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ИСТОРИЯТА НА dōTERRA™

През пролетта на 2008 г. група от здравни и бизнес специалисти, които споделят дълбоки лични 

преживявания от подобряващите живота ползи от етеричните масла, се събраха с обща визия, за 

предоставяне на нов стандарт етерични масла на света. Те искаха нещо различно, което да се хареса 

на всички хора, от онези, които не знаят нищо за етеричните масла до тези, които са считани за 

експерти в областта. 

Те си зададоха някои определящи въпроси: "Какво би се случило, ако можем да предоставим на 

света нова и мощна уелнес алтернатива?" "Какво би станало, ако можем да предоставим това ново 

ниво на уелнес чрез единен подход с помощта на етеричните масла?" "Какво ако успеем да 

извлечем, тестваме и произведем по-висококачествени етерични масла - по-чисти и по-силни от 

всички други масла, предлагани на пазара днес?" "Какво ако ние, по най-професионален начин 

бихме могли да си партнираме с големи болници, лекари, учени и общественици, за да предоставим 

най-надежната автентификация на етерични масла на планетата?"

Те стигнаха до извода, че с упорита работа и ангажираността на други, които имат подобна визия и 

страст, биха и могат да създадат нов образец за етеричните масла.Водени от това убеждение, те 

създадоха компания и я нарекоха dōTERRA – от латински език „Дар от Земята“. Първото предложение 

на dōTERRA от 25 единични масла и 10 смеси от масла бе пуснато за продажба на 25 април 2008 г., 

и бе оценено от експертите по етерични масла и любителите на такива продукти, които незабавно 

разпознаха високото качество на тестваните от dōTERRA етерични масла. 

dōTERRA продължава  да добавя уелнес продукти и да разширява предлаганите от тях етерични 

масла, тъй като компанията се радва на огромен растеж от самото си начало.
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Патентованите етерични уелнес продукти на dōTERRA™ се продават 

изключително и само от уелнес консултанти, на принципа споделяне 

чрез личен контакт, персонализирани уебсайтове и в уелнес и спа 

центрове в САЩ и други държави. За да направите поръчка, говорете 

с уелнес консултанта, който ви е предоставил този продуктов наръчник 

или се обадете на един от телефонните номера, посочени на задната 

корица, за да се свържете с консултант от вашия район. Имате 

възможност да се присъедините към мрежата ни от уелнес консултанти.

ЗА ПОРЪЧКИ: Вижте задната корица

НАШАТА МИСИЯ
Ние в dōTERRA сме ангажирани да споделяме със света 
подобряващите живота ползи от тестван клас 
етерични масла. Ще постигнем това чрез: 

•  Откриване и разработване на най-висококачествените в света 

продукти с етерични масла чрез използване на мрежа от 

високообразовани и опитни ботаници, химици, здравни     

учени и специалисти.

•  Произвеждане на нашите продукти с етерични масла според 

най-високите стандарти за качество, чистота и безопасност, 

използвани в индустрията – CPTG Certified Pure Tested Grade™.

•  Разпространение на нашите продукти чрез уелнес консултанти, 

които, работейки от вкъщи, запознават, образоват и продават 

уелнес продуктите на dōTERRA локално чрез личен контакт 

и глобално чрез персонализирани уебсайтове за пазаруване.

•  Предоставяне на образователни възможности за всички 

заинтересовани да научат как тестваните етерични масла могат 

да бъдат използвани като уелнес алтернатива за лична грижа.

•  Обединяване на здравни специалисти по традиционна 

и алтернативна медицина с цел насърчаване на по-

нататъшното изучаване и приложение на етеричните масла 

в съвременните здравни практики.
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Етеричните масла са били използвани през вековете в много 
култури поради подпомагащите здравето качества. Модерните 
тенденции в насока по-холистичен подход към грижата за 
себе си и все по-нарастващото научно признание на 
алтернативните здравни практики водят до преоткриване на 
здравните ползи от етеричните масла. Много от тях имат 
мощно прочистващо действие. Тяхната уникална химична 
структура им позволява да осигурят желаните ползи чрез 
локално приложение. Някои масла могат да бъдат използвани 
в допълнение към хранителния режим с цел подобряване на 
жизнеността и благополучието. 

Методи на извличане
Етеричните масла са най-често извличани чрез процес на 
нискотоплинна парна дестилация, при който парата е 
циркулирана под налягане през растителната суровина, 
освобождавайки етеричните масла в нея. След охлаждане на 
парната смес водата и маслата се отделят и маслото се събира 
в чистата си форма. За да се гарантира най-висококачествен 
маслен екстракт с правилен химичен състав, температурата 
и налягането трябва да бъдат наблюдавани много внимателно. 
Твърде ниската температура и налягане няма да извлекат 
ценното масло; твърде високите могат да увредят деликатния 
химичен състав на екстракта и да променят действието му.

Също толкова важен за внимателно контролирания процес на 
извличане, е и старателният подбор на правилните растителни 
видове и части на растенията, събрани в точния момент, 
когато техните етерични масла са най-наситени, това е 
необходимо и за качествения екстракт от етерично масло. 
Този сложен процес е както форма на изкуство, така и наука 
и изисква общите усилия на опитни производители 
и дестилатори, които да работят заедно за постигането на 
висококачествен продукт. 

Етеричните масла са естествени ароматни съединения, които могат да бъдат намерени в семената, 
кората, стъблата, корените, цветовете и други части на растенията. Ароматът им може да бъде както 
прекрасен, така и мощен. Ако някога са ви подарявали роза, минавали сте покрай поле с лавандула или 
сте усещали мириса на току-що откъсната мента, то вие сте усетили ароматните качества на етеричните 
масла. Етеричните масла могат да подобрят настроението, да успокоят сетивата и да предизвикат силни 
емоционални реакции. Но употребата на етеричните масла се простира отвъд ароматните им свойства.

Какво представляват 
ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА?
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CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
(Сертифициран чист тестван клас)
Етеричните масла на dōTERRA™ от сертифициран чист тестван клас са чисти, натурални, ароматни съединения, 
внимателно извлечени от растенията. Те не съдържат добавки или изкуствени съставки, които биха разредили 
активните им качества и не съдържат замърсители или други химични остатъци.

Както е важно нашите масла да не съдържат замърсители, така и осигуряване наличието на активни съединения 
на маслата на правилните нива е необходимо за гарантиране на безопасност и ефективност. За много масла се 
твърди, че са от терапевтичен клас и някои от тях може да са чисти, но малко са подложени на строги стандарти 
за изпитване на химичния състав. Етеричните масла на dōTERRA CPTG сертифициран чист тестван клас са 
тествани кръстосано, използвайки масова спектрометрия и газова хроматография, за да се гарантира както 
чистотата на екстракта, така и силата на състава на всяка партида.

dōTERRA работи в тясно сътрудничество с глобална мрежа от водещи химици и производители в сферата на 
етеричните масла, за да подбере растения от правилните видове, отгледани в идеална среда и събрани 
внимателно в правилния момент. Ароматните съединения на растенията биват извличани умело от опитни 
дестилатори и биват подлагани на химичен анализ за гарантиране на тяхната чистота и състав. Етеричните 
масла на dōTERRA CPTG сертифициран чист тестван клас представляват най-безопасните и най-полезните  
масла достъпни в света днес.

Еднакво строги стандарти за безопасност и ефикасност се прилагат към всички dōTERRA уелнес продукти. 
Ръководена от нашия научно-консултативен съвет, dōTERRA използва само водещи партньори за развитие и 
производство, които поддържат сертификация за добра производствена практика (GMP) и се радват на 
репутация в индустрията за изключителни иновации и качество. Всеки продукт на dōTERRA е гарантиран да 
надхвърли удовлетвореността на клиента и очакванията за ефикасност.

Тествани, надеждни.
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Употреби
Етеричните масла се използват за широк набор от емоционални и физически уелнес приложения. Те могат да 

бъдат използвани самостоятелно или в сложни смеси, в зависимост от опита на потребителя и желаните от него 

ползи. Етеричните масла обикновено се прилагат по един от трите начина: ароматно разпръскване, локално 

приложение върху кожата или прием като хранителни добавки. Използването на етерични масла може да бъде 

както безкрайно лесно, така и животопроменящо. Работейки с някой, който вече е използвал етеричните масла 

преди, ще помогне на начинаещите да извлекат повече ползи и наслада.

Етеричните масла са естествено безопасни и имат малко, ако има такива нежелани странични ефекти, когато 

се използват според указанията. Да не забравяме, че те са с много силна концентрация и трябва да се 

използват внимателно. Уверете се, че използвате само чисти етерични масла и следвате предупрежденията 

и указанията на етикета. Етеричните масла в никакъв случай не трябва да се прилагат в очите или във 

вътрешността на ушния канал. При поява на зачервяване или раздразнение при локална употреба на етерично 

масло, приложете в засегнатата зона растително масло като фракционирано кокосово масло – водата няма да 

разтвори етеричното масло. Консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате етерично масло, ако сте 

бременна или под лекарско наблюдение.



ЛАВАНДУЛА Lavandula angustifolia

• Нанесете на ходилата или върху възглавницата преди сън
• Използвайте със соли за баня за отпускащо спа изживяване
•  Нанесете леко за успокояване на кожата след излагане на слънце
•  Нанесете по гърба, ръцете или краката на неспокойно или превъзбудено дете
•  Използвайте, за да успокоите и облекчите кожни раздразнения
•   За облекчаване на чувствителна кожа и успокоение на порите  

след обезкосмяване
•  Нанесете на сухи, напукани устни преди нанасяне на балсам за устни
•  Използвайте с мента за масаж за здрав скалп
•  Добавете към лосион за намаляващ стреса масаж на ръцете

ЛИМОН Citrus limon

• Добавете капка към бутилка с вода или към водата, сервирана в ресторант
•  Разпръснете ароматно или нанесете локално за повдигане на настроението
•  Добавете към малко мед и приемете вътрешно за облекчаване  

на възпалено гърло
•  Разтворете в кокосово масло за ежедневен масаж на ноктите на ръцете
•  Добавете капка Лимон и Мента към вашата четка за зъби след употреба
•  Разпръснете в помещенията, за да неутрализирате миризмите
•  За отстраняване на дъвки, етикети и мазни вещества от текстил
•   Използвайте за почистване на кухненските плотове и уредите от  

неръждаема стомана
•  Добавете към зехтин за нетоксичен препарат за полиране на мебели

МЕНТА Mentha piperita

•  Една капка за вътрешен прием успокоява при временен проблем с 
храносмилането или раздразнен стомах

•   Използвайте с Лимон във вода  за здравословно, освежаващо изплакване  
на устната кухина 

•  Разпръснете като аромат или нанесете локално за освежаващ аромат
•   Добавете към компрес със студена вода или към вана за крака за  

охлаждане при прегряване
• Вдишайте за освежаване без стимулация при дълго шофиране
•  Добавете към шампоан и балсам за стимулиращ масаж на косата и скалпа
•  За вътрешна употреба с Лавандула и Лимон за защита при сезонни промени
•  Разпръснете във въздуха когато учите

Откъде да 
ЗАПОЧНА?
Използването на етерични масла е интуитивно лесно и много удовлетворяващо. Въпреки това, 

множеството достъпни масла с техните безбройни комбинации и уелнес приложения могат да бъдат 

малко объркващи за начинаещите. Като първа стъпка в употребата на етерични масла, ви предлагаме 

триото Лавандула, Лимон и Мента. Те са три от най-популярните ни масла и ще предоставят на вас 

и вашето семейство завладяващо изживяване с животоподобряващите качества на етеричните масла.

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS KIT 
НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

Перфектен за начинаещи, комплектът Introduction to essential oils kit е всичко, от 
което се нуждаете, за да започнете да се наслаждавате на животопроменящите 
ползи на етеричните масла на dōTERRA™. Комплектът включва:

• Етерично масло от лавандула (бутилка от 5 ml)
• Етерично масло от лимон (бутилка от 5 ml)
• Етерично масло от мента (бутилка от 5 ml)
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Колекцията на dōTERRA™ от единични етерични масла представлява най-добрите ароматни екстракти, 
достъпни в света днес. Всяко масло предоставя живата същност на своя растителен източник, внимателно 
дестилирана от отгледани и внимателно събрани от цял свят растения. Всяко масло отговаря на стриктни 
стандарти за чистота и сила. Като една красива палитра от растителна енергия, маслата могат да бъдат 
използвани поотделно или смесени за извличане на индивидуалните ползи от етеричните масла.

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



ЧЕРЕН ПИПЕР
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Piper nigrum | 5 ml

Стимулиращ и придаващ вкус 
черният пипер подобрява вкуса на 
всяко ястие и съдържа силни 
антиоксиданти.

•  Подобрява вкуса на храната

•  С високо съдържание на 
монотерпени и сесквитерпени

•  При локално приложение придава 
топло усещане на кожата

ТУЯ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Thuja plicata | 5 ml

Известна още като "дървото на 
живота", туята е величествена по 
размери и има много полезни 
свойства.

•  Спомага за чистия и здрав вид      
на кожата 

•  Прочиства

•  Успокояващ аромат

кАСИЯ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Близка по вид до канелата, касията 
има чудесен аромат и се използва от 
хиляди години.

•  Създава топъл, повдигащ 
настроението аромат 

•  Използва се за готвене като 
заместител на канелата

•  Облекчава тялото при локално 
приложение

KOРА ОТ кАНЕЛА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Добре известна като подправка, 
канелата също така носи много  
ползи за здравето.

•  Облекчава възпалено гърло 
добавена към топла вода или чай

•  Може да се използва като 
заместител на канела в любимите 
ви рецепти

•  Подпомага здравето на          
устната кухина

СИНЯ ВРАТИГА НОВО

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Tanacetum annuum | 5 ml

Етеричното масло от синя вратига 
произлиза от едногодишното растение 
с жълти цветове от района на 
Средиземно море. Като важен компонент 
на етеричната смес dōTERRA Deep Blue, 
вратигата успокоява духа и тялото.

•  При локално приложение подпомага 
усещането за спокойствие

•  Наситеният му син цвят може да 
оцвети повърхности, текстил и кожа,  
ето защо се препоръчва 
внимателното използване 
и разреждане на маслото

•  С високо съдържание на хамазулен 
и сабинен

БОСИЛЕк
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Ocimum basilicum | 15 ml

Високоценен заради 
възстановяващите си свойства, 
босилекът е често използван и 
поради успокояващите си качества.

•  Спомага за поддържане на кожата 
чиста и здрава 

•  Подпомага съсредоточаването

•  Използва се като подправка             
за храна

кЕДРОВО ДЪРВО
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Juniperus virginiana | 15 ml

Кедровото дърво има топъл, 
дървесен, балсамов аромат, който 
подпомага релаксацията.

•  Придава почистващи качества 
когато е добавен към тонер или 
овлажнител за лице

•  Спомага за здравия вид на кожата

•  Действа отпускащо

САЛВИЯ ЧИСТО ЕТЕРИЧНО 
МАСЛО 
Salvia sclarea | 15 ml

Салвията е известна със своите 
облекчаващи и успокояващи 
качества.

•  Облекчава жените по време на 
менструалния им цикъл 

•  Подсилва облекчаването на стреса 
в комбинация с римска лайка, 
добавена към водата за вана

•  Подпомага здравия вид на  
косата и скалпа

кАРДАМОН
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Близък по вид до джинджифила, 
кардамонът е известен като скъпа 
подправка за готвене поради 
многобройните си ползи за 
храносмилателната система.

•  Ароматна подправка за готвене 
и печене

•  Улеснява дишането

•  Подпомага успокояването на 
раздразнен стомах

БЕРГАМОТ 
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus bergamia | 15 ml

Студено пресовано от кората на 
плода бергамот, маслото от бергамот 
е уникално сред етеричните масла.

•  Успокояващ и облекчаващ аромат 

•  Често се използва при терапия 
с масажи поради своите 
успокояващи качества

•  Нанесете върху кожата по време на 
душ, за да се насладите на 
пречистващите му ползи

СИЛАНТРО
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Coriandrum sativum | 15 ml

Извлечено от листата на растението 
кориандър, етеричното масло от 
кориандър се използва често заради 
своя свеж и наситен аромат.

