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dōTERRA™-TARINA
Keväällä 2008 ryhmä terveydenhuollon ja liike-elämän ammattilaisia, joita yhdistivät syvät 
henkilökohtaiset kokemukset eteeristen öljyjen elämää parantavista vaikutuksista, loivat 
yhteisen vision eteeristen öljyjen uuden aseman vahvistamisesta maailmassa. He halusivat 
tarjota jotain erilaista, joka vetoaisi kaikkiin – sekä ihmisiin, jotka eivät tiedä  
mitään eteerisistä öljyistä, että alan asiantuntijoihin. 

Visiota tarkennettiin selventävillä kysymyksillä: ”Voisimmeko tarjota maailmalle uuden ja 
tehokkaan hyvinvointivaihtoehdon?””Voisimmeko tarjota uuden hyvinvoinnin tason eteerisillä 
öljyillä, jotka sopivat kaikille?” ”Voisimmeko hankkia, testata ja valmistaa nykyistä 
laadukkaampaa eteeristä öljyä – puhtaampaa ja voimakkaampaa kuin mikään muu markkinoilla 
oleva öljy?” ”Voisimmeko tehdä ammatillista yhteistyötä tärkeimpien sairaaloiden,  
lääkäreiden, tutkijoiden ja mielipidejohtajien kanssa, jotta eteeristen öljyjen vaikutukset 
todistettaisiin paremmin kuin koskaan ennen?” 

Ryhmässä pääteltiin, että yhteisen intohimon, vision ja sitoutumisen sekä tinkimättömän työn 
avulla voitaisiin luoda eteeristen öljyjen uusi lähestymistapa. Näkemyksensä mukaisesti he 
perustivat dōTERRA-yrityksen, jonka latinasta johdettu nimi tarkoittaa ”maan lahjaa”. dōTERRA 
aloitti 25 yksittäisen öljyn ja kymmenen öljysekoituksen myynnin 25. huhtikuuta 2008. 
Tuotteista pitivät sekä eteeristen öljyjen asiantuntijat että tuotteiden innokkaat käyttäjät, jotka 
huomasivat dōTERRAn eteeristen öljyjen ensiluokkaisen laadun välittömästi.

dōTERRA on kehittänyt ja laajentanut eteeristen öljyjen ja hyvinvointituotteiden valikoimaa 
alusta alkaen. Yritys katsoo tulevaisuuteen optimistisesti ja positiivisesti.
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Alkuperäisiä, eteerisiä dōTERRA™-hyvinvointituotteita on 

saatavilla vain hyvinvointiedustajilta, jotka myyvät niitä 

henkilökohtaisesti suoraan kuluttajille, omien 

verkkosivustojensa kautta, sekä hyvinvointikeskuksissa ja 

kylpylöissä kautta maailman. Jos haluat  

tilata tuotteita, ota yhteys hyvinvointiedustajaan, jolta  

sait tämän tuotekuvaston. Voit myös soittaa johonkin 

takakannessa olevista numeroista, jotta löydät  

alueesi edustajan. Hyvinvointiedustajien 

jälleenmyyntisopimuksia on saatavilla. 

TILAUKSET: Katso takakansi 

TAVOITTEEMME 
dōTERRA on sitoutunut tarjoamaan eteeristen  
öljyjen elämää parantavia vaikutuksia maailmalle. 
Toimimme seuraavasti: 

•   Tutkimme ja kehitämme maailman korkealaatuisimpia 
eteerisiä öljytuotteita hyödyntämällä korkeasti koulutettujen 
ja kokeneiden kasvitieteilijöiden, kemistien, 
terveysasiantuntijoiden ja terveydenhuollon  
ammattilaisten verkostoa. 

• Tuotamme eteerisiä öljytuotteita noudattamalla alan 
parhainta laatutasoa, puhtautta ja turvallisuutta –  
CPTG™ (Certified Pure Tested Grade, sertifioitu,  
puhdas, testattu laatu).

• Tuotteita jälleenmyyvät hyvinvointiedustajat, jotka 
työskentelevät kotoa käsin. He esittelevät, tarjoavat tietoa ja 
myyvät dōTERRA-hyvinvointituotteita paikallisesti suoraan 
kuluttajille ja maailmanlaajuisesti yksilöllisten 
verkkokauppojen kautta. 

• Koulutusmahdollisuuksia tarjotaan kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita oppimaan, miten testattuja eteerisiä öljyjä 
voidaan käyttää itsehoidon ja hyvinvoinnin vaihtoehtona. 

• Perinteisen ja vaihtoehtoisen lääketieteen ammattilaiset 
saatetaan yhteen, jotta voidaan edistää eteeristen  
öljyjen tutkimusta ja käyttöä nykyaikaisissa  
terveydenhuollon käytännöissä.
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Eteeristen öljyjen terveyttä edistäviä ominaisuuksia 
on hyödynnetty kautta aikojen monissa kulttuureissa. 
Nykyajan trendit painottavat aiempaa 
kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa itsehoitoon ja 
vaihtoehtoisten terveyskäytäntöjen tieteellisen 
todistamisen lisäämistä, minkä ansiosta eteeristen 
öljyjen syvällisiä terveyshyötyjä on löydetty uudelleen. 
Monilla öljyillä on tehokkaita ominaisuuksia. Niiden 
ainutlaatuinen kemiallinen rakenne mahdollistaa 
hyötyjen kohdentamisen ulkoisesti käytettynä. 
Tiettyjä öljyjä voidaan käyttää myös sisäisesti. 

Uuttomenetelmät 
Eteerisiä öljyjä uutetaan useimmiten 

matalalämpöisellä höyrytislausprosessilla, jossa 

paineen avulla kasvimateriaalin kautta kierrätettyyn 

höyryyn vapautuu eteerisiä öljyjä. Kun höyryseos 

jäähtyy, vesi ja öljyt erottuvat, ja öljy kerätään 

puhtaassa muodossa. Uutetun öljyn korkea laatu 

varmistetaan seuraamalla sen kemiallista 

koostumusta, lämpötilaa ja painetta erittäin tarkasti. 

Liian vähäinen lämpö ja paine eivät vapauta 

arvokasta öljyä, mutta liian voimakkaina ne voivat 

murtaa uutteen herkän kemiallisen koostumuksen  

ja muuttaa sen tehoa.

Huolellinen uuttoprosessi on yhtä tärkeä kuin 

kasvilajien, kasvin osien ja sadonkorjuumenetelmien 

huolellinen valinta, jotta voidaan tuottaa 

mahdollisimman puhtaita ja tehokkaita eteerisiä 

öljyjä. Tämä monimutkainen prosessi on kuin 

tieteellinen taiteenlaji, koska se edellyttää, että 

kokeneet viljelijät ja tislaajat työskentelevät yhdessä 

erinomaisen tuotteen varmistamiseksi. 

Eteeriset öljyt ovat luonnollisia aromaattisia yhdisteitä, joita esiintyy siemenissä, kuorissa, varsissa, 
juurissa, kukissa ja kasvien muissa osissa. Niiden tuoksu voi olla sekä miellyttävä että voimakas. Jos 
olet joskus nauttinut ruusun tuoksusta, kävellyt laventelipellon ohi tai tuntenut juuri leikatun tuoreen 
mintun tuoksun, olet kokenut eteeristen öljyjen aromaattisia ominaisuuksia. Eteeriset öljyt voivat 
kohottaa mielialaa, rauhoittaa aisteja ja saada aikaan voimakkaita tunnereaktioita. Lisäksi eteeristen 
öljyjen käyttö tarjoaa muutakin kuin aromaattista viehätystä.

Mitä  
ETEERISET ÖLJYT OVAT?
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CPTG Certified Pure Tested Grade™

Eteeriset dōTERRA™-öljyt ovat CPTG™ (Certified Pure Tested Grade, sertifioitu, puhdas, testattu laatu) -sertifioituja 
puhtaita, luonnollisia, aromaattisia yhdisteitä, jotka on uutettu kasveista huolellisesti. Öljyt eivät sisällä  
täyteaineita tai keinotekoisia ainesosia, jotka laimentaisivat niiden aktiivisia ominaisuuksia. Öljyissä ei ole  
epäpuhtauksia tai muita kemiallisia jäämiä.

Epäpuhtaudet on tärkeää pitää poissa öljyistä ja varmistaa, että öljyissä on oikea määrä aktiivisia yhdisteitä 
turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Monien öljyjen väitetään olevan terapeuttisia, ja jotkin niistä voivat 
olla puhtaita, mutta vain harvojen kemiallinen koostumus on tiukkojen testausstandardien mukainen.  
dōTERRAn CPTG™ (Certified Pure Tested Grade, sertifioitu, puhdas, testattu laatu) -sertifioidut eteeriset  
öljyt on ristiintestattu massaspektrometrialla ja kaasukromatografialla, joilla varmistetaan  
jokaisen uutetun erän puhtaus ja koostumuksen teho.

dōTERRA tekee tiivistä yhteistyötä maailmanlaajuisen verkoston kanssa, johon kuuluu johtavia eteeristen öljyjen 
kemistejä ja viljelijöitä. Näin voidaan valita oikeanlaisia kasvilajeja, jotka on kasvatettu ihanteellisissa ympäristöissä 
ja joiden sato on korjattu huolellisesti oikeaan aikaan. Kokeneet tislaajat uuttavat kasvien aromaattiset yhdisteet 
taitavasti. Puhtaus ja koostumus varmistetaan kemiallisten analyysien avulla. dōTERRAn CPTG™  
(Certified Pure Tested Grade, sertifioitu, puhdas, testattu laatu) -sertifioidut eteeriset öljyt ovat nykyään  
maailman puhtaimpia ja hyödyllisimpiä öljyjä.

Kaikkiin dōTERRA-hyvinvointituotteisiin sovelletaan yhtä tiukkoja turvallisuus- ja tehostandardeja. dōTERRA 
käyttää tieteellisen neuvottelukuntansa ohjeiden mukaisesti vain huippuluokan kehitys- ja 
valmistuskumppaneita, jotka noudattavat hyviä tuotantotapoja (GMP, Good Manufacturing Practice) 
koskevaa sertifiointia ja jotka tunnetaan alalla erinomaiseista innovaatioistaan ja laadustaan. Jokainen 
dōTERRA-tuote ylittää taatusti asiakastyytyväisyydelle ja suorituskyvylle asetetut odotukset.

Testattuja, luotettavia.
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Käyttö
Eteerisiä öljyjä käytetään monenlaisiin tunteita ja fyysistä hyvinvointia koskeviin käyttötarkoituksiin. Niitä 
voidaan käyttää yksittäin tai moniosaisissa yhdistelmissä erityistarpeen ja halutun vaikutuksen mukaan. 
Eteerisiä öljyjä käytetään yleensä jollakin kolmesta menetelmästä: aromaattisesti, ulkoisesti tai sisäisesti. 
Eteeristen öljyjen käyttö voi olla todella yksinkertainen ja samanaikaisesti elämänlaatua muuttava 
kokemus. Aloitteleva käyttäjä voi kuitenkin saada hyödyllisemmän ja nautinnollisemman kokemuksen 
saadessaan apua kokeneelta eteeristen öljyjen käyttäjältä.

Eteeriset öljyt sisältävät voimakkaasti tiivistettyjä kasviuutteita, joita saa käyttää vain ohjeiden 
mukaisesti. Muista käyttää vain puhtaita eteerisiä öljyjä ja noudattaa kaikkia etikettien varoituksia ja 
ohjeita. Eteerisiä öljyjä ei saa koskaan käyttää silmien alueella tai korvakäytävän sisällä. Jos eteeristen 
öljyjen ulkoisen käytön yhteydessä esiintyy punoitusta tai ärsytystä, levitä alueelle perusöljyä, kuten 
fraktioitua kookosöljyä. Vesi ei laimenna eteerisiä öljyjä. Keskustele lääkärin kanssa ennen eteeristen 
öljyjen käyttöä, jos olet raskaana tai lääkärin hoidossa.



LAVENTELI Lavandula angustifolia

• Levitä jalkapohjiin tai tyynyyn ennen nukkumaanmenoa 

• Käytä kylpysuolojen kanssa rentouttaviin kylpyhetkeä varten 

• Levitä kevyesti iholle rauhoittamaan auringolle altistuneita alueita 

• Levitä rauhattomien tai levottomien lasten selkään, käsiin tai jalkoihin 

• Käytä rauhoittamaan ja elvyttämään satunnaista ihoärsytystä 

• Rauhoita herkkää ihoa ja ihohuokosia karvanpoiston jälkeen 

• Levitä kuiviin, halkeileviin huuliin ennen huulivoidetta 

• Käytä piparmintun kanssa helppoa päänahan hierontaa varten 

• Lisää voiteeseen rentouttavaa käsihierontaa varten 

SITRUUNA Citrus limon

• Lisää tippa vesipulloon tai ravintolassa tarjottavaan veteen 

• Käytä aromaattisesti tai ulkoisesti kohottomaan mielialaa 

• Laimenna kookosöljyllä kynsinauhojen päivittäistä hierontaa varten 

• Laita tippa sitruunaa ja piparminttua hammasharjalle käytön jälkeen 

• Käytä keittiön tasojen ja ruostumattomasta teräksestä  

valmistettujen laitteiden raikastamiseen 

• Lisää oliiviöljyyn ja käytä itse tehtyä seosta huonekalujen kiillotukseen 

PIPARMINTTU Mentha piperita

• Nauti yksi tippa sisäisesti rauhoittamaan vatsavaivoja

• Käytä sitruunan kanssa veteen sekoitettuna suun  

virkistävään huuhteluun 

• Käytä aromaattisesti tai levitä ulkoisesti virkistävää höyryä varten 

• Lisää kylmään vesihauteeseen tai jalkakylpyyn,  

kun kaipaat tehoviilennystä 

• Käytä pitkillä ajomatkoilla tai iltapäivän virkistyksenä

• Lisää shampooseen ja hoitoaineeseen virkistävää hiusten ja 

hiuspohjan hierontaa varten 

• Kokeile lisätä yksi tippa piparminttuöljyä aamusmoothieen, ja aloita 

päiväsi virkistyneempänä kuin koskaan

• Käytä aromaattisesti opiskelun aikana

Miten 
ALOITAN?
Eteeristen öljyjen käyttö on intuitiivisen yksinkertaista ja erittäin tyydyttävää. Saatavilla on kuitenkin 
monia öljyjä, lukemattomia öljyjen yhdistelmiä ja hyvinvointiin liittyviä käyttötapoja, jotka voivat 
tuntua ylivoimaisilta aloitteleville käyttäjille. Jos eteeristen öljyjen maailma on sinulle uusi, 
suosittelemme käyttämään aluksi kolmea öljyä: laventelia, sitruunaa ja piparminttua. Kolme 
suosituinta öljyämme tarjoavat sinulle ja perheellesi mukaansatempaavan kokemuksen ja eteeristen 
öljyjen ominaisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua.

ETEERISTEN ÖLJYJEN 
ALOITUSPAKKAUS  SUOSIKKITUOTE

Erityisesti aloitteleville eteeristen öljyjen käyttäjille suunniteltu pakkaus on 
kaikki, mitä tarvitset astuaksesi dōTERRAn™ eteeristen öljyjen elämää 
mullistavaan maailmaan. Pakkaus sisältää:

• Eteerinen laventeliöljy (5 ml:n pullo)
• Eteerinen sitruunaöljy (5 ml:n pullo)
• Eteerinen piparminttuöljy (5 ml:n pullo)
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Yksittäisten eteeristen dōTERRA™-öljyjen valikoima sisältää maailman laadukkaimpia aromaattisia 
uutteita. Kaikki yksittäiset öljyt tarjoavat elinvoimaisen kokemuksen perustuen niiden lähteenä oleviin 
kasveihin, joita on hoidettu hyvin ja joiden satoja on korjattu huolellisesti ja tislattu hellävaraisesti eri 
puolilla maailmaa. Jokaisen öljyn on läpäistävä tiukat puhtaus- ja tehovaatimukset. Erinomaisia 
kasvitieteellisiä energioita voidaan hyödyntää yksittäisinä tai sekoitettuina tuotteina siten, että eteeristen 
öljyjen hyödyt mukautetaan yksilökohtaisesti.

YKSITTÄISET ETEERISET ÖLJYT

YKSITTÄISET ETEERISET ÖLJYT



MUSTAPIPPURI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Piper nigrum | 5 ml

Stimuloiva ja herkullinen mustapippuri 
lisää minkä tahansa ruoan makua.  
Sen ulkoiset hyödyt ovat myös  
yhtä merkittäviä.

• Parantaa ruoan makua 

• Diffusoi rauhoittavaa tuoksua 
diffuuserilla

• Tuottaa iholle lämpimän tunteen 
ulkoisesti levitettynä 

JÄTTITUIJA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Thuja plicata | 5 ml

Majesteettisen kokoinen, ”elämän 
puuksikin” tituleerattu jättituija 
tarjoaa monenlaisia 
hyötyominaisuuksia.

• Tekee ihosta heleän ja  
terveen näköisen

• Puhdistaa

• Rauhoittava tuoksu

KASSIAKANELI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Tuhansia vuosia käytetty, kanelille 
läheistä sukua oleva kassiakaneli 
tuoksuu hurmaavalta.

• Lämmin, mielialaa kohottava tuoksu

• Voidaan käyttää ruoanlaitossa 
kanelin sijasta

• Ulkoisesti käytettynä  
rauhoittaa kehoa

SELLERINSIEMEN  UUSI!

PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Apium graveolens | 15 ml 

Selleri tunnetaan monien ruokalajien 
suosikkina, jota käytettiin Kiinassa jo 
400-luvulla. Eteerisen öljyn 
ensisijainen varasto sijaitsee 
siemenissä, joista valmistetaan  
öljyä höyrytislauksella.

• Tunnetaan monitahoisesta, 
voimakkaasta, makeasta ja 
mausteisesta tuoksustaan

• Sopii monien ruokien mausteeksi

• Tunnetusti puhdistavia 
ominaisuuksia

MUSTAKUUSI  UUSI!

PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Picea mariana | 5 ml

Mustakuusiöljy on voimakas eteerinen 
puuöljy, jota Pohjois-Amerikan 
alkuperäiskansat ovat perinteisesti 
käyttäneet ihonhoidossa sekä 
hengellisissä ja puhdistavissa 
seremonioissaan.

• Rauhoittaa ihoa

• Korkea bornyyliasetaattipitoisuus 
edistää rentouttavia ja  
rauhoittavia tuntemuksia

• Auttaa vähäiseen ihoärsytykseen

• Sopii rauhoittavaan ja elvyttävään 
hierontaan rasittavan 
liikuntasuorituksen jälkeen

BASILIKA 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Ocimum basilicum | 15 ml

Basilikaa arvostetaan sen korjaavien 
vaikutusten ansiosta, mutta sitä 
käytetään usein myös sen 
rauhoittavien ominaisuuksien vuoksi. 

• Auttaa pitämään ihon puhtaan, 
kirkkaan ja terveen näköisenä 

• Auttaa luomaan rauhallisuuden ja 
keskittyneisyyden tunteita

• Yrttinen maku ruoan mausteena 

SETRIPUU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Juniperus virginiana | 15 ml

Setripuun lämmin, puinen ja 
palsaminen tuoksu rentouttaa. 

• Kasvoveteen tai kosteusvoiteeseen 
sekoitettuna kirkastaa ihoa

• Auttaa säilyttämään ihon  
terveen ulkonäön

• Auttaa rentoutumaan

KANELIN KUORI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Kanelin kuoren eteerinen öljy on 
lämmin ja mausteinen. Sillä on 
lukemattomia hyödyllisiä 
vaikutuksia, jotka voivat tukea 
hyvinvointiasi.

• Rauhoittaa kurkun aluetta kuumaan 
veteen tai teehen lisättynä 

• Voidaan käyttää jauhetun kanelin 
sijaan suosikkiruokien 
valmistamiseen 

• Edistää suun terveyttä

KARDEMUMMA 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Inkivääriä läheisesti muistuttava 
kardemumma tunnetaan kalliina 
ruokamausteena ja sen monista 
hyödyllisistä vaikutuksista. 

• Herkullinen mauste ruoanlaittoon 
ja leivontaan 

• Edistää vapaata hengitystä 

• Auttaa lievittämään vatsavaivoja

BERGAMOTTI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus bergamia | 15 ml

Majesteettisen kokoinen, ”elämän  
puuksikin” tituleerattu jättituija tarjoaa  
monenlaisia hyötyominaisuuksia.

