
Vitajte v spoločnosti
™



Vyskúšané a dôveryhodné
Žijeme v dobe, v ktorej máme ľahký prístup k rôznym zdravotným alternatívam a názorom. 
Tieto nespočetné možnosti môžu spôsobiť to, že nevieme komu môžeme dôverovať.  

Odpoveďou môže byť Vaša osobná skúsenosť. Ak budete používať jednoduché a bezpečné 
riešenia, ktoré Vás zároveň posilňujú, môžete mať istotu, že ste si vybrali ten správny prístup.

Keď na „vlastnej koži“ zažijete silné účinky esenciálnych olejov, pochopíte prečo je spoločnosť 
dōTERRA™ revolúciou v starostlivosti o zdravie rodín po celom svete.



Keď zacítite osviežujúcu a pozdvihujúcu vôňu borovicových stromov, ukľudňujúcu 
vôňu levandule či povzbudzujúcu vôňu citrónov, zažívate esenciálne oleje — silné 
a prírodné vône.

V prírode sa esenciálne oleje nachádzajú v koreňoch, stonkách, listoch, živici, kvetoch 
a kôre rastlín. Esenciálne oleje pomáhajú rastlinám prispôsobiť sa stále sa meniacemu 
prostrediu — ochraňujú ich od nebezpečenstva a poskytujú im rôzne prospešné účinky.

Keď sa tieto aromatické látky vydestilujú tak, aby boli čisté, silné a účinné, stanú sa 
dodatočným nástrojom na udržanie pohody celej rodiny.

Esenciálne oleje CPTG Čistej  
certifikovanej testovanej triedy™ 



Poslanie spoločnosti doTERRA™

Názov spoločnosti „dōTERRA“ je odvodený z latinského spojenia „dar zeme.“ 

Na jar v roku 2008 prišla skupina zdravotníckych a obchodných profesionálov so spoločnou víziou 
vytvorenia novej normy pre esenciálne oleje testovanej triedy. Každý z nich osobne zažil pozitívne 

účinky esenciálnych olejov na kvalitu svojho života.

Chceli priniesť niečo iné, niečo, čo osloví všetkých ľudí — od tých, ktorí o esenciálnych 
olejoch nevedia nič, až po odborníkov v danom odvetví.

Hoci spoločnosť dōTERRA zaznamenala fenomenálny rast, jej zakladatelia stále 
pracujú na tom, aby vo firme udržali rovnaké prostredie ako v malej spoločnosti, 

v ktorej má každý svoje miesto a môže vyjadriť svoj názor. 



Súčasťou nášho poslania je priniesť svetu nový štandard esenciálnych olejov testovanej triedy. Spoločnosť dōTERRA investuje do toho, aby 
posunula výskum esenciálnych olejov dopredu. Toto dosahujeme rôznymi spôsobmi vďaka silnému dvornému tímu pre výskum a rozvoj  
v spoločnosti dōTERRA.

Na tomto oddelení pracujú vedci s doktorandskými titulmi a iní skúsení odborníci, ktorí zhromažďujú vedecké a klinické poznatky, identifikujú 
oblasti, ktoré treba preskúmať, navrhujú a vykonávajú štúdie a pripravujú tieto štúdie na prezentácie. Aby sme v tomto výskume mohli 
pokračovať, spoločnosť dōTERRA neustále buduje spoluprácu s nemocnicami, univerzitami a inými organizáciami, ktoré robia výskum.

Konečným cieľom je lepšie pochopenie toho, ako esenciálne oleje fungujú — ako sa navzájom ovplyvňujú jednotlivé zložky v esenciálnych 
olejoch, ako tieto oleje vplývajú na naše bunky, ako ovplyvňujú ľudí a zlepšujú naše domácnosti a iné prostredia.

Tieto štúdie zvyčajne prezentujeme na našej výročnej konferencii, a potom ich sprístupňujeme cez rôzne informačné kanály. Pomáhajú informovať, 
obohacovať a prinášať úžitok našim wellness konzultantom a zákazníkom, aby vedeli ako môžu esenciálne oleje čo najlepšie využívať.

Kľúčové fakty
•  2008 -  CPTG Certifikovaná čistá testovaná trieda™ sa stáva symbolom procesu kvality v spoločnosti dōTERRA™, ktorý nemá konkurenciu.

•  2010 -  Bolá založená iniciatíva dōTERRA Healing Hands, filantropické úsilie, ktorého účelom je priniesť ozdravenie a nádej do celého sveta.

•  2014 -  Vďaka iniciatíve Cō-Impact Sourcing™ ponúka spoločnosť dōTERRA esenciálne oleje tej najvyššej kvality a zároveň ekonomicky 
posilňuje výrobcov a komunity v oblasti, z ktorej oleje získava.

