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NAŠE POSLANSTVO
V podjetju dōTERRA smo zavezani, da z vsem svetom delimo eterična olja, ki 
izboljšujejo življenja. To uresničujemo: 

•   z odkrivanjem in razvojem najkakovostnejših 
esencialnih olj na svetu s pomočjo mreže visoko 
izobraženih in izkušenih botanikov, kemikov, 
znanstvenikov s področja zdravja in  
zdravstvenih delavcev;

•   z izdelovanjem svojih eteričnih olj po najvišjih 
standardih kakovosti, čistosti in varnosti, ki veljajo v 
tej industriji – CPTG certificirana čista testirana olja™;

•   z distribucijo naših izdelkov prek wellness 
advokatov, ki z delom od doma uvajajo, 
izobražujejo in prodajajo wellness izdelke dōTERRA 
lokalno prek osebnih stikov, kot tudi globalno prek 
personaliziranih spletnih trgovin;

•   z zagotavljanjem izobraževalnih možnosti za vse, ki 
jih zanima, kako lahko preizkušena eterična olja 
uporabljajo kot alternativo skrbi za lasten wellness;

•   s povezovanjem zdravstvenih strokovnjakov 
tradicionalne in alternativne medicine v smeri 
spodbujanja nadaljnjih raziskav ter uvrščanja 
eteričnih olj v sodobne zdravstvene ambulante.



Eterična olja dōTERRA™ so zaščiteni izdelki za dobro počutje in jih tržijo izključno wellness advokati prek 

osebnih stikov z ljudmi, personaliziranih spletnih strani ter v wellness centrih in zdraviliščih po svetu. Če 

želite naročiti, se pogovorite z wellness advokatom, od katerega ste prejeli ta Vodnik po izdelkih, ali 

pokličite eno od številk na zadnji strani, da poiščete wellness advokata v svoji bližini. Na voljo je 

distribucija prek wellness advokatov.

ZA NAROČILO: poglejte zadnjo stran

4  ZGODBA PODJETJA dōTERRA 

5  CPTG™ CERTIFICIRANA ČISTA TESTIRANA OLJA

7  KAJ SO ETERIČNA OLJA? 

8  UPORABA ETERIČNIH OLJ

9  KJE ZAČETI?

10  POSAMIČNO ETERIČNO OLJE

16  MEŠANICE ETERIČNIH OLJ

20  dōTERRA TOUCH™

24  PAKETI IN KOLEKCIJE

26  KIDS COLLECTION PAKET

28  AROMATOUCH TECHNIQUE™

30  DIFUZORJI

32  dōTERRA BABY

34  dōTERRA DEZODORANTI

36  GLAVNA UPORABA

38  dōTERRA AIR™

40  DEEP BLUE™

42  dōTERRA SERENITY™

44  ON GUARD™

46  NEGA KOŽE

54  dōTERRA™ SPA

56  dōTERRA SALON ESSENTIALS™ NEGA LAS

58  dōTERRA HEALING HANDS™

60  PREHRANSKA DOPOLNILA

68  SMART & SASSY™

70  dōTERRA ZA ŽENSKE

VSEBINA

3

V
SEB

IN
A



Leta 2008 se je skupina zdravstvenih in poslovnih strokovnjakov združila pod skupno vizijo postaviti nove standarde 
na področju eteričnih olj na svetovni ravni. Vsak je razumel, da so eterična olja, ki so pravilno pridobljena iz 
optimalnih regij in temeljito testirana za najvišjo stopnjo čistosti in moči, dar Zemlje človeštvu. Ustanovili so podjetje 
in ga poimenovali dōTERRA. Gre za latinsko izpeljanko, ki pomeni »dar Zemlje«. S tem darilom pa prihaja velika 
odgovornost za spoštovanje moči vsakega elementa, strokovnega znanja vsakega pridelovalca in potenciala vsake 
skupnosti, ki prispeva. 

Podjetje dōTERRA se osredotoča na ohranjanje najvišje ravni čistosti in trajnosti, saj prek programa Co-Impact 
Sourcing™ sodeluje z lokalnimi pridelovalci po vsem svetu. S tem edinstvenim modelom se izvajajo dolgoročna, 
vzajemno koristna partnerstva z dobavitelji, pri katerih usposobljeni podeželski kmetje nadzorujejo rastline in 
rastoča okolja. Podjetje dōTERRA v zameno zagotavlja delovna mesta s pravičnimi plačili, kar vodi k močnejšim 
lokalnim gospodarstvom in bolj zdravim, stabilnim dobavnim verigam. 

Vsako eterično olje dōTERRA opravi strogo testiranje CPTG™ certificirana čista testirana olja za certificirana čista 
olja, vodeno na podlagi najsodobnejših napredkov na področju raziskav eteričnega olja in izvajanja testiranja. 
Podjetje dōTERRA uporablja znanje in izkušnje medicinskega svetovalnega odbora, člani katerega so strokovnjaki s 
področij kemije, mikrobiologije, botanike, raziskovalne znanosti, fiziologije in nutricionistike. 

Neodvisni Wellness advokati so od vseh začetkov podjetja dōTERRA delili koristi eteričnih olj, ki imajo eterična olja 
dōTERRA CPTG™ na milijone kupcev po vsem svetu. 

Podjetje dōTERRA je postalo globalno podjetje za integrativno zdravje in wellness ter je največje podjetje, ki se 
ukvarja z eteričnimi olji, na svetu.* S partnerstvi z uglednimi zdravstvenimi strokovnjaki in svetovno znanimi 
raziskovalnimi partnerji podjetje dōTERRA prinaša revolucijo v zdravstveno varstvo z vključevanjem alternativnih 
pristopov za wellness posameznika v klasične medicinske metode. 

Da podjetje dōTERRA nikoli ne bi pozabilo svetosti tega darila, dobrodelna organizacija dōTERRA Healing Hands 
Foundation™, registrirana v Združenih državah Amerike, zagotavlja sredstva in orodja svetovnim skupnostim in 
dobrodelnim organizacijam za samozadostnost, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in higieno ter za boj proti 
trgovini z ljudmi. 

To »darilo Zemlje« spoštljivo predajamo tudi vam in vaši družini. 

ZGODBA O DRUŽBI dōTERRA
Svet spreminjamo kapljico po kapljico, osebo po osebo, skupnost po skupnost

* Potrjeno vodilno svetovno podjetje na svetovnem trgu aromaterapije in eteričnih olj
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CPTG™ certificirana čista testirana olja
Eterična olja dōTERRA CPTG™ certificirana čista testirana olja so čiste, naravne, aromatične spojine, skrbno izločene iz 
rastlin. Ne vsebujejo dodatkov ali umetnih sestavin, ki bi razredčile njihove aktivne lastnosti, in ne vsebujejo škodljivih 
onesnaževalcev ali drugih kemičnih ostankov.

Prav tako pomembno je, da onesnaževalci niso prisotni v naših oljih, zato je zagotavljanje vsebnosti aktivnih spojin olj 
na pravih ravneh nujno za zagotovitev varnosti in učinkovitosti. Številna olja naj bi bila po trditvah terapevtske kakovosti 
in nekatera mogoče so čista, vendar je le malo podvrženih strogim standardom preskušanja njihove kemične sestave. 
Eterična olja dōTERRA so skladno s certifikatom CPTG certificirana čista testirana olja navzkrižno testirana z masno 
spektrometrijo in plinsko kromatografijo, da zagotovimo čistost izvlečkov in moč sestave vsake serije.

Podjetje dōTERRA tesno sodeluje s svetovno mrežo vodilnih kemikov in pridelovalcev eteričnih olj, da izberejo 
rastlinske izvlečke ustrezne vrste, gojene v idealnih okoljih in skrbno obrane ob pravem času. Izkušeni destilerji spretno 
ekstrahirajo aromatične spojine rastlin in jih podvržejo kemijski analizi, da zagotovijo čistost in ustrezno sestavo. 
Eterična olja dōTERRA CPTG certificirana čista testirana olja so ena najbolj čistih in najbolj učinkovitih olj, ki so danes na 
voljo kjer koli na svetu.

Za vse wellness izdelke dōTERRA veljajo enako strogi standardi varnosti in učinkovitosti. Pod vodstvom našega 
znanstvenega svetovalnega odbora dōTERRA sodeluje samo z vrhunskimi razvojnimi in proizvodnimi partnerji, ki 
vzdržujejo certifikat dobre proizvodne prakse (Good Manufacturing Practice; GMP) in v tej industrijski uživajo ugled 
zaradi vrhunske inovativnosti in kakovosti. Vsak izdelek dōTERRA zagotovo presega zadovoljstvo kupcev in 
pričakovanja o učinkovitosti.

Preverjena. Zaupanja vredna.
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Mreža pridelovalcev in destilarn dōTERRA obsega svet od Italije do Madagaskarja, od Argentine do Nove 
Zelandije. Naše stroge standarde CPTG™ certificirana čista testirana olja izpolnjujejo samo najčistejša in 
najmočnejša eterična olja. 

Pri iskanju virov najkakovostnejših olj po vsem svetu je dōTERRA zavezana tudi k vzpostavljanju odnosov, ki so trajni 
in koristijo našim pridelovalcem. To dosegamo z upoštevanjem svojih temeljnih načel za pridobivanje surovin.

Več kot polovica držav, iz katerih dōTERRA pridobiva več kot 130 svojih olj, velja za države v razvoju. Podjetje 
dōTERRA prek projekta Co-Impact Sourcing™ pomaga skupnostim na teh območij, da odpravijo revščino in 
prikrajšanost, tako da jim zagotavljanja dolgoročna partnerstva z obojestranskimi koristnimi partnerstvi z dobavitelji 
ter tako ustvarja trajnostna delovna mesta in zanesljiv dohodek.

dōTERRA viri eteričnih olj Olje, pridobljeno po načelih Co-Impact:

Projekti boja proti revščini

Okoljsko upravljanje
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Mnoge kulture v zgodovini so uporabljale eterična olja 
zaradi njihovih zdravju koristnih lastnosti. Sodobni trendi 
k bolj celostnim pristopom v skrbi zase in z vse več 
znanstvenimi potrditvami alternativnih zdravstvenih 
praks vodijo v ponovno odkrivanje globokih, zdravju 
koristnih prednosti eteričnih olj. Veliko jih ima zelo 
močne lastnosti. Njihova edinstvena kemična struktura 
jim omogoča, da s topičnim nanosom dosežemo korist 
na ciljnih področjih, nekatera olja pa omogočajo tudi 
interno uporabo. 

Metoda pridobivanja
Eterična olja se najpogosteje ekstrahirajo z nizko 
toplotno parno destilacijo, pri kateri para pod pritiskom 
kroži skozi rastlinski material, pri čemer se eterična olja 
sprostijo v paro. Ko se parna mešanica ohladi, se voda in 
olje ločita in olje se zbere v njegovi čisti obliki. Da bi 
zagotovili najboljšo kakovost izvlečka olja ustrezne 
kemične sestave, je treba zelo natančno spremljati 
temperaturo in tlak. Premalo toplote in pritiska ne 
sprosti dragocenega olja; preveč lahko pokvari nežno 
kemično sestavo izvlečka in vpliva na njegovo moč.

Prav tako pomembna za natančen postopek 
pridobivanja je skrbna izbira rastlinskih vrst, delov rastlin 
in načinov obiranja, ki omogočajo najbolj čista in najbolj 
učinkovita eterična olja. Ta zapleten postopek je tako 
umetnost kot znanost in zahteva izkušene pridelovalce 
in destilerje, ki tesno sodelujejo, da vam zagotovijo 
vrhunski izdelek. 

Eterična olja so naravne aromatične spojine, ki jih najdemo v semenih, lubju, steblih, koreninah, cvetovih 
in drugih delih rastlin. Njihova dišava je lahko lepa in močna. Če ste že kdaj uživali v daru vrtnice, v 
sprehodu po polju sivke ali v vonju sveže obrane mete, ste že izkusili aromatične lastnosti eteričnih 
olj. Eterična olja lahko dvignejo razpoloženje, pomirijo čute in vzbudijo močne čustvene odzive. Kljub 
temu uporaba eteričnih olj presega njihovo dišečo privlačnost.

Kaj so 
ETERIČNA OLJA?

KAJ SO ETERIČNA OLJA?
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Uporaba
Eterična olja se uporabljajo v zelo velikem obsegu čustvenih in fizičnih stanj počutja. Uporabljamo jih lahko 
posamezno ali v zapletenih mešanicah, odvisno od potrebe in želenih rezultatov. Uporaba eteričnih olj je lahko zelo 
preprosta in hkrati spreminja življenja. Vendar pa sodelovanje z izkušenim uporabnikom eteričnega olja novincu 
pomaga do še bolje koristne in prijetne izkušnje.

Eterična olja vsebujejo močno koncentrirane rastlinske izvlečke in jih je treba uporabljati samo po navodilih. 
Vendar pa so izjemno koncentrirana in jih je treba uporabljati previdno. Uporabljajte samo čista eterična olja in 
upoštevajte vsa opozorila in navodila na etiketi. Eteričnih olj ne smete nikoli uporabljati na očeh ali ušesnem kanalu. 
Če se pri lokalni uporabi eteričnih olj pojavita rdečina ali draženje, na prizadeto mesto topično nanesite bazno olje, 
kot je frakcionirano kokosovo olje, ker voda eteričnih olj ne razredči. Preden začnete uporabljati eterična olja, se 
posvetujte s svojim zdravnikom, če ste noseči ali se zdravite.



SIVKA Lavandula angustifolia

• Pred spanjem nanesite na spodnjo stran stopal ali na blazino
• Uporabljajte skupaj s soljo za kopel za sproščujočo izkušnjo  

spa razvajanja 
•  Rahlo nanesite na področje kože, izpostavljeno soncu
•  Nanesite na hrbet, roke ali stopala nemirnega otroka
•  Uporabite za umirjanje in pomiritev občasnih draženj na koži
•  Pomirja občutljivo kožo in pore po odstranjevanju dlak
•  Nanesite na suhe, razpokane ustnice pred nanosom balzama
•  Dodajte losjonu za sproščujočo masažo rok

LIMONA Citrus limon

• Dodajte kapljico v steklenico vode ali vodi, postreženo v restavraciji
•  Kapljico dodajte medu in zaužijte interno
•  Dodajte svojim najljubšim receptom za dobrote in sladice in jih 

dopolnite s sladkim, kiselkastim pridihom

POPROVA META Mentha piperita

• Dodajte eno do dve kapljici svojemu smutiju za osvežilen pridih mete
•  Uporabite skupaj z oljem limone v vodi  za osvežujoče izpiranje ust 
•  Dodajte kanček olja poprove mete narezanemu sadju, kot so jagode 

ali limete, za osvežujoče svež napitek
•  Kombinirajte z limono in zaužijte interno

Kje 
ZAČETI?
Uporaba eteričnih olj je intuitivno preprosta in zagotavlja izjemno zadovoljstvo. Vendar je nešteto 
kombinacij eteričnih olj in načinov uporabe za wellness lahko nekoliko prezahtevno za začetnike.  
Za preprost prvi korak na vaši poti priporočamo eterična olja sivke, limone in poprove mete. Kot  
tri izmed naših najbolj priljubljenih olj bodo zagotovila navdušujočo izkušnjo za vas in vašo družino  
z lastnostmi preizkušenih eteričnih olj, ki spreminjajo življenja.

PREDSTAVITEV ZAČETNEGA KOMPLETA  
ETERIČNIH OLJ TOP SELLER

Začetni komplet eteričnih olj je odlična izbira za začetnike, saj vsebuje vse, kar 
potrebujete za začetek ustvarjanja lastnih pozitivnih izkušenj z eteričnimi olji 
dōTERRA™, ki vam bodo spremenila življenje. Komplet vključuje:

• eterično olje sivke (5-ml steklenička)
• eterično olje limone (5-ml steklenička)
• eterično olje poprove mete (5-ml steklenička)
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Zbirka posamičnih eteričnih olj in aromatičnih izvlečkov dōTERRA™ predstavlja najboljše, kar ponuja današnji 
svet. Vsa posamična eterična olja zagotavljajo esenco svojih rastlinskih virov z vsega sveta; negovanih, skrbno 
obranih in nežno destiliranih. Vsako olje izpolnjuje stroge standarde čistosti in moči. Kot paleto najlepših 
energij, jih je mogoče uporabljati posamično ali kot mešanico eteričnih olj z osebno noto.

POSAMIČNO ETERIČNO OLJE

POSAMIČNO ETERIČNO OLJE



ČRNI POPER
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Piper nigrum | 5 ml

Stimulativno in aromatično olje črnega 
popra izboljša vsako jed.

• Obogati okus hrane

• Vsestransko aromo, ki nastane z 
mletjem poprovih zrn, po vsem svetu 
pogosto uporabljajo v slanih jedeh

ORJAŠKI KLEK
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Thuja plicata | 5 ml

Orjaški klek, poznan kot »drevo 
življenja,« je veličastne rasti in ima 
bogato paleto učinkov.

• Blagodejno vpliva na kožo

• Pogosto se uporablja v  
postopku meditacije

KITAJSKI CIMET
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Kitajski cimet, ki je bližnji sorodnik 
cimeta, ima čudovit vonj, uporabljajo 
pa ga že več tisoč let.

• Uporabite namesto cimeta

• Priljubljena sestavina različnih 
predjedi, kruha in sladic

SEMENA ZELENE  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Apium graveolens | 15 ml

Z začetki uporabe že v 5. stoletju  
na Kitajskem je zelena danes dobro 
poznana sestavina različnih jedi. 
Semena so primarna shramba za 
pridobivanje eteričnega olja s  
parno destilacijo.

• Znana po večplastni, močni, sladki 
in začinjeni aromi

• Obogati okus najrazličnejših jedi

ČRNA SMREKA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Picea mariana | 5 ml

V preteklosti so eterično olje Črna 
smreka prvotni prebivalci Amerike 
uporabljali za ohranjanje zdravega 
videza kože in svoje duhovne 
zdravilne običaje.

• Ob nanosu na kožo deluje 
pomirjevalno

• Ob topičnem nanosu lahko 
pomaga do občutka sproščenosti  
in pomirjenosti

• Pomirja občasno razdraženo kožo

• Zagotavlja pomirjajočo in sproščujočo 
masažo po naporni vadbi

BAZILIKA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Ocimum basilicum | 15 ml

Bazilika spada v isto družino kot meta 
in je blagodejno zelišče, ki ga pogosto 
uporabljamo pri kuhanju. 

• Raznoliko aromo bazilike ljudje  
po vsem svetu uporabljajo v  
različnih jedeh

• Zeliščen okus jedi

CEDRA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Juniperus virginiana | 15 ml

Eterično olje cedre je znano po bogati 
barvi, toplem lesnem vonju in številnih 
koristnih učinkih za kožo, ki jih ponuja. 

• Če ga dodamo obraznemu tonerju 
ali vlažilni kremi, poskrbi za čiščenje

• Pomaga ohranjati zdrav videz kože

CIMET
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Cimet že od nekdaj uporabljamo v 
kulinariki, medtem ko je eterično olje 
cimeta presenetljivo vsestransko.

• Priljubljena sestavina različnih 
predjedi, kruha in sladic

• Z njim lahko nadomestite mleti cimet 
v svojem najbolj priljubljenem receptu

KARDAMOM
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardamom je kot bližnji sorodnik 
ingverja znan kot draga začimba  
za kuhanje in je koristen na  
različne načine. 

• Začimba polnega okusa, ki se 
uporablja pri kuhanju in pečenju

• Hladna osvežilna aroma in zeliščni 
okus sta idealna za juhe, solate in 
začinjanje slanih jedi

BERGAMOTKA 
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus bergamia | 15 ml

Hladno stisnjeno eterično olje iz 
lupine bergamotke je edinstveno 
med olji iz citrusov.

