
JEŚLI DOPIERO ROZWAŻASZ
KORZYSTANIE Z OLEJKÓW...

Olejki działają wtedy, kiedy się ich używa ;)
Dlatego najlepiej wypróbować je na sobie. Chętnie dzielę się
olejkami z osobami, które chcą je poznawać właśnie ze mną. 

Jeśli w Twoim życiu jest miejsce na wprowadzenie naturalnych
rozwiązań, daj mi znać, czego potrzebujesz, a ja pomogę Ci wybrać
na to olejek / olejki. 

Wypełnij ten formularz, żeby otrzymać ode mnie próbki:

« https://forms.gle/RYFN7VnqZqLcdn2J6 «

https://forms.gle/RYFN7VnqZqLcdn2J6?fbclid=IwAR0uCkPG7DuUqfpwmSG94yIBcuot-CiJXtk-Nu39r0NDtFylJiOkfK7o3eY


CZYM SĄ OLEJKI DOTERRA
I DLACZEGO TAK RÓŻNIĄ SIĘ OD INNYCH OLEJKÓW?

Czyste olejki eteryczne – to, co najlepsze w roślinie
Olejki eteryczne to lotne substancje aromatyczne, pozyskiwane z różnych
części roślin: korzeni, nasion, łodyg, kwiatów, kory, skórek i innych. Roślina
wytwarza olejek, aby chronić swój dobrostan. W olejku zawarta jest m.in. jej
zdolność do regeneracji oraz ochrony przed bakteriami, wirusami, grzybami.

Klasa terapeutyczna
Podczas gdy rynek olejków eterycznych
zdominowany jest przez syntetyki, doTERRA
stawia na 100% czystość. CPTG to
najwyższy standard jakości olejków
eterycznych. Żadna inna firma na świecie 
nie przestrzega tak restrykcyjnych norm
badania olejków – od momentu zasadzenia
rośliny aż do zamknięcia olejku w butelce. 

są naturalne, ekologiczne i czyste, posiadają certyfikat jakości CPTG
są bezpieczne, nie uzależniają
mogą być spożywane doustnie
pomagają w różnych dolegliwościach i wychodzeniu z infekcji
działają przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie, antyseptycznie
są niezwykle wydajne i działają bardzo wszechstronnie
wpływają pozytywnie na emocje i nastrój, relaksują, uspokajają
pielęgnują i upiększają skórę
wspierają pracę mózgu, poprawiają koncentrację 
w 1 kropli zawiera się dawka terapeutyczna
1 kropla olejku z mięty to moc 28 filiżanek naparu
działają nawet 70 razy silniej niż zioła

Cechy olejków doTERRA

15 ml = 8 kg lawendy 15 ml = 400 liści 15 ml = 45 cytryn



Dobrze skomponowany zestaw olejków eterycznych pomoże Ci w naturalny
sposób zaradzić w 80% typowych wyzwań zdrowotnych, które towarzyszą
nam w codziennym życiu. Wykorzystasz je też do stworzenia kosmetyków i
środków czystości. Zadbasz o ciało, emocje, umysł, rozwój i duchowość. 
Możesz wspierać nimi siebie, dzieci, seniorów, a także zwierzęcych członków
rodziny. Zyskasz zdrowie, oszczędzisz czas i pieniądze. 

NAJPOPULARNIEJSZE 
OLEJKI ETERYCZNE

wspomaga przy infekcjach
działa wybielająco i złuszczająco
oczyszcza i odświeża
energetyzuje i pobudza

Cytryna (Lemon)
dodaj kroplę do miodu i wody, wpij, aby się
oczyścić i wzmocnić
1 krople dodaj do kremu i wetrzyj w skórę
3 krople dodaj na ściereczkę do czyszczenia 
rozpyl w dyfuzorze na poprawę nastroju

Czystość i świeżość

wspomaga przy infekcjach 
uspokaja, ułatwia zasypianie
łagodzi napięcia i stany lękowe
łagodzi przy oparzeniach,

Lawenda (Lavender)

podrażnieniach i ukąszeniach

rozpylaj w dyfuzorze, by złagodzić napięcia
dodaj kilka kropli do relaksującej kąpieli
wmasuj w stopy, aby lepiej spać
posmaruj w miejscu ugryzienia, podrażnienia

Ukojenie i relaks

lub oparzenia

ułatwia oddychanie
łagodzi dolegliwości bólowe
pomaga przy problemach 

chłodzi i energetyzuje
poprawia koncentrację

Mięta (Peppermint)

 trawiennych

rozpylaj i rozetrzyj w dłoniach przy katarze
wsmaruj w kark, skronie i czoło na ból głowy
zażyj 1 kroplę przy problemach żołądkowych
dodaj do napoju dla ochłody i orzeźwienia
wmasuj w stopy i kark przy gorączce