•  Пречистващ аромат

•  Смесва се добре с цитрусови масла

•  Придава на храната свеж, богат вкус

кАРАМФИЛ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Известен като популярна подправка 
за готвене, карамфилът има много 
полезни свойства.

•  Подпомага здравето на зъбите 
и венците

•  Често се използва като подправка 
за готвене

•  Притежава антиоксидантни свойства
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ДУГЛАСкА ЕЛА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Извлечено от млади дървета от Нова 
Зеландия, първокласното масло от 
дугласка ела подпомага усещането за 
чисти дихателни пътища, почиства 
кожата и създава ободряваща среда.

•  Засилва усещането за чисти 
дихателни пътища и лесно дишане

•  Действа изчистващо на кожата

•  Подсилва позитивното настроение 
и усещането за концентрация

ЕВкАЛИПТ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Произлизащо от евкалиптови листа, 
етеричното масло от евкалипт 
съдържа много полезни съединения.

•  Подсилва усещането за релаксация

•  Подпомага здравето на устната 
кухина и освежава дъха

•  Подпомага усещането за чисти 
дихателни пътища и лесно дишане

кОПАЙБА 
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea и langsdorffii | 15 ml

Копайбата е подобна на черния 
пипер и се използва 
в традиционните здравни практики 
на коренното население на 
Бразилия. Маслото от копайба е 
често използвано в козметични 
продукти и парфюми.

•  Притежава антиоксидантни 
свойства

•  Помага за чиста и мека кожа

•   Намалява появата  
на кожни дефекти

ГЕРАНИУМ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Известен със своята способност да 
балансира емоциите, гераниумът 
също е често срещана съставка 
в продуктите за грижа за кожата.

•  Нанесете директно върху кожата 
или се насладете на ароматерапия 
с парна баня за разкрасяване         
на кожата 

•  Успокоява кожата при нанасяне 
след душ

•  Добавете няколко капки към вашия 
шампоан или балсам за здравина  
и силен блясък

ЗЕЛЕНА МАНДАРИНА  
НОВО!

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus nobilis | 15 ml

Извлечена от неузрелия плод на 
мандариновото дърво, зелената 
мандарина притежава качества, които 
придават усещане за спокойствие и 
предоставят подкрепа, когато са 
приети вътрешно. 

•  Подпомага усещането за 
спокойствие

•  Приемайте една до две капки, за да 
подпомогнете здрава имунна 
функция

РЕЗЕНЕ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Използвано в продължение на 
векове, резенето предлага много 
здравни ползи и има отличителен 
аромат на  женско биле.

•  Ароматна добавка към супи 
и салати

•  Успокоява и облекчава при локално 
приложение

•  Подсилва усещанията за увереност 
и енергичност

кОРИАНДЪР
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Coriandrum sativum | 15 ml

Популярно сред много култури 
поради многобройните си употреби, 
етеричното масло от кориандър има 
неизброими ползи за здравето.

•  Нанесете върху мазна кожа за 
поддържане на бистрия тен            
на лицето 

•  При локално приложение 
осигурява облекчаващ ефект

•  Добавя билков аромат към 
редица ястия

ДЖИНДЖИФИЛ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Zingiber officinale | 15 ml

Етеричното масло от джинджифил на 
dōTERRA се извлича от пресни 
корени на растението джинджифил. 
Джинджифилът е най-известен 
поради сладкия си вкус.

•  Благоуханен и облекчаващ аромат 

•  Популярна кухненска подправка, 
използвана за много ястия 
в целия свят

•  Създава затоплящо усещане          
на кожата

ТАМЯН
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Boswellia carterii, frereana и sacra | 
15 ml

Маслото от тамян е може би 
най-ценното от употребяваните 
в древността масла и има множество 
различни употреби и ползи.

•  Намалява появата на кожни 
несъвършенства и  подмладява 
кожата

•  Подсилва усещането на релаксация 
и балансира настроението

•  Успокоява кожата

Вижте стр. 18  за Frankincense Touch

кИПАРИС
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Дестилирано от клонките и листата 
на кипарисово дърво, етеричното 
масло от Кипарис е популярно 
заради своите енергизиращи 
качества и употреба в спа центрове.

•  Освежава сетивата 

•  При локално приложение 
осигурява жизненост и енергичност

•  Подобрява вида на мазната кожа

ГРЕЙПФРУТ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus X paradisi | 15 ml

Енергизиращ и освежаващ, 
грейпфрутът е известен със своите 
пречистващи свойства.

•  Подобрява настроението

•  Подправка за храна с остър 
и кисел вкус

•  Подобрява съсредоточаването

БЕЗСМЪРТНИЧЕ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Helichrysum italicum | 5 ml

Дестилирано от съцветието на 
вечнозелено растение, етеричното 
масло от безсмъртниче е едно от 
най-ценните и търсени масла.

•  Намалява появата на бръчки

•  Масажирайте на слепоочията 
и задната част на врата за 
успокояващо усещане

•  Подсилва сияещия, младежки тен
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МАЙОРАНА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Origanum majorana | 15 ml

Известна още като „ранен химонант“ 
или „радостта на планините“, 
майораната има както кулинарна 
употреба, така и здравни ползи.

•  Топла тревиста добавка за готвене

•  Успокояващ аромат

•  Подпомага цялостното 
благосъстояние при вътрешен прием

ЛИМОН
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus limon | 15 ml

Това най-продавано масло има 
множество употреби и ползи и е 
студено пресовано от кората на 
лимон, за да запази своята 
деликатна същност и силни качества.

•  Ободряващи и енергизиращи 
качества, подпомагащи 
подобряването на настроението

•  Подправка за храна с остър вкус

•  Ефективна добавка към 
домакинските почистващи  
препарати и сапуни

СМИРНА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Commiphora myrrha | 15 ml

Използвана през хилядолетията по 
много начини – от медитация до 
балсамиране – смирната е все още 
често препоръчвана и днес.

•  Спомага за подсилване на 
емоционалния баланс и усещането 
за благополучие

•  Прочиства добре, особено гърлото 
и устната кухина

•  Облекчава кожата, подсилвайки 
бистрия, младежки тен

МЕНТА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Mentha piperita | 15 ml

Най-продаван и любим продукт, 
ментата предлага неизброими 
здравни ползи.

•  Освежава и оживява сетивата

•  Облекчава раздразнения стомах

•  Подпомага здравето на          
устната кухина

Вижте стр. 19 за Peppermint Touch

ЧАЕНО ДЪРВО
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Известно и като "мелалеука", 
маслото от чаено дърво е съставено 
от 90 различни съединения и има 
безброй приложения.

•  Подсилва и подмладява косата, 
кожата и ноктите на ръцете

•  Почистващи качества

•  Подсилва здравия тен на кожата

Вижте стр. 19  за Melaleuca Touch

LЛИМОНЕНА ТРЕВА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Широко използвана в азиатската 
и карибската кухня заради своя 
дискретен лимонов вкус и аромат, 
лимонената трева има много ползи 
за здравето.

•  Комбинирайте с базово масло за 
успокояващ масаж

•  Повишава осъзнатостта 
и позитивността

•  Флорална подправка за храна

РИГАН
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Origanum vulgare | 15 ml

Извлечено от листата на риган, 
етеричното масло от риган има 
множество традиционни 
и съвременни употреби.

•  Пикантна тревиста подправка          
за храна

•  Притежава антиоксидантни качества

•  Осигурява затоплящо усещане за 
кожата (винаги разтваряйте 
с базово масло, преди да нанесете 
директно върху кожата)

Вижте стр. 19 за Oregano Touch

ХВОЙНА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Juniperus communis | 5 ml

Дървесният пикантен, но и свеж 
аромат на хвойната има богата 
история на традиционна употреба 
и ползи за здравето.

•  Действа като естествен тоник         
за кожата 

•  Добавя пикантен вкус към сосове 
и десерти

•  Има успокояващ, заземяващ ефект 
върху емоциите

МАТОЧИНА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Melissa officinalis | 5 ml

Нашето най-рядко масло – това от 
маточина – има сладък, свеж 
и цитрусов аромат, както и широк 
набор от полезни качества.

•  Намалява напрежението 
и успокоява нервите

•  Действа отпускащо и спомага за 
създаването на успокояваща 
атмосфера за сън

•  Подмладява кожата и косата

ЛАЙМ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Острият цитрусов аромат на зелен 
лимон го прави задължителен за всяка 
колекция етерични масла.

•  Повлиява положително 
настроението със своите 
стимулиращи и освежаващи качества

•  Подсилва емоционалния баланс 
и усещането за благополучие

•  За овкусяване на торти и             
сладки храни

ПАЧУЛИ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Pogostemon cablin | 15 ml

Пачулито е лесно разпознаваемо 
заради своя богат, мускусно-

сладък аромат.

•  Успокоява и балансира емоциите

•  Осигурява гладък, сияен тен               
на кожата

•  Намалява появата на кожни дефекти, 
бръчки или проблемна кожа

ЛАВАНДУЛА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Lavandula angustifolia | 15 ml

В продължение на хилядолетия 
лавандулата е ценена заради своя 
неповторим аромат и здравни ползи.

•  Широко използвана заради своите 
успокояващи и релаксиращи качества

•  Облекчава кожните раздразнения

•  Има отпускащи свойства, които 
спомагат за спокоен сън

Вижте стр. 18  за Lavender Touch
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МАЩЕРкА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Thymus vulgaris | 15 ml

От мащерката, позната най-вече като 
често използвана подправка, се 
извлича силно етерично масло.

• Стимулиращ аромат

• Богат, пикантен овкусител за храни

• Осигурява пречистващ и почистващ 
ефект за кожата

ТАНГЕРИНА 
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus reticulata | 15 ml

Тангерината има сладък, остър 
аромат, подобен на другите 
цитрусови масла, който енергизира. 
Тангерината е известна със своите 
пречистващи качества.

• Пречистваща и почистваща

• Добавя остър привкус на печивата

• Енергизира и събужда сетивата

СЛАДкА МЕНТА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Mentha spicata | 15 ml

Добре известна със своя сладък 
и ментов вкус, сладката мента често 
се използва в готвенето, но също 
така може да бъде прилагана 
и локално.

•  Почиства устната кухина 
и освежава дъха

•  Подобрява концентрацията 
и настроението

•  Добавя аромат към десерти, 
напитки, салати или ордьоври

СИБИРСкА ЕЛА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Abies sibirca | 15 ml

Със своя свеж дървесен аромат 
сибирската ела може да помогне за 
балансиране на вашите емоции и за 
позитивно настроение.

•  Осигурява облекчаващ ефект, 
когато се използва при масаж

•  Когато се прилага локално, 
облекчава дребни кожни 
раздразнения

•  Успокоява болки в тялото 
и мускулна треска

САНДАЛОВО ДЪРВО
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Santalum album | 5 ml

С документирано използване в 
продължение на хилядолетия, 
сандаловото дърво има 
многобройни приложения.

•  Спомага за чистия и здрав вид      
на кожата 

•  Намалява появата на кожни 
несъвършенства

•  Често се използва при медитация 
заради своите успокояващи 
и енергизиращи качества

РОЗМАРИН
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Считан за свещен от древните 
гръцки, римски, египетски и юдейски 
култури, розмаринът има безброй 
приложения.

•  Добавя апетитен, флорален вкус 
към меса и специалитети

•  Спомага за намаляване на умората

•  Енергизира сетивата

PINK PEPPER НОВО!

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Schinus molle | 5 ml

Етеричното масло от розов пипер се 
извлича от плодовете на дървото на 
розовия пипер, свещено за инките 
дърво. Невероятно масло за да 
добавите вкус на следващото Ви ястие.

•  Направете си успокояващ масаж като 
комбинирате една или две капки с 
фракционираното кокосово  
масло на dōTERRA 

•  Подсилва съсредоточаването 

•  Розовия пипер може да се замени с 
черен пипер при овкусяване  
на ястията.

ГОРЧИВ ПОРТОкАЛ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus aurantium | 15 ml

Горчивият портокал има свеж, леко 
тревист аромат и редица различни 
употреби.

•  Успокояващ и отпускащ аромат

•  Спомага за спокоен сън

•  Притежава антиоксидантни качества

МЕНТОВИ МИНИ ДРАЖЕТА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Mentha piperita | 125 мини дражета

Изпитайте освежаващ, енергизиращ 
ефект от мента под удобната форма 
на разтворими мини дражета.

•  Подпомага здравето на устната 
кухина и дихателните пътища

•  Облекчава раздразнен стомах

•  Осигурява всички ползи на 
етеричното масло от мента

САНДАЛОВО ДЪРВО, 
ХАВАЙСкО
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Santalum paniculatum | 5 ml

Извлечено от възобновим източник 
в Хавай, сандаловото дърво на 
dōTERRA има редица ползи.

•  Помага за добрия вид на кожата     
и косата 

•  При нанасяне преди лягане 
подпомага спокойния нощен сън

•  Подобрява настроението 
и намалява напрежението

РИМСкА ЛАЙкА
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Anthemis nobilis | 5 ml

Римската лайка е с най-многобройни 
приложения от всички видове лайка 
и се извлича от наподобяващото 
маргаритка цвете на растението 
римска лайка.

•  Нанесете на стъпалата преди лягане

•  Подпомага здравето на косата 
и скалпа

•  Създава сладък, флорален аромат, 
който успокоява ума

СПИкАНАРД
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Етеричното масло от спиканард има 
дървесен, пикантен аромат, който 
подобрява настроението и действа 
отпускащо.

• Енергизиращ аромат

• Подсилва усещанията за 
спокойствие и отпускане

• Подпомага здравия и сияен вид 
на кожата
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ТУРМЕРИк  НОВО!

ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Curcuma longa | 15 ml

Турмерика е полезен за подпомагане 
на естествените функции на имунната 
система. Турмерика може да спомогне 
за чиста, гладка и искряща кожа.

•  Използвайте като средство за 
третиране на петна или маска за 
цялото лице според нуждите 

•  Опитайте се да използвате 1-2 
капки в чай или вода, за лек билков 
вкус

YARROW|POM  НОВО!

АКТИВНО БОТАНИЧЕСКО ДУО  
30 ml

Бял равнец|Нар е експертно 
изработен и патентован бленд от 
етерично масло от бял равнец и 
масло от семена на нар, който 
успокоява кожата и емоциите през 
деня.

•  Може да придаде млад и 
здравословен вид на кожата 

•  Помага за намаляването на 
несъвършенства по кожата

•  Използвай за успокояващ масаж

ДИВ ПОРТОкАЛ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Citrus sinensis | 15 ml

Студено пресован от кората на 
плода, дивият портокал освобождава 
енергизиращ, цитрусов аромат.

•  Пречиства

•  Освежава кожата

•  С високо съдържание на 
монотерпени, известни със своите 
антиоксидантни качества

ГАУЛТЕРИЯ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Повечето потребители разпознават 
аромата и вкуса на гаултерията 
заради нейната честа употреба 
в бонбони и дъвки.

•  Често се използва в продукти за 
устна хигиена 

•  Масажирайте върху ръцете, гърба 
и краката за облекчаващо 
и затоплящо усещане след 
тренировка

•  Разпръснете за сладък, 
енергизиращ аромат

ИЛАНГ - ИЛАНГ
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Cananga odorata | 15 ml

Иланг-илангът, освен известен със 
своя изискан аромат, има 
неизброими ползи.

•  Подпомага релаксирането, когато 
се използва при масаж

•  Подпомага здравия вид на кожата 
и косата

•  Подобрява настроението, като 
едновременно с това ви успокоява

ВЕТИВЕР
ЧИСТО ЕТЕРИЧНО МАСЛО 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Ветиверът е обичан заради своя 
богат, екзотичен, комплексен аромат 
и се използва широко 
в парфюмерийната индустрия.