• Tekee ihosta heleän ja  
terveen näköisen

• Puhdistaa

• Rauhoittava tuoksu

KORIANTERI (LEHTI)
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Korianterin lehdistä saatava  
eteerinen korianteriöljy tuo ruokiin 
raikkautta ja makua.

• Ajatuksia selkeyttävä tuoksu

• Hyvä pari erilaisten sitrusöljyjen 
kanssa

• Lisää ruokaan tuoreutta ja makua

SININEN PIETARYRTTI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Tanacetum annuum | 5 ml

Sinisen pietaryrtin eteerinen öljy on 
peräisin yksivuotisesta 
keltakukkaisesta Välimeren kasvista. 
Sininen pietaryrtti on dōTERRA Deep 
Blue -sekoituksen tärkeä öljy, koska 
se rauhoittaa kehoa ja mieltä. 

• Tuntuu ihoa rauhoittavalta  
ulkoisesti käytettynä 

• Voimakas sininen väri voi tahrata 
pintoja, kankaita ja 
ihoa – suosittelemme varovaista 
käyttöä laimennettuna 

• Lisää tippa kosteusvoiteeseen tai 
puhdistusaineeseen ihon näkyvien 
virheiden vähentämiseksi
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COPAIBA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea, and langsdorffii | 15 ml

Mustapippurin kaltaista copaibaa 
käytetty Brasilian alkuperäiskansojen 
perinteisissä hoitomenetelmissä. 
Copaiban öljyä käytetään laajasti 
kosmeettisissa tuotteissa ja 
hajusteissa.

• Auttaa rentouttamaan ja 
rauhoittamaan tunteita

• Edistää ihon kirkkautta ja sileyttä 

• Vähentää ihon näkyviä virheitä 

KORIANTERI (SIEMEN)
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Coriandrum sativum | 15 ml

Monissa kulttuureissa suosittu ja eri 
käyttötarkoituksiin sopivan korianterin 
eteerinen öljy tarjoaa lukemattomia 
terveyshyötyjä.

• Ihanteellinen suolaisissa 
ruokalajeissa

• Rauhoittava vaikutus ulkoisesti 
käytettynä

• Lisää yrttistä makua erilaisiin 
ruokalajeihin 

EUKALYPTUS 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Eukalyptuslehdistä saatava  
eteerinen öljy sisältää monia 
hyödyllisiä yhdisteitä.

• Edistää rentoutumisen tunnetta 

• Hyödyllinen iholle

• Edistää avointen hengitysteiden ja 
helpon hengityksen tunnetta 

SYPRESSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Samannimisen puun ohuista oksista ja 
lehdistä tislattua eteeristä 
sypressiöljyä käytetään esimerkiksi 
kylpylöissä sen energisoivan 
vaikutuksen takia.

• Virkistää aisteja

• Ulkoisesti käytettynä antaa 
elinvoimaa ja energiaa

• Kirkastaa öljyistä ihoa 

FENKOLI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Vuosisatojen ajan käytetyllä fenkolilla 
on monia hyödyllisiä vaikutuksia ja 
tunnistettava lakritsimainen tuoksu.

• Herkullinen mauste keitoissa, 
dippikastikkeissa ja salaateissa 

• Rauhoittaa ja elvyttää ihoa 
ulkoisesti käytettynä 

• Edistää itseluottamuksen ja 
energian tunteita 

DOUGLASKUUSI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Douglaskuusiöljy on peräisin 
Uuden-Seelannin nuorista puista. Se 
voi edistää avointen hengitysteiden 
tunnetta, puhdistaa ihoa ja luoda 
piristävän ympäristön.

• Edistää helpon hengityksen ja 
avointen hengitysteiden tunnetta 

• Puhdistaa ja raikastaa ihoa 

• Edistää positiivista mielialaa

SITRONELLA  UUSI!

PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Kirpeältä ja raikkaalta tuoksuva 
eteerinen sitronellaöljy, jota  
saadaan luonnonvaraisena  
Aasiassa kasvavan pitkän ruohon 
lehdistä. Se sopii ihanteellisesti 
mukaan retkeilyyn, patikointiin ja 
kaikkialle, jonne mennään kokemaan 
luonnon kauneutta.

• Auttaa tunnetusti edistämään iloisia 
ja positiivisia tunteita

• Voi auttaa edistämään  
ihon puhtautta

• Rauhoittaa ihoa ja hiuspohjaa

• Puhdistavia vaikutuksia

MUSKATELLISALVIA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Salvia sclarea | 15 ml

Muskatellisalvia tunnetaan sen 
rauhoittavista ja elvyttävistä 
ominaisuuksista.

• Muskatellisalvian eteerinen öljy on 
yksi dōTERRAn alkuperäisen 
ClaryCalm-kuukausisekoituksen 
pääainesosista

• Edistää rentoutumisen  
tunnetta valmistauduttaessa 
levolliseen yöuneen

• Auttaa pitämään hiukset ja 
hiuspohjan terveen näköisinä 

NEILIKKA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Neilikka tunnetaan suosittuna 
ruokamausteena, jolla on monia 
hyödyllisiä käyttötarkoituksia. 

• Edistää hampaiden ja  
ikenien terveyttä 

• Käytetään usein mausteena 
ruoanvalmistuksessa 

• Diffusoimalla saadaan lämmin  
ja stimuloiva tuoksu

PELARGONI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Palsamipelargonia on käytetty ihon 
heleyden ja hiusten terveen 
ulkonäön edistämiseen, minkä 
ansiosta se sopii ihanteellisesti 
ihon- ja hiustenhoitotuotteisiin. 

• Levitä suoraan iholle tai nauti 
kasvojen ihoa raikastavana 
höyryhoitona 

• Rauhoittava vaikutus suihkun 
jälkeen iholle levitettynä 

• Lisää muutama tippa shampooseen 
tai hoitoaineeseen terveen ja 
elinvoimaisen hehkun saamiseksi 

INKIVÄÄRI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRAn eteerinen inkivääriöljy 
uutetaan inkiväärikasvin maavarresta. 
Inkivääri tunnetaan parhaiten makua 
antavasta aromistaan.

• Hyvä, rauhoittava tuoksu

• Suosittu mauste, jota käytetään 
monenlaisissa ruoissa  
ympäri maailmaa

• Ihoa lämmittävä vaikutus

FRANKINSENSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Boswellia carterii, frereana,  
and sacra | 15 ml

Frankinsensi, antiikin öljyistä ehkä 
arvokkain, tarjoaa monipuolisia 
hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia.

• Elvyttää ihoa ja häivyttää pieniä 
epätäydellisyyksiä

• Rentouttaa ja rauhoittaa mieltä

• Rauhoittaa ihoa

Frankincense Touch ks. sivu 18
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MIRHA 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirhaa on käytetty perinteisesti monin 
tavoin – meditaatiosta palsamointiin 
– ja sitä suositellaan edelleen usein.

• Auttaa edistämään emotionaalista 
tasapainoa ja hyvinvoinnin tunnetta 

• Erinomainen puhdistava vaikutus 
erityisesti kurkun ja suun alueella

• Rauhoittaa ihoa ja lisää ihon 
kirkkautta ja nuorekkuutta 

SITRUUNAMELISSA 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Melissa officinalis | 5 ml

Sitruunamelissa on harvinaisin 
öljymme. Sillä on makea, raikas ja 
sitruksinen tuoksu sekä monia 
hyödyllisiä ominaisuuksia.

• Lievittää jännitystä ja  
hermostunutta oloa 

• Aromaattisesti tai ulkoisesti 
käytettynä sitruunamelissa  
voi auttaa edistämään 
rentoutumisen tunnetta

• Antaa iholle ja hiuksille uutta voimaa 

SITRUUNARUOHO
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Aasialaisessa ja karibialaisessa 
keittiössä sen hienostuneen 
sitruunaisen maun ja tuoksun  
vuoksi suosittu sitruunaruoho  
tarjoaa monenlaisia terveyttä  
edistäviä hyötyjä.

• Lisää perusöljyn joukkoon ja nauti 
rauhoittavasta hieronnasta

• Lisää valveutuneisuutta ja vahvistaa 
positiivisia tuntemuksia

• Antaa ruokiin savuista,  
yrttistä makua

SITRUUNAEUKALYPTUS 
UUSI!

PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Sitruunaeukalyptuksella on monia 
ulkoisesti vaikuttavia hyötyjä, jotka 
tarjoavat iholle voimakasta tukea. 
Sitruunaeukalyptus tunnetaan myös 
virkistävästä tuoksustaan, joka auttaa 
luomaan innostavan ympäristön.

• Tukee ja edistää ihon puhdistumista

• Piristävä ja virkistävä tuoksu

• Tarjoaa useita hyötyjä  
ulkoisesti käytettynä

• Täydellinen lisäys rauhoittavaan 
hierontaan

MEIRAMI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Origanum majorana | 15 ml

Myös ”talven tuoksuksi” ja ”vuorten 
iloksi” kutsuttu meirami tunnetaan 
yleisesti ruokamausteena. 

• Lämmin, yrttinen mauste 
ruoanvalmistuksessa 

• Rauhoittava tuoksu 

• Tukee yleistä hyvinvointia 
sisäisesti otettuna 

LIME
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Limen terävä, sitrushedelmille 
ominainen tuoksu tekee siitä 
olennaisen osan mitä tahansa 
eteeristen öljyjen kokoelmaa.

• Vaikuttaa positiivisesti mielialaan 
stimuloivilla ja virkistävillä 
ominaisuuksillaan

• Tasapainottaa tunteita ja  
edistää hyvinvointia

• Antaa ruokiin hapokkuutta  
ja makeutta

SITRUUNA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus limon | 15 ml

Tämä suosikkiöljy tarjoaa monenlaisia 
käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä. Öljy 
on kerätty talteen kuoresta 
kylmäpuristamalla sen tehon ja herkän 
luonteen säilyttämiseksi.

• Mielialaa kohottava, energisoiva 
vaikutus

• Antaa ruokiin mukavaa kirpeyttä

• Tehokas lisä kodin 
puhdistustuotteisiin ja saippuoihin

LAVENTELI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Laventelia on arvostettu tuhansien 
vuosien ajan sen helposti 
tunnistettavan tuoksun ja terveyttä 
edistävien ominaisuuksien ansiosta.

• Käytetään laajasti rauhoittavia ja 
rentouttavia vaikutuksia varten 

• Rauhoittaa satunnaisia 
ihoärsytyksiä 

• Sisältää rentouttavia ominaisuuksia 
rauhallisen ympäristön luomiseksi 

Katso Lavender Touch sivulla 19 

KATAJANMARJA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Juniperus communis | 5 ml

Katajanmarjan puisen mausteinen, 
mutta kuitenkin raikas tuoksu kuvastaa 
sen perinteikästä historiaa ja 
monenlaisia terveyshyötyjä.

• Voidaan käyttää kirkastamaan 
ihoa

• Tuo mausteisuutta kastikkeisiin  
ja jälkiruokiin

• Rauhoittava, tunteita vakauttava 
vaikutus

GREIPPI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus X paradisi | 15 ml

Energisoiva ja virkistävä greippi  
on tunnettu puhdistavista 
ominaisuuksistaan.

• Kohottaa mielialaa

• Antaa ruokiin kirpeyttä ja 
happamuutta

• Parantaa keskittymiskykyä 

VIHREÄ MANDARIINI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus nobilis | 15 ml

Vihreän mandariinin eteeristä öljyä 
saadaan mandariinipuun raaoista 
hedelmistä puristamalla. Vihreä 
mandariini eroaa muista  
sitrusöljyistä makunsa ja 
käyttötarkoitustensa suhteen. 

• Edistää rauhoittavia tunteita 

• Käytä ruoassa tai vedessä antamaan 
nopeasti virkistävää makua

ITALIANOLKIKUKKA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Helichrysum italicum | 5 ml

Ikivihreän yrtin kukinnosta tislattu 
italianolkikukkaöljy on yksi 
arvokkaimmista ja halutuimmista 
eteerisistä öljyistä.

• Vähentää ihon näkyviä virheitä 

• Hiero ohimoille ja niskaan 
rauhoittavan tuntemuksen 
saamiseksi 

• Edistää ihon hehkua 
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SIPERIANPIHTA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Abies sibirca | 15 ml

Siperianpihtan raikas, puinen tuoksu 
tasoittaa tunteita ja vahvistaa 
positiivista mielialaa.

• Rauhoittava hierontaöljy

• Ulkoisesti käytettynä lievittää 
pieniä ihoärsytyksiä

• Hiero rauhoittamaan lihaksia 
rasituksen jälkeen 

SANTELIPUU, HAVAIJIN
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Santalum paniculatum | 5 ml

Uusiutuvasta havaijilaisesta lähteestä 
saatava dōTERRA havaijin santelipuu 
tarjoaa monenlaisia hyötyjä.

• Edistää ihon ja hiusten ulkonäköä 

• Tasapainottavia ja piristäviä 
ominaisuuksia

• Parantaa mielialaa

ROSMARIINI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Antiikin kreikkalaiset, roomalaiset, 
egyptiläiset ja heprealaiset pitivät 
rosmariinia pyhänä kasvina, jota 
voidaan käyttää monella tavalla.

• Antaa liha- ja muihin ruokiin 
suolaista, yrttistä makua 

• Energisoiva tuoksu 

• Terävöittää aisteja 

RUUSU  UUSI!

PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Rosa damascena | 5 ml

Öljyjen kuningattarena tunnettu ruusu 
on yksi maailman arvokkaimmista 
eteerisistä öljyistä. Terälehtien makea 
kukkaistuoksu on tehnyt ruususta 
suositun hajuvesien ja eteeristen 
öljyjen raaka-aineen.

• Ruusun makea kukkaistuoksu 
kohottaa mielialaa

• Häivyttää ihon pikkuvirheitä

• Edistää myös ihon tasaista sävyä  
ja ihon terveyttä 

Katso Rose Touch sivulla 19

ROSÉPIPPURI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Schinus molle | 5 ml

Eteeristä rosépippuriöljyä saadaan 
vaaleanpunaisesta pippuripuusta, joka 
oli inkakulttuurin pyhä puu.

• Lisää 1–2 tippaa öljyä dōTERRAn 
fraktioituun kookosöljyyn 
rauhoittavaa hierontaa varten 

• Edistää valppauden tunnetta 

• Mustapippuri voidaan korvata 
rosépippurilla ruokamausteena 

POMERANSSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus aurantium | 15 ml

Pomeranssilla on tuore, hieman 
yrttinen tuoksu ja monta 
käyttötapaa.

• Rauhoittava ja rentouttava tuoksu 

• Sopii rentouttavaan hierontaan

• Häivyttää ihon pikkuvirheitä

PIPARMINTTU 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Mentha piperita | 15 ml

Piparminttu on myyntisuosikkimme, 
joka tarjoaa lukemattomia hyötyjä.

• Virkistää ja elävöittää aisteja 

• Rauhoittaa vatsavaivoja 

• Käytetään usein hammastahnassa 
ja purukumissa suuhygienian 
edistämiseen

Katso Peppermint Touch sivulla 19

PATSULI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pogostemon cablin | 15 ml

Patsuli on helppo tunnistaa sen 
rikkaasta, myskiä muistuttavasta 
makeasta tuoksusta.

• Tunteita vakauttava, 
tasapainottava vaikutus 

• Edistää ihon sileyttä ja hehkua 

• Soveltuu usein toistuvaan 
käyttöön parantamaan ihon yleistä 
ulkonäköä ja vähentämään ihon 
pieniä virheitä

OREGANO
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Origanum vulgare | 15 ml

Oreganokasvin lehdistä saadaan 
eteeristä öljyä, jolla on monia 
perinteisiä ja nykyaikaisia käyttötapoja.

• Mausteinen, yrttinen ruokamauste 

• Tuottaa ihoa lämmittävän tunteen 
(laimenna aina perusöljyllä ennen 
levittämistä suoraan iholle)

Katso Oregano Touch sivulla 19

ROOMALAINEN 
KAMOMILLA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Anthemis nobilis | 5 ml

Roomalainen kamomilla on 
monipuolisin kamomilla, jota uutetaan 
roomalaisen kamomillakasvin 
päivänkakkaraa muistuttavista kukista.

• Levitä jalkapohjiin ennen 
nukkumaanmenoa 

• Parantaa hiusten tervettä 
ulkonäköä ja antaa hiuksille 
raikkaan kukkaistuoksun

• Rauhoittava vaikutus iholle ja  
koko keholle levitettynä

PIPARMINTTUHELMET 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Mentha piperita | 125 beadlets

Koe piparmintun virkistävä ja 
raikastava vaikutus kätevän 
imeskeltävän helmen muodossa.

• Edistää suun terveyttä 

• Lievittää satunnaisia vatsavaivoja

• Tarjoaa piparmintun eteerisen  
öljyn kaikki hyödyt 

SANTELIPUU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Santalum album | 5 ml

Santelipuusta löytyy dokumentoitua 
tietoa useiden vuosituhansien ajalta.
Se soveltuu hyvin monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin.

• Tekee ihosta heleän ja  
terveen näköisen

• Häivyttää ihon epätäydellisyyksiä

• Vakauttavien ja mielialaa 
kohottavien vaikutustensa ansiosta 
sopii meditoinnin tueksi
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TEEPUU (MELALEUCA)
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Myös ”Melaleuca”-nimellä tunnettu 
teepuuöljy koostuu 90 erilaisesta 
yhdisteestä, ja sillä on rajattomasti 
käyttömahdollisuuksia.

• Vahvistaa ja nuorentaa kynsiä, 
hiuksia ja ihoa

• Puhdistavia ominaisuuksia 

• Tukee terveeltä näyttävää ihoa 

Katso Tea Tree (Melaleuca) Touch sivulla 19 

VIHERMINTTU 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Mentha spicata | 15 ml

Makeasta ja minttuisesta maustaan 
tunnettua viherminttua käytetään 
usein ruoanvalmistuksessa,  
mutta sitä voidaan käyttää  
myös ulkoisesti.

• Levitä hammasharjaan ennen 
hampaiden harjaamista tukemaan 
raikasta hengitystä

• Miedompi vaihtoehto, jos piparminttu 
on liian voimakas

• Lisää makua jälkiruokiin, juomiin, 
salaatteihin tai alkuruokiin 

VILLIAPPELSIINI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus sinensis | 15 ml

Kuoresta kylmäpuristettu 
villiappelsiiniöljy vapauttaa 
energisoivan, sitruksisen tuoksun.

• Puhdistava 

• Raikastaa ihoa 

• Makea tuoksu kohottaa mielialaa

YARROW|POM  
AKTIIVINEN KASVIPERÄINEN 
YHDISTELMÄ  
30 ml

eteerisestä öljystä ja 
kylmäpuristetusta 
granaattiomenansiemenöljystä 
asiantuntevasti valmistettu sekoitus, 
joka on suunniteltu rauhoittamaan 
ihoa ja tunteita koko päiväksi. 

• Voi auttaa kosteuttamaan ja 
palauttamaan terveen näköistä ihoa

• Auttaa häivyttämään ihon 
epätäydellisyyksiä

• Luo rauhoittavan hierontaelämyksen

TIMJAMI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Thymus vulgaris | 15 ml

Useimpien mausteena tuntemasta 
timjamista saatava eteerinen öljy  
on hyvin voimakasta.

• Stimuloiva tuoksu

• Antaa ruokiin makua ja 
maukkautta

• Puhdistaa ihoa

NARDUS
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Eteerisen nardusöljyn puinen, 
mausteinen tuoksu kohottaa  
mielialaa ja rentouttaa.

• Mielialaa kohottava tuoksu

• Mieltä rentouttava ja  
rauhoittava vaikutus

• Edistää ihon terveyttä ja antaa 
sille nuorekasta hehkua

LAMOSALALI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Useimmat tunnistavat lamosalalin 
tuoksun ja maun, jota käytetään paljon 
makeisissa ja purukumeissa.

• Käytetään monissa 
suuhygieniatuotteissa 

• Hiero liikuntasuorituksen jälkeen 
käsiin, selkään ja jalkoihin 
rauhoittavan ja lämmittävän 
tunteen luomiseksi 

• Käytä makeana, piristävänä 
tuoksuna 

VETIVERIAHEINÄ
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiveriaheinän suosio perustuu  
sen rikkaaseen, eksoottiseen ja 
monitahoiseen tuoksuun, jota 
käytetään paljon hajuvesissä.

• Vetiveriaheinän eteerinen öljy 
tunnetaan maadoittavasta 
vaikutuksestaan

• Käytä rauhoittavaan, 
aromaattiseen hierontaan 

• Käytä maanläheisenä 
juurituoksuna aromaattisissa 
suosikkisekoituksissasi 

TANGERIINI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangeriinin makea ja kirpeä  
tuoksu muistuttaa muita  
piristäviä sitrusöljyjä. 