Ochłodzenie i orzeźwienie

łagodzi problemy skórne na tle

oczyszcza i odświeża
odstrasza owady

Drzewo herbaciane (Melaleuca)

grzybiczym i łojotokowym
stosuj miejscowo przy wypryskach, stanach

używaj z szamponem do włosów
dodaj parę kropli do wody z rozpylaczem 

Pierwsza pomoc dla skóry

zapalnych, opryszczkach, grzybicy itp.

i wyczyść powierzchnie zajęte pleśnią i grzybem 



wspiera układ odpornościowy 

łagodzi lęk i niepokój
napina skórę i redukuje

Kadzidłowiec (Frankincense)

i funkcjonowanie komórek

zmarszczki

zastosuj na blizny i przebarwienia 
wsmaruj w stopy dla odprężenia 

połknij w kapsułce na odporność

Działa neurologicznie (Król Olejków)

i przywrócenia równowagi emocjonalnej

i prawidłowego funkcjonowania komórek

łagodzi bóle stawów i mięśni
koi i chłodzi podczas kontuzji,
urazów i przeciążeń
łagodzi stany zapalne
nie stosuj doustnie

Mieszanka Deep Blue
wcieraj w bolące mięśnie i stawy
użyj na kark i ramiona po pracy 
wsmaruj w podbrzusze przy menstruacji
stosuj po ćwiczeniach, aby zmniejszyć
dyskomfort

Pomoc dla mięśni i stawów

ułatwia oddychanie
przynosi ulgę przy infekcjach, 

działa uspokajająco 
orzeźwia i odświeża
łagodzi lęk i niepokój

Mieszanka olejków Air

katarze, kaszlu oraz alergii

rozpylaj lub rozetrzyj w dłoniach i wdychaj,

wmasuj w klatkę piersiową i czoło przy

rozpylaj w dyfuzorze w sypialni, żeby mieć

Wspiera oddychanie

aby odetkać nos i ułatwić oddychanie

infekcjach i problemach z zatokami

lepszy, spokojniejszy sen

łagodzi dolegliwości układu
pokarmowego
wspomaga trawienie
pomocna przy chorobie 

redukuje wzdęcia i mdłości

Mieszanka olejków ZenGest

lokomocyjnej

wcieraj w okolice żołądka, aby złagodzić
ból brzucha, mdłości
zażyj w kapsułce na niestrawności
wdychaj z dłoni w czasie podróży
rozpylaj, aby ulżyć zestresowanemu

Wspomaga trawienie

żołądkowi

wspiera układ odpornościowy

energetyzuje, rozgrzewa,

Mieszanka olejków OnGuard 

profilaktycznie i przy infekcjach
sezonowych

poprawia nastrój

rozpylaj, aby wybić patogeny z powietrza
1 kroplę dodaj do wody i płucz gardło
zażyj 2 krople w kapsułce lub miodzie i
herbacie, aby wesprzeć odporność
wmasuj w stopy przy przeziębieniu

Naturalna ochrona organizmu

pomaga przy infekcjach
wspiera odporność
rozgrzewa
wspomaga trawienie
działa antypasożytniczo

Lebiodka (Oregano)
1 kroplę zażyj w kapsułce na wzmocnienie 

1-2 krople koniecznie rozcieńcz olejem

Wsparcie układu odpornościowego

w okresie zachorowań (do 5 dni + probiotyk) 

nośnikowym i wsmaruj w zmienione chorobowo
miejsca



OPCJA: KORZYSTNIEJSZA!

ZAŁOŻENIE KONTA

KUPOWANIE SWOICH OLEJKÓW:

OPCJA DROŻSZA – ZAKUPY DETALICZNE

Zakupy detaliczne możesz zrobić wyłącznie przez konto osoby, która ma
swoje konto i udostępni Ci taką możliwość. Firma działa wyłącznie przez
sieć Wellness Advocate i nie ma oficjalnego sklepu. Jeśli coś takiego
widzisz w internecie, to znaczy, że ktoś łamie zasady współpracy z
doTERRA. W takim miejscu z pewnością nie otrzymasz olejkowej edukacji
i zapłacisz najwyższą możliwą kwotę. Nie ma pewności, czy otrzymasz
oryginalne produkty. Znacznie bezpieczniejszą i korzystniejszą opcją jest
kupowanie olejków prosto od producenta, z dostawą pod swoje drzwi.