•  Ветиверът е с високо съдържание 
на сесквитерпени, които му 
осигуряват успокояващ ефект

•  Използвайте за облекчаващ, 
ароматен масаж

•  Използвайте като земна базова 
нотка във вашите любими смеси за 
дифузер



Смесите от етерични масла на dōTERRA са патентовани формули за конкретни уелнес приложения. Те са 

резултат от множество години опит и и проверка на етеричните масла с помощта на увеличаващ се брой 

изследвания и научни проучвания. Използвайки присъщата жизнена енергия на растенията, всяка формула 

е синергично балансирана, за да подсили силата и ползите на продукта и съдържа само етерични масла от 

сертифициран чист тестван клас CPTG Certified Pure Tested Grade™.

СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



DEEP BLUE™
ОБЛЕКЧАВАЩА СМЕС 
5 ml

Облекчаващата смес Deep Blue 
съдържа етерични масла от клас 
CPTG Certified Pure Tested Grade™, 
естествени растителни екстракти 
и допълнителни полезни съставки, 
създавайки успокояващо усещане за 
охлаждане и затопляне на 
проблемните зони.

•  Осигурява охлаждащо и облекчаващо 
усещане в целевите зони

•  Създава ободряващо и успокояващо 
изживяване при масаж

•  Осигурява облекчаване на 
схванати, напрегнати мускули

DDR PRIME™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
15 ml

DDR Prime комбинира ползите от 
етеричните масла от карамфил, 
мащерка и див портокал, които са 
известни със своите антиоксидантни 
качества и бе създаден, за да 
помогне на тялото и клетките при 
оксидативен стрес.

•  Може да намали оксидацията 
в тялото и да подсили общото 
здраве на клетките

•  Подкрепя здравословния отговор 
при клетъчен стрес

•  Осигурява антиоксидантна защита 
срещу оксидативен стрес

dōTERRA CONSOLE™
УСПОКОЯВАЩА СМЕС 
5 ml

Успокояващата смес Console на 
dōTERRA използва флорални 
и дървесни етерични масла със сладък 
аромат, за да подсили чувството за 
спокойствие, помагайки ви по пътя 
към емоционално изцеление

•  Подсилва усещането за комфорт 

•  Предизвиква усещанията за 
надежда и позитивизъм

•  Комбинира тамян, пачули, 
иланг-иланг, лабданум, амирис, 
сандалово дърво, роза, османтус

Вижте стр. 18 за dōTERRA Console Touch

dōTERRA CHEER™
ПРИПОВДИГАЩА НАСТРОЕНИЕТО 
СМЕС 
5 ml

Приповдигащата настроението смес 
dōTERRA Cheer от цитрусови 
и пикантни етерични масла 
осигурява жизнерадостен взрив от 
щастие и позитивност, който би 
ободрил всеки ден.

•  Подсилва усещането за оптимизъм 

•  Подобрява настроението през деня

•  Създава жизнерадостен аромат 
при масаж

Вижте стр. 18 за dōTERRA Cheer Touch

CITRUS BLISS™
ОСВЕЖАВАЩА СМЕС 
15 ml

Комбинирайки основните ползи от 
цитрусовите етерични масла, Citrus 
Bliss притежава енергизиращи 
и освежаващи качества, които могат 
да повдигнат настроението и да 
намалят стреса.

•  Пречиства и почиства въздуха

•  Спомага за повдигане на 
настроението и намалява стреса

•  Създава жизнерадостен аромат 
при масаж

CLARYCALM™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
10 ml рол-он

Предназначен специално за жени, 
ClaryCalm действа като облекчаващ 
помощник по време на 
менструалния цикъл и спомага за 
балансиране на настроението 
и емоциите.

•  Спомага за балансиране на 
настроението през месеца

•  Спомага за облекчаване 
и балансиране на             
изострените емоции

•  Осигурява успокояващ ефект по 
време на менструален цикъл

dōTERRA ARISE™
ВДЪХНОВЯВАЩ CMEC 
5 ml

Вдъхновяващият бленд на dōTERRA 
ви помага да се изправите и да 
достигнете висини.

•  Използвайте Arise, докато 
практикувате следните йога пози: 
стояща, ръцете високо и стоящи в 
страничен стреч, както и полумесец

•  Нанесете по слепоочията, китките и 
врата, за да почувствате щастие

•  Насладете се на ползите от Arise, 
когато се опитвате да достигнете 
ново ниво в развитието си

AROMATOUCH™
МАСАЖНА СМЕС 
15 ml

Етеричните масла се използват за 
масаж от много години, ето защо 
dōTERRA създаде патентована 
масажна смес, която подобрява 
различните масажни техники 
с помощта на отпускащи 
и успокояващи етерични масла.

•  Намалява напрежението 

•  Носи успокояващ и отпускащ ефект

•  Подобрява изживяванията при 
масаж със своя облекчаващ аромат

dōTERRA BALANCE™
ЗАЗЕМЯВАЩА СМЕС 
15 ml

Сместа Balance на dōTERRA е 
изтънчена композиция от етерични 
масла, която подсилва хармонията, 
спокойствието и усещането за 
отпускане, осигурявайки заземяващ 
ефект. Тази смес спомага за 
балансиране на емоциите и създава 
усещане за благополучие 
с приканващ, омиротворяващ аромат.

•  Успокоява чувствата на 
безпокойство или напрежение

•  Носи чувство на спокойствие 
и баланс

•  Подсилва усещането за отпускане 
и хармония

dōTERRA AIR™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
15 ml

Със своя ментов и свеж аромат 
dōTERRA Air е специално 
формулиран, за да предостави на 
тези, които го използват, охлаждаща 
и освежаваща смес, която доказано 
намалаява ефекта от сезонните 
промени и заедно с това има 
успокояващо действие.

•  Осигурява освежаващо усещане 

•  Охлажда и успокоява кожата

•  Подсилва усещането за чисти 
дихателни пътища и лесно дишане

Вижте стр. 18 за dōTERRA Air Touch

dōTERRA ALIGN™
БАЛАНСИРАЩА СМЕС 
5 ml

Балансиращата смес на dōTERRA 
Align Ви помага да си повярвате и да 
бъдете отворени за всички 
възможности.

•  Перфектните йога упражнения с 
аромата на Align са позите войн II, 
триъгълник и порта

•  Нанесете върху зоната около 
сърцето, по китките и по задната 
част на врата, за да се почувствате 
самоприети и освободени

•  Пробвайте да ползвате Align, когато 
чувствате, че сте загубили страстта 
и не сте фокусирани

dōTERRA ANCHOR™
ПОДКРЕПЯЩА СМЕС 
5 ml

Подкрепящата смес на dōTERRA 
Anchor Ви помага да си повярвате, за 
да се изправите пред практиката си и 
живота с успокояваща сила.

•  Перфектните йога пози за Anchor са 
седнала медитация, седнало 
извъртане и мудра Бху

•  Нанесете по глезените, основата на 
гръбначния стълб и долната част на 
стъпалата, за да усетите пълнота и 
спокойствие

•  Използвайте Anchor, когато 
почувствате, че умът Ви е разпокъсан 
или откъснат от настоящето
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PURIFY
ОСВЕЖАВАЩА СМЕС 
15 ml

Със своята композиция от 
освежаващи и пречистващи етерични 
масла, Purify на dōTERRA спомага за 
заличаване на миризмите по 
естествен, безопасен начин.

•  Освежаващ аромат 

•  Притежава почистващи качества

•  Елиминира неприятните миризми 
и прочиства въздуха

dōTERRA PEACE™
ВДЪХВАЩА СПОКОЙСТВИЕ СМЕС 
5 ml

dōTERRA Peace смес, съставена от 
флорални и ментови етерични масла, е 
положително напомняне за това, че не 
трябва да сте перфектни, за да бъдете 
в мир със себе си. Забавете темпото, 
поемете дълбоко въздух и се свържете 
отново със своето спокойно, овладяно 
аз.

•  Намалява усещането за 
безпокойство

•  Създава успокояващ аромат

•  Подсилва усещанията за мир 
и увереност

Вижте стр. 19 за dōTERRA Peace Touch

PASTTENSE™
СМЕС ЗА РЕЛАКСАЦИЯ 
10 ml рол-он

Охлаждаща, успокояваща смес от 
етерични масла, PastTense е 
фомулирана за облекчаване както на 
ума, така и на тялото във всеки един 
момент, посредством удобната 
употреба на рол-он бутилка.

•  Спомага за облекчаване на 
усещането за стрес

•  Подсилва усещането за релаксация 
и спокойствие

•  Осигурява успокояващ 
и балансиращ ефект  
върху емоциите

dōTERRA PASSION™
ВДЪХНОВЯВАЩА СМЕС 
5 ml

Вдъхновяващата смес Passion на dōTERRA, 
съставена от пикантни и растителни 
етерични масла, ще ви помогне да съживите 
вълнението в своя живот. С dōTERRA Passion 
ще намерите смелостта да пробвате нещо 
ново, както и да преоткриете радостта от 
това, което имате в живота си.

•  Създава жизнерадостен аромат

•  Подпомага увереността и менталното 
здраве

•  Подобрява настроението и способността за 
съсредоточаване

Вижте стр. 19 за dōTERRA Passion Touch

ON GUARD BEADLETS™
МИНИ ДРАЖЕТА ОТ ЕТЕРИЧНИ 
МАСЛА 
125 мини дражета

dōTERRA създаде мини капсулите On 
Guard, за да осигури лесен и удобен 
начин да се насладите на 
подсилващите имунитета качества на 
тази смес от етерични масла.

•  Подпомага имунната реакция

•  Предлага удобен начин за 
приемане на сместа от етерични 
масла dōTERRA On Guard

•  Освежава дъха

ON GUARD™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
15 ml

Сместа On Guard на dōTERRA осигурява 
безопасен, естествен начин за 
подпомагане на естествената 
предпазна функция на вашата имунна 
система. Със своя пикантен, 
енергизиращ и повдигащ настроението 
аромат, On Guard е перфектната смес, 
която да имате на разположение 
през годината.

•  Подпомага естествените защитни 
сили на имунната система

•  Притежава антиоксидантни качества

•  Енергизира и повдига настроението
Вижте стр. 19 за On Guard Touch

dōTERRA MOTIVATE™
ОКУРАЖАВАЩА СМЕС 
5 ml

Заменете негативните емоции 
с чувство на увереност и кураж, 
благодарение на уникалната смес от 
ментови и цитрусови етерични масла 
dōTERRA Motivate.

•  Намалява усещането за напрежение

•  Създава повдигащ         
настроението аромат

•  Осигурява успокояващ 
и балансиращ ефект  
върху емоциите

Вижте стр. 19 за dōTERRA Motivate Touch

INTUNE™
СМЕС ЗА ФОКУСИРАНЕ 
10 ml рол-он

Перфектната смес за учене или 
концентрация InTune е съставена от 
етерични масла, които спомагат за 
усещането за спокойствие и яснота.

•  Спомага за усещането за яснота

•  Подобрява и поддържа 
фокусирането 

•  Подпомага усилията за бдителност 
и съсредоточаване

HD CLEAR™
СМЕС ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА 
10 ml рол-он

Най-подходящата смес за проблемна 
кожа HD Clear съдържа етерични 
масла с редица ползи за кожата, 
които ще поддържат кожата гладка, 
чиста и здрава като вид и усещане.

•  Спомага за намаляване на появата 
на кожни обриви 

•  Подсилва бистрия тен на лицето

•  Спомага за поддържане на чиста, 
свежа и хидратирана кожа

DEEP BLUE™
ОБЛЕКЧАВАЩА СМЕС 
10 ml рол-он

Формулиран, за да облекчава 
и охлажда, dōTERRA Deep Blue 
представлява обогатена смес от 
масла, идеална за масаж след дълъг 
ден или интензивна тренировка

•  Спомага за намаляване на 
напрежението

•  Създава отпускащ ефект

•  Осигурява целенасочен, 
успокояващ комфорт

Вижте стр. 18 за  Deep Blue Touch

dōTERRA FORGIVE™
ОБНОВЯВАЩА СМЕС 
5 ml

Свежият дървесен аромат на dōTERRA Forgive 
спомага за освобождаване на усещанията за 
задоволство, облекчение и търпение.  
Обновяващата смес Forgive на dōTERRA от 
дървесни и растителни масла ще ви помогне 
да откриете освобождаващото действие на 
това да простиш, да забравиш и да 
продължиш напред.

•  Създава успокояващ аромат 
•  Приповдига настроението и вдъхновява 

за позитивно мислене
•  Подсилва чувството на задоволство, 

облекчение и търпение
Вижте стр. 18 за  dōTERRA Forgive Touch

ELEVATION
НОСЕЩА РАДОСТ СМЕС 
15 ml

Тази смес от приповдигащи 
настроението етерични масла е 
идеална за ободряващо настроение, 
аромат и атмосфера. Ако се нуждаете 
от естествен стимулант, Elevation е 
идеалното решение.

•  Енергизиращ и освежаващ аромат

•  Създава ободряваща среда

•  Повдига настроението 
и жизнеността
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dōTERRA SERENITY™
УСПОКОЯВАЩА СМЕС 
15 ml

Сместа Serenity на dōTERRA е 
предназначена за осигуряване на 
незабавно отпускане, използвайки 
етерични масла, известни със 
свойството си да успокояват 
емоциите, да намаляват 
напрежението и да спомагат за 
спокоен сън.

•  Успокоява сетивата

•  Намалява усещането за 
напрежение

•  Спомага за създаването на 
успокояваща атмосфера за сън

SMART & SASSY™
АКТИВЕН БЛЕНД 
15 ml

Когато се комбинира с упражнения 
и здравословно хранене, Smart & 
Sassy може да се използва като част 
от план за управление на теглото.

•  С високо съдържание на лимонен

•  Спомага за справяне с пристъпите 
на глад

•  Без съдържание на диуретици, 
стимуланти и калории

ZENDOCRINE™
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА СМЕС            
15 ml

Възстановяващата смес Zendocrine 
подпомага естествената способност 
на тялото да се освободи от 
нежеланите вещества.

•  Подпомага функцията на        
черния дроб

•  Прочистващ и детоксикиращ

•  Подпомага способността на 
организма да отстранява 
нежеланите субстанции

ZENGEST™
ПОДДЪРЖАЩА СМЕС 
15 ml

Известна като сместа на dōTERRA, която 
успокоява корема, ZenGest притежава много 
полезни качества за здравето на 
храносмилателния тракт. Облекчаващите 
качества на това масло спомагат за 
успокояване на дискомфорта при 
раздразнен стомах.

•  Подпомага храносмилането

•  Облекчава дискомфорта

•  При локално нанасяне в коремната област 
ZenGest успокоява болката, свързана 
с раздразнения стомах 

Вижте стр. 19 за ZenGest Touch

TERRASHIELD™ СПРЕЙ
СМЕС ЗА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА 
30 ml

TerraShield комбинира етерични 
масла, известни със своите свойства 
на репелент, с оглед създаване на 
естествено и ефективно масло за 
дейности на открито.

•  Действа като ефективна 
и естествена бариера 

•  Осигурява естествена защита 
сред природата

•  Естествена алтернатива на 
химичните спрейове и лосиони

SALUBELLE™
СМЕС ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ 
10 ml рол-он

Патентованата смес от силно 
обновяващи, редки етерични масла, 
използвани през годините заради 
козметичните им ползи, Salubelle на 
dōTERRA е формулиран за предпазване 
и подхранване на кожата, едновременно 
спомагайки за редуциране на факторите, 
допринасящи за стареенето.

•  Спомага за поддържане на чиста, 
свежа и хидратирана кожа

•  Спомага за редуциране на фините 
линии и бръчки

•  Спомага за поддържането на гладка, 
сияйна и с младежки вид кожа

TERRASHIELD™
СМЕС ЗА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА 
15 ml

TerraShield е мощна и едновременно 
с това безопасна формула, която 
може да бъде използвана от всеки 
член на семейството, навън или у 
дома.

•  Действа като ефективна бариера 

•  Защитава срещу външни влияния

•  Защитава срещу външни 
и вътрешни заплахи

WHISPER™
СМЕС ЗА ЖЕНИ 
5 ml

Тази специализирана смес за жени 
излъчва мек и мускусен аромат 
и създава персонализиран аромат 
при локално приложение.

