Bine te-am găsit!
Oferta cadourilor de sezon de anul acesta a fost creată cu gândul
la tine. Aceasta aduce produse exclusive pentru Europa, lansări
mult așteptate și o sumedenie de produse binecunoscute, pe
care știm că le îndrăgești deja. Sperăm să îți facă plăcere să
răsfoiești ghidul nostru și să găsești câte ceva pentru fiecare
din lista ta – inclusiv pentru tine!
Îți dorim sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi!
Cu drag,
dōTERRA Europe
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Neshama 10 ml
Neshama 10 ml | 60217328
£ 18,00 | 20,00 € | 23 PV
Prețurile nu includ TVA
Limita este de 2 per comandă.

Neshama vine din limba ebraică și înseamnă
„suflet”. A fost special creat pentru a ne
reaminti cine suntem cu adevărat și cum
ne conectăm unii cu alții și cu lumea din
jur. Atât plantele cât și uleiurile esențiale au
fost apreciate de-a lungul timpului pentru
numeroasele întrebuințări și beneficii aduse
umanității, arătând legătura intimă dintre om
și natură.
Multe dintre uleiurile esențiale din blendul
pentru suflet Neshama au fost considerate
sfinte, fiind menționate în vechile scripturi și
utilizate încă de pe atunci, ca și astăzi, pentru a
ne ajuta să ne conectăm cu sinele într-un mod
cât mai profund. Acest blend plin de inspirație
îmbină unele dintre cele mai prețuite uleiuri
esențiale CPTG™ din paleta dōTERRA: Tămâie,
Levănțică, Cedru, Chiparos, Mir, Nard, Portocală
Sălbatică, Cassia și Scorțișoară. În momentele
dificile, aplicarea amestecului Neshama poate
acționa ca un memento al legăturii profunde
dintre suflet și lumea din jurul tău, și al
vindecării care va veni cu timpul.
Creat exclusiv pentru Europa

Bile Nepaleze pentru
Uscarea Rufelor &
Ulei de bergamotă
Nepalese Dryer Balls & Bergamot | 60219653
£ 30,50 | 35,00 € | 31,50 PV
Prețurile nu includ TVA

Un duo pe care o să vrei să-l faci cadou
tuturor prietenilor tăi! Bilele pentru
uscarea rufelor din lână 100% sunt
confecționate manual de câteva femei
din Nepal și sunt livrate într-o husă chic
cu cordon. Produsul vine la pachet cu
uleiul esențial de Bergamotă, un ulei
esenţial citric incredibil de delicat.
Pachetul conține 4 bile de lână
pentru uscarea rufelor, 1 husă cu
cordon pentru depozitare și 1 ulei
esenţial de Bergamotă (15 ml).

Umbrelă dōTERRA
dōTERRA Umbrella | 60219029
£ 10,75 | 12,00 € | 0 PV
Prețurile nu includ TVA

Nu lăsa ploaia să-ți strice ziua! Miniumbrela pliabilă în trei de la dōTERRA
este exact ce-ți trebuie pentru a-ți
continua programul stabilit, chiar
și când vremea nu e tocmai ideală.
Umbrela este realizată din pânză de
poliester reciclat și are un mâner plăcut
la atingere. Îți aduce și un avantaj
suplimentar: husa ei practică poate fi
utilizată și ca plasă de cumpărături, ceea
ce o face un accesoriu indispensabil
când pleci de acasă!
•
•
•

Personalizată dōTERRA.
Diametru umbrelă deschisă: 96 cm.
Lungime umbrelă închisă: 25 cm.
Disponibilă doar în Europa

Suport pentru
uleiurile Touch
10 ml Touch Oil Stand | 60219043
£ 12,50 | 14,00 € | 0 PV
Pre țurile nu includ TVA

Acest elegant suport, special creat pentru
gama dōTERRA Touch, este un mod practic și
creativ de a-ți etala colecția preferată de uleiuri
disponibile în flacon cu bilă (10 ml). Realizată
din polirășină și cu un design asemănător pietrei
naturale, această minunată piesă caracteristică
este perfectă pentru casa sau biroul tău.
•

Capacitate de 9 amestecuri de uleiuri
dōTERRA Touch în flacoane cu bilă (10 ml).

•

Dimensiuni: 23,6 x 5,5 x 4,1 cm.

Colecție de
uleiuri antice
dōTERRA™
dōTERRA Ancient Oils | 60213565
£ 161,50 | 180,25 € | 168 PV
Prețurile nu includ TVA

De la nisipurile mișcătoare ale Saharei, la
întinderea pădurilor străvechi și infinitul cerului
albastru, Colecția de uleiuri antice dōTERRA
este inspirată de cultura popoarelor din trecutul
îndepărtat. Colecția include șase uleiuri esențiale
cunoscute pentru utilizarea lor încă din cele mai
vechi timpuri pentru ameliorarea stării de bine.
Iată că acum a venit timpul să te bucuri și tu de
aceste uleiuri captivante!
Mir (5 ml), Tămâie (5 ml), Galban (5 ml),
Isop (2,5 ml), Cistus ladanifer (5 ml),
Mirt comun (5 ml)

Ulei de baie calmant
dōTERRA Adaptiv™ 118 ml
dōTERRA Adaptiv™ Calming Bath Oil 118 ml | 60213519
£ 15,75 | 17,50 € | 17 PV
Prețurile nu includ TVA

Uleiul de baie calmant dōTERRA Adaptiv™
te ajută să transformi o baie obișnuită într-un
sanctuar liniștit. Uită de grijile zilei și răsfațăte cu un amestec exclusiv de uleiuri esențiale
CPTG™ de Levănțică, Magnolie, Neroli, Portocală
Sălbatică, Mentă Creață, Copaiba, Rozmarin și
Arbore de Ampar. Îmbogățit cu uleiuri de kukui,
avocado și floarea soarelei (sămânță), uleiul de
baie Adaptiv hidratează pielea. Folosește-l în
combinație cu alte produse Adaptiv!