• Pogosto se uporablja v masažni 
terapiji za pomirjanje kože

• Nanesite na kožo med prhanjem in 
uživajte v očiščevalnem učinku

KORIANDROVI LISTI
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Coriandrum sativum | 15 ml

Eterično olje Koriandrovi listi se 
pogosto uporablja zaradi svoje 
osvežilne in okusne arome.

• Idealen je za doma pripravljene 
pomake, omake in številne slane jedi

• Hrani doda svež, okusen pridih

MAROŠKA KAMILICA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Tanacetum annuum | 5 ml

Eterične olje maroške kamilice izvira iz 
mediteranske enoletnice z rumenimi 
cvetovi. Ključna sestavina mešanice 
dōTERRA, vključno z mešanicama 
dōTERRA Balance™ in Deep Blue™. 

• Ob topičnem nanosu spodbuja 
občutek pomirjenosti

• Njegova bogata modra barva lahko 
obarva površine, tkanine in kožo, 
zato priporočamo pazljivost pri 
uporabi in redčenju

• Dodajte kapljico vlažilnemu ali 
čistilnemu sredstvu za kožo, da 
zmanjšate videz pomanjkljivosti

11

PO
SA

M
IČ

N
O

 ETER
IČ

N
O

 O
LJE



COPAIBA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea in langsdorffii | 15 ml

Copaiba je podobna črnemu popru in 
že brazilski staroselci so jo uporabljali 
v tradicionalnem zeliščarstvu. Olje 
copaibe se široko uporablja v 
kozmetičnih izdelkih in parfumih.

• Spodbuja čisto, gladko kožo

• Zmanjšuje videz kožnih nepravilnosti

KORIANDROVA SEMENA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Coriandrum sativum | 15 ml

Že kanček eteričnega olja koriandrovih 
semen, priljubljene začimbe pri 
kuhanju, lahko spremeni katero koli jed. 

• Idealen je za slane recepte

• Kapljico olja koriandra zmešajte z 
vodo in zaužijte interno po večjem 
obroku, da se nekoliko olajšate 

• Različnim jedem doda zeliščni okus

EVKALIPT
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Eterično olje evkalipta,  
pridobljenega iz listov evkalipta,  
ima veliko koristnih učinkov.

• Pri topičnem nanosu spodbuja 
občutek sproščenosti

• Dodajte kapljico vlažilni kremi 
vašega izbora in namažite na  
kožo s krožnimi gibi

• Uporabite ga z olji sivke, duglazije  
in ciprese za pomirjujoč in 
sproščujoč učinek

CIPRESA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Cipreso pogosto uporabljajo v 
toplicah in maserji zaradi njenih 
številnih koristi za kožo.

• Pomaga pri urejanju razpoloženja, 
saj hkrati spodbuja in prizemlja 

• Pomaga izboljšati videz mastne kože

KOMARČEK
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Komarček se uporablja že stoletja 
zaradi kopice koristnih učinkov in  
ima izrazito aromo slada.

• Okusen dodatek k juham, solatam 
in omakam

• Namesto poseganja po sladkarijah 
dodajte kapljico olja komarčka  
vodi ali čaju

DUGLAZIJA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

To visoko zimzeleno iglasto drevo ima 
sladko in osvežujočo aromo z nežnim 
limoninim podtonom.

• Topična uporaba olja spodbuja 
pozitivno razpoloženje in vzdušje, 
kar vas bo poživilo

• Olje duglazije, ki ga pridobivamo iz 
zimzelenih dreves na Novi Zelandiji, 
pri nanosu na kožo deluje čistilno

CITRONELA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Eterično olje Citronela, ki je izdelano 
iz listov visoke trave, ki izvira iz Azije, 
ima poživljajočo in svežo aromo. Je 
idealen spremljevalec na taborjenjih, 
pohodih in povsod, kjer lahko uživate 
v lepotah narave.

• Lahko pomaga pri videzu čiste kože

• Pomirjujoče tako za kožo kot lasišče

• Za nanos na kožo po potrebi 
razredčite

MUŠKATNA KADULJA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Salvia sclarea | 15 ml

Sproščujoče olje muškatne kadulje je 
znano po svojih pomirjujočih lastnostih, 
kadar ga nanesemo na kožo.

• Eterično olje muškatne kadulje je 
ključna sestavina zaščitene mesečne 
mešanice ClaryCalm™ 

• Olje muškatne kadulje spodbuja 
občutek sproščenosti in vas pripravi 
na miren nočni počitek

• Ohranja zdrav videz las in lasišča

KLINČKI
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Znan je kot priljubljena začimba za 
kuhanje, prednosti uporabe klinčkov 
izvirajo iz časov starodavne Kitajske 
in Indije. 

• Pogosto se uporabljajo v kuhinji

• Zaradi svojih edinstvenih in močnih 
lastnosti se lahko uporabljajo tudi 
zunaj kuhinje

GERANIJA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Uporaba eteričnega olja geranije sega 
že v stari Egipt, kjer so ga Egipčani 
uporabljali za lepši videz kože. 

• Pomaga pri spodbujanju videza čiste 
in zdrave kože

• Ob nanosu na kožo in telo po prhi 
ima pomirjujoč učinek

• Nekaj kapljic dodajte šamponu ali 
balzamu za videz zdravih in 
živahnih las

INGVER
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRA eterično olje ingverja prihaja 
iz sveže korenine ingverjeve rastline. 
Ingver je najbolj znan po svojem 
sladkem okusu.

• Priljubljena kuhinjska začimba, 
uporabljena v številnih jedeh po 
vsem svetu

• Z oljem ingverja nadomestite 
posušen ali svež ingver v sladicah, 
kot so medenjaki in ingverjevi piškoti

KADILNA BOSVELIJA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Boswellia carterii, frereana,  
in sacra | 15 ml

Kadilna bosvelija, ki je morda 
zgodovinsko gledano najdragocenejše 
olje, je izjemno vsestranska glede 
uporabe in koristi.

• Pomaga pri vlaženju in  
obnavljanju kože

• Spodbuja občutke sproščenosti  
in uravnava razpoloženje

• Pomirja kožo

Mešanico Kadilna bosvelija Touch najdete na 
strani 20
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MIRA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Commiphora myrrha | 15 ml

Miro je človek v zgodovini uporabljal 
na veliko načinov – od meditacije pa 
vse do balzamiranja – in še danes jo 
pogosto priporočamo.

• Spodbuja čustveno ravnovesje 
občutek dobrega počutja

• Njegove edinstvene lastnosti čistijo 
kožo in izboljšujejo njen videz

• Pomirja kožo

MELISA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Melissa officinalis | 5 ml

Eterično olje melise, naše najredkejše 
olje, ima sladek, svež, citrusni vonj in 
nešteto koristnih učinkov.

• Pomaga pri pomiritvi napetosti

• Eterično olje melise pri topični 
uporabi spodbuja občutek 
sproščenosti

• Pomladi kožo

LIMONSKA TRAVA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Limonska trava proizvaja dimno 
citrusno eterično olje, ki ima  
številne koristi.

• Olje uporabite v azijskih jedeh,  
juhah, čajih in karijih 

• Dobro se ujema z olji bazilike, 
kardamoma in zelene mete 

• Hrani doda dimen, zeliščen okus

LIMONIN EVKALIPTUS 
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Z veliko koristi topičnega nanašanja, 
limonin evkalipt zagotavlja močno 
podporo koži. Limonin evkalipt je znan 
po svoji osvežilni aromi, ki pomaga pri 
ustvarjanju poživljajočega vzdušja.

• Podpira in čisti kožo

• Razvedrilna in osvežilna aroma

• Veliko topičnih koristi

• Popoln dodatek k sproščujoči masaži

MAJARON
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Origanum majorana | 15 ml

Zeliščni okus eteričnega olja Majaron, 
ki ga poznamo tudi kot »dobra misel« 
ali »gorsko veselje«, lahko uporabimo 
v številnih receptih. 

• Topel, zeliščen kulinarični dodatek

• Posušen majaron v receptih 
nadomestite z eteričnim  
oljem majarona 

LIMETA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Eterično olje Limeta je zaradi ostrega 
in citrusnega vonja nepogrešljivo v 
kolekciji eteričnih olj.

• Hladno stisnjeno skorjo iz lupine 
limete, da ohrani nežnost in  
koristne ter močne lastnosti

• Uporabite ga za dodajanje 
kiselkastega okusa številnim  
jedem in sladicam

• Doda kiselkast, sladek okus hrani

LIMONA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus limon | 15 ml

To najbolje prodajano olje se 
uporablja na najrazličnejše načine  
in je zelo koristno. Pridobiva se s 
hladnim stiskanjem limon, da se 
ohranijo njegova občutljivost in  
velika učinkovitost.

• Doda oster okus hrani

• Lahko ga dodate vodi in številnim 
slanim jedem ter sladicam za  
osvežujoč okus

• Razvedrilne in energetične  
lastnosti, ki pomagajo pri  
izboljšanju razpoloženja

SIVKA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Sivka je že tisočletja cenjena zaradi 
svoje nezamenljive arome in koristi  
za zdravje.

• Široko se uporablja zahvaljujoč 
pomirjujočim in sproščujočim 
lastnostim

• V sklopu svoje lepotne rutine 
nanesite eno kapljico in poskrbite  
za zdravje svoje kože

• Dodajte ga v kad in vaše skrbi bodo 
odplavale stran, ali pa ga nanesite  
na senca in zatilje

Mešanico Sivka Touch najdete na strani 23

BRINOVE JAGODE
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Juniperus communis | 5 ml

Eterično olje brinovih jagod, ki ga 
pridobivamo iz iglavca brina, ima 
bogato zgodovino tradicionalnih 
načinov uporabe in koristnih učinkov.

• Topično nanesite kapljico olja na kožo 
in spodbudite čist ter zdrav videz

• Pri topičnem nanosu na kožo 
pomirja in sprošča

GRENIVKA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus X paradisi | 15 ml

Grenivka je okrogel, rumeno-oranžen 
sadež zimzelenega citrusnega 
drevesa, splošno poznana po svojem 
grenkem in ostrem okusu. 

• S svojimi močnimi citrusnimi 
lastnostmi hrani in pijači daje dišeč 
ter izjemno poživljajoč okus

• Hrani doda oster in kisel okus

ZELENA MANDARINA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus nobilis | 15 ml

Eterično olje zelene mandarine je 
stisnjeno iz nezrelega sadeža 
mandarinovca in je zaradi okusa ter 
možnosti uporabe edinstveno med 
olji citrusov.  

• Ob zaužitju spodbuja občutke 
pomirjenosti

• Pri kuhanju ali v vodo dodajte olje 
zelene mandarine za hiter dodatek 
osvežujočega okusa

SMILJ
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Helichrysum italicum | 5 ml

Destiliran iz grozdov cvetov 
zimzelenega zelišča je smilj eno 
najdragocenejših in najbolj iskanih 
eteričnih olj.

• Zmanjšuje videz kožnih nepravilnosti 
in pomanjkljivosti

• Vmasirajte ga v senca in teme za 
občutek pomirjenosti

• Skrbi za sijočo polt

Mešanico Smilj Touch najdete na strani 23
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SIBIRSKA JELKA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Abies sibirca | 15 ml

Sibirska jelka s svežim in lesnatim 
vonjem lahko učinkuje blagodejno  
in pomirjujoče, kadar jo nanesemo  
na kožo.

• Zagotavlja pomirjujočo in obenem 
poživljajočo izkušnjo, če se 
uporablja pri masaži

• Pri topičnem nanosu pomirja 
občasno razdraženo kožo

• Masaža za pomirjujoče udobje po 
napornih dejavnostih

SANDALOVINA, 
HAVAJSKA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Santalum paniculatum | 5 ml

dōTERRA havajska sandalovina iz 
obnovljivih virov na Havajih prinaša 
številne koristi.

• Pomaga izboljšati videz kože in las 

• Pogosto se uporablja pri meditaciji 
zaradi lastnosti, ki osebo prizemljijo 
in dvignejo njenega duha, kadar se 
nanese topično

ROŽMARIN
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Rožmarin je v starogrški, rimski, 
egipčanski in hebrejski kulturi veljal 
za svetega, uporablja pa se na 
nešteto načinov.

• Doda slasten, zeliščen okus mesu  
in specialitetam

• Zeliščen in energičen vonj

• Kapljico olja rožmarina dodajte 
svojim predjedem za bogatejši okus

VRTNICA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Rosa damascena | 5 ml

Eterično olje vrtnice velja za »kralja 
eteričnih olj« in je eno najbolj 
dragocenih eteričnih olj na svetu. 
Cvetovi vrtnic oddajajo sladko 
cvetlično aromo, poznano predvsem v 
proizvodnji parfumov in eteričnih olj.

• Olje vrtnice ima sladko aromo,  
ki poživlja

• Zmanjša videz kožnih nepravilnosti

• Skrbi za enakomerno polt

Mešanico Vrtnica Touch najdete na strani 23

ROŽNATI POPER
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Schinus molle | 5 ml

Eterično olje rožnatega popra je 
destilirano iz sadežev drevesa 
rožnatega poprovca, ki je med starimi 
Inki veljalo za sveto drevo. Olje je 
odlično kot začimba pri jedi.

• Blag sadni in pekoč okus olja, ki bo 
zagotovo obogatil in okrepil okus 

• Rožnati poper lahko pri 
zagotavljanju okusa jedem 
nadomesti črni poper

PETITGRAIN
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus aurantium | 15 ml

Petitgrain s svežim, rahlo zeliščnim 
vonjem je mogoče uporabiti  
na vrsto načinov.

• S topičnim nanosom olja Petitgrain  
si lahko zagotovite pomirjajoč in 
sproščujoč občutek

• Pomaga pri zmanjševanju  
kožnih nepravilnosti 

• Sproščujoče lastnosti eteričnega 
olja Petitgrain so lahko zelo 
koristne pri masaži

POPROVA META
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Mentha piperita | 15 ml

Eterično olje poprove mete je najbolj 
prodajano eterično olje in ponuja 
nešteto koristi za zdravje.

• Osvežujoč in okusen dodatek 
smutijem, tortam in sladicam

• Ko je poletna vročina nevzdržna, 
dodajte kapljico olja poprove mete v 
kozarec vode z narezanim sadjem, 
kot so jagode in limete, in pripravite 
pijačo z izjemnim okusom

Mešanico Poprova meta Touch najdete na 
strani 21

PAČULI
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Pogostemon cablin | 15 ml

Pačuli je prepoznaven po svoji bogati, 
mošusno sladki dišavi.

• Zmešate z ostalimi eteričnimi olji in 
ustvarite parfum ali kolonjsko 
dišečega, sladkega vonja

• Redno ga lahko uporabljate za 
pomirjanje in čiščenje kože

• Lahko spodbuja občutek mirnosti

ORIGANO
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Origanum vulgare | 15 ml

Eterično olje origana, pridobljeno iz 
listov rastline origano, se veliko 
uporablja na tako na tradicionalne kot 
sodobne načine.

• Ostra in zeliščna začimba

• Olje je idealno za juhe, solate in 
začinjanje katere koli slane jedi

• Pri kuhanju oddaja neverjetno  
izrazit vonj in aromo

Mešanico Origano Touch najdete na strani 21

RIMSKA KAMILICA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Anthemis nobilis | 5 ml

Najbolj vsestranska med vrstami 
kamilice je rimska kamilica, katere 
eterično olje je iz izvlečka cveta, 
marjetici podobne rastline,  
rimske kamilice.

• Pred spanjem nanesite na  
spodnjo stran stopal

• Ohranja zdrav videz las in lasišča

• Ob nanosu na kožo in telo ima 
pomirjujoč učinek

POPROVA META 
GRANULE
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Mentha piperita | 125 granul

Doživite osvežujoče, poživljajoče 
prekipevanje poprove mete v obliki 
priročnih raztapljajočih se granul.

• Hranite te priročne granule v svoji 
torbici ali otroškem nahrbtniku za 
dodatno podporo na poti

• Prinaša vse prednosti eteričnega 
olja poprove mete

SANDALOVINA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Santalum album | 5 ml

Sandalovina, o uporabi katere pričajo 
dokumenti za tisočletja nazaj, se 
uporablja na številne načine.

• Pomaga ohranjati čist in zdrav  
videz kože 

• Dve kapljici olja dodajte kopeli in 
spodbudite občutek sproščenosti

• Tradicionalno se uporablja kot kadilo, 
po vsem svetu pa je sandalovina zelo 
priljubljena tudi pri meditaciji, saj 
pomaga pri čuječnosti
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ČAJEVEC
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Eterično olje čajevca vsebuje 90 
različnih spojin in poseduje  
neskončno načinov uporabe.

• Koristno vpliva na lase, kožo in nohte

• Znano je po svojih čistilnih in 
pomlajevalnih učinkih, ki kožo 
osvežijo in poživijo

Olje Čajevec Touch najdete na strani 21

ZELENA META
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Mentha spicata | 15 ml

Zelena meta je dobro znana po svojem 
sladkem okusu in okusu mentola ter se 
pogosto uporablja pri kuhanju.

• Blažja možnost v primerih, ko je  
olje poprove mete premočno

• Odlično se ujema z olji sivke, 
rožmarina, bazilike, poprove  
mete in evkalipta

• Za več okusa dodajte sladicam, 
pijačam, solatam ali predjedem

DIVJA POMARANČA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus sinensis | 15 ml

Eterično olje divje pomaranče, hladno 
stisnjeno iz njenih olupkov, je zaradi 
svoje poživljajoče arome in številnih 
koristnih učinkov, eno od najbolj 
prodajanih olj dōTERRA.

• Topično nanesite na kožo, če želite 
uživati v poživljajočih lastnostih 
divje pomaranče

• Za poživljajočo prho dodajte nekaj 
kapljic eteričnega olja gelu za prhanje

YARROW|POM  
AKTIVEN BOTANIČNI DUO  
30 ML

Eterično olje Yarrow|Pom združuje 
koristne učinke eteričnega olja rmana 
in hladno stiskanega olja semen 
granatnega jabolka. 

• Olje yarrow|pom in olje semen 
granatnega jabolka prav tako 
navlažita kožo, znova vzpostavita 
njen zdrav videz in zmanjšata 
vidnost kožnih nepravilnosti

• Dodajte ga vlažilni kremi za  
dodaten vlažilni učinek

TIMIJAN
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Thymus vulgaris | 15 ml

Iz timijana, ki je večini znan kot 
priljubljena začimba, pridobivamo 
močno eterično olje.

• Ima svež zeliščni okus

• Hrani doda okusen, začimben pridih

• Odlično za marinade, slane 
 predjedi, kruh in še več

NARDA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Olje narde je cenjeno že stoletja, 
tradicionalno se je uporabljalo za 
maziljenje ljudi in v ajurvedskih 
zdravstvenih praksah Indije. 

• Poživljajoča aroma spodbuja 
občutke sproščenosti in pomirjenosti

• Čisti kožo in pri topični uporabi 
ohranja čist, zdrav sijaj

• Pomešajte kapljico olja z vlažilno 
kremo in kožo pogladite in omehčajte

ZELENKA
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Metil salicilat, glavna kemična sestavina 
olja zelenke, se zaradi pomirjujočih 
topičnih lastnosti uporablja za kreme  
in masažne mešanice.

• Olje zelenke je znano po blažilnih in 
stimulativnih učinkih, ki ustvarjajo 
sveže in poživljajoče okolje

• Vmasirajte si jo v roke, hrbet  
in noge za pomirjujoč občutek  
toplote po vadbi

VETIVER
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiver ima bogato in kompleksno 
eksotično aromo, ki se uporablja 
predvsem za parfume.

• Eterično olje vetiverja je znano po 
prizemljitvenih lastnostih, kadar  
se uporablja topično

• Uporabite kot del sproščujoče 
masaže

• Pred spanjem ga nanesite na stopala 
in spodbudite miren spanec

TANGERINA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangerina ima sladek, oster vonj, 
podoben drugim citrusnim oljem,  
ki poživljajo. 