Gdy zakładasz konto, wszystkie zakupy robisz od tej pory wyłącznie po
cenach hurtowych, czyli -25% na wszystko. Żadnych zobowiązań po
rejestracji. Po roku możesz przedłużyć konto.

Mając konto, możesz dzielić się olejkami, a polecając je, możesz mieć
swoje olejki za darmo.

Możesz, ale nie musisz, dołączyć do programu lojalnościowego (LRP),
gdzie gromadzisz kolejne zniżki od 10 do 30% zwrotu w punktach.
Punkty możesz wykorzystać na następne zakupy (również za koszt
przesyłki jest zwrot w punktach). To najlepszy program lojalnościowy,
jaki widziałam!

Po przystąpieniu do programu możesz robić zakupy co miesiąc, żeby
gromadzić zniżki. Ten program możesz wyłączyć w każdej chwili.

Dlaczego warto założyć konto? 



Mogę to zrobić za Ciebie. Będę potrzebować Twoje imię, nazwisko,
adres dostawy, adres e-mail i telefon. Ustawię hasło, które potem sobie
zmienisz. Polecam to rozwiązanie, ponieważ znam aktualne promocje i
mogę podpowiedzieć, jak otrzymać różne gratisy. Mam też "sekretne
linki", dzięki którym możesz otrzymać dodatkowe prezenty.

Możesz to zrobić ze spersonalizowanym linkiem. Napisz do mnie,
jakich olejków potrzebujesz na start. Ustawiam wtedy Twoje konto i
wysyłam Ci spersonalizowany link, z którym wygodnie dokończysz
swoją rejestrację. W koszyku są już Twoje olejki, Ty tylko uzupełniasz
dane osobowe i płacisz w wygodny dla Ciebie sposób: kartą,
przelewem lub PayPalem.

Konto możesz też założyć samodzielnie przez mój link:
mydoterra.com/magdalenagolda 

      Potrzebne Ci też będzie moje ID: 10237815

Zakładanie konta z zestawem rejestracyjnym lub opłatą: 
Przy założeniu konta możesz albo opłacić opłatę startową 24,50 euro i
skompletować swój zestaw startowy już w cenie -25%, albo nie ponosić
opłaty startowej i kupić jeden z zestawów rejestracyjnych. 

AKTUALNA PROMOCJA!  
do 30 kwietnia 2023
Teraz możesz założyć swoje konto bez opłaty startowej i
spersonalizować swój zestaw (dla zamówień 150 punktów i więcej).
Daj znać, pomogę Ci wybrać olejki.

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

««««  Pełna lista zestawów startowych TUTAJ. ««««

http://mydoterra.com/magdalenagolda
https://media.doterra.com/pl/pl/flyers/kits-enrolment.pdf


HOME ESSENTIALS 
"Duża domowa apteczka"
A w nim jest 10 olejków o pojemności 15 ml (Deep Blue 5 ml) i dyfuzor
Petal. Tutaj olejków jest 3x więcej niż w zestawie powyższym, a cena jest
niecałe 2 x wyższa. Jest to najczęściej i najchętniej wybierany zestaw przez
rodziny. Cenowo wychodzi najkorzystniej w przeliczeniu na każdą
buteleczkę olejku, a dyfuzor w ogóle wychodzi w tym zestawie gratis. 

FAMILY ESSENTIALS 
"Mała domowa apteczka"
To jest 10 olejków w buteleczkach po 5 ml:
odświeżający Lemon, bakteriobójcze Oregano,
mieszanka olejków On Guard na odporność,
mieszanka Air na oddychanie, katar, alergie,
Lavender (Królowa Olejków na wszystko ;)
Peppermint na ból głowy, ochłodę, mieszanka
ZenGest na sprawy żołądkowe, Frankincense
(kadzidłowiec), na skórę, do medytacji, wyciszenia,
Melaleuca (drzewko herbaciane) na skórę, grzybicę,
łupież, pryszcze, opryszczkę i Deep Blue na ból, 
na mięśnie, stawy, bóle wzrostowe, po treningu, 
na przeciążenia.

300 euro
10 olejków x 15 ml
dyfuzor Petal
katalog doTERRA

152 euro
10 olejków x 5 ml
katalog doTERRA

Najpopularniejsze zestawy startoweNAJPOPULARNIEJSZE ZESTAWY STARTOWE



ZESTAW TOGETHER exclusiv!
Piękny, wielofunkcyjny i najbardziej ekskluzywny zestawy, a w nim 
12 olejków o pojemności 15 ml (oprócz Motivate 5 ml) oraz elegancki
szklany dyfuzor Laluz. To zestaw szczególnie polecany do gabinetów
lekarskich i terapeutycznych, przychodni, salonów beauty i wellness itd.

