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Creat de Natură

BOGO revine!



Natura ne inspiră în tot ceea ce 
facem. De la sămânță la plantă și până la uleiul esențial – 
aceste daruri ale pământului ne ajută să avem grijă de starea 
de bine personală și a celor din jurul nostru. 

Această gamă de uleiuri esențiale și amestecuri atent 
selecționate sunt rezultatul științei de ultimă oră, contopite 
cu puritatea și puterea naturii.

Îți prezentăm: Creat de Natură

cumpără
On Guard™

primești
AromaTouch™

cumpără
dōTERRA Calmer™

primești
dōTERRA Steady™

cumpără
Frankincense Touch

(Tămâie, 10 ml)

primești
DDR Prime™

cumpără
Spray calmant Adaptiv™*

primești
Spray purificator pentru mâini On Guard™

cumpără
Salvie 

primești
Brad Siberian

cumpără
Ienupăr Roșu*

primești
dōTERRA abōde™

*Ofertă Limitată



On Guard™

Unul dintre cele mai populare produse dōTERRA, amestecul de uleiuri 
esențiale On Guard™ are numeroase întrebuințări și beneficii atât 
pentru corp, cât și pentru casă. Creat cu gândul la familie, On Guard 
oferă o formulă eficientă și protectivă, ideală pentru lunile reci. 

Clătite nevinovate cu On Guard™

3-4 porții

Ingrediente: 

2 banane coapte  
2 ouă 
40 g fulgi de ovăz 
1/2 linguriță praf de copt 
1 picătură amestec de uleiuri esențiale On 
Guard  
1/2 linguriță scorțișoară măcinată 
1 linguriță extract pur de vanilie  
Un vârf de sare 
Ulei sau unt de cocos pentru gătit 
Sirop de arțar pentru servit (opțional) 
Suc proaspăt la alegere pentru servit 
(opțional) 

Instrucțiuni: 

1. Într-un blender, amestecă banalele 
decojite, ouăle, ovăzul, praful de copt, 
scorțișoara măcinată, On Guard, 
extractul de vanilie și sarea. 

2. Amestecă bine ingredientele, până 
obții consistența dorită. 

3. Lasă compoziția deoparte pentru 
10-20 de minute, până când s-a întărit 
ușor. Astfel vei da timp agentului 
de creștere din praful de copt să se 
activeze, pentru a obține clătite ușoare 
și pufoase. 

4. Încălzește o tigaie antiaderentă cu puțin 
ulei sau unt de cocos, la foc mediu. 

5. Pune aluatul cu lingura în tigaie, la 
dimensiunea dorită. Lasă clătitele pe foc 
până sunt rumenite pe ambele părți. 

6. Servește-le stropite cu sirop de arțar și 
alături de un suc de fructe la alegere.

Portocală Sălbatică
din Brazilia

Cuișoare
din Madagascar

Scorțișoară
din Madagascar 

Eucalipt
fdin Australia

Rozmarin
din Maroc și Spania

Știai că? 
On Guard aduce împreună uleiurile esențiale de Portocală Sălbatică 
(coajă), Cuișoare (mugur), Scorțișoară (scoarță), Eucalipt (frunză) și 
Rozmarin (frunză/floare). 

Aceste clătite au 
nevoie de ceva mai 

mult timp decât cele 
obișnuite, însă merită 

din plin!

sfat
Merge bine cu...

Lămâie, Portocală Sălbatică, Tămâie, Grapefruit, Citrus Bliss™



AromaTouch™

Ulei de bază în cadrul tehnicii de masaj AromaTouch Technique™ dōTERRA, amestecul AromaTouch combină 
un grup unic de uleiuri esențiale pentru a oferi efecte relaxante și reconfortante întregului corp. Reprezintă 
un ulei de ultimă generație pentru masaj, putând contribui la diminuarea tensiunii și sporirea eficienței în 
cadrul experienței de masaj. Parfumul proaspăt, curat și mentolat al amestecului de uleiuri AromaTouch 
contribuie la obținerea unei atmosfere reconfortante și calmante. 

Știai că? 
Amestecul AromaTouch™ conține uleiurile esențiale de Mentă, Chiparos, 
Busuioc, Grapefruit, Măghiran și Levănțică. 