• Olje tangerine z osvežilnim okusom 
bo obogatilo katero koli jed, ki 
vsebuje citruse

• Pečenim dobrotam doda oster pridih

• Odlično se ujema s toplimi 
začimbnimi olji, kot sta olje cimetove 
skorje in olje klinčkov

DIŠEČA KANANGA 
(YLANG YLANG)
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Cananga odorata | 15 ml

Medtem ko dišeča kananga (Ylang 
Ylang) slovi po svoji izvrstni dišavi, 
prinaša tudi številne druge ugodnosti.

• Pri uporabi pri masaži spodbuja 
sproščanje

• Olje dišeče kanange (Ylang Ylang) 
je priljubljeno zaradi svoje prijetne 
arome in se uporablja v parfumih 
ter izdelkih za nego las

• Vedri razpoloženje in obenem 
učinkuje pomirjevalno

KURKUMA  
ČISTO ETERIČNO OLJE 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma je aromatična rastlina iz 
družine ingverjevk, ki jo že stoletja 
uporabljajo na Kitajskem, v Indiji in  
na Šrilanki. Eterično olje kurkume  
ima topel začimbni okus in bo 
poskrbelo za izjemen okus vaših 
najljubših slanih jedi. 

• Olje kurkume poskrbi za izjemen 
okus slanih jedi

• Poskusite z uporabo 1 do 2 kapljic v 
čaju ali vodi in tako pijači dodajte 
nežen zeliščen okus
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Mešanice eteričnih olj dōTERRA so zaščitene formule, namenjene wellness uporabi. Predstavljajo modrost 
združevanja dolgoletnih zgodovinskih izkušenj z uporabo eteričnih olj in potrditev s strani vedno večjega 
števila raziskav in znanstvenih študij. Z uporabo naravne življenjske energije rastlin je vsaka formula 
sinergijsko uravnotežena za boljšo učinkovitost in večje moči izdelka ter vsebuje le eterična olja, ki izpolnjujejo 
standarde certifikata CPTG™ certificirana čista testirana olja.

MEŠANICE ETERIČNIH OLJ

MEŠANICE ETERIČNIH OLJ



DDR PRIME™
MEŠANICA ZA OBNOVO 
15 ml

Prehransko dopolnilo DDR Prime™ 
združuje prednosti eteričnih olj 
klinčkov, timijana in divje pomaranče.

• Prav tako vsebuje eterična olja 
kadilne bosvelije, limonske trave  
in vrtnega šetraja

• Eno do dve kapljici dodajte napitkom 
iz citrusov, čajem ali vodi 

• Dodajte nekaj kapljic v  
vegansko kapsulo

dōTERRA CONSOLE™
MEŠANICA ZA UMIRITEV 
5 ml

Mešanica za umiritev dōTERRA 
Console™ vsebuje cvetlična in 
drevesna eterična olja za spodbujanje 
občutka udobja in vas vodi po upanja 
polni poti do čustvenega ozdravljenja.

• Zmešajte s frakcioniranim 
kokosovim oljem in uporabite  
v blagodejni masaži

• Privablja občutke upanja in 
pozitivnosti

• Združuje eterična olja kadilne 
bosvelije, pačulija, dišeče kanange 
(Ylang Ylang), labdanuma, amyrisa, 
sandalovine, vrtnice, oljkovca

Mešanico dōTERRA Console Touch najdete 
na strani 20

CLARYCALM™
MEŠANICA ZA UTEHO 
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica ClaryCalm™ s pomirjujočim in 
blažilnim učinkom ob topičnem nanosu 
uravnava razpoloženje skozi ves mesec.

• Nanesite jo na trebuh in si privoščite 
blagodejno masažo

• Ob nanosu na kožo pomaga umiriti 
in uravnovesiti razdražena čustva

• Ob topičnem nanosu koži nudi 
pomirjevalen učinek

dōTERRA BALANCE™
MEŠANICA ZA PRIZEMLJITEV 
15 ml

Mešanica dōTERRA Balance™ je 
pretanjena kombinacija eteričnih  
olj, ki prek ustvarjanja občutka 
prizemljitve spodbuja harmonijo, 
spokojnost in občutek sprostitve. 

• Obogatena z eteričnimi olji smreke, 
rožnega lesa, maroške kamilice, 
modre kamilice in kadilne bosvelije

• Ustvari občutke spokojnosti  
in uravnoteženosti

• Spodbuja občutke sprostitve  
in harmonije

Mešanico dōTERRA Balance Touch najdete 
na strani 20

dōTERRA CHEER™
MEŠANICA ZA RAZVEDRITEV 
5 ml

Mešanica za razvedritev dōTERRA 
Cheer™ vam bo kot žarek sonca 
prinesla mero pozitivnosti. Živahna in 
sveža mešanica eteričnih olj citrusov in 
začimb bo poživila kateri koli trenutek 
vašega dne.

• Okrepi občutke sreče in pozitivne 
naravnanosti med masažo

• Mešanico Cheer sestavljajo eterična 
olja citrusov in začimb, ki privabljajo 
in ustvarjajo toplino

Mešanico dōTERRA Cheer Touch najdete na 
strani 20

CITRUS BLISS™
MEŠANICA ZA OBNOVITEV 
15 ml

Kombinacija mogočnih izvlečkov divje 
pomaranče, grenivke, mandarine, 
bergamotke, tangerine, klementine in 
pridih absoluta vanilje ustvarjajo 
edinstveno in harmonično mešanico, 
ki poživlja počutje.

• Zjutraj nanesite mešanico Citrus 
Bliss™ in začnite dan s pozitivnim 
počutjem, osveženi in polni energije

• Z osvežilnimi lastnostmi

• Med masažo ustvari vedro aromo

dōTERRA ANCHOR™
MEŠANICAZA STABILNOST  
5 ml

Mešanica za stabilnost dōTERRA 
Anchor™ vam daje trdno zaupanje 
vase, da se lahko spopadete  
z nalogami in življenjem s  
pomirjujočo močjo.

• Idealni položaji joge, ki jih lahko 
izvajate ob aromi Anchor, so 
meditacija v sedečem položaju, 
sedeči obrat in položaj Bhu mudra

• Nanesite jo na gležnje, spodnji del 
hrbtenice in podplate in počutili se 
boste izpolnjene in mirne

• Daje občutek trdnih temeljev, ki vam 
bodo omogočili napredovanje

dōTERRA ARISE™
MEŠANICA ZA RAZSVETLITEV 
5 ml

dōTERRA mešanica za razsvetlitev 
daje navdih, da se povzdignete in 
izpolnite svoj potencial.

• Uporabite mešanico dōTERRA 
Arise™ pri izvajanju osnovnega 
stoječega položaja, raztezanju v 
stran v stoječem položaju ali pa v 
položaju polmeseca

• Mešanico nanesite na sence, 
zapestja in vrat ter tako 
spodbudite občutek sreče

• Uživajte v prednostih mešanice 
Arise, ko si postavljate izzive in 
poskušate doseči naslednjo stopnjo

AROMATOUCH™
MEŠANICA ZA MASAŽE 
15 ml

Ker se eterična olja že od nekdaj 
uporabljajo za masaže, je dōTERRA 
ustvarila zaščiteno mešanico za 
masaže, ki s pomočjo sproščujočih in 
pomirjujočih eteričnih olj izboljša 
številne masažne tehnike.

• Nanesite AromaTouch™ mešanico  
na vrat in ramena ter spodbudite 
občutek sproščenosti

• Prinaša pomirjujoče in  
sprostitvene učinke

• AromaTouch mešanico olj lahko 
uporabite tudi pri ročni tehniki 
AromaTouch

dōTERRA ADAPTIV™  
MEŠANICA ZA POMIRITEV 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ je lastniška 
mešanica, ki vsebuje eterična olja divje 
pomaranče, sivke, copaibe, zelene 
mete, magnolije, rožmarina, nerolija in 
ambrovca. Imejte Adaptiv pri roki, da 
se vam pomaga pomiriti v novem 
okolju ali okoliščinah. 

• Ob nanosu na kožo vam pomaga 
izboljšati razpoloženje

• Pomirja kožo

• Pomirjujoča in sproščujoča aroma

Mešanico Adaptiv Touch najdete na strani 20

dōTERRA AIR™
MEŠANICA ETERIČNIH OLJ 
15 ml

Osvežilna in poživljajoča mešanica  
ob topičnem nanosu na kožo pomirja 
in sprošča. Mešanica dōTERRA Air™  
je obogatena s kombinacijo olj, ki 
hladijo in poživijo telo ter poskrbijo  
za lažje dihanje.

• Olje nanesite topično pred 
dejavnostmi na prostem

• Pomirja čustva

• Spodbuja občutke čistih dihalnih poti

Mešanico dōTERRA Air Touch najdete na 
strani 20

dōTERRA ALIGN™
MEŠANICAZA URAVNOTEŽENJE 
5 ml

dōTERRA Align™ mešanica za 
uravnoteženje vam pomaga, da 
verjamete vase in ste pripravljeni  
na nove možnosti.

• Idealni položaji joge, ki jih lahko 
izvajate ob aromi mešanice Align,  
so Bojevnik II, Trikotnik in Tram

• Med izvajanjem joge spodbuja 
občutke samozavesti, zaupanja  
in prožnos

• Mešanico lahko nanesete na katera 
koli mesta želite pri vadbi joge ali 
kadar koli tekom dneva
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dōTERRA PEACE™
MEŠANICA ZA PONOVNO MOČ 
5 ml

Mešanica dōTERRA Peace™ s 
cvetličnimi in metinimi eteričnimi olji 
vas bo opomnila, da za doseganje 
miru ne rabite biti popolni. Upočasnite 
se, globoko zadihajte in se ponovno 
povežite z zbranim in mirnim sabo.

• Mešanica dōTERRA Peace zajema 
nekaj najbolj sproščujočih in 
pomirjujočih olj, kot so olje sivke, 
majarona, vetiverja in dišeče 
kanange (Ylang Ylang) 

• Spodbuja občutke miru in utehe

Mešanico dōTERRA Peace Touch najdete na 
strani 21

PASTTENSE™
MEŠANICA ZA SPROSTITEV 
NAPETOSTI 
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica za sprostitev napetosti 
PastTense™ vsebuje eterična olja, ki so 
znani po tem, da spodbujajo 
prizemljitev in uravnovešanje čustev. 
Eterična olja v mešanici PastTense, ki 
so znana po spodbujanju sproščenosti 
telesa, hitro spodbudijo občutke 
sproščenosti in umirjenosti.

• Priročna steklenička s kroglico 
omogoča preprost nanos

• Spodbuja uravnovešen učinek  
na čustva in jih prizemlji

dōTERRA PASSION™
MEŠANICA ZA NAVDIH 
5 ml

dōTERRA Passion™ mešanica za navdih 
vsebuje začimbna in zeliščna eterična 
olja, ki bodo v vas znova zanetila 
navdušenje. Z mešanico dōTERRA 
Passion si drznite poskusiti nekaj 
novega ter znova odkrivajte veselje do 
blagoslovov, ki bogatijo vaše življenje.

• Mešanico Passion vzemite v službo 
in spodbudite ustvarjalnost, jasnost 
ter vedoželjnost na delovnem mestu

• Vtrite v zapestja in nad srce skozi 
dan, da bi se počutili navdahnjeno  
in strastno

Mešanico dōTERRA Passion Touch najdete 
na strani 21

GRANULE ON GUARD™
GRANULE ETERIČNIH OLJ 
125 granul

Granule On Guard™ zagotavljajo 
aromatičen odmerek zaščitene 
mešanice eteričnih olj divje 
pomaranče, klinčkov, cimeta, evkalipta 
in rožmarina podjetja dōTERRA, ki jih 
najdete v rastlinskih granulah, ki se 
raztopijo v ustih.

• Uživajte jih v zimskem času, med 
potovanjem ali ko ste obkroženi  
z večjo skupino ljudi

• Omogoča preprost način zaužitja 
mešanice eteričnih olj On Guard

ON GUARD™
MEŠANICA ETERIČNIH OLJ 
15 ml

Mešanica On Guard™ je zaradi svojih 
neverjetnih lastnosti ena najbolj 
priljubljenih mešanic eteričnih olj 
dōTERRA, ki jo morate imeti.  
On Guard je popolna mešanica, ki  
jo morate imeti pri roki skozi vse leto.

• Toplim napitkom in sladicam doda 
topel citrusni okus

• Za zdrav prigrizek narezana jabolka 
namočite v skledo vode in dodajte 
eno kapljico On Guard mešanice 

Mešanico On Guard Touch najdete na strani 21

dōTERRA MOTIVATE™
MEŠANICA ZA SPODBUDO 
5 ml

Vsi kdaj rabimo nekoliko spodbude in 
mešanica dōTERRA Motivate™ nudi 
prav to. Sveža, čista in osvežilna 
mešanica bo spodbudila občutke 
samozavesti, optimizma in odločnosti. 

• Združuje eterična olja citrusov  
in mete

• Olje zjutraj vtrite v podplate in 
poskočno začnite dan

• Spodbuja občutke samozavesti, 
poguma in zaupanja 

Mešanico dōTERRA Motivate Touch najdete 
na strani 21

INTUNE™
MEŠANICA ZA KONCENTRACIJO  
10-ml steklenička s kroglico

Skrbno izbrana eterična olja v mešanici 
olj InTune™ Focus učinkujejo skupaj in 
pripomorejo k zbranosti. 

• Pred opravili nanesite mešanico 
InTune na senca in teme

• Priročna steklenička s kroglico 
omogoča preprost nanos

• Podpira prizadevanja vseh tistih, ki 
se težko zberejo in osredotočijo na 
dano nalogo

HD CLEAR™
TOPIČNA MEŠANICA 
10-ml steklenička s kroglico

Najboljša mešanica za težavno kožo, 
HD Clear™ je sestavljena iz eteričnih  
olj koristnih za kožo, ki bodo koži 
pomagala da delovala in izgledala 
mehka, čista in zdrava.

• Steklenička s kroglico omogoča 
preprost nanos na ciljne predele 

• Spodbuja čist videz kože

• Pomaga kožo ohranjati čisto,  
jasno in navlaženo

dōTERRA FORGIVE™
MEŠANICA ZA OBNOVITEV  
5 ml

Mešanica drevesnih in zeliščnih 
eteričnih olj dōTERRA Forgive™ 
mešanica za obnovitev vam bo 
pomagala, da se naučite, kako 
odpuščati, pozabiti in iti naprej.

• Spodbuja občutek prizemljitve  
v vsakdanjem življenju

• Dviga razpoloženje in daje navdih  
za pozitivno razmišljanje

• Spodbuja občutja zadovoljstva, 
olajšanja in potrpljenja

Mešanico dōTERRA Forgive Touch najdete 
na strani 20

DEEP BLUE™
MEŠANICA ZA POMIRITEV 
5 ml

Mešanica za pomiritev Deep Blue™ 
združuje osem eteričnih olj, ki 
pomirjajo in hladijo sklepe ter mišice. 
Olje zelenke in poprove mete skupaj 
pomirjata kožo, še posebej po 
intenzivni vadbi.

• Hladi in pomirja prizadeta mesta

• Ustvari poživitveno udobno 
izkušnjo masaže

• Mešanica Deep Blue ima pomirjujoč 
učinek, ki lajša bolečine v sklepih in 
hladi mišice

ELEVATION™
MEŠANICA ZA RADOST 
15 ml

Kot pove že njeno ime, je mešanica  
za radost Elevation™ obogatena z 
eteričnimi olji, ki dajejo energijo, 
krepijo in poživljajo.

• Močne učinke eteričnega olja 
Elevation dosežete s topično uporabo

• Spodbuja pozitivno okolje

• Zjutraj z nanosom mešanice 
Elevation na kožo ustvarite pozitivno 
in energično vzdušje

DEEP BLUE™
MEŠANICA ZA POMIRITEV 
10-ml steklenička s kroglico

Zasnovana zato da pomirja in hladi, 
Deep Blue™ služi kot obogatena 
mešanica olj, popolna za masažo po 
dolgem dnevu ali intenzivni vadbi.

• Prednosti mešanice Deep Blue v 
priročni steklenički s kroglico

• Ustvarja učinek sprostitve

• Zagotavlja nežno ugodje na  
mestu nanosa

Mešanico Deep Blue Touch najdete na 
strani 20
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SALUBELLE™
MEŠANICA ZA LEPOTO 
10-ml steklenička s kroglico

Salubelle™ mešanica za lepoto je 
izdelana tako, da podpira in neguje 
kožo, hkrati pa pomaga zmanjšati 
dejavnike, ki pripomorejo k staranju 
kože. Ta edinstvena eterična olja so 
izbrali strokovnjaki, da blagodejno 
delujejo na kožo.

• Ublaži videz kožnih pomanjkljivosti

• Spodbuja mladosten videz kože

• Uporabljajte kot del svoje dnevne in 
večerne rutine za nego obraza

dōTERRA SERENITY™
MEŠANICA ZA POČITEK 
15 ml

Mešanica dōTERRA Serenity™ je 
pomirjujoča mešanica, ki združuje 
eterična olja, ki učinkujejo 
pomirjajoče in blagodejno. 
Mešanica dōTERRA Serenity 
vsebuje eterična olja, znana zaradi 
svoje sposobnosti pomiriti čustva.

• Ob topičnem nanosu mešanice 
Serenity so učinki opazni takoj

• 2–3 kapljice dodajte v kopel s soljo 
Epsom, tako boste doživeli 
sproščujoči in regenerativno izkušnjo

• Ustvarite spokojno okolje za spanec

TERRASHIELD™
MEŠANICA ZA BIVANJE V NARAVI 
15 ml

TerraShield™ mešanica za bivanje v 
naravi je varen pripravek, ki ga lahko 
uporabljajo vsi družinski člani tako v 
naravi kot svojem domu.

• Vzamete jo lahko tudi na kampiranje 
ali na dogodke v naravi

• Združuje eterična olja, ki so že  
dolgo znana po tem, da ščitijo 
 pred zunanjimi vplivi

• Preden greste v naravo, nanesite 
mešanico TerraShield na noge,  
roke in vrat

dōTERRA PURIFY™
MEŠANICA ZA OSVEŽITEV 
15 ml

Uporabniki izdelkov dōTERRA so 
navdušeni nad mešanico dōTERRA 
Purify™, ki vsebuje eterična olja 
limone in limete, znana po svojih 
čistilnih lastnostih, ter tudi olja 
sibirske jelke.

• Mešanica Purify blagodejno deluje 
na razdraženo kožo, saj ima močne 
čistilne lastnosti, ki lahko pomirijo 
draženje kože

• Uporabite mešanico Purify za 
pomiritev in blaženje razdražene 
kože ob ugrizih žuželk in podobno

SMART & SASSY™
MEŠANICA ZA AKTIVNE 
15 ml

Zaščitena mešanica Smart & Sassy™ 
združuje eterična olja grenivke, 
limone, poprove mete, ingverja in 
cimeta ter je odličen dodatek 
napitkom in sladicam.

• Uživanje mešanice Smart & Sassy z 
vodo pred obroki naj postane del 
vaše dnevne rutine

• Odličen dodatek kateri koli pijači  
ali sladici

• Živahna začimbna aroma olja Smart 
& Sassy bo poskrbela za pozitivno 
razpoloženje med intenzivno vadbo

SPREJ TERRASHIELD™
MEŠANICA ZA BIVANJE V NARAVI 
30 ml

Pršilo TerraShield™ vsebuje eterična 
olja in druga rastlinska olja, ki 
zagotavljajo zaščito na prostem. 