• Piristäviä ominaisuuksia

• Kirpeä lisämaku leivonnaisiin 

• Käytä mielialaa kohottavana 
tuoksuna päivän aikana

YLANG YLANG 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cananga odorata | 15 ml

Erinomaisesta tuoksustaan 
tunnetulla tuoksuilangialla on myös 
monia muita hyötyjä.

• Auttaa rentoutumaan hieronnassa 

• Saa ihon ja hiukset näyttämään 
terveiltä 

• Kohottaa mielialaa ja vaikuttaa 
samalla rauhoittavasti

KURKUMA 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuman lämmin ja mausteinen  
maku sopii erinomaisesti suolaisten 
aterioiden mausteeksi. Se auttaa  
myös lisäämään ihon nuorekkuutta  
ja piristää mielialaa.

• Käytä tarvittaessa näppylöiden 
hoitoon tai kasvonaamiona 

• Kokeile laittaa 1–2 tippaa teehen  
tai veteen hienovaraisen yrittisen 
maun lisäämiseksi 
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dōTERRAn alkuperäiset eteeristen öljyjen sekoitukset on tarkoitettu hyvinvointikäyttöön. Ne edustavat 
eteeristen öljyjen perinteisen käytön ja niitä koskevan tietämyksen lähentymistä öljyjen kasvavan 
tutkimuksen ja tieteellisen käytön kanssa. Kasvien luontaisia energioita hyödyntävät koostumukset 
täydentävät toisiaan, mikä parantaa tuotteiden tehoa ja hyötyjä. Tuotteet sisältävät vain CPTG™ (Certified 
Pure Tested Grade, sertifioitu, puhdas, testattu laatu) -sertifioituja eteerisiä öljyjä.

ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET 

ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET



DDR PRIME™
UUDISTAVA SEKOITUS  
15 ml

DDR Prime tarjoaa sekä neilikan, 
timjamin että villiappelsiinin eteeristen 
öljyjen sisältämien antioksidanttien 
hyödyt, jotka suojaavat kehoa ja soluja 
oksidatiiviselta stressiltä.

• Edistää yleistä solujen hyvinvointia

• Auttaa tukemaan solujen eheyttä

• Suojaa kehoa ja soluja 
oksidatiiviselta stressiltä

dōTERRA CONSOLE™
LOHDUTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Console Lohduttavan 
sekoituksen makeat kukkaöljyt ja 
puuperäiset eteeriset öljyt vahvistavat 
hyvän olon tuntemuksia, luovat 
toiveikkuutta ja edistävät 
emotionaalista eheyttä.

• Vahvistaa hyvän olon tuntemuksia

• Herättää toivoa ja positiivisuutta

• Sisältää frankinsensia, patsulia, 
ylang ylangia, labdanumia, 
amyrista, santelipuuta, ruusua ja 
osmanthusia

Katso dōTERRA Console Touch sivulla 18

CLARYCALM™
TYYNNYTTÄVÄ SEKOITUS 
10 ml:n roll-on

Erityisesti naisille kehitetty ClaryCalm 
auttaa tasapainottamaan mielialaa  
ja rauhoittamaan tilannetta, kun 
tunteet ovat pinnassa, kuukauden  
eri vaiheissa. 

• Auttaa tasapainottamaan mielialaa 
koko kuukauden ajan 

• Auttaa rauhoittamaan ja 
tasapainottamaan pinnassa  
olevia tunteita 

• Antaa viilentävän tunteen, kun sitä 
käytetään iholle ulkoisesti

dōTERRA BALANCE™
TASAPAINOTTAVA SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Balance -sekoitus on 
pehmeä yhdistelmä eteerisiä öljyjä, 
joiden tasapainottava vaikutus edistää 
harmoniaa, rauhallisuutta ja 
rentoutumisen tunnetta. Sekoituksen 
kutsuva ja rauhallinen tuoksu auttaa 
tasapainottamaan tunteita ja luomaan 
hyvinvoinnin tunteen. 

• Luo levollisuuden ja tasapainon 
tunteita 

• Edistää rentoutumisen ja 
harmonian tunnetta 

dōTERRA CHEER™
KOHOTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Cheer Kohottava sekoitus 
sisältää sitrushedelmistä ja mausteista 
uutettuja eteerisiä öljyjä, jotka 
piristävät mieltä ja tuovat 
positiivisuutta mihin tahansa päivään.

• Vahvistaa positiivisia tuntemuksia

• Parantaa mielialaa aamusta iltaan

• Hierontaöljynä käytettynä 
vapauttaa mieltä piristävää 
tuoksua

Katso dōTERRA Cheer Touch sivulla 18

CITRUS BLISS™
VIRKISTÄVÄ SEKOITUS 
15 ml

Eteeristen sitrusöljyjen tärkeimmät 
hyödyt sisältävä Citrus Bliss  
tarjoaa energisoivia ja virkistäviä 
ominaisuuksia, jotka voivat  
kohottaa mielialaa. 

• Virkistävien ominaisuuksien 
ansiosta Citrus Bliss -sekoitus voi 
aromaattisesti käytettynä 
vaikuttaa mielialaan positiivisesti

• Antaa iloisen tuoksun  
hieronnan aikana

dōTERRA ANCHOR™
VAKAUTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Anchor Vakauttava 
sekoitus vahvistaa itseluottamusta, 
jotta voit suhtautua joogan 
harjoitteluun ja elämääsi rauhallisella 
vahvuudella.

• Anchor-sekoituksen kanssa sopivat 
parhaiten yhteen joogan istuvat 
meditaatioasennot, istuvat 
kiertoasennot ja Bhu Mudra 

• Levitä nilkkoihin, selkärangan 
alaosan kohdalle ja jalkapohjiin 
edistämään eheyden ja 
rauhallisuuden tunteita 

• Edistää eheyden ja rohkeuden 
tunteita

dōTERRA ARISE™
VALAISEVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRAn Valaiseva sekoitus inspiroi 
saavuttamaan täyden potentiaalisi.

• Käytä Arise-sekoitusta seuraavien 
jooga-asentojen yhteydessä: 
seisoma asento, sivuvenytys 
seisonnassa käsivarret ylhäällä  
ja puolikuu

• Levitä ohimoille, ranteisiin ja niskaan 
onnellisuuden tunteiden 
edistämiseksi

• Nauti Arise-sekoituksen hyödyistä, 
kun haastat itsesi pyrkimään 
seuraavalle tasolle

AROMATOUCH™
HIERONTASEKOITUS  
15 ml

Eteerisiä öljyjä on käytetty pitkään 
hierontaan. Siksi dōTERRA kehitti 
erilaisia hierontatekniikoita edistävän 
alkuperäisen hierontasekoituksen, joka 
sisältää rentouttavia ja rauhoittavia 
eteerisiä öljyjä.

• Voi auttaa vähentämään jännitystä 
ja tuntuu rauhoittavalta

• Vaikuttaa tyynnyttävällä ja 
rentouttavalla tavalla 

• Rauhoittava tuoksu parantaa 
hierontakokemusta

dōTERRA ADAPTIV™  UUSI!

RAUHOITTAVA SEKOITUS 
15 ml

Adaptiv on alkuperäinen sekoitus 
villiappelsiinin, laventelin, copaiban, 
vihermintun, magnolian, rosmariinin, 
nerolin ja lännenambrapuun eteerisiä 
öljyjä. Laventeli rauhoittaa, ja 
villiappelsiini kohottaa mielialaa. Pidä 
Adaptiv käden ulottuvilla, jotta se voi 
auttaa sinua rentoutumaan uusissa 
ympäristöissä tai tilanteissa. 

• Auttaa kohottamaan mielialaa

• Lisää levollisuuden tunnetta

• Rauhoittaa ja piristää

Katso Adaptiv Touch sivulla 18

dōTERRA AIR™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Minttuisella, virkistävällä sekoituksella 
on rauhoittava vaikutus. dōTERRA 
Air sisältää öljy-yhdistelmän, joka 
auttaa viilentämään ja 
vilkastuttamaan kehoa sekä 
edistämään avointen hengitysteiden 
ja helpon hengityksen tunnetta.

• Tuottaa virkistävää höyryä 

• Viilentää ja rauhoittaa ihoa 

• Edistää helpon hengityksen ja 
avointen hengitysteiden tunnetta 

Katso dōTERRA Air Touch sivulla 18 

dōTERRA ALIGN™
KESKITTÄVÄ SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Align Keskittävä sekoitus 
auttaa sinua luottamaan itseesi ja 
pysymään avoimena kaikille 
mahdollisuuksille.

• Align-sekoituksen tuoksun kanssa 
sopivat parhaiten yhteen jooga-
asennot Soturi II, Kolmio ja Portti 

• Levitä sydämen päälle, ranteisiin ja 
niskaan edistämään itsensä 
hyväksymisen ja sujuvuuden tunteita 

• Kokeile Align-sekoitusta 
keskittymiskyvyn ja empatian 
tunteiden edistämiseen
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dōTERRA PEACE™
RAUHOITTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Peace -sekoituksen 
kukkaiset ja mintun eteeriset öljyt ovat 
positiivinen muistutus siitä, että 
rauhan löytämiseksi ei tarvitse olla 
täydellinen. Hidasta, hengitä syvään ja 
muodosta uudelleen yhteys 
tasapainoiseen itseesi.

• dōTERRA Peace sisältää laventelia, 
meiramia, vetiveriaheinää ja 
tuoksuilangiaa

• Rauhoittava tuoksu 

• Edistää rauhan ja varmuuden 
tunteita 

Katso dōTERRA Peace Touch sivulla 19

PASTTENSE™
RENTOUTTAVA SEKOITUS 
10 ml:n roll-on

Pidä se laukussa mukanasi töissä tai 
matkatavaroissasi kun matkustat, 
jotta sitä on helppo käyttää  
missä vain.

• Helpottaa stressin tunteita

• Rentouttaa ja rauhoittaa

• Vakauttaa ja tasapainottaa tunteita

dōTERRA PASSION™
INSPIROIVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Passion Inspiroivan 
sekoituksen mausteiset ja yrttiset 
eteeriset öljyt auttavat herättämään 
innostuneisuuden tuntemuksia. 
dōTERRA Passion antaa rohkeutta 
kokeilla uutta ja auttaa iloitsemaan 
elämässäsi jo olevista asioista.

• Iloisuutta ja onnellisuutta  
herättävä tuoksu

• Luo itsevarmuutta ja  
henkistä voimaa

• Parantaa mielialaa ja 
keskittymiskykyä

Katso dōTERRA Passion Touch sivulla 19

ON GUARD™ ‑HELMET
ETEERISTEN ÖLJYJEN HELMET 
125 helmeä

Yksi dōTERRA On Guard -helmien 
tärkeimmistä eduista on se, että ne 
tarjoavat helpon ja kätevän tavan 
nauttia suojaavan dōTERRA On 
Guard -sekoituksen kaikista hyödyistä 
niin kotona kuin liikkeellä ollessa.

• Käytä niitä talviaikana, matkoilla tai 
ollessasi suurissa ihmisjoukoissa

• Kätevä tapa käyttää eteeristä 
dōTERRA On Guard -öljysekoitusta 

• Raikastaa hengityksen 

ON GUARD™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS  
15 ml

Uskomattomien hyötyjensä ansiosta 
On Guard on yksi dōTERRAn 
suosituimmista sekoituksista ja 
välttämättömyys joka kotiin. Päivittäin 
sisäisesti käytettynä dōTERRA On 
Guard tukee immuunijärjestelmän 
luontaisia toimintoja.

• Tukee immuunijärjestelmän 
luontaisia toimintoja

• Antaa kuumiin juomiin ja 
jälkiruokiin lämmittävää, 
sitruksista mausteisuutta

• Energisoiva ja piristävä  

Katso On Guard Touch sivulla 19

dōTERRA MOTIVATE™
ROHKAISEVA SEKOITUS  
5 ml

Korvaa negatiiviset tunteet 
itseluottamuksella ja rohkeudella 
ainutlaatuisella dōTERRA Motivate 
-sekoituksella, joka sisältää mintun 
tuoksuisia ja sitruksisia eteerisiä öljyjä. 

• Edistää itseluottamusta,  
rohkeutta ja uskoa

• Piristävä tuoksu 

• Vaikuttaa tunteita vakauttavalla ja 
tasapainottavalla tavalla 

Katso dōTERRA Motivate Touch sivulla 19

INTUNE™
KESKITTYMISSEKOITUS 
10 ml:n roll-on

InTune on valmistettu rauhallisuutta 
ja ajatusten selkeyttä edistävistä 
eteerisistä öljyistä, ja soveltuu 
täydellisesti opiskelun tai muun 
keskittymiskykyä vaativan 
toiminnan tueksi. 

• Edistää ajattelun selkeyttä

• Parantaa ja ylläpitää keskittymistä

• Tukee huomiokykyä ja kykyä 
syventyä asioihin

HD CLEAR™
ULKOISESTI KÄYTETTÄVÄ 
SEKOITUS  
10 ml:n roll-on

HD Clear on erinomainen sekoitus 
ärtyneelle iholle. Se on valmistettu 
iholle hyödyllisistä eteerisistä  
öljyistä, jotka saavat ihon  
näyttämään ja tuntumaan sileältä, 
puhtaalta ja terveeltä.

• Helppo käyttää kohdealueille 
kätevän roll-on-applikaattorin 
avulla

• Edistää ihon kirkkautta 

• Auttaa pitämään ihon puhtaana, 
kirkkaana ja kosteutettuna 

dōTERRA FORGIVE™
UUDISTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Forgiven raikas, puinen 
tuoksu vahvistaa tyytyväisyyden, 
huojentuneisuuden ja kärsivällisyyden 
vapauttavia tunteita. dōTERRA Forgive 
Uudistavan sekoituksen eteeriset puuja 
yrttiöljyt herättävät tuntemuksia, joiden 
avulla sinun on helpompi antaa 
anteeksi, unohtaa ja mennä eteenpäin.

• Rauhoittava tuoksu

• Edistää ja vahvistaa positiivista 
ajattelua

• Herättää tyytyväisyyden, 
huojentuneisuuden ja 
kärsivällisyyden tunteita

Katso dōTERRA Forgive Touch sivulla 18 

DEEP BLUE™
LIEVITTÄVÄ SEKOITUS 
5 ml

Lievittävä Deep Blue -sekoitus sisältää 
CPTG™ (Certified Pure Tested Grade, 
sertifioitu, puhdas, testattu laatu) 
-sertifioituja eteerisiä öljyjä, jotka 
tuottavat rauhoittavan, viilentävän ja 
lämmittävän tunteen ongelma-alueille.

• Tuottaa viilentävän ja rauhoittavan 
tunteen kohdealueelle 

• Luo elvyttävän ja rauhoittavan 
hierontakokemuksen 

• Luo rauhoittavan tunteen ja lievittää 
lihaksia ja niveliä

ELEVATION
ILAHDUTTAVA SEKOITUS 
15 ml

Tämä eteerinen öljysekoitus sopii 
täydellisesti mielialan ja tunnelman 
kohottamiseen. Kun kaipaat lisää 
virtaa, Elevation on ihanteellinen, 
luonnollinen ratkaisu.

• Energisoiva, virkistävä tuoksu

• Auttaa ilostuttavan tunnelman 
luomisessa

• Kohottaa mielialaa ja antaa  
lisää elinvoimaa

DEEP BLUE™
LIEVITTÄVÄ SEKOITUS 
10 ml:n roll-on

dōTERRA Deep Blue on kehitetty 
rauhoittamaan ja viilentämään. Se 
sisältää täyteläisen sekoituksen öljyjä, 
jotka sopivat erinomaisesti 
hierontaan pitkän päivän tai raskaan 
liikuntaharjoittelun jälkeen.

• Auttaa vähentämään kireyttä 

• Rentouttava vaikutus 

• Kohdennettua, rauhoittavaa 
mukavuutta 

Katso Deep Blue Touch sivulla 18
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SALUBELLE™
KAUNEUSSEKOITUS  
10 ml:n roll-on

Alkuperäinen dōTERRA Salubelle 
-sekoitus sisältää voimakkaasti 
uudistavia, harvinaisia eteerisiä  
öljyjä, joiden kaunistavia vaikutuksia 
on hyödynnetty kautta aikojen.

• Sisältää kaikkein rikkaimpia ja 
harvinaisimpia öljyjä, jotka 
auttavat kaunistamaan ja 
ravitsemaan ihoa

• Auttaa pitämään ihon pehmeänä, 
hehkuvana ja nuorekkaana 

dōTERRA SERENITY™
LEVOLLINEN SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Serenity on rauhoittava 
sekoitus eteerisiä öljyjä, jotka 
edistävät levollisuutta ja 
rentoutumista. Tämän seesteisen 
sekoituksen vaikutukset tuntuvat 
välittömästi ja antaa autuaan 
rauhallisen olotilan.

• Rauhoittaa aisteja 

• Vähentää jännityksen tunnetta 

• Auttaa luomaan levollisen 
nukkumisympäristön 

TERRASHIELD™
ULKOILUSEKOITUS 
15 ml

TerraShieldin tehokas, mutta 
turvallinen koostumus sopii koko 
perheelle sekä sisällä että ulkona 
käytettäväksi.

• Levitä TerraShield öljyä jalkoihin, 
käsiin ja niskaan ennen ulkoilua

• Suojaa ympäristön ärsytyksiltä 
sisällä ja ulkona

PURIFY
RAIKASTAVA SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Purify -sekoituksen 
virkistävien ja puhdistavien 
eteeristen öljyjen yhdistelmä auttaa 
poistamaan hajuja luonnollisella  
ja turvallisella tavalla.

• Virkistävä tuoksu 

• Sisältää puhdistavia ominaisuuksia 

• Peittää ilmassa olevia 
epämiellyttäviä hajuja 

SMART & SASSY™
AKTIIVINEN SEKOITUS 
15 ml

Smart & Sassy -sekoitusta  
voidaan käyttää painonhallinnan 
osana liikunnan ja terveellisen 
ruokavalion lisäksi.

• Smart & Sassy -öljyn eloisa ja 
mausteinen tuoksu voi auttaa 
positiivisen mielialan lisäämisessä 
rankkaa treeniä varten

• Siinä ei ole yhtään kaloria ja sillä voi 
maustaa juomia tai jälkiruokia

TERRASHIELD™ ‑SUIHKE 
ULKOILUSEKOITUS  
30 ml

TerraShield sisältää luonnollisia ja 
tehokkaita eteerisiä öljyjä, jotka 
tunnetaan suojaavista ja ulkoiluun 
sopivista ominaisuuksistaan. 

• Toimii tehokkaana, luonnollisena 
tukena 

• Antaa luonnollista suojaa  
ulkoilun aikana 

• TerraShield-suihkeen kätevän 
suihkepullon ansiosta se on 
helppo ottaa mukaan

WHISPER™
NAISTEN SEKOITUS 
5 ml

Tämä erityisesti naisille suunniteltu 
sekoitus tuoksuu hennon myskiseltä 
ja ulkoisesti käytettynä sopii 
persoonalliseksi hajusteeksi.

• Aisteja kiehtova ja houkutteleva 
vaikutus

• Lämmittävä, myskinen tuoksu

• Kehon oman tuoksun kanssa 
yhdistyy persoonalliseksi 
hajusteeksi

ZENDOCRINE™
UUDEN ALUN SEKOITUS  
15 ml

Uuden alun Zendocrine-sekoitus on 
erityisen hyvä heille, jotka haluavat 
aloittaa elämäntapamuutoksen. 
Käytä Zendocrine-sekoitusta 
päivittäin lisäämällä juomaveteen.

• Ruoan maustamiseen

• Lisää 1 tippa sitrusjuomaan, 
teehen tai veteen 

ZENGEST™
TUKISEKOITUS  
15 ml

ZenGest tunnetaan dōTERRAn 
vatsaa rauhoittavana sekoituksena, 
jolla on monia ruoansulatuksen 
terveyttä edistäviä vaikutuksia. Öljyn 
rauhoittavat ominaisuudet voivat 
auttaa lievittämään epämiellyttävältä 
tuntuvaa levotonta vatsaa.

• Tukee terveellistä ruoansulatusta 

• Lievittää satunnaisia vaivoja 

• Ulkoisesti vatsan päälle levitettynä 
ZenGest lievittää vatsavaivoihin 
liittyvää epämukavuutta

Katso ZenGest Touch sivulla 19
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FRANKINSENSI 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:nl roll-on

dōTERRA Frankincense Touch 
-sekoitusta voidaan käyttää nopeasti ja 
helposti päivän aikana, jotta sen 
vakauttavat ja tasapainottavat 
vaikutukset voidaan tuntea.