Busuioc  
din Egipt

Chiparos  
din Kenya și Spania

Mentă  
din India și SUA

Explorează uleiurile 
și amestecurile din 
AromaTouch Technique™ 
Masajul AromaTouch Technique™ începe cu dōTERRA Balance și 
Levănțică. Aceste uleiuri ajută corpul să se liniștească și să intre 
într-o stare de „Relaxare”.   

În pasul următor, sunt folosite uleiurile Tea Tree (Arbore de 
Ceai) și On Guard. Combinate, cele două uleiuri contribuie la 
„Sprijinirea” funcțiilor corpului. 

Pentru a ajuta la diminuarea durerii, folosim AromaTouch și Deep 
Blue care contribuie la „Calmare”, detensionare și adâncirea stării 
de relaxare. 

Ultimele două uleiuri sunt Portocala Sălbatică și Menta. Împreună, 
ajută la „Revigorarea” corpului și minții. Scopul este de a sprijini 
starea de homeostazie dorită, aducând stabilitate corpului. 

Grapefruit 
din Africa de Sud și SUA

Măghiran  
din Egipt 

Levănțică   
din Bulgaria și Franța 

Merge bine cu...

Levănțică, Tămâie, dōTERRA Balance™, Cedru



Frankincense Touch
Unul dintre cele mai dorite și prețioase uleiuri, datorită aromei bogate și varietății de beneficii, 
Tămâia este adesea numită „regele” uleiurilor esențiale. Frankincense Touch dōTERRA oferă 
beneficiile recunoscute ale uleiului esențial de Tămâie, într-un format practic cu bilă. Folosește-l 
pentru întinerirea pielii, reducerea apariției imperfecțiunilor și promovarea sentimentelor de pace, 
relaxare, satisfacție și starea de bine generală. 

Știai că? 
Babilonienii și asirienii obișnuiau să 
ardă tămâia în ceremoniile religioase, 
iar egiptenii din Antichitate foloseau 
rășina acesteia la orice, de la parfum la 
balsam pentru liniștirea pielii. 

Rutina completă dōTERRA 

de îngrijire a pielii

Pasul 5
Hidratează. Crema hidratantă 
anti-aging dōTERRA folosește 
beneficiile minunate ale 
Levănțicii, Iasomiei, Mușcatei 
și Tămâii pentru a conferi o 
piele cu aspect hidratat și fin.  

Pasul 1
Începe prin curățarea 
pielii. Loțiunea de curățare 
Veráge™ conține uleiurile 
esențiale de Portocală 
Sălbatică și Busuioc care 
au proprietăți de curățare 
profundă.  

Pasul 2
Exfoliază-ți pielea. Folosește 
Crema exfoliantă din gama 
dōTERRA Essential Skin Care 
pentru a îndepărta delicat 
pielea moartă acumulată, 
pentru un aspect mai neted 
și vizibil reînnoit. 

Pasul 3
Aplică apoi loțiunea 
tonică. Loțiunea tonică 
astringentă cu uleiurile 
esențiale de Levănțică 
și Ylang Ylang ajută la 
creșterea nivelului de 
hidratare și sprijină o 
piele cu aspect sănătos. Pasul 4

Aplică Frankincense Touch 
(Tămâie). Tămâia poate 
contribui la întinerirea pielii, 
reducând totodată apariția 
imperfecțiunilor.

Merge bine cu...

Santal, Mentă, Lămâie, Portocală Sălbatică, Copaiba



În calitatea sa de medic cu o experiență vastă – 
îngrijiri generale și de urgență, chirurg de zbor 
și medic de scufundări – prioritatea Alexandrei o 
reprezintă bunăstarea pacienților. Alexandra consideră 
uleiurile esențiale dōTERRA o completare a medicinei 
convenționale.

Pe Glod trăiesc aproximativ 7.7 miliarde de oameni. 
Există aproximativ 75-100 de trilioane de celule în 
fiecare ființă umană. Asta înseamnă că sunt cam de 
13 ori mai multe celule în corpul nostru decât totalul 
populației de pe Glod.  

Dacă aceste celule de 1/40 mm ar putea să se țină 
de mână, ar forma un lanț lung de 2,5 milioane de 
kilometri, care ar putea încercui Pământul de 60 de ori. 