Spray Calmant
dōTERRA Adaptiv™ 30 ml
dōTERRA Adaptiv™ Calming Mist 30 ml | 60213560
£ 6,00 | 6,00 € | 5,5 PV
Prețurile nu includ TVA

Sprayul Calmant dōTERRA Adaptiv™
este modul rapid de a crea un ambient
menit să aducă relaxarea și calmul.
Bazat pe amestecul de uleiuri esențiale
dōTERRA Adaptiv, acest spray calmant
te va ajuta să evadezi din vacarmul zilei
cu aroma sa liniștitoare, ce restabilește
echilibrul. Lasă-te purtat pe aripile
armoniei și deconectării! Folosește-l
împreună cu alte produse din gama
dōTERRA Adaptiv.
•

•
•

Amestecul Calmant dōTERRA Adaptiv,
bazat pe uleiurile esențiale CPTG™ de
Levănțică, Rozmarin, Portocală Sălbatică,
Mentă Creață și Copaiba.
Completează perfect rutina somnului.
Are o aromă dulce, citrică, florală.

Holiday Peace 15 ml
Holiday Peace 15 ml | 60206783
£ 21,00 | 23,50 € | 27 PV
Pre țurile nu includ TVA

Sărbătorile de iarnă sunt o perioadă dedicată
familiei, festivităților și momentelor de pace.
Amestecul de uleiuri esențiale Holiday Peace
conține uleiuri esențiale de Brad Siberian, Brad
Duglas, Brad Himalayan, Grapefruit, Tămâie
și Vetiver. Utilizat prin aplicare locală, Holiday
Peace este un mod minunat de a intra în spiritul
sărbătorilor!
•

Amestecul perfect pentru anotimpul
sărbătorilor!

•

Aromă rășinoasă, proaspătă, de
citrice, lemnoasă.

Cană Holiday Peace
Holiday Peace Mug | 60219028
£ 6,00 | 7,00 € | 0 PV
Prețurile nu includ TVA

Această cană stilată din ceramică
este decorată într-un verde festiv
ce reflectă sezonul sărbătorilor. Este
perfectă pentru momentele de relaxare,
când vrei să-ți bei băutura fierbinte
preferată! Cumpără mai multe, pentru a
le oferi în dar vecinilor și prietenilor sau
păstrează-le pe toate numai pentru tine
într-un set complet!
•
•
•

Design stilat, festiv.
Perfectă pentru sezonul sărbătorilor!
Dimensiuni: 8,2 x 9,2 cm.

Holiday Joy 15 ml
Holiday Joy 15 ml | 60204711
£ 15,50 | 19,50 € | 24,5 PV
Pre țurile nu includ TVA

Amestecul de uleiuri esențiale Holiday Joy te
ajută să te simți confortabil în fiecare zi. Notele
calde și dulci ale amestecului Holiday Joy induc
sentimente primitoare de sărbătoare, prin aplicare
locală. Acest amestec exclusiv combină uleiuri
esențiale de Portocală Sălbatică, Scorțișoară,
Cassia, Nucșoară, Cuișoare, Brad Siberian și
Brad Duglas. De asemenea, conține note dulci de
absolut de vanilie, creând un amestec de uleiuri
esențiale care a devenit o tradiție dōTERRA de
sărbători!
•

Combină uleiuri esențiale de Portocală Sălbatică,
Scorțișoară, Cassia, Nucșoară, Cuișoare, Brad
Siberian și Brad Duglas.

•

Contribuie la crearea de sentimente primitoare de
sărbătoare, prin aplicare locală.

•

Aromă condimentată, caldă, dulce, proaspătă.

Aceasta este formula clasică a Amestecului Bucurie de Sărbători Holiday Joy

Nootka 5 ml & un
cadou-surpriză
Nootka with Surprise Gift | 60219623
£ 15,75 | 17,50 € | 20 PV
Pre țurile nu includ TVA

Uleiul esențial Nootka este obținut prin distilare
din falnicul cedru Nootka, înrudit cu Arborvitae,
întâlnit frecvent în Pacificul de Nord-Vest din
SUA. Nootka este cunoscut drept una dintre
cele mai puternice varietăți de cedru din lume,
fiind adesea numit cedru galben sau chiparos
galben. Ca inițiativă de mediu, dōTERRA
utilizează deșeurile lemnoase din industria
forestieră pentru distilarea uleiului
esențial Nootka. Altminteri, deșeurile
lemnoase ar fi irosite.
Cumpără un ulei esențial Nootka
și bucură-te de un cadou-surpriză
GRATUIT. Cadourile pot varia.

Produs Permanent

Aroma-umidificator Dawn™
Dawn™ Aroma Humidifier | EU: 60217443 UK: 60217444
£ 47.25 | 52,50 € | 0 PV
Pre țurile nu includ TVA
Limita este de 1 per comandă.

Umidificatorul și difuzorul de arome
dōTERRA Dawn™ este conceput
pentru a crea nivelul optim de confort
în orice încăpere. Cu ajutorul modului
inteligent „somn”, acum poți menține
nivelul de umiditate ideal pe tot
parcursul nopții. Pregătește mediul
perfect pentru un somn odihnitor,
pentru tine și familia ta!
•

Difuzează încontinuu până la 22
de ore.

•

Adaugi apă și uleiuri esențiale
fără să fie nevoie să scoți vreun
capac.

•

Dimensiuni: 15 x 27 cm

•

Capacitate apă: 1,8 l.

