
Ce perechi potrivite!
27-31 martie 2023* 

*Doar în limita stocului disponibil
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Unele uleiuri merg și mai bine împreună! La dōTERRA, am pregătit special 
pentru tine perechi de uleiuri și amestecuri care se completează reciproc, 
contribuind la crearea de sinergii minunate. Explorează această broșură și află 
mai multe despre cum poți integra aceste produse în rutina ta.

Poți cumpăra ofertele separat sau poți adăuga opțiunea „BOGO Bundle” în 
coșul de cumpărături pentru a primi toate perechile de produse, însoțite de 
o Geantă BOGO personalizată dōTERRA*! Cu un singur clic rapid, primești 
toate ofertele deodată – nu e nevoie să adaugi perechile separat în coșul de 
cumpărături. 

Geanta elegantă în două culori, cu fermoar auriu, conține un săculeț interior 
în care poți ține în siguranță patru sticluțe de uleiuri esențiale. Îndepărtează 
săculețul interior pentru a păstra o gamă compactă de sticluțe, flacoane cu 
bilă sau produse în format de călătorie.

*Geanta personalizată dōTERRA nu se comercializează separat și este disponibilă numai la cumpărarea 
BOGO Bundle. Dimensiuni 17 cm x 11 cm x 8 cm (L x h x l). 

CUMPĂRĂ Valeriană* (15 ml) și PRIMEȘTI Copaiba Touch (10 ml) 

CUMPĂRĂ dōTERRA Serenity™ (15 ml) și PRIMEȘTI dōTERRA Balance™ (15 ml) 

CUMPĂRĂ On Guard™ Touch (10 ml) și PRIMEȘTI Chimen* (5 ml)  

CUMPĂRĂ Deep Blue™ (5 ml) și PRIMEȘTI Mentă (15 ml) 

CUMPĂRĂ Mușețel Roman (5 ml) și PRIMEȘTI Tulsi (Busuioc Sfânt, 5 ml) 

*Produs la ofertă limitată   

Geanta BOGO revine!

Valeriană* & Copaiba Touch™
De dimineața până seara, această pereche de produse îți va aduce beneficii de calmare, echilibrare 
și susținere. Disponibil pentru prima dată în Europa, uleiul esențial de Valeriană este cunoscut pentru 
proprietățile sale de relaxare și poate fi folosit pentru liniștirea corpului și minții înainte de culcare. Proprietățile 
de calmare și liniștire ale uleiului esențial de Copaiba îți oferă infinite utilizări și beneficii. Bucură-te de 
formatul său Touch cu aplicare ușoară și folosește-l pentru a obține un ten curat și neted. 

*Produs la ofertă limitată

Prin obținerea materiilor prime pentru 
Copaiba din statul Amazonas din 

Brazilia, dōTERRA susține traiul a 3000 de 
culegători. Pe lângă asigurarea de venituri 

echitabile și stabile, dōTERRA Healing Hands™ 
a finanțat câteva proiecte în regiune:   

În 2019
A înființat o clinică dentară pentru 350 de locuitori din 

șapte comunități izolate de culegători de Copaiba.   

În 2020 și 2021 
Susținerea spitalelor și unităților sanitare locale, precum  

și a nevoilor primare ale familiilor și persoanelor în timpul  
pandemiei de COVID-19. 

Impactul uleiului  
esențial de Copaiba 

În colaborare cu fermieri, distilatori și cercetători, 
dōTERRA a descoperit cel mai bun mod de a 
extrage cel mai puternic și mai pur ulei esențial 
de valeriană. Află mai multe despre impactul 
uleiului esențial de Valeriană în zona rurală a 
provinciei Guizhou din China.  

Vezi video despre 
sursa uleiul de 
Valeriană

Sursa uleiului esențial de Valeriană 

https://youtu.be/Jw1aqHL-s9M
https://youtu.be/Jw1aqHL-s9M
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dōTERRA Serenity™  
& dōTERRA Balance™ 
Somnul și odihna sunt deseori subestimate în privința rolului lor de piloni fundamentali ai unui stil de viață 
sănătos. Ele necesită timp și o rutină constantă. dōTERRA Serenity™ și dōTERRA Balance™ îți oferă susținere 
dinamică și creează o ambianță propice pentru refacerea și reînnoirea corpului și minții. Îmbunătățește-ți 
rutina de culcare cu câteva picături de dōTERRA Serenity și folosește dōTERRA Balance pentru a-ți începe 
ziua cu un sentiment de echilibru și armonie.  

Levănțică 

Cedru 

Lemn de Ho 

Ylang Ylang 

Măghiran 

Mușețel 
Roman 

Vetiver  

Vanilie de 
Madagascar 

Santal 
Hawaiian 

Compoziția 
amestecului 

dōTERRA Serenity™

Ulei de Cocos 
Fracţionat 

Molid (frunză)

Lemn de Ho  

Tămâie  

 

Mușețel 
Albastru 
Marocan  

Mușețel 
German  

Osmanthus  

Compoziția amestecului 
dōTERRA Balance™

Încearcă acest amestec!