În spatele fiecărei celule unice se găsește o vietate 
cu propriul metabolism, care se multiplică, crește, 
îndeplinește o anumită funcție și moare. Pentru a 
face față acestei provocări incredibile, celula trebuie 
hrănită, menținută în stare sănătoasă și protejată de 
stresul oxidativ.  

Pe măsură ce îmbătrânim, funcțiile celulare se 
deteriorează gradual, iar acest proces poate fi 
accelerat de o alimentație inadecvată, lipsa exercițiilor 
fizice, stres, substanțe toxice și obiceiuri legate de stilul 
de viață. 

DDR Prime™ este un amestec 
exclusiv de uleiuri esențiale de 
Grad Testat Pur Certificat creat 
pentru a sprijini sănătatea, 
buna funcționare și reînnoirea 
celulară. Combinația de Tămâie, 
Portocală Sălbatică, Verbină Exotică, 
Cimbru, Cuișoare, Cimbru de Grădină, 
Niaouli și Lămâiță oferă o varietate de beneficii.  

• În special acidul boswellic (AKBA și KBA) conținut 
în rășina de tămâie poate inhiba sinteza 
leucotrienelor prin inhibarea necompetitivă a 
5-lipoxigenazei. 

• Leucotrienul este asociat cu reacțiile alergice sau 
inflamatorii ale organismului, astfel încât poate 
fi utilizat pentru a ajuta la reglarea proceselor 
inflamatorii din celulă. 

• Eugenolul conținut în Cuișoare este popular și 
bine-cunoscut pentru proprietățile sale analgezice, 
precum și antiinflamatorii și antibacteriene, des 
utilizate în stomatologie. 

• Totodată, eugenolul este și un antioxidant 
puternic. Antioxidanții ne ajută să „păcălim” 
radicalii liberi care pot cauza stresul oxidativ în 
celulele noastre.  

DDR Prime™ 
de Alexandra Nitsche

(Medic de urgențe, medic de unitate militară și profesor) 

• Cuișoarele și Cimbrul aparțin clasei așa-numiților 
„super-oxidanți” care, alături de Niaouli și Cimbrul 
de Grădină, sprijină imunitatea noastră celulară și, 
astfel, sănătatea celulară. 

• Timolul și carvacrolul din Cimbrul de Grădină și 
Cimbru au proprietăți antifungice fascinante.  

• Carvacrolul inhibă, de asemenea, enzima 
ciclooxigenază-2 responsabilă pentru răspunsurile 
inflamatorii din celule, ceea ce poate contribui la 
susținerea proprietăților antiinflamatorii pentru 
sănătatea noastră celulară. 

• Lămâia poate proteja împotriva amenințărilor de 
mediu, având totodată și efect anabolic asupra 
organismului, prin intermediul fitosterolilor, cum ar fi 
campesterolul. Acest lucru ar putea duce la creșterea 
sintezei proteinelor și poate ajuta celula să se 
reproducă. Influența asupra absorbției colesterolului 
în intestin este, de asemenea, discutată în prezent. 

Consumă intern 1–2 picături de DDR Prime, adăugându-le 
în băuturi precum ceai sau apă. 

În cadrul rutinei zilnice, ca parte a programului de 30 de zile, 
recomand consumarea 1 dată pe zi seara sau de 2 x pe zi, 
o dată dimineața și o dată seara. Fiindcă reînnoirea celulară 
are loc mai ales noaptea, pentru a proteja organismul și 
celulele de stresul oxidativ. 

Ca alternativă practică și simplă la amestecul de uleiuri, 
recomand capsulele moi.  

Integrând în rutina noastră zilnică acest amestec de uleiuri 
fascinant, avem oportunitatea să preluăm controlul asupra 
sănătății celulare și să ne sprijinim corpul în provocarea de 
a avea grijă în cel mai bun mod posibil de milioanele de mici 
organisme din interiorul nostru.