• Zaradi priročne stekleničke je sprej 
TerraShield preprosto vzeti s sabo, 
ko greste na pot

• Uporabljajo jo lahko vsi člani družine

ZENDOCRINE™
MEŠANICA ZA PONOVNI ZAGON 
15 ml

Zendocrine™ je popolno olje za vse 
tiste, ki si želite spremeniti svoj 
življenjski slog. Zendocrine 
uporabljajte vsak dan tako, da ga 
enostavno dodate v kozarec vode!

• Kot aroma za živila

• Dodajte eno do dve kapljici 
napitkom iz citrusov, čajem ali vodi

ZENGEST™
MEŠANICA ZA PODPORO 
15 ml

Edinstvena mešanica eteričnih olj 
ingverja, poprove mete, kumine  
in komarčka odpravlja občutek 
nelagodja v želodcu. Olje, ki ga  
morate imeti doma in na poti.

• Po velikem ali težkem obroku 
dodajte 1–2 kapljici v vodo ali čaj

• Pred poletom ali potjo za 
pomirjujoče delovanje v vodo ali  
čaj dodajte 1–2 kapljici mešanice

• Zaužijte jo med potovanjem ali na 
poti, ko potrebujete podporo 

Mešanico ZenGest Touch najdete na strani 21
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MEŠANICA  
dōTERRA FORGIVE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Forgive™ Touch 
vsebuje drevesna in zeliščna eterična olja, 
ki jih najdete v naši zaščiteni mešanici 
dōTERRA Forgive skupaj s frakcioniranim 
kokosovim oljem, ki omogoča nežen nanos 
in preprosto uporabo. Sveža lesna aroma 
dōTERRA Forgive spodbuja občutke 
zadovoljstva, olajšanja in potrpežljivosti

• Priročna in praktična roll-on steklenička

• Spodbuja občutek prizemljitve v 
vsakdanjem življenju

KADILNA BOSVELIJA
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Kadilna bosvelija 
Touch prinaša dobro znane koristi 
eteričnega olja kadilne bosvelije v 
priročni steklenički s kroglico.

• Pomirja kožo in zmanjšuje videz  
kožnih nepravilnosti 

• Spodbuja občutke miru, sproščenosti  
in zadovoljstva

• Pomaga vlažiti in pomlajevati kožo

MEŠANICA  
dōTERRA HOPE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Hope™ Touch je 
posebna mešanica eteričnih olj, ki 
združuje svež vonj bergamotke z dišečo 
kanango (Ylang Ylang) in kadilno 
bosvelijo, in je rahlo sladkana s toplo 
aromo absoluta vanilje.

• Mešanico namesto svoje osebne dišave 
nanesite na zapestja, vrat in na točke, 
kjer je zaznaven srčni utrip

• Hranite jo v torbici in jo nanašajte skozi 
ves dan za dvig razpoloženja

• Priročna steklenička s kroglico za 
preprost nanos skozi ves dan

MEŠANICA OLJ dōTERRA TOUCH™

Iskanje pravilnega ravnovesja med zaščito občutljive kože ob hkratnem zagotavljanju koristi, ki jih imajo eterična 
olja, ni samo vprašanje znanosti, ampak tudi umetnosti. Mešanica dōTERRA Touch je to ravnovesje dosegla. Izdelki 
dōTERRA Touch, ki omogočajo preprost nanos s pomočjo 10-ml stekleničk s kroglico, so popolni za otroke, odrasle 
in zlasti tiste z občutljivo kožo. V koristnih učinkih eteričnih olj lahko s pomočjo teh stekleničk, ki so pripravljene 
na uporabo, začnete uživati takoj. Uživajte v koristnih učinkih mešanice dōTERRA Touch že danes.

MEŠANICA  
dōTERRA ADAPTIV™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Ko začutite potrebo po pomiritvi, je 
dōTERRA Adaptiv™ rešitev za vas. Imejte 
Adaptiv pri roki, da se vam pomaga 
pomiriti v novem okolju ali okoliščinah.  
Za dopolnjujoče rezultate uporabite 
Adaptiv v kombinaciji z Adaptiv Touch.

• Ob nanosu na kožo vam pomaga 
izboljšati razpoloženje

• Hranite to priročno stekleničko s 
kroglico v torbici ali otrokovem 
nahrbtniku za uporabo na poti!

• Pomirja kožo

MEŠANICA dōTERRA AIR™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Ko ste na poti, izkusite koristi mešanice 
dōTERRA Air™, z nežnim in hitrim 
nanosom dōTERRA Air Touch! Osvežilna 
in poživljajoča mešanica ob topičnem 
nanosu na kožo pomirja in sprošča.

• Pomirja čustva

• Spodbuja občutke čistih dihalnih poti

• Uporabljajte v kombinaciji z drugimi 
izdelki dōTERRA Air

MEŠANICA dōTERRA 
BALANCE™  NOVO! 

TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Sveža in lesena aroma mešanice 
dōTERRA Balance™ Touch je popolna, 
kadar želite v svoje življenje vnesti 
harmonijo. Ta priročna mešanica 
dōTERRA Touch Blend je popolna, da  
jo imate pri roki doma ali na poti.

• Zasnovana je zasnovana iz eteričnih olj, 
ki ugodno vplivajo na čustva ter 
ustvarjajo umirjenost ter dobro počutje

• V mešanici so združena eterična olja 
smreke, rožnega lesa, maroške kamilice, 
modre kamilice in kadilne bosvelije

MEŠANICA  
dōTERRA CHEER™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Cheer™ Touch 
združuje frakcionirano kokosovo olje s 
sončno in svežo aromo dōTERRA Cheer 
mešanice za razvedritev. Mešanica za 
razvedritev dōTERRA Cheer Touch  
vam bo kot žarek sonca prinesla  
mero pozitivnosti. 

• Okrepi občutke sreče in pozitivne 
naravnanosti med masažo

• Olje pačulija lahko ob topičnem nanosu 
na kožo spodbuja občutek optimizma,  
ki bo dvignil vaše razpoloženje 

MEŠANICA  
dōTERRA CONSOLE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Console™ Touch 
spodbuja občutke ugodja in upanja. 
Mešanica za umiritev dōTERRA Console 
Touch v vaše življenje znova vnese 
veselje in srečo.

• Nanesite za spodbujanje upanja

• Prednosti mešanice dōTERRA Console  
v priročni steklenički s kroglico

• Združuje eterična olja kadilne bosvelije, 
pačulija, dišeče kanange (Ylang Ylang), 
labdanuma, amyrisa, sandalovine, 
vrtnice, oljkovca

MEŠANICA DEEP BLUE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Izkusite koristi zaščitene mešanice 
eteričnih olj Deep Blue™ v nežni formuli,  
ki je popolna tako za otroke kot odrasle.

• Ob nanosu na kožo ustvarja topel 
ščemeč občutek

• Uporabite za sproščujočo masažo za 
poživitev po napornem dnevu

• Mešanico shranite v športni torbi,  
da vam bo vedno pri roki
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MEŠANICA  
dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Motivate™ Touch  
vam bo pomagala odkriti vašo 
ustvarjalnost in najti pogum, ki izvira iz 
vašega ponovnega zaupanja vase.

• Spodbuja občutke samozavesti, 
poguma in zaupanja 

• dōTERRA Motivate mešanico eteričnih 
olj sestavljajo olja, ki navdihujejo čute

• Združuje eterična olja citrusov in mete

MEŠANICA ON GUARD™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Uživajte v edinstveni aromi in učinkovitih 
prednostih mešanice eteričnih olj  
On Guard™ v priročni steklenički s  
kroglico za preprost nanos.

• Popolna tako za otroke kot odrasle

• Mešanico On Guard Touch zjutraj ali 
zvečer nanesite na zapestja in točke,  
kjer je zaznaven srčni utrip

• Priročna in praktična steklenička s 
kroglico je odličen sopotnik na poti

MEŠANICA ORIGANO 
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

dōTERRA Origano Touch ponuja nežno 
možnost za tiste z občutljivo kožo, da 
uživajo znane prednosti eteričnega olja  
iz origana.

• Mešanico Origano Touch nanesite na 
kožne nepravilnosti

• Vtrite v podplate in občutite koristne 
učinke eteričnega olja origana

• Vsakodnevna uporaba origana bo 
zmanjšala videz kožnih nepravilnosti

MEŠANICA  
dōTERRA PASSION™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Passion™ Touch 
združuje frakcionirano kokosovo olje z 
začimbno in zeliščno mešanico eteričnih 
olj dōTERRA Passion, da vam pomaga 
znova najti veselje v življenju.

• Združuje frakcionirano kokosovo olje, olje 
kardamoma, cimeta, ingverja, klinčkov, 
sandalovine, jasmina, vanilje in damiane 

• Mešanica za navdih z radostno in 
navdušujočo aromo, kadar se  
nanese topično

• dōTERRA Passion prihaja v priročni 
steklenički s kroglico

MEŠANICA dōTERRA 
PEACE™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica za ponovno moč dōTERRA 
Peace™ Touch cvetličnimi in metinimi 
eteričnimi olji vas bo opomnila, da vam 
za dosego miru ni treba biti popolni. 
Upočasnite se, globoko zadihajte in se 
ponovno povežite z zbranim in  
mirnim sabo.

• Spodbuja občutke miru, ponovne moči 
in zadovoljstva

• Ustvarja prijetno aromo, idealno za 
meditacijo in izvajanje joge, kadar se 
nanese topično

• Uporabite za blagodejno masažo

MEŠANICA  
POPROVA META
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Poprova meta Touch 
združuje eterično olje poprove mete in 
frakcioniranega kokosovega olja za 
številne pozitivne topične učinke na kožo.

• Poživi in okrepi čutila

• Nanesite med učenjem ali ko se zbudite 
ter poskrbite za jutranjo osvežitev

• Priročna steklenička s kroglico je 
idealna za na pot 

MEŠANICA ČAJEVEC 
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Popolno ravnovesje eteričnega olja 
čajevca in frakcioniranega kokosovega 
olja vsebuje dōTERRA Čajevec Touch, 
zaradi česar je idealen za uporabo na 
nežni in občutljivi koži.

• Znano je po svojem čistilnem in 
pomlajevalnem učinku za kožo

• Spodbuja krepilne in poživljajoče  
učinke na lase, kožo in nohte na rokah

• Pomirja razdraženo kožo

MEŠANICA  
dōTERRA WHISPER™  NOVO! 

TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Vsako eterično olje v mešanici ustvari 
vabljivo aromo na svoj način, v 
kombinaciji pa ta olja ustvarijo prav 
posebno vonjavo, ki spodbudi čute  
tako tistega, ki jo uporablja, kot tistega,  
ki jo zavonja. 

• Zagotavlja toplo in mošusno aromo,  
ki pri topičnem nanosu zapelje in 
premami čute

• Pri nanosu na kožo se topli, mehki in 
cvetlični vonji dopolnijo z močnimi in 
dinamičnimi eteričnimi olji, kot so  
olje vrtnice, havajske sandalovine  
in bergamotke

MEŠANICA ZENGEST™
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica ZenGest™ Touch je razredčena  
s frakcioniranim kokosovim oljem 
dōTERRA, zato je nežna do občutljive 
kože. Priročna steklenička s kroglico 
omogoča, da mešanico ZenGest Touch 
uporabljate doma ali na poti.

• Edinstvena mešanica eteričnih olj 
ingverja, komarčka in koriandra

• Po velikem ali težkem obroku nanesite 
mešanico na trebuh ali stopala

• Med potovanjem jo imejte pri roki za 
podporo, ko jo potrebujete
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CVETLIČNA ETERIČNA OLJA 
dōTERRA TOUCH™

Najbolj zaželena darila narave, cvetlična eterična olja z močnimi učinki, še nikoli niso bila preprostejša in 
priročnejša za uporabo. Ustvarite svojo osebno dišavo, poskrbite za pozitivno ozračje ali ohranite zdrav 
videz kože z nanosom posamičnega olja ali preprostim kombiniranjem teh dragocenih olj.

dōTERRA TOUCH | CVETLIČNA ETERIČNA OLJA



MEŠANICA SMILJ  NOVO! 

TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Smilj, ki ga zaradi pomlajevalnih koristi  
za kožo imenujejo tudi večni cvet ali 
nesmrtnica, se pogosto uporablja v 
kozmetičnih izdelkih proti staranju kože.

• Spodbuja čist videz kože zahvaljujoč 
njegovim lastnostim, ki obnavljajo  
in pomirjajo

• Zagotavlja vonj po medu, ki pri topičnem 
nanosu ustvarja občutek pomiritve

MEŠANICA JASMIN
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Občutite priljubljeno dišavo in številne 
kozmetične koristi jasminovega olja v 
mešanici v priročni steklenički s kroglico. 

• Zmanjša videz kožnih nepravilnosti 

• Lahko se uporablja kot osebna dišava

• Za zdrav videz kože jo vključite v svojo 
rutino za nego kože

MEŠANICA SIVKA
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

dōTERRA Sivka Touch je olje široke 
uporabe zaradi njegovih pomirjujočih 
lastnosti, saj kožo pomirja in hkrati 
spodbuja občutke sproščenosti.

• Pomirja občasno razdraženo kožo

• Za blagodejen vpliv nanesite s  
kroglico na kožo

• Uporabite jo za spodbujanje občutkov 
umirjenosti in sproščenosti

MEŠANICA MAGNOLIA 
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Eterično olje magnolije s sadno in 
cvetlično aromo spodbuja občutek 
pomirjenosti. Mešanica Magnolija  
Touch s frakcioniranim kokosovim oljem 
vlaži kožo in nanjo deluje pomirjujoče. 

• Topično ga lahko kombinirate z 
bergamotko ali dišečo kanango  
(ylang ylang) in tako poskrbite  
za zdrav videz kože

• Nanesite na kožo za spodbujanje 
občutka umirjenosti in sproščenosti

MEŠANICA NEROLI
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica Neroli Touch pomirja kožo in 
zmanjšuje videz kožnih nepravilnosti. 
Olje nerolija je prav tako znano po tem, 
da spodbuja sproščanje in izboljšanje 
razpoloženja. 

• Spodbuja pozitivno razpoloženje 

• Pomirja kožo

• Spodbuja sprostitev

MEŠANICA VRTNICA
TOUCH
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica Vrtnica Touch zagotavlja 
cenovno dostopen in priročen način 
uživanja v učinkih eteričnega olja  
vrtnice, enega najdragocenejših  
eteričnih olj na svetu.

• Mešanica Vrtnica Touch je v steklenički  
s kroglico dostopna in priročna

• Pomaga uravnavati raven vlage v koži, 
kar ji daje čudovit videz 

• Nanesite jo na vrat in zapestja za sladko 
in cvetlično osebno dišavo 
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FAMILY ESSENTIALS PAKET  
(MALA DRUŽINSKA LEKARNA) TOP SELLER

dōTERRA Family Essentials paket (mala družinska lekarna) vsebuje 10 
eteričnih olj in mešanic, ki jih mora imeti pri roki vsak starš. Izkusite 
neskončne načine, na katere lahko eterična olja dōTERRA CPTG™ 
pomagajo vam in vaši družini. 

• Deset 5-ml stekleničk eteričnih olj in mešanic
    Sivka 

Limona 
Poprova meta 
Čajevec

    Origano 
Kadilna bosvelija  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA je oblikovala izbor kompletov in zbirk eteričnih olj, ki so zasnovani tako, da prinesejo eterična 
olja v vsako gospodinjstvo. Vsak komplet vključuje skrbno izbrana olja, nežno destilirana iz rastlin, ki jih 
ustrezno negujejo in obirajo, da izpolnjujejo stroge standarde čistosti in moči dōTERRA. Uživajte v ciljnih 
prednostih vaših najljubših posameznih eteričnih olj in mešanic v enem priročnem paketu.

PAKETI IN KOLEKCIJE

PAKETI IN KOLEKCIJE



PAKET dōTERRA TOUCH™
Vključno z devetimi najbolj priljubljenimi eteričnimi olji (sivka, poprova 
meta, kadilna bosvelija, čajevec, ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, 
origano in Deep Blue) je naš dōTERRA TouchTM paket priročen nakup za 
podporo potrebam celotne družine.

• Devet 10-ml stekleničk s kroglico, polnih eteričnih olj in mešanic
   Sivka
   Poprova meta 

Kadilna bosvelija  

Čajevec  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Origano          
Deep Blue™ 

dōTERRA JOGA KOLEKCIJA
Ekskluzivna trojica mešanic eteričnih olj CPTG™, ki jih je družba 
dōTERRA zasnovala za jogija v vas. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align 
indōTERRA Arise so popolne mešanice za izboljšanje vašega življenja in 
treninga joge. Te mešanice zagotavljajo arome, ki vas med krepitvijo in 
raztezanjem vašega telesa ob vsakem vdihu umirijo, vam pomagajo 
vzpostaviti zbranost ter poživijo vašega duha.

• Tri 5-ml stekleničke
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

PAKET dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
TOP SELLER

Vsaka občutljiva mešanica v tem paketu vsebuje eterična olja CPTG™ 
certificirana čista testirana olja, ki vam lahko prinašajo pomoč ves dan.   

• Šest 5-ml stekleničk eteričnih olj in mešanic
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

PAKET dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ 
TOUCH
Linija dōTERRA Essential AromaticsTM Touch vsebuje šest edinstvenih 
mešanic eteričnih olj v kombinaciji s frakcioniranim kokosovim oljem v 
10-mililitrskih stekleničkah s kroglico za priročen in nežen topičen nanos. 
Te zaščitene mešanice so namenjene zagotavljanju koristi za celotno 
družino in lahko jih nanesete na določene točke na telesu, tako pa vam 
bodo pomagale ves dan. 

• Šest 10-ml stekleničk eteričnih olj in mešanic s kroglico
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
MEŠANICA ZA POGUM
10-ml steklenička s kroglico

S svetlo in toplo aromo je dōTERRA 
Brave™ popolna mešanica, če se želite 
poživiti in opogumiti, ko se počutite 
nemotivirane.

• Vsebuje olja divje pomaranče, amyrisa, 
dišečega oljkovca in cimeta, osnova pa 
je frakcionirano kokosovo olje 

• Mešanico za pogum Brave lahko 
uporabljate ves dan za spodbujanje 
občutka samozavesti 

• Mešanico Brave uporabite tudi, preden 
se spopadete z novimi ali drugačnimi 
situacijami, saj bo v vas vzbudila pogum 
in samozavest 

dōTERRA CALMER™  
MEŠANICA ZA POČITEK
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Calmer™ za počitek 
spodbuja mirno vzdušje in čas za spanje 
spremeni v mirno in dobrodošlo izkušnjo.

• Vsebuje eterična olja sivke, kanange, 
lesa Buda in rimske kamilice, osnova  
pa je frakcionirano kokosovo olje 

• Nanesite s kroglico na kožo, da 
spodbudite občutek sproščenosti  
in mirnega vzdušja 

• Večkrat na dan nanesite mešanico 
Calmer in spodbudite občutek 
umirjenosti

dōTERRA RESCUER™  
MEŠANICA ZA POMIRITEV
10-ml steklenička s kroglico

Mešanico za pomiritev dōTERRA 
Rescuer™ nanesite po napornem in 
aktivnem dnevu, da si zagotovite  
občutek sprostitve.

• Vsebuje eterična olja sivke, zelene mete, 
copaibe in Zantoxyluma, osnova pa je 
frakcionirano kokosovo olje 

• Mešanica Rescuer združuje olja, ki 
pomagajo zmanjšati občutek napetosti

• Vtrite jo v ramena, vrat in hrbet za 
pomirjujoč občutek

dōTERRA 
KIDS COLLECTION PAKET
Ne glede na to, ali so eterična olja za vas nekaj novega ali ste že strokovnjak zanje, je kolekcija Kids Collection 
popolna, saj vsebuje eterična olja za celo telo, oblikovana pa je za krepitev samozavesti staršev in negovalcev pri 
skrbi za dobro počutje svojih najmlajših. 