347,25 euro
12 olejków
dyfuzor Laluz
drewniana skrzynka na
olejki
katalog doTERRA

TOGETHER

Lavender
Peppermint
Eucalyptus
Lemongrass
Lemon
Green Mandarin
Wild Orange
Mieszanka olejków
OnGuard
Mieszanka olejków Adaptiv
Mieszanka olejków Balance
Mieszanka olejków Citrus
Bliss
Mieszanka olejków
Motivate

12 olejków:

Wsparcie w infekcjach

Sprzątanie bez toksyn

Zaopiekowane emocje



JAK PŁACIĆ ZA OLEJKI?

Jeśli masz konto w walucie euro, polecam korzystać z niego.
Jeśli masz konto złotówkowe, Twój bank przeliczy transakcję. 

Jeśli masz PayPal, zapłać wygodnie PayPalem.

Płatności są w walucie euro, ale to żaden problem, ponieważ możesz płacić
na 3 sposoby: przelewem, kartą kredytową, PayPalem.

       Wybierz "przelew walutowy" albo "przelew zagraniczny".

Jeśli zlecisz mi założenie swojego konta, zaznaczę opcję płatności
przelewem. Wszystkie dane przyjdą do Ciebie na maila z poczty doTERRA.

Wszystkie płatności wymagają Twojej autoryzacji, więc nic nie będzie
pobrane z Twojego konta bez Twojej zgody. W razie jakichkolwiek
problemów z płatnością, sprawdź rozwiązania TUTAJ lub zadzwoń na
polską infolinię: +48 223074531, czynna w godz.: 10.00– 17.00,
polska@doterra.com

PRZESYŁKI Z DOTERRA – JAK TO DZIAŁA?

Przesyłka kosztuje 8,61 euro i jest zwracana na konto klienckie w postaci
punktów. Z pierwszego zamówienia rejestracyjnego to jest 7 punktów. 
Z kolejnych 3,5 punktu od każdej przesyłki, jeśli robisz zamówienia
standardowe albo 7 punktów, gdy robisz zamówienia lojalnościowe.

Dostawa zawsze jest kurierem DPD na adres domowy. DoTERRA ma swój
magazyn w Polsce, więc olejki przychodzą w 2-3 dni od zaksięgowania
opłaty. Dzień wcześniej dostajesz maila z doTERRA i wiesz, kiedy się
spodziewać. Dodatkowo DPD też wysyła i maila, i SMS-a. 
Paczki są superbezpiecznie zapakowane.

https://bit.ly/3Q8bPl2
mailto:Polska@doterra.com


W RAZIE PYTAŃ DZWOŃ LUB PISZ,
POLEĆ MNIE BLISKIM I ZNAJOMYM
Magdalena Gołda | Sprawy Eteryczne
507 058 565
sprawyeteryczne@gmail.com
magdalenagolda.com/olejki
instagram.com/sprawyeteryczne

doterra.com/ME/pl_ME  – europejska oficjalna strona doTERRA                   
(to nie jest sklep)

dostarczam wiedzy i inspiracji, jak korzystać z olejków
raz na jakiś czas robię Ci próbki nowych olejków 
zapraszam Cię na darmowe konsultacje wellness i aromaterapii
podpowiadam, jak przejść na naturalne rozwiązania w każdej
dziedzinie życia: zdrowiu fizycznym i psychicznym, rozwoju
duchowym, pielęgnacji i urodzie, sprzątaniu, diecie itd.
zapraszam Cię do mojej zamkniętej grupy na FB Łączą Nas Sprawy
Eteryczne, na której są wyłącznie osoby korzystające z olejków,
uczysz się od nich i ode mnie
co miesiąc otrzymujesz ode mnie pachnący aromaletter, a w nim
dodatkową porcję wiedzy i inspiracji, wyjątkowe zaproszenia na
wydarzenia tylko dla osób z kontem, inspiracje, podpowiedzi, jak
tworzyć swoje mieszanki, aktualne informacje o najlepszych
promocjach i dużo, dużo więcej.

Jeśli rejestrujesz się ze mną, to wtedy ja dbam o Ciebie:

CO PO ZAŁOŻENIU SWOJEGO KONTA, 
GDY JUŻ MASZ SWOJE OLEJKI?

mailto:sprawyeteryczne@gmail.com
http://magdalenagolda.com/olejki
http://instagram.com/sprawyeteryczne
https://www.doterra.com/ME/pl_ME