Calmer™
dōTERRA Calmer™ este integrat colecției pentru copii, dōTERRA Kids Collection, însă este perfect și pentru 
cei mari! Oricine se poate bucura de beneficiile acestui amestec de uleiuri pentru uz extern. Calmer vă 
poate ajuta, atât pe cei mici cât și pe tine, să vă liniștiți cu aroma sa relaxantă, pozitivă. Îl poți plimba pe 
ceafă și piept sau îl poți aplica direct pe încheieturile mâinilor sau pe tălpi înainte de culcare. 

Cum poți folosi dōTERRA Calmer™ 

• Plimbă-l pe piele pentru a promova sentimentul de calm și 
starea de liniște. 

• Aplică-l pentru a încuraja liniștea pe tot parcursul zilei. 
• Aplică-l pe încheieturile mâinilor la finalul zilei, pentru a te 

calma și relaxa. 
• Aplică-l pe pielea copilului când e timpul să se liniștească, 

pentru a contribui la crearea unei rutine de somn pozitive.  
• Păstrează în geantă o sticluță de Calmer pentru a folosi 

amestecul într-un mod ușor și practic, oricând ai nevoie să-ți 
echilibrezi emoțiile.

Știai că? 
Calmer combină proprietățile liniștitoare ale uleiurilor de Levănțică, 
Cananga, Lemn de Buddha și Mușețel Roman, într-o bază de Ulei de 
Cocos Fracționat. 

Sfaturi pentru folosirea uleiurilor 
esențiale la copii
 

1. Supraveghează întotdeauna 
copiii în timpul folosirii uleiurilor 
esențiale.  

2. Oferă întotdeauna unui copil doze 
mai mici de uleiuri esențiale decât 
ai oferi unui adult.  

3. Diluează uleiurile esențiale înainte 
de a le folosi pe copii, pentru a 
reduce riscul de sensibilitate. 
Uleiurile esențiale din colecția 
pentru copii dōTERRA Kids 
Collection sunt deja diluate!  

4. Evită toate zonele sensibile în 
timpul aplicării uleiurilor esențiale.  

5. Ferește-l de expunerea la soare 
după aplicarea externă a anumitor 
uleiuri esențiale, în special cele de 
citrice.*   
 

6. Copiii nu ar trebui să ia suplimente 
pentru adulți fără a consulta un 
profesionist în domeniul sănătății.  

7. Păstrează întotdeauna uleiurile într-
un loc sigur, departe de copii.  

8. Află mai multe; citește întotdeauna 
etichetele și recomandările 
producătorului.  

9. Consultă medicul de familie înainte 
de a folosi uleiurile esențiale, în 
special dacă ai îngrijorări legate de 
sănătate.   

*În cazul contactului cu pielea, evită expunerea 
la soare și raze UV pentru cel puțin 12 ore după 
aplicare. 



Steady™

Perfect pentru a-l folosi zilnic sau la nevoie, dōTERRA Steady™ are o aromă delicată, atractivă și ușor fructată. 
Steady ajută la susținerea unui mediu de pace și atenție, în care copiii pot exersa iubirea de sine, atunci când 
emoțiile devin puternice. Este compania perfectă pentru momentele în care scrii în jurnal, meditezi sau practici 
exerciții de respirație — toate acestea sunt moduri pozitive, sănătoase de a gestiona sentimentele puternice. 

Cum folosești dōTERRA Steady™ 

• Aplică-l pe ceafă când te simți tensionat(ă), pentru a te ajuta să 
temperezi emoțiile. 

• Plimbă-l pe încheieturi și mâini pentru a susține liniștea. 
• Aplică-l pe tălpile copilului pentru a susține sentimentul de pace, 

înainte să plece la școală. 
• Aplică-l pe ceafă sau tălpi după o zi plină de evenimente sau 

înainte de culcare. 

Știai că? 
Amestecul Steady combină uleiurile de Santal Amyris, Brad Balsamic, 
Coriandru și Magnolia într-o bază de Ulei de Cocos Fracționat. 

De ce ai nevoie de  
dōTERRA Kids Collection!
O colecție unică de amestecuri de uleiuri esențiale create cu gândul 
la cei mici! Bazate pe o formulă creată special pentru cei ale căror 
minte, corp și emoții se află în plină dezvoltare, aceste amestecuri 
de uleiuri esențiale conțin combinații unice, ușoare pentru pielea 
delicată. Cu o bază de Ulei de Cocos Fracționat, fiecare produs 
practic tip roll-on este gata de a fi folosit, oferindu-ți  un plus de 
ajutor în îngrijirea copiilor.