Oblikovana je bila posebej za razvijanje telesa, duha in čustev. Vsebuje mešanico skrbno uravnoteženih olj, ki imajo 
blagodejne učinke in so nežni do občutljive otroške kože.

dōTERRA KIDS COLLECTION PAKET
Paket vključuje:
• Sedem 10-ml stekleničk eteričnih olj in mešanic s kroglico

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Sedem silikonskih pokrovčkov z zaponkami
• Ilustrirane kartice z navodili
• Nosilna torbica z zaponko
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dōTERRA THINKER™  
MEŠANICA ZA 
OSREDOTOČENJE 
10-ml steklenička s kroglico

Vključite mešanico dōTERRA Thinker™  
v vsakodnevno učno rutino in ustvarite 
ugodno ter pozitivno okolje, ki bo 
spodbudilo ustvarjalnost in 
osredotočenost.

• Vsebuje eterična olja vetiverja, 
klementine, poprove mete in rožmarina, 
osnova pa je frakcionirano kokosovo olje 

• Za zbranost jo nanesite pred učenjem  
ali delom na zahtevnem projektu

• S pomočjo valjčka jo nanesite na 
zapestja in roke ter vdihnite za 
spodbuditev občutka zbranosti 

dōTERRA STEADY™  
MEŠANICA ZA 
URAVNOTEŽENJE
10-ml steklenička s kroglico

Ima blagodejen učinek na kožo in hkrati 
dviguje razpoloženje, zato je mešanica 
dōTERRA Steady™ odlična za vsak dan.

• Vsebuje eterična olja amyrisa, 
balzamovca, koriandra in magnolije, 
osnova pa je frakcionirano kokosovo olje 

• Mešanica za uravnoteženje Steady s 
svojo mehko, vabljivo in nekoliko sadno 
aromo spodbuja blagodejne občutke,  
ko jo nanesete topično

• Mešanica spodbuja občutke pomirjenosti 
in zagotavlja uravnoteženje razpoloženja

dōTERRA STRONGER™  
MEŠANICA ZA ZAŠČITO
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Stronger™ je 
mešanica za vsakodnevno odpornost ali 
za trenutke, ko se ne počutite najbolje.

• Vsebuje eterična olja cedre, tropske 
verbene in kadilne bosvelije ter izvleček 
vrtnice, osnova pa je frakcionirano 
kokosovo olje  

• Nanesite jo na roke, kolena in stopala 
po dolgem in aktivnem dnevu

• Ohranja zdrav videz kože

dōTERRA TAMER™  
MEŠANICA ZA PREBAVO
10-ml steklenička s kroglico

dōTERRA Tamer™ vsebuje edinstvene 
koristi eteričnih olj CPTG™, recimo zeleno 
meto, japonsko poprovo meto in ingver, 
vse to v bazi frakcioniranega kokosovega 
olja dōTERRA. Skupaj ta olja pomagajo 
pri dobrem počutju po velikem obroku.

• Pomirjevalna aroma pomaga pri  
udobju željenega predela takrat, ko  
to najbolj potrebujete

• Zagotavlja sproščujočo masažo trebuha

• Steklenička s kroglico omogoča preprost 
nanos na ciljne predele 
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Kaj je 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ je preprosta metoda uporabe eteričnih olj korak za korakom s topično 
uporabo za globoko splošno izkušnjo wellnessa. 

AromaTouch Technique paket vključuje 5-ml stekleničke dōTERRA Balance™ mešanice za prizemljitev, sivke, 
čajevca, On Guard™ mešanice eteričnih olj, AromaTouch™ mešanice za masaže, Deep Blue™ mešanice za 
pomiritev, divje pomaranče, poprove mete in steklenico frakcioniranega kokosovega olja. AromaTouch Technique 
je enako privlačna za nove uporabnike kot licencirane strokovnjake in predstavlja novo vznemirljivo obdobje 
uporabe in koristi eteričnih olj.

»Rada delim in poučujem AromaTouch Technique. Vsi so presenečeni, kako globoko sproščeno se počutijo 
na koncu. Prednost je tudi, da ob posredovanju olj naprej olja tudi dobiš.«  
Becky B., Northampton, Združeno kraljestvo

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH™ TECHNIQUE PAKET
Okrepite ugodne vplive eteričnih olj s certifikatom CPTG™ tako, 

da AromaTouch Technique vključite v svoje vsakodnevne 

wellness rituale. Ta paket vsebuje 5-mililitrske stekleničke 

osmih olj s certifikatom CPTG™, ki se uporabljajo pri izvajanju 

AromaTouch Technique, ter škatlico AromaTouch Technique. 

Ob nakupu tega paketa boste prejeli tudi dōTERRA 

frakcionirano kokosovo olje.

1. KORAK 2. KORAK 3. KORAK 4. KORAK

™
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Difuzorji dōTERRA so zasnovani tako, da prinašajo optimalno sprostitev in druge neverjetne koristi. So 
uporabnikom prijazne naprave za družino in dom. Z razprševanjem svojih najljubših eteričnih olj s certifikatom 
CPTG™ vsak prostor spremenite v vedro in poživljajoče okolje.

DIFUZORJI

DIFUZORJI

dōTERRA VOLO™ DIFUZOR  NOVO!    
Čudovit ultrazvočni difuzor dōTERRA Volo™ v videzu 
oniksa in marmorja je kot nalašč za kateri koli prostor 
doma ali v pisarni. Volo difuzor ima ročno oblikovan 
pokrov iz poliestrske smole v imitaciji kamna s 
karirastim vzorcem po meri, na voljo pa je tudi z 
možnostjo osvetlitev: brez svetlobe, topla svetloba  
in svetla oranžna svetloba.

• Enourne, triurne in šesturne nastavitve tudi pri uporabi 
največjega izpusta meglice

• Do 14 ur pri najmanjšem izpustu meglice

dōTERRA DAWN™ AROMATSKI  
VLAŽILNIK ZRAKA  NOVO! 

dōTERRA Dawn™ aromatski vlažilnik zraka je zasnovan 
tako, da ustvari najvišjo raven udobja v vsakem 
prostoru. Njegov način pametnega stanja mirovanja 
vzdržuje idealno raven vlažnosti vso noč in pomaga 
ustvariti popolno okolje za dober spanec.

• Neprekinjeno razpršuje do 22 ur
• Dodajte vodo in eterična olja, ne da bi morali  

odstraniti kakršne koli pokrove
• Nizka raven hrupa
• Samodejni varnostni izklop
• Mere: 15 × 27 cm
• Kapaciteta vode: 1,8 l



PILōT™ DIFUZOR   
Priročen in ne da bi delal nered je Pilōt™ idealen za 
manjše prostore. Kompaktna, nevtralna oblika difuzorja 
dopolnjuje vsako okolje.

• Baterija je polnilna, zato vam ni treba skrbeti,  
ali boste našli kakšno vtičnico

• Prilagodljivo delovanje – štiri ure neprekinjeno  
in do osem ur s prekinitvami

• Odgovorno ustvarjen z okolju prijaznimi materiali

dōTERRA LUMO™ DIFUZOR  
Spremenite katero koli sobo v mirno ali vznemirljivo 
okolje, tako da razpršujete eterična olja CPTG™ s 
prilagodljivim ultrazvočnim difuzorjem, ki ga je 
navdihnila narava. Difuzorju je priložena mešanica 
dōTERRA Serenity™ mešanica za počitek. 

• Sedem barvnih možnosti osvetlitve
• Prilagodljivo delovanje – 2 ali 5 ur neprekinjenega 

delovanja, 10 ur prekinjenega delovanja (4 minute 
deluje/4 minute miruje)

• Doseg do 50 m2

dōTERRA PETAL™ 2.0 DIFUZOR  

dōTERRA Petal™ difuzor je majhen, uporabniku prijazen 
difuzor, ki prinaša številne koristi. Ta priročen difuzor je 
stabilen, lahek in preprost za uporabo.

• Stalno delovanje difuzorja 2 uri in 6 ur ter 12 ur 
prekinjenega delovanja (5 minut deluje, 5 minut miruje)

• Dodatna LED-osvetlitev
• Ultra fina meglica z dosegom do 33 m2

dōTERRA ROAM™ DIFUZOR  NOVO! 

Zunanje ohišje dōTERRA Roam™ difuzorja je izdelano  
iz naravnega loščenega mletega kamna, zaradi česar  
je vsak difuzor edinstven. Preostali deli difuzorja so 
izdelani iz okolju prijazne popotrošniške reciklirane 
smole, ki prispeva k njegovi preprosti in naravni lepoti. 

• Možnost brezžične uporabe z napajanjem baterij 
(baterijska polnilna podloga je priložena)

• Omogoča tako stalno kot prekinjajočo difuzijo  
(5 minut deluje, 5 minut počiva)

• Ustvarja nežno meglico za prostor velikosti do 25 m2 

in ima rezervoar s prostornino 100 ml

31

D
IFU

ZO
R

JI



32  VODNIK PO IZDELKIH

dōTERRA 
BABY 
Izdelki iz kolekcije dōTERRA Baby so izdelki, ki na varen in učinkovit način poskrbijo za mehke laske in 
občutljivo kožo vašega dojenčka. Izdelke smo zasnovali z mislijo na vašega dojenčka.
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KREMA ZA OTROŠKO RITKO 
dōTERRA  
60 g

Varna in učinkovita krema za otroško ritko dōTERRA 
Baby se zlahka razmaže po občutljivi koži in jo pomaga 
zdraviti in preprečiti plenični izpuščaj. Obogatena z 
edinstveno mešanico eteričnih olj CPTG™ sivke, semen 
korenja in čajevca pomaga krema za otrpško ritko 
dōTERRA Baby pomiriti in ohranjati zdrav videz kože. 
Poleg tega bogato karitejevo maslo muyao deluje 
vlažilno, koža pa ostane mehka in gladka. Zaščitite svoje 
malčke s to nežno kremo, zasnovano posebej za nežno 
kožo dojenčkov.

• Eterična olja CPTG™ sivke, semen korenja in čajevca 
pomagajo pomiriti kožo in ohranjati njen zdrav videz

• Hitro se vpije v občutljivo kožo in jo tako pomaga 
zdraviti in preprečiti plenični izpuščaj

• Skrbno zasnovana za občutljivo kožo dojenčkov

OTROŠKI ŠAMPON ZA LASE IN TELO 
dōTERRA  
295 ml

Otroški šampon za lase in telo dōTERRA je varen, 
učinkovit način umivanja dojenčkov od glave do 
njihovih drobnih prstkov. V tej peneči formuli brez solz 
so združene preproste in nežne sestavine. Pomirjujoča 
mešanica izvlečka vanilije ter eteričnih olj sivke in 
rimske kamilice CPTG™, po kateri tako malčki kot 
majhni in veliki otroci dišijo kot dojenčki. S priročno 
črpalko za preprosto uporabo je kopanje i otroškim 
šamponom za lase in telo dōTERRA Baby enostavno in 
vam omogoča več časa za igro z vašimi malčki v kadi.

• Vsebuje pomirjujočo mešanico izvlečka vanilje z 
eteričnimi olji CPTG™ sivke in rimske kamilice

• Preproste in nežne sestavine
• Formula brez solz



DEODORANT dōTERRA 
dōTERRA je ustvarila varne in učinkovite deodorante, ki vam bodo pomagali zmagati v boju proti vročini, obenem 
pa bodo ves dan poskrbeli za svežino. Ne glede na to, ali se igrate z otroki, lovite avtobus ali trenirate za naslednji 
polmaraton, boste vse to zdaj počeli malce lažje.
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DEZODORANT dōTERRA, 
OBOGATEN Z MEŠANICO  
dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Naš deodorant, obogaten z eteričnim oljem dōTERRA 
Balance™ združuje sodo bikarbono za aktivno zaščito 
pred vonjavami in tapioko, ki vpija vlago, za dolgotrajen 
občutek svežine. 

• Vsebuje eterična olja smreke, listov rožnega lesa, 
kadilne bosvelije, maroške kamilice, prave kamilice  
in oljkovca s certifikatom CPTG™

• Tapiokin škrob pomaga vpijati vlago pod pazduho  
in ves dan skrbi za občutek svežine in suhosti

• Soda bikarbona pomaga nevtralizirati in 
preprečevati vonjave

DEZODORANT dōTERRA, 
OBOGATEN Z MEŠANICO CITRUS BLISS™ 
75 g

Naš deodorant, obogaten z eteričnim oljem Citrus 
Bliss™, vsebuje zaščiteno mešanico eteričnih  
olj v kombinaciji s sodo bikarbono za aktivno zaščito 
pred neprijetnim vonjem, medtem ko tapioka vpija 
vlago za dolgotrajno svežino.

• Vsebuje eterična olja iz lupin divje pomaranče, 
limone, grenivke, limete, mandarine, tangerine, 
klementine in bergamotke s certifikatom CPTG™

• Tapiokin škrob pomaga vpijati vlago pod pazduho  
in ves dan skrbi za občutek svežine in suhosti

• Soda bikarbona pomaga nevtralizirati in 
preprečevati vonjave

DEZODORANT dōTERRA, 
OBOGATEN Z AMERIŠKO DUGLAZIJO  
IN GRŠKO POMARANČO 
75 g

Ta nežen deodorant vsebuje dōTERRA CPTG™ 
eterična olja duglazije in grške pomaranče. Ti eterični 
olji sta kombinirani tudi z magnezijem, ki pomaga 
aktivno ščititi pred vonjavami, in tapioko, ki pomaga 
vpijati vlago za ohranjanje dolgotrajne svežine.

• Vsebuje eterična olja CPTG, in sicer duglazije in 
grške pomaranče, ki pomagata spodbujati pozitivno, 
energično razpoloženje skozi ves dan

• Tapiokin škrob pomaga vpijati vlago pod pazduho  
in ves dan skrbi za občutek svežine in suhosti

• Magnezij ščiti pred vonjavami
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VEGANSKE KAPSULE 
160 kapsul

Svojemu režimu prehranskih dopolnil  
z eteričnimi olji dodajte vegetarijanske 
kapsule, ki se hitro in preprosto 
absorbirajo.

• Brez konzervansov, želatine, pšenice, 
sladkorja, škroba, mlečnih izdelkov  
in živalskih proizvodov

• Izdelane iz inertnih rastlinskih sestavin

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

FRAKCIONIRANO  
KOKOSOVO OLJE 
115 ml

Idealno za kombiniranje z eteričnimi olji za 
topično uporabo. 

• Peresno lahka tekstura
• Popolnoma topno v vseh eteričnih oljih; 

brez vonja, brez barve, ne pušča madežev

dōTERRA SPA  
LOSJON ZA ROKE IN TELO 
200 ml

Razvajajte svojo kožo z losjonom za roke in telo 
dōTERRA SPA – lahko in nemastno formulo, ki vsebuje 
jojobino olje in olje makadamije, maslo murumuru in 
maslo cupuaçu ter negovalne rastlinske izvlečke.

• Za edinstveno aromatično doživetje jo preprosto 
zmešajte s svojim najljubšim eteričnim oljem

• Sončnično olje in olje makadamije sta znana po 
svojih izjemnih vlažilnih lastnostih in sposobnosti 
zadrževanja vlage v koži

GLAVNA UPORABA
Koristi CPTGTM eteričnih olj lahko uporabnik izkusi na več načinov. dōTERRA pomaga pri spodbujanju 
različnih možnosti uporabe eteričnih olj v njihovih različnih oblikah tako, da zagotavlja kakovostne izdelke, 
ki sledijo tako tradicionalnim in zgodovinskim načinom uporabe kot tudi sodobnim, kot so najsodobnejši 
difuzorji. Različni načini uporabe lahko ponujajo tudi edinstveno in vznemirljivo izkušnjo z vsakim oljem. 
Za varno uporabo upoštevajte priporočila za uporabo.

LOSJON ZA ROKE IN TELO 
dōTERRA SPA– 3 KOM 
tri tube po 200 ml

GLAVNA UPORABA



CORRECT-X™ MAZILO 
15 ml

Correct-X™ je večnamensko mazilo, ki 
pomaga miriti in ohranja kožo čisto, ko  
ta okreva po poškodbi. To mazilo, ki ne 
vsebuje petroleja in konzervansov, je 
nežno in ne draži, zato je idealno za 
občutljivo kožo.

• Varna in preprosta uporaba
• Vsebuje CPTG™-certificirana eterična 

olja kadilne bosvelije, smilja, čajevca, 
cedre in sivke

OSEBNA NEGA
dōTERRA svojim uporabnikom pomaga, da se spoprimejo z vsakdanjimi čustvi in hkrati spodbujajo izkušnjo 
osebne nege telesa s pomočjo eteričnih olj. Cilj vsakega dōTERRA izdelka je nahraniti kožo, in uporabnikom 
olajšati pot do njihovega cilja.

INGVERJEVI BONBONI   
30 pastil

Ingverjevi bonboni dōTERRA prinašajo 
prednosti eteričnega olja ingverja s 
certifikatom CPTG™ v priročni naravni 
pastili. Sladek in rahlo oster okus ingverja 
ter dodatek eteričnega olja limone, ki 
pripomore k pozitivnim učinkom, dajeta 
pastili izjemen okus. 

• Priročna, okusna pastila
• Združuje prednosti eteričnih olj 

limone in ingverja
• Preprosta za uporabo na poti in takrat, 

ko jo najbolj potrebujete
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IZDELKI dōTERRA AIR™

Globoko dihanje čisti, osvobaja in poživlja. Povzdigne duha in telo napolni z energijo. Je bistvo življenja, zagotovilo 
vitalnosti. Izjemna mešanica eteričnih olj, ki jih najdemo v mešanici dōTERRA Air™, pomaga ohranjati občutke 
čistih dihalnih poti in lahkega dihanja ter pomaga, da se počutite udobno skozi vse leto.



dōTERRA AIR™
MEŠANICA ETERIČNIH OLJ 
15 ml

Osvežilna in poživljajoča mešanica ob topičnem nanosu 
na kožo pomirja in sprošča. Mešanica dōTERRA Air™ je 
obogatena s kombinacijo olj, ki hladijo in poživijo telo 
ter poskrbijo za lažje dihanje.

• Vsebuje eterična olja lovorjevega lista, poprove mete, 
evkalipta, čajevca, limone, ravensare in kardamoma

• Lahko pomaga k ublažitvi vplivov letnega časa
• Spodbuja spokojen spanec

Mešanico dōTERRA Air Touch najdete na strani 20

BONBONI dōTERRA AIR™ 
30 pastil

V teh priročnih in okusnih pastilah lahko najdete vse 
prednosti izbranih eteričnih olj s certifikatom CPTG™  
iz mešanice dōTERRA Air™.

• Zaščitena mešanica vsebuje eterična olja  
limone, poprove mete, evkalipta, timijana,  
melise in kardamoma

• Uporabite kot hitro in priročno alternativo  
mešanici dōTERRA Air

• Vedno jih imejte pri roki v torbici ali potovalni  
torbi za ciljno podporo na poti

dōTERRA AIR™ HLAPLJIVI STIK 
12,5 g

Uživajte v hitrem vpijanju in preprostem nanosu 
hlapljivega stika dōTERRA Air™. To edinstveno 
metodo nanašanja mešanice eteričnih olj dōTERRA 
Air lahko uporabljate kadar koli in kjer koli.

• Ustvarja paro, ki poživlja
• Ima hladilen in pomirjujoč učinek pri topičnem nanosu
• Hiter in priročen sistem nanašanja 
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IZDELKI DEEP BLUE™ 
Pomirjujoča kombinacija eteričnih olj CPTG™ zelenke, kafrovca, poprove mete, dišeče kanange (Ylang 
Ylang), smilja, maroške kamilice, nemške kamilice in oljkovca je to, iz česar je ustvarjena zaščitena mešanica 
Deep Blue™. Izdelki Deep Blue, ki so na voljo v obliki kreme, v steklenički s kroglico, zagotavljajo blaženje 
in učinkujejo ciljno.

