
PODPORA IMUNITNÉHO SYSTÉMU 

doTerra On Guard+ 

Softgels doTERRA On Guard+ kombinujú patentovanú zmes ochrannej zmesi 

dōTERRA On Guard s esenciálnymi olejmi z čierneho korenia, oregana a medovky 

pre dodatočnú podporu imunity. doTERRA On Guard+ je skvelý spôsob, ako 

posilniť a udržať zdravú imunitnú funkciu, keď sú sezónne hrozby vysoké. Táto 

výrazná zmes zapuzdrená vo vegetariánskych mäkkých gélových kapsuliach 

obsahuje esenciálne oleje známe svojimi pozitívnymi účinkami na imunitný systém 

a ich schopnosťou chrániť pred environmentálnymi hrozbami. 

dōTERRA On Guard® Beadlet 

doTERRA On Guard Beadlets sú jednoduchým a pohodlným spôsobom, ako získať 

výhody zmesi esenciálnych olejov doTERRA On Guard na posilnenie imunity. 

dōTERRA On Guard Beadlets poskytujú sviežu dávku patentovanej zmesi divokého 

pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptu a rozmarínu, všetko obsiahnuté v malých 

vegetariánskych guľôčkach, ktoré sa rozpúšťajú v ústach, aby osviežili dych a podporili 

imunitný systém. Guľôčky doTERRA On Guard sú ideálne na domáce použitie, na 

cestách a na posilnenie imunity vašej rodiny – kedykoľvek a kdekoľvek. 

PRVÁ POMOC PRI BOLESTI 
 

Deep Blue® Rub 

doTERRA® Deep Blue Rub je lokálny krém vytvorený s Deep Blue Soothing Blend 

CPTG (Certified Pure Tested Grade™) esenciálnych olejov, prírodných rastlinných 

extraktov a ďalších užitočných zložiek, ktoré poskytujú upokojujúci pocit chladenia a 

tepla na problémové oblasti. Poskytuje chladivý a upokojujúci pocit na cieľové oblasti. 

Deep Blue Rub je vyrobený z najpredávanejšej zmesi esenciálnych olejov Deep Blue od 

doTERRA z olejov Wintergreen, gáfru, mäty piepornej, Blue Tansy, modrého 

harmančeka, slamienky, Ylang ylang a Osmanthus. 

Deep Blue® Oil 

doTERRA Deep Blue je ideálny pre upokojujúcu masáž po dlhom pracovnom dni. 

Wintergreen, gáfor, mäta pieporná, Ylang Ylang, Slamienka, Blue Tansy, Modrý 

Harmanček a Osmanthus spolupracujú na upokojení a ochladení. Po dlhých hodinách 

strávených pri počítači si skúste natrieť zmes Deep Blue na prsty, zápästia, ramená a 

krk. Niekoľko kvapiek Deep Blue Soothing Blend zriedených v rastlinnom oleji 

doTERRA môže byť súčasťou chladiacej a upokojujúcej masáže. 

 

 

 

 



PODPORA PRI DÝCHANÍ 

dōTERRA Breathe® Oil 

doTERRA Breathe je pozoruhodná zmes esenciálnych olejov vrátane vavrínového 

listu, mäty piepornej, eukalyptu, melaleuky, citrónu, kardamónu, ravintsary a 

ravensary. doTERRA Breathe zachováva pocit čistých dýchacích ciest a ľahkého 

dýchania a zároveň minimalizuje účinky sezónnych hrozieb. doTERRA Breathe sa 

môže aplikovať lokálne na hrudník, chrbát alebo spodnú časť chodidiel alebo sa 

môže difuzovať v noci, aby sa upokojili zmysly a podporil sa pokojný spánok. 

 

Peppermint 

Rastlina mäty piepornej je kríženec vodnej mäty a mäty piepornej a prvýkrát ju opísal 

Carl Linné v roku 1753. Vysoký obsah mentolu – ako ten, ktorý sa nachádza v 

esenciálnom oleji z mäty piepornej doTERRA – odlišuje olej z mäty piepornej 

najvyššej kvality od iných produktov. Mätový olej, ktorý sa často používa v zubných 

pastách a žuvačkách na ústnu hygienu, tiež pomáha zmierniť občasné žalúdočné 

ťažkosti a podporuje zdravé dýchacie funkcie, keď sa užíva vnútorne.  

Rosemary 

Rozmarín je aromatický, vždyzelený ker, ktorého listy sa často používajú na ochutenie 

jedál, ako sú plnky, bravčové mäso, pečené jahňacie, kuracie a morčacie mäso. Spolu s 

jeho kulinárskymi aplikáciami má rozmarínový olej mnoho výhod. Rozmarínový 

esenciálny olej podporuje pri požití zdravé trávenie a funkciu vnútorných orgánov. 

