGYENES termékkreditként?
•  Hűségprogram( LRP ) százaléka a regisztráció utáni első havi 

rendeléstől kezdve idővel nőni fog.
•  Az indulási százalék az induló csomagtól függ. Bármilyen 

százalékkal kezdjen is, az 3 havonta 5%-kal nőni fog, amíg el 
nem éri a maximális 30%-os LRP jutalmat.

Hogyan hozhatok létre LRP megrendelést, illetve hogyan 
módosíthatom azt? 
•  Jelentkezzen be a mydoterra.com weboldalon. Kattintson 

a „ÚJ LRP RENDELÉSEK KÉSZÍTÉSE” gombra, vagy tetszés 
szerint változtassa meg az LRP megrendelésben található 
termékeit. 

Hogyan válthatom be a termék krediteimet?
•  A virtuális bevásárlókosarában válassza a „Használ pontokat?” 

lehetőséget azoknál a termékeknél, amelyeket a termék 
kreditekkel szeretne megvásárolni. Az új pontok egy 
megrendelés leadását követő hónap 15. napján kerülnek 
jóváírásra. 

Hogyan vonhatom vissza az LRP megrendelésem?
•  Az LRP megrendelést bármikor visszavonhatja telefonon, 

online beszélgetésen vagy e-mailen  
(hungary@doterra.com) keresztül. A doTERRA 
ügyfélszolgálat segít Önnek az összegyűjtött ingyenes termék 
kreditjeinek a beváltásában. Amennyiben visszavonja az LRP 
megrendelését, akkor ismét 10%-os jutalommal kezd, amikor 
visszaáll az LRP megrendelésekkel történő vásárlásra. 

  Tekintsen meg egy rövid videót a törzsvásárlói jutalmak
  előnyeiről a sharesuccess.com/rewards weboldalon. 

Több LRP megrendelést is leadhatok? 
•  Igen, ha a havi mennyiségnél több megrendelésre 

van szüksége, akkor egyszerűen módosítsa az LRP 
megrendelést és indítsa újra azt a választott hónap bármely 
napján. Annyi megrendelést adhat le, amennyit csak 
szeretne. Ne felejtse el visszavonni azokat a rendeléseket, 
amelyeket nem szeretne megkapni a következő hónapban. 

Hogyan kaphatok 100%-os kiszállítási visszatérítést?
•  Amikor hűségprogram megrendelést ad le, akkor a 

kiszállítás 50%-át kapja vissza termékkreditként. A 
fennmaradó 50%-ot termékkreditként térítjük vissza, ha 
az LRP megrendelést online, az ügyfélszolgálat felhívása 
nélkül küldi el.

Hogyan maximalizálhatja a doTERRA speciális juttatásait?
•  Adjon le egy legalább 125 PV (Személyes Pontérték) 

LRP megrendelést a hónap 1. és 15. napja között. Ezáltal 
INGYEN kapja meg a hónap termékét, és kihasználhatja a 
promóciók előnyeit. Ügyeljen a PV és az ár különbségére, 
mert sok speciális ajánlat kapcsolódik a PV-hez, amely a 
hónap 1. napján kezdődik. 

A TERMÉK ÉRTÉKÉNEK (PV) MEG KELL 
HALADNIA A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKET» 1           50      100      125

Hűségprogram termék kreditek megtartása

Szerezzen 10-30%-os pontokat és növelje a %-ot

Minősüljön bónuszokra*

Szerezze meg a havi ingyenes terméket
(a hónap 1-15. napja között elküldött 
megrendelések esetén)
*A jutalékokat legalább 100 PV+ értékű rendeléssel szerezheti meg. 

SZEREZZEN AKÁR 30%-OT INGYENES TERMÉKKREDITKÉNT

25% NAGYKERESKEDELMI KEDVEZMÉNY
A jutalmak százalékos értéke folyamatosan növekszik. 

AZ ÖSSZES MEGTAKARÍTÁS ÉS KREDIT:

TERMÉKKREDITKÉNT VISSZAKAPOTT SZÁZALÉK:

1-3. hónap 4-6. hónap 7-9 hónap 10-12 hónap 13 hónap 
felett

10%

35%

15%

40%

20%

45%

25%

50% 55%

30%

"
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Tippek

Egészségére!