Salvie
Cu aromă erbacee, de pământ, ușor florală, Salvia este cunoscută pentru proprietățile 
sale de calmare și abilitatea de a susține echilibrarea emoțiilor. Principalul component 
chimic al Salviei este acetatul de linalil, care face parte din grupa de esteri a unora 
dintre cele mai relaxante, liniștitoare și echilibrante uleiuri esențiale. 

Amestec DIY Superwoman

Ingrediente: 

12 picături Salvie 
5 picături Cedru 
10 picături Levănțică 
4 picături Ylang Ylang 
5 picături Mușcată 
Opțional: 2 picături Iasomie și 2 picături Trandafir 
Ulei de Cocos Fracționat

Instrucțiuni: 

1. Adaugă toate uleiurile esențiale într-o sticluță  
de 10 ml cu bilă. 

2. Completează cu Ulei de Cocos Fracționat.  
3. Amestecă bine înainte de a-l aplica. 
4. Aplică amestecul pe punctele de puls sau  

ca parfum personal. 

Știai că? 
Salvia este unul dintre uleiurile esențiale produse în noua distilerie 
din Moldova.  

Merge bine cu...

dōTERRA Serenity™, Cedru, Bergamotă, Ylang Ylang 



Gel de duș pentru iarnă

Ingrediente: 

O sticlă de 250 ml cu pompă  
120 ml săpun de Castilia fără miros 
3 linguri de Ulei de Cocos Fracționat  
10 picături de Brad Siberian 
5 picături de Ienupăr

Instrucțiuni: 

1. Adaugă toate ingredientele în sticla cu pompă 

 și agită bine.  
2. Agită ușor înainte de fiecare întrebuințare pentru  

a omogeniza ingredientele. 

Încearcă asta!
Amestec Cool Breeze

3 picături Brad Siberian 
3 picături Brad Duglas 

1 picătură Chiparos 
1 picătură Tămâie

Știai că? 
Pentru a diminua impactul asupra mediului, uleiul de Brad Siberian 
de la dōTERRA este distilat din acele rămase de la copacii folosiți în 
industria lemnului. 

Brad Siberian
Bradul Siberian poate fi foarte liniștitor pentru piele – așadar un ulei esențial ideal pentru 
a-l include în cadrul unui masaj reconfortant. Bradul Siberian poate contribui la susținerea 
sentimentului de respirație ușoară, calmând emoțiile și oferind un efect de împământenire. 

Merge bine cu...

Cedru, Portocală Sălbatică, Mușcată



Spray pentru meditație

Ingrediente: 

10 picături Ienupăr Roșu  
55 ml hamamelis 
55 ml apă distilată 
O sticlă de 120 ml tip spray

Instrucțiuni: 

1. Combină uleiul esențial de Ienupăr Roșu, 
hamamelisul și apa distilată în sticla-spray. 

2. Agită ușor înainte de a pulveriza pe covorașul de 
yoga sau alte suprafețe, pentru a completa ritualul 
tău de meditație. 

Știai că? 
Ienupărul Roșu provine dintr-un arbust mare, rezistent și veșnic 
verde din familia Cupressaceae (chiparosul) și este adesea 
numit „ienupăr spinos”. 

Ienupăr Roșu
Produs la ofertă limitată 

Adaugă uleiuri 
esențiale precum cel 
de Santal, Tămâie sau 

dōTERRA Balance, 
după plac.

sfat
Ulei lemnos, de pământ, ienupărul roșu a fost folosit de-a lungul istoriei în medicina 
populară, iar aroma sa este pusă în valoare în săpunuri, detergenți, loțiuni și 
parfumuri. În special în industria parfumurilor, ienupărul roșu este căutat pentru 
notele sale de pin, ca bază în parfumurile pentru bărbați. Adaugă-l în șampon sau 
balsam pentru a contribui la susținerea părului, scalpului și pielii cu aspect sănătos. 

Merge bine cu...

