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TAVOITTEEMME 
Me dōTERRAlla haluamme jakaa eteeristen öljyjen elämää parantavat vaikutukset 
koko maailman kanssa. Tätä varten me: 

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

•   Valmistamme öljytuotteita, jotka ovat  
alan laadukkaimpia, puhtaimpia ja 
turvallisimpia – CPTG™ (Certified Pure Tested  
Grade eli sertifioitu, puhdas, testattu laatu).

•   Uskomme tuotteidemme jälleenmyynnin 
hyvinvointiedustajille, jotka kotoa käsin 
työskennellen esittelevät, kouluttavat ja myyvät 
dōTERRA-hyvinvointituotteita paikallisesti  
suoraan kuluttajille ja maailmanlaajuisesti  
omien verkkosivustojensa kautta.

•   Tarjoamme oppimistilaisuuksia kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita tietämään, minkälaisia vaihtoehtoja 
testatut eteeriset öljyt antavat itsehoitoon ja 
hyvinvointiin.

•   Saatamme yhteen perinteisen ja vaihtoehtoisen 
lääketieteen ammattilaisia edistääksemme 
eteeristen öljyjen tutkimusta ja käyttöä 
nykyaikaisissa terveydenhuollon sovelluksissa.



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. Oman alueesi edustajan löydät myös soittamalla palvelunumeroon (ks. takakansi). 

Hyvinvointiedustajien jälleenmyyntisopimuksia on saatavilla.
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Vuonna 2008 joukko terveydenhuollon ja liike-elämän ammattilaisia huomasi, että heillä kaikilla oli sama unelma: jakaa 

puhtaiden eteeristen öljyjen voima maailman kanssa. He ymmärsivät, että eteeriset öljyt, jotka on asianmukaisesti 

kerätty ihanteellisilta kasvupaikoilta, ja joiden laatu ja teho on perusteellisin testein todistettu, ovat luonnon lahja 

ihmiskunnalle. He perustivat yrityksen ja antoivat sille nimeksi dōTERRA, joka tulee latinasta ja tarkoittaa “maan lahjaa”. 

Lahjan mukana tuli myös suuri vastuu kunnioittaa luontoa, kasvattajien ja viljelijöiden ammattitaitoa sekä yhteisöjä,  

jotka osallistuvat öljyjen tuottamiseen. 

dōTERRA haluaa, että sen tuotteet ovat ehdottoman laadukkaita ja kestävästi hankittuja. Co-Impact Sourcing™ 

-ohjelmansa kautta se tekee yhteistyötä paikallisten viljelijöiden kanssa eri puolilla maailmaa. Ohjelma on lajissaan 

ainutlaatuinen ja perustuu pitkäaikaisille, kumpaakin osapuolta hyödyttäville kumppanuuksille kasveja ja 

kasvuympäristöjä hoitavien viljelijöiden kanssa. Vastineeksi dōTERRA tarjoaa työtä, josta saa reilun korvauksen,  

ja joka hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja rakentaa terveitä, vakaita toimitusketjuja. 

Jokainen eteerinen dōTERRA-öljy testataan huolellisesti nykyaikaisin tutkimus- ja testausmenetelmin, ja varustetaan 

laadun takaavalla merkinnällä CPTG™ (Certified Pure Tested Grade eli sertifioitu, puhdas, testattu laatu). dōTERRAlla  

on oma lääketieteellinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu kokeneista kemian, mikrobiologian, kasvitieteen, fysiologian  

ja ravitsemustieteen asiantuntijoista. 

dōTERRAn perustamisen jälkeen itsenäiset hyvinvointiedustajat ovat jakaneet dōTERRAn CPTG™-laadun eteeristen 

öljyjen elämää mullistavia hyötyjä miljoonien asiakkaiden kanssa kaikkialla maailmassa. 

dōTERRAsta on kasvanut globaali, integroivaan terveyteen ja hyvinvointiin keskittynyt yritys ja maailman suurin 

eteeristen öljyjen valmistaja.* Yhdessä arvostettujen lääketieteen ammattilaisten ja maailmankuulujen tutkijoiden kanssa 

dōTERRA on mullistanut terveydenhuoltoa esittelemällä perinteisen lääketieteen harjoittajille vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä 

tapoja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Jotta dōTERRA ei ikinä unohtaisi saamansa lahjan arvoa, dōTERRA Healing Hands Foundation™, Yhdysvaltoihin 

rekisteröity säätiö, tarjoaa resursseja ja työkaluja eri puolilla maailmaa toimiville yhteisöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille 

tukien hankkeita, joilla edistetään omavaraisuutta, terveydenhuoltoa, koulutusta, sanitaatiota tai puhtaan veden saantia, 

tai taistellaan ihmiskauppaa vastaan. 

Ota “maan lahja” osaksi omaa ja perheesi elämää. 

dōTERRAN TARINA
Me haluamme muuttaa maailmaa yksi tippa, yksi henkilö ja yksi yhteisö kerrallaan.

* Aromaterapiatuotteiden ja eteeristen öljyjen markkinajohtaja maailmassa.
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CPTG Certified Pure Tested Grade™ 

dōTERRA-öljyjen CPTG™-laatu (Certified Pure Tested Grade eli sertifioitu, puhdas, testattu laatu) tarkoittaa, että  
ne ovat kasveista huolella uutettuja puhtaita, luonnollisia, aromaattisia yhdisteitä. Öljyt eivät sisällä täyteaineita tai 
keinotekoisia ainesosia, jotka laimentaisivat niiden aktiivisia ominaisuuksia. Öljyissä ei ole epäpuhtauksia tai muita 
kemiallisia jäämiä.

Epäpuhtauksien eliminoinnin lisäksi on tärkeä varmistaa, että öljyissä on oikea määrä aktiivisia yhdisteitä, ja että  
ne ovat siten turvallisia ja tehokkaita käyttää. Monien öljyjen väitetään olevan terapeuttisia, ja jotkut niistä voivat  
olla puhtaita, mutta vain harvojen kemiallinen koostumus on tiukkojen testausstandardien mukainen. dōTERRAn 
CPTG-laadun eteeriset öljyt on ristiintestattu massaspektrometrialla ja kaasukromatografialla jokaisen öljyerän 
puhtauden ja tehon varmistamiseksi.

Kemistien, viljelijöiden ja muiden asiantuntijoiden muodostaman kansainvälisen verkoston avulla dōTERRA 
varmistaa, että valitut kasvit ovat juuri oikeanlaisia, ne ovat saaneet kasvaa ihanteellisissa oloissa, ja ne kerätään 
huolellisesti juuri oikeaan aikaan. Kokeneet tislaajat uuttavat kasvien aromaattiset yhdisteet. Puhtaus ja koostumus 
varmistetaan kemiallisten analyysien avulla. dōTERRAn CPTG™-laadun öljyt ovat puhtaimpia ja hyödyllisimpiä 
eteerisiä öljyjä, joita maailmassa on tällä hetkellä saatavilla.

Kaikkiin dōTERRA-hyvinvointituotteisiin sovelletaan yhtä tiukkoja turvallisuus- ja tehostandardeja. Tieteellisten 
asiantuntijoidensa opastamana dōTERRA käyttää tuotteidensa kehittämisessä ja valmistuksessa alan huippuosaajia, 
jotka ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä tuotantotapoja (GMP, Good Manufacturing Practice) ja jotka tunnetaan 
erinomaisesta innovatiivisuudesta ja laadusta. Jokainen dōTERRA-tuote täyttää tai ylittää asiakastyytyväisyydelle  
ja teholle asetetut odotukset.

Testattuja, luotettavia.
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dōTERRAn viljelijä- ja tislaajaverkosto yltää Italiasta Madagaskarille ja Argentiinasta Uuteen-Seelantiin. Vain kaikkein 
puhtaimmat ja tehokkaimmat eteeriset öljyt täyttävät tiukat CPTG™-laatuvaatimuksemme. 

dōTERRA kiertää maailmaa etsimässä kaikkein laadukkaimpia öljyjä ja haluaa rakentaa suhteita, jotka ovat kestäviä 
ja viljelijöitä hyödyttäviä. Raaka-aineiden hankinnalle on määritelty tarkat periaatteet.

Yli puolet maista, joista dōTERRAn yli 130 öljyä ovat peräisin, ovat niin kutsuttuja kehittyviä maita. Co-Impact 
Sourcing™ -ohjelmansa avulla dōTERRA nostaa alueilla asuvia yhteisöjä köyhyydestä solmimalla pitkäaikaisia, 
kumpaakin osapuolta hyödyttäviä sopimuksia, jotka antavat ihmisille työtä ja säännöllisen toimeentulon.

dōTERRA-öljyjen lähteet Co-Impact-öljyt:

Köyhyyden vähentämiseen  
tähtäävät hankkeet
Luonnon ja ympäristön vaalimiseen 
tähtäävät hankkeet
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Eteeristen öljyjen terveyttä edistäviä ominaisuuksia on 

hyödynnetty kautta aikojen eri kulttuureissa. Nykyajan 

entistä holistisempi lähestymistapa itsehoitoon ja 

vaihtoehtoisten hoitojen tehokkuudesta esitetyt 

tieteelliset todisteet ovat johtaneet eteeristen öljyjen 

syvällisten terveyshyötyjen löytämiseen uudelleen. 

Monilla öljyillä on tehokkaita ominaisuuksia. 

Ainutlaatuisen kemiallisen rakenteensa ansiosta hyötyjä 

voidaan kohdentaa ulkoisessa käytössä, ja osaa öljyistä 

voidaan käyttää myös sisäisesti. 

Uuttomenetelmät
Eteerisiä öljyjä uutetaan useimmiten matalalämpöisellä 

höyrytislausprosessilla, jossa eteerinen öljy vapautetaan 

kierrättämällä höyryä matalalla paineella kasviaineksen 

läpi. Kun höyryseos jäähtyy, vesi ja öljyt erottuvat, ja 

puhdas öljy kerätään talteen. Uutetun öljyn laadukkuus 

ja oikea kemillinen koostumus varmistetaan 

tarkkailemalla lämpötilaa ja painetta erittäin tarkasti. Jos 

lämpöä ja painetta on liian vähän, öljy ei vapaudu. Jos 

niitä on liian paljon, herkkä kemiallinen koostumus ja 

öljyn teho kärsivät.

Huolellisen uuttamisen kanssa yhtä tärkeää on valita 

kasvilajit, kasvin osat ja sadonkorjuumenetelmät, jotka 

tuottavat mahdollisimman puhtaita ja tehokkaita 

eteerisiä öljyjä. Prosessi on monimutkainen ja yhtä 

paljon taidetta kuin tiedettä, ja edellyttää kokeneiden 

viljelijöiden ja tislaajien välistä saumatonta yhteistyötä. 

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 haistanut juuri leikatun tuoreen 
mintun tuoksun, olet kokenut eteeristen öljyjen aromaattisen vaikutuksen. Eteeriset öljyt voivat kohottaa 
mielialaa, rauhoittaa aisteja ja saada aikaan voimakkaita tunnereaktioita. Niitä käytetään kuitenkin 
paljon muuhunkin kuin aromaattisen nautinnon saamiseen.

Mitä ovat 
ETEERISET ÖLJYT?

MITÄ OVAT ETEERISET ÖLJYT? 
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Käyttö
Eteerisiä öljyjä käytetään monenlaisiin psyykkiseen tai fyysiseen hyvinvointiin liittyviin tarkoituksiin. Niitä voidaan 
käyttää joko yksittäin tai monimutkaistenkin sekoitusten osana tarpeen ja halutun vaikutuksen mukaan.  
Eteeristen öljyjen käyttäminen voi olla yhtä aikaa sekä todella yksinkertaista että elämää mullistavaa. Jotta 
kokemus olisi mahdollisimman hyödyllinen ja nautinnollinen, aloitteleva käyttäjä voi hyötyä kokeneemman 
käyttäjän opastuksesta ja neuvoista.

Eteeriset öljyt sisältävät voimakkaasti tiivistettyjä kasviuutteita, joita saa käyttää vain ohjeiden mukaisesti. Tehonsa 
takia käytössä tulee aina noudattaa huolellisuutta. Muista käyttää vain puhtaita eteerisiä öljyjä ja noudattaa 
tuoteselosteen varoituksia ja ohjeita. Eteerisiä öljyjä ei saa koskaan käyttää silmien alueella tai korvakäytävän 
sisällä. Jos iho eteeristen öljyjen käytön jälkeen alkaa punoittaa tai ärtyy, levitä alueelle fraktioitua kookosöljyä tai 
muuta perusöljyä. Eteerisiä öljyjä ei voi laimentaa vedellä. Jos olet raskaana tai sinulla on hoitoa vaativa sairaus, 
keskustele lääkärin kanssa ennen eteeristen öljyjen käyttöä.



LAVENTELI Lavandula angustifolia

• Levitä jalkapohjiin tai tyynylle ennen nukkumaanmenoa

• Käytä kylpysuolan kanssa rentouttavissa kylvyssä

•  Levitä iholle rauhoittamaan auringolle altistuneita alueita

•  Levitä levottoman lapsen selkään, käsiin tai jalkoihin

•  Käytä rauhoittamaan ja elvyttämään satunnaista ihoärsytystä

•  Käytä rauhoittamaan herkkää ihoa ja hoitamaan huokosia 
karvanpoiston jälkeen

•  Levitä kuiville, halkeileville huulille huulivoiteen alle

•  Lisää voiteeseen rentouttavaa käsihierontaa varten 
 

SITRUUNA Citrus limon

• Lisää tippa vesipulloon tai ravintolassa tarjoillun veden joukkoon

•  Sekoita tippa hunajaan ja nauti sisäisesti

•  Lisää jälkiruokiin ja muihin herkkuihin mukavaa makeutta ja 
raikkautta antamaan 
 

PIPARMINTTU Mentha piperita

• Lisää 1–2 tippaa lempismoothiesi joukkoon antamaan  
minttuista makua

• Sekoita veteen sitruunan kanssa  ja käytä virkistävänä suuvetenä

• Lisää tippa piparminttuöljyä veteen hedelmäsiivujen, kuten 
mansikoiden tai limen kanssa maukasta juomaa varten

• Käytä sitruunan kanssa sisäisesti

Miten 
ALOITAN?
Eteeristen öljyjen käyttäminen on lähtökohtaisesti hyvin yksinkertaista ja palkitsevaa. Öljyjen suuren 
määrän, lukuisten eri yhdistelmien ja lähes loputtomien käyttötapojen vuoksi käyttö voi kuitenkin 
alkuun tuntua monimutkaiselta. Jos eteeristen öljyjen maailma on sinulle uusi, suosittelemme 
aloittamaan tutustumisen kolmella öljyllä: laventelilla, sitruunalla ja piparmintulla. Kolme suosituinta 
öljyämme tarjoavat sinulle ja perheellesi mukaansatempaavan kokemuksen eteeristen öljyjen elämää 
parantavista vaikutuksista.

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS PAKKAUS
Tämä pakkaus sisältää kaiken, mitä vasta-alkaja tarvitsee astuakseen  
eteeristen dōTERRA™-öljyjen elämää mullistavaan maailmaan. Sisältö:

• Eteerinen laventeliöljy (5 ml)

• Eteerinen sitruunaöljy (5 ml)

• Eteerinen piparminttuöljy (5 ml)

SUOSIKKI
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Yksittäisten eteeristen dōTERRA™-öljyjen valikoima sisältää maailman laadukkaimpia aromaattisia uutteita. 
Kasvit, joista öljyt on uutettu, on huolella kasvatettu, kerätty ja tislattu, jolloin niiden tärkeimmät ominaisuudet 
on saatu siirrettyä eteeriseen öljyyn. Jokainen öljy on läpäissyt tiukat puhtaus- ja tehotestit. Yhdessä öljyt 
muodostavat upean, luonnollisen paletin, jota voidaan käyttää joko yksittäisen kasvin voiman saamiseksi 
tai yhdistää omien tarpeiden mukaan.

YKSITTÄISET ETEERISET ÖLJYT

YKSITTÄISET ETEERISET ÖLJYT



MUSTAPIPPURI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Piper nigrum | 5 ml

Stimuloiva ja herkullinen mustapippuri 
sopii kaikenlaisten ruokien mausteeksi.

• Antaa ruokiin makua

• Monipuolinen mauste, jota  
käytetään eri puolilla maailmaa 
lähinnä suolaisissa ruoissa

JÄTTITUIJA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Thuja plicata | 5 ml

Majesteettisen kokoinen, 
elämänpuuksikin kutsuttu jättituija 
tarjoaa monenlaisia hyötyjä.

• Ihoa hyödyttävä vaikutus

• Käytetään usein 
meditaatioharjoituksissa

KASSIAKANELI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Aromikasta, kanelinsukuista 
kassiakanelia on käytetty  
tuhansia vuosia.

• Käytä ruoanlaitossa kanelin sijasta

• Suosittu alkupalojen, leipätaikinan  
ja jälkiruokien maustaja

SELLERINSIEMEN  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Apium graveolens | 15 ml

Monenlaisiin ruokiin sopivaa selleriä on 
käytetty Kiinassa jo ainakin 
400-luvulta lähtien. Eteerinen öljy 
varastoituu pääasiassa siemeniin, 
mistä se uutetaan höyrytislauksella.

• Monitahoinen, voimakas, makean 
mausteinen aromi

• Maukas lisä erilaisiin ruokiin

MUSTAKUUSI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Picea mariana | 5 ml

Mustakuusiöljy on voimakas eteerinen 
puuöljy, jota jo Pohjois-Amerikan 
alkuperäiskansat käyttivät ihonhoidossa 
ja hengellisissä rituaaleissa.

• Rauhoittaa ihoa

• Edistää rentouden ja  
rauhallisuuden tunteita

• Lievittää vähäistä ihoärsytystä

• Toimii tyynnyttävässä ja elvyttävässä 
hieronnassa kovan treenin jälkeen

BASILIKA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Ocimum basilicum | 15 ml

Minttukasveihin lukeutuva basilika  
on lähinnä keittiömausteena tunnettu 
hyödyllinen yrtti. 

• Monipuolinen mauste, jota käytetään 
laajalti eri puolilla maailmaa

• Antaa ruokiin yrttistä makua

SETRIPUU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Juniperus virginiana | 15 ml

Täyteläisyydestään ja lämpimästä, 
puisesta tuoksustaan tunnettu 
eteerinen setripuuöljy edistää ihon 
hyvinvointia monin eri tavoin. 

• Kirkastaa ihoa kasvoveteen tai 
kosteusvoiteeseen sekoitettuna

• Auttaa pitämään ihon  
terveen näköisenä

KANELI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Ruoanlaitossa kanelia on käytetty jo 
pitkään, mutta se sopii myös moniin 
muihin tarkoituksiin.

• Suosittu alkupalojen, leipätaikinan  
ja jälkiruokien maustaja

• Kokeile käyttää jauhetun  
kanelin sijasta

KARDEMUMMA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Inkiväärin läheistä sukua oleva 
kardemumma tunnetaan kalliina, 
monia hyödyllisiä vaikutuksia 
omaavana ruokamausteena. 

• Herkullinen mauste ruoanlaittoon  
ja leivontaan

• Viileä, minttuisen yrttinen maku sopii 
erinomaisesti keittoihin, salaatteihin 
ja muihin suolaisiin ruokiin

BERGAMOTTI 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus bergamia | 15 ml

Hedelmän kuoresta kylmäpuristettu 
eteerinen bergamottiöljy on 
sitrusöljyjen joukossa ainutlaatuinen.