•  2018 -  Vyše 5 miliónov wellness konzultantov robí prevrat v spôsobe, akým sa rodiny starajú o svoje zdravie, skrze jednoduché, bezpečné  
a posilňujúce riešenia. 



Použitie pre každú situáciu
Bez ohľadu na to, či esenciálne oleje používate vnútorne, aromaticky alebo ich nanášate na pokožku, pomáhajú Vám v tom, aby ste 
si prírodným spôsobom udržali pohodu pre seba i svoju rodinu, a to s absolútnou istotou.

Spoločnosť dōTERRA™ ponúka široký výber samostatných esenciálnych olejov a množstvo špeciálnych zmesí. Každý esenciálny olej 
poskytuje jedinečné účinky, zatiaľčo zmesi esenciálnych olejov prinášajú synergický účinok, ktorý tieto účinky ešte zväčší.
 
Okrem týchto olejov a zmesí môžete esenciálne oleje tiež vyskúšať v rôznych produktoch dennej potreby. Určite ste ich už vyskúšali aj 
v minulosti, ako napríklad gaultériu v žuvačkách, čajovník v produktoch starostlivosti o vlasy a mätu piepornú v zubnej paste.



• doplnky výživy
• prostriedky pre domácnosť 
• kontrola hmotnosti

 • starostlivosť o pleť
 • starostlivosť o vlasy
 • kúpeľná starostlivosť

do-TERRA™ sa neustále snaží o nové a inovačné spôsoby ako využiť esenciálne oleje v produktoch, ktoré 
môžete ako celá rodina bežne používať. 



Avšak zber nie je jedinou podstatnou súčasťou tohto procesu. Je potrebné rozumieť aj 
destilačnému procesu. Aj ten najmenší detail môže ovplyvniť zloženie esenciálneho 
oleja. Preto v spoločnosti dōTERRA vkladáme našu dôveru do ľudí, ktorí zdokonalili 
proces predchádzajúcich generácií pestovateľov, ktorí svoje znalosti a múdrosť 
posunuli až k nám.

Je samozrejmé, že chcete mať úplnú istotu, že to čo používate pri  
starostlivosti o svoju vlastnú pohodu a pohodu svojej rodiny, je bezpečné 
a efektívne. V prípade esenciálnych olejov to znamená spojenie tradičných  
a moderných postupov.

Spoločnosť dōTERRA používa na získanie zdrojov pre svoje esenciálne oleje 
globálnu sieť farmárov a pestovateľov. Títo pestovatelia využívajú poznatky, 
ktoré  získali od mnohých generácií svojich predkov a tak presne vedia, kedy 
rastliny zbierať a ktoré časti rastliny prinesú zvýšenú hodnotu čistoty a účinosti 
esenciálnych olejov.

Tradícia a moderné 
postupy



Oddanosť spoločnosti dōTERRA™ ponúkať čo najvyššiu kvalitu sa nepreukazuje len tým, ako získavame naše esenciálne oleje. 
Ovplyvňuje tiež naše využívanie moderných postupov testovania na zabezpečenie čistoty, účinnosti a dôslednosti. Spoločnosť 
dōTERRA využíva tie najmodernejšie technológie a celosvetovo uznávaných chemikov, ktorých špecializáciou je analýza  
a identifikácia aromatických zložiek, aby sme testovali každú šaržu esenciálneho oleja a uistili sa tak, že sa Vám do rúk vždy 
dostane esenciálny olej najčistejšej a najvyššej kvality.

Skupina testov, ktoré spoločnosť dōTERRA používa, je súčasťou protokolu kvality CPTG – Certifikovanej čistej testovanej triedy™. 
Keď olej splní požiadavky na to, aby bol označený za CPTG olej, môžete mať istotu, že je čistý, účinný a efektívny.

dōTERRA spolupracuje s chemikmi, biologickými a mikrobiologickými vedcami, botanikmi a zdravotníckymi špecialistami, aby 
sme vytvorili celkové porozumenie potrebné na správne získavanie zdrojov, analýzu a použitie esenciálnych olejov.

Testy zahrnuté v CPTG protokole:        
• organoleptické testovanie
• hmotnostná spektrometria*
• plynová chromatografia*
• mikrobiologické testy
• infračervená spektroskopia (FTIR)
• testovanie optickej chilarity
• izotopická analýza
• testovanie na ťažké kovy (podľa potreby)

chromatografická
cievka

plynový
valec

detektor

vzorka
GCMSGCMS

*Plynová chromatografia a hmotnostná spektrometria (GC/MS)



Pri používaní esenciálnych olejov bude mať každý 
človek jedinečné osobné skúsenosti. Esenciálne 
oleje už rôznymi spôsobmi pozitívne ovplyvnili 
životy tisícov ľudí. 