•  Примамва и интригува сетивата

•  Осигурява затоплящ,            
мускусен аромат

•  Комбинира се с индивидуалния 
телесен аромат за създаване на 
персонализиран аромат



СМЕСИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА TOUCH™

Улавянето на точния баланс между защита на чувствителната кожа и осигуряването на полезните качества, които 
могат да бъдат открити в етеричните масла не е само наука, но и изкуство. dōTERRA Touch успяват да постигнат този 
баланс. Правейки приложението лесно с помощта на 10 ml рол-он бутилки, продуктите dōTERRA Touch са идеални 
за деца, възрастни и по-специално за онези с чувствителна кожа. С тези готови за употреба бутилки можете 
незабавно да започнете да се възползвате от качествата на етеричните масла. Насладете се на удобството 
и полезните качества на dōTERRA Touch още днес.

dōTERRA AIR™
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Air Touch осигурява идеалния 
баланс на сместа dōTERRA Air 
и фракционираното кокосово масло за 
поддържане на усещането за лесно 
дишане и чисти дихателни пътища.

•  Осигурява освежаващ аромат

•  Охлажда и успокоява кожата

•  Подсилва усещането за чисти 
дихателни пътища и лесно дишане

dōTERRA CHEER™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Cheer Touch комбинира 
фракционирано кокосово масло със 
слънчевия, свеж аромат на 
приповдигащата настроението смес 
dōTERRA Cheer. Този удобен и нежен 
рол-он може да бъде нанесен върху 
кожата за подсилване на усещането за 
щастие и позитивизъм.

•  Подсилва усещането за оптимизъм

•  Подобрява настроението през деня

•  Създава жизнерадостен аромат        
при масаж

dōTERRA CONSOLE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Console Touch подсилва 
усещането за спокойствие и надежда. 
Тази патентована смес комбинира 
сладкия и мускусен аромат на 
успокояващата смес dōTERRA Console 
с фракционирано кокосово масло за 
нежно приложение.

•  Подсилва усещането за комфорт

•  Приканва усещанията за надежда 
и позитивизъм

•  Комбинира тамян, пачули, иланг-иланг, 
лабданум, амирис, сандалово дърво, 
роза, османтус

DEEP BLUE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Изпитайте ползите от нашата 
патентована смес Deep Blue в нежна 
формула, която е идеална както за деца, 
така и за възрастни.

•  Освежаващ аромат

•  Облекчава напрегнатите мускули

•  Спомага за облекчаване на болката 
при тренировка

dōTERRA FORGIVE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Forgive Touch съдържа 
дървесните и растителни етерични 
масла от нашата патентована смес 
dōTERRA Forgive, заедно 
с фракционирано кокосово масло за 
нежно нанасяне и лесна употреба. 
dōTERRA Forgive бе разработен, за да ви 
помогне да откриете освобождаващото 
действие на това да простиш, да 
забравиш и да продължиш напред.

•  Подсилва усещането за комфорт

•  Приканва усещанията за надежда 
и позитивизъм

•  Създава успокояваща атмосфера

FRANKINCENSE (ТАМЯН) 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Touch с масло от тамян може да 
бъде нанасян бързо и лесно през деня, 
за да почувствате неговия заземяващ 
и балансиращ баланс.

•  Успокоява раздразнената кожа

•  Действа отпускащо

•  Защитава срещу външни влияния

HOPE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Hope Touch е отличаваща се 
смес от етерични масла, която 
комбинира свежия аромат на бергамот 
с иланг-иланг и тамян, и е леко 
подсладена със стоплящия аромат на 
ванилови зърна.

•  Нанесете върху китките, шията 
и точките, където усещате пулса си, за 
да получите персонализирано ухание

•  Дръжте в чантата си и нанасяйте през 
деня за повдигане на настроението

•  Създава успокояваща атмосфера

JASMINE (ЖАСМИН) НОВО!

TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Жасминът на dōTERRA не само спомага 
за намаляване на появата на кожни 
несъвършенства, но и повдига 
настроението и енергизира.

•  Намалява появата на кожни 
несъвършенства 

•  Може да бъде използван като 
персонален парфюм

•  Подобрява настроението

LAVENDER (ЛАВАНДУЛА)
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Широко използван заради своите 
успокояващи качества, dōTERRA Touch 
с масло от лавандула осигурява 
облекчаващо чувство на комфорт за 
кожата, подпомагайки усещането за 
отпускане.

•  Облекчава кожните раздразнения

•  Може да бъде използван в готвенето 
за омекотяване на цитрусови вкусове

•  Успокояващ аромат
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МАГНОЛИЯ  НОВО!

TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Като аромат, Магнолия Touch придава 
ободряващ и свеж аромат. Добавете към 
ежедневните си ритуали, за да 
поддържате кожата чиста и хидратирана.

•  Комбинирайте локално с бергамот 
или иланг-иланг, за да бъде кожата 
Ви здрава

•  Нанесете на долната част на стъпалата, 
за да се почувствате спокойни и 
релаксирани

MELALEUCA  
(ЧАЕНО ДЪРВО) 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

В този dōTERRA Touch с масло от чаено 
дърво е комбиниран перфектният 
баланс на етерично масло от чаено 
дърво и фракционирано кокосово масло, 
което го прави идеален за употреба 
върху нежна и чувствителна кожа.

•  Известен със своя прочистващ 
и подмладяващ ефект върху кожата

•  Поддържа здравия вид и силата          
на ноктите

•  Облекчава кожните раздразнения 

dōTERRA MOTIVATE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Заменете негативните емоции с чувство 
на увереност и кураж, благодарение на 
уникалната смес от ментови и цитрусови 
етерични масла dōTERRA Motivate.

•  Намалява усещането за напрежение

•  Създава повдигащ настроението аромат

•  Осигурява успокояващ и балансиращ 
ефект върху емоциите

NEROLI (НЕРОЛИ) НОВО!

TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Облекчавайки кожата, dōTERRA Touch 
с масло от нероли е специално 
формулиран с фракционирано кокосово 
масло, за да осигури положително, 
успокояващо усещане при локално 
приложение.

•  Подсилва позитивното настроение 

•  Успокоява кожата

•  Насърчава отпускането

ON GUARD™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Насладете се на уникалния аромат 
и мощните полезни качества на сместа 
от етерични масла dōTERRA On Guard 
под удобната форма на рол-он.

•  Подпомага естествените функции на 
имунната система

•  Естествен почистващ продукт

•  Енергизира и приповдига 
настроението

OREGANO (РИГАН) 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Touch с масло от риган 
предоставя на хората с чувствителна 
кожа нежен вариант, с който да се 
насладят на известните полезни 
качества на етеричното масло от риган

•  Може да подпомогне работата на 
имунната система

•  Намалява появата на  кожни дефекти

•  Пречистващ и почистващ агент

dōTERRA PASSION™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Passion Touch комбинира 
фракционирано кокосово масло със 
сместа от подправки и растения 
dōTERRA Passion, за да ви помогне да 
възродите вълнението в своя живот.

•  Комбинира фракционирано кокосово 
масло, кардамон, кора от канела, 
джинджифил, карамфил, сандалово 
дърво, жасмин, ванилия и дамяна 

•  Подклажда чувството на вълнение, 
страст и радост

•  Пикантен и топъл аромат

dōTERRA PEACE™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

В днешното забързано общество е лесно 
да се почувстваш тревожен, претоварен 
и уплашен – без значение на колко 
години си. Използвайте бленда dōTERRA 
Peace Touch, за да подсилите чувството 
на задоволство, спокойствие 
и увереност, когато тревожните 
усещания доминират.

•  Подсилва усещанията за спокойствие, 
увереност и задоволство 

•  Сладък, ментов аромат

•  Спомага за облекчаване на 
породеното от стреса главоболие

PEPPERMINT (МЕНТА) 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

dōTERRA Peppermint Touch с масло от 
мента може да бъде използван по всяко 
време и навсякъде, за бързо 
енергизиране и наслаждаване на 
неговия чист и охлаждащ аромат.

•  Спомага за намаляване на чувството за 
напрежение

•  Подобрява настроението

•  Подобрява съсредоточаването

ROSE (РОЗА) НОВО!

TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Използвайки силните полезни качества 
на етеричното масло от роза в удобната 
форма на рол-он, dōTERRA Rose Touch 
с етерично розово масло може да бъде 
нанасян през деня, за да повдигне 
настроението ви или като част от вашата 
постоянна грижа за кожата за 
подсилване на здравия ѝ вид.

•  Приповдигащ ефект върху емоциите

•  Балансира нивата на влага в кожата

•  Подсилва равномерния тен на кожата 
и здравия ѝ вид

ZENGEST™ 
TOUCH СМЕС
10 ml рол-он

Известна като сместа на dōTERRA, която 
успокоява корема, ZenGest притежава 
много полезни качества за здравето на 
храносмилателния тракт. Облекчаващите 
качества на тази смес от масла спомагат 
за успокояване на дискомфорта при 
раздразнен стомах.

•  Облекчава стомашния дискомфорт

•  Подпомага храносмилането

•  Нанесете локално за предотвратяване 
на гадене при дълги пътувания с кола
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FAMILY ESSENTIALS KIT НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

Тази колекция от 10 подхранващи етерични масла и смеси осигурява 
всичко, от което се нуждаете, за да се грижите за здравето на 
семейството си всеки ден с прости и безопасни методи, използващи 
етерични масла. 

• Десет бутилки по 5 ml с етерични масла и смеси
Лавандула
Лимон
Мента
Чаено дърво

Риган
Тамян 
Deep Blue™
dōTERRA Air™

ZenGest™
On Guard™

dōTERRA създаде селекция от комплекти и колекции етерични масла, чиято цел е да осигурят оптимално 
уелнес изживяване във всяко домакинство. Всеки комплект включва внимателно подбрани масла, прецизно 
дестилирани от растения, отгледани и събрани така, че да отговарят на стриктните стандарти на dōTERRA за 
чистота и сила на съставките. Насладете се на целевите полезни качества на любимите ви аромати и смеси 
в една удобна опаковка.

КОМПЛЕКТИ И КОЛЕКЦИИ

КОМПЛЕКТИ И КОЛЕКЦИИ



dōTERRA TOUCH™ KIT
Включващ девет от нашите най-популярни етерични масла 
(лавандула, мента, тамян, чаено дърво, ZenGest, dōTERRA Air, On 
Guard, риган и Deep Blue), нашият комплект dōTERRA Touch е 
покупка, подходяща за посрещане на нуждите на цялото семейство.

• Девет рол-он бутилки от по 10 ml с етерични масла и смеси  
Лавандула 
Мента  
Тамян 

Чаено дърво 
ZenGest™ 
dōTERRA Air™ 

On Guard™ 
Риган 
Deep Blue™ 

YOGA COLLECTION dōTERRA  НОВО

Ексклузивно трио от смеси от етерични масла, клас CPTG™, 
подготвено от dōTERRA за тези от вас, които обичат да практикуват 
йога. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align и dōTERRA Arise са идеалните 
смеси, които целят да подобрят вашия живот и йога практика. Тези 
смеси осигуряват аромати, които да успокоят, центрират и просветят 
духа ви с всеки дъх, докато укрепвате и разтягате тялото си.

• Три бутилки по 5 ml
dōTERRA Anchor dōTERRA Align dōTERRA Arise

ESSENTIAL AROMATICS™ KIT  НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

Системата на dōTERRA Essential Aromatics съдържа шест уникални 
смеси от етерични масла, които са формулирани така, че да осигурят 
целеви ползи за емоционалното здраве. Всяка деликатна смес 
съдържа чисти етерични масла, които могат да бъдат използвани за 
ароматерапия или локално, за да спомогнат за балансиране 
и ободряване на вашите променящи се настроения. Само няколко 
капки от тези естествено комплексни ароматни смеси могат да 
предизвикат дълбоки емоционални реакции, които ще ви помогнат 
да се освободите от товара си, да намерите спокойствие 
и насърчение или ще ви вдъхновят отново да мечтаете силно. 

• Шест бутилки по 5 ml с етерични масла и смеси
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™

ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH KIT 
Комплектът на dōTERRA Essential Aromatics Touch съдържа шест 
уникални смеси от етерични масла, комбинирани с фракционирано 
кокосово масло в рол-он бутилки от по 10 ml за удобно и нежно 
локално приложение. Тези патентовани смеси осигуряват целеви 
ползи за емоционалното здраве за цялото семейство и могат да бъдат 
прилагани всеки ден на конкретни точки от тялото, за да помогнат за 
балансиране и ободряване на вашите променящи се настроения. 

• Шест рол-он бутилки от по 10 ml с етерични масла и смеси
dōTERRA Motivate™ 
dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™
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BRAVE™  НОВО!

ПРИДАВАЩА УВЕРЕНОСТ СМЕС
10 ml рол-он

Със своя ярък и топъл аромат, Brave е 
перфектният бленд, който ще Ви 
ободри и ще Ви даде сили, когато не 
се чувствате мотивирани.

•  Съдържа масла от див портокал, 
амирис, османтус и канела в база от 
фракционирано кокосово масло 

•  Използвайте придаващия увереност 
бленд Brave спокойно през целия ден, 
за да се сдобиете с вяра 

•  Използвайте Brave преди да 
попаднете в нови или различни 
ситуации, за да се изпълните със 
смелост и увереност

CALMER™  НОВО!

УСПОКОЯВАЩА СМЕС
10 ml рол-он

Успокояващият бленд Calmer помага за 
създаването на спокойна атмосфера, 
правейки времето за сън спокойно и 
очаквано изживяване.

•  Съдържа масла от лавандула, 
кананга, дърво Буда и римска лайка в 
база от фракционирано  
кокосово масло 

•  Нанесете по китките, задната част на 
врата или долната част на стъпалата 
преди сън 

•  Успокоява безпокойството и вдъхва 
позитивизъм и релаксация

RESCUER™  НОВО!

ОБЛЕКЧАВАЩА СМЕС
10 ml рол-он

След бягане, скачане и игра, нанесете 
Rescuer по краката, стъпалата или 
гърба си, за да успокоите  
активното си тяло.

•  Съдържа масла от лавандула, сладка 
мента, копайба и зантоксилум в база 
от фракционирано кокосово масло 

•  Масажирайте по растящите или 
изморени крака, за да намалите 
усещането за напрежение 

•  Успокоява и облекчава 

КОЛЕКЦИЯ ЗА ДЕЦА НА dŌTERRA
Независимо дали имате опит или сте нов в областта на етеричните масла, колекцията за деца на dōTERRA е 

цялостен и готов набор от етерични масла, създаден да даде възможност на семействата да се грижат уверено 

за здравето на малките.

Създадени специално за развитието на умовете, телата и емоциите, тези блендове от етерични масла се 

отличават с уникални, терапевтично балансирани комбинации, които осигуряват мощни ползи, като 

същевременно са меки към нежната кожа.

кОЛЕкЦИЯ ЗА ДЕЦА НА dōTERRA  НОВО!

Комплектът съдържа:
• Шест рол-он бутилки от 10 ml с етерични масла и смеси

Brave™
Calmer™

Rescuer™
Steady™

Stronger™
Thinker™

• Шест силиконови капачки с карабинери
• Флашкарти с инструкции
• Чанта с карабинер
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STEADY™  НОВО!

ЗАЗЕМЯВАЩА СМЕС
10 ml рол-он

Облекчаващ кожата и ободряващ, Steady 
е страхотен бленд за всеки ден.

•  Съдържа масла от амирис, балсамова 
ела, кориандър и магнолия в база от 
фракционирано кокосово масло 

•  Използвайте Steady, за да осигурите 
усещане за спокойствие през целия ден

•  Нанесете на задната част на врата или 
на долната част на стъпалата, за да 
повишите усещането за баланс

STRONGER™  НОВО!

ПРЕДПАЗВАЩА СМЕС
10 ml рол-он

Използвайте Stronger на задната част 
на врата или на долната част на 
стъпалата за допълнителна сила или 
защита, когато не се чувствате в добра 
форма.