• Suosittu hierontaöljy ihoa 
rauhoittavien vaikutusten vuoksi

• Levitä suihkussa iholle ja nauti 
puhdistavista vaikutuksista

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

Korianterin lehti tunnetaan etenkin 
sen raikkaasta, herkullisesta mausta.

• Sopii täydellisesti dippeihin, 
kastikkeisiin ja muihin  
suolaisiin ruokiin

• Antaa ruokiin tuoreutta ja makua

SININEN PIETARYRTTI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Tanacetum annuum | 5 ml

Sinistä pietaryrttiä saadaan 
yksivuotisesta, Välimeren ilmastossa 
viihtyvästä keltakukkaisesta kasvista. 
dōTERRA Balancen, Deep Bluen ja 
monien muiden dōTERRA-sekoitusten 
keskeinen ainesosa.

• Ulkoisesti käytettäessä  
rauhoittava vaikutus

• Sininen väri voi tahrata pintoja,  
kankaita ja ihoa – käytä varoen  
ja mielellään laimennettuna

• Sekoita tippa kosteusvoiteen  
tai puhdistusaineen joukkoon 
häivyttämään ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä
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COPAIBA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea ja langsdorffii | 15 ml

Brasilian alkuperäiskansat  
käyttivät mustapippuria  
muistuttavaa copaibaa omissa 
luonnonhoidoissaan. Copaibaöljy  
on suosittu kosmetiikkatuotteiden  
ja hajuvesien raaka-aine.

• Kirkastaa ja tasoittaa ihoa

• Häivyttää ihon pieniä  
epätäydellisyyksiä

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

Eteerinen korianterinsiemenöljy  
on suosittu mauste, joka pieninäkin 
määrinä antaa ruokaan kuin ruokaan 
runsaasti makua.

• Sopii erityisesti suolaisiin ruokiin

• Nauti tippa korianterinsiemenöljyä 
helpottamaan oloa raskaan  
aterian jälkeen

• Antaa ruokiin raikasta,  
yrttistä makua

EUKALYPTUS
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Eukalyptuksen lehdistä saatava 
eteerinen eukalyptusöljy sisältää 
monia hyödyllisiä yhdisteitä.

• Ulkoisesti käytettynä rentouttaa 

• Lisää tippa valitsemasi 
kosteusvoiteen joukkoon ja  
levitä iholle pyörivin liikkein

• Käytä yhdessä laventelin, 
douglaskuusen ja sypressin 
eteeristen öljyjen kanssa ja nauti 
rauhoittavista, rentouttavista 
vaikutuksista

SYPRESSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Monien ihoa hyödyttävien 
vaikutustensa ansiosta sypressiä 
käytetään paljon kylpylöissä  
ja hieronnoissa.

• Stimuloiva, mutta samalla 
vakauttava vaikutus tunteisiin  
ja mielialoihin

• Voi auttaa hillitsemään  
ihon rasvoittumista

FENKOLI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Foeniculum vulgare | 15 ml

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

• Herkullinen mauste keittoihin, 
dippeihin ja salaatteihin

• Lisää tippa fenkolia veteen tai 
teehen makeisten syömisen sijaan

DOUGLASKUUSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Korkean, ainavihannan havupuun 
aromi on makea, virkistävä ja 
aavistuksen sitruunainen.

• Ulkoisesti käytettynä edistää 
positiivista mielialaa ja tunnelmaa,  
ja kohottaa käyttäjänsä mielialaa

• Uuden-Seelannin ainavihannista 
havupuista saatavalla 
douglaskuusiöljyllä on  
ihoa puhdistava vaikutus

SITRONELLA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Kirpeän ja raikkaan tuoksuinen 
eteerinen sitronellaöljy on peräisin 
Aasiassa luonnonvaraisena 
kasvavan pitkän ruohon lehdistä.  
Se on ihanteellinen kumppani 
telttaretkille, vaelluksille ja muille 
matkoille luonnon helmaan. 

• Voi puhdistaa ihoa

• Rauhoittaa ihoa ja hiuspohjaa

• Laimenna tarpeen mukaan ennen 
iholle levittämistä

MUSKATELLISALVIA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Salvia sclarea | 15 ml

Iholle levitettynä muskatellisalvia 
rauhoittaa ja tyynnyttää.

• Eteerinen muskatellisalviaöljy  
on yksi dōTERRAn ClaryCalm™-
alkuperäissekoituksen 
pääainesosista  

• Edistää rentoutumista ja  
valmistaa levollisille yöunille

• Pitää hiukset ja hiuspohjan  
terveen näköisinä

NEILIKKA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Mausteena tunnetun neilikan hyödyt 
ja monet käyttötavat tunnettiin jo 
muinaisessa Kiinassa ja Intiassa. 

• Suosittu mauste

• Ainutlaatuisten ja tehokkaiden 
hyötyjensä ansiosta sopii myös 
moniin muihin käyttöihin

PELARGONI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Eteerisen pelargoniöljyn käyttö 
juontaa juurensa muinaiseen  
Egyptiin, missä paikalliset käyttivät 
sitä ihon kaunistamiseen. 

• Saa ihon näyttämään kirkkaalta  
ja terveeltä

• Suihkun jälkeen käytettynä 
rauhoittaa ihoa

• Lisää muutama tippa shampoon  
tai hoitoaineen joukkoon antamaan 
hiuksille tervettä kiiltoa

INKIVÄÄRI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRAn eteerinen inkivääriöljy  
on peräisin inkiväärikasvin tuoreesta 
juurakosta eli kasvin maanalaisesta 
varresta. Inkivääri tunnetaan etenkin 
leivonnaisten maustajana.

• Suosittu mauste, jota käytetään 
monenlaisissa ruoissa eri  
puolilla maailmaa

• Käytä kuivatun tai tuoreen  
inkiväärin sijasta esimerkiksi 
pikkuleivissä ja inkiväärikekseissä

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

Antiikin öljyistä ehkä kaikkein 
kallisarvoisimmalla frankinsensilla  
on monenlaisia käyttöjä ja hyötyjä.

• Voi auttaa kosteuttamaan ja 
elvyttämään ihoa

• Rentouttaa ja tasoittaa mielialoja

• Rauhoittaa ihoa

Katso Frankincense Touch sivulla 20 
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MIRHA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirhalla on monia perinteisiä 
käyttötarkoituksia meditaatiosta 
palsamointiin, mutta sitä käytetään 
paljon myös nykyään.

• Tasapainottaa tunteita ja tukee 
hyvinvoinnin tuntemuksia

• Ainutlaatuiset ominaisuudet  
puhdistavat ihoa ja antavat  
sille tervettä hehkua

• Rauhoittaa ihoa

SITRUUNAMELISSA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Melissa officinalis | 5 ml

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

• Auttaa laukaisemaan jännitystä

• Ulkoisesti käytettynä sitruunamelissa 
voi edistää rentouden tuntemuksia

• Elvyttää ihoa

SITRUUNARUOHO
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Sitruunaruohosta saatava savuinen  
ja sitruksinen eteerinen öljy tarjoaa 
käyttäjälleen monenlaisia hyötyjä.

• Käytä aasialaisissa ruoissa,  
keitoissa, teessä ja karreissa

• Sopii hyvin yhteen basilikan, 
kardemumman tai vihermintun 
kanssa

• Savuinen ja yrttinen ruokien 
maustaja

SITRUUNAEUKALYPTUS 
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Sitruunaeukalyptuksella on monia 
ulkoisesti vaikuttavia, ihoa 
voimakkaasti tukevia hyötyjä. 
Sitruunaeukalyptus tunnetaan myös 
raikkaasta, virkistävästä tuoksustaan.

• Tukee ja edistää ihon puhtautta

• Piristävä, virkistävä tuoksu

• Tarjoaa useita hyötyjä  
ulkoisesti käytettynä

• Täydellinen lisä rauhoittavaan 
hierontaan

MEIRAMI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Origanum majorana | 15 ml

Meiramiöljyn yrttinen maku sopii 
monenlaisiin ruokiin. 

• Lämmin, yrttinen mauste

• Korvaa reseptissä mainittu kuivattu 
meirami eteerisellä meiramiöljyllä

LIME
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus aurantifolia | 15 ml

Limen terävä, sitruksinen tuoksu tekee 
siitä pakollisen osan mitä tahansa 
eteeristen öljyjen kokoelmaa.

• Kylmäpuristettu limen kuorista  
sen herkkyyden ja hyödyllisten, 
voimakkaiden ominaisuuksien 
säilyttämiseksi

• Antaa virkistävää makua erilaisiin 
suolaisiin ja makeisiin ruokiin

• Kirpeä ja makea ruokien maustaja

SITRUUNA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus limon | 15 ml

Tällä suositulla öljyllä on monenlaisia 
käyttötapoja ja hyötyjä. Öljy 
kylmäpuristetaan hedelmän  
kuorista sen tehon ja herkän  
luonteen säilyttämiseksi.

• Antaa ruokiin mukavaa kirpeyttä

• Voidaan käyttää lisäämään 
virkistävää makua veteen tai erilaisiin 
suolaisiin ja makeisiin ruokiin

• Mielialaa kohottava, energisoiva 
vaikutus

LAVENTELi
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Lavandula angustifolia | 15 ml

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

• Käytetään yleisesti sen rauhoittavien  
ja rentouttavien vaikutusten vuoksi

• Lisää tippa omaan 
kauneudenhoitorutiiniisi  
edistämään ihon terveyttä

• Lisää kylpyveteen lievittämään 
huolia tai levitä ohimoihin ja niskaan

Katso Lavender Touch sivulla 23 

KATAJANMARJA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Juniperus communis | 5 ml

Havupuusta saatavalla  
eteerisellä katajanmarjaöljyllä  
on useita perinteisiä  
käyttötarkoituksia ja hyötyjä.

• Levitä tippa ulkoisesti  
kirkastamaan ihoa

• Rauhoittava, tasapainottava  
vaikutus ulkoisesti käytettynä

GREIPPI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus X paradisi | 15 ml

Happaman kirpeästä maustaan 
tunnettu greippi on ikivihreässä 
sitruspuussa kasvava pyöreä, 
keltaoranssi hedelmä.

• Vahvan sitruksisena antaa piristävää 
makua erilaisiin ruokiin ja juomiin

• Kirpeä, hapan maku

VIHREÄ MANDARIINI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus nobilis | 15 ml

Mandariinipuun raaoista hedelmistä 
puristettu vihreä mandariini eroaa 
muista eteerisistä sitrusöljyistä 
makunsa ja käyttönsä puolesta. 

• Auttaa rauhoittamaan tunteita

• Lisää vihreää mandariinia ruokiin tai 
veteen virkistävää makua antamaan

ITALIANOLKIKUKKA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Helichrysum italicum | 5 ml

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

• Häivyttää ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä

• Hiero ohimoille tai niskaan ja  
nauti rauhoittavista vaikutuksista

• Kirkastaa ihoa

Katso Helichrysum Touch sivulla 23 

13

YK
SITTÄ

ISET ETEER
ISET Ö

LJYT



SIPERIANPIHTA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Abies sibirca | 15 ml

Raikas, vahvasti puulta tuoksuva 
siperianpihta voi iholle levitettynä 
tyynnyttää ja rauhoittaa.

• Rauhoittava hierontaöljy

• Ulkoisessa käytössä lievittää  
vähäistä ihoärsytystä

• Treenin jälkeen hiero lihaksiin 
rauhoittamaan ja elvyttämään

SANTELIPUU, HAVAIJIN
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Santalum paniculatum | 5 ml

Uusiutuvasta lähteestä Havaijilta 
saatava dōTERRAn havaijin santelipuu 
tarjoaa monenlaisia hyötyjä.

• Pitää ihon ja hiukset terveen 
näköisinä

• Vakauttavien ja mielialaa 
kohottavien vaikutustensa  
ansiosta sopii ulkoisesti käytettynä 
meditoinnin ja joogan tueksi

ROSMARIINI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Rosmariinia, antiikin kreikkalaisten, 
roomalaisten, egyptiläisten ja 
heprealaisten pyhää kasvia, voidaan 
käyttää monella tavalla.

• Antaa liha- ja muihin ruokiin 
suolaista, yrttistä makua

• Yrttinen, energisoiva tuoksu

• Lisää mausteeksi liharuokiin  
ja muihin lempiresepteihin

RUUSU  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Rosa damascena | 5 ml

Öljyjen kuningattarena tunnettu ruusu 
on yksi maailman arvokkaimmista 
eteerisistä öljyistä. Ruusun terälehtien 
makean kukkainen aromi on tuttu 
hajuvesistä ja eteerisistä öljyistä.

• Ruusun makea kukkaistuoksu 
kohottaa mielialaa

• Häivyttää ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä

• Auttaa tasoittamaan ihon sävyä

Katso Rose Touch sivulla 23 

ROSÉPIPPURI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Schinus molle | 5 ml

Eteerinen rosépippuriöljy on  
peräisin rosépippuripuusta, joka  
oli inkojen pyhä puu. Upea öljy  
ruoan maustamiseen.

• Pippurinen, hennon hedelmäinen 
öljy tuo ruokiin vaihtelua ja antaa 
makuun syvyyttä

• Kokeile korvata reseptissä mainittu 
mustapippuri rosépippurilla

POMERANSSI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus aurantium | 15 ml

Pomeranssilla on tuore, hieman 
yrttinen tuoksu ja monta käyttötapaa.

• Ulkoisesti käytettynä voi rauhoittaa 
ja rentouttaa

• Laimenna ja levitä häivyttämään 
ihon pieniä epätäydellisyyksiä  

• Eteerisen pomeranssiöljyn 
rentouttavat ominaisuudet tekevät 
siitä erinomaisen hierontaöljyn

PIPARMINTTU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Mentha piperita | 15 ml

Suosittu piparminttu tarjoaa 
lukemattomia hyötyjä.

• Virkistävä, voimakas mauste 
smoothien, kakkujen tai  
jälkiruokien joukkoon

•  Kesähelteellä sekoita tippa 
piparminttuöljyä lasilliseen vettä  
ja viipaloi sekaan mansikoita,  
limeä tai muuta hedelmää

Katso Peppermint Touch sivulla 21

PATSULI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Pogostemon cablin | 15 ml

Patsuli on helppo tunnistaa sen 
täyteläisestä, myskimäisen  
makeasta tuoksusta.

• Sekoita muiden eteeristen öljyjen 
kanssa makean myskiseksi haju-  
tai partavedeksi

• Voidaan käyttää säännöllisesti 
rauhoittamaan ja puhdistamaan ihoa

• Voi vahvistaa tyyneyden tuntemuksia

OREGANO
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Origanum vulgare | 15 ml

Oreganokasvin lehdistä saatavalla 
eteerisellä öljyllä on monia perinteisiä 
ja moderneja käyttötapoja.

• Mausteinen, yrttinen ruokien 
maustaja

• Sopii erityisesti keittoihin, 
salaatteihin ja muihin  
suolaisiin ruokiin 

• Antaa ruokiin voimakasta  
tuoksua ja makua

Katso Oregano Touch sivulla 21

ROOMALAINEN 
KAMOMILLA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Anthemis nobilis | 5 ml

Päivänkakkaraa muistuttavista kukista 
uutettu roomalainen kamomilla on 
kamomillakasveista monipuolisin.

• Levitä jalkapohjiin ennen 
nukkumaanmenoa

• Edistää hiusten ja hiuspohjan 
terveyttä

• Iholle levitettynä rauhoittaa

PIPARMINTTUHELMET
ETEERISET ÖLJYHELMET 
Mentha piperita | 125 helmeä

Koe piparmintun virkistävä ja 
raikastava vaikutus kätevän, 
imeskeltävän helmen muodossa.

• Pidä helmiä käsilaukussa tai lapsen 
repussa lisätukea antamaan

• Tarjoaa eteerisen piparminttuöljyn 
kaikki hyödyt

SANTELIPUU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Santalum album | 5 ml

Santelipuuta on käytetty monenlaisiin 
tarkoituksiin jo tuhansien vuosien ajan.

• Auttaa kirkastamaan ihoa ja antaa 
sille tervettä hehkua

• Rentoudu sekoittamalla kaksi tippaa 
kuumaan kylpyveteen

• Käytetään ympäri maailmaa 
suitsukkeissa ja meditaatiossa 
vahvistamaan tietoista läsnäoloa
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TEEPUU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Myös melaleucana tunnetussa  
teepuun öljyssä on 90 eri yhdistettä  
ja se sopii lukemattomiin eri 
käyttötarkoituksiin.

• Edistää hiusten, ihon ja kynsien 
hyvinvointia

• Tunnettu ihoa puhdistavista, 
elvyttävistä ja virkistävistä 
vaikutuksista

Katso Tea Tree Touch sivulla 21

VIHERMINTTU
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Mentha spicata | 15 ml

Makeasta, minttuisesta maustaan  
tunnettu viherminttu on suosittu 
keittiömauste.

• Miedompi vaihtoehto, jos eteerinen 
piparminttuöljy tuntuu liian 
voimakkaalta

• Sopii hyvin yhteen laventelin, 
rosmariinin, basilikan, piparmintun  
ja eukalyptuksen kanssa

• Antaa makua jälkiruokiin, juomiin, 
salaatteihin ja pääruokiin

VILLIAPPELSIINI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus sinensis | 15 ml

Energisoivasta tuoksustaan ja 
moninaisista hyödyistään tunnettu, 
kuoresta kylmäpuristettu villiappelsiini 
on yksi dōTERRAn suosituimmista 
eteerisistä öljyistä.

• Käytä ulkoisesti ja nauti 
villiappelsiinin energisoivasta 
vaikutuksesta 

• Virkistävää suihkua varten lisää 
muutama tippa eteeristä öljyä 
suihkusaippuaan ja vaahdota

YARROW|POM  
AKTIIVINEN KASVIPERÄINEN 
YHDISTELMÄ  
30 ml

Yarrow|Pom yhdistää eteerisen 
kärsämö-öljyn ja kylmäpuristetun 
granaattiomenan siemenöljyn hyödyt. 

• Kärsämö ja granaattiomenan 
siemenet kosteuttavat ja elvyttävät 
ihoa ja auttavat häivyttää sen pieniä 
epätäydellisyyksiä

• Lisää kosteusvoiteesi joukkoon 
tehostamaan voiteen kosteuttavaa 
vaikutusta

TIMJAMI
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Thymus vulgaris | 15 ml

Useimpien mausteena tunteman 
timjamin eteerinen öljy on 
voimakasta ja tehokasta.

• Raikas, yrttinen maku
• Makoisa, voimakkaan  

makuinen mauste
• Sopii erinomaisesti esimerkiksi 

lihamarinadeihin, suolaisiin  
ruokiin ja leipiin

NARDUS
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nardusöljyä on arvostettu 
vuosisatojen ajan, ja sitä on käytetty 
niin kunnioitettujen henkilöiden 
voitelemiseen kuin intialaisiin 
Ayurveda-hoitoihinkin.

• Mielialaa kohottava tuoksu,  
joka edistää rentoutumista 
 ja rauhoittumista

• Ulkoisesti käytettynä puhdistaa ihoa 
 ja antaa sille tervettä hehkua

• Sekoita tippa kosteusvoiteeseen 
sileän, pehmeän ihon saamiseksi

LAMOSALALI/
WINTERGREEN
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Lamosalalin kemiallista pääainesosaa, 
metyylisalisylaattia, käytetään 
voiteissa ja hierontasekoituksissa sen 
rauhoittavien ominaisuuksien vuoksi.

• Tunnetaan rauhoittavista, 
stimuloivista hyödyistä, jotka 
virkistävät ja kohottavat mielialaa

• Liikuntasuorituksen jälkeen hiero 
käsiin, selkään ja jalkoihin 
rauhoittamaan ja lämmittämään

VETIVERIAHEINÄ
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiveriaheinän täyteläinen, 
eksoottinen ja monitahoinen aromi  
on tehnyt siitä suositun hajuvesien 
raaka-aineen.

• Ulkoisesti käytettäessä eteerinen 
vetiveriaheinäöljy tunnetaan sen 
tasapainottavista vaikutuksista

• Käytä rauhoittavassa hieronnassa

• Levitä jalkapohjiin ennen 
nukkumaanmenoa luomaan 
levollista tunnelmaa

TANGERIINI  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangeriinin muita sitrusöljyjä 
muistuttava makeankirpeä aromi 
kohottaa mielialaa. 

• Virkistävän makuisena tangeriini 
sopii mihin tahansa sitrusta 
kaipaavaan ruokaan

• Antaa leivonnaisiin mukavaa 
kirpeyttä

• Sopii yhteen kanelin, neilikan ja 
muiden lämpimien, mausteisten 
öljyjen kanssa

TUOKSUILANGIA
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Cananga odorata | 15 ml

Ihastuttavasta tuoksustaan  
tunnetulla tuoksuilangialla on  
myös monia muita hyötyjä.

• Hieronnassa edistää rentoutumista

• Käytetään hajuvesissä ja 
hiustenhoitotuotteissa sen 
aromaattisen tuoksun vuoksi

• Kohottaa mielialaa samalla 
rauhoittaen

KURKUMA  
PUHDAS ETEERINEN ÖLJY 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma on inkivääreihin kuuluva 
aromaattinen kasvi, jonka käytöllä on 
vuosisataiset perinteet Kiinassa, 
Intiassa ja Sri Lankassa. Kurkuman 
maku on lämmin ja mausteinen, ja se 
on erinomainen lisä suolaisiin ruokiin.

• Kurkuma antaa runsaasti makua 
suolaisiin ruokiin

• Kokeile laittaa 1–2 tippaa teehen tai 
veteen hienovaraiseksi, yrttiseksi 
mausteeksi
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dōTERRAn alkuperäiset eteeristen öljyjen sekoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohdennettua hyvinvointia. 
Niissä vuosien tai vuosisatojen saatossa kerätty viisaus yhdistyy kasvavaan tieteelliseen näyttöön eteeristen 
öljyjen hyödyistä. Kasvien luontaisesta voimasta ammentavat öljyt täydentävät toisiaan, mikä lisää niiden 
tehoa ja hyötyä. Kaikki sekoituksissa käytetyt öljyt ovat CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä.

ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET

ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET



DDR PRIME™
UUDISTAVA SEKOITUS 
15 ml

DDR Prime™ yhdistää neilikan, 
timjamin ja villiappelsiinin eteeristen 
öljyjen hyödyt.

• Lisäksi se sisältää esimerkiksi 
frankinsensin, sitruunaruohon ja 
kesäkyntelin eteerisiä öljyjä

• Lisää 1–2 tippaa sitrusjuomiin,  
teehen tai veteen

• Lisää muutama tippa kasviskapseliin

dōTERRA CONSOLE™
LOHDUTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Console™ Lohduttavan 
sekoituksen puuöljyt ja makeat 
kukkaisöljyt lohduttavat ja herättävät 
toiveikkuutta.

• Sekoita fraktioituun kookosöljyyn ja 
käytä rauhoittavassa hieronnassa

• Luo toivoa ja positiivisuutta

• Sisältää frankinsensia, patsulia, 
tuoksuilangiaa, kistusta, amyrista, 
santelipuuta, ruusua ja osmanthusia

Katso dōTERRA Console Touch sivulla 20 

CLARYCALM™
TYYNNYTTÄVÄ SEKOITUS 
10 ml:n roll-on

ClaryCalm™ rauhoittaa ja tyynnyttää 
ja ulkoisesti käytettynä auttaa 
tasapainottamaan mielialaa 
kuukauden kaikkina aikoina.

• Hiero vatsan alueelle rauhoittamaan 
ja helpottamaan oloa

• Auttaa tasoittamaan tunnehuippuja

• Ulkoisesti käytettäessä viilentää ihoa

dōTERRA BALANCE™
TASAPAINOTTAVA SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Balance™ on lempeä 
yhdistelmä eteerisiä öljyjä, joiden 
tasapainottava vaikutus edistää 
harmonian, rauhallisuuden ja 
rentouden tuntemuksia. 

• Sisältää kuusen, kamferipuun, 
sinisen pietaryrtin, sinisen 
kamomillan ja frankinsensin 
eteerisiä öljyjä

• Luo levollisuutta ja tasapainoa

• Vahvistaa rentoutumisen ja 
harmonian tuntemuksia

Katso dōTERRA Balance Touch sivulla 20 

dōTERRA CHEER™
KOHOTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Cheer™ Kohottava sekoitus 
on kuin auringonpaiste, joka antaa 
päivääsi lisää positiivisuutta. 
Sitruksisten ja mausteisten eteeristen 
öljyjen aurinkoinen ja raikas tuoksu 
piristää päivääsi aina kun haluat.

• Hieronnassa käytettynä vahvistaa 
onnen ja positiivisuuden 
tuntemuksia

• Eteeristen sitrus- ja mausteöljyjensä 
ansiosta Cheer on lämmin ja kutsuva

Katso dōTERRA Cheer Touch sivulla 20 

CITRUS BLISS™
VIRKISTÄVÄ SEKOITUS 
15 ml

Villiappelsiinin, sitruunan, greipin, 
mandariinin, bergamottin, tangeriinin 
ja klementiinin voimakkaat eteeriset 
öljyt ja ripaus vaniljauutetta 
muodostavat ainutlaatuisen ja 
sopusointuisen sekoituksen, jolla  
on mielialaa kohottava vaikutus.

• Aloita päiväsi positiivisella  
mielellä levittämällä virkistävää ja 
energisoivaa Citrus Blissiä iholle

• Virkistävä vaikutus

• Hieronnassa käytettynä luo 
piristävää tuoksua

dōTERRA ANCHOR™
VAKAUTTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Anchor™ Vakauttava 
sekoitus vahvistaa itseluottamusta ja 
auttaa sinua kohtaamaan harjoitteesi 
ja elämäsi rauhallisena ja vahvana.

• Anchor-sekoituksen kanssa  
sopivat yhteen meditaatioasennot, 
joogassa istualtaan tehtävät kierrot 
sekä Bhu Mudra

• Levitä nilkkoihin, selkärangan 
alaosaan ja jalkapohjiin edistämään 
eheyden ja tyyneyden tunnetta

• Auttaa luomaan vakaan perustan, 
josta on hyvä lähteä liikkeelle

dōTERRA ARISE™
VALAISEVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRAn Valaiseva sekoitus  
inspiroi ylittämään itsensä ja  
yltämään parhaimpaansa.

• dōTERRA Arise™ sopii erityisesti 
seisaaltaan tehtäviin jooga-
asanoihin, asentoihin, joissa kädet 
ovat ylhäällä, sivutaivutuksiin sekä 
puolikuuhun

• Levitä ohimoille, ranteisiin ja niskaan 
vahvistamaan onnellisuuden 
tuntemuksia

• Nauti Arisen hyödyistä haastaessasi 
itseäsi kohti seuraavaa päämäärää

AROMATOUCH™
HIERONTASEKOITUS 
15 ml

Eteerisiä öljyjä on jo pitkään käytetty 
hieronnan apuvälineenä. dōTERRAn 
erityisen hierontasekoituksen 
sisältämät rauhoittavat ja rentouttavat 
eteeriset öljyt auttavat parantamaan 
erilaisten hierontatekniikoiden tehoa.

• Levitä AromaTouchia niskaan ja 
hartioille rentoutumista edistämään

• Tyynnyttävä, rentouttava vaikutus

• AromaTouch™-öljyä voidaan käyttää 
myös AromaTouch-käsihieronnassa

dōTERRA ADAPTIV™  
RAUHOITTAVA SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ on ainutlaatuinen 
sekoitus villiappelsiinin, laventelin, 
copaiban, vihermintun, magnolian, 
rosmariinin, nerolin ja 
lännenambrapuun eteerisiä öljyjä. 
Pidä Adaptiv käsillä tuomaan hyvää 
oloa uusissa paikoissa ja tilanteissa. 

• Iholle levitettynä auttaa 
kohottamaan mielialaa

• Ihoa rauhoittava vaikutus

• Rauhoittava, rentouttava aromi

Katso Adaptiv Touch sivulla 20 

dōTERRA AIR™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Tällä minttuisella, elvyttävällä 
sekoituksella on rauhoittava vaikutus 
ulkoisesti käytettynä. dōTERRA Airin 
sisältämä öljy-yhdistelmä viilentää ja 
virkistää kehoa ja tarjoaa avonaisten 
ilmateiden tunteen. 

• Levitä iholle ennen ulkoilua

• Rauhoittaa aisteja

• Tarjoaa avonaisten ilmateiden 
tunteen

Katso dōTERRA Air Touch sivulla 20 

dōTERRA ALIGN™
KESKITTÄVÄ SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Align™ Keskittävä sekoitus 
luo uskoa itseesi ja auttaa pitämään 
mielen avoimena.  

• Jooga-asanoista Alignin kanssa 
sopivat yhteen Soturi II, Kolmio  
ja Portti

• Edistää itsensä hyväksymisen ja 
luottamuksen tuntemuksia ja tuo 
sujuvuutta joogaharjoitteeseesi

• Levitä haluamallesi alueelle 
joogaharjoituksen ajaksi tai  
milloin vain päivän mittaan
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dōTERRA PEACE™
RAUHOITTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Peacen kukkaiset ja 
minttuiset eteeriset öljyt toimivat 
tärkeänä muistutuksena siitä, ettei 
kenenkään tarvitse olla täydellinen 
löytääkseen rauhan. Hidasta tahtia, 
hengitä syvään ja löydä hillitty ja  
tyyni itsesi.

• dōTERRA Peace™ sisältää laventelia, 
meiramia, vetiveriaheinää, 
tuoksuilangiaa ja muita rentouttavista 
ja rauhoittavista vaikutuksista 
tunnettuja eteerisiä öljyjä

• Edistää rauhallisuuden ja 
tyytyväisyyden tunteita

Katso dōTERRA Peace Touch sivulla 21

PASTTENSE™
RENTOUTTAVA SEKOITUS 
10 ml:n roll-on

PastTense™ on ainutlaatuinen sekoitus 
öljyjä, joiden tiedetään edistävän 
vakauden ja tasapainon tuntemuksia. 
Kehoa tyynnyttävistä vaikutuksista 
tunnetut PastTensen eteeriset öljyt 
vaikuttavat nopeasti rentouttaen  
ja rauhoittaen.

• Roll-on-pullon ansiosta  
kätevä käyttää

• Auttaa vakauttamaan ja 
tasapainottamaan tunteita

dōTERRA PASSION™
INSPIROIVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Passion™ on inspiroiva 
sekoitus innostuneisuuden tunteita 
herätteleviä eteerisiä mauste- ja 
yrttiöljyjä. dōTERRA Passionin tuella 
uskallat kokeilla uutta, mutta osaat 
myös nauttia asioista, jotka tällä 
hetkellä tuovat iloa elämääsi.

• Töissä Passion toimii luovuuden ja 
uteliaisuuden herättelijänä ja auttaa 
selkeyttämään ajatuksia

• Levitä pitkin päivää ranteisiin  
ja sydämen kohdalle tukemaan 
inspiraation ja intohimon 
tuntemuksia

Katso dōTERRA Passion Touch sivulla 21 

ON GUARD™ -HELMET
ETEERISET ÖLJYHELMET 
125 helmeä 

On Guard™ -helmet sisältävät 
dōTERRAn villiappelsiinin, neilikan, 
kanelin kuoren, eukalyptuksen ja 
rosmariinin eteerisiä öljyjä pienissä 
kasvipohjaisissa helmissä, jotka 
maistuvat hyvältä ja liukenevat suussa.

• Käytä talvella, matkoilla tai suurissa 
ihmisjoukoissa

• Kätevä tapa On Guard eteerisen 
öljysekoituksen nauttimiseen

ON GUARD™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Uskomattomien hyötyjen On Guard™ 
on yksi dōTERRAn suosituimmista 
sekoituksista ja välttämättömyys joka 
kotiin. On Guard on hyvä pitää käsillä 
kaikkina vuodenaikoina.

• Antaa jälkiruokiin ja kuumiin  
juomiin lämmittävää, sitruksista 
mausteisuutta

• Valmista terveellinen välipala 
liottamalla omenaviipaleita  
vedessä, johon on lisätty tippa  
On Guard -sekoitusta

Katso On Guard Touch sivulla 21

dōTERRA MOTIVATE™
ROHKAISEVA SEKOITUS 
5 ml

Me kaikki tarvitsemme joskus vähän 
rohkaisua. dōTERRA Motivate™ 
tarjoaa juuri sitä! Raikas, puhdas  
ja minttuinen sekoitus edistää 
itseluottamuksen, optimismin ja 
päättäväisyyden tunteita. 

• Yhdistelmä sitruksisia ja minttuisia 
eteerisiä öljyjä

• Käytä aamuisin antamaan virtaa 
päivääsi

• Luo varmuutta, rohkeutta ja uskoa

Katso dōTERRA Motivate Touch sivulla 21 

INTUNE™
KESKITTYMISSEKOITUS 
10 ml:n roll-on

InTune™ Keskittymissekoituksen 
huolella valitut öljyt toimivat  
yhdessä tukien keskittymistä  
ja asiassa pysymistä. 

• Levitä InTunea ohimoille ja  
niskaan ennen keskittymistä  
vaativaa tehtävää

• Roll-on-pullon ansiosta kätevä 
käyttää

• Tukee keskittymistä ja asiassa 
pysymistä

HD CLEAR™
IHONHOITOSEKOITUS 
10 ml:n roll-on

Ongelmaiselle iholle erinomaisesti 
sopiva HD Clear™ on valmistettu iholle 
hyödyllisistä eteerisistä öljyistä, jotka 
saavat ihon näyttämään ja tuntumaan 
sileältä, puhtaalta ja terveeltä.

• Helppo levittää kohdealueille 
kätevän roll-on-applikaattorin avulla 

• Kirkastaa ihoa

• Auttaa pitämään ihon puhtaana, 
kirkkaana ja kosteutettuna

dōTERRA FORGIVE™
UUDISTAVA SEKOITUS 
5 ml

dōTERRA Forgive™ Uudistavan 
sekoituksen eteeriset puu- ja  
yrttiöljyt vahvistavat anteeksiantoon, 
unohtamiseen ja eteenpäin 
menemiseen liittyviä tunteita.

• Tasapainottaa arjen keskellä 

• Kohottaa mielialaa ja vahvistaa 
positiivista ajattelua

• Edistää tyytyväisyyden, helpotuksen 
ja kärsivällisyyden tuntemuksia

Katso dōTERRA Forgive Touch sivulla 20 

DEEP BLUE™
LIEVITTÄVÄ SEKOITUS 
5 ml

Deep Blue™ Lievittävä sekoitus on 
yhdistelmä kahdeksaa eteeristä öljyä, 
joiden tiedetään rauhoittavan ja 
viilentävän niveliä ja lihaksia. Raskaan 
treenin jälkeen lamosalali ja 
piparminttu toimivat yhdessä 
tyynnyttäen ja rauhoittaen.

• Tuottaa viilentävän ja rauhoittavan 
tunteen kohdealueelle

• Sopii elvyttävään, rauhoittavaan 
hierontaan

• Deep Bluen rauhoittava vaikutus 
helpottaa niveltuntemuksia ja 
viilentää lihaksia

ELEVATION™
ILAHDUTTAVA SEKOITUS 
15 ml

Nimensä mukaisesti Elevation™ 
Ilahduttava sekoitus sisältää 
energisoivia, elvyttäviä ja piristäviä 
eteerisiä öljyjä.

• Käytä ulkoisesti ja nauti eteerisen 
Elevation-öljyn tehokkaista 
hyödyistä

• Luo positiivista tunnelmaa

• Levitä aamulla iholle antamaan 
positiivisuutta ja energisyyttä

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

Deep Blue™ on kehitetty 
rauhoittamaan ja viilentämään.  
Se sisältää täyteläisen sekoituksen 
öljyjä, jotka sopivat erinomaisesti 
pitkän päivän tai raskaan treenin 
jälkeiseen hierontaan.

• Deep Blue -sekoituksen hyödyt 
kätevässä roll-on-pullossa

• Rentouttava vaikutus

• Antaa kohdennettua,  
rauhoittavaa tukea

Katso Deep Blue Touch sivulla 20
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SALUBELLE™
KAUNEUSSEKOITUS 
10 ml:n roll-on

Salubelle™ Kauneussekoitus  
on kehitetty tukemaan ihoa ja 
häivyttämään ikääntymisen mukanaan 
tuomia merkkejä. Ainutlaatuinen ja 
taidokkaasti koottu sekoitus iholle 
hyödyllisiä eteerisiä öljyjä.

• Auttaa häivyttämään ihon  
pieniä epätäydellisyyksiä

• Tekee ihosta nuorekkaamman 
näköisen

• Käytä osana kasvojenhoitorutiiniasi 
aamuin ja illoin

dōTERRA SERENITY™
LEVOLLINEN SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA Serenity™ on rauhoittava, 
seesteisyyttä ja rentoutumista 
edistävä öljysekoitus. dōTERRA 
Serenityn sisältämät eteeriset öljyt 
ovat tunnettuja niiden tunteita 
rauhoittavista vaikutuksista.

• Ulkoisesti käytettäessä Serenity 
vaikuttaa välittömästi

• Lisää 2–3 tippaa lämpimään 
Epsom-suolakylpyyn  
rentouttamaan ja elvyttämään

• Valmistaa levollisille yöunille

TERRASHIELD™ 
ULKOILUSEKOITUS 
15 ml

TerraShield™ Ulkoilusekoitus on 
koostumukseltaan turvallinen ja  
sopii koko perheelle sekä ulkoillessa 
että kotona ollessa.

• Pakkaa TerraShield mukaan  
retkille ja ulkoilmatapahtumiin  

• Sisältää eteerisiä öljyjä, joiden  
on pitkään tiedetty suojaavan 
ulkoilman haasteilta

• Levitä TerraShieldia jalkoihin, 
käsivarsiin ja niskaan ennen ulkoilua

dōTERRA PURIFY™
RAIKASTAVA SEKOITUS 
15 ml

dōTERRA-käyttäjien keskuudessa 
suuren suosion saavuttanut 
dōTERRA Purify™ sisältää 
puhdistavista vaikutuksista 
tunnettuja sitruunan ja limen 
eteerisiä öljyjä sekä siperianpihtaa.

• Voimakkaasti puhdistavana  
Purify voi sopia satunnaisen 
ihoärsytyksen hoitamiseen

• Purify voi auttaa esimerkiksi 
hyönteisten pistojen  
aiheuttamiin ihoreaktioihin

SMART & SASSY™
AKTIIVINEN SEKOITUS 
15 ml

Smart & Sassy™ -alkuperäissekoitus 
sisältää greippiä, sitruunaa, 
piparminttua, inkivääriä ja kanelia, ja 
on maukas lisä mihin tahansa 
juomaan tai jälkiruokaan.

• Ota tavaksi käyttää Smart&Sassya 
juomavedessä päivittäin  
ennen ruokailua

• Maukas lisä mihin tahansa  
juomaan tai jälkiruokaan

• Smart & Sassy -öljyn eloisan 
mausteinen tuoksu voi auttaa 
luomaan rankan treenin aikana 
kaipaamaasi positiivista mieltä

TERRASHIELD™-SUIHKE
ULKOILUSEKOITUS 
30 ml

TerraShield™-suihkeen eteeristen 
öljyjen ja muiden kasviöljyjen  
on jo pitkään tiedetty suojaavan 
ulkoilman haasteilta. 

• Kätevä TerraShield-suihke  
on helppo ottaa mukaan

• Sopii koko perheelle 

ZENDOCRINE™
UUDEN ALUN SEKOITUS 
15 ml

Zendocrine™ on ihanteellinen öljy  
heille, jotka haluavat kääntää 
elämäntavoissaan uuden lehden. 
Käytä Zendocrinea päivittäin 
sekoittamalla sitä lasilliseen vettä.

• Sopii ruoan maustamiseen

• Lisää tippa sitrusjuomiin, teehen  
tai veteen

ZENGEST™
TUKEVA SEKOITUS 
15 ml

Tämä inkivääriä, piparminttua, 
kuminaa ja fenkolia sisältävä 
ainutlaatuinen sekoitus auttaa 
lievittämään vatsan epämukavuutta.  
Täydellinen mukana pidettäväksi  
tai kotona käytettäväksi!

• Lisää 1–2 tippaa veteen tai teehen 
suuren tai raskaan aterian jälkeen

• Lisää 1–2 tippaa veteen tai teehen 
ennen lentoa tai automatkaa

• Pidä ZenGest™ käsillä, kun matkustat 
tai olet tien päällä, ja käytä aina 
tarvittaessa

Katso ZenGest Touch sivulla 21
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dōTERRA FORGIVE™
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Forgive™ Touchissa 
ainutlaatuisen dōTERRA Forgive 
-sekoituksen eteeriset puu- ja yrttiöljyt  
on sekoitettu fraktioituun kookosöljyyn, 
jolloin sitä on hellävarainen ja kätevä 
käyttää. dōTERRA Forgive Touch 
Uudistavan sekoituksen raikas, puinen 
aromi auttaa vapauttamaan 
tyytyväisyyden, helpotuksen ja 
kärsivällisyyden tunteita.

• Kätevä, käytännöllinen roll-on

• Tasapainottaa arjen keskellä

FRANKINSENSI
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Frankincense Touch antaa 
sinun kokea eteerisen frankinsensiöljyn 
monet hyödyt kätevän roll-on-
applikaattorin avulla.

• Rauhoittaa ihoa ja häivyttää pieniä 
epätäydellisyyksiä 

• Edistää rauhallisuuden, rentouden  
ja tyytyväisyyden tuntemuksia

• Auttaa kosteuttamaan ja  
elvyttämään ihoa

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

dōTERRA Hope™ Touch on ainutlaatuinen 
öljysekoitus, joka yhdistää raikkaan 
bergamottin tuoksuilangiaan, 
frankinsensiin sekä vaniljatangon 
suloiseen, lämmittävään aromiin.

• Levitä ranteisiin, kaulaan ja pulssipisteisiin 
persoonalliseksi tuoksuksi

• Pidä mukana laukussa ja käytä päivän 
mittaan mielialaa kohottamaan

• Kätevän roll-on-pullon ansiosta helppo 
käyttää pitkin päivää

dōTERRA TOUCH -ÖLJYSEKOITUKSET
Eteeristen öljyjen hyötyjen valjastaminen niin, että ne sopivat myös herkälle iholle, vaatii tasapainottelua, 
joka on paitsi tiedettä, myös taidetta. dōTERRA Touchissa tämä tasapaino on löydetty. Käteviin 10 ml:n 
roll-on-pulloihin annostellut dōTERRA Touch -tuotteet sopivat niin lapsille, aikuisille kuin herkkäihoisille. 
Pullot ovat käyttövalmiita, joten saat eteeristen öljyjen hyödyt heti käyttöösi. Nauti dōTERRA Touchin 
helppoudesta ja hyödyistä jo tänään.

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

Kun tunnet kaipaavasi rauhoittumista, 
dōTERRA Adaptiv™ on valintasi. Pidä 
Adaptiv käsillä luomaan hyvää oloa, kun 
löydät itsesi uudesta paikasta tai 
tilanteesta. Käytä Adaptivia yhdessä 
Adaptiv Touchin kanssa ja nauti niiden 
toisiaan täydentävistä vaikutuksista.

• Iholle levitettynä auttaa  
kohottamaan mielialaa

• Pidä kätevä roll-on käden ulottuvilla 
laukussa tai lapsen repussa!

• Ihoa rauhoittava vaikutus

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

dōTERRA Air™ Touch antaa sinun kokea 
dōTERRA Airin hyödyt missä ja milloin 
vain hellävaraisesti ja nopeasti! Ulkoisesti 
käytettäessä minttuisella, elvyttävällä 
sekoituksella on rauhoittava vaikutus.

• Rauhoittaa aisteja

• Tarjoaa avonaisten ilmateiden tunteen

• Käytä yhdessä muiden dōTERRA Air 
-tuotteiden kanssa

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

dōTERRA Balance™ Touchin raikas, 
puinen tuoksu sopii täydellisesti hetkiin, 
jolloin elämäsi kaipaa hieman lisää 
harmoniaa. Kätevä dōTERRA Touch 
-sekoitus on helppo pitää käsillä niin 
kotona kuin tien päälläkin.

• Sisältää tunne-elämää tukevia eteerisiä 
öljyjä, jotka rauhoittavat mieltä ja 
vahvistavat hyvänolon tuntemuksia

• Yhdistelmä kuusen, kamferipuun, 
sinisen pietaryrtin, sinisen kamomillan 
ja frankinsensin eteerisiä öljyjä

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

dōTERRA Cheer™ Touch on yhdistelmä 
fraktioitua kookosöljyä ja dōTERRA Cheer 
Kohottavan sekoituksen aurinkoista, 
raikasta aromia. Cheer Touch Kohottava 
sekoitus on kuin auringonpaiste, joka tuo 
päivääsi lisää positiivisuutta. 

• Hieronnassa käytettäessä vahvistaa ilon 
ja positiivisuuden tunteita

• Ulkoisesti käytettynä Cheer voi herättää 
optimismia ja virkistää mieltä

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

dōTERRA Console™ Touch luo hyvää oloa 
ja toiveikkuutta. dōTERRA Console Touch 
Lohduttava sekoitus auttaa tuomaan 
elämääsi onnea ja iloa silloin, kun  
sitä tarvitset.

• Käytä herättämään toiveikkuutta

• Kaikki dōTERRA Console -sekoituksen 
hyödyt kätevässä roll-on-pullossa

• Sisältää frankinsensia, patsulia, 
tuoksuilangiaa, kistusta, amyrista, 
santelipuuta, ruusua ja osmanthusia

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

Koe ainutlaatuisen Deep Blue™ eteerisen 
öljysekoituksen hyödyt hellävaraisessa 
koostumuksessa, joka sopii sekä lapsille 
että aikuisille.

• Kohdealueelle levitettynä tuntuu iholla 
lämpönä ja mukavana kihelmöintinä

• Käytä rauhoittavassa, elvyttävässä 
hieronnassa pitkän päivän jälkeen

• Pidä treenikassissa käden ulottuvilla

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

dōTERRA Motivate™ Touch auttaa sinua 
päästämään luovuutesi valloilleen ja 
löytämään rohkeutta uskoa itseesi.

• Luo varmuutta, rohkeutta ja uskoa 

• Eteerinen dōTERRA Motivate  
-sekoitus on valmistettu aisteja 
stimuloivista öljyistä

• Yhdistelmä sitruksisia ja minttuisia 
eteerisiä öljyjä

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

Nauti eteerisen On Guard™ 
-öljysekoituksen ainutlaatuisesta 
tuoksusta ja tehokkaista hyödyistä 
kätevässä roll-on-pullossa.

• Sopii sekä lapsille että aikuisille

• Levitä On Guard Touchia ranteisiin tai 
pulssipisteisiin aamulla tai illalla

• Kätevä roll-on-pullo on helppo ottaa 
mukaan matkalle tai tien päälle!

OREGANO
TOUCH -SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Oregano Touch tarjoaa 
hellävaraisen vaihtoehdon, jotta myös  
he, joilla on herkkä iho, voivat kokea 
eteerisen oreganoöljyn hyödyt.

• Levitä Oregano Touchia ongelma-
alueille häivyttämään ihon  
pieniä epätäydellisyyksiä

• Hiero jalkapohjiin ja nauti eteerisen 
oreganoöljyn hyödyistä

• Oreganon puhdistavat ominaisuudet 
voivat auttaa häivyttämään ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä

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

dōTERRA Passion™ Touch on yhdistelmä 
fraktioitua kookosöljyä sekä dōTERRA 
Passionin innostuneisuuden tunteita 
herätteleviä mauste- ja yrttiöljyjä.

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

• Ulkoiseen käyttöön sopiva inspiroiva 
sekoitus, jonka aromi on riemukas  
ja jännittävä

• Kaikki dōTERRA Passionin hyödyt 
kätevässä roll-on-pakkauksessa

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

dōTERRA Peace™ Touch Rauhoittavan 
sekoituksen kukkaiset ja minttuiset 
eteeriset öljyt muistuttavat siitä, ettei 
sinun tarvitse olla täydellinen löytääksesi 
rauhan. Hidasta tahtia, hengitä syvään ja 
löydä hillitty ja tyyni itsesi.

• Edistää rauhan, tyyneyden ja 
tyytyväisyyden tunteita 

• Ulkoisesti käytettynä sopii täydellisesti 
meditaatioon ja joogaharjoituksiin

• Käytä rauhoittavassa hieronnassa

PIPARMINTTU
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Peppermint Touch yhdistää 
eteerisen piparminttuöljyn fraktioituun 
kookosöljyyn ja tarjoaa monenlaisia 
hyötyjä ulkoisesti käytettynä.

• Herättää ja virkistää aisteja

• Käytä piristämään opiskellessa tai  
heti aamulla herättyäsi

• Kätevä Touch sopii täydellisesti  
matkoille ja mukana pidettäväksi

TEEPUU
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Tea Tree Touchissa eteerinen 
teepuuöljy ja fraktioitu kookosöljy ovat 
täydellisessä tasapainossa, minkä ansiosta 
se sopii myös herkälle iholle.

• Tunnettu ihoa puhdistavista ja 
elvyttävistä vaikutuksista

• Vahvistaa ja elvyttää kynsiä,  
hiuksia ja ihoa

• Lievittää ihoärsytystä

dōTERRA WHISPER™  
UUTTA!

TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Jokainen sekoituksen eteerisistä öljyistä 
tuoksuu jo sinänsä kutsuvalta, mutta 
yhdessä ne luovat ainutlaatuisen 
tuoksumaailman, joka kiehtoo sekä 
käyttäjän että ohikulkijoiden aisteja.

• Ulkoisesti käytettynä lämmin, myskinen 
tuoksu viekoittelee ja kiehtoo aisteja

• Iholla lämpimät, pehmeän kukkaiset 
tuoksut yhdistyvät ruusun, havaijin 
santelipuun, bergamottin ja muiden 
voimakkaiden ja dynaamisten  
öljyjen tuoksuun

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

ZenGest™ Touch sisältää dōTERRAn 
fraktioitua kookosöljyä, ja on siksi 
hellävarainen herkälle iholle. Kätevän 
roll-on-pullon ansiosta ZenGest Touch 
sopii sekä mukana pidettäväksi että 
kotona käytettäväksi.

• Ainutlaatuinen sekoitus inkiväärin, 
fenkolin ja korianterin eteerisiä öljyjä

• Levitä vatsaan tai jalkapohjiin raskaan 
aterian jälkeen

• Pidä mukana lennoilla ja matkoilla,  
ja käytä aina tarvittaessa
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dōTERRA TOUCH -KUKKAISÖLJYT
Luonnon halutuimmat ja tehokkaita hyötyjä omaavat eteeriset kukkaisöljyt eivät ole koskaan olleet yhtä 
helppoja ja käteviä käyttää. Käytä persoonallisena tuoksuna, luo positiivista tunnelmaa tai hoida ihoasi 
kätevästi yhden öljyn voimalla tai eri öljyjä yhdistelemällä.

dōTERRA TOUCH | KUKKAISÖLJYT



ITALIANOLKIKUKKA
TOUCH -SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Italianolkikukkaa kutsutaan myös 
ikuisuuden tai kuolemattomuuden 
kukaksi. Ihoa uudistavien 
ominaisuuksiensa ansiosta se on suosittu 
kosmetiikkatuotteiden raaka-aine.  . 

• Kirkastaa ihoa uudistavilla ja  
elvyttävillä ominaisuuksillaan

• Ulkoisesti käytettynä jättää  
iholle rauhoittavan, makean  
hunajaisen tuoksun

JASMIINI
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Koe jasmiiniöljyn ihana tuoksu ja  
lukuisat hyödyt tässä kätevässä 
roll-on-sekoituksessa. 

• Häivyttää ihon pieniä epätäydellisyyksiä 

• Sopii persoonalliseksi tuoksuksi

• Sisällytä osaksi ihonhoitorutiiniasi 
antamaan ihollesi uudenlaista heleyttä

LAVENTELI
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Lavender Touch tunnetaan  
sen rauhoittavista ominaisuuksista.  
Se rauhoittaa ihoa ja edistää  
rentoutumisen tuntemuksia.

• Rauhoittaa satunnaista ihoärsytystä

• Käytä ulkoisesti ihoa hoitamaan

• Käytä rauhoittumiseen ja rentoutumiseen

MAGNOLIA  
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Eteerisen magnoliaöljyn aromi on 
hedelmäinen ja kukkainen, ja se voi 
auttaa edistämään tyyntä ja rauhallista 
mielialaa. Fraktioituun kookosöljyyn 
sekoitettuna Magnolia Touch kosteuttaa 
ja rauhoittaa ihoa.

• Yhdistä ulkoisessa käytössä 
bergamottiin tai tuoksuilangiaan 
antamaan iholle tervettä hehkua

• Levitä iholle rauhoittamaan ja 
rentouttamaan

NEROLI
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Neroli Touchia voidaan käyttää 
rauhoittamaan ihoa ja häivyttämään  
sen pieniä epätäydellisyyksiä. Nerolin 
tiedetään myös edistävän rentoutumista 
ja kohottavan mielialaa.

• Edistää myönteistä mielialaa 

• Rauhoittaa ihoa

• Rentouttaa

RUUSU 
TOUCH-SEKOITUS
10 ml:n roll-on

Rose Touch tarjoaa edullisen ja  
kätevän tavan nauttia yhden  
maailman kallisarvoisimman  
eteerisen öljyn, ruusun, hyödyistä.

• Rose Touch roll-on on edullinen  
ja kätevä käyttää

• Auttaa ihoa kosteustasapainon 
säilyttämisessä ja pitää sen 
kauneimmillaan

• Sipaise kaulaan ja ranteisiin 
persoonalliseksi kukkaistuoksuksi

UUTTA!
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FAMILY ESSENTIALS -PAKKAUS

dōTERRA Family Essentials -pakkauksen 10 eteeristä öljyä ja öljysekoitusta on 
jokaisen vanhemman hyvä pitää käsillä. Koe lukemattomat tavat, joilla dōTERRA 
CPTG™-laadun eteeriset öljyt voivat auttaa sinua auttamaan perhettäsi. 

• Kymmenen 5 ml:n pulloa eteerisiä öljyjä ja öljysekoituksia
    Laventeli 

Sitruuna 
Piparminttu 
Teepuu

    Oregano 
Frankinsensi  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA on luonut valikoiman eteerisiä öljypakkauksia ja tuotesarjoja, joiden avulla eteeriset öljyt on 
helppo tuoda joka kotiin. Jokainen pakkaus sisältää tarkasti valittuja öljyjä, jotka on hellävaraisesti uutettu 
dōTERRAn tiukkojen puhtaus- ja tehovaatimusten mukaisesti kasvatetuista ja kerätyistä kasveista. Nauti 
suosikkiöljyjesi ja -sekoitustesi kohdennetuista hyödyistä yhdessä, kätevässä pakkauksessa.

PAKKAUKSET JA TUOTESARJAT

SUOSIKKI

PAKKAUKSET JA TUOTESARJAT



dōTERRA TOUCH™ -PAKKAUS

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

• Yhdeksän eteeristä öljyä ja öljysekoitusta 10 ml:n roll-on-pulloissa
   Laventeli
   Piparminttu 

Frankinsensi  

Teepuu  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Oregano          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA -PAKKAUS

Ainutlaatuinen kolmen eteerisen CPTG™-öljysekoituksen kokoelma, 
jonka dōTERRA on suunnitellut sisäiselle joogillesi. dōTERRA Anchor, 
dōTERRA Align ja dōTERRA Arise ovat täydellisiä sekoituksia elämän  
ja joogaharjoitteiden parantamiseen. Näiden sekoitusten aromit 
vakauttavat, keskittävät ja selkiyttävät mieltä jokaisella hengenvedolla 
samalla, kun vahvistat ja notkistat kehoasi.

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

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ -PAKKAUS  
SUOSIKKI

Jokainen pakkauksen hienostuneista sekoituksista sisältää CPTG™-
laadun eteerisiä öljyjä, jotka ovat tukenasi kaikkina vuorokaudenaikoina. 

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

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH 
-PAKKAUS

dōTERRA Essential Aromatics™ Touch -pakkaus sisältää kuusi 
ainutlaatuista eteeristä öljysekoitusta fraktioidussa kookosöljypohjassa. 
10 ml:n roll-on-pullot ovat käteviä ja hellävaraisia käyttää. 
Ainutlaatuiset sekoitukset tarjoavat kohdennettuja hyötyjä koko 
perheelle ja kohdealueilla päivittäin käytettyinä ovat tukena 
vuorokauden kaikkina aikoina. 

• Kuusi eteeristä öljyä ja öljysekoitusta 10 ml:n roll-on-pulloissa
    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

Raikas ja lämpimän aromikas dōTERRA 
Brave™ on täydellinen sekoitus 
virkistämään ja voimauttamaan hetkinä, 
jolloin tarvitset lisää motivaatiota.

• Sisältää villiappelsiinin, amyriksen, 
osmanthusin ja kanelin eteerisiä öljyjä 
fraktioidussa kookosöljypohjassa 

• Käytä rohkaisevaa Brave-sekoitusta 
päivän mittaan vahvistamaan 
itseluottamustasi

• Uusissa tai uudenlaisissa tilanteissa  
anna Braven rohkaista ja antaa  
lisää varmuutta

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

dōTERRA Calmer™ Levollinen sekoitus 
vahvistaa seesteistä tunnelmaa ja  
auttaa tekemään nukkumaanmenosta 
rauhallisen, miellyttävän kokemuksen. 

• Sisältää laventelia, canangaa, 
Eremophila mitchellii -öljyä ja 
roomalaista kamomillaa fraktioidussa 
kookosöljypohjassa 

• Levitä iholle edistämään rauhallisuutta  
ja levollista mielialaa 

• Käytä Calmer-sekoitusta päivän mittaan 
lisäämään levollisuutta

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

Kiireisen päivän jälkeen anna  
dōTERRA Rescuer™ Lievittävän 
sekoituksen rentouttaa. 

• Sisältää laventelia, viherminttua, 
copaibaa ja limopuuta fraktioidussa 
kookosöljypohjassa 

• Rescuerin sisältämät öljyt voivat  
auttaa lievittämään jännitystä

• Hiero hartioihin, niskaan ja selkään 
lisäämään mukavaa oloa

dōTERRA 
KIDS COLLECTION
dōTERRA Kids Collection on täydellinen ja käyttövalmis “koko keholle” tarkoitettu eteeristen öljyjen sarja, joka 
sopii sekä kokeneille että uusille käyttäjille. Sen tuella aikuiset voivat pitää huolta perheen pienimmistä 
luottavaisin mielin. 

Kehittyville mielille, kehoille ja tunteille kehitellyt ainutlaatuiset eteeriset öljysekoitukset on huolella tasapainotettu 
tarjoamaan tehokkaita hyötyjä ja olemaan silti iholle hellävaraisia.

dōTERRA KIDS COLLECTION  

Sisältö:
• Seitsemän eteeristä öljyä ja öljysekoitusta 10 ml:n roll-on-pulloissa

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

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

Päivittäiseen käyttöön sopiva dōTERRA 
Thinker™ luo positiivista ilmapiiriä, tukee 
oppimista ja parantaa luovuutta ja 
keskittymistä.

• Sisältää vetiveriaheinää, klementiiniä, 
piparminttua ja rosmariinia 
fraktioidussa kookosöljypohjassa  

• Käytä lisäämään keskittymistä 
opiskellessa tai monimutkaista  
tehtävää ratkottaessa

• Pyöräytä ranteisiin tai käsiin  
ja hengitä selkeyttämään ja 
valpastuttamaan ajatuksia

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

Ihoa rauhoittava ja mielialaa  
kohottava dōTERRA Steady™ sopii 
erinomaisesti päivittäiseen käyttöön.

• Sisältää amyrista, palsamipihtaa, 
korianteria ja magnoliaa fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

• Steady Vakauttavan sekoituksen 
pehmeä, kutsuva ja aavistuksen 
hedelmäinen tuoksu voi  
ulkoisesti käytettynä auttaa 
rauhoittamaan tunteita

• Rauhoittaa ja tasapainottaa mielialaa

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

dōTERRA Stronger™ sopii täydellisesti 
hetkiin, kun kaipaat päivääsi lisää puhtia 
tai kun et tunne olevasi parhaimmillasi.

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

• Levitä käsiin, polviin ja jalkoihin pitkän, 
kiireisen päivän jälkeen

• Antaa iholle tervettä hehkua

dōTERRA TAMER™  
RUOANSULATUSTA 
EDISTÄVÄ SEKOITUS
10 ml:n roll-on

dōTERRA Tamer™ tarjoaa CPTG™-laadun 
eteeristen öljyjen, kuten vihermintun, 
japanilaisen piparmintun ja inkiväärin 
ainutlaatuiset hyödyt dōTERRAn 
fraktioituun kookosöljyyn sekoitettuina. 
Yhdessä nämä öljyt helpottavat oloa 
raskaan aterian jälkeen. 

• Rauhoittava tuoksu voi tarjota 
kohdennettua tukea silloin, kun  
sitä eniten tarvitset

• Sopii rauhoittavaan vatsahierontaan

• Helppo levittää kohdealueille kätevän 
roll-on-applikaattorin avulla
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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, On Guard™ Eteerinen öljysekoitus, AromaTouch™ Hierontasekoitus, Deep Blue™ Lievittävä sekoitus, 
villiappelsiini, piparminttu ja fraktioitu kookosöljy. Yhtä lailla uusille käyttäjille kuin alan ammattilaisillekin sopiva 
AromaTouch Technique edustaa eteeristen öljyjen käytön ja hyötyjen uutta aikakautta.

"Rakastan Aroma Touch Techniquen jakamista ja opettamista.  Kaikki yllättyvät siitä, miten syvästi se 
rentouttaa. Ja mikä parasta, se, joka öljyjä antaa, saa niitä myös itselleen.” 
Becky B., Northampton, Iso-Britannia

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH TECHNIQUE™ -PAKKAUS
Vahvista CPTG™-laadun eteeristen öljyjen hyötyjä ottamalla 

AromaTouch Technique osaksi hyvinvointirutiiniasi. Pakkaus 

sisältää kahdeksan 5 ml:n CPTG-öljypulloa, joita käytetään 

AromaTouch Technique -hieronnassa, sekä AromaTouch 

Technique -esittelylaatikon. Pakkauksen ostaja saa itselleen 

myös dōTERRAn fraktioidun kookosöljyn.

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

™
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dōTERRA-diffuuserit ovat helppokäyttöisiä laitteita, jotka sopivat koko perheen käyttöön vaikkapa kotioloissa. 
Laitteet on suunniteltu tarjoamaan optimaalista rentoutumista ja muita erinomaisia hyötyjä. Omia eteerisiä 
CPTG™-laadun suosikkiöljyjäsi sumuttamalla voit muuttaa minkä tahansa tilan rauhalliseksi, mielialaa 
kohottavaksi keitaaksi.

DIFFUUSERIT

DIFFUUSERIT

dōTERRA VOLO™-DIFFUUSERI   UUTTA!        
Kaunis, marmorin tai onyksin värinen dōTERRA Volo™ 
-ultraäänidiffuuseri sopii erinomaisesti kaikkiin kodin tai 
työpaikan tiloihin. Volo-diffuuserin yläosa on käsityönä 
valmistettua timanttikuvioitua polyhartsikiveä. Useita 
valoasetuksia: ei valoa, lämmin ja kirkas 
oranssinkeltainen valo. 

• Yhden, kolmen ja kuuden tunnin asetukset ovat 
käytettävissä myös suurimmalla sumuasetuksella

• Pienimmällä sumuasetuksella toimii jopa 14 tuntia

dōTERRA DAWN™ AROMA- 
ILMANKOSTUTIN  
dōTERRA Dawn™-aroma-ilmankostutin on kehitetty 
tuomaan mukavuutta mihin tahansa tilaan. Älykäs 
yötoiminto pitää ilmankosteuden sopivana läpi koko  
yön ja luo näin täydellisen olosuhteen nukkumiselle.

• Toimii yhtäjaksoisesti jopa 22 tunnin ajan
• Veden ja eteeristen öljyjen lisääminen tapahtuu  

ilman kansien tai suojusten avaamista
• Erittäin hiljainen
• Kytkeytyy automaattisesti pois päältä,  

turvallinen käyttää
• Mitat: 15 x 27 cm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l

UUTTA!



PILōT™-DIFFUUSERI   

Kätevä ja siisti Pilōt™-diffuuseri sopii erinomaisesti 
pieniin tiloihin. Kompaktin kokonsa ja neutraalin 
muotoilunsa ansiosta diffuuseri sopii minne vain.

• Ladattava, joten pistorasioista ei tarvitse huolehtia
• Säädettävä neljän tunnin yhtäjaksoinen tai enintään 

kahdeksan tunnin jaksottainen diffuusio
• Valmistettu vastuullisesti ympäristöystävällisiä 

materiaaleja suosien

dōTERRA LUMO™ -DIFFUUSERI 

Muunna mikä tahansa huone rauhoittavaksi tai mielialaa 
kohottavaksi tilaksi sumuttamalla eteerisiä CPTG™-
laadun öljyjä säädettävällä, luonnon inspiroimalla 
ultraäänidiffuuserilla. Pakkaus sisältää dōTERRA 
Serenity™ Levollisen sekoituksen. 

• Seitsemän värivaloasetusta
• Säädettävä — toimii yhtäjaksoisesti 2 tai 5  

tuntia, jaksottaisesti 10 tuntia (4 minuuttia  
päällä, 4 minuuttia pois päältä)

• Riittää jopa 50 m2:n tilaan

dōTERRA PETAL™ 2.0 -DIFFUUSERI  
dōTERRA Petal™ on pieni, käyttäjäystävällinen 
diffuuseri, joka tarjoaa monenlaisia hyötyjä.  
Diffuuseri on kätevä, vakaa, kevyt ja helppo käyttää.

• Toimii yhtäjaksoisesti 2 tai 6 tuntia, jaksottaisesti  
12 tuntia (5 minuuttia päällä, 5 minuuttia pois päältä)

• Saatavana myös LED-valolla
• Ultrahieno sumu riittää jopa 33 m2:n tilaan

dōTERRA ROAM™ -DIFFUUSERI  UUTTA!

dōTERRA Roam™ -diffuuserin kuori on hiottua 
luonnonkiveä, jolloin jokainen diffuuseri on 
ainutlaatuinen. Diffuuserin muut osat on  
valmistettu ympäristöystävällisestä, kierrätetystä 
uusiomuovista, mikä korostaa laitteen yksinkertaista, 
luonnollista kauneutta. 

• Toimii myös johdottomasti akulla (latausasema 
sisältyy pakkaukseen)

• Sopii sekä yhtäjaksoiseen että jaksottaiseen (5 
minuuttia päällä, 5 minuuttia pois päältä) käyttöön

• Lempeä sumu riittää jopa 25 m2:n tilaan, vesisäiliön 
tilavuus 100 ml
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32  TUOTEOPAS

dōTERRA 
BABY 
dōTERRA Baby -tuotteet tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan pitää huolta lapsesi pehmeistä 
hiuksista ja herkästä ihosta. Tuotteet ovat varta vasten perheen pienimmille kehitettyjä.
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dōTERRA VAUVAN VAIPPAVOIDE   
60 g

Turvallinen ja tehokas dōTERRA Vauvan vaippavoide on 
helppo levittää hoitamaan herkkää ihoa ja ehkäisemään 
vaippaihottumaa. dōTERRA Vauvan vaippavoide sisältää 
ainutlaatuisen sekoituksen CPTG™-laadun laventelin, 
porkkanansiemenen ja teepuun eteerisiä öljyjä. Voide 
auttaa rauhoittamaan ihoa ja pitää sen terveen 
näköisenä. Täyteläinen Muyao-sheavoi kosteuttaa ihoa  
ja tekee sen pehmeäksi ja sileäksi. Suojaa pienokaisesi 
tällä hellävaraisella voiteella, joka on suunniteltu 
erityisesti vauvan herkälle iholle.

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

• Imeytyy helposti hoitaen ja ehkäisten 
vaippaihottumaa

• Kehitetty erityisesti vauvan herkälle iholle

dōTERRA VAUVAN HIUSTEN- JA 
VARTALONPESUAINE  
295 ml

dōTERRA Vauvan hiusten- ja vartalonpesuaine 
on turvallinen ja tehokas tapa pestä vauva päästä 
aina pikkuruisiin varpaisiin asti. Vaahtoava, silmiä 
ärsyttämätön pesuaine on valmistettu puhtaista 
ja hellävaraisista ainesosista. Rauhoittava sekoitus 
vaniljauutetta ja laventelin ja roomalaisen kamomillan 
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä jättää niin vauvan 
kuin pienten ja vähän isompienkin lasten iholle 
vastasyntyneen suloisen tuoksun. dōTERRA Vauvan 
hiusten- ja vartalonpesuaineen annostelupumppu 
on niin helppo ja kätevä käyttää, että voit rauhassa 
keskittyä pieneen kylpijään.

• Sisältää rauhoittavaa vaniljauutetta sekä laventelin ja 
roomalaisen kamomillan CPTG-laadun eteerisiä öljyjä

• Puhtaat, hellävaraiset ainesosat
• Pesee ilman kyyneliä



dōTERRA 
DEODORANTTI
dōTERRAn kehittelemät turvalliset ja tehokkaat deodorantit pitävät sinut raikkaana kuumimpanakin kesäpäivänä. 
Telmi siis lasten kanssa, kiiruhda bussipysäkille tai treenaa vaikka puolimaratonille ilman huolta.
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dōTERRA-DEODORANTTI  
SISÄLTÄÄ dōTERRA BALANCE™  
-SEKOITUSTA 
75 g

Eteeristä dōTERRA Balance™ -öljyä sisältävä 
deodorantti tarjoaa pitkään kestävää raikkautta. 
Ruokasooda suojaa aktiivisesti hajulta ja tapioka  
sitoo kosteutta. 

• Sisältää kuusen, kamferinlehtien, frankinsensin, 
sinisen pietaryrtin, sinisen kamomillan ja 
osmanthusin CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä

• Tapiokatärkkelys sitoo kosteutta ja auttaa pitämään 
olon raikkaana ja kuivana koko päivän

• Ruokasooda auttaa neutraloimaan ja estämään hajuja

dōTERRA-DEODORANTTI  
SISÄLTÄÄ CITRUS BLISS™ -SEKOITUSTA 
75 g

Eteeristä Citrus Bliss™ -sekoitusta sisältävän 
deodorantin eteeriset öljyt, hajuilta aktiivisesti 
suojaava ruokasooda ja kosteutta sitova tapioka 
pitävät olon raikkaana pitkään.

• Sisältää villiappelsiinin, sitruunan, greipin, limen, 
mandariinin, tangeriinin, klementiinin ja bergamottin 
kuorista uutettuja CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä

• Tapiokatärkkelys sitoo kosteutta ja auttaa pitämään 
olon raikkaana ja kuivana koko päivän

• Ruokasooda auttaa neutraloimaan ja estämään hajuja

dōTERRA-DEODORANTTI  
SISÄLTÄÄ DOUGLASKUUSTA JA  
KREIKKALAISTA APPELSIINIA 
75 g

Hellävarainen deodorantti sisältää dōTERRAn 
douglaskuusen ja kreikkalaisen appelsiinin  
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä. Eteerisiin öljyihin 
yhdistetty magnesium neutraloi aktiivisesti  
hajuja kosteutta imevän tapiokan tarjotessa 
pitkäkestoista raikkautta.

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

• Tapiokatärkkelys sitoo kosteutta ja auttaa pitämään 
olon raikkaana ja kuivana aamusta iltaan

• Magnesium neutraloi hajuja
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KASVISKAPSELIT 
160 kapselia

Käytä eteerisiä öljyjä juuri niin kuin 
haluat helposti ja nopeasti imeytyvillä 
kasviskapseleilla.

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

• Valmistettu inerteistä kasvipohjaisista 
ainesosista

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

FRAKTIOITU KOOKOSÖLJY 
115 ml

Ihanteellinen eteeristen öljyjen ulkoiseen 
käyttöön. 

• Höyhenenkevyt, pehmentävä koostumus
• Liukenee täydellisesti eteerisiin öljyihin; 

hajuton, väritön ja tahraamaton

dōTERRA SPA  
KÄSI- JA VARTALOVOIDE 
200 ml

Hemmottele ihoasi dōTERRA SPA käsi- ja 
vartalovoiteella — kevyt, rasvaton koostumus sisältää 
jojoban ja macadamian siemenöljyjä, murumurun ja 
cupuassun siemenvoita sekä ravitsevia kasviuutteita.

• Sekoita oman eteerisen lempiöljysi kanssa ja nauti 
aromaattisesta kokemuksesta

• Auringonkukan ja macadamian siemenöljyt 
tunnetaan niiden poikkeuksellisista kosteuttavista 
ominaisuuksista ja kyvystä sitoa kosteutta ihoon

ETEERINEN KÄYTTÖ
CPTG™-laadun eteeristen öljyjen hyödyt voidaan saada käyttöön monin eri tavoin. dōTERRA haluaa helpottaa 
eteeristen öljyjen käyttöä eri muodoissa tarjoamalla ihmisille laadukkaita tuotteita, joita voidaan käyttää 
sekä perinteisin ja jopa historiallisin tavoin, että diffuusereiden kaltaisten modernien laitteiden avulla. 
Erilaiset käyttötavat voivat tehdä jokaisen öljyn käyttämisestä ainutlaatuisen, jännittävän kokemuksen. 
Muista noudattaa käyttösuosituksia.

dōTERRA SPA 
KÄSI- JA VARTALOVOIDE, 
KOLMEN TUOTTEEN PAKKAUS 
kolme 200 ml:n tuubia

ETEERINEN KÄYTTÖ



CORRECT-X™- 
ETEERINEN VOIDE 
15 ml

Correct-X™ on monikäyttöinen voide,  
joka rauhoittaa ja puhdistaa ihoa sen 
toipuessa päivän rasituksista. Voide ei 
sisällä mineraaliöljyä tai säilöntäaineita,  
ja on siksi hellä myös herkälle iholle.

• Turvallinen ja helppo käyttää
• Sisältää frankinsensin, italianolkikukan, 

teepuun, setripuun ja laventelin 
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä

HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTI
Eteeriset dōTERRA-öljyt auttavat ratkaisemaan tavanomaisia hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja ovat samalla 
miellyttäviä käyttää. Jokainen dōTERRA-tuote pyrkii ravitsemaan ihoa ja tukee näin tavoitteiden saavuttamista.

INKIVÄÄRIPASTILLIT   
30 pastillia

dōTERRA Inkivääripastillien avulla pääset 
nauttimaan eteerisen, CPTG™-laadun 
inkivääriöljyn hyödyistä suussa sulavassa 
muodossa. Inkiväärin makeaan 
mausteisuuteen on sekoitettu ripaus 
eteeristä sitruunaöljyä lisämauksi  
ja -hyödyksi. 

• Kätevä, hyvänmakuinen imeskelypastilli
• Tarjoaa eteeristen sitruuna- ja 

inkivääriöljyjen hyödyt
• Helppo ottaa mukaan matkalle tai pitää 

käden ulottuvilla ja nauttia tarvittaessa
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dōTERRA AIR™ -TUOTTEET
Syvään hengittäminen puhdistaa, vapauttaa ja virkistää. Se kohottaa mielialaa ja antaa keholle lisää energiaa. Se 
on elämän edellytys ja merkki elinvoimaisuudesta. dōTERRA Air™ -sekoituksen ainutlaatuiset eteeriset öljyt 
auttavat ylläpitämään vapaiden hengitysteiden ja helpon hengittämisen tunnetta ja pitävät olosi mukavana läpi 
koko vuoden. 



dōTERRA AIR™
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Tällä minttuisella, elvyttävällä sekoituksella  
on rauhoittava vaikutus ulkoisesti käytettynä.  
dōTERRA Airin sisältämät öljyt viilentävät  
ja virkistävät kehoa, ja tarjoaa avonaisten  
ilmateiden tunteen. 

• Sisältää laakerinlehden, piparmintun, 
eukalyptuksen, teepuun, sitruunan, ravensaran  
ja kardemumman eteerisiä öljyjä

• Voi auttaa lievittämään eri vuodenaikoihin  
liittyviä haasteita

• Edistää levollista unta

Katso dōTERRA Air Touch sivulla 20

dōTERRA AIR™ -PASTILLIT 
30 pastillia

Hyvänmakuinen imeskelypastilli tarjoaa dōTERRA 
Air™ -sekoituksen valittujen CPTG™-laadun 
eteeristen öljyjen hyödyt kätevässä muodossa.

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

• Nopea ja siisti vaihtoehto dōTERRA  
Air -sekoitukselle

• Pidä mukana käsi- tai matkalaukussa  
ja käytä tarvittaessa

dōTERRA AIR™ -PUIKKO 
12,5 g

dōTERRA Air™ -puikko on käytössä kätevä ja helppo, 
ja imeytyy nopeasti. Se tarjoaa ainutlaatuisen tavan 
nauttia dōTERRA Air eteerisen öljysekoituksen 
hyödyistä milloin ja missä vain.

• Virkistää
• Viilentää ja rauhoittaa
• Nopea ja kätevä käyttää
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DEEP BLUE™ -TUOTTEET
Rauhoittava Deep Blue™ on ainutlaatuinen sekoitus lamosalalin, kamferin, piparmintun, tuoksuilangian, 
italianolkikukan, sinisen pietaryrtin, sinikamomillan ja osmanthusin CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä. Voiteena, 
roll-onina tai lisäravinteena nautittuna Deep Blue tarjoaa rauhoittavia, kohdennettuja hyötyjä.

DEEP BLUE -TUOTTEET



DEEP BLUE™ -VOIDE
RAUHOITTAVA VOIDE
120 ml

Deep Blue™ Lievittävää sekoitusta sisältävä Deep Blue 
-voide on erityisesti urheilijoiden suosiossa.

• Sisältää eteeristä Deep Blue -alkuperäisöljysekoitusta 
ja muita tehokkaita ainesosia

• Kehitetty rauhoittamaan, rentouttamaan ja 
lievittämään ongelma-alueita

• Ihoa kosteuttavat ainesosat jättävät ihon pehmeäksi 
ilman rasvaista tunnetta

DEEP BLUE™ -VOIDENÄYTTEET 
 kymmenen 2 ml:n näytettä

Koe Deep Blue™ -voiteen kohdennetut hyödyt kätevän 
10 kappaleen näytepakkauksen avulla. Näytteiden 
avulla voit jakaa voiteen rauhoittavaa voimaa 
urheilutapahtumissa, salilla tai missä vain.

• Sisältää Deep Blue Lievittävää sekoitusta
• Kätevä jakaa ja käyttää

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 kasviskapselia

Nyt Deep Blue™ on saatavana myös tehokkaita 
polyfenoleja sisältävänä ravintolisänä.

• Sisältää patenttia odottavaa Boswellia-uutetta
• Sisältää alkuperäistä, standardoitua inkivääri-, 

kurkumiini- ja resveratroliuutetta sekä muita 
polyfenoleja, jotka rauhoittavat ja helpottavat oloa

DEEP BLUE™  SUOSIKKI

LIEVITTÄVÄ SEKOITUS
5 ml | 10 ml roll-on

Toisiaan täydentäviä CPTG™-laadun  
eteerisiä öljyjä sisältävä Deep Blue™ tuntuu iholle 
levitettynä lämpönä ja mukavana kihelmöintinä.

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

• Käytä rauhoittavassa hieronnassa

Katso Deep Blue Touch sivulla 20
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dōTERRA SERENITY™ -TUOTTEET
dōTERRA Serenity™ on rauhoittava ja seesteisyyttä ja rentoutumista edistävä öljysekoitus. Sekoituksen levolliset 
vaikutukset tuntuvat välittömästi. dōTERRA Serenity on yhdistelmä eteerisiä öljyjä, jotka tunnetaan niiden 
jännitystä lievittävistä ja tunteita rauhoittavista ominaisuuksista. 



dōTERRA SERENITY™ -PEHMYTKAPSELIT
RESTFUL COMPLEX
60 kasvipohjaista pehmytkapselia

dōTERRA Serenity™ -pehmytkapselit tarjoavat helpon tavan 
nauttia dōTERRA Serenity Levollisen sekoituksen tehosta. 
Vegaanisissa kapseleissa sitruunamelissan, kärsimyskukan  
ja kamomillan uutteet on yhdistetty eteerisen laventeliöljyn  
ja L-teaniinin lukuisiin tunnettuihin hyötyihin.

• Kasvipohjainen pehmytkapseli
• Nauti dōTERRA Serenity Levollisen sekoituksen hyödyistä 

kätevässä pehmytkapselissa

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

dōTERRA SERENITY™
LEVOLLINEN SEKOITUS
15 ml

dōTERRA Serenity™ rauhoittaa tunteita ja vahvistaa rauhan ja 
hyvinvoinnin tuntemuksia.

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

• Rentouttaa ja luo puitteet levollisille yöunille
• Ulkoisesti käytettäessä Serenity vaikuttaa välittömästi
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ON GUARD™ -TUOTTEET
On Guard™ on yksi dōTERRAn suosituimmista ja monikäyttöisimmistä eteerisistä öljysekoituksista. 
Villiappelsiinin, neilikan, kanelin, eukalyptuksen ja rosmariinin eteeriset öljyt muodostavat ainutlaatuisen 
yhdistelmän, jonka vaikuttavat ainesosat suojaavat tehokkaasti kotia ja kehoa. On Guard -sarjan tuotteet 
tarjoavat erilaisia käteviä tapoja tehokkaiden hyötyjen saamiseen.

ON GUARD™ -SUUVESI   
473 ml

On Guard™ -sekoituksen CPTG™-laadun 
villiappelsiini, neilikka, kaneli, eukalyptus, 
rosmariini ja mirha pitävät suun ja  
hampaat puhtaina. 

• Alkuperäisen On Guard eteerisen 
öljysekoituksen villiappelsiini, neilikka, 
kaneli, eukalyptus ja rosmariini puhdistavat 

• Miswak-uute auttaa pitämään hampaat 
puhtaina ja estää plakin muodostumista

• Käytä On Guard -suuvettä pitämään 
hampaat ja ikenet puhtaina

ON GUARD™ PUHDISTAVA 
KÄSISUIHKE   
27 ml

On Guard™ puhdistava käsisuihke puhdistaa 
kädet erittäin hienojakoisella ja nopeasti 
kuivuvalla sumulla. Kätevä suihke sopii 
erinomaisesti aktiivisille perheille ja mukaan 
matkalle, kouluun tai töihin. 

• Sisältää kosteuttavaa omenauutetta  
• Eteerisessä On Guard -öljysekoituksessa  

on virkistävän sitruksinen ja  
mausteinen tuoksu

• Suihkauta lentokoneen käsinojiin ja 
tarjotinpöytään matkustaessasi  

• Käytä joogamaton tai kuntosalilaitteiden 
puhdistamiseen ennen käyttöä

ON GUARD -TUOTTEET



ON GUARD™ -PASTILLIT 
30 pastillia

Kurkkupastillit ovat hyvänmakuisia ja käteviä käyttää.

• Helppo pitää käden ulottuvilla ja nauttia 
tarvittaessa

• Sisältää On Guard™ eteeristä öljysekoitusta
• Valmistettu orgaanisesta ruokosokerista ja 

tummasta riisisiirapista

ON GUARD™ -HAMMASTAHNA 
113 g

Eteerinen On Guard™ -öljysekoitus puhdistaa 
hampaat tarjoten samalla myös muita hyötyjä.

• Ei sisällä fluoria
• Eteerinen piparminttuöljy ja alkuperäinen  

On Guard -sekoitus jättävät hengityksen 
kanelin- ja mintunraikkaaksi

 
ON GUARD™  
-HAMMASTAHNANÄYTTEET 
kymmenen näytettä, 2 g/kpl

ON GUARD™+ -PEHMYTKAPSELIT 
60 kasvipohjaista pehmytkapselia

On Guard™+ -pehmytkapselit ovat yhdistelmä 
alkuperäistä On Guard -sekoitusta sekä 
mustapippurin, oreganon ja sitruunamelissan 
eteerisiä öljyjä.

ON GUARD™  SUOSIKKI  
ETEERINEN ÖLJYSEKOITUS 
15 ml

Uskomattomien hyötyjensä ansiosta On Guard™  
on yksi dōTERRAn suosituimmista sekoituksista  
ja välttämättömyys joka kotiin. 

Katso On Guard Touch sivulla 21

ON GUARD™  
-PUHDISTUSAINETIIVISTE 
355 ml

On Guard™ -öljysekoitusta sisältävä On Guard 
-puhdistusainetiiviste on todellinen tehopuhdistaja.

• Se puhdistaa kodin pinnat tehokkaasti ilman 
lisättyjä säilöntäaineita

• Sisältää kasvipohjaisia johdannaisia sekä  
eteeristä On Guard -öljysekoitusta

ON GUARD™ -HELMET 
125 helmeä

On Guard™ -helmet sisältävät dōTERRAn 
villiappelsiinin, neilikan, kanelin kuoren, 
eukalyptuksen ja rosmariinin eteerisiä öljyjä  
pienissä kasvipohjaisissa helmissä, jotka  
maistuvat hyvältä ja liukenevat suussa.

• Tarjoaa kätevän tavan eteerisen On Guard 
-öljysekoituksen ainutlaatuisten hyötyjen 
saamiseen

• Hyvänmakuinen annos villiappelsiinin, neilikan, 
kanelin kuoren, eukalyptuksen ja rosmariinin 
eteerisiä öljyjä

ON GUARD™ -PYYKINPESUAINE 
947 ml

On Guard™ -pyykinpesuaine on On Guard  
Suojaavaa sekoitusta ja bioentsyymejä sisältävä 
6X-pesuainetiiviste, joka irrottaa tahrat ja  
tekee pyykistä hohtavan puhdasta.

• Sisältää 10 ml eteeristä On Guard -öljyä
• Sisältää luonnollisia bioentsyymejä 

ainutlaatuisena yhdistelmänä
• Pullollisella pesee 64 koneellista pyykkiä

ON GUARD™ VAAHTOAVA  
KÄSISAIPPUA 
473 ml

On Guard™ vaahtoava käsisaippua puhdistaa kädet 
samalla kun sen sisältämät virkistävät eteeriset  
öljyt jättävät käsiin puhtaan, sitruksisen tuoksun. 

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

• Sisältää dōTERRAn ainutlaatuista eteeristä  
On Guard -sekoitusta

 
ON GUARD™ VAAHTOAVA 
KÄSISAIPPUA, KAKSI 
ANNOSTELIJAA     
473 ml käsisaippua, 2 annostelijaa

 
TÄYTTÖPAKKAUS 
473 ml käsisaippua

 
KAKSI TÄYTTÖPAKKAUSTA 
kaksi 473 ml:n käsisaippuaa
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Terve, hehkuva iho
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ on ainutlaatuinen sarja ihonhoitotuotteita, jotka ravitsevat ja kosteuttavat ihoa auttaen häivyttämään 
ikääntymisen näkyviä merkkejä. Veráge hyödyntää edistynyttä kasvitekniikka, joka auttaa pitämään lipidit 
optimaalisessa tasapainossa – samassa, joka löytyy terveestä, nuorelta näyttävästä ihosta. Jokainen tuote 
koostuu todellisista maan lahjoista: ravitsevista kasviuutteista, puhtaista ja tehokkaista CPTG™-laadun 
eteerisistä öljyistä sekä valituista luonnollisista ainesosista. dōTERRA Veráge -ihonhoitosarja antaa tuloksia, 
jotka voit nähdä ja tuntea.

IHONHOITO



VERÁGE™-PUHDISTUSAINE 
60 ml

Veráge™-puhdistusaine jättää ihon puhtaaksi  
ja pehmeäksi samalla kun sen raikas, yrttinen  
tuoksu energisoi aisteja. 

• Villiappelsiini ja basilika tunnetaan niiden 
puhdistavista vaikutuksista

• Teepuu puhdistaa ja elvyttää ihoa

VERÁGE™-KASVOVESI 
50 ml

Veráge™-kasvovesi sisältää CPTG™-laadun eteerisiä 
öljyjä ja ravitsevia kasviuutteita, jotka edistävät ihon 
kiinteyttä, sävyä ja sileyttä – missä ja milloin tahansa. 

• CPTG-laadun eteeristen öljyjen ja kasviuutteiden 
yhdistelmä raikastaa, kiinteyttää ja tasoittaa ihoa 
ja jättää sen ihanan pehmeäksi

• Veráge-ihonhoito-ohjelman toisena vaiheena 
käytettävä kasvovesi valmistaa ihoa Veráge 
Kosteuttavan seerumin ja Veráge-kosteuttajan 
pehmentäville ainesosille

• Helppo levittää sumuttamalla

VERÁGE™ IMMORTELLE 
 KOSTEUTTAVA SEERUMI 
15 ml

Koe Veráge™ Immortelle Kosteuttavan seerumin 
ikääntymistä uhmaavat vaikutukset. Tämä tehokas 
CPTG™-laadun eteeristen öljyjen ja edistyneen 
kasvitekniikan yhdistelmä edistää optimaalista 
lipiditasapainoa ja pitää ihon nuorekkaan näköisenä.

• Antaa iholle hehkua hyödyntämällä suositun 
dōTERRA Salubelle™ -sekoituksen CPTG-laadun 
eteerisiä öljyjä

• Tavallisia kosteusvoiteita tehokkaampi 
lipidiyhdistelmä sisältää lipidejä, joita  
nuoressa ihossa on luonnostaan runsaasti

VERÁGE™-KOSTEUTTAJA 
30 ml

Kaikille ihotyypeille sopiva, syväkosteuttava ja ihoa 
ravitseva Veráge™-kosteuttaja on yhdistelmä 
pelargonin ja katajanmarjan CPTG™-laadun eteerisiä 
öljyjä, jasmiini- ja tyrniabsoluuttia sekä kasviuutteita.

• Tyrni ja sheavoi ravitsevat ja silottavat ihoa

VERÁGE™-IHONHOITOSARJA 
Veráge™-sarjan puhdistusaine, kasvovesi, 
Immortelle Kosteuttava seerumi ja kosteuttaja 
kaunistavat ihoa ja tekevät siitä terveen näköisen. 

VERÁGE-AINESOSIEN KLIINISESTI TUETUT HYÖDYT
•  Tasoittavat ihon pintaa
•  Häivyttävät ihon pieniä epätäydellisyyksiä
•  Antavat iholle nuorekasta hehkua
•  Häivyttävät ihohuokosia
•  Tasoittavat ihon sävyeroja
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IHONHOITO

YARROW|POM -TUOTTEET
Siankärsämön eteerisen öljyn ja kylmäpuristetun granaattiomenan siemenöljyn yhteisvaikutus lisää elinvoimaisuutta 
ja ihon tervettä hehkua ainutlaatuisella tavalla. dōTERRA Yarrow|Pom -tuotteet – Yarrow|Pom Aktiivinen 
kasviperäinen yhdistelmä ja Yarrow|Pom Uudistava vartaloseerumi – perustuvat eteerisen kärsämö-öljyn ja 
granaattiomenan siemenöljyn hyödyille. Yarrow|Pom -tuotteet luottavat kasvien voimaan ja edistävät tehokkaasti 
hyvinvointia. Tämä tieteellisesti kehitetty tuotesarja tarjoaa kiehtovan, tuoreen näkökulman kauneudenhoitoon.
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YARROW|POM 
AKTIIVINEN KASVIPERÄINEN YHDISTELMÄ
30 ml

Yarrow|Pom on taidokkaasti valmistettu sekoitus 
eteeristä kärsämö-öljyä ja kylmäpuristamalla saatua 
granaattiomenan siemenöljyä, jolla on sekä ihoa että 
tunteita rauhoittava vaikutus.

• Käytä ihonhoitorutiinisi osana ihon terveyden ja 
nuorekkuuden edistämiseen tai ihon pienten 
virheiden häivyttämiseen 

• Lisää kosteusvoiteesi joukkoon tehostamaan  
voiteen kosteuttavaa vaikutusta

• Käytä rauhoittavassa hieronnassa

YARROW|POM  
UUDISTAVA VARTALOSEERUMI
100 ml

Ylellisen silkkinen Yarrow|Pom Uudistava 
vartaloseerumi on täynnä voimakkaita bioaktiivisia 
yhdisteitä, jotka tarjoavat parasta ihonhoitoa 
ja kauneutta. Eteerinen siankärsämö-öljy ja 
kylmäpuristettu granaattiomenan siemenöljy toimivat 
synergisesti tehden ihosta terveen näköisen. Seerumi 
sisältää myös roomalaisen kamomillan, yuzun, 
piparmintun ja canangan CPTG™-laadun eteerisiä 
öljyjä. Jojoban, auringonkukan ja rypäleensiementen 
öljyt syväkosteuttavat ihoa. Kahvinsiemenuute ja 
granaattiomenan esterit kirkastavat ja antavat iholle 
tervettä hehkua päästä varpaisiin.

• Eteerinen siankärsämö-öljy saa ihon  
näyttämään terveeltä

• Jojoban, auringonkukan, avokadon ja 
rypäleensiementen öljyt kosteuttavat ihoa

• Kahvinsiemenuute hoitaa ihoa ja antaa sille sileyttä
• Yarrow|Pom Uudistava vartaloseerumi on täynnä  

voimakkaita bioaktiivisia yhdisteitä



KASVOJENPUHDISTUSAINE 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care 
-kasvojenpuhdistusaine on suunniteltu 
päivittäiseen käyttöön aamuin ja illoin. 
Luonnolliset puhdistavat aineet natriumkokoyyli-
isetionaatti ja steariinihappo poistavat 
epäpuhtaudet hellävaraisesti ja jättävät ihon 
puhtaaksi, raikkaaksi ja sileäksi. Virkistävästä 
aromistaan tunnetut, CPTG™-laadun eteeriset 
teepuu- ja piparminttuöljyt tekevät 
kokemuksesta entistä miellyttävämmän.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care -ihonhoitotuotteet on suunniteltu pitämään ihosi nuorekkaan tuntuisena ja 
näköisenä, terveenä ja upeana. Tuotteet maksimoivat huolellisesti valittujen CPTG™-laadun eteeristen 
öljyjen tehon hyödyntäen modernia kasviteknologiaa ja luonnon omia uutteita. Häivytä ja torju ikääntymisen 
näkyviä merkkejä dōTERRA Essential Skin Care -tuotteilla.

VIRKISTÄVÄ KUORINTA 
70 g

Raikasta ja uudista ihoa dōTERRA Virkistävällä 
kuorinnalla. Essential Skin Care -tuotesarjaan 
kuuluva kuorinta-aine sisältää greipin ja 
piparmintun CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä, jotka 
tekevät kuorinnasta virkistävän, aromaattisen 
kokemuksen. Jojobaesterit kiillottavat ihoa 
mandariiniuutteen, jasmiiniuutteen ja 
isotakiaisuutteen tasoittaessa ja antaessa  
sille kosteutta.

IHOA KIINTEYTTÄVÄ SEERUMI 
30 ml

dōTERRA Ihoa kiinteyttävä seerumi sisältää 
frankinsensin, havaijin santelipuun ja mirhan 
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä, ja on tieteellisesti 
kehitetty kosteuttamaan ihoa samalla, kun se 
häivyttää ihon pieniä epätäydellisyyksiä. Ihoa 
kiinteyttävä seerumi kiristää ja tasoittaa ihoa 
luonnollisilla uutteilla ja muilla huolellisesti 
valituilla ainesosilla, joiden on tieteellisesti 
todistettu auttavan kiinteämmän ja nuoremman 
näköisen ihon saavuttamisessa. 

IHONHOITO



HUOKOSIA HÄIVYTTÄVÄ 
KASVOVESI 
118 ml

dōTERRAn Huokosia häivyttävän kasvoveden 
eteeriset laventelin, tuoksuilangian ja 
kamomillasaunion CPTG™-laadun eteeriset 
öljyt häivyttävät huokosia ja tasoittavat 
ihoa. Innovatiiviset hedelmä- ja kasviuutteet 
tasapainottavat ja kosteuttavat ihoa antaen 
sille tervettä hehkua.

ANTI-AGING-KOSTEUSVOIDE 
50 ml

Olitpa minkä ikäinen tahansa, ihosta 
huolehtiminen on tärkeää. dōTERRA 
Anti-aging-kosteusvoide voi auttaa. 
Kosteusvoiteessa modernit ainesosat on 
yhdistetty laventelin, jasmiinin, pelargonin 
ja frankinsensin CPTG™-laadun eteerisiin 
öljyihin. Yhdessä ne auttavat tekemään ihosta 
pehmeän ja terveen näköisen ja tuntuisen.

KIRKASTAVA GEELI 
30 ml

Bergamottin, katajanmarjan ja 
sitruunamelissan CPTG™-laadun eteeriset 
öljyt, kasviuutteet, vitamiinit ja nykyaikainen 
teknologia on valjastettu kirkastamaan ja 
tasoittamaan ihoa. dōTERRA Kirkastava geeli 
kirkastaa ihoa hellävaraisesti mutta tehokkaasti 
häivyttämällä laikkuja ja hyperpigmentaatiota 
ilman monissa vastaavissa tuotteissa 
käytettyjä kovia kemikaaleja. Voidaan  
levittää koko kasvoille tai kohdistetusti  
ongelma-alueille.

ANTI-AGING-
SILMÄNYMPÄRYSVOIDE 
15 ml

dōTERRA Anti-aging-silmänympärysvoide 
yhdistää kliinisesti tutkitut ainesosat 
frankinsensin, tuoksuilangian ja sinisen 
pietaryrtin CPTG™-laadun eteerisiin öljyihin 
kohdistaen voimansa silmien herkällä iholla 
näkyviin ikääntymisen merkkeihin ja silottaen 
ryppyjä ja uurteita. Innovatiivinen koostumus 
kosteuttaa ja tasoittaa ihoa ja antaa sille 
kimmoisuutta. Ainutlaatuinen teräskuulalla 
varustettu applikaattori viilentää ja hieroo 
silmänalusia vähentäen turvotusta samalla, kun 
se hellävaraisesti levittää voidetta kohdealueelle.

KOSTEUTTAVA VOIDE 
48 g

Syväkosteuttava dōTERRA Kosteuttava voide  
on täynnä ihoa pehmentäviä aineita, jotka 
kosteuttavat syvältä samalla ihoa raviten. 
Kosteuttava voide häivyttää ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä ja auttaa ihoa uudistumaan 
pitäen sen nuoren näköisenä. Koostumuksen 
sisältämät aktiiviset ainesosat kosteuttavat 
syvältä, mutta eivät jätä ihoa öljyisen tuntuiseksi. 
Huolella valitut ainesosat elvyttävät ihoa ja 
auttavat häivyttämään pieniä epätäydellisyyksiä. 
Käytä aamuin illoin.

SALUBELLE™ 
KAUNEUSSEKOITUS 
10 ml roll-on

Tämä alkuperäissekoitus on yhdistelmä 
harvinaisia eteerisiä öljyjä, joita on käytetty 
kautta aikojen niiden kaunistavien vaikutusten 
vuoksi. Salubelle™ Kauneussekoitus on kehitetty 
tukemaan ihoa ja häivyttämään ikääntymisen 
mukanaan tuomia merkkejä. Ainutlaatuiset 
eteeriset öljyt on huolella valittu niiden ihoa 
hyödyttävien vaikutusten vuoksi. Kätevän 
roll-on-applikaattorin ansiosta Salubelle-
sekoitusta on helppo levittää kasvoille,  
kaulalle ja dekolteelle. 

• Auttaa häivyttämään ihon pieniä 
epätäydellisyyksiä

• Tekee ihosta nuorekkaamman näköisen
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ on kolmivaiheinen, synergistinen ohjelma, jossa tuotteet tehostavat toistensa vaikutusta 
puhdistaen ihoa ja kosteuttaen sitä kosteustasapainon ylläpitämiseksi. HD Clearin luonnon kasviuutteista 
valmistetut ainesosat ovat hellävaraisia ja ihoa rauhoittavia, mutta samalla hyvin tehokkaita. HD Clearin 
päivittäinen käyttö auttaa häivyttämään ihon pieniä epätäydellisyyksiä, kirkastaa ja tasoittaa ihoa, ja antaa 
sille tervettä hehkua. HD Clear tarjoaa luonnollisen ratkaisun kaikenikäisten iho-ongelmiin.

IHONHOITO



HD CLEAR™ ULKOISESTI 
KÄYTETTÄVÄ SEKOITUS 
10 ml roll-on

HD Clear™ Ulkoisesti käytettävä sekoitus hoitaa 
kaiken ikäisten ihoa antaen sille kirkkautta  
ja sileyttä. Mustakuminan siemenöljyä ja 
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä sisältävä 
koostumus sopii käytettäväksi kasvojen  
ja kehon kohdealueilla. 

• Ainutlaatuinen sekoitus mustan kuminan 
siemenöljyä sekä kamferipuun, teepuun, 
eukalyptuksen, pelargonin ja litsin CPTG-
laadun eteerisiä öljyjä

• Antaa iholle kirkkautta ja tekee siitä  
sileän ja puhtaan tuntuisen

HD CLEAR™  
-KASVOJENPESUVAAHTO 
50 ml

HD Clear™ -kasvojenpesuvaahto tarjoaa 
täydellisen ratkaisun kaiken ikäisten  
iho-ongelmiin.

• Teepuu tunnetaan sen ihoa puhdistavista 
vaikutuksista

• Erityinen leväuute auttaa kosteuttamaan ihoa

HD CLEAR™ -KASVOVOIDE 
50 ml

HD Clear™ -kasvovoide on kevyt, rasvaton 
kosteusvoide, joka imeytyy nopeasti ja auttaa 
häivyttämään ihon pieniä epätäydellisyyksiä 
aamusta iltaan. Kasviuutteita ja CPTG™-
laadun eteerisiä öljyjä sisältävä ainutlaatuinen 
koostumus tasoittaa ja kirkastaa ihoa ja 
kosteuttaa sitä juuri oikealla tavalla. 

• Ainutlaatuinen sekoitus mustan kuminan 
siemenöljyä sekä kamferipuun, teepuun, 
eukalyptuksen, pelargonin ja litsin CPTG-
laadun eteerisiä öljyjä

• Luonnollisista lähteistä saadut aminohapot 
tasoittavat ihon pintaa

HD CLEAR™ -PAKKAUS 

HD Clear™ -pakkauksen kasvojenpesuvaahto, 
ulkoisesti käytettävä sekoitus ja kasvovoide 
kaunistavat ihoa ja ylläpitävät sen tasapainoa.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA -tuotesarjan eteerisiä öljyjä sisältävät tuotteet luovat kotiin aromaattisen kylpyläelämyksen. 
Jokainen tuote on huolella kehitetty luonnollisista ainesosista, jotka jättävät ihon pehmeäksi, sileäksi ja 
raikkaaksi koko päivän ajaksi.

KOSTEUTTAVA PALASAIPPUA 
113 g

dōTERRA SPA Kosteuttava palasaippua on ainutlaatuinen yhdistelmä 
vaahtoa, tuoksua, tuntua ja puhdistustehoa. Koe puhdistava ja täyteläisen 
aromaattinen kylpyläelämys alkuperäisellä dōTERRA-palasaippualla.

• Eteerinen bergamottiöljy puhdistaa ja rauhoittaa ihoa
• Greipin energisoiva tuoksu kohottaa mielialaa
• Jojoban siemenöljy syväkosteuttaa
• Säilytä käden ulottuvilla kylpyammeen vieressä

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena.

CITRUS BLISS™ VIRKISTÄVÄ PALASAIPPUA   
113 g

Citrus Bliss™ Virkistävä palasaippua puhdistaa tehokkaasti ja virkistää 
mieltä antaen päivääsi lisäenergiaa. Citrus Bliss -öljysekoituksen aromi  
on ainutlaatuinen, harmoninen ja mielialaa kohottava. 

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

• Auringonkukkavahahelmien ja appelsiininkuorijauheen luonnollisesti 
kuoriva vaikutus pehmentää, silottaa ja elvyttää ihoa 

• Kasvipohjainen glyseriini kosteuttaa ja sitoo kosteutta ja tekee vaahdosta 
ihanan pehmeää

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena.

SERENITY™-PALASAIPPUA   
113 g

dōTERRA SPA Serenity™ -palasaippua on ainutlaatuinen yhdistelmä 
vaahtoa, tuoksua, tuntua ja puhdistustehoa. dōTERRA Serenity  
Levollisen sekoituksen ansiosta saippuan tuoksu on ihanan  
rauhoittava ja rentouttava.

• Eteerinen dōTERRA Serenity -öljysekoitus luo rauhoittavaa tunnelmaa
• Jojoban siemenöljy imeytyy nopeasti ja syväkosteuttaa ihoa
• Kasvipohjainen glyseriini kosteuttaa ja sitoo kosteutta ja tekee vaahdosta 

ihanan pehmeää
• Aloen lehtimehu kosteuttaa, rauhoittaa ja pehmentää ihoa
• Luonnon kaoliinisavi antaa saippualle sen kauniin laventelinsinisen värin

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena.

BALANCE™-PALASAIPPUA  UUTTA!  
113 g

dōTERRA Balance™ -palasaippuan sisältämä dōTERRA Balance 
Tasapainottava sekoitus rauhoittaa ja tasapainottaa. Ainutlaatuisen, 
eteerisiä mustakuusen, kamferipuun, frankinsensin, sinisen pietaryrtin ja 
kamomillasaunion CPTG™-laadun öljyjä sisältävän palasaippuan tuoksu on 
lämpimän puinen.  

• Afrikkalainen mustasaippua ja sheapähkinävoi, kookosöljy, palmuydinöljy 
ja kaakaonkuori jättävät ihon kosteutetun tuntuiseksi

• Pehmentävänä ainesosana käytetty auringonkukkaöljy kosteuttaa  
ja uudistaa ihoa

• Sisältää eteerisiä mustakuusen, kamferipuun, frankinsensin, sinisen 
pietaryrtin ja kamomillasaunion CPTG-laadun öljyjä

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ -KÄSIVOIDE 
75 ml

Kevyt, hoitavia pehmentäviä aineita ja luonnon 
kasviuutteita sisältävä koostumus auttaa pitämään 
ihon terveenä ja kosteutettuna. Mielialaa kohotta-
vasta vaikutuksestaan tunnetun Citrus Bliss™ 
-sekoituksen ansiosta voiteella on myös energisoiva 
ja virkistävä vaikutus.

• Rasvaton, kosteuttava koostumus
• Auringonkukan ja macadamian siemenöljyt 

tunnetaan niiden poikkeuksellisista kosteuttavista 
ominaisuuksista ja kyvystä sitoa kosteutta ihoon

• Kätevä koko, helppo ottaa matkalle mukaan tai 
käyttää kotona tai töissä

DETOXIFYING MUTANAAMIO 
113,4 g

Hemmottele ihoasi maan lahjoilla: eteerisillä 
CPTG™-laadun öljyillä, savella, puhdistavilla 
kivennäisillä ja ravitsevilla kasviperäisillä aineilla. 

• Sisältää mirhan, katajanmarjan ja greipin eteerisiä 
öljyjä, jotka tunnetaan niiden puhdistavista ja ihoa 
silottavista vaikutuksista

• Sheavoi kosteuttaa

KÄSI- JA VARTALOVOIDE 
200 ml

Hemmottele ihoasi dōTERRA SPA käsi- ja 
vartalovoiteella — kevyt, rasvaton koostumus 
sisältää jojoban ja macadamian siemenöljyjä, 
murumurun ja cupuassun siemenvoita sekä 
ravitsevia kasviuutteita. 

• Sekoita oman eteerisen lempiöljysi kanssa ja  
nauti aromaattisesta kokemuksesta

• Auringonkukan ja macadamian siemenöljyt 
tunnetaan niiden poikkeuksellisista kosteuttavista 
ominaisuuksista ja kyvystä sitoa kosteutta ihoon

• Rasvaton koostumus jättää ihon terveen, 
pehmeän ja sileän näköiseksi

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena.

KOSTEUTTAVA VARTALOSUIHKE   
125 ml

Anna koko kehollesi syväkosteutusta! Beautiful 
Captivating eteerisen öljysekoituksen hyödyt on 
yhdistetty kookoksen, auringonkukan, avokadon  
ja passionhedelmän ravitseviin vaikutuksiin. 
Kosteuttava vartalosuihke saa ihosi näyttämään 
terveeltä ja hehkuvalta. 

• Virkistävä tuoksu, jättää ihon puhtaan ja  
ravitun tuntuiseksi

• Auringonkukan, avokadon ja passionhedelmän 
öljyt rauhoittavat, pehmentävät ja kosteuttavat 
ihoa antaen sille tervettä hehkua 

• Kapryyli-/kapriiinitriglyseridi (kookosjohdannainen) 
hoitaa ja ylläpitää ihon luonnollista suojaa

HUULIVOIDE 
Alkuperäinen, Trooppinen tai Yrttinen | 4,5 g

dōTERRA SPA -huulivoide sisältää kasviöljyjä, 
kasviperäisiä aineita ja eteerisiä öljyjä, jotka 
kosteuttavat ja pehmentävät huulia, ja antavat 
voiteelle sen ainutlaatuisen tuoksun ja maun. 
Uuden koostumuksen myötä alkuperäisessä 
huulivoiteessa on nyt myös villiappelsiinia ja 
piparminttua. Yrttinen huulivoiteemme sisältää 
virkistävän sekoituksen sitruunaverbenan, 
meiramin ja vihermintun eteerisiä öljyjä. 
Trooppisen huulivoiteen tuoksuilangian, 
klementiinin ja limen eteeristen öljyjen tuoksu  
on kuin suoraan paratiisista.

• Huulivoiteiden sisältämät eteeriset öljyt tarjoavat 
käyttäjälleen kukin erilaisen aistikokemuksen 

• Moringaöljy tekee huulista hyväntuntuiset  
ja -näköiset

• Avokadoöljy kosteuttaa, antaa huulille niiden 
tarvitsemia rasvahappoja ja auttaa pitämään 
huulet pehmeinä ja terveinä

Saatavana myös kolmen tuotteen pakkauksena, yksi  
jokaista makua.

VIRKISTÄVÄ VARTALONPESUAINE 
250 ml

dōTERRA SPA Virkistävä vartalonpesuaine on 
luonnollinen, öljyjä sisältävä puhdistusaine, joka 
tarjoaa antoisan, aromaattisen pesukokemuksen. 

• Eteerisen bergamottiöljyn tuoksu  
tasapainottaa ja piristää

• Greipin energisoiva, raikas tuoksu  
kohottaa mielialaa

• Natriummetyyli-oleyylitauraatti on  
miedosti puhdistava, kasvirasvojen  
ja -öljyjen rasvahapoista saatava aine

TÄYTELÄINEN VARTALOVOI 
198 g

Hemmottele ihoasi dōTERRA SPA Täyteläisen 
vartalovoin ylellisillä, kosteuttavilla hyödyillä.  
Voin pohjana olevat shea- ja kaakaosiemenvoit 
syväkosteuttavat ihoa ja antavat sille notkeutta.

• Villiappelsiinin, douglaskuusen ja frankinsensin 
aromaattiset eteeriset öljyt kohottavat mielialaa

• Sheavoi syväkosteuttaa ja pitää ihon notkeana
• Jojoban siemenöljy imeytyy nopeasti kosteuttaen 

ja pehmentäen ihoa

VARTALONKUORINTA-AINE 
226 g

dōTERRA SPA Vartalonkuorinta-aine on ylellinen 
tuote ihon kuorintaan. Sen sisältämä sokeriruoko 
kuorii ja kiillottaa ihoa hellävaraisesti ja antaa sille 
tervettä hehkua.

• Manteliöljy toimii kosteuttajana ja helpottaa 
levittämistä

• Auringonkukkaöljy rauhoittaa ja pehmentää ihoa
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 Kauniit, kiiltävät hiukset dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 

-HIUSTENHOITOTUOTTEILLA 
Samat rauhoittavat ja puhdistavat ominaisuudet, jotka tekevät eteerisistä öljyistä hyödyllisiä niin monissa 
päivittäisissä asioissa, auttavat myös pitämään hiukset puhtaina ja terveen näköisinä. Tehokkaita eteerisiä 
öljyjä sisältävät hoitotuotteet antavat hiuksille pehmeyttä ja kiiltoa ilman tavallisissa tuotteissa olevia 
kovia ainesosia.
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•  Auttavat suojaamaan värikäsiteltyjä hiuksia
•  Antavat hiuksille pehmeyttä
•  Hoitavat ja estävät takkuuntumista
•  Kosteuttavat hiuksia ja hiuspohjaa

•  Vahvat, sileän näköiset hiukset
•  Estävät hiusten katkeamista 
•  Eteerinen öljyseos saa hiukset ja hiuspohjan  

 näyttämään terveiltä

ETEERISTEN AINESOSIEN HYÖDYT HIUSTENHOIDOSSA

SHAMPOO/HOITOAINE-NÄYTTEET 
kymmenen tuplapakkausta

SHAMPOO, KAKSOISPAKKAUS
kaksi 250 ml:n pulloa

HOITOAINE, KAKSOISPAKKAUS
kaksi 250 ml:n pulloa

SHAMPOO JA HOITOAINE
yksi 250 ml:n pullo kumpaakin

LOYA LT Y-
REWARDS 
-OHJELMA

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
ROOT TO TIP -SEERUMI 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root to Tip on 
ammattikäyttöön kehitetty seerumi, jonka 
eteeriset öljyt ja ravitsevat lipidit hoitavat 
hiuspohjaa ja antavat hiuksille pehmeyttä  
ja kiiltoa.

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

• Hoitaa hiuksia ja tekee ne pehmeiksi  
ja kiiltäviksi

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
SUOJAAVA SHAMPOO 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ -shampoon 
ammattikäyttöön kehitelty koostumus sisältää 
CPTG™-laadun eteerisiä öljyjä, kasviuutteita  
ja hellävaraisesti puhdistavia aineita.

• Villiappelsiinin ja limen eteeriset öljyt ja 
kasviuutteet vaahtoavat lempeästi, mutta 
puhdistavat tehokkaasti

• Pesee hellästi hiusten ja hiuspohjan 
epäpuhtaudet

• Kosteuttaa kevyesti jättäen hiukset 
pehmeiksi ja miellyttävän tuntuisiksi

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
PEHMENTÄVÄ HOITOAINE 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Pehmentävä 
hoitoaine tekee hiukset pehmeiksi ja estää 
sähköistymistä, jolloin hiukset on helppo 
muotoilla juuri halutulla tavalla.

• Kasviuutteet pidentävät värin säilymistä ja 
suojaavat hiuksia lipidien tehdessä niistä 
terveen näköiset

• Syvähoitaa myös kemiallisesti käsitellyt 
hiukset ja helpottaa niiden käsittelyä

• Muut luonnon ainesosat tekevät hiuksista 
vahvan ja terveen näköiset

Seuraavat tuotteet ovat saatavilla 
vain Loyalty Rewards (LRP) 
‑ohjelman kautta (katso 
lisätietoja takakannesta).
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dōTERRA Healing Hands™ tuo maailmaan toivoa tarjoamalla yhteisöille työkaluja omavaraisuutensa 
parantamiseen. Mikrolainat, terveydenhuoltopalvelut, koulutus, sanitaatio, puhdas vesi ja erilaiset lasten 
seksikauppaa torjuvat hankkeet voimauttavat ihmisiä ja muuttavat elämiä eri puolilla maailmaa. Myös sinä 
voit auttaa.* dōTERRA maksaa kaikki säätiön yleiset ja hallinnolliset kulut, joten lahjoitukset menevät 
lyhentämättöminä apua tarvitseville.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation on yhdysvaltalainen säätiö.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml roll-on

dōTERRA Hope™ Touch on ainutlaatuinen 
öljysekoitus, joka yhdistää raikkaan 
bergamottin tuoksuilangiaan, frankinsensiin 
sekä vaniljatangon suloiseen,  
lämmittävään aromiin.