Rozmarín, ktorý odborníci dlho uctievali, bol v starovekých gréckych, rímskych, 

egyptských a hebrejských kultúrach považovaný za posvätný. Bylinná a energizujúca 

vôňa rozmarínového oleja sa často používa v aromaterapii. Vnútorné užívanie 

pomáha znižovať nervové napätie a občasnú únavu. Difuzovanie napomáha pri 

problémoch s dýchacími cestami. 

Eucalyptus 

Eukalypty sú vysoké, vždyzelené stromy, ktoré dorastajú až do výšky 50 stôp a 

niekedy sa nazývajú Gum Trees. Hlavnými chemickými zložkami Eucalyptus radiata 

sú eukalyptol a alfa-terpineol, čo z neho robí ideálny olej na podporu pocitu čistého 

dýchania a otvorených dýchacích ciest a na vytvorenie upokojujúceho zážitku z 

masáže. Eukalyptový olej má čistiace vlastnosti, ktoré môžu byť prospešné pre 

pokožku a pre čistenie povrchov a vzduchu. Štúdie ukázali, že eukalyptový olej 

účinne pomáha znižovať napätie. Eukalyptový esenciálny olej možno nájsť v ústnych 

vodách na osvieženie dychu a podporu zdravia ústnej dutiny. 

 

 

 

 



PODPORA TRÁVENIA 

Zendocrine® Softgels 

Táto účinná zmes kombinuje rozmarín, koriander a borievku, známe svojimi 

detoxikačnými vlastnosťami a schopnosťou podporovať zdravú funkciu pečene, 

zatiaľ čo mandarínka a pelargónia majú čistiace účinky proti nežiaducim látkam v 

tele. Zendocrine softgels poskytujú rýchly a jednoduchý spôsob konzumácie zmes 

esenciálnych olejov doTERRA Zendocrine, či už cestujete, ponáhľate sa alebo 

jednoducho máte radi pohodlie mäkkého gélu. 

 

DigestZen® Oil 

S kardamónom (blízkym príbuzným zázvoru), môže zmes napomáhať udržať zdravý 

gastrointestinálny systém, keď sa užíva vnútorne. Táto patentovaná zmes esenciálnych 

olejov CPTG® zahŕňa koriander, zázvor a fenikel, ktoré pomáhajú zmierniť občasné 

žalúdočné ťažkosti a poruchy trávenia. Mäta pieporná, aníz a rasca sú dobre známe 

svojou schopnosťou na podporu trávenia a na udržanie zdravého gastrointestinálneho 

traktu pri konzumácii. Pridávajte do rastlinného oleja ako súčasť jemnej masáže 

brucha pri tráviacich ťažkostiach. Pridajte niekoľko kvapiek DigestZen do vody a 

užite ho vnútorne, aby ste podporili trávenie, upokojili občasné žalúdočné ťažkosti, 

udržali nervozitu v žalúdku a udržiavali zdravý tráviaci systém.  

PRE LEPŠÍ SPÁNOK 

dōTERRA Serenity® Oil 

Zmes doTERRA Serenity Restful Blend má upokojujúcu a relaxačnú vôňu, ktorá 

poskytuje jedinečný užívateľský zážitok. Táto dokonale vyvážená, pokojná zmes 

môže byť okamžite vnímaná a prenesie užívateľa do stavu blaženého odpočinku. 

doTERRA Serenity kombinuje esenciálne oleje známe svojou schopnosťou vytvoriť 

pokojné prostredie pred spaním. Aplikujte jednu až dve kvapky na ruky a vdychujte 

počas dňa, aby ste pomohli znížiť každodenné stresové faktory života, alebo 

difuzujte v noci, aby ste pomohli upokojiť nepokojné bábätko alebo dieťa. Pridanie 

esenciálnych olejov z cédrového dreva, dreva Ho a vetiveru dodáva doTERRA 

Serenity uzemňujúcu arómu, ktorá podporuje pokojnú atmosféru, keď je čas na 

odpočinok. doTERRA Serenity sa môže používať v spojení s mäkkými gélmi doTERRA Serenity 

Restful Complex. Difúzia zmesi esenciálnych olejov doTERRA Serenity vytvára relaxačné prostredie, 

zatiaľ čo mäkké kapsuly podporujú pokojný nočný spánok. 