•  Съдържа масла от кедрово дърво, 
лицеа, тамян и екстракт от роза в база 
от фракционирано кокосово масло 

•  Подмладява кожата; използвайте всеки 
ден за повишаване на настроението 

•  Успокоява раздразненията по кожата

THINKER™  НОВО!

СМЕС ЗА ФОКУСИРАНЕ
10 ml рол-он

Когато е време да проявите творчество 
и да се съсредоточите, използвайте 
Thinker, за да подпомогнете ума си и 
да подобрите ученето.

•  Съдържа масла от ветивер, клементина, 
мента и розмарин в база от 
фракционирано кокосово масло 

•  Дръжте го до Вас, при задачи и за да сте 
фокусирани и съсредоточени 

•  Нанесете по китките или дланите и 
вдишайте, за да внесете чувство на 
яснота и съсредоточаване 
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Какво представлява
ТЕХНИКАТА „AROMATOUCH“?
Техниката „AromaTouch“ на dōTERRA е лесен метод стъпка по стъпка за локално нанасяне на тествани 

етерични масла с оглед постигане на задълбочено и цялостно уелнес изживяване. 

Комплектът за техниката „AromaTouch“ включва 5 ml бутилки от заземяващата смес dōTERRA Balance™, 

лавандула, чаено дърво, смес от етерични масла On Guard™, масажна смес AromaTouch™, облекчаваща 

смес Deep Blue™, див портокал, мента и бутилка фракционирано кокосово масло. Еднакво завладяваща 

както за нови потребители, така и за лицензирани специалисти, техниката „AromaTouch“ представлява 

вълнуваща нова ера в приложението на етеричните масла и ползите от тях.

„Обичам да споделям и преподавам техниката „AromaTouch“. Всички се изненадват от това, 
колко спокойни се чувастват накрая. Добавен бонус е и това, че споделяйки маслата вие също 
изпитвате ползите от тях.“ 
Беки Б., Нортхамптън, Великобритания

ТЕХНИКА AROMATOUCH™



AROMATOUCH™ TECHNIQUE KIT
Увеличете ползите от етеричните масла от клас CPTG™, като 

включите комплекта за техниката „AromaTouch“ във вашата 

философия за здравословен начин на живот. Този комплект 

съдържа бутилки от по 5 ml с осемте масла от клас CPTG, 

използвани в техниката „AromaTouch“, както 

и презентационната кутия за техниката „AromaTouch“. При 

закупуване на този комплект ще получите също така 

и фракционираното кокосово масло на dōTERRA.

СТЪПкА 1 СТЪПкА 2 СТЪПкА 3 СТЪПкА 4

™ТЕCHNIQUE
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Предназначени да ви осигурят оптимално отпускане и терапевтични ползи, дифузерите на dōTERRA са лесни 

за използване, подсилващи здравето устройства за вашето семейство и дом. Превърнете всяко пространство 

в спокойна, повдигаща настроението среда, разпръсквайки вашите любими етерични масла от клас CPTG™.

ДИФУЗЕРИ

ДИФУЗЕРИ



ДИФУЗЕР "LOTUS" 
Модерен и елегантен, дифузерът "Lotus" бързо освобождава 
полезните вещества на етеричните масла на dōTERRA™ във 
въздуха. 

• Настройки на дифузера за 1, 2 и 3 часа
• Покрива площ до 30 m2
• Представлява декоративна вещ, подходяща за всеки дом 

или офис

ДИФУЗЕР "LUMO"  
Може да трансформира всяка стая в спокойна 
и повдигаща настроението обстановка, разпръсквайки 
етерични масла от клас CPTG™ с изработен по поръчка, 
вдъхновен от природата, ултразвуков дифузер. 

•  Седем опции за цветно осветяване
•  Персонализирана производителност – 2 или 5 часа 

непрекъснато, 10 часа с прекъсване (4 минути 
включен/4 минути изключен)

•  Покрива площ до 50 m2

ДИФУЗЕР  „PETAL“  НОВО  
Дифузерът "Petal" на dōTERRA е малък, удобен за 
употреба дифузер, който предлага редица ползи. Този 
удобен дифузер е стабилен, лек и лесен за използване.

•  С настройки за продължителна работа на 2 и 6 часа, 
както и работа на 12 часа с прекъсване (включен 5 
минути, изключен 5 минути)

•  Опция за LED светлина
•  Ултра фината ароматна мъгла покрива площ до 33 m2
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РАСТИТЕЛНИ кАПСУЛИ
160 капсули

Персонализирайте вашия режим за 
прием на хранителни добавки 
с етерични масла с растителни капсули, 
които се абсорбират бързо и лесно.

•  Не съдържа консерванти, желатин, 
пшеница, захар, скорбяла, млечни 
и животински продукти

•  Изработен от неутрални съставки, 
подходящи за вегетарианци

СЪДЪРЖАЩ КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

ФРАкЦИОНИРАНО кОкОСОВО 
МАСЛО
115 ml

Идеално за комбиниране с етерични масла 
за локална употреба. 

•  Изключително лек емолиент
•  Напълно разтворим в комбинация с всички 

етерични масла; без мирис, без цвят 
и неоставящ петна

dōTERRA™ СПА  
 ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО
200 ml

Поглезете вашата кожа със спа лосиона за ръце 
и тяло на dōTERRA – лека, немазна формула, която 
съдържа масла от семена на жожоба и макадамия, 
масла от семена на мурумуру и купуасу, както 
и подхранващи растителни екстракти.

•  Лесно можете да смесите с любимото си етерично 
масло за персонализирано ароматно изживяване

•  Маслата от семена на слънчоглед и макадамия са 
известни със своите изключителни подхранващи 
свойства и със способността си да задържат влагата 
в кожата

ОСНОВНА УПОТРЕБА
Полезните качества на етеричните масла от сертифициран чист тестван клас CPTG™ могат да бъдат изпитани 

чрез следните начини на употреба: ароматно, локално и с вътрешен прием. dōTERRA спомага за улесняване 

на различните начини на употреба на етеричните масла в техните разнообразни форми, предоставяйки както 

качествени продукти за традиционен начин на приложение, така и за технологично по-напреднали 

приложения с модерни дифузери. Използването на различни методи на приложение може да предложи 

уникално и вълнуващо изживяване при употребата на всяко масло. Уверете се, че следвате препоръките за 

употреба, с оглед гарантиране на безопасно приложение.

dōTERRA™ СПА  
ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО кОМПЛЕкТ 
ОТ 3 БР.
три туби по 200 ml

ОСНОВНА УПОТРЕБА



CORRECT-X™ 
МЕХЛЕМ ЗА ОСНОВНИ 
ГРИЖИ
15 ml

Correct-X е мехлем за локално 
приложение, който помага при редица 
кожни състояния. Този 
многофункционален мехлем осигурява 
бариера за задържане на влагата, която 
спомага за защита на кожата от 
допълнително увреждане, 
едновременно облекчавайки 
и хидратирайки я. Този мехлем без 
съдържание на нефтени продукти 
и консерванти се абсорбира бързо, 
нежен е и не дразни, което го прави 
идеален за чувствителна кожа.

•  Безопасен и лесен за употреба
•  Съдържа етерични масла от 

сертифициран чист тестван клас CPTG 
от тамян, безсмъртниче, чаено дърво, 
кедрово дърво и лавандула

ЛИЧНА ГРИЖА
Без да съдържат вредните съставки, които могат да бъдат открити в много масово употребявани продукти, 

продуктите за лична хигиена на dōTERRA помагат на потребителите да се справят с често срещани проблеми, 

предоставяйки едновременно с това възможност да се възползват от полезните качества на етеричните 

масла. Всеки продукт на dōTERRA е предназначен да подхрани кожата, улеснявайки потребителите 

в постигането на техните цели.

НАТУРАЛЕН ДЕЗОДОРАНТ
50 g

Натуралният дезодорант на dōTERRA е 
естествена формула, допълнена с етерични 
масла от кипарис, чаено дърво, кедрово 
дърво и бергамот. Тези мощни етерични 
масла предотвратяват появата на 
неприятна миризма под мишниците, 
оставяйки свежо и чисто ухание. 
Натуралният дезодорант на dōTERRA е 
безопасна и естествена опция за 
предотвратяване на появата на неприятна 
миризма през деня и може да бъде 
използвана както от мъже, така и от жени. 

•  Пчелният восък осигурява защитна 
бариера, като едновременно с това 
позволява на кожата да диша 
и допринася за гладкото нанасяне       
на продукта

•  Кокосовото масло съдържа мастни 
киселини, известни със своите 
подхранващи свойства и способността 
си да поддържат гладкия и здрав вид 
на кожата
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dōTERRA AIR™ ПРОДУКТИ
Дълбокото дишане е прочистващо, освобождаващо и ободряващо. То повдига духа и енергизира тялото. То е същността 

на живота, гаранция за жизненост. Забележителната смес от етерични масла, която съставлява dōTERRA Air, поддържа 

чувството за чисти дихателни пътища и лесно дишане, особено когато са налице множество пречки за това. Сега, 

с лесното приложение на стик за инхалация dōTERRA Air, можете бързо да се насладите на ползите от тази силна смес по 

всяко време и навсякъде.



dōTERRA AIR™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
15 ml

Подсилен с мощните полезни свойства на 
кардамома, dōTERRA Air е забележителна смес от 
етерични масла, която създава охлаждаща, 
ободряваща пара.

•  Комбинира в себе си етерична масла от дафинов 
лист, мента, евкалипт, чаено дърво, лимон, 
равенсара и кардамом

•  Може да спомогне за минимизиране на ефекта от 
сезонните промени

•  Спомага за спокоен сън

ДРАЖЕТА dōTERRA AIR™
30 дражета

В тези приятни бонбони за гърло със страхотен вкус 
могат да бъдат открити полезните качества на 
подбраните етерични масла от клас CPTG™ от сместа 
dōTERRA Air.

•  Патентованата смес включва лимон, мента, 
евкалипт, мащерка, маточина и кардамом

•  Спомага за чисти дихателни пътища и лесно дишане
•  Поддържа цялостното здраве на респираторния тракт

dōTERRA AIR™ СТИк
12,5 g

Насладете се на удобството, бързото абсорбиране 
и лесното приложение на стика за инхалация Air на 
dōTERRA. Този уникален метод за приложение на 
сместа от етерични масла dōTERRA Air може да бъде 
използван по всяко време и навсякъде.

•  Осигурява освежаваща пара
•  Осигурява охлаждащ, облекчаващ ефект
•  Често се използва за облекчаване на неприятните 

симптоми, свързани със запушване на синусите
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DEEP BLUE™ ПРОДУКТИ
Успокояващата композиция от етерични масла CPTG Certified Pure Tested Grade™ от гаултерия, камфор, мента, 

иланг-иланг, безсмъртниче, синя вратига, промени лайка и османтус изгражда патентованата смес dōTERRA™ 

Deep Blue. Предлагащ се под формата на крем, рол-он и хранителна добавка, Deep Blue осигурява облекчаващ 

ефект и целенасочени ползи.

DEEP BLUE  ПРОДУКТИ



DEEP BLUE™ RUB
ОБЛЕКЧАВАЩ ЛОСИОН
120 ml

Допълнен с Deep Blue облекчаваща смес, Deep Blue 
Rub е любим на спортистите.

•  Формулиран с патентованата смес от етерични масла 
Deep Blue и други мощни съставки

•  Охлажда и затопля проблемните зони 
•  Съчетан на базата на хидратиращи емолиенти, 

оставящи кожата ви мека, а не мазна

DEEP BLUE™ RUB SAMPLE 
десет мостри по 2 ml

Изпитайте ползите от продуктите Deep Blue Rub на 
dōTERRA в удобен комплект от 10 броя. Насладете се на 
това да споделите неговите облекчаващи свойства на 
спортни събития, във фитнеса или докато сте в движение.

•  Формулиран с облекчаващата смес Deep Blue

•  Лесен за споделяне и удобен за ползване в движение

DEEP BLUE™
ПОЛИФЕНОЛОВ КОМПЛЕКС
60 капсули, подходящи за вегетарианци

Deep Blue вече има и хранителна добавка, която 
съдържа мощни полифеноли.

•  Тя включва все още непатентовата формула 
с екстракт от босвелия

•  Включва патентовани, стандартизирани екстракти от 
джинджифил, куркумин, ресвератрол и други 
полифеноли за облекчаване и комфорт

DEEP BLUE™ НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ

ОБЛЕКЧАВАЩА СМЕС
5 ml/10 ml рол-он

Синергична смес от етерични масла от сертифициран 
чист тестван клас CPTG™, Deep Blue осигурява 
затоплящо, гъделичкащо усещане при нанасянето му 
върху кожата.

•  Включва етерични масла от гаултерия, камфор, 
мента, синя вратига, немска лайка, иланг-иланг, 
безсмъртниче и османтус

•  Нанесете като част от облекчаващ масаж 
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dōTERRA SERENITY™ ПРОДУКТИ
В днешното забързано общество всички ние често не си доспиваме и само някои от нас си набавят препоръчителните 

осем или повече часа сън всяка вечер. Когато се използват заедно, капсулите Serenity на dōTERRA и успокояващата 

смес Serenity на dōTERRA осигуряват естествено и безопасно решение за лица, които често имат трудности със 

заспиването и съня. Формулиран с етерични масла, известни със своята способност да подпомагат успокояването 

на тялото и духа, това мощно дуо действа в насока осигуряването на отпочиващ и удовлетворяващ нощен сън.



dōTERRA SERENITY™ кАПСУЛИ
УСПОКОЯВАЩ КОМПЛЕКС
60 капсули, подходящи за вегетарианци

dōTERRA Serenity е уникална смес от етерично масло от 
лавандула, L-теанин и растителни екстракти. L-теанинът, 
естествен компонент на чая, е нехранителна аминокиселина, 
която подпомага отпускането. Комбиниран с успокояващите 
свойства на лавандулата, dōTERRA Serenity е естествена 
алтернатива на други хранителни добавки от този тип.

•  Подпомага отпускането без неприятния ефект на изкуствените 
приспивателни

•  Приемът на една капсула 30 минути преди лягане може да 
спомогне за осигуряването на по-отпочиващ нощен сън

кОМБИНИРАН кОМПЛЕкТ SERENITY
бутилка от 15 ml и 1 бутилка с капсули

dōTERRA SERENITY™
УСПОКОЯВАЩА СМЕС
15 ml

dōTERRA Serenity успокоява емоциите, създавайки едновременно 
с това усещане за мир и благополучие.

•  Включва в състава си лавандула, кедрово дърво, дърво Хо, 
иланг-иланг, майорана, римска лайка, ветивер, екстракт от 
ванилия, хавайско сандалово дърво

•  Подпомага усещането за отпускане и отпочиваща атмосфера за сън
•  Създава идеалните условия за бягство в царството на съня, 

благодарение на своя успокояващ, обновяващ аромат
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ПРОДУКТИ ON GUARD™
On Guard е един от най-популярните и многостранни блендове със сертифициран чист тестван клас етерични 

масла CPTG Certified Pure Tested Grade™ на dōTERRA™. Патентовата композиция от етерични масла от див 

портокал, карамфил, канела, евкалипт и розмарин е активен компонент от първата линия на защита за вашия 

дом и вашето тяло. Сместа On Guard е включен в различни продукти на dōTERRA, за да осигури разнообразни 

начини за възползване от неговите мощни полезни качества.

ON GUARD™ НОВО!  
ВОДА ЗА УСТА  
473 ml

Ползите от патентования със CPTG™ 
(сертифицирани чист тестван клас) бленд 
от етерични масла от див портокал, 
карамфил, канела, евкалипт, розмарин и 
смирна, комбинирани с други натурални 
съставки, помага за цялостното  
здраве на устата.

•  Патентованият бленд от етеричните 
масла от див портокал, карамфил, 
канела, евкалипт и розмарин dōTERRA On 
Guard почиства и успокоява устата

•  Екстрактът от мисвак поддържа зъбите 
чисти, като намалява прекаленото 
натрупване на плака 

•  Използвайте водата за уста dōTERRA On 
Guard след хранене, за да освежите дъха и 
да имате озаряваща усмивка

•  Използвайте водата за уста dōTERRA On 
Guard за здрави зъби и венци 

ON GUARD™ НОВО!  
ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ ЗА РЪЦЕ
27 ml

Почистващия спрей за ръце dōTERRA On Guard 
има пречистващ ефект върху ръцете и кожата 
благодарение на изключително ситния, 
бързосъхнещ спрей. Този спрей е удобен и 
перфектен за пътуване, училище, работа, както 
и за всички пътуващи семейства.