Reset & Restart

2  picături de ulei esențial de 
Portocală Sălbatică 

2  picături de  
dōTERRA Serenity™ 

2  picături de  
dōTERRA Balance™ 

On Guard™ Touch  
& Chimen*
Obișnuiește-te să recurgi la uleiurile esențiale dōTERRA ori de câte ori ai nevoie de susținere! On Guard™ 
Touch este perfect atât pentru copii, cât și pentru adulți și poate fi aplicat local pe piept și tălpi când simți că 
ai nevoie de un plus de protecție și pentru a te bucura de aroma sa energizantă care binedispune.

Uleiul esențial de Chimen este utilizat din vremuri străvechi pentru beneficiile sale pentru sănătate, iar 
principalele sale componente chimice sunt limonenul și carvona.

Cardamom, Coriandru (Sămânță), 
Mentă Creață, Fenicul și Mentă

Uleiul esențial  
de Chimen  
merge bine cu 

Ulei de Cocos Fracţionat 
Portocală Sălbatică  

Cuișoare  
Scorțișoară  

Eucalipt  
Rozmarin  

Află mai multe 
despre Chimen din 
acest video  

Compoziția 
amestecului  

On Guard™ Touch 

Știai că...  

Materiile prime pentru uleiul esențial 
de Chimen dōTERRA sunt obținute 
din Finlanda. 

*Produs la ofertă limitată

https://youtu.be/O8r8bEGt9mE
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Deep Blue™ & Mentă 
Corpul tău e făcut să se miște. Mișcarea regulată întărește mușchii și susține toate sistemele organismului.  
Deep Blue™ oferă susținere în perioada de recuperare și ameliorează stările de încordare. Uleiul esențial 
de Mentă este puternic și energizant, având nenumărate întrebuințări și un conținut ridicat de mentol; 
proprietățile sale răcoritoare fac din el o componentă importantă a amestecului Deep Blue.

Pentru o senzație mai profundă și de durată, 
alege Deep Blue™ pentru calmarea mușchilor 

obosiți după activitatea fizică sau după o zi 
lungă. Acesta este utilizat în etapa de calmare din 
cadrul AromaTouch Technique™, datorită efectului 

său imediat de stimulare și răcorire a pielii. Recomandăm 
utilizarea uleiului de 5 ml, pentru o senzație mai intensă. 

Când să folosești  
Deep Blue™ (5 ml) 

235 ml apă de cocos sau lapte de migdale 

1  măsură de amestec de proteine cu aromă de 
ciocolată, la alegere 

1  picătură de ulei esențial de Mentă       

Gheață (după plac)

Amestecă toate ingredientele până se 
omogenizează

Află mai multe despre 
Mentă din acest clip video 

Smoothie de proteine cu aromă  
de ciocolată și Mentă

Mușețel Roman & 
Tulsi (Busuioc Sfânt) 
Datorită proprietăților liniștitoare ale uleiurilor esențiale de Mușețel Roman și Tulsi (Busuioc Sfânt), această 
pereche de produse este compania ideală când te întorci acasă după o zi lungă și încărcată. Aroma florală 
dulce de Mușețel Roman este o adiție excelentă la rutina de culcare, precum și la rutina de îngrijire a pielii 
și părului. Poți să adaugi câteva picături la șampon sau balsam. Regina ierburilor, Tulsi (Busuioc Sfânt), are 
o aromă caldă și reconfortantă; folosește acest ulei pentru a te destinde și a te odihni. Aplică local pentru a 
menține un aspect curat și sănătos al pielii. 

dōTERRA obține materiile prime pentru uleiul 
esențial de Tulsi (Busuioc Sfânt) din India și 

colaborează cu circa 5 000 de culegători și 
10-12 distilatori. 

Sursa uleiului esențial  
de Tulsi (Busuioc Sfânt) 

Săruri de baie  
înainte de culcare

250 g săruri Epsom 

30 ml Ulei de Cocos Fracționat  

5  picături de ulei esențial de Mușețel 
Roman 

5 picături de ulei esențial de Levănțică 

Instrucțiuni:

1. Combină sărurile Epsom, Uleiul de 
Cocos și uleiurile esențiale 

2. Amestecă bine și folosește cel 
mult 150 g pentru o baie relaxantă 
înainte de culcare 

Sfat: Lasă amestecul să se dizolve 
înainte să intri în cadă. 

Încearcă acest amestec!

Liniște & Confort

3  picături de ulei esențial de 
Tulsi (Busuioc Sfânt)  

3  picături de ulei esențial de 
Salvie 

2  picături de ulei esențial de 
Bergamotă 

https://youtu.be/NVyuZ8bNef0


Dacă nu se specifică altfel, toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau 
marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA 
Holdings, LLC.
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