Lavender 

Levanduľový olej sa používa a oceňuje po stáročia pre svoju nezameniteľnú vôňu a 

nespočetné výhody. V staroveku Egypťania a Rimania používali levanduľu na 

kúpanie, relaxáciu, varenie a ako parfum. Jeho upokojujúce a relaxačné vlastnosti, ak 

sa užívajú vnútorne, sú aj naďalej najpozoruhodnejšími atribútmi levandule. Pri 

lokálnej aplikácii sa levanduľový olej často používa na zníženie výskytu 

nedokonalostí pleti, ale aj na zastavenie krvácania. Pridajte do vody do kúpeľa, aby 



ste uvoľnili stres, alebo aplikujte na spánky a zátylok. Pridajte pár kvapiek levanduľového oleja na 

vankúše, posteľnú bielizeň alebo spodnú časť chodidiel, aby ste sa uvoľnili a pripravili sa na pokojný 

nočný spánok. Vďaka všestranným vlastnostiam levandule sa považuje za nevyhnutný olej, ktorý 

musíte mať vždy po ruke. 

dōTERRA Balance® Oil 

Teplá, drevitá aróma doTERRA Balance Grounding Blend vytvára osviežujúce 

prostredie. Dokonale sme zmiešali smrek, drevo Ho, kadidlo, Blue Tansy a modrý 

harmanček s frakcionovaným kokosovým olejom, aby sme ponúkli lákavú vôňu, ktorá 

vytvára pokojnú a relaxačnú atmosféru. Smrek, jeden z olejov v doTERRA Balance, 

používali domorodí Američania zo zdravotných a duchovných dôvodov a dodnes sa 

používa na navodenie harmónie mysle a tela. 

NA OSVIEŽENIE A NIEKOĽKO ĎALŠÍCH VYUŽITÍ 

Lemon 

Najpredávanejší esenciálny olej doTERRA, citrón, má viacero výhod a použití. Citrón 

je silný čistiaci prostriedok, ktorý čistí vzduch a povrchy a možno ho použiť ako 

netoxický čistič v celej domácnosti. Keď sa citrón pridá do vody, poskytuje 

osviežujúcu a zdravú vzpruhu po celý deň. Citrón sa často pridáva do jedla na 

zvýraznenie chuti dezertov a hlavných jedál. Citrón, ktorý sa užíva vnútorne, 

poskytuje čistiace a tráviace výhody. Keď sa rozptýli, citrón má povznášajúcu vôňu . 

Wild Orange 

Divoký pomaranč lisovaný za studena zo šupky je jedným z najpredávanejších 

esenciálnych olejov doTERRA vďaka svojej energizujúcej aróme a viacerým 

zdravotným benefitom. Divoký pomaranč s vysokým obsahom limonénu má 

stimulačné a čistiace vlastnosti, vďaka čomu je ideálny na podporu zdravej funkcie 

imunitného systému pri používaní. vnútorne. Môže sa používať ako denný čistič 

povrchov v celej domácnosti. Difúzny divoký pomaranč dodá energiu a pozdvihne 

atmosféru a zároveň osvieži vzduch. Divoký pomaranč obohacuje akúkoľvek zmes 

esenciálnych olejov o sviežu, sladkú a osviežujúcu vôňu. 

Melaleuca/TeaTree  

Esenciálny olej Tea Tree má viac ako 90 rôznych zlúčenín a neobmedzené možnosti 

použitia. Listy čajovníka používali domorodí obyvatelia Austrálie po stáročia. 

Prikladali rozdrvené listy priamo na pokožku pre chladivý efekt. Tea Tree je 

najznámejší pre svoje čistiace vlastnosti. Môže sa použiť na čistenie domácnosti a 

čistenie pokožky a nechtov a na podporu zdravého vzhľadu pleti. Tea Tree sa používa 

na občasné podráždenie pokožky na upokojenie pokožky a difúzny Tea Tree pomôže 

osviežiť vzduch. 

 

 



Oregano 

Oreganový olej je jedným z najsilnejších a najsilnejších esenciálnych olejov a už po 

stáročia sa používa v tradičných postupoch. Primárnou chemickou zložkou oregana je 

karvakrol, fenol, ktorý má pri požití antioxidačné vlastnosti. Vzhľadom na vysoký 

obsah fenolu je potrebné byť opatrný pri vdychovaní alebo difúzii esenciálneho oleja 

z oregana; stačí jedna až dve kvapky. Okrem toho by sa mal oreganový olej pri 

aplikácii na pokožku zriediť rastlinným olejom. Jedna kvapka užívaná vnútorne každý 

deň môže pomôcť udržať zdravú imunitnú funkciu. Okrem toho, že je oreganový olej 

obľúbeným korením na varenie, pri vnútornom užívaní podporuje aj zdravé trávenie a 

dýchacie funkcie.  