•  С овлажняващ ябълков екстракт 
•  Блендът от етерични масла dōTERRA On 

Guard притежава ободряващ аромат на 
цитрусови подправки 

•  Впръскайте върху подлакътниците на 
седалката и таблата в самолета

•  Напръскайте постелките за йога и друга 
фитнес екипировка, която може да бъде 
освежена преди употреба

ПРОДУКТИ ON GUARD



ДРАЖЕТА ON GUARD™
30 дражета

Насладете се на удобството от тези страхотни на 
вкус дражета за гърло.

•  Спомагат за успокояване и облекчаване на 
сухото, раздразнено гърло

•  Съдържат смес от етерични масла dōTERRA         
On Guard

•  Формулирани с естествена органична тръстикова 
захар и сироп от кафяв ориз

ПАСТА ЗА ЗЪБИ ON GUARD™
113 g

Чисти зъби с добавените полезни качества на 
сместа от етерични масла On Guard.

•  Формула без флуорид 
•  Уникален аромат на канела и мента, смесен 

с ксилитол за свежест и чистота на зъбите 
и четката за зъби

 
МОСТРИ ОТ ПАСТА ЗА ЗЪБИ  
ON GUARD™
десет мостри по 2 g всяка

ON GUARD™+ кАПСУЛИ 
60 капсули, подходящи за вегетарианци

Капсули On Guard+ комбинират патентованата 
смес от етерични масла On Guard на dōTERRA 
с етерични масла от черен пипер, риган 
и маточина. 

ON GUARD™ НАЙ-ПРОДАВАН ПРОДУКТ  
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
15 ml

Със своя уникален аромат On Guard предлага 
ароматна, естествена и ефективна алтернатива на 
синтетичните опции.

ПОЧИСТВАЩ кОНЦЕНТРАТ  
ON GUARD™ 

355 ml

Идеалният почистващ препарат, почистващият 
концентрат On Guard е подсилен със сместа от 
етерични масла On Guard.

•  Съдържа биоразградима формула, идеална за 
цялото семейство

•  Комбинира растително базирани деривати със 
сместа от етерични масла On Guard

МИНИ ДРАЖЕТА ON GUARD™
125 мини дражета

Мини перличките On Guard са лесен и ароматен 
начин за поддържане на естествените защитни 
сили на вашата имунна система. Див портокал, 
карамфил, канела, евкалипт и розмарин се 
комбинират в малки подходящи за вегетарианци 
мини капсули, които се разтварят в устата. 

•  Осигурява удобен начин за извличане на 
уникалните полезни качества на сместа от 
етерични масла On Guard

•  Освежава дъха

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПРАНЕ              
ON GUARD™
947 ml

Течният препарат за пране On Guard е базиран на 
естествени съставки, силно концентриран, 6X 
течен препарат за пране, който използва силата на 
сместа от етерични масла On Guard и ензими с био 
произход за невероятно чисти дрехи.

•  Съдържа 10 ml етерично масло On Guard 
•  Безопасен за околната среда и цялото семейство
•  64 дози във всяка бутилка

ON GUARD™ ПЯНА ЗА РЪЦЕ
473 ml

Поддържайте ръцете си чисти със силата на сместа 
от етерични масла On Guard. 

•  Удобно опакован в бутилка от 473 ml, която се 
използва за пълнене на диспенсъра за течен 
сапун от 237 ml

•  Формулиран с уникалната смес от етерични 
масла dōTERRA On Guard

 
ON GUARD™ ПЯНА ЗА РЪЦЕ С 2 
ДИСПЕНСЪРА  
473 ml пяна за ръце, 2 диспенсъра

 
ЕДИНИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ
473 ml пяна за ръце

 
ПЪЛНИТЕЛ кОМПЛЕкТ ОТ 2 БР. 
две опаковки пяна за ръце по 473 ml
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Здрава, сияйна кожа с
dōTERRA VERÁGE™

Veráge е ексклузивна система от естествени продукти за грижа за кожата, които подхранват и хидратират кожата 

и намаляват видимите признаци на стареене. Напредналата растителна технология, използвана за продуктите 

Veráge подпомага появата на оптимален липиден баланс – същият, който може да бъде открит при кожата със 

здрав и младежки вид. Всеки продукт е съставен от истински дарове от Земята: подхранващи растителни 

екстракти, чисти и мощни етерични масла CPTG™ и подбрани, естествени съставки. Колекцията за грижи за 

кожата Veráge на dōTERRA осигурява резултати, които можете да видите и почувствате по естествен път.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА



кЛЕНЗЪР VERÁGE™
60 ml

Здравият вид и гладкостта на кожата започват с клензъра за 
почистване Veráge. Този естествен почистващ продукт под 
формата на гел изчиства кожата за свеж и младежки тен         
на лицето. 

•  Комбиниран с етерични масла със сертифициран чист 
тестван клас CPTG™ от див портокал, чаено дърво и босилек 
за нежно почистване и отстраняване на всякакви 
замърсявания

•  Ободрява и почиства кожата, а естествените емолиенти 
я подхранват и хидратират

ТОНЕР VERÁGE™
50 ml

Тонерът Veráge комбинира етерични масла от сертифициран 
чист изпитан клас CPTG™ с подхранващи растителни екстракти 
за подпомагане на появата на стегната, тонизирана и гладка 
кожа – по всяко време, навсякъде. Този хидратиращ тонер 
укрепва и освежава кожата, едновременно с това ободрявайки 
сетивата за енергизиран и сияен вид. 

•  Етеричните масла от сертифициран чист тестван клас CPTG от 
иланг-иланг, палмароза, кипарис и кориандър тонизират 
и балансират кожата

•  Подхранващите растителни екстракти осигуряват целева 
хидратация и тонизиране, спомагайки за поддържане на 
най-добрия вид на кожата

•  Лесно нанасяне под формата на мист

ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ VERÁGE™ 
IMMORTELLE
50 ml

Изпитайте антиейджинг ефекта от хидратиращия серум Veráge 
Immortelle. Тази мощна формула комбинира етерични масла 
със сертифициран чист тестван клас CPTG с растителни 
екстракти за по-гладка, по-младежки изглеждаща кожа.

•  Използва етерични масла със сертифициран чист тестван 
клас CPTG, намиращи се в популярната смес dōTERRA 
Salubelle за сияйна кожа

•  Осигурява оптимален липиден баланс за гладка кожа, 
с по-младежки вид

ОВЛАЖНЯВАЩ кРЕМ VERÁGE™
30 ml

Овлажняващият крем Veráge комбинира етерични масла със 
сертифициран чист тестван клас CPTG с растителни екстракти 
за естествена хидратация и подхранване на кожата. Този лек, 
немазен овлажняващ крем се абсорбира бързо, но хидратира 
в дълбочина, спомагайки за намаляване на появата на фини 
линии и бръчки за постигане на гладък, равномерен тен.

•  Формулиран с етерични масла със сертифициран чист 
тестван клас CPTG от хвойна, жасмин, облепиха и гераниум 
– всички те известни със свойството си да обновяват кожата

•  Използва естествени съставки за хидратиране на кожата, 
спомагащи за намаляване на появата на фини линии и бръчки

кОЛЕкЦИЯ ГРИЖА ЗА кОЖАТА VERÁGE™
Колекцията, която обединява продукт за почистване Veráge, 
тонер, хидратиращ серум Immortelle и овлажняващ крем за 
красива кожа със здрав вид. 

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНИ ПОЛЗИ ОТ СЪСТАВКИТЕ НА VERÁGE
•  Изглажда текстурата на кожата

•  Намалява появата на бръчки

•  Минимизира появата на гънки в резултат на механични движения

•  Свива порите

•  Уеднаквява тена
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ПРОДУкТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ЛИЦЕ НОВА ФОРМУЛА

118 ml

Продуктът за почистване на лице на dōTERRA 
съдържа етерични масла от клас CPTG™ от 
чаено дърво и мента, известни със свойството 
си да изчистват и тонизират кожата, и да 
подсилват здравия ѝ вид. Естествените 
почистващи средства на екстракта от корен от 
юка и от квилая нежно отстраняват 
замърсяванията, оставяйки кожата чиста, 
свежа и гладка. 

ОСНОВНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА dōTERRA
Основна грижа за кожата dōTERRA е група от продукти за грижа за кожата, предназначени да поддържат кожата 

млада, здрава и красива като усещане и вид, използвайки максимално естествената сила на внимателно подбраните 

етерични масла от сертифициран чист тестван клас CPTG Certified Pure Tested Grade™, комбинирани със съвременни 

технологии за съставките и естествени екстракти във всеки продукт. Атакувайте видимите признаци на стареене 

и предотвратете появата на бъдещи такива с dōTERRA Essential Skin Care.

ОСВЕЖАВАЩ СкРАБ НОВА ФОРМУЛА

70 g

Насладете се на свежа, обновена кожа 
с освежаващия скраб на dōTERRA. Етеричните 
масла от клас CPTG™ от грейпфрут и мента 
правят ексфолирането освежаващо 
и ароматично изживяване, а естерите от 
жожоба придават блясък на кожата ви. 
Растителните съставки от екстракт от 
мандарина, жасмин и голям репей тонизират, 
изглаждат и хидратират кожата. 

СТЯГАЩ СЕРУМ НОВА ФОРМУЛА

30 ml

С включените в него етеричните масла от клас 
CPTG™ от тамян, хавайско сандалово дърво 
и смирна, стягащият серум на dōTERRA е 
научно формулиран да намалява появата на 
фини линии и бръчки и подпомага 
хидратацията на кожата. Естествените 
екстракти и смоли са комбинирани с мощни 
съставки за по-гладка кожа, която запазва 
младежкия си вид.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА



ТОНЕР ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА 
ПОРИ НОВА ФОРМУЛА

118 ml

Формулиран за видимо намаляване на 
порите, тонерът за редуциране на пори 
на dōTERRA съдържа етерични масла със 
клас CPTG Certified Pure Tested Grade™ от 
лавандула, иланг-иланг и немска лайка, 
които успокояват чувствителната кожа, 
докато иновативните плодови и растителни 
екстракти тонизират и балансират кожата, 
повишават хидратацията и видимо намаляват 
появата на видими пори, за да подсилят 
здравия вид на кожата.

ОВЛАЖНЯВАЩ АНТИЕЙДЖ 
кРЕМ НОВА ФОРМУЛА

50 ml

Овлажняващият антиейдж крем на dōTERRA 
комбинира съвременни съставки с етерични 
масла от клас CPTG™ от лавандула, 
жасмин, гераниум и тамян за подхранване 
и омекотяване на кожата, осигурявайки 
едновременно с това и полезни качества 
против стареене. Пептидите и растителните 
съставки са насочени към видимите признаци 
на стареене, чрез подобряване на тена на 
кожата и нейното подхранване, като й помагат 
да изглежда млада и сияйна и намаляват 
видимите признаци на обичайно стареене.

ИЗБЕЛВАЩ ГЕЛ НОВО

30 ml

Етерични масла от клас CPTG™ от бергамот, 
хвойна и маточина, комбинирани 
с естествени екстракти, витамини 
и съвременни технологии за съставки 
за светъл и равномерен тен на кожата. 
Просветляващият гел на dōTERRA е нежен 
и ефективен начин за видимо изсветляване 
на кожата чрез намаляване на появата на 
тъмни петна и хиперпигментация без да се 
налага употребата на силните химикали, 
използвани в други избелващи продукти. 
Може да бъде използван като продукт за 
цялото лице или за определени тъмни петна.

кРЕМ ЗА ОЧИ  
АНТИЕЙДЖ НОВО

15 ml

Околоочният антиейдж крем на dōTERRA 
комбинира клинично доказани съставки 
с етерични масла от клас CPTG™ от тамян, 
иланг-иланг, синя вратига, фокусирайки се 
върху признаците на стареене в деликатната 
зона около очите, спомагайки за намаляване 
на появата с времето на фини линии и бръчки. 
Тази иновативна формула подхранва, намалява 
появата на тъмни кръгове прави кожата 
по-стегната, а тенът по-добър. Бакухиол 
е растителна съставка, която спомага за 
намаляване на появата на фини линии 
и бръчки и защитава кожата от бъдещи 
признаци на стареене. Уникалният стоманен 
ролер за нанасяне охлажда и облекчава 
кожата под очите, спомагайки за намаляване 
на появата на подпухналост и тъмни кръгове, 
като едновременно с това нежно нанася крема 
върху целевите зони.

ХИДРАТИРАЩ кРЕМ НОВА ФОРМУЛА

48 g

Интензивното подхранване, което вашата кожа 
очаква. Хидратиращият крем на dōTERRA е 
пълен с богати на емолиенти съставки 
и пробиотици за осигуряване на интензивна 
хидратация и подхранване на кожата, 
едновременно с това спомагайки за 
намаляване на появата на фини линии 
и бръчки и за обновяване на бариерата срещу 
външни влияния за по-плътна кожа с по-
младежки вид. Неговата богата формула 
осигурява незабавно активно подхранване, 
без да оставя мазни следи. Внимателно 
подбраните съставки са предназначени за 
подмладяване на вида на зрялата кожа, както 
и за подпомагане на намаляването на 
признаците на стареене, дължащи се както на 
естествени фактори така и на фактори от 
околната среда. Пробиотиците подхранват 
естествения биом на кожата, спомагайки за 
възстановяване на естественото й здраве 
и красота. Идеален за употреба както като 
дневен, така и като нощен крем. 

SALUBELLE™ РАЗкРАСЯВАЩ 
БЛЕНД
10 ml рол-он

Патентована смес от редки етерични масла, 
използвани през годините заради своите 
разкрасяващи свойства. Сместа за 
разкрасяване Salubelle на dōTERRA е 
предназначена да защитава и подхранва 
кожата. Тази смес от етерични масла от тамян, 
сандалово дърво, лавандула, смирна, 
безсмъртниче и розово масло спомага за 
поддържането на гладка, сияйна кожа, която 
изглежда по-млада.

•  Намалява появата на фини линии и бръчки
•  Спомага за намаляване на появата на 

старееща кожа
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dōTERRA HD CLEAR™
HD Clear е тристепенна система със синергично действие, като всеки продукт се използва, за да надгражда 

процеса на цялостно почистване на кожата и осигуряване на оптимална хидратация и равномерно ниво на 

влажност. Съставките на HD Clear, обогатени с чисти растителни екстракти, са нежни и успокояващи за кожата, 

но имат мощен ефект. Използвайте HD Clear всеки ден, за по-малко кожни проблеми, чист, здрав тен 

и спокойна кожа. HD Clear е природно решение за проблемна кожа и е подходящ за хора от всички възрасти.

ПРОДУКТИ HD CLEAR



СМЕС ЗА ЛОкАЛНА УПОТРЕБА 
HD CLEAR™
10 ml рол-он

Използвана за третиране на отделни участъци 
или за цялостно приложение, сместа за локална 
употреба HD Clear подсилва бистрия и здрав тен 
на кожата с помощта на етерични масла, 
известни със своите полезни за кожата свойства.

•  Съдържа уникална смес от масло от семена 
на черен кимион, както и етерични масла от 
клас CPTG™  от дърво Хо, чаено дърво, 
евкалипт, гераниум и литсея

•  Подсилва бистрия тен на кожата, атакувайки 
проблемните области

ПЯНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ЛИЦЕ 
HD CLEAR™ 
50 ml

Открийте идеалното решение за проблемна 
кожа за всяка възраст с пяната за измиване на 
лице HD Clear на dōTERRA™.