ESSZENCIÁLIS OLAJ

BIZTONSÁG

HATÉKONYSÁG

ÖTLETEK MÉG
A dōTERRA® olajai nagyon 
hatásosak. A legjobb eredmény 
érdekében használjon gyakran, 
kisebb mennyiségű olajat. Érzékeny 
bőr esetén hígítsa kókuszolajjal. 

Mindenkinek más-más olaj 
válik be. Ha nem éri el a kívánt 
eredményeket, próbáljon ki 
más olajakat vagy más alkalmazási 
módokat. 

Az olajok minőségét azzal 
őrizheti meg, ha óvja azokat 
a szélsőséges hőmérséklettől 
és a közvetlen napfénytől. 

A gyorsabb felszívódás érdekében 
alkalmazzon meleg borogatást 
vagy masszírozza mélyebben  
a szövetbe az olajokat. 

Az olajokat üvegcsékben 
tárolja, mert bizonyos műanyag 
tégelyeket egy idő után 
roncsolhatják. 

A teljes szervezetet érő gyors 
hatás érdekében a talpára,  
a gerincére vagy a köldökére 
vigye fel az illóolajat. 

Helyezze a párologtatókat a 
hálószobába és a forgalmas 
helyekre. 

Kerülje a szemekkel, az orral 
és a fülek belső részével való 
érintkezést. 

A citrom, a vadnarancs, a 
bergamot, a citrom, a grapefruit 
és az egyéb citrusolajak 
alkalmazása után több óráig 
kerülje a napfényt. 

ALAPVETŐ TÁPANYAGOK NAGY MEGTAKARÍTÁSSAL
Kizárólag az LRP-n érhető el

Vásároljon 1 Lifelong Vitality vagy egy Daily Nutrient Pack csomagot

101,60 €
nagykereskedelmi 

ár 
65,50 PV

Mito2
Max®

36,83 € / 8PV
Eredeti ár: 

43,50 €

Deep Blue
Polyphenol
Complex®

 36,83 € / 8PV
Eredeti ár: 

68,58 €

82,55€
 nagykereskedelmi 

ár 
53 PV

VAGY

+ Válasszon akár 2 további kiegészítőt kedvezményes áron
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tudjon meg többet

Megosztás Építsen

Tagsági#

Jelszó
Jelentkezzen be a doterra.com weboldalon

Iratkozzon fel a Live the Wellness 
Lifestyle (Élje meg a wellness élet-

módot) e-mail hírlevélre a 
sharesuccess.com/live weboldalon. 

Tudjon meg többet:
doterrablog.com/doterra-living

(Living Magazine)
aromaticscience.com

(Kutatási eredmények útmutatója)

Szerezzen be egy referencia útmutatót 
vagy töltse le a mobilalkalmazást. 

Az Ön fő Segítője 

Telefon

E-mail

Más Segítő

Telefon

E-mail 

Közelgő helyi vagy online előadások és események:

• Élő chatbeszélgetés a mydoterra.com weboldalon
• E-mail: hungary@doterra.com
• Amerika: +1 800-411-8151
• Magyarország: +36 1 808-8058
• Ausztrália: +61 (02) 8006-4854
• Egyesült Királyság: +44 (0)1480 433444

Csoportos hívás/weboldal/Facebook csoport(ok)

MINDEN EGYES ÜVEG VÁLTOZÁST HOZ
A dōTERRA termékek rendszeres használatával megváltoztathatja a saját, valamint a termesztők és családjaik életét

is világszerte. Minden csepp olaj azokat a kezeket képviseli, amelyek a mi javunkra gondozták a talajt. 

A SZERETTEIVEL JÖVEDELMET ÉS LEGYEN JÓ HATÁSSAL 
MÁSOK ÉLETÉRE! 

VÁLTOZTASSA MEG MÁSOK ÉLETÉT
Tartson dōTERRA előadást

a barátainak és a családtagjainak! 
sharesuccess.com/share

VÁLTOZTASSA MEG A JÖVŐJÉT
 Ütemezzen be egy üzleti megbeszélést. 

sharesuccess.com/build
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