IZDELKI DEEP BLUE



KREMA DEEP BLUE™
KREMA ZA POMIRITEV
120 ml

Deep Blue™ mazilo, ki je obogateno z Deep Blue 
mešanico za pomiritev, je zelo priljubljeno med športniki.

• Vsebuje zaščiteno mešanico eteričnih olj Deep Blue  
in druge izjemno učinkovite sestavine

• Zasnovana za pomiritev, sprostitev in naravno 
odpravo bolečin na problematičnih predelih

• Mešanica kožo vlaži in mehča, da je ta mehka  
in nemastna

VZORCI DEEP BLUE™ KREME 
Deset 2-ml vzorcev

Izkoristite vse prednosti izdelka Deep Blue™ kreme v 
priročni embalaži z desetimi vzorci. Uživajte v deljenju 
blažilnega učinka izdelka z drugimi na športnih 
dogodkih, v fitnesu ali na poti.

• Deep Blue mešanica za pomiritev
• Preprosto jih lahko delite z drugimi in so priročno 

pakirani za na pot

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 rastlinskih kapsul

Linija Deep Blue™ ima sedaj prehransko dopolnilo,  
ki vsebuje izjemno močne polifenole.

• Vsebuje formulo izvlečka kadilne bosvelije s 
prijavljenim patentom

• Vsebuje zaščitene, standardizirane izvlečke ingverja, 
kurkumina, resveratrola in drugih polifenolov za 
pomiritev in ugodje

DEEP BLUE™  TOP SELLER

MEŠANICA ZA POMIRITEV
5 ml | 10-ml steklenička s kroglico

Sinergijska mešanica eteričnih olj Deep Blue™ s 
certifikatom CPTG™ ob nanosu poskrbi za topel, 
ščemeč občutek na koži.

• Vsebuje eterična olja zelenke, kafre, poprove mete, 
maroške kamilice, nemške kamilice, dišeče kanange 
(Ylang Ylang), smilja in oljkovca

• Nanesite s sproščujočo masažo 

Mešanico Deep Blue Touch najdete na strani 20
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IZDELKI dōTERRA SERENITY™

dōTERRA Serenity™ mešanica za počitek združuje eterična olja, ki učinkujejo pomirjajoče in blagodejno. Učinke 
te pomirjajoče mešanice boste začutili takoj, saj vas bodo ponesli v stanje blaženega miru. dōTERRA Serenity 
mešanica za počitek združuje eterična olja, ki so znana po svoji zmožnosti, da ublažiijo občutke napetosti in 
pomirijo čustva.



dōTERRA SERENITY™ MEHKE KAPSULE
PREHRANSKI DODATEK ZA POČITEK
60 vegetarijanskih mehkih kapsul

Mehke kapsule dōTERRA Serenity™ vam zagotavljajo blagodejne 
učinke dōTERRA Serenity mešanice za počitek, saj edinstveno 
združujejo dobro raziskane prednosti eteričnega olja sivke 
in L-teanina ter melise, pasijonke ter izvlečkov kamilice v 
vegetarijanski mehki kapsuli.

• Vegetarijanske mehke kapsule
• Preprosto izkoristite blagodejne učinke mešanice za počitek 

dōTERRA Serenity v priročni mehki kapsuli

SERENITY KOMBINIRANI PAKET 
15-ml steklenička in 1 steklenička z mehkimi kapsulami

dōTERRA SERENITY™
MEŠANICA ZA POČITEK
15 ml

dōTERRA Serenity™ pomirja čustva in ustvarja občutek miru in udobja.

• Vsebuje sivko, cedro, rožni les, dišečo kanango (Ylang Ylang), 
majaron, rimsko kamilico, vetiver, izvleček vanilje in  
havajsko sandalovino

• Spodbuja občutke sprostitve in ustvari okolje za prijeten spanec
• Ob topičnem nanosu mešanice Serenity so učinki opazni takoj 
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IZDELKI ON GUARD™

On Guard™ je ena najbolj priljubljenih in vsestranskih mešanic eteričnih olj dōTERRA. Naša zaščitena 
mešanica eteričnih olj divje pomaranče, klinčkov, evkalipta in rožmarina je pomemben del zaščite vašega 
doma in telesa. Mešanico On Guard smo zaradi njenih izjemnih blagodejnih učinkov dodali številnim izdelkom 
dōTERRA.

USTNA VODICA  
ON GUARD™   
473 ml

Močne blagodejne lastnosti mešanice  
On Guard™, zaščitene mešanice eteričnih olj 
CPTG™ divje pomaranče, klinčkov, cimeta, 
evkalipta, rožmarina in mire spodbujajo 
čistočo ustne votline. 

• Zaščitena mešanica On Guard z eteričnimi 
olji divje pomaranče, klinčkov, cimeta, 
evkalipta in rožmarina očisti usta 

• Izvleček araka pomaga ohranjati čiste zobe 
in zmanjšuje količino nakopičenega plaka 

• Uporabite On Guard ustno vodico, da 
spodbudite zdravje zob in dlesni

ON GUARD™  
PRŠILO ZA ČIŠČENJE ROK   
27 ml

Pršilo On Guard™ za čiščenje rok s svojo 
izredno fino meglico, ki se hitro suši, in s 
svojim čistilnim učinkom očisti roke. Priročno 
pršilo je idealno za potovanja, šolo, delo in 
družine, ki so nenehno na poti.

• Obogateno z vlažilnim izvlečkom jabolka 
• Mešanica eteričnih olj On Guard  

ponuja poživljajočo začimbno aromo  
s citrusno noto 

• Razpršite na naslonjala za roke ter na 
mizico na letalu, kadar potujete 

• Razpršite tudi na blazino za jogo in 
drugo športno opremo in jih tako  
očistite pred uporabo 

IZDELKI ON GUARD



BONBONI ON GUARD™ 
30 pastil

Uživajte v priročnosti teh pastil za grlo z  
odličnim okusom.

• Priročna za uporabo, ko jo najbolj potrebuješ.
• Vsebujejo mešanico eteričnih olj  

On Guard™
• Izdelane so z naravnim organskim trsnim 

sladkorjem in rjavim riževim sirupom

ZOBNA PASTA ON GUARD™ 
113 g

Čistite svoje zobe z dodano mešanico eteričnih  
olj On Guard™.

• Brez fluorida 
• Eterično olje poprove mete v kombinaciji z 

zaščiteno mešanico eteričnih olj On Guard ohranja 
vaš zadah svež, z vonjem po cimetu in meti

 
VZORCI ZOBNE PASTE ON GUARD™ 
10 vzorcev, vsak po 2 g

ON GUARD™+ MEHKE KAPSULE 
60 vegetarijanskih mehkih kapsul

On Guard™+ mehke kapsule združujejo zaščiteno 
mešanico eteričnih olj On Guard ter eterična olja 
črnega popra, origana in melise.

ON GUARD™  TOP SELLER  
MEŠANICA ETERIČNIH OLJ 
15 ml

Mešanica On Guard™ je zaradi svojih neverjetnih 
lastnosti ena najbolj priljubljenih mešanic eteričnih 
olj dōTERRA, ki jo morate imeti. Mešanico On Guard 
Touch najdete na strani 21

KONCENTRAT ZA ČIŠČENJE  
ON GUARD™ 
355 ml

Kot nepogrešljiv v vsakem domu je koncentrat za 
čiščenje On Guard™ okrepljen z mešanico eteričnih 
olj On Guard.

• Brez dodanih konzervansov, kar zagotavlja 
učinkovito čistilno sredstvo za gospodinjstva

• Vsebuje rastlinske derivate in mešanico  
eteričnih olj On Guard

GRANULE ON GUARD™ 
125 granul

Granule On Guard™ zagotavljajo aromatičen 
odmerek zaščitene mešanice eteričnih olj divje 
pomaranče, klinčkov, cimeta, evkalipta in rožmarina 
podjetja dōTERRA, ki jih najdete v rastlinskih 
granulah, ki se raztopijo v ustih.

• Zagotavljajo priročen način koriščenja edinstvenih 
prednosti mešanice eteričnih olj On Guard

• Aromatičen odmerek eteričnih olj divje pomaranče, 
klinčkov, cimeta, evkalipta in rožmarina

TEKOČI PRALNI PRAŠEK  
ON GUARD™ 
947 ml

Tekoči pralni prašek On Guard™ je visoko (6×) 
koncentriran tekoči pralni prašek, ki uporablja  
moč zaščitne mešanice eteričnih olj On Guard  
in rastlinskih encimov, ki odstranjujejo madeže  
in zagotavljajo neverjetno čista oblačila. 

• Vsebuje 10 ml eteričnega olja On Guard 
• Edinstvena, naravna encimska mešanica  

na organski osnovi
• 64 doziranj v vsaki steklenici

PENEČE MILO ZA ROKE  
ON GUARD™  
473 ml

Peneče milo za roke On Guard™ očisti roke ter 
zagotavlja poživljajočo aromo eteričnih olj,  
zaradi česar bodo vaše roke čiste in imele svež  
vonj po citrusih. 

• Priročno pakiranje v 473-mililitrski steklenički,  
ki napolni 237-mililitrske dozirnike

• Izdelana iz edinstvene mešanice eteričnih  
olj On Guard

 
PRENASTO MILO ZA ROKE Z 
DVEMA DOZIRNIKOMA ON GUARD™     
473-ml pena za umivanje rok, 2 dozirnika

 
ENKRATNO PONOVNO POLNJENJE 
Vsebuje 473 ml mila za roke

 
DVOJNO PONOVNO POLNJENJE 
Vsebuje dvakrat 473 ml mila za roke
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Zdrava in sijoča koža z
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ je ekskluziven sistem izdelkov za naravno nego kože, ki kožo hranijo in vlažijo ter manjšajo vidne 
znake staranja. Napredna tehnologija uporabljena v liniji Veráge spodbuja optimalno ravnovesje lipidov 
— prav takšno, kot ga najdemo v zdravi koži mladostnega videza. Vsak izdelek je sestavljen iz tistih pravih 
darov Zemlje: negovalnih rastlinskih izvlečkov, čistih in močnih eteričnih olj, s certifikatom CPTG™ ter 
izbranih naravnih sestavin. Kolekcija za nego kože dōTERRA Veráge prinaša rezultate, ki jih vidite in občutite.

NEGA KOŽE



VERÁGE™ ČISTILO ZA OBRAZ 
60 ml

Čistilo za obraz Veráge™ ohranja kožo čisto in 
mehko, medtem ko njegova sveža, zeliščna  
aroma spodbudi čute. 

• Divja pomaranča in bazilika sta znani po  
svoji zavidljivi sposobnosti čiščenja

• Čajevec je znan po svojem čistilnem in 
pomlajevalnem učinku na kožo

VERÁGE™ TONER 
50 ml

Toner Veráge™ združuje eterična olja s certifikatom 
CPTG™ z negovalnimi rastlinskimi izvlečki za 
pospeševanje videza čvrste, tonirane in  
gladke kože – kadar koli in kjer koli. 

• Pripravite in osvežite kožo s kombiniranim 
učinkom eteričnih olj CPTG in rastlinskih 
izvlečkov, ki kožo napnejo, jo tonizirajo in zgladijo

• Kot drugi korak v postopku nege kože s kolekcijo 
Veràge ta toner pripravi kožo na bogata 
mehčalna sredstva, ki jih najdemo v Veràge 
vlažilnem serumu in vlažilni kremi

• Preprosta uporaba v meglici

VERÁGE™ IMMORTELLE 
VLAŽILNI SERUM 
15 ml

Izkusite učinke vlažilnega seruma Veráge™ 
Immortelle proti staranju. Ta zmogljiva formula 
združuje eterična olja CPTG™ in posebno rastlinsko 
tehnologijo za spodbujanje optimalnega ravnovesja 
lipidov za bolj mladosten videz kože.

• Uporablja eterična olja CPTG, ki jih najdemo v 
priljubljeni dōTERRA Salubelle™ mešanici za lepoto

• Kompleks lipidov presega tipičen vlažilni serum  
z uporabo lipidov, podobnih tistim, ki se naravno 
nahajajo v mladostni koži

VERÁGE™ VLAŽILNA KREMA 
30 ml

Vlažilna krema Veráge™, odlična za vse tipe kože, 
združuje eterična olja geranije in brinovih jagod, 
absolut jasmina in olje jagod rakitovca s certifikatom 
CPTG™ ter rastlinske izvlečke, ki spodbujajo globoko 
vlaženje in nahranitev kože.

• Rakitovec in karitejevo maslo delujeta na kožo 
hranilno in mehčalno

VERÁGE™ KOLEKCIJA 
ZA NEGO KOŽE

Kolekcija, v kateri so združeni Veráge™ čistilo za 
obraz, toner, Immortelle vlažilni serum in vlažilna 
krema za lepo in zdravo kožo. 

KLINIČNO PREVERJENE KORISTI SESTAVIN VERÁGE
•  Mehča teksturo kože
•  Zmanjša videz kožnih pomanjkljivosti
•  Spodbuja mladosten videz kože
•  Zmanjšuje pore
•  Tonizira
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NEGA KOŽE

IZDELKI YARROW|POM
Sinergija eteričnega olja rmana in hladno stiskanega olja semen granatnega jabolka postavlja nove standarde 
za pomirjujoče lastnosti. Eterično olje rmana in olje semen granatnega jabolka sta osnovni sestavini kolekcije 
Yarrow|Pom podjetja dōTERRA: Yarrow|Pom aktiven botanični duo in Yarrow|Pom serum za obnovo telesa. 
Izdelki iz kolekcije Yarrow|Pom resnično delujejo, saj k splošnemu wellnessu pridajo močan botanični vpliv. Ta 
znanstveno razvita linija izdelkov predstavlja revolucionaren in svež pristop k lepoti.
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YARROW|POM 
AKTIVEN BOTANIČNI DUO
30 ml

Yarrow|Pom je mojstrsko pripravljena zaščitena 
mešanica eteričnega olja rmana in hladno stisnjenega 
olja iz pešk granatnega jabolka, zasnovana tako, da se 
nanjo lahko vedno obrnete za blagodejen vpliv na kožo 
in za zagotavljanje pomirjujočega učinka na vsa čustva, 
ki vas prevevajo vsakodnevno.

• Olje uporabite kot del vsakodnevne rutine za nego 
kože in poskrbite za mladosten in zdrav videz kože  
ali zmanjšajte vidnost kožnih nepravilnosti

• Dodajte ga vlažilni kremi za dodaten vlažilni učinek
• Za pomirjujočo masažo

YARROW|POM  
SERUM ZA OBNOVO TELESA
100 ml

Serum za obnovo telesa Yarrow|Pom je prestižen 
svilnat serum v kombinaciji z močnimi bioaktivnimi 
spojinami, ki vaši koži omogočijo najboljšo nego, da 
zasije v vsej svoji lepoti. Eterično olje rmana in hladno 
stiskano olje semen granatnega jabolka se med seboj 
dopolnjujeta in spodbujata zdrav videz kože. V tem 
serumu so tudi druga eterična olja CPTG™ iz rimske 
kamilice, yuzuja, poprove mete in kanange. Olja jojobe, 
sončnice in grozdnih pešk kožo globoko vlažijo. Poleg 
tega lahko izvleček kavnih semen in estri granatnega 
jabolka pripomorejo k bolj sijoči koži in izboljšajo njen 
videz od glave do peta.

• Eterično olje rmana spodbuja zdrav videz kože
• Olja jojobe, sončnice, avokada in grozdnih pešk 

pomagajo pri vlaženju kože
• Izvleček kavnih semen je sredstvo za nego kože  

in pomaga izboljšati videz gladke kože
• Yarrow|Pom serum za obnovo telesa je poln  

močnih bioaktivnih spojin



ČISTILO ZA OBRAZ 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care čistilo za obraz je 
zasnovano za vsakodnevno uporabo zjutraj in 
zvečer, da koža lažje ostaja čista in brez nečistoč. 
Naravno čistilo iz izvlečkov natrijevega kokoil 
izetionatina in stearinske kisline nežno spere 
nečistoče, koža pa je videti čista, sveža in gladka. 
To čistilo vsebuje tudi eterično olje čajevca in 
poprove mete CPTG™, ki sta znana po svojih 
osvežujočih aromah, in tako je vaša izkušnja pri 
negi obraza toliko prijetnejša.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care je družina izdelkov za nego kože, zasnovanih tako, da vašo kožo ohranjajo 
mlado, zdravo in čudovito na otip in videz tako, da kar najbolj okrepijo moč skrbno izbranih eteričnih olj s 
certifikatom CPTG™ certificirana čista testirana olja v kombinaciji z vrhunskimi tehnologijami sestavin in 
naravnimi izvlečki v vsakem izdelku. Osredotočite se na vidne znake staranja in preprečite prihodnje znake 
staranja z linijo izdelkov dōTERRA Essential Skin Care.

POŽIVLJAJOČ PILING 
70 g

Poskrbite za svežo, obnovljeno kožo s 
poživljajočim pilingom dōTERRA. Poživljajoč 
piling kot del naše linije za nego kože Essential 
Skin Care vsebuje eterična olja grenivke in 
poprove mete s certifikatom CPTG™, ki 
ustvarjajo osvežilno aromatično izkušnjo. 
Jojobini estri, ki jih najdete tudi v poživljajočem 
pilingu, zgladijo kožo, rastlinski izvlečki 
mandarine, jasmina in navadnega repinca  
pa kožo napnejo in navlažijo.

SERUM ZA ČVRSTO KOŽO 
30 ml

Serum za čvrsto kožo dōTERRA vsebuje 
eterična olja kadilne bosvelije, havajske 
sandalovine in mire s certifikatom CPTG™ 
certificirana čista testirana olja ter je znanstveno 
zasnovan tako, da spodbuja vlažnost in 
zmanjšuje videz nepravilnosti kože. Serum za 
čvrsto kožo učvrsti kožo in jo zgladi z naravnimi 
izvlečki in drugimi skrbno izbranimi in 
znanstveno dokazanimi sestavinami za bolj 
čvrst, mladosten videz kože.

NEGA KOŽE



TONER ZA ZMANJŠEVANJE POR 
118 ml

Toner za zmanjševanje por dōTERRA, 
zasnovan za vidno zmanjšanje vidnosti por, 
vsebuje eterična olja sivke, dišeče kanange 
(Ylang Ylang) in prave kamilice s certifikatom 
CPTG™, ki pomirjajo kožo. Poleg tega 
inovativni sadni in rastlinski izvlečki učvrstijo  
in uravnovesijo kožo, povečajo njeno 
navlaženost ter podpirajo zdravo polt.

ANTI-AGING VLAŽILNA KREMA 
50 ml

Ne glede na vašo starost je vedno pomembno, 
da svojo kožo negujete in dōTERRA Anti-
Aging vlažilna krema vam lahko pomaga pri 
tem. Ta vlažilna krema združuje vrhunske 
sestavine z eteričnimi olji sivke, jasmina, 
geranije in kadilne bosvelije s certifikatom 
CPTG™ certificirana čista testirana olja. 
Te sestavine v skupnem delovanju lahko 
spodbujajo občutek mehke in zdrave kože.

OSVETLJEVALEC 
30 ml

Eterična olja CPTG™ bergamotke FCF (brez 
furokumarina), brinovih jagod in melise v 
kombinaciji z naravnimi izvlečki, vitamini 
in najnaprednejšo tehnologijo poživijo in 
izboljšajo polt. dōTERRA Osvetljevalec je 
nežen in učinkovit način za vidno osvetlitev 
kože in občutno zmanjšanje pojava temnih peg 
ter hiperpigmentacije, ki ne vsebuje močnih 
kemikalij kot drugi izdelki za posvetlitev kože. 
Lahko se nanese na celoten obraz ali pa samo 
na temnejše predele kože.