• Rauhoittaa ärtynyttä ihoa 

• Edistää rentoutumista 

• Auttaa kosteuttamaan ja  
uudistamaan ihoa

HOPE™ 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Hope Touch on hyvin 
erityinen eteerinen öljysekoitus, jossa 
ylang ylang ja frankinsensi yhdistyvät 
bergamotin raikkauteen ja vaniljatangon 
lämmittävään makeuteen.

• Sipaise persoonalliseksi hajusteeksi 
ranteisiin, niskaan ja pulssipisteisiin

• Pakkaa mukaan laukkuun ja käytä 
päivän mittaan piristystä antamaan

• Luo rauhoittavan tunnelman

JASMINE
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Jasmine ei vain auta 
häivyttämään ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä, vaan myös energisoi ja 
kohottaa mielialaa. 

• Häivyttää ihon epätäydellisyyksiä

• Sopii käytettäväksi myös tuoksuna

• Kohottaa mielialaa

TOUCH™ -ÖLJYSEKOITUKSET
Tasapainon löytäminen herkkää ihoa suojaavien ominaisuuksien ja tehokkaiden eteeristen ainesosien 
välille ei ole vain tiedettä, vaan myös taidetta. dōTERRA Touch -sekoituksissa se on onnistunut täydellisesti.
Käteviin 10 ml:n roll-oneihin pakatut dōTERRA Touch -tuotteet sopivat sekä lapsille että aikuisille ja 
erityisesti heille, joilla on herkkä iho. Käyttövalmiiden pullojen ansiosta eteeristen öljyjen hyödyt ovat 
välittömästi saatavillasi. Valjasta dōTERRA Touchin hyödyt käyttöösi jo tänään.

dōTERRA ADAPTIV™  UUSI!

TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Kun tunnet kaipaavasi rauhoittumista, 
valitse Adaptiv. Pidä Adaptiv käden 
ulottuvilla, jotta se voi auttaa  
sinua rentoutumaan uusissa 
ympäristöissä tai tilanteissa.

• Auttaa kohottamaan mielialaa

• Lisää levollisuuden tunnetta

• Rauhoittaa ja piristää

dōTERRA AIR™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Air Touch tarjoaa täydellisen 
tasapainon dōTERRA Air -sekoituksen  
ja fraktioidun kookosöljyn suhteen ja 
ylläpitää vapaiden ilmateiden ja helpon 
hengityksen tunnetta.

• Virkistävä tuoksu

• Viilentää ja rauhoittaa ihoa

• Edistää tuntemusta avoinaisista 
hengitysteistä ja vapaasta 
hengityksestä

dōTERRA CHEER™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Cheer Touch yhdistää 
fraktioidun kookosöljyn ja  
dōTERRA Cheer Kohottavan sekoituksen 
aurinkoisen, raikkaan tuoksun. Kätevä ja 
lempeä roll-on on helppo levittää 
suoraan iholle lisäämään onnellisuuden ja 
positiivisuuden tuntemuksia. 

• Vahvistaa positiivisia tuntemuksia

• Parantaa mielialaa aamusta iltaan

• Hierontaöljynä käytettynä vapauttaa 
mieltä piristävää tuoksua

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Console Touch vahvistaa hyvän 
olon ja toivon tunteita. Tämä patentoitu 
sekoitus on yhdistelmä dōTERRA Console 
Lohduttavan sekoituksen makean 
myskistä tuoksua ja iholle lempeää 
fraktioitua kookosöljyä.

• Vahvistaa hyvän olon tuntemuksia

• Herättää toivoa ja positiivisuutta

• Sisältää frankinsensia, patsulia, ylang 
ylangia, labdanumia, amyrista, 
santelipuuta, ruusua ja osmanthusia

DEEP BLUE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Patentoidun Deep Blue eteerisen 
öljysekoituksen tehokas, mutta  
lempeä koostumus sopii sekä  
lapsille että aikuisille.

• Virkistävä tuoksu

• Rauhoittaa lihaksia

• Auttaa lievittämään epämukavuutta 
harjoituksen aikana

dōTERRA FORGIVE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Helppokäyttöinen dōTERRA Forgive 
Touch yhdistää patentoidun dōTERRA 
Forgive -sekoituksemme eteeriset puu- ja 
yrttiöljyt fraktioidun kookosöljyn 
lempeyteen. dōTERRA Forgive kehitettiin 
voimistamaan anteeksiannon, 
unohtamisen ja eteenpäin menemisen 
vapauttavia tuntemuksia.

• Vahvistaa hyvän olon tuntemuksia

• Herättää toivoa ja positiivisuutta

• Luo rauhoittavan tunnelman
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LAVENTELI 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Lavender Touch -sekoitusta 
käytetään laajasti sen rauhoittavien 
ominaisuuksien ansiosta. Se rauhoittaa 
ihoa ja edistää rentoutumisen tunnetta.

• Rauhoittaa satunnaisia ihoärsytyksiä 

• Auttaa luomaan levollisen ympäristön

• Rauhoittava tuoksu 

MAGNOLIA  
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Henkilökohtaisena tuoksuna Magnolia 
Touch on piristävä ja virkistävä. Lisää 
päivittäisiin rutiineihin edistämään ihon 
puhtautta ja kosteustasapainoa.

• Yhdistä ulkoisessa käytössä 
bergamottiin tai ylang ylangiin 
edistämään ihon tervettä ulkonäköä 

• Pyöräytä jalkapohjiin edistämään 
rauhallisia ja rentouttavia tuntemuksia 

dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRAn Motivate-sekoituksen 
sisältämät mintun ja sitrushedelmien 
eteeriset öljyt auttavat karkottamaan 
negatiivisia tuntemuksia ja korvaamaan 
ne itsevarmuudella ja rohkeudella.

• Vähentää jännitystä

• Mielialaa kohottava tuoksu

• Vakauttaa ja tasapainottaa tunteita

ROSE 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Kätevän dōTERRA Rose Touch roll-onin 
ansiosta voit käyttää eteeristä ruusuöljyä 
milloin vain päivän mittaan kohottamaan 
mielialaa tai antamaan ihollesi  
tervettä hehkua.

• Kohottaa mielialaa

• Auttaa ylläpitämään ihon 
kosteustasapainoa

• Saa ihon näyttämään tasasävyiseltä  
ja terveeltä

TEEPUU (MELALEUCA) 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Teepuun (Melaleuca) eteerisen öljyn ja 
fraktioidun kookosöljyn täydellinen 
tasapaino yhdistyvät hellävaraisessa 
dōTERRA Melaleuca Touch 
-sekoituksessa, joka sopii erinomaisesti 
herkälle iholle.

• Tunnettu ihoa puhdistavasta ja 
virkistävästä vaikutuksestaan 

• Saa kynnet näyttämään  
terveiltä ja vahvoilta 

• Lievittää ihon ärsytystä

ZENGEST™ 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

ZenGest Touch tunnetaan hyvin sen 
kyvystä edistää ruoansulatuksen 
terveyttä. Tämä ainutlaatuinen  
inkiväärin, fenkolin ja korianterin  
sekoitus helpottaa matkapahoinvointia  
ja muita vatsavaivoja.

• Lievittää satunnaisia vatsavaivoja 

• Tukee terveellistä ruoansulatusta 

• Levitä ulkoisesti ehkäisemään 
matkapahoinvointia pitkillä 
ajomatkoilla

NEROLI
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Ihoa rauhoittava dōTERRA Neroli Touch 
sisältää fraktioitua kookosöljyä ja on 
suunniteltu ulkoiseen käyttöön 
vahvistamaan levollisia ja positiivisia 
tuntemuksia.

• Edistää myönteistä mielialaa

• Rauhoittaa ihoa

• Rentouttaa

ON GUARD™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Nauti eteerisen dōTERRA On Guard 
-öljysekoituksen ainutlaatuisesta 
tuoksusta ja tehokkaista hyödyistä 
kätevässä roll-on-muodossa.

• Tukee immuunijärjestelmän  
luontaisia toimintoja 

• Se on hellävarainen ja kätevä tapa 
käyttää alkuperäistä suojaavaa 
sekoitustamme

• Virkistää ja piristää 

OREGANO
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Oregano Touch tarjoaa 
hellävaraisen vaihtoehdon, jotta myös 
herkkäihoiset voivat kokea oreganon 
eteerisen öljyn tunnetut hyödyt.

• Eteerisen oreganoöljyn puhdistavat 
hyödyt hellävaraisena sekoituksena

• Vähentää ihon näkyviä virheitä 

• Sisältää puhdistavia ominaisuuksia ja 
voidaan käyttää rentouttavaan 
hierontaan

dōTERRA PASSION™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Passion Touchissa dōTERRA 
Passion -sekoituksen mausteiset ja 
yrttiset öljyt on yhdistetty fraktioituun 
kookosöljyyn herättämään jännityksen 
ja innostuneisuuden tuntemuksia.

• Sisältää fraktioitua kookosöljyä, 
kardemummaa, kanelinkuorta, 
inkivääriä, neilikkaa, santelipuuta, 
jasmiinia, vaniljaa ja damianaa

• Herättää jännityksen, intohimon  
ja ilon tunteita

• Mausteinen, lämmin tuoksu 

dōTERRA PEACE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Peace Reassuring -sekoituksen 
kukkaiset ja mintun eteeriset öljyt ovat 
positiivinen muistutus siitä, että rauhan 
löytämiseksi ei tarvitse olla täydellinen. 
Hidasta, hengitä syvään ja muodosta 
uudelleen yhteys tasapainoiseen itseesi.

• Edistää rauhallisuuden ja  
tyytyväisyyden tunteita 

• Makea, minttuinen tuoksu 

• Luo lohduttavan tuoksun, joka sopii 
täydellisesti meditaatioon ja joogaan

PIPARMINTTU 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Peppermint Touch -öljyä 
voidaan käyttää missä ja milloin tahansa 
nopeana energialisänä ja puhdistavan, 
viilentävän tuoksun kokemiseen.

• Vähentää jännitystä 

• Kohottaa mielialaa 

• Virkistää ja elävöittää aisteja 
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FAMILY ESSENTIALS -PAKKAUS  SUOSIKKITUOTE

dōTERRA Family Essentials -pakkaus sisältää 10 eteeristä öljyä  
ja sekoitusta – päivittäiset välttämättömyydet, jotka vanhemmilla  
on oltava käden ulottuvilla. Koe eteeristen dōTERRA CPTG™  
-öljyjen tarjoamat loputtomat mahdollisuudet perheesi  
hyvinvoinnin edistämisessä. 

• Kymmenen 5 ml:n pulloa eteerisiä öljyjä ja sekoituksia 
Laventeli 
Oregano 
Sitruuna 
Frankinsensi 

Piparminttu 
Deep Blue™ 
Teepuu (Melaleuca)
dōTERRA Air™

ZenGest™
On Guard™

dōTERRA on kehittänyt valikoiman eteerisiä öljypakkauksia ja -kokoelmia, jotka on suunniteltu tuomaan 
optimaalista hyvinvointia jokaiseen kotiin. Pakkauksiin kuuluu tarkasti valittuja öljyjä, jotka on tislattu 
dōTERRAn tiukkojen puhtaus- ja tehovaatimusten mukaisesti kasvatetuista ja korjatuista kasvisadoista. 
Nauti suosikkituoksujen ja sekoitusten kohdennetuista hyödyistä yhdessä kätevässä pakkauksessa.

PAKKAUKSET JA KOKOELMAT 

PAKKAUKSET JA KOKOELMAT



dōTERRA TOUCH™ ‑PAKKAUS
dōTERRA Touch -pakkaus sisältää yhdeksän suosituinta eteeristä 
öljyämme (laventeli, piparminttu, frankinsensi, teepuu (Melaleuca), 
ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, oregano ja Deep Blue). Kätevä 
pakkaus tukee koko perheen tarpeita.

• Yhdeksän eteeristä öljyä ja sekoitusta 10 ml:n roll-on-pakkauksissa
   Laventeli 
   Piparminttu 
   Frankinsensi 

Teepuu (Melaleuca)
ZenGest™ 
dōTERRA Air™ 

On Guard™ 
Oregano 
Deep Blue™  

dōTERRA YOGA ‑KOKOELMA
Ainutlaatuinen kolmen eteerisen CPTG™-öljysekoituksen kokoelma, 
jonka dōTERRA on suunnitellut sisäiselle joogillesi. dōTERRA Anchor™, 
dōTERRA Align™ ja dōTERRA Arise™ ovat täydellisiä sekoituksia elämän 
ja joogan harjoittamisen parantamiseen. Näiden sekoitusten tuoksut 
vakauttavat, keskittävät ja selkiyttävät mielialaa jokaisella hengenvedolla 
samalla, kun keho vahvistuu ja tulee joustavammaksi.

• Kolme 5 ml:n pulloa
   dōTERRA Anchor™ dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ ‑PAKKAUS   
SUOSIKKITUOTE

Koe aromaattiset, tunteisiin vaikuttavat hyödyt helposti alkuperäisten 
eteeristen öljyjen sekoituksilla, jotka tukevat henkistä hyvinvointia 
kuudella eri tavalla. Jokaisessa herkässä sekoituksessa on CPTG Certified 
Pure Tested Grade™ -laatuisia eteerisiä öljyjä, joita voidaan käyttää 
aromaattisesti tai paikallisesti muuttuvien mielialojen 
tasapainottamiseen ja piristämiseen. Vain muutama tippa näitä 
luonnostaan monimutkaisia, tuoksuvia sekoituksia voi saada aikaan 
syvällisiä emotionaalisia vasteita ja auttaa päästämään irti taakoista, 
löytämään lohtua ja rohkaisua tai inspiroimaan intohimoisia unelmia.  

• Kuusi 5 ml:n pulloa eteerisiä öljyjä ja sekoituksia
   dōTERRA Motivate™ 
   dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™ 

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™  
TOUCH ‑PAKKAUS 
dōTERRA Essential Aromatics Touch -tuotesarja sisältää kuusi 
ainutlaatuista eteeristen öljyjen sekoitusta yhdistettyinä fraktioituun 
kookosöljyyn 10 ml:n roll-on-pakkauksissa, joiden avulla sekoitusten 
ulkoinen käyttö on kätevää ja hellävaraista. Alkuperäissekoitukset 
tarjoavat kohdennettuja henkisiä hyötyjä koko perheelle. Niitä voidaan 
käyttää päivittäin kehon tiettyihin kohtiin, mikä auttaa tasapainottamaan 
ja virkistämään muuttuvia mielialoja. 

• Kuusi 10 ml:n roll-on-pulloa eteerisiä öljyjä ja sekoituksia 
   dōTERRA Motivate™ 
   dōTERRA Cheer™ 

dōTERRA Passion™ 
dōTERRA Forgive™ 

dōTERRA Console™ 
dōTERRA Peace™ 
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dōTERRA BRAVE™  
ROHKAISEVA SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Inspiroivan ja lämpimän tuoksunsa 
ansiosta Brave on täydellinen sekoitus 
virkistykseksi ja voimistukseksi, kun 
kaipaat motivaatiota.

• Sekoitukseen sisältyy villiappelsiini, 
amyris, osmanthus ja kaneli 
fraktioidussa kookosöljypohjassa 

• Käytä rohkaisevaa Brave-sekoitusta 
koko päivän ajan vahvistamaan 
itseluottamustasi 

• Käytä Brave-sekoitusta ennen  
uusia tai erilaisia tilanteita  
edistämään rohkeuden ja 
itseluottamuksen tunteita  

dōTERRA CALMER™  
LEVOLLINEN SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Calmer Levollinen sekoitus edistää 
seesteistä tunnelmaa ja tekee 
nukkumaanmenosta rauhallisen ja 
odotetun kokemuksen.

• Sisältää laventelia, ylang ylangia, 
Eremophila mitchellii -kasvia ja 
roomalaista kamomillaa fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

• Hiero ranteisiin, niskaan tai 
jalkapohjiin ennen nukkumaanmenoa

• Auttaa vähentämään levottomuutta 
ja edistää myönteistä ja rentoa 
tunnelmaa

dōTERRA RESCUER™  
LIEVITTÄVÄ SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Lievitä rasituksen oireita hieromalla 
Rescuer-sekoitusta jalkoihisi, jalkateriisi  
tai selkääsi juoksun, hyppimisen  
ja leikkimisen jälkeen.

• Sisältää laventelia, viherminttua, 
copaibaa ja limopuuta fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

• Hiero kasvaviin tai väsyneisiin 
jalkoihin jännittyneisyyden 
vähentämiseksi

• Rauhoittaa ja lievittää 
epämukavuuksia

dōTERRA™ 
KIDS COLLECTION
dōTERRA Kids Collection on koko keholle tarkoitettu täydellinen ja käyttövalmis eteeristen öljyjen  
tuotesarja, joka sopii sekä kokeneille että uusille käyttäjille. Se on suunniteltu tukemaan lasten  
hoitoa luotettavalla tavalla. 

Eteeristen öljyjen sekoitukset on kehitetty erityisesti kehittyville mielille, kehoille ja tunteille. Öljyjen ainutlaatuiset ja 
huolellisesti tasapainotetut yhdistelmät tarjoavat tehokkaita hyötyjä ja ovat hellävaraisia herkälle iholle.

dōTERRA KIDS COLLECTION  
Sisältö: 
• Seitsemän 10 ml:n roll-on-pulloa eteerisiä öljyjä ja sekoituksia 

dōTERRA Brave™ 
dōTERRA Calmer™ 
dōTERRA Rescuer™ 

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™ 
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™ 

• Seitsemän silikonisuojusta, joissa on karbiinihaat 
• Kuvitetut kortit 
• Kantolaukku, jossa on karbiinihaka 
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dōTERRA THINKER™  
KESKITTYMISSEKOITUS
10 ml:n roll-on

Kun sinun on oltava luova ja 
keskityttävä tarkasti, käytä Thinker-
sekoitusta, joka tukee mieltäsi ja 
tehostaa oppimista.

• Sisältää vetiveriaheinää, klementiiniä, 
piparminttua ja rosmariinia fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

• Käytä aina, kun haluat pysyä 
keskittyneenä tehtävääsi

• Levitä ranteisiin tai käsiin ja  
hengitä sisään, niin valpastut ja 
ajatuksesi kirkastuvat

dōTERRA STEADY™  
VAKAUTTAVA SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Ihoa rauhoittava ja virkistävä Steady on 
loistava sekoitus jokaiseen päivään.

• Sisältää amyrista, palsamipihtaa, 
korianterinsiementä ja magnoliaa 
fraktioidussa kookosöljypohjassa

• Steady tuo levollisuutta koko päiväksi

• Levitä niskaan tai jalkapohjiin 
tasapainottaaksesi oloasi

dōTERRA STRONGER™  
SUOJAAVA SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Levitä Stronger-sekoitusta niskaasi tai 
jalkapohjiisi, kun haluat vahvistaa 
oloasi tai suojata kehoasi silloin, kun et 
tunne olevasi täydessä kunnossa.

• Sisältää setripuuta, litsiä, frankinsensia ja 
ruusu-uutetta fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

• Piristävä, hyvinvointia lisäävä vaikutus; 
sopii päivittäiseen käyttöön

• Rauhoittaa satunnaisia ihoärsytyksiä

dōTERRA TAMER™  UUSI!

RUOANSULATUSTA  
TUKEVA SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Tamer-sekoitus tarjoaa CPTG-
sertifioitujen eteeristen öljyjen, kuten 
vihermintun, japanilaisen piparmintun ja 
inkiväärin ainutlaatuiset hyödyt 
dōTERRAn fraktioidussa 
kookosöljypohjassa. Yhdessä nämä öljyt 
auttavat helpottamaan oloa runsaan 
aterian nauttimisen jälkeen.

• Rauhoittava tuoksu voi auttaa 
tarjoamalla kohdennettua helpotusta, 
kun tarvitset sitä eniten

• Sopii rauhoittavaan vatsahierontaan

• dōTERRAn fraktioituun kookosöljyyn 
laimennettu sekoitus sopii 
ihanteellisesti lapsille ja herkälle iholle 
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Mikä on 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ on eteeristen öljyjen ulkoiseen käyttöön tarkoitettu yksinkertainen 
vaiheittainen menetelmä, jolla saadaan aikaan syvällinen ja kokonaisvaltainen hyvinvointikokemus. 