Cimbru, Rozmarin, Cuișoare, Cedru



Știai că? 
Amestecul abode, care poartă semnătura dōTERRA, reprezintă o 
combinație dinamică de uleiuri esențiale CPTG™ care conțin Lămâie 
Verde, Verbină Exotică, Cassia, Eucalipt Citronat, Tea Tree (Arbore de 
Ceai), Eucalipt Kochii, Coriandru (Frunză), Lavandină și Mirt Lămâios.

Spray cu întrebuințări 
multiple dōTERRA abōde™

Ingrediente: 
Oțet alb 
Apă distilată 
5 picături dōTERRA abōde™ 
O sticlă tip spray 

Instrucțiuni: 

1. Amestecă 1 parte oțet alb cu 2 părți apă distilată 

în sticla-spray 
2. Adaugă dōTERRA abōde™ 
3. Amestecă bine înainte de a-l folosi 

Lămâia Verde 
energizează 

Eucaliptul Citronat 
curăță

Tea Tree (Arbore de Ceai)
purifică

Cilantro (Frunză)
împrospătează 

Verbina Exotică 
întinerește 

Eucaliptul Kochii 
calmează 

Arborvitae
regenerează 

Cassia 
condimentează 

abōde™
NOU în Europa!

Proaspăt și citric, dōTERRA abōde™ este bogat în componenți de curățare, 
precum limonen, gerenial, neral și 1.8-cineol. Eucaliptul Kochii conținut în acest 
amestec se întâlnește doar în interiorul semi-arid al Australiei de Vest. Are cea mai 
mare concentrație de 1.8-cineol sau eucaliptol, dintre toate uleiurile de eucalipt 
disponibile. Adaugă câteva picături de ulei dōTERRA abode în soluțiile DIY de 
curățare și transformă-ți casa într-un sanctuar curat, proaspăt. 

Merge bine cu...

Lămâie Verde, Chiparos, Eucalipt, Tea Tree 



Spray purificator 
pentru mâini On Guard™ 
Sprayul purificator pentru mâini On Guard are efect de curățare, lăsând 
o peliculă extrem de fină, care se usucă ușor. Infuzată cu extract natural 
de măr, formula sa hidratantă nu usucă pielea, lăsând-o moale și fină. 
Alcoolul etilic contribuie la purificarea mâinilor, susținând efectul de 
curățare. Formatul practic tip spray este perfect pentru călătorii, școală, 
serviciu sau timpul petrecut în aer liber cu familia. 

Spray purificator 

dōTERRA Adaptiv™
Produs la ofertă limitată

Pulverizează și calmează! Levănțica, Magnolia și Neroli oferă efecte 
calmante, iar Portocala Sălbatică și Menta Creață creează o atmosferă 
înălțătoare. Copaiba, Arborele de Ampar și Rozmarinul completează 
aroma unică a amestecului dōTERRA Adaptiv. Rezervă-ți o clipă numai 
pentru tine și bucură-te de aroma revigorantă a Spray-ului purificator 
dōTERRA Adaptiv. 

Cum poți folosi Sprayul 
purificator dōTERRA Adaptiv™ 

• Folosește-l pe cearșafuri și perne înainte de culcare. 
• Aplică-l pe eșarfa preferată pentru o aromă reconfortantă.  
• Aplică-l pe prosopul sau halatul de baie pentru un plus de relaxare. 
• Ia-l cu tine în bagaj pentru sprijin sporit în timpul călătoriilor. 

Cum poți folosi Spray purificator 
pentru mâini On Guard™ 

• Ia cu tine în geantă sau rucsac Sprayul purificator pentru mâini On 
Guard – perfect când ești în deplasare! 

• Folosește-l înainte de masă sau în mijloacele de transport în comun, 
ca o modalitate practică de a-ți împrospăta mâinile. 

• Folosește-l împreună cu celelalte produse din gama de îngrijire 
personală On Guard. 

Click aici și 
vezi video cu 
On Guard™ 

PLAY-CIRCLE

https://www.youtube.com/watch?v=WF4_Pkft9zE


@doterraeuropecorporate @doterraeurope dōTERRA Essential Oils Europe

©2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com | BOGO Book | RO | 14/10/22

http://facebook.com/doterraeuropecorporate
http://instagram.com/doterraeurope
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope
http://instagram.com/doterraeurope
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope
http://facebook.com/doterraeuropecorporate