ANTI-AGING KREMA ZA OČI 
15 ml

Anti-aging krema za oči združuje klinično 
preizkušene sestavine z eteričnimi olji kadilne 
bosvelije, dišeče kanange (Ylang Ylang) in 
maroške kamilice s certifikatom CPTG™. Krema 
odpravlja znake staranja na občutljivem predelu 
okrog oči in sčasoma zmanjša videz drobnih linij 
in gub. Ta inovativna formula kožo vlaži ter 
izboljšuje njeno čvrstost in ton. Unikatni aplikator 
z jekleno kroglico ohlaja in pomirja kožo pod 
očmi, kar zmanjša videz napihnjenosti, medtem 
pa rahlo nanaša kremo na ciljna področja.

VLAŽINA KREMA 
48 g

Intenzivno vlaženje, na katerega je čakala vaša 
koža. Vlažilna krema dōTERRA je polna 
mehčalnih sestavin, ki zagotavljajo intenzivnejšo 
vlaženje in nego kože. Naša vlažilna krema 
pomaga zmanjšati videz kožnih nepravilnosti in 
obnoviti naravno pregrado kože za mladosten 
videz kože, njegova bogata formula pa 
zagotavlja eksplozijo aktivne navlaženosti, ne da 
bi pustila mastnega videza. Skrbno izbrane 
sestavine so bile zasnovane za pomladitev kože 
ter zmanjšanje vidnih znakov staranja. 
Uporabljajte čez dan in zvečer.

SALUBELLE™ MEŠANICA  
ZA LEPOTO 
10-ml steklenička s kroglico

Ta zaščitena mešanica, ki je plod lastnega 
razvoja, združuje redka eterična olja, ki jih ljudje 
zaradi njihovih lepotnih učinkov že od nekdaj 
radi uporabljajo. Salubelle™ mešanica za lepoto 
je izdelana tako, da podpira in neguje kožo, 
hkrati pa pomaga zmanjšati dejavnike, ki 
pripomorejo k staranju kože. Ta edinstvena 
eterična olja so izbrali strokovnjaki, da 
blagodejno delujejo na kožo. Priročen nanos s 
kroglico omogoča enostaven nanos mešanice 
Salubelle na predel obraza, vratu in dekolteja. 

• Ublaži videz kožnih pomanjkljivosti
• Spodbuja mladosten videz kože
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ je tristopenjski sistem, ki deluje sinergijsko, pri čemer vsak izdelek pripravi kožo na naslednjega, 
kožo temeljito očisti in zagotovi optimalno navlažitev kože s primerno stopnjo vlažnosti. Sestavine HD 
Clear, narejene iz popolnih izvlečkov rastlin, so nežni in na kožo delujejo pomirjujoče, vendar z izjemno 
učinkovitostjo. Vsakodnevna uporaba izdelkov HD Clear bo zmanjšala videz pomanjkljivosti, pripomogla 
k čisti in zdravi polti ter kožo tudi pomirila. Izdelki HD Clear zagotavljajo naravno rešitev za problematično 
kožo pri vseh starostih.

NEGA KOŽE



HD CLEAR™ TOPIČNA MEŠANICA 
10-ml steklenička s kroglico

Topična mešanica HD Clear™ zagotavlja čisto in 
gladko polt pri vseh starostih kože. Ta formula, 
izdelana iz olja semen črne kumine in eteričnih 
olj CPTG™, se lahko nanese na ciljne predele na 
obrazu in telesu.

• Vsebuje edinstveno mešanico olja iz  
semen črne kumine in eteričnih olj CPTG  
iz rožnega lesa, čajevca, evkalipta, geranije 
in tropske verbene

• Spodbuja čisto polt ter s tem gladko in 
očiščeno kožo

HD CLEAR™  
ČISTILNA PENA ZA OBRAZ 
50 ml

Odkrijte idealno rešitev za problematično kožo 
v vseh starostnih obdobjih, in sicer s čistilno 
peno za obraz HD Clear™.

• Eterično olje čajevca je znano po svoji 
sposobnosti prečiščevanja kože

• Specializiran izvleček alge pomaga pri 
vlaženju kože

HD CLEAR™ LOSJON ZA OBRAZ 
50 ml

Losjon za obraz HD Clear™ je lahek, nemasten 
vlažilni losjon, ki se hitro absorbira in spodbuja 
kožo brez nečistoč skozi ves dan. Ta zaščitena 
formula, izdelana iz rastlinskih izvlečkov in 
eteričnih olj CPTG™ certificirana čista testirana 
olja, izboljšuje teksturo kože, zagotavlja 
optimalno vlaženje in spodbuja čisto polt. 

• Vsebuje edinstveno mešanico olja iz semen 
črne kumine in eteričnih olj CPTG iz  
rožnega lesa, čajevca, evkalipta, geranije  
in tropske verbene

• Naravno pridobljene aminokisline izboljšujejo 
teksturo kože

HD CLEAR™ PAKET 

Ta komplet vsebuje čistilno peno za obraz HD 
Clear™, topično mešanico in losjon za obraz,  
ki poskrbijo za brezhibno uravnoteženo polt.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA je linija izdelkov prežetih z eteričnimi olji, ki pri vas doma ponujajo aromatično spa doživetje. 
Vsak izdelek je bil previdno zasnovan z naravnimi sestavinami, tako je koža na otip mehka, gladka in sveža 
skozi ves dan.

VLAŽILNO MILO 
113 g

dōTERRA SPA Vlažno milo je edinstveno trdo milo, ki zagotavlja enkratno 
počutje, peno, aromo in občutek čistoče. Uživajte v bogati in aromatični 
lepotilni izkušnji z dōTERRA naravnimi, izvirnimi mili.

• Eterično olje bergamotke kožo pomiri in očisti 
• Vonj grenivke je poživljajoč in pomaga izboljšati razpoloženje
• Jojobino olje ima globok vlažilen učinek 
• Hranite blizu kadi za enostaven dostop

Na voljo tudi v kompletu treh kosov

MILO ZA OBNOVITEV CITRUS BLISS™   
113 g

Milo za obnovitev Citrus Bliss™ ustvarja poživljajočo, čistilno izkušnjo  
in v vašo vsakodnevno rutino vnese poživljajočo energijo. Edinstvena 
zaščitena mešanica eteričnih olj Citrus Bliss harmonično ustvarja  
močnejšo aromo. 

• Zasnovan z mešanico za obnovitev Citrus Bliss z eteričnimi olji divje 
pomaranče, limone, grenivke, mandarine, bergamotke, tangerine in 
klementine, da se boste lažje sprostili in izboljšali svoje razpoloženje 

• Luščilne granule iz sončničnega voska in prašek pomarančne lupine 
naravno mehčajo in gladijo kožo ter spodbujajo njeno pomladitev 

• Iz rastlin pridobljen glicerin vlaži kožo in pomaga ohranjati njeno  
vlažnost, medtem ko zagotavlja preprost nanos v obliki nežne pene 

Na voljo tudi v kompletu treh kosov

SERENITY™ MILO   
113 g

Milo dōTERRA SPA Serenity™ zagotavlja enkratno počutje, peno, aromo 
in občutek čistoče. To milo z dodano pomirjajočo in sproščujočo aromo 
naše dōTERRA Serenity mešanice za počitek vas bo poneslo v stanje 
blaženega počitka.

• dōTERRA Serenity mešanica eteričnih olj za pomirjajoče okolje
• Olje semen jojobe je znano po hitrem vpijanju in globinskem vlaženju
• Iz rastlin pridobljen glicerin vlaži kožo in pomaga ohranjati njeno vlažnost, 

medtem ko zagotavlja preprost nanos v obliki nežne pene
• Sok listov aloje vere vlaži, pomirja in mehča kožo
• Naravna kaolinska glina milu doda čudovit odtenek sivke

Na voljo tudi v kompletu treh kosov

BALANCE™ VLAŽILNO MILO  NOVO!   
113 g

Milo dōTERRA Balance™ vsebuje mešanico za prizemljitev dōTERRA 
Balance, s pomočjo katere boste lahko ustvarili pomirjujočo in 
uravnoteženo izkušnjo. Milo vsebuje lastniško kombinacijo eteričnih  
olj CPTG™ črne smreke, rožnega lesa, kadilne bosvelije, maroške kamilice  
in nemške kamilice, ki oddaja toplo lesnato aromo. 

• Črno afriško milo in kombinacija karitejevega masla, kokosovega  
olja, olja iz palmovih jeder in kakavove lupine prav tako spodbujajo 
občutek navlaženosti kože

• Sončnično olje, ki ima mehčalen učinek, nahrani in pomladi kožo
• Vsebuje eterična olja CPTG črne smreke, rožnega lesa, kadilne  

bosvelije, maroške kamilice in nemške kamilice

54  VODNIK PO IZDELKIH

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ KREMA ZA ROKE 
75 ml

Ta lahkotna vlažilna formula vsebuje regenerativna 
mehčalna sredstva in naravne izvlečke, zaradi katerih 
bo vaša koža zdrava in navlažena. Zaščitena mešanica 
Citrus Bliss™, poznana po svoji poživljajoči aromi, daje 
tej kremi poživljajoče in osvežujoče lastnosti.

• Nemastna formula zagotavlja vlažnost za roke
• Sončnično olje in olje makadamije sta znana po 

svojih izjemnih vlažilnih lastnostih in sposobnosti 
zadrževanja vlage v koži

• Priročna velikost, popolna za potovanja in 
uporabo doma ali v službi

MASKA ZA RAZSTRUPLJANJE 
113,4 g

Razvajajte svojo kožo s cenjenimi darovi narave 
– eteričnimi olji CPTG™ (certificirana čista testirana 
olja), zemeljsko glino, očiščevalnimi minerali in 
hranilnimi rastlinami. 

• Obogatena je z eteričnimi olji mire, brinovih jagod 
in grenivke, ki dajejo koži čist in gladek videz

• Karitejevo maslo spodbuja občutek 
navlaženosti kože

SPA LOSJON ZA ROKE IN TELO 
200 ml

Razvajajte svojo kožo z losjonom za roke in telo 
dōTERRA SPA – lahko in nemastno formulo, ki 
vsebuje jojobino olje in olje makadamije, maslo 
murumuru in maslo cupuaçu ter negovalne 
rastlinske izvlečke. 

• Za edinstveno aromatično doživetje jo preprosto 
zmešajte s svojim najljubšim eteričnim oljem

• Sončnično olje in olje makadamije sta znana po 
svojih izjemnih vlažilnih lastnostih in sposobnosti 
zadrževanja vlage v koži

• Nemastna formula poskrbi, da je koža zdrava, 
mehka in gladka

Na voljo tudi v kompletu treh kosov

VLAŽILNA MEGLICA ZA TELO  
125 ml

Poskrbite, da se bo vaše telo počutilo popolnoma 
navlaženo! Blagodejni učinki naše mešanice 
eteričnih olj Beautiful Captivating se združijo s 
hranilnimi lastnostmi kokosa, sončnic, avokada in 
pasijonke. Ta vlažilna mešanica bo pripomogla k 
izboljšanju celotnega videza zdrave in sijoče kože. 

• Prispeva k občutku čiste, nahranjene in gladke 
kože z osvežujočim vonjem

• Olja sončnice, avokada in pasijonke blagodejno 
vplivajo na kožo, jo mehčajo in vlažijo, kar ji bo 
dalo celovit zdrav sijaj 

• Kaprilni/kaprinski triglicerid (pridobljen iz kokosa) 
vzdržuje naravno pregrado kože

BALZAM ZA USTNICE 
Original, Tropski ali Zeliščni | 4,5 g

Balzam za ustnice dōTERRA Spa je naravna 
formula, ki vsebuje rastlinska olja, izvlečke rastlin 
in eterična olja, in ki vlaži in pomirja ustnice ter 
ima edinstven vonj in okus eteričnih olj. Poleg 
nove formule smo naši izvirni mešanici dodali 
dva nova okusa, in sicer divjo pomarančo in 
poprovo meto. Naš zeliščni balzam za ustnice 
vsebuje poživljajočo rastlinsko mešanico eteričnih 
olj citronke, majarona in zelene mete. Doživite 
vonjave raja z eteričnimi olji dišeče kanange 
(Ylang Ylang), klementine in limete, ki jih najdete 
v našem tropskem balzamu za ustnice.

• Vsak balzam za ustnice vsebuje izbrano 
mešanico eteričnih olj, ki zagotavlja edinstveno 
čutno doživetje 

• Olje iz moringe deluje mehčalno in izboljšuje 
videz in teksturo ustnic

• Avokadovo olje poskrbi za hidracijo, esencialne 
maščobne kisline in mehča ustnice in jim daje 
zdrav videz

Na voljo tudi v kompletu treh kosov, en balzam vsakega okusa

OSVEŽILNI GEL ZA TUŠIRANJE 
250 ml

Osvežilni gel za tuširanje dōTERRA SPA je naraven 
oljni gel za telo, ki poskrbi za bogato in aromatično 
izkušnjo, po kateri se boste počutili čisto in dobro. 

• Eterično olje bergamotke zagotavlja poživljajočo 
aromo, ki prizemlji

• Vonj grenivke je poživljajoč in osvežujoč ter 
pomaga izboljšati razpoloženje

• Natrijev metil oleoil taurat je blago čistilno 
sredstvo, ki izhaja iz osnovnih maščobnih kislin,  
ki jih najdemo v rastlinskih maščobah in oljih 

HRANILNO MASLO ZA TELO 
198 g

Razvajajte svojo kožo z izjemno vlažilnim hranilnim 
maslom za telo dōTERRA SPA, ki na koži pusti 
občutek razkošnosti. Osnova te naravne formule 
združuje karitejevo in kakavovo maslo, ki kožo 
globinsko vlažita in izboljšujeta njeno prožnost.

• Eterična olja divje pomaranče, duglazije in kadilne 
bosvelije zagotovijo aromatične koristi, ki poživljajo

• Karitejevo maslo globoko vlaži kožo, medtem ko 
spodbuja njeno prožnost

• Olje semen jojobe se hitro absorbira v kožo ter jo 
navlaži in zmehča

PILING ZA TELO 
226 g

dōTERRA SPA Piling za telo je nežen piling za telo. 
Sladkor iz sladkornega trsa nežno lušči in gladi 
kožo ter ji daje zdrav sijaj.

• Mandljevo olje deluje vlažilno in zagotavlja gladko 
drsenje po koži

• Sončnično olje kožo gladi in jo mehča
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Krasni, sijoči lasje z dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ ZA NEGO LAS 
Pomirjujoči in čistilni učinki, ki eterična olja napravijo tako uporabna v naših številnih vsakdanjih opravkih, 
slednja prav tako napravijo uporabna za ohranjanje las čistega in zdravega videza. Z uporabo lasnih izdelkov, 
prežetih z močnimi eteričnimi olji, lahko zlahka spodbudite mehke, svetleče kodre, ne da lase izpostavite 
grobim sestavinam, ki jih najdemo v običajnih izdelkih za nego las.
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PROGRAM 
LRP

(LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM)

•  Pomaga pri zaščiti barvanih las

•  Preverjeno mehča lase

•  Boljša nega las in lažje razčesavanje

•  Ohranja zmogljivost vlaženja las in lasišča

•  Lasje so videti močni in gladki

•  Manj lomljenja las 

•  Zaščitena mešanica eteričnih olj za zdrav videz las in lasišča

PREDNOSTI SESTAVIN ZA OSNOVNO NEGO LAS

VZORCI 
ŠAMPONA/BALZAMA ZA LASE 
deset spremljevalnih paketov

ŠAMPON 2-KOM
dve 250-ml steklenički

BALZAM 2-KOM
dve 250-ml steklenički

ŠAMPON IN BALZAM ZA LASE
po ena 250-ml steklenica

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
SERUM OD KORENINE DO KONIC 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ serum od 
korenine do konic je profesionalna formula 
za salone, obogatena z eteričnimi olji in 
hranilnimi lipidi, ki spodbujajo gladke in 
sijoče lase ter zdravo lasišče.

• Okrepljen je z eteričnimi olji sivke, poprove 
mete, majarona, cedre, lavandina, rožmarina, 
niaoulija in evkalipta

• Zagotavlja neposredno regeneracijo, 
glajenje in sijaj

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ZAŠČITNI ŠAMPON 
250 ml

Uživajte v profesionalni formulaciji eteričnih 
olj CPTG™, nežnih čistilnih sredstev in 
rastlinskih izvlečkov v šamponu dōTERRA 
Salon Essentials™.

• Šampon se nežno peni in s pomočjo eteričnih 
olj divje pomaranče in limete ter rastlinskih 
izvlečkov lase izredno dobro očisti

• Nežno odstranjuje nečistoče z las in lasišča
• Rahlo vlaži lase, da so ti mehki na dotik, kot 

bi pravkar prišli iz salona

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
HRANILNI BALZAM 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ balzam za lase 
zgladi lase in zagotavlja antistatični učinek,  
ki ohranja vrhnji del las med oblikovanjem 
pričeske poravnan za gladek končni videz.

• Rastlinski izvlečki ohranjajo vašo barvo las in 
jo ščitijo, lipidi pa prispevajo k zdravim lasem

• Deluje kot globok regenerator, ki spodbuja 
zdravo lasišče, zlasti po kemično  
obdelanih laseh

• Druge naravne sestavine ohranjajo lase 
močne in zdrave

Naslednji izdelki so na voljo 
izključno prek programa 
nagrajevanja zvestobe  
(LRP; Loyalty Rewards Program) 
(več najdete na zadnji strani)
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Projekt podjetja dōTERRA Healing HandsTM svetu prinaša zdravje in upanje z zagotavljanjem orodij globalnim 
skupnostim, ki jih potrebujejo za pridobivanje samozavesti. S pomočjo projektov, ki se lotevajo potreb po 
mikrokreditih, dostopa do zdravstvene oskrbe, izobraževanja, higiene in čiste vode ter boja proti trgovini 
z otroki za spolne storitve, posameznike opolnomoča in spreminja njihova življenja. Pridružite se nam pri 
teh prizadevanjih*. dōTERRA poskrbi za vse režijske in upravne stroške fundacije ter zagotovi, da 100 % 
vseh donacij gre neposredno do prejemnikov pomoči.

™

*Fundacija dōTERRA Healing Hands Foundation je fundacija, ustanovljena v Združenih državah.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10-ml steklenička s kroglico

Mešanica dōTERRA Hope™ Touch je posebna 
mešanica eteričnih olj, ki združuje svež vonj 
bergamotke z dišečo kanango (Ylang Ylang) 
in kadilno bosvelijo, in je rahlo sladkana s toplo 
aromo absoluta vanilje.

• Mešanico namesto svoje osebne dišave 
nanesite na zapestja, vrat in na točke, kjer  
je zaznaven srčni utrip

• Hranite jo v torbici in jo nanašajte skozi ves 
dan za dvig razpoloženja

• Priročna steklenička s kroglico za preprost 
nanos skozi ves dan

dōTERRA SPA 
KREMA ZA ROKE VRTNICA 
100 ml

dōTERRA SPA krema za roke vrtnica je 
lahka, mamljiva krema z eteričnim oljem 
vrtnice CPTG™, ki naredi kožo gladko in  
lepo. Vrtnica, najdragocenejše eterično  
olje dōTERRA, zagotavlja edinstven vonj 
kreme za roke in blagodejno deluje na kožo. 

• Sončnično olje in olje makadamije  
sta znana po svojih izjemnih vlažilnih 
lastnostih in sposobnosti zadrževanja 
vlage v koži

• Nemastna formula zagotavlja  
vlažnost za roke

Neto nabavna cena izdelkov dōTERRA Hope 
Touch ali dōTERRA SPA kreme za roke vrtnica  
bo darovana pobudi dōTERRA Healing Hands.
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†Oligonol™ je blagovna znamka družbe AminoUp Chemical Co., LTD.