AromaTouch Technique -pakkaus sisältää seuraavat 5 ml:n pullot: dōTERRA Balance™ Tasapainottava 
sekoitus, laventeli, teepuu (Melaleuca), On Guard™ Eteerinen öljysekoitus, AromaTouch™ Hierontasekoitus, 
Deep Blue™ Lievittävä sekoitus, villiappelsiini, piparminttu ja fraktioitu kookosöljy. Sekä uusille käyttäjille 
että luvan saaneille ammattilaisille sopiva AromaTouch Technique edustaa eteeristen öljyjen käytön ja 
hyötyjen uutta aikakautta.

”Rakastan Aroma Touch Technique -tiedon jakamista ja opettamista. Kaikki yllättyvät siitä, miten syvästi 
rentoutuneen olon se saa aikaan. Bonuksena on myös se, että öljyjä antamalla niitä myös saadaan.”  
Becky B, Northampton, Iso-Britannia

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH TECHNIQUE™ -PAKKAUS 
Lisää CPTG™-sertifioitujen eteeristen öljyjen hyötyjä 

ottamalla AromaTouch-tekniikan osaksi hyvinvointia 

edistäviä tapojasi. Pakkaus sisältää kahdeksan 5 ml:n 

CPTG-öljypulloa, joita käytetään AromaTouch Technique 

-toiminnassa, ja AromaTouch Technique -esittelylaatikon.  

Saat myös dōTERRAn fraktioidun kookosöljyn,  

kun ostat tämän pakkauksen.

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

™
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dōTERRA-diffuuserit ovat helppokäyttöisiä laitteita, joita perheet voivat käyttää kotona. Laitteet on suunniteltu 
tarjoamaan optimaalista rentoutumista ja muita erinomaisia hyötyjä. Muunna mikä tahansa tila seesteiseksi tai 
piristäväksi ympäristöksi käyttämällä diffuuserissa CPTG™-sertifioituja eteerisiä suosikkiöljyjäsi.

DIFFUUSERIT

DIFFUUSERIT



PILōT™‑DIFFUUSERI  UUSI!   
Kätevä Pilot-diffuuseri sopii erinomaisesti pieniin tiloihin 
eikä sotke. Diffuuserin kätevä ja neutraali muotoilu  
sopii kaikkiin ympäristöihin.

• Ladattava akku, joten pistorasian löytymistä  
ei tarvitse miettiä

• Mukautettava käyttöaika: neljän tunnin yhtäjaksoinen tai 
enintään kahdeksan tunnin jaksottainen diffuusio

• Vastuullisesti ympäristöystävällisiä materiaaleja  
suosien tuotettu

dōTERRA LUMO ‑DIFFUUSERI  
Luo mihin tahansa tilaan rauhallinen tai virkistävä 
tunnelma höyryttämällä CPTG™-sertifioituja eteerisiä 
öljyjä tällä tyylikkäällä, ultraääniteknologiaa 
hyödyntävällä diffuuserilla, joka on saanut  
innoituksensa luonnosta. Sisältää dōTERRA Serenity™ 
Levollisen sekoituksen.

• Seitsemän värivalovaihtoehtoa
• Säädettävä käyttöaika — 2 tai 5 tuntia yhtäjaksoisesti 

päällä tai 10 tuntia jaksottain päällä (4 minuuttia 
päällä/4 minuuttia pois)

• Ultrahieno sumu jopa 33 m2:n tilaan

PETAL 2.0 DIFFUUSERI  
dōTERRA Petal on pieni, käyttäjäystävällinen 
diffuuseri, joka tarjoaa monenlaisia etuja. Se on 
käytössä kätevä, vakaa, kevyt ja helppo.

• Säädettävä käyttöaika — 2 tai 6 tuntia 
yhtäjaksoisesti päällä tai 12 tuntia jaksottain päällä 
(5 minuuttia päällä/5 minuuttia pois)

• LED-valo lisävarusteena
• Ultrahieno sumu jopa 33 m2:n tilaan
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dōTERRA™ 
BABY 
dōTERRA Baby -tuotteet ovat turvallinen ja tehokas tapa pitää huolta vauvan pehmeistä hiuksista ja 
herkästä ihosta. Tuotteemme on suunniteltu vauvasi hyvinvointia varten.
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dōTERRA VAUVAN VAIPPAVOIDE UUSI!

60 g

Turvallista ja tehokasta dōTERRA Vauvan 
vaippavoidetta on helppo levittää herkälle iholle. 
Voide hoitaa, rauhoittaa ja ehkäisee 
vaippaihottumaa. dōTERRA Vauvan vaippavoide 
sisältää ainutlaatuisen sekoituksen CPTG™-
sertifioituja laventelin, porkkanansiemenen ja 
teepuun eteerisiä öljyjä. Voide auttaa 
rauhoittamaan ihoa ja pitää sen terveen näköisenä. 
Lisäksi täyteläinen Muyao-sheavoi kosteuttaa ja 
tekee ihon pehmeäksi ja sileäksi. Suojaa pientä lasta 
hellävaraisella voiteella, joka on suunniteltu 
erityisesti vauvan herkälle iholle.

• CPTG-sertifioidut laventelin, porkkanansiemenen 
ja teepuun eteeriset öljyt auttavat rauhoittamaan  
ihoa ja pitämään sen terveen näköisenä

• Imeytyy helposti herkkään ihoon ja  
auttaa hoitamaan, rauhoittamaan ja  
ehkäisemään vaippaihottumaa

• Suunniteltu erityisesti vauvan herkälle iholle

dōTERRA VAUVAN HIUSTEN‑  
JA VARTALONPESUAINE  UUSI!

295 ml

dōTERRA Vauvan hiusten- ja vartalonpesuaine 
on turvallinen ja tehokas tapa pestä vauva aina 
päästä pikkuruisiin varpaisiin asti. Vaahtoava, silmiä 
ärsyttämätön pesuaine sisältää yksinkertaisia 
ja hellävaraisia ainesosia, joiden ravitseva ja 
kosteuttava vaikutus jatkuu myös sen jälkeen, 
kun aine on huuhdeltu pois. Rauhoittava sekoitus 
vaniljauutetta ja CPTG™-sertifioituja laventelin ja 
roomalaisen kamomillan eteerisiä öljyjä antaa niin 
vauvoille, pikkulapsille kuin isoillekin lapsille kevyen, 
uudistavan tuoksun. dōTERRA Vauvan hiusten- ja 
vartalonpesuaineen kätevä ja helppokäyttöinen 
pumppu tekee kylpemisestä vaivatonta ja 
helppoa, jotta sinulle jää enemmän aikaa keskittyä 
kylpyammeessa polskivaan pieneen lapseen.

• Sisältää rauhoittavan vaniljauutesekoituksen,  
jossa on CPTG-sertifioituja laventelin ja  
roomalaisen kamomillan eteerisiä öljyjä

• Yksinkertaiset ja hellävaraiset ainesosat puhdistavat 
ihon luonnollista tasapainoa häiritsemättä

• Ei ärsytä silmiä



dōTERRA™  
-DEODORANTTI
dōTERRA on kehittänyt turvallisia ja tehokkaita deodorantteja, jotka auttavat pysymään raikkaana helteisinäkin 
päivinä. Voit siis huoletta telmiä lasten kanssa, juosta ehtiäksesi bussiin ja treenata vaikkapa puolimaratonille. 
Deodorantit eivät sisällä alumiinia, parabeeneja, ftalaatteja tai talkkia.
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dōTERRA BALANCE™ 
‑DEODORANTTI  UUSI!

SISÄLTÄÄ dōTERRA BALANCE™ ÖLJYÄ 
75 g

Tämä deodorantti sisältää eteeristä dōTERRA 
Balance -öljyä, hajuja neutralisoivaa ruokasoodaa 
sekä kosteutta imevää tapiokaa tarjoten 
pitkäkestoista raikkautta. 

• Sisältää CPTG-sertifioituja kuusen, kamferipuun, 
frankinsensin, sinisen pietaryrtin, 
kamomillasaunion ja osmanthusin eteerisiä öljyjä

• Ei sisällä alumiinia, parabeeneja,  
ftalaatteja tai talkkia

• Tapiokatärkkelys imee kainaloiden kosteutta 
auttaen pitämään olosi kuivan  
raikkaana koko päivän

• Ruokasooda neutralisoi ja ehkäisee hajuja

CITRUS BLISS™‑DEODORANTTI UUSI!

SISÄLTÄÄ CITRUS BLISS™ ÖLJYÄ 
75 g

Tämä deodorantti sisältää patentoitua dōTERRA 
Citrus Bliss -öljysekoitusta, hajuja neutralisoivaa 
ruokasoodaa sekä kosteutta imevää tapiokaa  
tarjoten pitkäkestoista raikkautta.

• Sisältää villiappelsiinin, siruunan, greipin, limen, 
mandariinin, tangeriinin, klementiinin ja bergamotin 
kuorista saatuja CPTG-sertifioituja eteerisiä öljyjä

• Ei sisällä alumiinia, parabeeneja, ftalaatteja tai talkkia
• Tapiokatärkkelys imee kainaloiden kosteutta auttaen 

pitämään olosi kuivan raikkaana koko päivän
• Ruokasooda neutralisoi ja ehkäisee hajuja

dōTERRA‑DEODORANTTI UUSI!

SISÄLTÄÄ DOUGLASKUUSTA JA 
KREIKKALAISTA APPELSIINIA 
75 g

Hellävarainen deodorantti sisältää dōTERRAn 
CPTG™-sertifioituja douglaskuusen ja kreikkalaisen 
appelsiinin eteerisiä öljyjä. Eteerisiin öljyihin on myös 
yhdistetty magnesiumia, joka auttaa neutraloimaan 
aktiivisesti hajuja, ja kosteutta imevää tapiokaa, joka 
tarjoaa pitkäkestoista raikkautta.

• Sisältää douglaskuusen ja kreikkalaisen appelsiinin 
eteerisiä CPTG-sertfioituja öljyjä, jotka edistävät 
positiivista ja energistä mielialaa koko päivän ajan

• Ei sisällä ruokasoodaa, alumiinia, parabeeneja, 
ftalaatteja eikä talkkia

• Tapiokatärkkelys imee kainaloiden kosteutta auttaen 
pitämään olosi kuivan raikkaana koko päivän

• Magnesium voi neutraloida hajuja
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KASVISKAPSELIT 
160 kapselia

Räätälöi itsellesi sopiva eteerinen 
öljysekoitus nopeasti liukenevien 
kasviskapseleiden avulla.

• Eivät sisällä säilöntäaineita, liivatetta, 
vehnää, sokeria, tärkkelystä tai  
maito- ja eläintuotteita 

• Valmistettu inerteistä kasviperäisistä 
raaka-aineista

SLS-VAPAA 
KASVISKAPSELI

FRAKTIOITU KOOKOSÖLJY 
115 ml

Ihanteellinen kumppani ulkoisesti 
käytettäville eteerisille öljyille. 

• Ultrakevyt, ihoa pehmentävä koostumus
• Täysin liukeneva kaikkien eteeristen öljyjen 

kanssa. Hajuton, väritön ja tahraamaton

dōTERRA™ SPA- 
KÄSI- JA VARTALOVOIDE  
200 ml

Hemmottele ihoasi dōTERRA SPA- käsi- ja 
vartalovoiteella – sen kevyt, ei-rasvainen koostumus 
sisältää jojoban ja makadamian siemenöljyjä, 
murumurun ja cubuacun siemenvoita sekä  
ravitsevia kasviuutteita.

• Helppo sekoittaa haluamaasi eteerisen öljyn kanssa 
aromaattiseksi elämykseksi 

• Auringonkukka- ja makadamiasiemenöljyt tunnetaan 
poikkeuksellisista kosteutusominaisuuksistaan ja 
kyvystään säilyttää kosteutta ihossa 

ETEERINEN KÄYTTÖ 
CPTG™-sertifioituja eteerisiä öljyjä voidaan hyödyntää kolmella keskeisellä menetelmällä: aromaattisesti, 
ulkoisesti ja sisäisesti. dōTERRA helpottaa eteeristen öljyjen käyttöä eri muodoissa tarjoamalla laadukkaita 
tuotteita, jotka ovat perinteisten ja historiallisten käyttötapojen mukaisia, sekä nykyaikaisia laitteita, kuten 
huippuluokan diffuusereita. Öljyjen erilaiset käyttömenetelmät voivat tarjota ainutlaatuisen ja jännittävän 
kokemuksen. Varmista turvallinen käyttö noudattamalla käyttösuosituksia.

dōTERRA™ SPA 
-KÄSI- JA VARTALOVOIDE, 
KOLMOISPAKKAUS 
kolme 200 ml:n pakkausta

ETEERINEN KÄYTTÖ



CORRECT‑X™‑ 
ETEERINEN VOIDE  
15 ml

Correct-X on ulkoisesti käytettävä 
voide, joka auttaa hoitamaan erilaisia 
iho-oireita. Monikäyttöinen voide 
muodostaa suojakerroksen, joka auttaa 
suojaamaan ihoa muilta vaurioilta 
samalla, kun se rauhoittaa ja kosteuttaa 
ihoa. Öljytön ja säilytysaineeton voide 
imeytyy nopeasti ja on hellävarainen. 
Voide ei ärsytä ihoa, ja se sopii 
ihanteellisesti herkälle iholle.

• Turvallinen ja helppo käyttää 
• Voide sisältää CPTG-sertifioituja 

frankinsensin, italianolkikukan,  
teepuun (Melaleuca), setripuun ja 
laventelin eteerisiä öljyjä

HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTI
dōTERRA tarjoaa ratkaisun luonnollisilla eteerisillä öljyillä. Jokainen dōTERRA-tuote ravitsee ihoa ja 
auttaa näin omien hyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa.

GINGER DROPS  UUSI!  
30 pastillia

dōTERRA Ginger Drops -pastillien 
avulla voit nauttia CPTG-sertifioidun 
eteerisen inkivääriöljyn hyödyistä 
kätevässä ja luonnollisessa muodossa. 
Satunnaisten vatsaoireiden vaivatessa 
kokeile helpottaa oloa herkullisella ja 
rauhoittavalla Ginger Drops -pastillilla. 

• Kätevä, herkullinen imeskelypastilli
• Tarjoaa eteeristen sitruuna- ja 

inkivääriöljyjen hyödyt
• Rauhoittaa ja helpottaa satunnaisia 

vatsavaivoja
• Helppo kuljettaa mukana ja  

ottaa tarpeen mukaan
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dōTERRA AIR™ -TUOTTEET 
Syvä hengitys puhdistaa, vapauttaa ja virkistää. Se kohottaa mieltä ja antaa keholle voimaa. Se on elämän  
edellytys, elinvoimaisuuden tukipilari. dōTERRA Air -sekoituksen voimakkaat eteeriset öljyt auttavat ylläpitämään 
avointen hengitysteiden tunnetta ja helppoa hengitystä, mikä auttaa sinua tuntemaan olosi mukavaksi  
ympäri vuoden.



dōTERRA AIR™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Kardemumman tehokkailla hyödyillä vahvistettu 
dōTERRA Air on erinomainen eteeristen  
öljyjen sekoitus, joka tarjoaa viilentävää ja  
virkistävää höyryä.

• Yhdistelmä sisältää laakerinlehden, piparmintun, 
eukalyptuksen, teepuun (Melaleuca), sitruunan, 
ravensaran ja kardemumman eteerisiä öljyjä 

• Antaa viilentävän, virkistävän höyryn
• Tuoksun hengittämisellä on rauhoittava vaikutus, 

joka edistää lepoa ja rentoutusta

Katso dōTERRA Air Touch sivulla 18

dōTERRA AIR™ ‑PASTILLIT  
30 pastillia

Kätevä ja hyvänmakuinen imeskeltävä pastilli tarjoaa 
dōTERRA Air -sekoituksen valittujen CPTG™-
sertifioitujen eteeristen öljyjen hyödyt.

• Alkuperäinen sekoitus sisältää sitruunaa, 
piparminttua, eukalyptusta, timjamia, 
sitruunamelissaa ja kardemummaa 

• Auttaa lievittämään ja rauhoittamaan 
hengitysteiden ärsytystä

• Helppo pitää käden ulottuvilla tarvetta varten

dōTERRA AIR™ ‑PUIKKO 
12,5 g

Kätevän ja helposti imeytyvän dōTERRA Air -puikon 
käyttö on vaivatonta. Eteerisen dōTERRA Air 
-öljysekoituksen ainutlaatuista käyttömenetelmää 
voidaan käyttää missä ja milloin tahansa.

• Virkistävä höyry 
• Viilentävä, rauhoittava vaikutus 
• Levittyy iholle vaivattomasti jättämättä  

rasvaista tai tahmeaa tunnetta
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DEEP BLUE™ -TUOTTEET
dōTERRA™ patentoitu Deep Blue -sekoitus on rauhoittava yhdistelmä lamosalalia, kamferia, piparminttua, 
ylang ylangia, italianolkikukkaa, sinistä pietaryrttiä, kamomillasauniota ja osmanthusia. Kaikki öljyt ovat 
CPTG-sertifioitua laatua. Voiteena, roll-onina ja lisäravinteena saatava Deep Blue rauhoittaa ja hoitaa 
kohdealueita.

DEEP BLUE™ -TUOTTEET



DEEP BLUE™
RAUHOITTAVA VOIDE
120 ml

Deep Blue Lievittävää sekoitusta sisältävä Deep Blue 
Voide on erityisesti urheilijoiden suosioss.

• Valmistettu patentoidusta eteerisestä Deep Blue 
öljysekoituksesta ja muista tehokkaista ainesosista.

• Viilentää ja lämmittää ongelma-alueita
• Kosteuttavat ja pehmentävät ainesosat jättävät ihon 

pehmeäksi ilman rasvaista tunnetta

DEEP BLUE™ ‑VOIDENÄYTTEET 
kymmenen 2 ml:n näytettä

Nauti dōTERRA Deep Blue -voiteen kohdennetusta 
tehosta kätevän 10 kappaleen näytepakkauksen avulla. 
Pakkaukset on helppo ottaa mukaan esimerkiksi 
urheilutapahtumiin tai kuntosalille ja antaa muidenkin 
kokea voiteen rauhoittava vaikutus.

• Sisältää Deep Blue Lievittävää sekoitusta
• Helppo jakaa ja kätevä ottaa mukaan

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™ 
60 kasviskapselia

Tehokas ravintolisä auttaa täydentämään Deep Blue 
-tuotesarjan ulkoisia hyötyjä.

• Voidaan käyttää yhdessä Deep Blue -voiteen tai 
rauhoittavan Deep Blue -sekoituksen kanssa

• Sisältää alkuperäistä, standardoitua inkivääri-, 
kurkumiini- ja resveratroliuutetta sekä muita 
polyfenoleja, jotka rauhoittavat ja helpottavat oloa

DEEP BLUE™  SUOSIKKITUOTE

LIEVITTÄVÄ SEKOITUS
5 ml | 10 ml roll-on

Deep Blue on CPTG™-sertifioiduista eteerisistä 
öljyistä valmistettu synergistinen sekoitus, joka iholle 
levitettynä aiheuttaa kihelmöivän, lämpimän tunteen.

• Sisältää lamosalalin, kamferin, piparmintun, 
sinisen pietaryrtin, kamomillasaunion,  
ylang ylangin, italianolkikukan ja  
osmanthusin eteerisiä öljyjä

• Käytä osana rauhoittavaa hierontaa 

Katso Deep Blue Touch sivulla 18
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dōTERRA SERENITY™ -TUOTTEET
dōTERRA Serenity on rauhoittava sekoitus seesteisyyttä ja rentoutumista edistäviä eteerisiä öljyjä.  
Tämän seesteisen sekoituksen vaikutukset tuntuvat välittömästi ja antaa autuaan rauhallisen olotilan.  
dōTERRA Serenity -sekoituksessa yhdistyvät eteeriset öljyt, jotka tunnetaan jännitystä lievittävistä ja tunteita 
rauhoittavista ominaisuuksistaan.



dōTERRA SERENITY™
RESTFUL COMPLEX -PEHMYTKAPSELIT
60 kasvipohjaista pehmytkapselia

dōTERRA Serenity -pehmytkapseleiden avulla voit helposti 
kokea levollisen dōTERRA Serenity -sekoituksen edut. 
Ainutlaatuinen yhdistelmä tutkitusti hyödyllistä eteeristä 
laventeliöljyä ja L-teaniinia, sekä sitruunamelissa-, kärsimyskukka- 
ja kamomillauutteita kasviperäisissä pehmytkapseleissa.