•  Предназначен за старателно почистване без 
да остранява естествената влага

•  Съдържа етерични масла от клас CPTG 
и растителни екстракти, които ще оставят 
кожата ви идеално чиста и мека

ЛОСИОН ЗА ЛИЦЕ HD CLEAR™
50 ml 
Насладете се на красив и гладък тен на кожата 
с лосиона за лице HD Clear. Този лосион 
съдържа естествени емолиенти, подсилващи 
здравословните нива на влага в кожата за 
равномерен тен, както и етерични масла 
от клас CPTG, комбинирани с растителни 
екстракти, известни с това, че спомагат за 
постигането на кожа без дефекти. 

•  Съдържа уникална смес от масло от семена 
на черен кимион, както и етерични масла от 
клас CPTG от дърво Хо, чаено дърво, 
евкалипт, гераниум и литсея

•  Естествените съставки спомагат за атакуване 
на дефектите за чиста и свежа кожа

кОМПЛЕкТ HD CLEAR™
Този комплект съдържа продукт за измиване 
на лице HD Clear, бленд за локална употреба 
и лосион за лице за красиво балансиран тен 
на кожата.
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dōTERRA™ СПА
dōTERRA СПА е серия продукти със съдържание на етерични масла, които осигуряват ароматично спа 

изживяване у дома. Всеки продукт е внимателно формулиран с естествени съставки, които да оставят кожата 

мека, гладка и свежа през целия ден.

ОВЛАЖНЯВАЩ САПУН ЗА БАНЯ
113 g

Овлажняващият сапун за баня dōTERRA СПА е 
единствен по рода си сапун, който осигурява 
уникално усещане, пяна, аромат и почистващо 
изживяване. 

•  Етеричното масло от бергамот изчиства 
и облекчава кожата 

•  Грейпфрутът има енергизиращо ухание, 
което повдига настроението

•  Маслото от семена на жожоба подхранва 
в дълбочина 

ОСВЕЖАВАЩ ДУШ-ГЕЛ
250 ml

Освежаващият душ-гел dōTERRA СПА е 
естествен душ-гел, обогатен с масла, който 
осигурява богато почистващо и ароматно спа 
изживяване. 

•  Етеричното масло от бергамот изчиства 
и облекчава кожата и осигурява повдигащ 
настроението, но и заземяващ аромат

•  Грейпфрутът има енергизиращо ухание, 
което помага за повдигане на настроението

•  Натриевият метил олеоил таурат е меко 
почистващо средство, произлизащо от 
етерични мастни киселини, които могат да 
бъдат открити в растителните мазнини 
и масла

ПОДХРАНВАЩО МАСЛО  
ЗА ТЯЛО
198 g

Поглезете кожата си с богатата хидратация 
и луксозното усещане на подхранващото масло 
за тяло dōTERRA СПА. Основата на тази 
естествена формула комбинира масла от семена 
на ший и какао, известни със свойството си за 
дълбоко подхранване и уплътняване на кожата.

•  Богат на монотерпени, дивият портокал 
притежава стимулиращи и изчистващи качества

•  Етеричното масло от дугласка ела действа 
пречистващо за кожата и подсилва 
позитивното настроение

•  Етеричното масло от тамян подмладява кожата 
и има балансиращ ефект върху емоциите

dōTERRA СПА



БАЛСАМ ЗА УСТНИ 

Балсамът за устни dōTERRA СПА е естествена 
формула, съдържаща растителни масла, 
растителни продукти и етерични масла, 
които хидратират и успокояват устните, като 
същевременно ви предлагат уникален аромат 
и вкус на етерични масла. Заедно с нашата 
нова формула, добавихме два нови вкуса към 
оригиналната ни комбинация от див портокал 
и мента. Насладете се на уханията на рая 
с етерични масла от иланг-иланг, мандарина 
и зелен лимон, които се съдържат в нашия 
тропически балсам за устни; или ободрете 
сетивата си с нашия билков балсам за устни, 
съдържащ етерични масла от алойзия, 
майорана и сладка мента.

•  Всеки балсам за устни съдържа подбрана 
комбинация от етерични масла, които 
осигуряват уникално изживяване за сетивата 

•  Маслото от моринга е емолиент, който 
подобрява как изглеждат и се усещат устните

•  Маслото от авокадо осигурява хидратация, 
основни мастни киселини и омекотяване за 
здравия вид на устните

ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ CITRUS BLISS™
75 ml

dōTERRA СПА Лосионът за ръце Citrus Bliss е лек 
и копринен лосион, съдържащ хидратиращи 
масла от семена и подхранващи растителни 
съставки. Тази немазна формула се абсорбира 
бързо и осигурява оптимално подхранване за 
здрав вид на кожата     на ръцете.

•  Освежаващият аромат на сместа от етерични 
масла Citrus Bliss помага за намаляване на 
стреса и повдига настроението

•  Маслата от семена на слънчоглед и макадамия 
са известни със своите изключителни 
подхранващи свойства и със способността си 
да задържат влагата в кожата

•  Удобен размер, идеален за пътуване или за 
употреба у дома или на работа

ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО
200 ml

Поглезете вашата кожа със спа лосиона за ръце 
и тяло на dōTERRA – лека, немазна формула, 
която съдържа масла от семена на жожоба 
и макадамия, масла от семена на мурумуру 
и купуасу, както и подхранващи  
растителни екстракти. 

•  Лесно можете да смесите с любимото си 
етерично масло за персонализирано  
ароматно изживяване

•  Маслата от семена на слънчоглед и макадамия 
са известни със своите изключителни 
подхранващи свойства и със способността си да 
задържат влагата в кожата

•  Немазната формула се абсорбира лесно, 
оставяйки кожата мека, гладка и здраваz

Предлага се и в комплект от 3 бр.

ХИДРАТИРАЩ СПРЕЙ ЗА ТЯЛО НОВО!

125 ml

Накарайте тялото си да се почувства напълно 
хидратирано! Ползите от нашият бленд от 
етерични масла Beautiful Captivating, са 
комбинирани с подхранващите свойства на кокоса, 
слънчогледа, авокадото и маракуята. Този 
хидратиращ спрей ще направи кожата ви  
здрава и сияйна. 

•  Предоставя ободряващите и енергизиращи 
свойства на бленда от етерични масла CPTG™ 
Beautiful Captivatingd 

•  Маслата от слънчоглед, авокадо и маракуя 
помагат за успокояването, омекотяването и 
хидратирането на кожата и за постигане на 
здравословно сияние 

•  Каприловия/капринов триглицерид (извлечен от 
кокос) подхранва и поддържа естествената 
бариера на кожата

СкРАБ ЗА ТЯЛО
226 g

Скрабът за тяло dōTERRA СПА е естествен, 
глезещ сетивата продукт, който нежно 
ексфолира и изглажда кожата с помощта на 
тръстикова захар, оставяйки кожата със здрав 
вид и естествен блясък. 

•  Дивият портокал и грейпфрутът придават 
жизненост на кожата

•  Етеричното масло от джинджифил има 
затоплящи свойства за облекчаващ ефект 
върху кожата

ДЕТОкСИФИЦИРАЩА кАЛНА 
МАСкА
113,4 g

Детоксифициращата кална маска dōTERRA СПА 
е маска с естествена глина, която изчиства и 
едновременнос с това намалява появата на 
видими пори, фини линии и бръчки. 

•  Съдържа етерични масла от Смирна, Хвойна 
и Грейпфрут, известни със свойството си да 
подсилват здравия вид на кожата 
и гладкостта й

•  Маслото от ший осигурява подхранване 
и балансира кожата
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Красива, блестяща коса с dōTERRA 

SALON ESSENTIALS™ 
Успокояващите и изчистващи свойства, които правят етеричните масла полезни за много от нашите 
ежедневни задачи ги правят и полезни за поддържането на чиста коса със здрав вид. Използвайки продукти 
за коса, които са съставени от силни етерични масла, можете лесно да подсилите мекотата и блясъка на 
кичурите, без да се излагате на агресивните съставки, които често могат да бъдат открити в обикновените 
продукти за грижа за косата.

ГРИЖА ЗА КОСАТА dōTERRA SALON ESSENTIALS

46  ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



•   Спомага за предпазване на боядисаната коса

•   Доказан омекотяващ ефект

•   По-добър вид и разресване на косата

•   Поддържа нивата на хидратация, както на косата, 
така и на скалпа

•  По-силна и гладка коса

•  По-малко накъсване на косата 

•   Патентована смес от етерични масла за здрав вид на косата 
и скалпа

ПОЛЗИ ОТ ЕТЕРИЧНИТЕ СЪСТАВКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОСА

МОСТРИ ОТ ШАМПОАН/БАЛСАМ
десет комбинирани комплекта

ПРЕДПАЗВАЩ ШАМПОАН 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™
250 ml

Насладете се на професионалната формула 
етерични масла от клас CPTG™, нежни 
почистващи средства и растителни екстракти 
в шампоана Salon Essentials на dōTERRA.

•  Той съдържа нежна комбинация от пяна 
и почистване с етеричните масла от див 
портокал и зелен лимон и             
растителните екстракти

•  Нежно премахва замърсяванията, събрани 
по косата и скалпа

•  Леко подхранва косата, оставяйки я мека 
и приятна на допир като след посещение във 
фризьорски салон

ИЗГЛАЖДАЩ БАЛСАМ dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™
250 ml

Придайте на косата гладък, завършен вид 
и я защитете с професионалната формула на 
изглаждащия балсам Salon Essentials                
на dōTERRA.

•  Включва поддържащи емолиенти, 
растителни екстракти и естествени протеини

•  Съдържа патентована смес от етерични 
масла от клас CPTG за косата и скалпа

•  Изглажда косата и осигурява антистатичен 
ефект, благодарение на нанотехнологии

СЕРУМ ОТ кОРЕНА ДО ВЪРХА 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™
30 ml

Този серум от корена до върха осигурява 
здравословна среда за вашия скалп 
и оптимизира силата и блясъка на косата ви.

•  Включва етерични масла от лавандула, 
мента, майорана, кедрово дърво, лавандин, 
розмарин, нияули и евкалипт

•  Хидратира скалпа и косата

ШАМПОАН кОМПЛЕкТ ОТ 2 БР.
две бутилки по 250 ml

БАЛСАМ кОМПЛЕкТ ОТ 2 БР.
две бутилки по 250 ml

ШАМПОАН И БАЛСАМ
една бутилка по 250 ml от всеки

ПРОГРАМА 
ЗА 

ЛОЯЛНОСТ 
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dōTERRA Healing Hands носи изцеление и надежда, като осигурява на общности от цял свят инструменти, 

с които да станат независими. Чрез проекти, насочени към нуждите от отпускане на микрокредити, достъп 

до здравни грижи, образование, канализация и чиста вода и борбата с детския сексуален трафик, хора 

получават възможности и животи са променени. Присъединете се към нашите усилия. dōTERRA покрива 

всички служебни и административни разходи на фондацията, като гарантира, че 100 процента от всички 

дарения отиват директно при онези, за които са предназначени.

™

HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH
10 ml рол-он

dōTERRA Hope Touch е отличаваща се смес от 
етерични масла, която комбинира свежия 
аромат на бергамот с иланг-иланг и тамян, 
както и е леко подсладен със стоплящия 
аромат на ванилови зърна.

•  Нанесете върху китките, шията и точките, 
където усещате пулса си, за да получите 
персонализирано ухание

•  Дръжте в чантата си и нанасяйте през деня 
за повдигане на настроението

•  Успокоява сетивата и намалява усещането 
за тревожност

ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ С РОЗОВО 
МАСЛО dōTERRA™ СПА 
100 ml

Лосионът за ръце с розово масло dōTERRA СПА е 
лек, съблазнителен лосион с етерично розово масло 
от клас CPTG™, което подпомага гладкия и красив 
вид на кожата. Етеричното масло от българска роза 
е известно със своята способност да подсилва 
гладкостта и сияния тен на кожата. 

•  Маслата от семена на слънчоглед и макадамия са 
известни със своите изключителни подхранващи 
свойства и със способността си да задържат 
влагата в кожата

•  Немазната формула се абсорбира лесно, 
оставяйки кожата със здрав вид, мека и гладка

Нетната покупна цена на dōTERRA Hope Touch 
или на лосиона за ръце с розово масло dōTERRA 
Спа, се дарява за дадена инициатива на 
dōTERRA Healing Hands.
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†Oligonol™ е запазена марка на AminoUp Chemical Co., LTD.

ХРАНИТЕЛНИ добавки за 

ХРАНОСМИЛАНЕ НА dōTERRA™
Често е трудно да избегнем стомашния дискомфорт и проблемите с храносмилането, но етеричните масла 

осигуряват безопасен, естествен начин за спомагане на облекчаването на този тип временни вътрешни 

неразположения. Използвайки патентовани смеси от етерични масла, всеки продукт от линията ZenGest™ е 

предназначен да помага за различен проблем, свързан със стомашно-чревен дискомфорт, като може да предостави 

и други ползи на тялото.
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*Не заместват здравословната диета.

ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН кОМПЛЕкС 
ZENGEST TERRAZYME™  
90 капсули

Храносмилателният комплект ZenGest TerraZyme 
е ценна хранителна добавка за ежедневното 
здраве на храносмилателната система. TerraZyme 
подпомага естествените храносмилателни процеси 
на вашето тяло и съдържа популярната 
комбинация на dōTERRA, която успокоява корема, 
съставена от мента, джинджифил и семена от ким.

•  Подпомага разграждането на хранителните 
нутриенти

•  Успокоява раздразнения стомах
•  Съдържа 10 храносмилателни ензими

кОМПЛЕкС ZENGEST ZENDOCRINE
60 капсули

Комплекс Zendocrine е патентована смес с 
извлечени от чисти и натурални храни екстракти, 
която подпомага естествените процеси за 
детоксикация на вашето тяло. Всеки от тези 
екстракти е подбран конкретно, за да подпомогне 
по-големите органи, отговорни за изчистване на 
токсините от тялото.

•  Подпомага здравословните изчистващи 
и филтриращи функции на организма

•  Осигурява хранителни екстракти за подобрено 
здраве и жизненост

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

кАПСУЛИ ZENGEST™
60 капсули

Добре познатите етерични масла, съдържащи се 
в ZenGest, са известни със своите облекчаващи 
качества. Капсулите ZenGest са удобен и лесен 
начин за осигуряване на полезните качества на 
патентованата смес ZenGest. 

•  Включва патентован бленд от етерични масла от 
джинджифил, мента, естрагон, резене, 
кориандър и анасон

•  Облекчава усещането за раздразнен стомах

ИЗГОТВЕН ОТ КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВкА 
ZENGEST™ GX ASSIST™ 
60 капсули

Изчистете своя стомашно-чревен тракт, преди да 
започнете прием на PB Assist+ с тази композиция 
от етерични масла, клас CPTG™.

•  Включва етерични масла от риган, чаено дърво, 
лимон, лимонена трева, мента и мащерка, както 
и каприлова киселина*

•  Предназначен за употреба в продължение на 10 
дни като подготвителна прочистващата стъпка 
преди прием на хранителна добавка PB Assist+*

ИЗГОТВЕН С ЕНТЕРИЧНИ КАПСУЛИ

ДЪВЧАЩИ ТАБЛЕТкИ DiGESTTAB™
100 дъвчащи таблетки

Дъвчащите таблетки DigestTab™ са таблетки от 
калциев карбонат, с добавена поддържаща смес 
ZenGest за осигуряване на полезните качества на 
ZenGest, както и киселинно-неутрализиращите 
ползи от калциевия карбонат.

•  Използвайте по време на или между храненията 
според необходимостта от облекчаване на 
периодичното раздразнение на стомаха

•  Спомага за облекчаване на периодично 
раздразнение на стомаха

•  Осигурява 200 mg калций във всяка таблетка

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВкА 
ZENGEST™ PB ASSIST+™ 
30 капсули

Тази патентовата формула от пребиотични фибри 
и шест щама пробиотични организми е безопасна 
за цялото семейство.