Pravdepodobne ste už počuli dojemné príbehy od 
wellness konzultanta, veľkoobchodného zákazníka či 
niekoho iného, kto používa esenciálne oleje. 

Jednoduché, bezpečné  
a posilňujúce riešenia



Keď začnete používať esenciálne oleje, budete sa chcieť dozvedieť čo najviac o ich účinkoch, 
používaní a možno aj o tom, ako s nimi začať podnikať. doTERRA™ sa zameriava na to, aby Vám 
poskytla vedomosti, ktoré potrebujete skrze našu webovú stránku doterra.com.



Sme si vedomí, že vďaka esenciálnym olejom môžeme mať k dispozícii množstvo darov, ktoré nám spríjemňujú naše životy 
a s tým prichádza zodpovednosť sa o tieto dary deliť s tými, ktorí to potrebujú.

Vďaka našej stratégii nazývanej „Cō-Impact Sourcing“ pracuje spoločnosť dōTERRA na zlepšovaní životov a komunít po celom 
svete. Mnohé esenciálne oleje spoločnosti dōTERRA sa získavajú v rozvojových krajinách, kde sú mnohí pestovatelia a destiléri 
vydaní na milosť či nemilosť tretej strany. Cō-Impact Sourcing pomáha vytvárať družstvá pestovateľov a destilérov, čo umožňuje 
to, že stratia potrebu tretej strany. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že komunity dostanú férové platby, ktoré chodia načas a sú 
potrebné pre ich úrodu a zber, a zároveň majú tiež priamy a okamžitý dopad na ich komunitu. dōTERRA spolupracuje s týmito 
družstvami, aby im poskytla potrebné zdroje, nástroje a školenia, aby si tak zabezpečila dlhotrvajúcu spoluprácu.

Okrem tejto obchodnej stránky iniciatívy Cō-Impact Sourcing spolupracuje spoločnosť dōTERRA tiež na zlepšení kvality života 
pre rodiny, ktoré žijú v týchto komunitách prostredníctvom iniciatívy dōTERRA Healing Hands. Healing Hands (Liečivé ruky) je 
medzinárodnou registrovanou neziskovou organizáciou, ktorá je zameraná na zlepšenie životov a ponúka nádej pre milióny ľudí 
po celom svete.

Iniciatíva Healing Hands sa zapája do veľkého množstva projektov. Tu je niekoľko z nich:

• mikro pôžičky poskytujúce obnoviteľné financovanie pre podnikateľov v rozvojových krajinách
• programy zamerané na čistú vodu a studne
• budovanie a obnovovanie škôl a zdravotníckych stredísk
• zdravotnícke zariadenia a zdroje pre nemocnice a polikliniky
• vzdelávanie o zdraví a hygiene



Nadácia Healing Hands sa zapája do rôznych projektov pomoci po 
celom svete. Komunity v Piura v Peru a Chiquimula v Guatemale 
dostali dary v hodnote 100 000 dolárov, aby sa tam mohli vytvoriť 
fondy na mikropôžičky. Takéto pôžičky poskytujú obnoviteľné 
financovanie podnikateľom v týchto komunitách. Iniciatíva 
Healing Hands tiež poskytla stavebné materiály rodinám na 
Filipínach po tajfúne Haiyan a vybudovala nový vodovodný 
systém na Haiti, ktorý poskytuje obyvateľom na vidieku čistú 
vodu, ktorú nemusia prevárať. Healing Hands sa tiež aktívne 

zapája do vzdelávania a zdravotníckej pomoci a preto pomohla 
pri vybudovaní a renovácii škôl v Guatemale a tiež na Haiti. 
Zdravotníckemu stredisku v Ghane sme tiež poskytli zariadenia 
a pomôcky, ktoré tak zúfalo potrebovali. V Bolívii sme tiež 
rozšírili zdravotnícke centrum Jalsuri, aby sme tak pomohli  
s neustálym rastom potrieb kliniky.

Naša iniciatíva Healing Hands sa snaží priniesť uzdravenie a nádej pre ľudí 
po celom svete a to tým, že pracujeme na tom, aby sme ľuďom pomohli 
zbaviť sa chudoby a choroby. Konečným cieľom je, aby sme naučili ľudí po 
celom svete ako byť sebestačnými.



Starostlivosť o svoju vlastnú pohodu
Vieme, že chcete len to najlepšie, keď sa staráte o svoje zdravie a zdravie Vašej rodiny. U spoločnosti dōTERRA™ si môžete byť 
istí, že Vám poskytuje práve to najlepšie.

Pozývame Vás, aby ste si na vlastnej koži vyskúšali, čo pre Vás dokážu urobiť esenciálne oleje spoločnosti dōTERRA a výrobky, 
ktoré ich obsahujú.
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