• Levollisen dōTERRA Serenity -sekoituksen edut  
kätevässä pehmytkapselissa

• Ainutlaatuinen Serenity-sekoitus auttaa kokemaan 
levollisuuden ja rentoutumisen tunteita

SERENITY‑YHDISTELMÄPAKKAUS 
15 ml:n pullo ja 1 pullo pehmytkapseleita

dōTERRA SERENITY™
LEVOLLINEN SEKOITUS
15 ml

dōTERRA Serenity auttaa rauhoittamaan tunteita luomalla 
rauhan ja hyvinvoinnin tunteen.

• Sisältää laventelia, setripuuta, kamferipuuta, tuoksuilangia, 
meiramia, roomalaista kamomillaa, vetiveriaheinää, 
vaniljauutetta ja havaijin santelipuuta 

• Edistää levollista ympäristöä ja rentoutumisen tunnetta
• Rauhoittava ja uudistava tuoksu luo erinomaisen  

vapauttavan tunnelman  
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ON GUARD™ -TUOTTEET
On Guard™ on yksi dōTERRAn suosituimmista ja monipuolisimmista eteerisistä CPTG™-sertifioiduista 
öljysekoituksista. Eteeristen villiappelsiini-, neilikka-, kaneli-, eukalyptus- ja rosmariiniöljyjen patentoitu 
yhdistelmä on aktiivinen osa kotisi ja kehosi suojaamista. On Guard -sekoitus sisältyy erilaisiin 
dōTERRAtuotteisiin, jotka tarjoavat monipuolisia tapoja sen tehokkaiden etujen hyödyntämiseen.

ON GUARD™ SUUVESI   
473 ml

Alkuperäisen CPTG™-öljysekoituksen 
villiappelsiinin, neilikan, kanelin, 
eukalyptuksen, rosmariinin ja mirhan 
tehokkaat hyödyt yhdistettynä muihin 
luonnollisiin ainesosiin edistävät  
suun terveyttä. 

• Patentoidun dōTERRA On Guard 
-öljysekoituksen villiappelsiini, neilikka, 
kaneli, eukalyptus ja rosmariini 
puhdistavat ja rauhoittavat suuta

• Miswak-uute auttaa ylläpitämään 
hampaiden puhtautta vähentämällä 
liiallista plakin kertymistä

• Käytä dōTERRA On Guard -suuvettä 
aterioiden jälkeen raikastamaan 
hengitystä ja kirkastamaan hymyä

• Käytä dōTERRA On Guard -suuvettä 
edistämään hampaiden ja  
ikenien terveyttä

ON GUARD™ ‑PUHDISTAVA 
KÄSISUIHKE   
27 ml

dōTERRA On Guard -puhdistava käsisuihke 
puhdistaa käsien ihon erittäin hienojakoisella ja 
nopeasti kuivuvalla sumulla. Täydellinen 
aktiiviselle perheelle ja kätevä ottaa mukaan 
matkalle, kouluun ja töihin.

• Sisältää kosteuttavaa omenauutetta
• dōTERRA On Guard -öljysekoituksessa on 

virkistävä sitruksinen ja mausteinen tuoksu
• Sumuta lentokoneen käsinojiin ja 

tarjotinpöytiin matkustaessasi
• Sumuta joogamattoihin ja muihin 

kuntosalilaitteisiin pintojen puhdistamiseksi 
ennen käyttöä

ON GUARD™ -TUOTTEET



ON GUARD™ ‑PASTILLIT 
30 pastillia

Kurkkupastillit maistuvat hyvältä ja ovat  
käteviä käyttää.

• Auttavat rauhoittamaan kuivaa ja  
ärtynyttä kurkkua

• Sisältävät dōTERRA On Guard  
eteeristä öljysekoitusta

• Valmistettu orgaanisesta ruokosokerista  
ja tummasta riisisiirapista

ON GUARD™ ‑HAMMASTAHNA 
113 g

Eteerinen On Guard -öljysekoitus sopii myös 
hampaiden terveydestä huolehtimiseen.

• Koostumus ei sisällä fluoria
• Ainutlaatuinen kanelin ja mintun maku sekä 

ksylitoli pitävät hengityksen ja hammasharjan 
raikkaana ja puhtaana

 
ON GUARD™  
‑HAMMASTAHNANÄYTTEET 
kymmenen näytettä, 2 g/näyte

ON GUARD™+ ‑PEHMYTKAPSELIT 
60 kasvipohjaista pehmytkapselia

On Guard+ -pehmytkapselit sisältävät patentoitua 
dōTERRA On Guard -öljysekoitusta yhdistettynä 
mustapippurin, oreganon ja sitruunamelissan 
eteerisiin öljyihin.

ON GUARD™  SUOSIKKITUOTE  
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Päivittäin sisäisesti käytettynä On Guard tukee 
immuunijärjestelmän luontaisia toimintoja. 
Ainutlaatuinen aromi tarjoaa tuoksuvan, 
luonnollisen ja tehokkaan vaihtoehdon.  
On Guard lisää myös herkullista makua  
kuumiin juomiin ja jälkiruokiin! 
 
Katso On Guard Touch sivulla 19

ON GUARD™ 
‑PUHDISTUSAINETIIVISTE 
355 ml

On Guard -puhdistusainetiiviste on jokaisen  
kodin olennainen tuote, johon on lisätty  
eteeristä On Guard -öljysekoitusta.

• Biohajoava koostumus sopii erinomaisesti  
koko perheelle 

• Sisältää yhdistelmän kasvipohjaisia johdannaisia 
ja eteeristä On Guard -öljysekoitusta 

ON GUARD™ ‑HELMET 
125 helmeä

dōTERRA On Guard -helmet ovat helppo ja kätevä 
tapa saada eteerisen dōTERRA On Guard 
-öljysekoituksen hyödyt. dōTERRA On Guard 
-helmistä saat hyvänmakuisen annoksen 
dōTERRAn villiappelsiini-, neilikka-, kaneli-, 
eukalyptus- ja rosmariiniöljyjen 
alkuperäissekoitusta pienissä kasvipohjaisissa 
helmissä, jotka liukenevat suussa raikastaen 
hengityksen ja tukien yleistä hyvinvointia. 

• Tarjoaa kätevän tavan saada eteerisen On Guard 
-öljysekoituksen ainutlaatuiset hyödyt 

• Raikastaa hengityksen 

ON GUARD™ ‑PYYKINPESUAINE  
947 ml

On Guard -pyykinpesuaine on luonnollisesti 
perustuva, erittäin tiivistetty, 6X-luokan 
pyykinpesuaine, joka puhdistaa vaatteet 
erinomaisesti hyödyntämällä eteerisen On Guard 
-öljysekoituksen ja bioperäisten entsyymien tehoa. 

• Sisältää 10 ml eteeristä On Guard -öljyä 
• Turvallinen ympäristölle ja koko perheelle 
• Pakkaus riittää 64 käyttökertaan

ON GUARD™ ‑VAAHTOAVA  
KÄSISAIPPUA  
473 ml

Puhdistaa ja pehmentää käsiä sekä tarjoaa 
eteerisen On Guard -öljysekoituksen  
suojaavat hyödyt. 

• Pakattu kätevään 473 ml:n pulloon, joka täyttää 
237 ml:n vaahtoannostelijat 

• Sisältää dōTERRAn ainutlaatuisen eteerisen  
On Guard -öljysekoituksen 

 
ON GUARD™ ‑VAAHTOAVA 
KÄSISAIPPUA, KAKSI 
ANNOSTELIJAA     
473 ml:n käsisaippua, 2 annostelijaa
 
TÄYTTÖPAKKAUS 
473 ml:n käsisaippua
 
TUPLATÄYTTÖPAKKAUS 
kaksi 473 ml:n käsisaippuaa
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dōTERRA VERÁGE™
TERVEEN, HEHKUVAN IHON PARHAAKSI
Veráge on erinomainen luontaisten ihonhoitotuotteiden järjestelmämme, joka ravitsee ja kosteuttaa  
ihoa vähentäen ikääntymisen näkyviä merkkejä. Veráge hyödyntää edistynyttä kasvitekniikka, joka  
edistää optimaalista lipiditasapainoa – samanlainen tasapaino on terveessä ja nuorelta näyttävässä  
ihossa. Jokainen tuote koostuu todellisista maan lahjoista: ravitsevia kasviuutteita, puhtaita ja  
tehokkaita CPTG™-sertifioituja eteerisiä öljyjä sekä valittuja luonnollisia ainesosia. dōTERRA Veráge 
-ihonhoitokokoelman tulokset voidaan nähdä ja tuntea.

IHONHOITO



VERÁGE™ ‑PUHDISTUSAINE 
60 ml

Veráge-puhdistusaine on terveen ja sileän ihon 
lähtökohta. Luonnollinen puhdistusgeeli 
puhdistaa ihoa ja tekee siitä raikkaan ja 
nuorekkaan näköisen. 
• Sisältää villiappelsiinin, teepuun (Melaleuca)  

ja basilikan CPTG™-sertifioituja eteerisiä  
öljyjä, jotka puhdistavat ja poistavat 
epäpuhtauksia hellävaraisesti 

• Virkistää ja puhdistaa ihoa samalla, kun 
luonnolliset pehmentävät ainesosat  
ravitsevat ja kosteuttavat ihoa 

VERÁGE™ ‑KASVOVESI 
50 ml

Veráge-kasvovesi sisältää CPTG™-sertifioituja 
eteerisiä öljyjä ja ravitsevia kasviuutteita, jotka 
parantavat ihon kiinteyttä, sävyä ja sileyttä – missä 
ja milloin tahansa. Kosteuttava kasvovesi vahvistaa 
ja virkistää ihoa samalla, kun se virkistää aisteja, 
lisää energiaa ja saa ihon hehkumaan. 

• Sisältää tuoksuilangian, palmarosan, sypressin ja 
korianterin CPTG-sertifioituja eteerisiä öljyjä, jotka 
tasapainottavat ihoa ja parantavat sen sävyä 

• Ravitsevat kasviuutteet tarjoavat kohdennettua 
kosteutta ja parantavat ihon sävyä, mikä saa ihon 
näyttämään mahdollisimman hyvältä 

• Helppo käyttää sumuttamalla 

VERÁGE™ IMMORTELLE 
‑KOSTEUTTAVA SEERUMI 
15 ml

Koe Veráge Immortelle -kosteuttavan seerumin 
aikaa uhmaava vaikutus. Tehokkaat CPTG-
sertifioidut eteeriset öljyt ja kasviuutteet silottavat 
ihoa ja tekevät siitä nuorekkaamman näköisen.

• Suositusta dōTERRA Salubelle -sekoituksesta 
tutut CPTG-sertifioidut eteeriset öljyt  
saavat ihon säteilemään

• Palauttaa ihon luonnollisen lipiditasapainon 
tehden siitä tasaisemman ja nuorekkaamman 
näköisen

VERÁGE™ ‑KOSTEUTTAJA 
30 ml

Kehittyneen kasviteknologian ansiosta tämä kevyt, 
ei-rasvainen kosteuttaja imeytyy nopeasti ja 
kosteuttaa ihoa syvältä täyteläisellä sheavoilla ja 
kosteuttavilla ainesosilla. Veráge-kosteuttaja 
edistää ihon ihanteellista kosteustasapainoa ja 
auttaa vähentämään ihon virheiden erottumista 
tehden ihosta sileän ja tasaisen.

• Valmistettu katajanmarjan, jasmiinin, tyrnimarjan 
ja pelargonin CPTG-sertifioiduista eteerisistä 
öljyistä, joiden tiedetään elvyttävän ihoa 

• Amurinkorkkipuun kuoriuute auttaa hoitamaan ja 
silottamaan ihoa syvältä

VERÁGE™‑IHONHOITOSARJA 
Veráge-puhdistusaine, kasvovesi, kosteuttaja ja 
Immortelle-kosteuttava seerumi kauniille,  
terveen näköiselle iholle. 

VERÁGE-AINESOSIEN KLIINISESTI TUETUT HYÖDYT

• Tasoittaa ihon pintaa 

• Vähentää ihon näkyviä virheitä

• Auttaa lisäämään ihon nuorekkuutta

• Häivyttää ihohuokosia 

• Tasoittaa ihon sävyä 
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IHONHOITO

Yarrow|Pom -TUOTTEET
Siankärsämön eteerisen öljyn ja kylmäpuristetun granaattiomenansiemenöljyn yhteisvaikutus lisää 
elinvoimaisuutta ja ihon tervettä hehkua ainutlaatuisella tavalla. Siankärsämön eteerinen öljy ja 
granaattiomenansiemenöljy muodostavat perustan dōTERRA Yarrow|Pom -tuotteille: Yarrow|Pom 
Aktiivinen kasviperäinen yhdistelmä ja Yarrow|Pom Uudistava vartaloseerumi. Yarrow|Pom-tuotteemme 
auttavat lisäämään hyvinvointia tehokkaalla tavalla, joka perustuu kasvien voimaan. Tämä tieteellisesti 
kehitetty tuotesarja tarjoaa kiehtovan, tuoreen näkökulman kauneudenhoitoon.
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YARROW|POM 
AKTIIVINEN KASVIPERÄINEN
YHDISTELMÄ
30 ml

Yarrow|Pom on siankärsämön eteerisestä  
öljystä ja kylmäpuristetusta 
granaattiomenansiemenöljystä asiantuntevasti 
valmistettu sekoitus, joka on suunniteltu 
rauhoittamaan ihoa ja tunteita koko päiväksi.

• Voi nuorentaa ja elvyttää ihoa
• Auttaa häivyttämään ihon epätäydellisyyksiä
• Luo rauhoittavan hierontaelämyksen

YARROW|POM  UUSI!

UUDISTAVA VARTALOSEERUMI
100 ml

Ylellisen silkkinen Yarrow|Pom Uudistava 
vartaloseerumi on täynnä voimakkaita bioaktiivisia 
yhdisteitä ja ihoa suojaavia proteiineja, jotka tarjoavat 
parasta ihonhoitoa ja kauneutta. Siankärsämön 
eteerisen öljyn ja kylmäpuristetun granaattiomenan 
siemenöljyn yhteisvaikutus tekee ihosta nuoremman 
näköisen. Muut CPTG™-sertifioidut roomalaisen 
kamomillan, yuzun, piparmintun ja canangan eteeriset 
öljyt rauhoittavat ihoa ja tukevat positiivista, rentoa 
mielialaa. Jojoban, auringonkukan, rypäleiden ja 
arganin ytimen öljyt tarjoavat syväkosteuttavia 
vaikutuksia. Lisäksi kahvinsiemenuute ja 
granaattiomenan esterit voivat auttaa kirkastamaan 
ihoa ja parantamaan sen ulkonäköä antaen  
iholle hehkua päästä varpaisiin.

• Siankärsämön eteerinen öljy saa ihon  
näyttämään nuorelta ja terveeltä

• Jojoban, auringonkukan, avokadon, rypäleensiementen 
ja arganin ytimen öljyt kosteuttavat ihoa

• Kahvinsiemenuute hoitaa ihoa ja auttaa  
parantamaan ihon sileyttä

• Yarrow|Pom Uudistava vartaloseerumi on  
täynnä voimakkaita bioaktiivisia yhdisteitä  
ja ihoa suojaavia proteiineja



KASVOJENPUHDISTUSAINE  
118 ml

dōTERRA-kasvojenpuhdistusaine sisältää 
CPTG™-sertifioituja teepuun (Melaleuca) ja 
piparmintun eteerisiä öljyjä, jotka tunnetaan 
ihoa puhdistavista, sävyä parantavista ja ihon 
terveyttä edistävistä ominaisuuksistaan. 
Jukkapuun juuriuute ja suopapuu-uute 
puhdistavat hellävaraisesti epäpuhtauksia  
ja tekevät ihon puhtaan, raikkaan ja  
sileän näköiseksi.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care -ihonhoitotuotteet on suunniteltu pitämään ihosi nuorekkaan tuntuisena ja 
näköisenä, terveenä ja upeana. Ne maksimoivat huolellisesti valittujen CPTG™ (Certified Pure Tested Grade, 
sertifioitu, puhdas, testattu laatu) -sertifioitujen eteeristen öljyjen tehon ja hyödyntävät huippuluokan 
ainesosien tekniikoita ja luonnollisia uutteita jokaisessa tuotteessa. Hoida ikääntymisen näkyviä merkkejä ja 
ehkäise uusia ikääntymisen merkkejä käyttämällä dōTERRA Essential Skin Care -tuotteita.

VIRKISTÄVÄ KUORINTA 
70 g

Uudista ja raikasta ihoa dōTERRAn Virkistävällä 
kuorinnalla. Greipin ja piparmintun CPTG™-
sertifioidut eteeriset öljyt tekevät kuorinnasta 
virkistävän ja aromaattisen kokemuksen 
samalla kun jojobaesterit silottavat ihoa. 
Mandariini-, jasmiini- ja isotakiaisuutteet 
kiinteyttävät, tasoittavat ja kosteuttavat ihoa.

IHOA KIINTEYTTÄVÄ SEERUMI  
30 ml

dōTERRAn ihoa kiinteyttävä seerumi sisältää 
CPTG-sertifioituja frankinsensi-, havaijilainen 
santelipuu- ja mirhaöljyjä, ja sen tieteellisesti 
kehitetty koostumus edistää ihon kosteutusta 
ja vähentää ihon pikkuvirheiden erottumista. 
Ihoa kiinteyttävä seerumi kiinteyttää ja 
tasoittaa ihoa luonnollisilla uutteilla ja muilla 
huolellisesti valituilla ainesosilla, joiden on 
tieteellisesti todistettu auttavan kiinteämmän ja 
nuoremman näköisen ihon saavuttamisessa.

IHONHOITO



IHOHUOKOSIA
SUPISTAVA KASVOVESI 
118 ml

dōTERRAn Ihohuokosia supistava kasvovesi 
sisältää CPTG™-sertifioituja laventelin, ylang 
ylangin ja kamomillasaunion eteerisiä öljyjä, 
jotka rauhoittavat herkkää ihoa samalla, 
kun innovatiiviset hedelmä- ja kasviuutteet 
supistavat huokosia ja kiinteyttävät, 
tasapainottavat ja kosteuttavat ihoa tehden 
siitä kauniin ja terveen näköisen.

ANTI‑AGING‑KOSTEUSVOIDE 
50 ml

dōTERRAn Anti-aging-kosteusvoiteen 
ensiluokkaiset ainesosat ja CPTG™- sertifioidut 
laventelin, jasmiinin, pelargonin ja frankinsensin 
eteeriset öljyt kosteuttavat ja pehmentävät 
ihoa häivyttäen samalla ikääntymisen 
näkyviä merkkejä. Peptidit ja kasviperäiset 
aineet ennaltaehkäisevät ja poistavat 
ikääntymisen aiheuttamia muutoksia samalla 
ihoa kiinteyttäen ja kosteuttaen. Iho näyttää 
nuorekkaan hehkuvalta.

KIRKASTAVA GEELI 
30 ml

CPTG™-sertifioidut bergamotin, 
katajanmarjan ja sitruunamelissan eteeriset 
öljyt luonnonuutteisiin, vitamiineihin ja 
alan uusimpaan raaka-aineteknologiaan 
yhdistettyinä kirkastavat ihoa ja tasoittavat 
sen sävyeroja. dōTERRAn Kirkastava geeli 
on lempeä ja tehokas tapa kirkastaa ihoa 
häivyttämällä tummentumia ja pigmenttiläiskiä 
ilman muissa kirkastavissa tuotteissa käytettyjä 
kovia kemikaaleja. Sopii käytettäväksi koko 
kasvoilla tai kohdennetusti ongelmakohdissa.

ANTI‑AGING‑
SILMÄNYMPÄRYSVOIDE  
15 ml

dōTERRA anti-aging-silmänympärysvoide 
sisältää yhdistelmän CPTG-sertifioituja 
frankinsensin, ylang ylangin ja sinisen 
pietaryrtin eteerisiä öljyjä, joiden vaikutus 
kohdistuu ikääntymisen merkkeihin herkällä 
silmänympärysalueella ja auttaa ihon 
pikkuvirheiden häivyttämisessä ajan mittaan. 
Tuote kuuluu Essential Skin Care 
-tuoteperheeseen ja sen innovatiivinen 
koostumus kosteuttaa, häivyttää tummia 
silmänalusia ja parantaa ihon kiinteyttä ja 
sävyä. Ainutlaatuinen teräskuulalla varustettu 
applikaattori viilentää ja rauhoittaa silmänalusia 
auttaen vähentämään turvotusta ja häivyttäen 
tummentumia samalla, kun se levittää  
voidetta halutuille ihoalueille.

KOSTEUTTAVA VOIDE 
48 g

dōTERRAn kosteuttava voide tarjoaa 
tehokkaan kosteutuksen, jota ihosi kaipaa, sillä 
se on täynnä täyteläisiä kosteuttavia ainesosia 
ja probiootteja, jotka tarjoavat voimakasta 
kosteutusta ja ravintoa iholle. Kosteuttava 
voiteemme auttaa vähentämään ihon 
pikkuvirheiden erottumista, saa ihon 
nuorekkaaksi edistämällä ihon oman suojan 
uusiutumista ja tarjoaa runsaasti aktiivista 
kosteutusta tekemättä ihoa rasvaisen 
tuntuiseksi. Huolella valitut ainesosat on 
suunniteltu nuorentamaan ihoa ja vähentämään 
luonnollisten ja ympäristöön liittyvien syiden 
aiheuttamia näkyviä ikääntymisen merkkejä. 
Lisäksi probiootit vahvistavat ihon luonnollista 
suojausta, mikä parantaa ihon yleistä terveyttä 
ja kauneutta. Käytä päivisin ja öisin.

SALUBELLE™ 
KAUNEUSSEKOITUS 
10 ml:n roll-on 

Harvinaisten eteeristen öljyjen alkuperäinen 
sekoitus, jota on käytetty kauneuden 
edistämiseen kautta aikojen. dōTERRA 
Salubelle -kauneussekoituksen koostumus 
suojaa ja ravitsee ihoa. Frankinsensia, 
santelipuuta, laventelia, mirhaa, 
italianolkikukkaa ja ruusua sisältävä eteerinen 
öljysekoitus auttaa säilyttämään ihon sileänä, 
säteilevänä ja nuorekkaan näköisenä. 

• Sisältää kaikkein rikkaimpia ja 
harvinaisimpia öljyjä, jotka auttavat 
kaunistamaan ja ravitsemaan ihoa

• Auttaa vähentämään ihon ikääntymisen 
näkyviä merkkejä 
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear on synergisesti toimiva kolmivaiheinen ihonhoitomenetelmä, jossa jokainen tuote jatkaa 
edeltäjänsä vaikutusta syväpuhdistaen ihoa ja palauttaen sille sen optimaalisen kosteustasapainon. 
Luonnon omista kasviuutteista valmistetut HD Clear -tuotteet ovat hellävaraisia ja rauhoittavia, mutta 
myös hyvin tehokkaita. Päivittäin käytettynä HD Clear auttaa häivyttämään ihon pieniä epätäydellisyyksiä, 
rauhoittaa ihoa ja tekee siitä heleän ja terveen näköisen. HD Clear tarjoaa luonnollisen ratkaisun  
iho ongelmiin elämän kaikissa vaiheissa.

IHONHOITO



HD CLEAR™ IHONHOITO 
SEKOITUS  
10 ml:n roll-on

HD Clear ihonhoito sekoitus sopii näppylöiden 
hoitoon ja iholle levitettäväksi. Se edistää ihon 
puhtautta ja terveyttä eteerisillä öljyillä, jotka 
tunnetaan ihoa hyödyttävistä 
ominaisuuksistaan.

• Sisältää ainutlaatuisen sekoituksen mustan 
kuminan siemenöljyä sekä kamferipuun, 
teepuun (Melaleuca), eukalyptuksen, 
pelargonin ja litsin CPTG™-sertifioituja 
eteerisiä öljyjä 

• Ihon virheisiin kohdistuva vaikutus 
kirkastaa ihoa 

HD CLEAR™  
‑KASVOJENPESUVAAHTO 
50 ml

dōTERRAn HD Clear -kasvojenpesuvaahto on 
täydellinen ratkaisu kaikenikäisten iho-ongelmiin.

• Puhdistaa perusteellisesti säilyttäen ihon 
luonnollisen kosteuden

• Sisältää syväpuhdistavia CPTG-sertifioituja 
eteerisiä öljyjä ja kasviuutteita, jotka jättävät  
ihon pehmeän tuntuiseksi 

HD CLEAR™ ‑KASVOVOIDE 
50 ml 
HD Clear -kasvovoiteen avulla voit saada 
kauniin, sileän ihon. Voide sisältää luontaisia 
pehmentäviä aineita, jotka edistävät ihon 
terveellistä kosteuspitoisuutta ja tasapainoa, 
sekä CPTG-sertifioituja eteerisiä öljyjä 
yhdistettynä kasviuutteisiin, joiden tiedetään 
auttavan virheettömän ihon saavuttamisessa.

• Sisältää ainutlaatuisen sekoituksen mustan 
kuminan siemenöljyä sekä kamferipuun, 
teepuun (Melaleuca), eukalyptuksen, 
pelargonin ja litsin CPTG-sertifioituja 
eteerisiä öljyjä

• Luonnolliset ainesosat auttavat hoitamaan 
ihon kauneusvirheitä ja tekevät ihosta 
kirkkaan puhtaan 

HD CLEAR™ ‑SARJA 

Pakkaus sisältää ihoa tasapainottavan HD Clear 
-kasvojenpesuvaahdon, HD Clear Ihonhoito 
sekoituksen ja HD Clear -kasvovoiteen.
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dōTERRA™ SPA
dōTERRA SPA on eteerisiä öljyjä sisältävä tuotesarja, jonka avulla käyttäjä voi nauttia aromaattisesta 
kylpyläkokemuksesta oman kotinsa rauhassa. Kaikki tuotteet ovat luonnollisista ainesosista huolellisesti 
valmistettuja ja jättävät ihon pehmeäksi, sileäksi ja raikkaaksi koko päiväksi.

KOSTEUTTAVA PALASAIPPUA 
113 g

dōTERRA SPA Kosteuttava palasaippua on 
ainutlaatuinen, miellyttävästi vaahtoava 
tuote, joka jättää ihon puhtaaksi ja 
hurmaavan tuntuiseksi ja tuoksuiseksi.

• Eteerinen bergamottiöljy puhdistaa  
ja rauhoittaa ihoa

• Greipin energisoiva tuoksu kohottaa mielialaa
• Jojobansiemenöljy syväkosteuttaa

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkaus

CITRUS BLISS™ VIRKISTÄVÄ 
PALASAIPPUA  UUSI!  
113 g

Citrus Bliss Virkistävä palasaippua puhdistaa 
tehokkaasti ja virkistää mieltä antaen päivääsi 
lisäenergiaa. Ainutlaatuisen, patentoidun 
dōTERRA Citrus Bliss eteerisen öljysekoituksen 
tuoksu on harmoninen ja piristävä. 

• Virkistävän Citrus Bliss -sekoituksen 
villiappelsiini, sitruuna, greippi, mandariini, 
bergamotti, tangeriini ja klementiini auttavat 
rentoutumaan ja kohottavat mielialaa 

• Auringonkukkavahahelmet ja 
appelsiininkuorijauhe kuorivat ihoa tehden siitä 
luonnollisen pehmeän, sileän ja nuorekkaan 

• Kasviperäinen glyseriini kosteuttaa ihoa ja 
auttaa säilyttämään kosteuden, sekä tekee 
lempeän vaahdon helposti levittyväksi 

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkaus

SERENITY‑PALASAIPPUA  UUSI!  
113 g

dōTERRA SPA Serenity -palasaippua 
tuntu, vaahto, tuoksu ja puhdistuselämys 
ovat ainutlaatuiset. Tämä palasaippua 
johdattaa sinut levollisen dōTERRA Serenity 
-sekoituksen rauhoittavalla ja rentouttavalla 
tuoksulla autuaalliseen olotilaan.

• Eteerinen dōTERRA Serenity -öljysekoitus 
edistää rauhoittavaa ympäristöä

• Jojobansiemenöljy tunnetaan nopeasta 
imeytymisestään ja syväkosteuttavista 
ominaisuuksistaan

• Kasviperäinen glyseriini kosteuttaa ihoa ja 
auttaa säilyttämään kosteuden samalla, kun se 
tekee vaahdon pehmeästi levittyväksi

• Aloenlehtimehu on ihoa puhdistavaa, 
kosteuttavaa, rauhoittavaa ja pehmentävää

• Luonnollinen kaoliinisavi antaa palasaippualle 
kauniin laventelin sävyn

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkaus

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ ‑KÄSIVOIDE 
75 ml

Kevyt ja silkkiseltä tuntuva dōTERRA SPA Citrus 
Bliss -käsivoide sisältää kosteuttavia siemenöljyjä 
ja ravitsevia kasveja. Ei-rasvainen koostumus 
imeytyy nopeasti ja antaa optimaalista kosteutta, 
joka saa kädet näyttämään terveiltä.

• Eteerisen Citrus Bliss -öljysekoituksen  
virkistävä tuoksu kohottaa mielialaa 

• Auringonkukka- ja makadamiasiemenöljyt 
tunnetaan poikkeuksellisista 
kosteutusominaisuuksistaan ja kyvystään  
säilyttää kosteutta ihossa 

• Kätevä koko sopii täydellisesti matkalla,  
kotona tai töissä käytettäväksi 

DETOXIFYING MUTANAAMIO 
113,4 g

Hemmottele ihoasi maapallon arvokkailla  
lahjoilla – CPTG-sertifioiduilla eteerisillä öljyillä, 
luonnollisella maasavella, puhdistavilla 
mineraaleilla ja ravitsevilla kasviaineilla.  
dōTERRA SPA Detoxifying -mutanaamiolla  
on puhdistavia ja detox-ominaisuuksia,  
joiden ansiosta se vähentää ihon  
pikkuvirheiden erottumista. 

• Sisältää mirhan, katajanmarjan ja greipin eteerisiä 
öljyjä, jotka tunnetaan niiden ihon terveyttä ja 
sileyttä edistävistä vaikutuksistaan

• Sheavoi kosteuttaa ja tasapainottaa ihoa

KÄSI‑ JA VARTALOVOIDE 
200 ml

Hemmottele ihoasi dōTERRA SPA -käsi- ja 
vartalovoiteella. Kevyt, rasvaamaton koostumus 
sisältää jojobaöljyä, macadamiapuun 
siemenöljyä, murumuru- ja cupuacu-voita  
sekä ravitsevia kasviuutteita. 

• Helppo sekoittaa oman eteerisen  
lempiöljyn kanssa halutun aromaattisen 
vaikutuksen saamiseksi

• Auringonkukkaöljy ja macadamiapuun siemenöljy 
syväkosteuttavat ja sitovat kosteuden ihoon

• Rasvaamaton voide imeytyy nopeasti tehden 
ihosta terveen, pehmeän ja sileän 

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkaus

KOSTEUTTAVA VARTALOSUIHKE   
125 ml

Tunne koko kehosi kosteutetuksi! Beautiful 
Captivating -öljysekoituksemme edut yhdistyvät 
kookoksen, auringonkukan, avokadon ja 
passionhedelmän ravitseviin ominaisuuksiin. 
Kosteuttava suihke parantaa ihon tervettä  
ja säteilevää ulkonäköä. 

•  CPTG™ Beautiful Captivating -öljysekoituksen 
piristävät ja energisoivat edut

•  Auringonkukan, avokadon ja passionhedelmän 
öljyt auttavat rauhoittamaan, pehmentämään ja 
kosteuttamaan ihoa ja tuovat tervettä hehkua

•  Kapryyli-/kapriiini-triglyseridi 
(kookosjohdannainen), hoitaa ja ylläpitää  
ihon luonnollista suojaa

HUULIVOIDE 
Alkuperäinen, Trooppinen tai Yrttinen | 4,5 g

dōTERRA SPA -huulivoiteen luonnolliset kasviöljyt, 
kasviperäiset aineet ja eteeriset öljyt kosteuttavat 
ja rauhoittavat huulia. Eteeristen öljyjen ansiosta 
voide tuoksuu ja maistuu hyvältä. Uuden 
koostumuksen myötä alkuperäinen villiappelsiini-
piparminttuvoide on saanut rinnalleen kaksi uutta 
makua. Koe Trooppisen huulivoiteen ylang ylangin, 
klementiinin ja limen eteeristen öljyjen huumaava 
tuoksu tai virkistä aistejasi Yrttisen huulivoiteen 
sitruunaverbenan, meiramin ja vihermintun 
eteerisillä öljyillä.

• Voiteiden huolella valitut eteeriset öljyt luovat 
ainutlaatuisen aistillisen elämyksen

• Pehmentävän moringaöljyn ansiosta huulet 
näyttävät ja tuntuvat uskomattoman hyviltä

• Avokadoöljy kosteuttaa ja pehmentää  
sen sisältämien välttämättömien  
rasvahappojen tukiessa huulten terveyttä 

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena,  
yksi jokaista makua

VIRKISTÄVÄ VARTALONPESUAINE 
250 ml

dōTERRA SPA Virkistävä vartalonpesuaine 
on luonnollinen, öljyjä sisältävä pesutuote, 
joka puhdistaa tehokkaasti luoden samalla 
aromaattista, kylpylämäistä tunnelmaa. 

• Eteerinen bergamottiöljy puhdistaa ja 
rauhoittaa ihoa samalla kun sen tuoksu  
piristää ja vakauttaa mieltä

• Greipin energisoiva tuoksu kohottaa mielialaa
• Natrium-metyyli-oleoyylitauraatti on 

kasvirasvoissa ja -öljyissä esiintyvistä 
välttämättömistä rasvahapoista johdettu 
hellävarainen puhdistusaine

TÄYTELÄINEN VARTALOVOI  
198 g

Kun on aika hemmotella ihoa, dōTERRA SPA 
Täyteläinen vartalovoi kosteuttaa tehokkaasti ja 
tuntuu ylelliseltä. Luonnollinen koostumus 
perustuu shea- ja kaakaonsiemenvoihin, jotka 
tunnetaan syvästi kosteuttavista ja ihon 
kimmoisuutta edistävistä vaikutuksistaan.

• Villiappelsiinilla on stimuloivia ja  
puhdistavia ominaisuuksia 

• Douglaskuusen eteerinen öljy puhdistaa ihoa  
ja edistää positiivista mielialaa 

• Frankinsensin eteerinen öljy nuorentaa ihoa  
ja tasapainottaa tunteita 

VARTALON KUORINTA 
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub on 
luonnollinen ja ylellinen vartalonkuorintaaine, jonka 
sisältämä sokeriruoko kuorii ja silottaa ihoa hellästi 
palauttaen sille sen terveen, luonnollisen hehkun.

• Villiappelsiini ja greippi elvyttävät ihoa
• Eteerinen inkivääriöljy lämmittää ja rauhoittaa
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Kauniit, kiiltävät hiukset dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ -HIUSTENHOITOTUOTTEILLA
Eteeristen öljyjen rauhoittavat ja puhdistavat ominaisuudet ovat hyödyllisiä monissa päivittäisissä toimissa. 
Ne auttavat myös pitämään huikset puhtaina ja terveen näköisinä. Käyttämällä tehokkaita eteerisiä öljyjä 
sisältäviä hiustuotteita voit parantaa hiusten pehmeyttä ja kiiltoa helposti altistamatta itseäsi voimakkaille 
ainesosille, joita on yleensä tavallisissa hiustenhoitotuotteissa.

dōTERRA SALON ESSENTIALS HIUSTENHOITO
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• Auttavat suojaamaan värikäsiteltyjä hiuksia 

• Tekevät hiukset pehmeiksi, kiiltäviksi ja miellyttävän 
tuntuisiksi kuin ammattilaisen käsittelyn jälkeen

• Vähentävät muotoilun aiheuttamia vauriota

• Auttavat pitämään hiuspohjan puhtaana ja terveen näköisenä

• Vahvoilta ja sileiltä näyttävät hiukset 

• Auttavat estämään hiusten katkeamista

• Alkuperäinen eteeristen öljyjen sekoitus saa hiukset  
ja hiuspohjan näyttämään terveiltä 

SALON ESSENTIALS -AINESOSIEN HYÖDYT HIUSTENHOIDOSSA

SHAMPOO‑/ 
HOITOAINENÄYTTEET 
kymmenen kaksoispakkausta

SHAMPOO, KAKSOISPAKKAUS
kaksi 250 ml:n pulloa

HOITOAINE, KAKSOISPAKKAUS
kaksi 250 ml:n pulloa

SHAMPOO JA HOITOAINE
yksi 250 ml:n pullo kumpaakin

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ROOT TO TIP ‑SEERUMI 
30 ml

Root to Tip -seerumi pitää hiuspohjasi  
terveenä ja tekee hiuksistasi maksimaalisen 
vahvat ja kiiltävät.

• Sisältää laventelin, piparmintun, meiramin, 
setripuun, laventelin, rosmariinin, niaoulin ja 
eukalyptuksen eteerisiä öljyjä

• Kosteuttaa hiuspohjaa ja hiuksia

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
‑SUOJAAVA SHAMPOO 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials -shampoon 
ammattilaiskäyttöön kehitelty koostumus 
sisältää CPTG™-sertifioituja eteerisiä  
öljyjä, lempeästi puhdistavia ainesosia  
sekä kasviuutteita.

• Villiappelsiinin ja limen eteeristen öljyjen ja 
kasviuutteiden ansiosta vaahtoaa ja 
puhdistaa hellästi, mutta tehokkaasti

• Poistaa hellävaraisesti hiuksiin ja hiuspohjaan 
kertyneet epäpuhtaudet

• Kosteuttaa kevyesti jättäen hiukset silkkisen 
pehmeiksi ja hyvän tuntuisiksi

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
‑PEHMENTÄVÄ HOITOAINE 
250 ml

Suojaa hiuksesi ja anna niille silkinsileä, 
viimeistelty ilme ammattilaiskäyttöön 
kehitellyllä dōTERRA Salon Essentials 
-hoitoaineella.

• Sisältää hoitavia ja pehmentäviä ainesosia, 
kasviuutteita ja luonnon proteiineja

• Patentoitu CPTG-sertifioitu eteerinen 
öljysekoitus hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa

• Nanoteknologiaan perustuva  
koostumus tekee hiuksista sileät  
ja vähentää sähköisyyttä

Seuraavat tuotteet ovat 
saatavilla vain Loyalty Rewards 
(LRP) ‑ohjelman kautta (katso 
lisätietoja takakannesta)
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dōTERRA Healing Hands haluaa luoda maailmaan toivoa tukemalla yhteisöjen omavaraisuutta.  
Hankkeet, joilla edistetään mikroluotonantoa, terveydenhuoltoa, koulutusta, viemäröintiä ja puhtaan 
veden saantia sekä torjutaan lapsiseksikauppaa, voimaannuttavat ihmisiä ja muuttavat heidän elämäänsä. 
Auta meitä tekemään hyvää. dōTERRA huolehtii kaikista säätiön yleis- ja hallintokuluista, joten lahjoitukset  
menevät lyhentämättöminä apua tarvitseville.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation on yhdysvaltalainen säätiö.

HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml:n roll-on

dōTERRA Hope Touch on hyvin erityinen 
eteerinen öljysekoitus, jossa ylang ylang ja 
frankinsensi yhdistyvät bergamotin 
raikkauteen ja vaniljatangon lämmittävään 
makeuteen.

• Sipaise persoonalliseksi hajusteeksi 
ranteisiin, kaulaan ja pulssipisteisiin

• Pakkaa mukaan laukkuun ja käytä päivän 
mittaan piristystä antamaan

dōTERRA™ SPA 
-RUUSUKÄSIVOIDE 
100 ml

dōTERRA SPA -ruusukäsivoide on kevyt, 
houkuttelevan tuoksuinen voide, jonka 
sisältämä CPTG-sertifioitu eteerinen 
ruusuöljy säilyttää ihon sileänä ja kauniina. 
Eteerinen bulgarianruusuöljy silottaa ihoa  
ja tekee siitä kauniin hehkuvan. 

• Auringonkukkaöljy ja macadamiapuun 
siemenöljy syväkosteuttavat ja  
sitovat kosteuden ihoon

• Rasvaamaton voide imeytyy  
nopeasti tehden ihosta terveen, 
pehmeän ja sileän

dōTERRA Hope Touchin tai dōTERRA SPA
-ruusukäsivoiteen netto-ostohinta lahjoitetaan
dōTERRA Healing Hands -ohjelmalle.
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†Oligonol™ is a trademark of AminoUp Chemical Co., LTD.

Jokapäiväinen tuki & helpotus 
ZENGEST -LISÄRAVINTEET
ZenGest-tuotteet ovat tunnettuja ruoansulatuselimistön yleistä hyvinvointia edistävistä ominaisuuksistaan  
ja ne ovat turvallinen ja tehokas ratkaisu erilaisiin tarpeisiin. Tutustu kaikkiin ZenGest-sarjan tuotteisiin ja koe  
niiden hyvinvointia tukevat hyödyt.



*Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista 
ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa

ZENGEST TERRAZYME™  
DIGESTIVE COMPLEX 
90 kapselia

ZenGest TerraZyme Digestive Complex 
-lisäravinne on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön 
tukemaan ruoansulatusjärjestelmän terveyttä. 
TerraZyme tukee elimistön luonnollisia 
ruoansulatusprosesseja ja sisältää dōTERRAn 
vatsanrauhoittajina tunnettuja piparmintun, 
inkiväärin ja kuminansiementen eteerisiä öljyjä.

• Aktiivisten täysravinto -entsyymien 
alkuperäissekoitus

• Natriumlauryylisulfaatittomat  
HPMC-kasviskapselit

• Turvallinen ja tehokas

SLS-VAPAA 
KASVISKAPSELI

ZENGEST™-PEHMYTKAPSELIT  
60 pehmytkapselia 

ZenGest -pehmytkapselit ovat kätevä ja helppo 
tapa hyödyntää alkuperäisen ZenGest-
tukisekoituksen vaikutuksia. 

• Jokainen kasvipohjainen kapseli sisältää  
120 mg ZenGest-sekoitusta

• Sisältää inkivääriä, piparminttua, kuminaa,  
anista, korianteria, rakuunaa ja fenkolia 
ainutlaatuisena yhdistelmänä

• Tuo rauhoittavaa helpotusta

KASVIPOHJAINEN PEHMYTKAPSELI 

ZENGEST™ GX ASSIST™ 
-LISÄRAVINNE 
60 pehmytkapselia

GX Assist on eteeristen CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ -öljyjen ja kapryylihapon 
yhdistelmä. GX Assist on tarkoitettu käytettäväksi 
10 päivän ajan, jonka jälkeen käytetään PB 
Assist™+ -valmistetta 20 päivän ajan. 

• Sisältää oreganon, teepuun (Melaleuca), 
sitruunan, sitruunaruohon, piparmintun ja 
timjamin eteerisiä öljyjä sekä kapryylihappoa* 

SUOLISTOSSA VAPAUTUVA 
ENTEROKAPSELI

DIGESTTAB™ -PURUTABLETIT  
100 purutablettia

ZenGest on yksi dōTERRAn suosituimmista 
sekoituksista, koska sillä on useita hyötyjä. Nyt 
tämä uskomattoman tehokas sekoitus on 
saatavana kätevänä purutablettina.

• Kalsiumkarbonaattitabletti, jossa on inkivääriä, 
fenkolia, korianteria, piparminttua ja muita 
eteerisiä öljyjä sisältävää ZenGest-tukisekoitusta

• Suunniteltu erityisesti herkkävatsaisille

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
-LISÄRAVINNE  
30 kapselia

PB Assist+ on ainutlaatuinen ja tehokas tapa 
hyödyntää probioottien vaikutuksia.

• Tuottaa aktiivisia probiootteja ja liukenevia 
prebioottisia frukto-oligosakkarideja

• Ainutlaatuinen kuljetusjärjestelmä 
kaksikerroksisella kasviskapselilla

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI
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dōTERRA™ 
-ERIKOISLISÄRAVINTEET
Biologiset, ympäristölliset ja fysiologiset tekijät vaikuttavat yksilön hyvinvointiin. Siksi henkilökohtaiset 
tukitarpeet riippuvat yksilöllisistä olosuhteista. Huipputason tieteellisen kehityksen ansiosta dōTERRA  
on voinut suunnitella erikoislisäravinteita, jotka vastaavat erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin.
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DEEP BLUE™
POLYPHENOL COMPLEX 
60 kapselia

Deep Blue™ -tuotemerkin nimi 
tarkoittaa rauhoittavaa tukea. 
Käytä tuotetta täydentämään 
muiden ulkoisesti käytettävien 
Deep Blue -tuotteiden hyötyjä.

• Sisältää frankinsensin, kurkuman, 
vihreän teen, inkiväärin, 
granaattiomenan ja 
rypäleensiementen 
polyfenoliuutteita

• Voidaan käyttää yhdessä Deep 
Blue Rub™ -voiteen tai lievittävän 
Deep Blue -sekoituksen kanssa 

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI

MITO2MAX™
COMPLEX 
60 kapselia

Alkuperäinen Mito2Max-
koostumus sisältää 
standardoituja kasviuutteita ja 
metabolisia kofaktoreita, jotka 
tukevat kiireistä elämäntyyliäsi. 
Käytä pitkäaikaisena 
vaihtoehtona kofeiinia 
sisältäville juomille ja 
lisäravinteille. 

• Sisältää dōTERRAN omaa 
Energy and Stamina Complex 
-sekoitusta

• Säilytä käden ulottuvilla 
käsilaukussa tai 
matkalaukussa, niin saat 
kätevästi tukea liikkeellä 
ollessasi

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI

TRIEASE™
-PEHMYTKAPSELIT  
60 pehmytkapselia 

TriEase-pehmytkapselit on 
kehitetty muuttuvia vuodenaikoja 
ajatellen. TriEase sisältää 
sitruunan, laventelin ja 
piparmintun eteerisiä öljyjä 
kätevissä pehmytkapseleissa, joita 
voidaan ottaa nopeasti ja helposti 
matkustettaessa, ulkoillessa tai 
silloin, kun niitä tarvitaan eniten.

• Kätevä ja helppokäyttöinen 
ravintolisä tilanteisiin, joissa  
sitä tarvitaan eniten 

KASVIPOHJAINEN 
PEHMYTKAPSELI

ZENDOCRINE™
PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

Zendocrine-pehmytkapselit ovat 
nopea ja helppo tapa käyttää 
dōTERRA Zendocrine Uuteen 
aloitukseen -sekoitusta, olitpa 
sitten matkoilla tai kiireessä, tai 
yksinkertaisesti pidät 
pehmytkapselien 
käyttömukavuudesta.

• Patentoitu sekoitus tangeriinin, 
rosmariinin, pelargonin, 
katajanmarjan ja 
korianterinlehtien  
eteerisiä öljyjä

• Öljysekoituksen tuoksu 
puhdistaa aisteja ja kirkastaa  
ja virkistää mieltä

KASVIPOHJAINEN 
PEHMYTKAPSELI

*Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista 
ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa

DDR PRIME™
PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

DDR Prime yhdistää 
antioksidanttisista 
ominaisuuksistaan tunnettujen 
neilikan, timjamin ja villiappelsiinin 
eteeristen öljyjen hyödyt, ja luotiin 
suojaamaan kehoa ja soluja 
oksidatiiviselta stressiltä.

• Sisältää neilikan, timjamin ja 
villiappelsiinin eteerisiä öljyjä

KASVIPOHJAINEN  
PEHMYTKAPSELI

DDR PRIME™
UUDISTAVA SEKOITUS 
15 ml

DDR Prime on alkuperäinen 
eteerinen öljysekoitus, joka voi 
auttaa tukemaan solujen 
terveyttä. Sekoitus sisältää 
neilikan, timjamin ja 
villiappelsiinin eteerisiä öljyjä, 
joiden voimakkaat antioksidantit 
auttavat suojautumaan 
hapetusstressiltä.

• Suojaa kehoa ja soluja 
oksidatiiviselta stressiltä

• Edistää yleistä solujen 
hyvinvointia*
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vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX 
120 nestekapselia

vEO Mega on vallankumouksellinen, 
kasvissyöjäystävällinen valmiste, joka sisältää 
CPTG-sertifioituja eteerisiä öljyjä ja kasviperäisiä 
välttämättömiä rasvahappoja.

• Sisältää neilikan, frankinsensin, timjamin, 
roomankuminan, villiappelsiinin, piparmintun, 
inkiväärin, kuminan ja kamomillasaunion 
eteerisiä öljyjä

• Sisältää pellavasta, levästä, 
öljymaniköynnöksen siemenistä, 
purasruohosta, karpalosta, granaattiomenasta, 
kurpitsasta ja rypälesiemenöljystä kerättyjä 
välttämättömiä rasvahappoja

• Sisältää harvinaista astaksantiini-karotenoidia

SLS-VAPAA 
KASVISKAPSELI

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™

dōTERRA Lifelong Vitality -pakkaus on yksi dōTERRAn suosituimmista tuotesarjoista ja sen tuotteilla on paljon 
voimakkaita, elinvoimaa edistäviä hyötyjä. dōTERRA Lifelong Vitality -ohjelma auttaa astumaan elinikäisen 
hyvinvoinnin ja elinvoiman polulle kätevällä ja edullisella tavalla.

ALPHA CRS™ + CELLULAR 
VITALITY COMPLEX 
120 kapselia

dōTERRA Alpha CRS+ on alkuperäistuote, 
johon on yhdistetty voimakkaita luonnollisia 
kasviuutteita. Alpha CRS+ on kehitetty 
käytettäväksi päivittäin yhdessä  
xEO Mega- tai vEO Mega- ja Microplex VMz 
-valmisteiden kanssa edistämään elinikäistä 
elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

• Valmistettu kasviskapseleista, jotka eivät 
sisällä natriumlauryylisulfaattia, maitoa, 
vehnää tai eläintuotteita 

• Kehitetty käytettäväksi päivittäin  
xEO Mega- tai vEO Mega- ja Microplex VMz 
-valmisteiden kanssa 

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI

MICROPLEX VMz™ FOOD 
NUTRIENT COMPLEX 
120 kapselia 

dōTERRA Microplex VMz -ravintovalmisteessa on 
biologisia vitamiineja ja kivennäisaineita, joita 
puuttuu monista nykyaikaisista ruokavalioista.

• Sisältää tasapainoisen sekoituksen A-, C- ja 
E-vitamiineja sekä B-vitamiinikompleksin 

• Sisältää ruoasta johdettuja kivennäisaineita  
ja orgaanisia hivenaineita 

• Valmistettu käyttämällä 
natriumlauryylisulfaatittomia kasviskapseleita

• Sisältää dōTERRAn vatsaa rauhoittavan 
sekoituksen piparminttua, inkivääriä  
ja kuminansiemeniä

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX 
120 pehmytkapselia

xEO Mega on vallankumouksellinen tuote, jossa 
CPTG™-testatut eteeriset öljyt kohtaavat meri- ja 
kasvipohjaiset omega-3-öljyt ja karotenoidit.

• Täydellinen yhdistelmä vastuullisesti 
tuotetusta kalaöljyuutteesta peräisin olevia 
EPA- ja DHA-rasvahappoja sekä 
neidonkieliöljystä saatavia SDA-  
ja GLA-rasvahappoja

• Sisältää antioksidanttisia vaikutuksia  
omaavia karotenoideja ja E-vitamiinia  
sekä D-vitamiinia*

• Sisältää neilikan, frankinsensin, timjamin, 
roomankuminan, villiappelsiinin,  
piparmintun, inkiväärin, kuminan ja 
kamomillasaunion eteerisiä öljyjä

KASVIPOHJAINEN
PEHMYTKAPSELI

*Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
‑RAVINTOLISÄT SIS. ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ JA xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™ 
RAVINTOLISÄT SIS. ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ JA vEO MEGA™

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Saatavilla vain Loyalty Rewards ‑ohjelman kautta (katso 
lisätietoja takakannesta)

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Saatavilla vain Loyalty Rewards ‑ohjelman kautta (katso 
lisätietoja takakannesta)

ASTU ELINIKÄISEN HYVINVOINNIN JA ELINVOIMAN POLULLE KÄTEVÄSTI JA EDULLISESTI 
OSTAMALLA LIFELONG VITALITY -PAKKAUS

HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTIOHJELMA

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Muokkaa  
ja säästä 

Kun yksi dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™ 
tai dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ 
ostetaan Loyalty 
Rewards -ohjelman 
kautta, sen lisäksi 
voidaan valita enintään 
kaksi kohdennettua 
lisäravinnetta erittäin 
edullisesti.

OSTA 1 dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK
TAI dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK

TAI TAI

  JA SAAT 2 ALLA MAINITTUA TUOTETTA ALENNETTUUN HINTAAN

Mito2Max™
Deep Blue
Polyphenol
Complex™
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dōTERRA™ 
-LISÄRAVINTEET LAPSILLE
Lasten dōTERRA-ravintolisät tukevat lapsen kasvua tarjoamalla omega-3-rasvahappoja, whole food 
-ravintoaineita, vitamiineja ja kivennäisaineita mukavassa ja kätevässä muodossa.

LISÄRAVINTEET LAPSILLE



*Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista 
ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa

IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega -kalaöljy ei maistu kalalta vaan  
raikkaalta villiappelsiinin CPTG™-sertifioidulta 
eteeriseltä öljyltä. 

• 1 300 mg puhtaita, tiivistettyjä, molekylaarisesti 
suodatettuja ja täysin raikastettuja kalarasvoja  
sekä 900 mg DHA:ta ja 400 mg EPA:ta  
yhdessä päiväannoksessa

• Tarkoitettu käytettäväksi dōTERRA a2z 
-purutablettien kanssa 

PB ASSIST™ JR 
30 pakkausta 

PB Assist Jr. on jauhemainen probioottinen 
ravintolisä, joka on suunniteltu lapsille tai aikuisille, 
joilla on vaikeuksia niellä pillereitä. Se sisältää 
ainutlaatuisen sekoituksen kuutta erilaista 
probioottista kantaa, jotka on valittu erityisesti 
lapsia ajatellen. Nämä probiootit on sekoitettu 
herkulliseen jauheeseen, joka voidaan  
kaataa suoraan suuhun. Tämä on hauska  
ja maukas tapa sisällyttää probiootit jokaisen 
päivittäisiin rutiineihin.*

• Herkullinen ja helppokäyttöinen tuote,  
jota lapset rakastavat

• Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän kuutta 
erilaista probioottista kantaa, jotka on  
valittu erityisesti lapsia ajatellen

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tablettia 

dōTERRA a2z Chewable on alkuperäistuote, joka 
on kehitetty lapsille ja aikuisille, joiden on vaikea 
niellä kapseleita. Maukas purutabletti sisältää 
B-vitamiineja ja sekoituksen A-, C- ja 
E-vitamiinia – sekä useita kasviuutteita.*

• Yhdistelmä B-vitamiineja sekä  
A-, C- ja E-vitamiinia 

• Kasviuutteita sisältävä koostumus on tarkoitettu 
käytettäväksi IQ Mega -valmisteen kanssa

• Herkullinen vesimelonin maku
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SMART & SASSY™

Sisäisesti vaikuttavien hyötyjensä ansiosta eteeriset öljyt voivat auttaa tukemaan terveellistä elämäntyyliä 
monipuoliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon sekä hyvään liikuntaan yhdistettynä. dōTERRA on kehittänyt 
Smart & Sassy -tuotesarjan, joka hyödyntää eteeristen öljyjen hellävaraista mutta voimakasta vaikutusta ja 
toimii painonhallinnan tehokkaana tukena.



SMART & SASSY™
AKTIIVINEN SEKOITUS
15 ml

Smart & Sassy on patentoitu sekoitus greippiä, sitruunaa, 
piparminttua, inkivääriä ja kanelia. Antaa makua mihin tahansa 
juomaan ja on erinomainen vaihtoehto keinotekoisille 
makeutusaineille ja sokeripitoisille juomille. Saavuta 
painonhallintatavoitteesi Smart & Sassy  
eteerisen öljysekoituksen avulla.

• Ei sisällä diureetteja tai nautintoaineita, kaloriton
• Tukee terveellistä elämäntapaa
• Edistää myönteistä mielialaa

SMART & SASSY™
-PEHMYTKAPSELIT 
90 pehmytkapselia 

Kätevät Smart & Sassy -pehmytkapselit sisältävät alkuperäisen 
eteerisen Smart & Sassy -öljysekoituksen, joka tukee 
painonhallintaa tehokkaasti. Maukas Smart & Sassy -sekoitus 
sisältää eteerisiä öljyjä, jotka auttavat tukemaan terveellistä 
elämäntapaa ja edistävät positiivista mielialaa.

KASVIPOHJAINEN PEHMYTKAPSELI
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dōTERRA™ WOMEN
dōTERRA Women -tuotesarja on kehitetty vastaamaan naisten ainutlaatuisiin ja muuttuviin tarpeisiin. 
Normaalit hormonitasot vaikuttavat naisten hyvään terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin 
varhaisnuoruudesta vaihdevuosien siirtymäkauteen asti. dōTERRA Women -tuotesarja tarjoaa naisten 
tarvitsemaa tukea kuukausittain ja kaikissa elämän eri vaiheissa.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
TYYNNYTTÄVÄ SEKOITUS
10 ml:n roll-on

ClaryCalm antaa sinulle rauhoittavan 
vaikutuksen ja tasapainottaa mielialaa 
kuukauden kaikkina aikoina. Ulkoisesti käytettävä 
ClaryCalm-sekoitus, jossa on muskatellisalviaa, 
laventelia, bergamottia, jalosauramoa, 
setripuuta, tuoksuilangiaa, palsamipelargonia, 
fenkolia, porkkanansiementä, palmarosaa ja 
siveydenpuuta, antaa ihollesi viilentävän tunteen 
ja auttaa rauhoittamaan ja tasapainottamaan 
tilannetta, kun tunteet ovat pinnassa. 

• Sisältää muskatellisalvian, laventelin, 
bergamotin, roomalaisen kamomillan, 
setripuun, tuoksuilangian, pelargonin, 
fenkolin, palmarosan ja siveydenpuun 
eteerisen öljysekoituksen 

• Viilentää ja rauhoittaa iholle levitettynä 
• Rauhoittava tuoksu 

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX 
-LUUSTORAVINNE
120 kapselia

dōTERRA Women Bone Nutrient Essential 
Complex -luustoravinne on sekoitus  
vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on  
valikoitu erityisesti hyödyttämään naisia.  
Bone Nutrient Essential Complex 
-luustoravinteen on valmistettu luonnollisten 
ravintoaineiden biologisista muodoista. 

• Sopii kaikenikäisille miehille ja naisille 
• Sisältää C-ja D-vitamiinien, kalsiumin, 

magnesiumin ja muiden hivenaineiden 
biologisia muotoja 

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX 
-KASVIESTROGEENI
60 kapselia 

Terveydelle hyödyllisten tuotteiden käyttö voi 
auttaa lisäämään hyvinvointia ikääntyessä. 
Naisilla on erityisiä terveydellisiä tarpeita, jotka 
saattavat edellyttää tiettyjä ruokavalioon ja 
elintapoihin liittyviä valintoja. dōTERRA 
Women Phytoestrogen Essential Complex 
-kasviestrogeeni on erityisesti naisille 
suunniteltu sekoitus standardoituja 
kasviestrogeenejä ja tiivistettyjä 
pellavansiementen lignaaneja.

• Standardoitu soijauute sisältää genisteiiniä, 
joka on voimakas kasviestrogeeni 

• Valmistettu standardoidusta 
granaattiomenauutteesta 

SLS-VAPAA KASVISKAPSELI  

WOMEN’S HEALTH ‑PAKKAUS  
Pakkaukseen sisältyy Phytoestrogen Essential Complex -kasviestrogeeni, Bone 
Nutrient Essential Complex -luustoravinne ja ClaraCalm Lievittävä sekoitus.

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Saatavilla vain Loyalty Rewards ‑ohjelman kautta (katso 
lisätietoja takakannesta)
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dōTERRA™

LOYALTY REWARDS -OHJELMA
Onko sinulla dōTERRA-suosikkituote, jota ilman et pärjää? Haluatko saada kätevän dōTERRA Vitality 
Pack™ -toimituksen automaattisesti kuukausittain? Haluatko ansaita maksuttomia tuotteita tekemällä 
tilauksia? dōTERRA Loyalty Rewards (LRP) -ohjelma on kätevä tapa tilata dōTERRAn suosikkituotteita 
automaattisesti kuukausittain ja suoraan kotiin toimitettuina. Liittymällä Loyalty Rewards -ohjelmaan 
ansaitset joka kuukausi lisää palkkiopisteitä, joita voidaan käyttää tuotteen ostamiseen – ansaitse jopa 
30 % tietyistä Loyalty-tilauksista! Voit muuttaa kuukausittaisen tilauksen tuotteita tai perua LRP-
sopimuksen milloin tahansa ilman velvoitetta. Saat lisää tietoa ohjelmasta keskustelemalla tämän 
tuotekuvaston antaneen hyvinvointiedustajan kanssa tai soittamalla dōTERRA-asiakaspalveluun.
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Belgium            +3228085160 contact by phone 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +358 942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com
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