•  Осигурява 6 млрд. колоно-образуващи единици 
от активни пробиотични култури и разтворими 
пребиотични ФОЗ (фрукто-олиго захариди), които 
подпомагат закрепването и растежа на културите

•  Освобождаващата се с времето двойна капсула 
осигурява защита на чувствителните 
пробиотични култури от стомашната киселина

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

СЪДЪРЖАЩ КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ
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Специализирани хранителни  

ДОБАВКИ dōTERRA™

Както биологичните и физиологичните фактори, така и факторите на околната среда допринасят за здравето 

на даден индивид. Това означава, че всеки един човек се нуждае от допълнителна помощ в конкретна област. 

Чрез научни разработки от последно поколение, dōTERRA предоставя допълнителна помощ чрез 

специализирани добавки.
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DEEP BLUE™
ПОЛИФЕНОЛЕН КОМПЛЕКС 
60 капсули

Хранителна добавка, която 
съдържа мощни полифеноли, 
създадени с цел помощ при 
периодични болка и дискомфорт.

•  Тя включва изчакващата патент 
формула с екстракт от босвелия

•  Може да бъде използвана 
заедно с Deep Blue™ крем или 
облекчаващата смес Deep Blue

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

DDR PRIME™
КАПСУЛИ 
60 капсули

DDR Prime комбинира ползите 
на етеричните масла от 
карамфил, мащерка и див 
портокал, които са известни със 
своите антиоксидантни качества 
и бе създаден, за да помогне на 
тялото и клетките при 
оксидативен стрес.

•  Съдържа етерично масло от 
карамфил, мащерка и            
див портокал

ИЗГОТВЕН С КАПСУЛИ, 
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ

MITO2MAX™
КОМПЛЕКС 
60 капсули

Mito2Max е патентовата формула 
от стандартизирани растителни 
екстракти и метаболични 
кофактори, разработена за да 
помогне на вашия забързан 
начин на живот. Използвайте 
като дългосрочна алтернатива на 
напитките и добавките с кофеин.

•  Без стимуланти; не          
създава зависимост

•  Подсилва позитивното 
настроение

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

TRIEASE™
КАПСУЛИ 
60 капсули

Всяка капсула съдържа равни 
части етерични масла от лимон, 
лавандула и мента. Сега със 
специално формулираните 
капсули TriEase, и трите полезни 
етерични масла могат да бъдат 
консумирани бързо и лесно по 
време на пътувания и присъствие 
на събития извън дома.

•  Удобна, лесна за консумация 
добавка за здраве всеки ден

ИЗГОТВЕН С КАПСУЛИ, 
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ

DDR PRIME™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
15 ml

DDR Prime комбинира ползите на 
етеричните масла от карамфил, 
мащерка и див портокал, които 
са известни със своите 
антиоксидантни качества и бе 
създаден, за да помогне на 
тялото и клетките при 
оксидативен стрес.

•  Може да намали оксидацията 
в тялото и да подсили общото 
здраве на клетките*

ZENDOCRINE™
КАПСУЛИ 
60 капсули

Подсилете естествените системи 
на детоксикация на тялото 
с капсулите Zendocrine. 
Използвайте Zendocrine при 
промяна начина на живот или 
просто добавете към 
съществуващия здравословен 
режим.

•  Включва патентована смес от 
етерични масла от мандарина, 
розмарин, гераниум, хвойна 
и кориандър

•  Сместа от етерични масла 
осигурява пречистващ аромат 
на сетивата, подсилва 
усещането за чистота и свежест

ИЗГОТВЕН С КАПСУЛИ, 
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ

*Не заместват здравословната диета.
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ОМЕГА кОМПЛЕкС vEO MEGA™
120 течни капсули

vEO Mega е революционна, 100 процента 
подходяща за вегетарианци формула, 
включваща етерични масла от CPTG 
(сертифициран чист изпитан клас) с естествени 
растителни мастни киселини.

•  Включва етерични масла от карамфил, тамян, 
мащерка, кимион, див портокал, мента, 
джинджифил, ким и немска лайка.

•  Съдържа основни мастни киселини от ленено 
масло, водорасли, семена от инка-инчи, 
червена боровинка, нар, тиквени семки 
и гроздови семки

•  Включва уникална форма на        
каротеноиден астаксантин

ИЗГОТВЕН С ТЕЧНИ КАПСУЛИ, 
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™
Тази мощна колекция от добавки за всеки ден бързо се превърна в една от най-популярните продуктови серии на 

dōTERRA. Основните продукти на dōTERRA Lifelong Vitality Pack–xEO Mega™, Microplex VMz™ и Alpha CRS™+ – са 

предназначени да ви помогнат в пътя ви към повече жизненост и по-добър живот. Със своите основни нутриенти, 

ползи за метаболизма и мощни антиоксиданти, тези добавки работят заедно за подсилването на енергичността, 

здравето и жизнеността през целия живот.

ALPHA CRS™ + кОМПЛЕкС 
ЗА кЛЕТЪЧНА ЖИЗНЕНОСТ
120 капсули

Alpha CRS™+ комплекс за клетъчна жизненост 
съдържа патентована комбинация от 
полифеноли, включително байкалин от корен 
от скутелария, ресвератрол от японска 
фалопия, елагична киселина от нар, 
проантоцианидини от гроздови семки, 
куркумин от корен от куркума и силимарин от 
магарешки бодил. Тази комбинация от 
природни съставки подпомага цялостното 
благополучие.

•  Състои се от подходящи за вегетарианци 
капсули без съдържание на натриев лаурил 
сулфат; не съдържа мляко, пшеница или 
животински продукти

•  Създаден, за да бъде използван ежедневно 
с xEO Mega™ или vEO Mega™ и Microplex VMz

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

кОМПЛЕкС ОТ ХРАНИТЕЛНИ 
ДОБАВкИ MICROPLEX VMz™
120 капсули

dōTERRA Microplex VMz е хранителна добавка 
от бионалични витамини и минерали, често 
недостигащи в съвременните начини на 
хранене.

•  Включва балансирана комбинация от 
витамини A,C и E, както и B-витамин комплекс

•  Съдържа производни на храната минерали 
и органични микроелементи

•  Оптимизира абсорбирането на нутриентите 
с комбинация от естествени храни и система 
от ензими

•  Включва сместа на dōTERRA, която успокоява 
корема, съставена от мента, джинджифил 
и семена от ким

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

ОМЕГА кОМПЛЕкС xEO MEGA™
120 капсули

xEO Mega е революционна формула, която 
смесва етерични масла от клас CPTG 
с естествени омега-3 мазнини от морски 
и растителен произход и каротеноиди.

•  Доставя еднакви количества EPA 
(ейкозапентаенова киселина) и DHA 
(докозахексаенова киселина) от устойчиви 
концентрати на рибено масло и масло от 
ехиум с SDA (стеаридонова) и GLA (гама-
линоленова) мастни киселини

•  Пълен спектър на каротеноиди и витамин 
E за защита от антиоксидантите, плюс 
витамин D*

•  Включва етерични масла от карамфил, тамян, 
мащерка, кимион, див портокал, мента, 
джинджифил, ким и немска лайка.

ИЗГОТВЕН С КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ
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ПРОГРАМА 
ЗА 

ЛОЯЛНОСТ 

ПРОГРАМА 
ЗА 

ЛОЯЛНОСТ 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВкИ dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™, ВкЛЮЧВАЩИ ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ И xEO MEGA™

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВкИ dōTERRA LIFELONG 
VITALITY VEGAN PACK™, ВкЛЮЧВАЩИ ALPHA 
CRS™+, MICROPLEX VMZ™ И vEO MEGA™

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА УЕЛНЕС ПРОГРАМА

ПРОГРАМА 
ЗА 

ЛОЯЛНОСТ 

Персонали-
зирай и 
спести

Със закупуването на 
един dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™ или един 
dōTERRA Daily Nutrient 
Pack™ чрез Програма-
та за лоялност, можете 
да изберете до 
2 допълнителни 
специални добавки 
със значителна 
отстъпка от цената.

кУПЕТЕ 1 dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK ИЛИ 
dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK

ИЛИ ИЛИ

 И ИЗБЕРЕТЕ ДО 2 ОТ ВСЯкА кОМБИНАЦИЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ 
ПО-ДОЛУ ПРОДУкТИ НА НАМАЛЕНИ ЦЕНИ

Mito2Max™
Deep Blue 

Полифенолен 
комплекс
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Хранителни добавки за деца

dōTERRA™
Хранителните добавки за деца на dōTERRA спомагат за растежа на детето, осигурявайки му омега-3 мастни 

киселини, пълноценни хранителни вещества, витамини и минерали в приятна, и удобна форма.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА



*Не заместват здравословната диета.

IQ MEGA™
150 ml

IQ Mega премахва рибения вкус от рибеното масло 
и добавя свежия портокалов вкус на етерично масло 
от клас CPTG™ от див портокал.

•  Осигурява над 1500 mg омега-3 мастни киселини 
на порция

•  Предназначено да се използва с дъвчащи таблетки 
dōTERRA a2z chewable

•  Осигурява важни модулиращи нутриенти за 
по-добра имунна функция

PB ASSIST™ JR
30 сашета

PB Assist Jr. е пробиотична добавка на прах, 
предназначена за деца или възрастни, които имат 
проблем с приема на хапчета. Добавката включва 
до 5 млрд. живи клетки в уникална комбинация от 
шест различни пробиотични щама, специално 
подбрани заради ползите, които носят на децата. 
Изсипете едно саше директно в устата за забавен 
и вкусен начин за прием на пробиотици.*

•  Спомага за поддържане на баланса на полезната 
флора в стомаха

•  Подпомага стомашно-чревния тракт
•  Спомага за абсорбиране на нутриентите от 

консумираната храна и напитки

dōTERRA A2Z CHEWABLE™
60 таблетки

Предназначени за деца и възрастни, които имат 
затруднения да поглъщат капсули, dōTERRA a2z 
Chewable дъвчащи таблетки осигуряват 
нутриентите, от които се нуждае вашето тяло.*

•  Комбинация от B витамини с витамини A, C и E

•  Съдържа растителни екстракти и е предназначен 
да се използва с IQ Mega

•  Нов вкус на диня
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SMART & SASSY™
Поради своите ползи при вътрешен прием, етеричните масла могат да бъдат полезна част от поддържането на 

здравословно тегло, когато се комбинират със здравословно хранене и подходящи упражнения. dōTERRA създаде 

серия от продукти за постигане на оптимално тегло, които използват деликатната, но и мощна природа на етеричните 

масла в помощ на здравословното отслабване.



SMART & SASSY™
АКТИВНА СМЕС
15 ml

Smart & Sassy е патентована смес от грейпфрут, лимон, мента, 
джинджифил и канела. Представлява ароматна добавка към всяка 
напитка и e чудесна алтернатива на изкуствените подсладители 
и сладките напитки. Постигнете целите си за поддържане на 
теглото със сместа  от етерични масла Smart & Sassy.

• Без съдържание на диуретици, стимуланти и калории
• Подпомага здравословния начин на живот
• Подсилва позитивното настроение

SMART & SASSY™
КАПСУЛИ
90 капсули

Smart & Sassy Softgels съдържа патентования бленд от етерични 
масла Smart & Sassy в удобни капсули за подпомагане 
управлението на теглото. Ароматната смес на Smart & Sassy 
съдържа етерични масла, подпомагащи здравословния начин на 
живот и подсилва позитивното настроение.

ИЗГОТВЕН С КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ
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dōTERRA™ ЗА ЖЕНИ
dōTERRA за жени е линия от продукти, предназначени за уникалните и променящи се здравни нужди на 

жените. Нормалните нива на хормоните влияят доброто здраве на жената и емоционалното ѝ благополучие 

от ранните тийнейджърски години до прехода към менопаузата. Продуктите dōTERRA за жени деликатно 

подпомагат жената по време на нейния менструален цикъл и спомагат за намаляване на нормалните 

симптоми на менопаузата. dōTERRA за жени подпомага здравето на костите и сърцето с напредване на 

възрастта на жената, а сместа от етерични масла осигурява временно облекчаване на изострените емоции, 

свързани с редовния хормонален цикъл при жените. Линията от продукти за жени на dōTERRA осигурява 

естествена подкрепа през различните етапи на живота.

dōTERRA ЗА ЖЕНИ



CLARYCALM™
СМЕС ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
10 ml рол-он

dōTERRA ClaryCalm е патентован бленд от 
етерични масла, който осигурява облекчение 
и успокоение. ClaryCalm използва етерично 
масло от бергамот без фурокурмарин 
за предотвратяване на чувствителност              
към слънцето. 

•  Включва смес от етерични масла от салвия, 
лавандула, бергамот, римска лайка, кедрово 
дърво, иланг-иланг, гераниум, резене, 
палмароза и витекс

•  Нанесете върху кожата за охлаждащ, 
облекчаващ ефект 

• Успокояващ аромат

BONE NUTRIENT ESSENTIAL 
COMPLEX
ЗА КОСТНА СИСТЕМА
120 капсули

Основният комплекс за поддържане на костната 
система на dōTERRA е комбинация от витамини 
и минерали, важни за здравето на костите.

• Идеален за мъже и жени на всяка възраст
•  Включва бионалични форми на витамини C 

и D, калций, магнезий и други 
микроелементи

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

PHYTOESTROGEN ESSENTIAL 
COMPLEX 
ОСНОВЕН КОМПЛЕКС
60 капсули

Комбинацията от естествени растителни 
екстракти на основния комплекс фитоестроген 
за жени dōTERRA помага с естествените 
колебания в хормоналните нива, настъпващи 
през различните фази от живота на жената.

•  Включва стандартизиран екстракт от соя 
с генистеин, мощен фитоестроген

•  Подсилва здравината на костите, сърцето, 
тъканите в областта на гърдите и други 
органи на тялото

СЪДЪРЖА КАПСУЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
ВЕГЕТАРИАНЦИ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ 
НА НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

кОМПЛЕкС ЗА ЖЕНСкО ЗДРАВЕ 
Включва основен комплекс фитоестроген, основен комплекс за поддържане на 
костната система и смес от етерични масла ClaryCalm.

ПРОГРАМА 
ЗА  

ЛОЯЛНОСТ 
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Програмата за лоялност на
dōTERRA™

Имате ли свой любим продукт на dōTERRA, без който не можете да живеете? Бихте ли искали да се насладите 

на удобството да получавате dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ автоматично всеки месец? Искате ли да печелите 

безплатен продукт всеки път, когато правите поръчка? Програмата за лоялност на dōTERRA (LRP) предоставя 

удобен начин за получаване на автоматична месечна поръчка от вашите любими продукти на dōTERRA, 

доставени директно във вашия дом. Всеки месец, през който вие участвате в Програмата за лоялност, 

печелите нарастващ брой кредити по LRP, които могат да бъдат използвани като парично средство за 

закупуване на продукт – спечелете до 30 процента от специализирани поръчки по LRP! Можете да промените 

продуктите във вашата месечна поръчка или да отмените вашето LRP споразумение по всяко време без 

задължения. За да получите повече информация за програмата, говорете с уелнес консултанта, който ви е 

дал този Продуктов каталог или се свържете с dōTERRA по най-удобния за вас начин:

ПРОГРАМА 
ЗА  

ЛОЯЛНОСТ 

Освен ако не е посочено друго, всички названия със символ за запазена марка или регистрирана 
търговска марка са запазени марки или регистрирани запазени марки на dōTERRA Holdings, LLC. 
EU BG Продуктов каталог

Belgium	 	 +3228085160	 контакт	по	телефон 
Български  +359 24917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština	 	 +42	228882251	 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk	 	 +45	89881085	 kundeservice@doterra.com 
Deutsch	 	 +49	3056796808	 kundendienst@doterra.com 
Deutsch(Austria)	 +43	720115368	 kundendienst@doterra.com 
Deutsch(Swiss)	 +41	(43)	508 28 78	 kundendienst@doterra.com 
English	(Ireland)	 +35	316917051	 europeanorders@doterra.com 
English	(U.K.)	 +44	2033180064	 europeanorders@doterra.com 
Español	 	 +34	911235514	 espana@doterra.com 
Français	 	 +33	182888834	 france@doterra.com 
Israel	 	 +97	237630839	 israel@doterra.com 

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

УСЛУГИ ЗА ЧЛЕНОВЕ на dōTERRA ЕВРОПА:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom


