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Megbízható termékek,  
amelyek már bizonyítottak
Olyan korban élünk, amelyben a jóllét javítását szolgáló lehetőségek és ötletek  
csupán karnyújtásnyira vannak tőlünk. Amikor ennyi lehetőség adott, gyakran felmerül a 
kérdés, kiben bízhatunk?

A válasz a személyes tapasztalatokban rejlik. Az egyszerű, biztonságos és erőt adó megoldások 
felfedezésén keresztül Ön is megtanulhat bízni a megérzéseiben.

Miközben személyes tapasztalatokra tesz szert az esszenciális olajok nagyszerű előnyeivel 
kapcsolatosan, Ön is meg fogja érteni, hogyan forradalmasítja a dōTERRA™ a családok jóllétét. 



Ha megérzi a fenyőfák frissítő, felemelő esszenciáját, a levendula nyugtató aromáját, vagy a 
citrusok élénkítő illatát, az esszenciális olajok valódi élményét, akkor az erős, természetes 
aromákat tapasztalja meg. 

A természetben az esszenciális olajok a gyökerekben, szárakban, levelekben, gyantában, virágokban és a 
növény rétegeiben találhatók meg. Az esszenciális olajok segítik a növény alkalmazkodását az állandóan 
változó környezethez, védik a veszélyekkel szemben és jótékony tulajdonságokkal ruházzák fel őket. 

A növények aromatikus összetevői azonban akkor válnak igazán eredményes eszközzé a család jóllétének 
fenntartásában, amikor lepárlás után megmutatják valódi tisztaságukat, erejüket és hatékonyságukat. 

CPTG™ Tanúsított, Tiszta,  
Letesztelt Minőségű esszenciális olajok 



A doTERRA™ célja
A „dōTERRA” név latin eredetű, jelentése „a föld ajándéka”. 

2008 tavaszán egy csapat egészségügyi és üzleti szakember, akik mély személyes tapasztalatokkal 
rendelkeztek az esszenciális olajok életminőséget javító előnyeivel kapcsolatban, azzal a közös 

elképzeléssel álltak elő, hogy új irányt szabnak a tesztelt minőségű esszenciális olajok számára 
a világban. 

Valami másra vágytak, ami minden embert vonz, kezdve azoktól, akik addig semmit 
sem tudtak az esszenciális olajokról, egészen azokig, akik igazi szakértőnek 

számítanak ezen a területen.

Bár a dōTERRA látványos növekedésnek indult, ezek az emberek továbbra 
is igyekeznek megőrizni a kezdeményezés kisvállalkozási kultúráját, ahol 

mindenki számára van hely, és mindenki elmondhatja véleményét. 



Célkitűzésünk része, hogy új szabványt vezessünk be a világon a tesztelt minőségű esszenciális olajok számára, ezért a dōTERRA komoly 
beruházásokkal támogatja az esszenciális olajok tudományának fejlődését. Ez sokféle módon valósul meg a dōTERRA saját, erős  
kutatás-fejlesztési csapatának irányítása alatt.

Ez a részleg PhD tudósokból és tapasztalt szakemberekből áll, akik tudományos és klinikai kutatásokat végeznek, kutatási igényeket 
azonosítanak be, tanulmányokat terveznek meg és hajtanak végre, valamint előkészítik a tanulmányokat, hogy másoknak is 
bemutathassák azokat. A folyamatban lévő tanulmányok elvégzéséhez a dōTERRA kapcsolatokat épít ki és tart fent kutató kórházakkal, 
egyetemekkel és más kutatási szervezetekkel. 

A végső cél, hogy jobban megértsük, hogyan működnek az esszenciális olajok, hogyan fejtik ki hatásukat a komponensek, hogyan 
hatnak a sejtekre, hogyan befolyásolják az embereket, és hogyan javíthatják otthonunkat és környezetünket.

Ezeket a tanulmányokat általában az éves globális és európai találkozóink során mutatjuk be, később pedig más csatornákon keresztül 
is elérhetővé tesszük. Ezek a találkozók segítenek tájékoztatni, gazdagítani és fejleszteni a dōTERRA Wellness Tanácsadókat és a 
Törzsvásárlókat az esszenciális olajok legjobb és legnagyobb hatékonysággal történő felhasználása érdekében.

Legfontosabb mérföldkövek
•  2008 – A CPTG Certified Pure Tested Grade™ a páratlan dōTERRA™ minőségbiztosítási folyamat szimbólumává válik.

•  2010 – Útjára indul a dōTERRA Gyógyító Kezek kezdeményezés, egy filantróp törekvés, hogy gyógyulást és reményt hozzunk a világba.

•  2014 –  A Co-Impact Sourcing™ révén a dōTERRA a legmagasabb minőségű esszenciális olajokat biztosítja, miközben gazdaságilag 
ösztönzi azokat a kézműveseket és közösségeket, ahonnan azok származnak.

•  2018 –  Több mint 5 000 000 Wellness Tanácsadó forradalmasítja a családok jóllétének biztosítását egyszerű, biztonságos és erőt 
adó megoldásokon keresztül. 



Egyetlen alkalmazás minden helyzetre
Függetlenül attól, hogy az esszenciális olajokat belsőleg vagy helyileg alkalmazzuk, esetleg az aromájukat élvezzük, az esszenciális 
olajok arra ösztönzik az egyéneket, hogy természetes módon, a legnagyobb bizalommal őrizzék meg saját és családjuk jóllétét.

A dōTERRA™ különböző esszenciális olajokat és különféle speciális keverékeket kínál. Minden esszenciális olaj egyedülálló 
előnyökkel bír, míg az esszenciális olajkeverékek szinergikus hatást fejtenek ki, amely még inkább fokozza a potenciális előnyöket. 
 
Az esszenciális olajokon és a szabadalmaztatott esszenciális olajkeverékeken kívül számos hagyományos termékben is 
megtalálhatók az esszenciális olajok. Valószínűleg már Önnek is van tapasztalata az esszenciális olajokkal, a rágógumikban 
használt fodormentával, a hajápolási termékekben lévő teafával, vagy a fogkrémekben található borsmentával. 



• Wellness készítmények
• Háztartás és takarítás 
• Testsúlykezelés

 • Bőrápolás
 • Hajápolás
 • Spa termékek

A dōTERRA™ folyamatosan új és innovatív módszereket kutat fel az esszenciális olajok 
értékeinek olyan termékekbe történő beépítésére, amelyeket Ön és családja is használ. 



De nem csak az esszenciális olajok betakarítása fontos. Meg kell értenünk a 
lepárlási folyamatot is, hiszen a legkisebb részlet is hatással lehet az esszenciális 
olaj összetételére. Ezért mi a d TERRA-nál olyan forrásokba helyeztük bizalmunkat, 
ahol kézművesek generációkon át tökéletesítették a folyamatot és  adták át 
tudásukat és bölcsességüket.

Amikor saját és családunk jólléte a tét, tudni szeretnénk, hogy 
amit adunk nekik, az biztonságos és hatásos. Az esszenciális 
olajok esetében ez a hagyományos és modern megközelítések 
ötvöződését jelenti.
A dōTERRA™  gazdálkodók és termelők globális hálózatát használja az 
esszenciális olajok forrásaként. Ezek a termelők a több generációra 
visszanyúló ismeretek alkalmazásának köszönhetően pontosan tudják, 
mikor kell betakarítani a növényeket, és hogy a növény pontosan mely 
részeit kell begyűjteni annak érdekében, hogy maximális tisztaságú 
és hatékonyságú esszenciális olajat kapjunk. 

A hagyományos e’s 
a modern ötvöződése



A dōTERRA™ minőség iránti elkötelezettsége azonban túlmutat az esszenciális olajok megfelelő forrásból történő beszerzésén. 
Figyelembe veszi a modern tesztelési módszereket is a tisztaság, a hatékonyság és a folytonosság biztosítása érdekében. A 
legmodernebb technológiák és az aromás vegyületek azonosítására és elemzésére specializálódott világhírű vegyészek 
segítségével a dōTERRA minden egyes esszenciális olajkészletet letesztel annak érdekében, hogy Ön mindig biztosan 
a legtisztább és legmagasabb minőségű olajat kapja.

A dōTERRA által használt valamennyi teszt része a CPTG Certified Pure Tested Grade™ minőségbiztosítási folyamatnak. Ha egy 
olaj megfelel a CPTG minősítésnek, akkor biztosra veheti, hogy az tiszta, erőteljes és hatékony.

A dōTERRA vegyészekkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal, botanikusokkal és egészségügyi szakemberekkel együttműködve 
átfogó ismeretekkel rendelkezik az esszenciális olajok megfelelő beszerzésével, elemzésével és használatával kapcsolatban.

A CPTG protokollban szereplő tesztek:        
• Érzékszervi vizsgálat
• Tömegspektrometria*
• Gázkromatográfia*
• Mikrobiális tesztelés
•  Fourier-transzformációs infravörös  

spektroszkópia (FTIR)

• Királis tesztelés
• Izotóp analízis
• Nehézfém vizsgálat (ha szükséges)
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*Gázkromatográfia és tömegspektrometria analízis (GC/MS) 
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Minden ember saját, egyedi élményeket 
szerez az esszenciális olajok használata során. 
Az esszenciális olajok sok szempontból több 
ezer ember életére vannak pozitív hatással. 

Biztosan hallott már megható történeteket wellness 
tanácsadóktól, törzsvásárlóktól vagy másoktól, akikről 
tudja, hogy esszenciális olajokat használnak. 

Egyszerű, biztonságos 
és erőt adó 
megoldások



Ahogyan egyre több személyes tapasztalatot szerez az esszenciális olajokkal kapcsolatban, 
még többet akar majd megtudni előnyeikről, használatukról, és főként arról, hogyan lehet 
saját vállalkozást építeni velük. A dōTERRA™ a doterra.com weboldalon keresztül biztosítja 
Önnek az ehhez szükséges képzést. 



Felismerjük, hogy az esszenciális olajok milyen nagymértékben megáldják az életünket és azon felelősségünket 
is, hogy ezt az áldást továbbadjuk másoknak.

A „Co-Impact Sourcing” nevű stratégia révén a dōTERRA az élet és a közösségek javítására törekszik szerte a világon. A 
dōTERRA által kínált esszenciális olajok közül sok származik a fejlődő országokból, ahol a termesztők és lepárlók gyakran 
harmadik félnek vannak kiszolgáltatva. A Co-Impact Sourcing segít a termelők és lepárlók közötti együttműködés 
kialakításában, ezzel kiküszöbölve a harmadik fél bevonásának szükségességét. Így a helyi közösségek időben és 
méltányos fizetést kapnak, amelyek nemcsak a termést és a betakarítást támogatják, hanem közvetlen módon a közösségre 
is azonnali hatást gyakorolnak. A dōTERRA ilyen egyesületekkel dolgozik együtt a hosszú távú partnerséghez szükséges 
erőforrások, eszközök és képzés biztosítása érdekében.

A Co-Impact Sourcing üzleti oldalán kívül a dōTERRA a dōTERRA Gyógyító Kezek kezdeményezésen keresztül javítja 
az e közösségekben élő családok életminőségét. Nemzetközi, regisztrált non-profit szervezetként a Gyógyító Kezek elkötelezett 
amellett, hogy jobbá tegye az emberek életét, és hogy millióknak adjon reményt a világ minden táján.

A Gyógyító Kezek számos projektben vesz részt, többek között:

• Mikrohitel-kölcsönök, amelyek megújuló forrásokat biztosítanak a fejlődő közösségek vállalkozóinak
• Tiszta vízű kutak és programok
• Iskolák és klinikák építése és felújítása
• Orvosi felszerelések és erőforrások a kórházak és klinikák számára
• Higiéniai és egészségügyi oktatás



A Gyógyító Kezek számos különböző projektben vesz részt 
világszerte. 100 000 dolláros adomány Piura (Peru), és Chiquimula 
(Guatemala) részére új mikrohitel-alapok létrehozására. Ezek a 
kölcsönök megújuló forrásokat biztosítanak a közösség vállalkozói 
számára. A Gyógyító Kezek kezdeményezés által finanszírozott 
egyéb humanitárius projektek közé tartoznak a Haijan tájfun 
után a fülöp családoknak adott építőanyagok, valamint Haiti új 
vízvezeték-rendszerének kiépítése, amely a falu lakóinak tiszta 

vizet biztosít, így azt már nem kell forralniuk. A Gyógyító Kezek 
aktívan részt vesz az oktatásban és az orvosi ellátásban is: iskolák 
felújítását és építését segítette Guatemalában és Haitin. Egy 
ghánai orvosi központnak, amelynek sürgősen eszközökre volt 
szüksége, orvosi berendezéseket és eszközöket adományoztak. 
Bolíviában a Gyógyító Kezek segítette a jalsuri orvosi központ 
bővítését, amely így még jobban el tudja látni a klinika növekvő 
igényeit.

A Gyógyító Kezek kezdeményezéssel arra törekszünk, hogy gyógyulást és reményt 
hozzunk a világba, miközben azon dolgozunk, hogy a világból eltűnjön a betegség 
és a szegénység, valamint, hogy önállóságra tanítsuk az embereket.



Őrizze meg jóllétét
Amikor saját és szeretteink jólléte a tét, tudjuk, hogy csak a legjobbat szeretné nekik. A dōTERRA™-val biztos lehet benne, 
hogy pontosan ezt kapja. 

Jöjjön, és tapasztalja meg, mi mindent tehetnek Önért a dōTERRA esszenciális olajok és az esszenciális olajokkal 
készült termékek. 
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