Vsakodnevna podpora in olajšanje 
ZENGEST PREHRANSKA DOPOLNILA
Z zaščitenimi mešanicami eteričnih olj je vsak izdelek iz linije ZenGest™ zasnovan za uporabo doma ali na poti. 
Raziščite celotno linijo izdelkov ZenGest ter izkusite njihove podporne učinke.



 Ni namenjeno za nadomestilo raznolike, uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja

ZENGEST TERRAZYME™  
90 kapsul

ZenGest TerraZyme™ je zaščitena mešanica 
encimov, ki jih v sodobni prehrani najverjetneje 
primanjkuje. TerraZyme mešanica vam bo 
pomagala uživati v prednostih zdrave prehrane, 
tako da boste telesu zagotovili potrebna hranila.

• Rastlinske kapsule HPMC brez natrijevega  
lavril sulfata

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

ZENGEST™ MEHKE KAPSULE 
60 mehkih kapsul

Priznana eterična olja v mešanici ZenGest™ so 
znana po svojih blagodejnih lastnostih. Mehke 
kapsule ZenGest so priročen in preprost način  
za vnos vseh dobrodejnih učinkov zaščitene 
mešanice ZenGest. 

• Gre za zaščiteno mešanico eteričnih olj ingverja, 
poprove mete, pehtrana, komarčka, kumine, 
koriandra in janeža

• Zagotavlja pomirjajoče delovanje

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

ZENGEST™ GX ASSIST™  
PREHRANSKO DOPOLNILO 
60 mehkih kapsul

GX Assist™ je kombinacija eteričnih olj CPTG™ 
certificirana čista testirana olja in kaprilne kisline. 

• GX Assist vsebuje zaščiteno mešanico eteričnih 
olj origana, čajevca, limone, limonske trave, 
poprove mete in timijana s certifikatom 
dōTERRA CPTG certificirana čista testirana olja

• Formulirano je za 10-dnevno uporabo kot 
pripravljalni čistilni korak pred uporabo  
PB Assist™+ prehranskega dopolnila

IZDELANO Z ENTERIČNIMI MEHKIMI KAPSULAMI

DIGESTTAB™ ŽVEČLJIVE TABLETE 
100 tablet za žvečenje

ZenGest™ je zaradi svojih številnih blagodejnih 
učinkov ena od najbolj priljubljenih mešanic 
dōTERRA. Zdaj je ta neverjetno učinkovita 
mešanica na voljo tudi v priročni, žvečljivi tableti.

• Tableta kalcijevega karbonata, obogatena z 
mešanico za podporo ZenGest, ki vsebuje 
eterična olja ingverja, komarčka, koriandra, 
poprove mete in drugih eteričnih olj

ZENGEST™ PB ASSIST™+  
PREHRANSKO DOPOLNILO  
30 kapsul

Probiotično pomeni »za življenje« in probiotike 
uživamo že tisoče let. PB Assist™+ je zaščitena 
formula prebiotičnih vlaknin in šestih sevov 
probiotičnih mikroorganizmov v edinstveni 
dvoslojni rastlinski kapsuli.

• Edinstven sistem rastlinske kapsule z  
dvojnim ovojem

• Zagotavlja aktivne probiotične kulture in  
topne prebiotične (fruktooligosaharide)

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA
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SPECIALIZIRANA PREHRANSKA 
DOPOLNILA dōTERRA
Na posameznikovo znanje vplivajo biološki, okoljski in psihološki dejavniki. To pomeni, da vsak posameznik 
morda potrebuje dodatno pomoč na specifičnem področju. S pomočjo najsodobnejšega znanstvenega 
razvoja, dōTERRA zagotavlja dodaten zagon pomoči skozi specializirana prehranska dopolnila.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 kapsul

Ime blagovne znamke Deep Blue™ 
je sinonim za blagodejno 
delovanje. Povsem logično je, da 
bo prebavljiv prehranski dodatek 
dopolnil topične koristi linije 
izdelkov Deep Blue.

• Zagotavlja izvlečke kadilne 
bosvelije, kurkume, zelenega 
čaja, ingverja, granatnega 
jabolka in grozdnih pešk

• Porablja se lahko skupaj s 
kremo Deep Blue ali mešanico 
za pomiritev Deep Blue

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

MITO2MAX™
FORMULA 
60 kapsul

Vsak se kdaj počuti počasnega, 
se vleče skozi dan in samo čaka, 
da se ta konča. Priljubljeno 
prehransko dopolnilo iz družbe 
dōTERRA, Mito2Max™, vas 
pomaga podpirati ne glede  
na to, kar vam prinaša dano. 

• Vedno jo imejte pri roki v torbici 
ali potovalni torbi za priročno 
podporo na poti

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

TRIEASE™
MEHKE KAPSULE 
60 mehkih kapsul

Vsaka mehka kapsula vsebuje 
enake dele eteričnih olj limone, 
sivke in poprove mete. S temi 
posebej formuliranimi mehkimi 
kapsulami TriEase™ lahko vsa tri 
koristna eterična olja zaužijete 
hitro in preprosto, tudi med 
potovanji ali ko se udeležite 
dogodkov na prostem.

• Hitro in preprosto zaužitje,  
ko jo najbolj potrebujete

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

ZENDOCRINE™
MEHKE KAPSULE 
60 mehkih kapsul

Mehke kapsule Zendocrine™ 
omogočajo hiter in preprost način 
zaužitja mešanice za ponovni 
zagon dōTERRA Zendocrine, ne 
glede na to, ali ste na poti, v 
naglici ali imate preprosto radi 
priročnost mehkih kapsul.

• Vsebuje zaščiteno mešanico 
eteričnih olj tangerine, 
rožmarina, geranije, brinovih 
jagod in listov koriandra

• Preprost način zaužitja 
mešanice za ponovni  
zagon Zendocrine

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

 Ni namenjeno za nadomestilo raznolike, uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja

DDR PRIME™
MEHKE KAPSULE 
60 mehkih kapsul

Mehke kapsule DDR Prime™ 
vsebujejo eterična olja kadilne 
bosvelije, divje pomaranče, 
tropske verbene, timijana, 
klinčkov, vrtnega šetraja, niaoulija 
in limonske trave. Mehke kapsule 
DDR Prime je preprosto zaužiti in 
so preprost način za uživanje 
mešanice eteričnega olja DDR 
Prime kjer koli in kadar koli.

• Vsi blagodejni učinki mehkih 
kapsul DDR Prime v mehki 
kapsuli, ki jo je mogoče 
preprosto pogoltniti

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

DDR PRIME™
MEŠANICA ZA OBNOVO 
15 ml

Mešanica za obnovo DDR Prime™ 
je zaščitena mešanica eteričnih olj, 
ki vsebuje eterična olja klinčkov, 
timijana in divje pomaranče.

• Dodajte nekaj kapljic v  
vegansko kapsulo

• Eno do dve kapljici dodajte 
napitkom iz citrusov, čajem  
ali vodi 

• Dnevna uporaba mešanice  
DDR Prime naj postane vaša 
novoletna zaobljuba
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vEO MEGA™ FORMULA  
ETERIČNIH IN OMEGA OLJ 
120 kapsul s tekočino

vEO Mega™ je revolucionarna formula, ki 
združuje eterična olja CPTG™ in morske in 
rastlinske vire omega maščobnih kislin.

• Vsebuje eterična olja klinčkov, kadilne 
bosvelije, timijana, orientalske kumine, divje 
pomaranče, poprove mete, ingverja, kumine  
in prave kamilice

• Vsebuje esencialne maščobne kisline iz lanu, 
alg, semen inchi incha, borage, brusnice, 
granatnega jabolka, buče in grozdnih pešk

• Vsebuje karotenoidni izvleček čistega 
astaksantina in drugih karotenoidov iz mikroalg

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

Paket za vseživljenjsko vitalnost dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Ta močna kolekcija dnevnih dopolnil k prehrani je hitro postala ena od najbolj priljubljenih linij izdelkov dōTERRA. Ključni 
izdelki kompleta dōTERRA Lifelong Vitality – xEO Mega™, Microplex VMz™ in Alpha CRS™+ – so zasnovani da vam 
pomagajo na vašem potovanju k izboljšani vitalnosti in wellnessu. Prek nujno potrebnih hranil, presnovnih učinkov in 
močnih antioksidantov, ta dopolnila delujejo skupaj in tako spodbujajo energijo, zdravje in dolgoročno vitalnost.

ALPHA CRS™+ FORMULA  
ZA CELIČNO ZDRAVJE 
120 kapsul

dōTERRA Alpha CRS™+ je zaščitena formula, ki 
združuje ravni učinkovitosti naravnih rastlinskih 
izvlečkov. Prehransko dopolnilo Alpha CRS+ je 
zasnovano za vsakodnevno uporabo z izdelkom 
xEO Mega™ ali vEO Mega™ in Microplex VMz™, 
ki zagotavljajo wellness.

• Za wellness
• Vsebuje zaščiteno mešanico podjetja 

dōTERRA, ki vključuje zmogljive polifenole
• Združuje naravne rastlinske izvlečke

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

MICROPLEX VMz™  
PREHRANSKO DOPOLNILO 
120 kapsul

dōTERRA Microplex VMz™ je hranilna  
formula, ki vsebuje biološko razpoložljive 
vitamine in minerale, ki jih v sodobni prehrani  
pogosto primanjkuje.

• Vključuje uravnoteženo mešanico vitaminov 
A, C, E in B-kompleksa

• Vsebuje minerale, pridobljene iz živil, in 
minerale v sledovih

• Izboljša absorpcijo hranil z mešanico 
polnovrednih hranil in sistemom za 
dovajanje encimov

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

xEO MEGA™ FORMULA  
ETERIČNIH IN OMEGA OLJ 
120 mehkih kapsul

xEO Mega™ je revolucionarna formula, ki 
združuje eterična olja s certifikatom CPTG™  
ter naravne morske in rastlinske vire 
omega-3-olj in karotenoidov.

• Zagotavlja enako razmerje EPA in DHA iz 
trajnostnih koncentratov ribjega olja in olja 
gadovca z maščobnimi kislinami SDA in GLA

• Zagotavlja popoln spekter karotenoidov
• Vsebuje eterična olja klinčkov, kadilne 

bosvelije, timijana, orientalske kumine, divje 
pomaranče, poprove mete, ingverja, kumine 
in prave kamilice

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI 
MEHKIMI KAPSULAMI

Ni namenjeno za nadomestilo raznolike, uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja
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PREHRANSKA DOPOLNILA dŌTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™, VKLJUČNO Z ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ IN xEO MEGA™

PREHRANSKA DOPOLNILA dŌTERRA LIFELONG 
VITALITY VEGAN PACK™, VKLJUČNO Z ALPHA 
CRS™+, MICROPLEX VMZ™ IN vEO MEGA™

Na voljo izključno prek programa zvestobe (Loyalty Rewards 
Program) (več najdete na zadnji strani)

Na voljo izključno prek programa zvestobe (Loyalty Rewards 
Program) (več najdete na zadnji strani)

PRIROČEN IN UGODEN PRVI KORAK NA POTI DO VSEŽIVLJENJSKE VITALNOSTI IN WELLNESSA Z 
NAKUPOM PAKETA ŽIVLJENJSKE VITALNOSTI DŌTERRA LIFELONG VITALITY PACK.

INDIVIDUALIZIRANI WELLNESS PROGRAM

Pri oddaji naročila v okviru programa zvestobe LRP preverite, med katerimi najnovejšimi možnostmi prehranskih dopolnil lahko izbirate.

PROGRAM 
LRP

(LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM)

PROGRAM 
LRP

(LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM)

PROGRAM 
LRP

(LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM)

Prilagodite 
in prihranite
Z nakupom enega 
kompleta dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ , 
enega kompleta 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™ ali 
enega kompleta 
dōTERRA Daily Nutrient 
Pack™ prek programa 
zvestobe si z znatnim 
prihrankom lahko 
izberete do tri 
dopolnila.

KUPITE ENEGA OD NASLEDNJIH KOMPLETOV

ALI ALI

  IN IZBERITE DO 3 IZMED SPODAJ NAŠTETIH ARTIKLOV  
  PO ZNIŽANI CENI

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+
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dōTERRA prehranska dopolnila 
ZA OTROKE
dōTERRA prehranska dopolnila za otroke podpirajo rast otrok s tem, ko jim zagotavljajo omega-3 maščobe, 
hranila iz polnovredne hrane, vitamine in minerale v prijetni in priročni obliki.

PREHRANSKA DOPOLNILA ZA OTROKE



 Ni namenjeno za nadomestilo raznolike, uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja

IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega™ nima okusa po ribah, kot ga ima običajno 
ribje olje, ima pa svež okus eteričnega olja divje 
pomaranče s certifikatom CPTG™.

• Sprošča 1300 mg čistih, koncentriranih, 
molekularno filtriranih in popolnoma deodoriziranih 
morskih lipidov z 900 mg DHA in 400 mg EPA na 
dnevni odmerek

• Zasnovano je za uporabo s tabletami za žvečenje 
dōTERRA a2z Chewable™

• Zasnovana z eteričnim oljem divje pomaranče 
dōTERRA CPTG certificirana čista testirana olja

PB ASSIST™ JR 
30 vrečic

PB Assist™ Jr. je probiotik v prahu, ustvarjen za 
otroke in tiste, ki imajo težave s požiranjem tablet. 
Te probiotike smo vmešali v okusen prašek, ki ga 
lahko stresemo naravnost v usta, kot zabaven in 
okusen način vključevanja probiotikov v dnevno 
rutino kogarkoli.

• Okusen izdelek, preprost za uporabo, ki ga 
otroci obožujejo

• Vsebuje edinstveno mešanico šestih različnih 
probiotičnih sevov, posebej izbranih zaradi 
njihovih blagodejnih učinkov pri otrocih

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tablet

dōTERRA a2z Chewable™ – tablete za žvečenje 
predstavljajo zaščiteno formulo sestavin, razvitih 
za vse, ki imajo težave s požiranjem kapsul.

• Združuje mešanico vitaminov B ter vitaminov  
A, C, in E

• Ustvarjena posebej za otroke v priročni,  
okusni obliki

• Okusna žvečljiva tableta s sladkim okusom 
lubenice za vsakodnevno uporabo
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SMART & SASSY™

Zaradi svojih notranjih koristi so eterična olja lahko koristen del zdravega življenjskega sloga, če jih kombiniramo 
s pestro, uravnoteženo prehrano in dobro vadbo. Ko si boste naslednjič zaželeli hitre hrane ali sladice, posezite 
po mešanici Smart & Sassy™.



SMART & SASSY™
MEŠANICA ZA AKTIVNE 
15 ml

Zaščitena mešanica Smart & Sassy™ združuje eterična olja 
grenivke, limone, poprove mete, ingverja in cimeta ter je  
odličen dodatek napitkom in sladicam.

•  Živahna začimbna aroma olja Smart & Sassy bo poskrbela  
za pozitivno razpoloženje med intenzivno vadbo

•  Uživanje mešanice Smart & Sassy z vodo pred obroki naj 
postane del vaše dnevne rutine

SMART & SASSY™
MEHKE KAPSULE
90 mehkih kapsul

Mehke kapsule Smart & Sassy™ vsebujejo zaščiteno dōTERRA 
Smart & Sassy mešanico za aktivne v priročni mehki kapsuli. Ta 
mešanica vsebuje eterična olja grenivke, limone, poprove mete, 
ingverja in cimeta. Mehke kapsule Smart & Sassy so idealne za 
uporabo na poti in za vse tiste, ki želite na preprost in priročen 
način izkusiti prednosti mešanice dōTERRA Smart & Sassy.

IZDELANO Z VEGETARIJANSKIMI MEHKIMI KAPSULAMI
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dōTERRA ZA ŽENSKE
Zasnova dōTERRA za ženske nagovarja edinstvene in nenehno spreminjajoče se potrebe žensk in njihovega 
zdravja. Normalne ravni hormonov vplivajo na dobro zdravje žensk in njihovo čustveno dobro počutje od 
zgodnjih najstniških let do časa menopavze. Linija izdelkov dōTERRA Women ženskam zagotavlja potrebno 
podporo na mesečni ravni in v vseh različnih življenjskih obdobjih.

dōTERRA ZA ŽENSKE



CLARYCALM™
MEŠANICA ZA UTEHO
10-ml steklenička s kroglico

ClaryCalm™ je zaščitena mešanica eteričnih olj, 
ki učinkuje pomirjajoče in blagodejno.

• Gre za mešanico eteričnih olj muškatne 
kadulje, sivke, bergamotke, rimske kamilice, 
cedre, dišeče kanange (Ylang Ylang), 
geranije, krvomočnice, komarčka,  
palmarose in konopljike

• Ob nanosu ustvari na koži hladilen in 
blagodejen učinek 

• ClaryCalm se lahko uporablja za 
uravnovešanje hormonov

PREHRANSKO DOPOLNILO
ZA ZDRAVE KOSTI
120 kapsul

Prehranski dodatek za zdrave kosti za ženske 
dōTERRA je mešanica vitaminov in mineralov,  
ki so zlasti pomembni za ženske. 

• Vsebuje biološko razpoložljive oblike 
vitaminov C in D, kalcija, magnezija  
in drugih mineralov v sledovih

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

PREHRANSKI DODATEK 
ZA HORMONSKO RAVNOVESJE
60 kapsul

dōTERRA Women Phytoestrogen Essential 
Complex prehranski dodatek za hormonsko 
ravnovesje je mešanica standardiziranih 
rastlinskih fitoestrogenov in koncentriranih 
lignanov lanenih semen, ki so bili zasnovani  
z mislijo na ženske.

• Zasnovano s standardiziranim izvlečkom 
granatnega jabolka

• Povsem naravna formula v obliki rastlinskih 
kapsul HPMC brez natrijevega lavril sulfata

IZDELANO Z RASTLINSKIMI KAPSULAMI  
BREZ NATRIJEVEGA LAVRIL SULFATA

PAKET ZA ZDRAVJE ŽENSK 
Vsebuje Prehranski dodatek za hormonsko ravnovesje, Prehranski dodatek  
za zdrave kosti in mešanico eteričnih olj ClaryCalm™.

PROGRAM 
LRP

(LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM)

Na voljo izključno prek programa zvestobe (Loyalty Rewards 
Program) (več najdete na zadnji strani)
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dōTERRA
PROGRAM LRP (PROGRAM ZVESTOBE)
Imate najljubši izdelek dōTERRA, brez katerega ne morete živeti? Bi si želeli udobja samodejnega prejemanja 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ vsak mesec? Bi radi začeli prejemati brezplačen izdelek ob vsakem 
naročilu? Program zvestobe dōTERRA (LRP; Loyalty Rewards Program) omogoča priročen način samodejnega 
prejemanja mesečnega naročila vaših najljubših izdelkov dōTERRA, dostavljenih na vaš dom. Vsak mesec, 
ko sodelujete v programu zvestobe Loyalty Rewards Program, zaslužite vse več nagradnih točk, ki jih lahko 
uporabite za nakup izdelka – zaslužite do 30 % pri naročilih v programu LRP, ki izpolnjujejo pogoje! Izdelke 
iz svojega vsakomesečnega naročila lahko kadar koli zamenjate ali prekličete LRP sporazum brez zavez. 
Za več informacij o programu se posvetujte z wellness advokatom, ki vam je dodal ta Vodnik po izdelkih, 
ali pokličite družbo dōTERRA na način, ki vam najbolj ustreza.

Vse besede z oznako registrirano ali zaščiteno so registrirane in zaščitene s strani dōTERRA Holdings, 
LLC, razen označenih. Vodnik po izdelkih EU v slovenščini

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 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@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 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@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 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

dōTERRA STORITVE ZA STRANKE NA OBMOČJU EVROPE:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Združeno kraljestvo

v7  EU SL  60221339

*60221552*
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