• Levitä ranteisiin, kaulaan ja pulssipisteisiin 
persoonalliseksi tuoksuksi

• Pidä mukana laukussa ja käytä päivän 
mittaan mielialaa kohottamaan

• Kätevän roll-on-pullon ansiosta helppo 
käyttää pitkin päivää

dōTERRA SPA 
RUUSUKÄSIVOIDE 
100 ml

dōTERRA SPA -ruusukäsivoide on eteeristä 
CPTG™-laadun ruusuöljyä sisältävä kevyt, 
viehättävän tuoksuinen voide, joka tekee 
kädet pehmeiksi ja kauniiksi. Ruusu, 
dōTERRAn arvokkain eteerinen öljy, antaa 
voiteelle sen ainutlaatuisen tuoksun samalla, 
kun se hoitaa ihoa. 

• Auringonkukan ja macadamian siemenöljyt 
tunnetaan niiden poikkeuksellisista 
kosteuttavista ominaisuuksista ja kyvystä 
sitoa kosteutta ihoon

• Rasvaton, kosteuttava koostumus

dōTERRA Hope Touchin ja dōTERRA SPA 
-ruusukäsivoiteen myynnistä saadut tuotot 
ohjataan dōTERRA Healing Hands -säätiölle.
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†Oligonol™ on AminoUp Chemical Co., LTD:n tuotemerkki.

Päivittäistä tukea ja lievitystä 
ZENGEST-LISÄRAVINTEET
Eteerisiä alkuperäisöljysekoituksia sisältävät ZenGest™-tuotteet on suunniteltu niin, että niitä on helppo käyttää 
niin kotona kuin tien päälläkin. Tutustu koko ZenGest-valikoimaan ja koe tuotteiden hyvinvointia tukevat hyödyt.



Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.

ZENGEST TERRAZYME™  
90 kapselia

ZenGest TerraZyme™ on ainutlaatuinen yhdistelmä 
entsyymejä, joita modernista ruokavaliosta 
luultavimmin puuttuu. TerraZyme auttaa saamaan 
terveellisen ruokavalion hyödyt ja varmistaa,  
että kehosi saa tarvitsemansa ravintoaineet.

• SLS-vapaa kasviskapseli

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

ZENGEST™ PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

ZenGestin eteeriset öljyt tunnetaan niiden 
rauhoittavista vaikutuksista. ZenGest™-
pehmytkapselit ovat kätevä ja helppo tapa nauttia 
ainutlaatuisen ZenGest-sekoituksen hyödyistä.  

• Sisältää inkiväärin, piparmintun, rakuunan, 
fenkolin, kuminan, korianterin ja aniksen  
eteerisiä öljyjä

• Tyynnyttää ja rauhoittaa

KASVIPOHJAINEN PEHMYTKAPSELI

ZENGEST™ GX ASSIST™ 
LISÄRAVINNE 
60 pehmytkapselia

GX Assist™ on yhdistelmä CPTG™-laadun eteerisiä 
öljyjä ja kapryylihappoa. 

• GX Assist sisältää ainutlaatuisen sekoituksen 
dōTERRAn eteerisiä oreganon, teepuun, 
sitruunan, sitruunaruohon, piparmintun  
ja timjamin CPTG-laadun öljyjä

• Suunniteltu käytettäväksi 10 päivän ajan  
kehon puhdistamiseen ennen PB Assist™+ 
-lisäravinteeseen siirtymistä

SUOLISTOON VAIKUTTAVA 
PEHMYTKAPSELI

DIGESTTAB™-PURUTABLETIT 
100 purutablettia

Monipuolisten hyötyjen ZenGest™ on yksi 
dōTERRAn suosituimmista sekoituksista.  
Nyt tämä uskomattoman tehokas sekoitus  
on saatavana myös kätevänä purutablettina!

• Kalsiumkarbonaattitabletti, jossa esimerkiksi 
inkiväärin, fenkolin, korianterin ja piparmintun 
eteerisiä öljyjä sisältävää ZenGest  
Tukevaa sekoitusta

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
LISÄRAVINNE 
30 kapselia

Probioottinen tarkoittaa “elämää varten”. 
Probiootteja on käytetty tuhansia vuosia.  
PB Assist™+ on alkuperäistuote, jossa on 
prebioottista kuitua ja kuutta probioottista 
mikro-organismikantaa ainutlaatuisessa 
kaksikerroksisessa kasviskapselissa.

• Ainutlaatuinen kaksikerroksinen kasviskapseli
• Sisältää aktiivisia probioottiviljelmiä ja liukenevia 

prebioottisia frukto-oligosakkarideja (FOS)

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA
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dōTERRA erikois-
LISÄRAVINTEET
Ihmisen terveys on biologisten, fysiologisten ja ympäristöön liittyvien asioiden summa. Tämän vuoksi asiat, 
joihin saatamme kaivata apua, ovat hyvin yksilöllisiä. Uusimpia tieteellisiä menetelmiä hyödyntävät dōTERRA-
erikoislisäravinteet on kehitetty tueksesi.
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DEEP BLUE
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 kapselia

Deep Blue™ on synonyymi 
lievittävälle tuelle. Nieltävä 
lisäravinne edustaa luonnollista 
jatkumoa Deep Blue -tuotesarjan 
ulkoisesti käytettäville tuotteille.

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

• Sopii käytettäväksi yhdessä 
Deep Blue -voiteen tai  
Deep Blue Lievittävän 
sekoituksen kanssa

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

MITO2MAX™
COMPLEX 
60 kapselia

Jokainen meistä on joskus 
väsynyt ja voimaton, ja vain 
odottaa, että päivä kääntyisi  
jo iltaan. dōTERRAn suosittu 
Mito2Max™-lisäravinne on 
tukenasi – tapahtuipa päivän 
aikana mitä tahansa. 

• Pidä käsi- tai matkalaukussasi 
lisätukea antamaan

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

TRIEASE™
PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

Jokainen pehmytkapseli sisältää 
sitruunan, laventelin ja 
piparmintun eteerisiä öljyjä 
samassa suhteessa. TriEase™-
pehmytkapseleilla kolmen 
hyödyllisen eteerisen öljyn 
nauttiminen käy nopeasti ja 
vaivattomasti esimerkiksi 
matkoilla tai 
ulkoilmatapahtumissa.

• Nopea ja helppo nauttia aina 
tarpeen tullen

KASVIPOHJAINEN  
PEHMYTKAPSELI

ZENDOCRINE™
PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

Zendocrine™-pehmytkapselit 
tarjoavat nopean ja helpon tavan 
nauttia dōTERRA Zendocrine 
Uuden alun sekoitusta silloin, kun 
olet tien päällä, sinulla on kiire, tai 
haluat muuten vain nauttia 
pehmytkapseleiden 
kätevyydestä!

• Sisältää tangeriinin,  
rosmariinin, pelargonin, 
katajanmarjan ja korianterin 
lehden eteerisiä öljyjä

• Helppo tapa nauttia Zendocrine 
Uuden alun sekoitusta

KASVIPOHJAINEN  
PEHMYTKAPSELI

Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.

DDR PRIME™
PEHMYTKAPSELIT 
60 pehmytkapselia

DDR Prime™ sisältää 
frankinsensin, villiappelsiinin, 
litsin, timjamin, neilikan, 
kesäkyntelin, niaoulin ja 
sitruunaruohon eteerisiä öljyjä. 
DDR Prime -pehmytkapselit  
ovat helppoja niellä ja tarjoavat 
kätevän tavan eteerisen  
DDR Prime -öljysekoituksen 
nauttimiseen missä ja milloin vain.

• Kaikki DDR Primen hyödyt 
helposti nieltävässä 
pehmytkapselissa

KASVIPOHJAINEN  
PEHMYTKAPSELI

DDR PRIME™
UUDISTAVA SEKOITUS 
15 ml

DDR Prime™ on alkuperäinen 
eteerinen öljysekoitus, joka 
sisältää neilikkaa, timjamia  
ja villiappelsiinia. 

• Lisää muutama tippa 
kasviskapseliin

• Lisää 1–2 tippaa sitrusjuomiin, 
teehen tai veteen 

• Tee DDR Primen päivittäisestä 
käytöstä yksi uuden vuoden 
tavoitteistasi!

63

LISÄ
R

AV
IN

TEET



vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX 
120 nestekapselia

vEO Megan mullistavassa koostumuksessa 
CPTG™-laadun eteeriset öljyt on yhdistetty 
luonnollisiin levä- ja kasviperäisiin omega-
rasvahappoihin.

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

• Sisältää pellavan, levän, öljymaniköynnöksen, 
rohtopurasruohon, karpalon, 
granaattiomenan, kurpitsan ja rypäleen 
siementen rasvahappoja

• Mikrolevien karotenoidiuutteessa on puhdasta 
astaksantiinia ja muita karotenoideja

KASVIPOHJAINEN  
NESTEKAPSELI

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

Tämä tehokas lisäravinnesarja on nopeasti noussut yhdeksi dōTERRAn suosituimmista tuotesarjoista. dōTERRA 
Lifelong Vitality Packin voimakolmikko – xEO Mega™, Microplex VMz™ ja Alpha CRS™+ – on suunniteltu tukemaan 
sinua matkallasi kohti parempaa elinvoimaa ja hyvinvointia. Tärkeät ravintoaineet, aineenvaihduntaa tehostavat 
ainesosat ja tehokkaat antioksidantit antavat lisää energiaa, terveyttä ja elinikäistä elinvoimaa.

ALPHA CRS™+ CELLULAR 
VITALITY COMPLEX 
120 kapselia

dōTERRA Alpha CRS™+ on alkuperäistuote,  
joka sisältää tehokkaita luonnon kasviuutteita. 
Alpha CRS+ on kehitetty käytettäväksi  
päivittäin yhdessä xEO Mega™ tai vEO Mega™  
ja Microplex VMz™ -valmisteiden kanssa 
hyvinvointia tukemaan.

• Edistää hyvinvointia
• dōTERRA-alkuperäissekoitus, joka sisältää 

tehokkaita polyfenoleja
• Yhdistelmä luonnon kasviuutteita

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

MICROPLEX VMz™ FOOD 
NUTRIENT COMPLEX 
120 kapselia

dōTERRA Microplex VMz™ sisältää luonnon 
omia vitamiineja ja kivennäisiä, joita modernista 
ruokavaliosta luultavimmin puuttuu.

• Tasapainoinen sekoitus A-, C-, E-  
ja eri B-vitamiineja

• Sisältää ruoasta johdettuja kivennäisaineita  
ja orgaanisia hivenaineita

• Lisäaineettomat, entsymaattiset kapselit 
edistävät ravintoaineiden imeytymistä

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEX 
120 pehmytkapselia

xEO Megan mullistavassa koostumuksessa 
CPTG™-laadun eteeriset öljyt on yhdistetty 
luonnollisiin kala- ja kasviperäisiin omega-3-
öljyihin ja karotenoideihin.

• Sisältää kalaöljystä peräisin olevia 
eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappoja 
sekä neidonkieliöljystä saatavia SDA- ja 
GLA-rasvahappoja

• Sisältää runsaasti karotenoideja
• Sisältää neilikan, frankinsensin, timjamin, 

roomankuminan, villiappelsiinin, piparmintun, 
inkiväärin, kuminan ja kamomillasaunion 
eteerisiä öljyjä

KASVIPOHJAINEN  
PEHMYTKAPSELI

Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
-RAVINTOLISÄT: ALPHA CRS™+, MICROPLEX 
VMZ™ JA xEO MEGA™

VEGAANISET dōTERRA LIFELONG VITALITY 
VEGAN PACK™ -RAVINTOLISÄT: ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMZ™ JA vEO MEGA™

L O Y A L T Y 
REWARDS 
-OHJELMA

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

L O Y A L T Y 
REWARDS 
-OHJELMA

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

ASTU POLULLE KOHTI ELINIKÄISTÄ HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA KÄTEVÄSTI JA EDULLISESTI 
LIFELONG VITALITY PACK -PAKKAUKSEN AVULLA.

HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTIOHJELMA

L O Y A L T Y 
REWARDS 
-OHJELMA

Räätälöi ja 
säästä 

Osta dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™, 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™ 
tai dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ Loyalty 
Rewards uskollisuuden 
palkitsemisohjelman 
kautta, ja valitse 
korkeintaan kolme 
muuta lisäravinnetta 
erikoishintaan.

OSTA 1 SEURAAVISTA

TAI TAI

  JA VALITSE KORKEINTAAN KOLME SEURAAVISTA 
ERIKOISHINTAAN

Mito2Max™ Deep Blue 
Polyphenol 
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

LRP-tilausta tehdessäsi muista tarkistaa lisäravinteiden sen hetkinen saatavuus.

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™
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dōTERRA lasten 
LISÄRAVINTEET
dōTERRAn lasten lisäravinteet tukevat lapsen kasvua tarjoamalla omega-3-rasvahappoja, whole food 
-ravintoaineita, vitamiineja ja kivennäisaineita mukavassa ja kätevässä muodossa.

LASTEN LISÄRAVINTEET



Ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.

IQ MEGA™ 
150 ml

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

• Päiväannos sisältää 1300 mg puhtaita, tiivistettyjä, 
molekyylisuodatettuja ja täysin hajuttomia lipidejä 
sekä 900 mg DHA- ja 400 mg EPA-rasvahappoja

• Tarkoitettu käytettäväksi dōTERRA a2z 
-purutablettien kanssa

• Sisältää dōTERRAn eteeristä CPTG-laadun 
villiappelsiiniöljyä

PB ASSIST™ JR 
30 pussia

PB Assist™ Jr. -probioottijauhe on kehitetty 
erityisesti lapsille sekä heille, joiden on vaikea niellä 
tabletteja. Probiootit on sekoitettu herkulliseen 
jauheeseen, joka voidaan kaataa suoraan suuhun. 
Hauska ja maukas tapa ottaa probiootit osaksi 
päivittäistä elämää.

• Herkullinen, helppokäyttöinen tuote lapsille
• Ainutlaatuinen kuuden probioottisen mikro-

organismikannan yhdistelmä, joka tukee 
erityisesti lasten hyvinvointia

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tablettia

Ainesosia ainutlaatuisella tavalla yhdistelevä 
dōTERRA a2z Chewable™ on kehitetty heille,  
joiden on vaikea niellä kapseleita.

• Sisältää erilaisia B-vitamiineja sekä A-, C-  
ja E-vitamiinia

• Kehitetty erityisesti lapsille. Kätevä ja 
hyvänmakuinen

• Herkullinen, vesimelonin makuinen purutabletti 
päivittäiseen käyttöön
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SMART & SASSY™

Sisäisesti vaikuttavien hyötyjensä ansiosta eteeriset öljyt tukevat hyvinvointia yhdessä monipuolisen ja tasapainoisen 
ruokavalion sekä liikunnan kanssa. Seuraavan kerran, kun sinulla tekee mieli roskaruokaa tai herkkuja, ota niiden 
sijaan Smart & Sassy™!



SMART & SASSY™
AKTIIVINEN SEKOITUS
15 ml

Smart & Sassy™ -alkuperäissekoitus sisältää greippiä, sitruunaa, 
piparminttua, inkivääriä ja kanelia, ja on maukas lisä mihin tahansa 
 juomaan tai jälkiruokaan.

•  Smart & Sassyn energinen, mausteinen tuoksu voi ylläpitää 
positiivista mieltä rankan treenin aikana

•  Ota tavaksi juoda Smart & Sassylla terästettyä vettä päivittäin 
ennen ruokailua

SMART & SASSY™
PEHMYTKAPSELIT
90 pehmytkapselia

Kätevät Smart & Sassy™ -pehmytkapselit sisältävät dōTERRAn 
alkuperäistä Smart & Sassy Aktiivista sekoitusta. Sekoituksessa on 
käytetty greipin, sitruunan, piparmintun, inkiväärin ja kanelin 
eteerisiä öljyjä. Smart & Sassy -pehmytkapselit on helppo ottaa 
mukaan ja ne tarjoavat kätevän tavan nauttia dōTERRAn  
Smart & Sassy -sekoituksen hyödyistä.

KASVIPOHJAINEN PEHMYTKAPSELI
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dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women -tuotteet on kehitetty vastaamaan naisten ainutlaatuisiin ja muuttuviin tarpeisiin. 
Hormonitasapainon säilyttäminen vaikuttaa naisen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin varhaisnuoruudesta 
vaihdevuosiiin saakka. dōTERRA Women -tuotesarja tarjoaa tukea, jota nainen tarvitsee kuukausittain ja 
muutenkin elämänsä varrella.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
TYYNNYTTÄVÄ SEKOITUS
10 ml:n roll-on

ClaryCalm™ on eteerinen alkuperäissekoitus, 
joka tyynnyttää ja rauhoittaa.

• Sisältää muskatellisalvian, laventelin, 
bergamottin, roomalaisen kamomillan, 
setripuun, tuoksuilangian, pelargonin, 
fenkolin, palmarosan ja siveydenpuun 
eteerisiä öljyjä

• Levitä iholle viilentämään ja rauhoittamaan 
• ClaryCalm voi auttaa tasapainottamaan 

tunnehuippuja

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX
120 kapselia

dōTERRA Women Bone Nutrient Essential 
Complex -luustoravinne sisältää erilaisia 
erityisesti naisille valittuja vitamiineja  
ja kivennäisiä. 

• Sisältää C- ja D-vitamiinia, kalsiumia, 
magnesiumia ja muita hivenaineita

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX
60 kapselia

dōTERRA Women Phytoestrogen Essential 
Complex on erityisesti naisille kehitetty 
sekoitus standardoituja kasviestrogeenejä  
ja tiivistettyjä pellavansiementen lignaaneja.

• Sisältää standardoitua 
granaattiomenauutetta

• Luonnontuote, joka on pakattu  
SLS-vapaisiin kasviskapseleihin

KASVISKAPSELIT EIVÄT SISÄLLÄ 
NATRIUMLAURYYLISULFAATTIA

WOMEN’S HEALTH KIT -PAKKAUS 
Phytoestrogen Essential Complex -kasviestrogeeni, Bone Nutrient Essential Complex 
-luustoravinne ja ClaryCalm™ eteerinen öljysekoitus samassa pakkauksessa.

LOYA LT Y-
REWARDS 
-OHJELMA

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 oman dōTERRA Vitality Pack™ 
-pakkauksesi automaattisesti kuukausittain? Haluatko ansaita itsellesi ilmaisia tuotteita aina, kun teet 
tilauksen? dōTERRA Loyalty Rewards (LRP) uskollisuuden palkitsemisohjelma on kätevä tapa saada omat 
dōTERRA-suosikkituotteesi kuukausittain suoraan kotiovellesi. Joka kuukausi, kun osallistut Loyalty Rewards 
-ohjelmaan, ansaitset itsellesi palkintopisteitä, joita voi kertyä jopa 30 % tilauksen arvosta. Pisteillä voit 
lunastaa itsellesi dōTERRA-tuotteita. Voit muuttaa kuukausitilaustasi tai irtisanoa LRP-sopimuksesi milloin 
vain ilman velvoitteita. Lisätietoa ohjelmasta saat tämän tuotekuvaston antaneelta hyvinvointiedustajalta 
tai soittamalla valitsemaasi dōTERRAn palvelunumeroon.

LOYALTY-
REWARDS 
-OHJELMA

Ellei toisin mainita, kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat 
dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. EU FI Tuoteopas

Belgium            +3228085160 contact by phone 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

dōTERRA EUROPEN JÄSENPALVELU:

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


