
Prekių kiekis ribotas.

SuperPWR  
Exclusives Kit (Išskirtinių prekių rinkinys)     

 

Skirtas jumyse tūnančiam sveikatingumo herojui!  

NAUJIENA EUROPOJE! 
Su naujais produktais, 

pristatytais renginio doTERRA 
Heal Connection 2022 metu
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Jūsų rinkinyje 
MetaPWR™ (15 ml)

SuperMint™ (15 ml)

dōTERRA SuperMint™ Touch  
(10 ml Touch buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi)

Guaiacwood (Puošniųjų gyvamedžių) eterinis aliejus (15 ml)

Spanish Sage (Levandinių šalavijų) eterinis aliejus (15 ml)

Išlaisvinkite superherojus! SuperPWR Exclusives Kit (Išskirtinių prekių 
rinkinys), kurį sudaro įdomūs ribotą laiką siūlomi naujoviški aliejai, yra 
nuostabi pagalba gerai vidinei savijautai palaikyti!

Naujojoje lapų ir medienos eterinių aliejų kolekcijoje rasite puikiausių 
doTERRA mėtinių aliejų sintezę SuperMint bei doTERRA klinicistų ir 
medicinos mokslininkų sukurtą mišinį MetaPWR, kuris naudingas 
renkantis sveikatingumą puoselėjantį gyvenimo būdą ir geresnę  
mitybą. Šis ribotą laiką siūlomas rinkinys padės atrasti jumyse  
glūdinčią supergalią ir paruošti bei apsaugoti savo artimus žmones 
rudens mėnesiams.

Komplekto kaina
€ 111,36 

128,25 PV 
Be PVM

Pirkti dabar.Pirkti dabar

https://shop.doterra.com


Žiūrėti vaizdo 
įrašą:

PLAY-CIRCLE

https://www.youtube.com/embed/6c317NZEC0A?hl=lt&amp;cc_lang_pref=lt&amp;cc_load_policy=1;rel=0


MetaPWR™

Eterinių aliejų mišinys MetaPWR sukurtas palaikyti 
gyvenimo būdą, kurio pagrindinis tikslas – didesnis 
gyvybingumas, geresni mitybos pasirinkimai ir 
geros savijautos išlaikymas. doTERRA klinkinių ir 
medicinos mokslininkų sukurtą mišinį MetaPWR 
sudaro ypatingas CPTG™ Grapefruit (Greipfrutų), 
Lemon (Citrinų), Peppermint (Pipirmėčių), Ginger 
(Imbierų) ir Cinnamon (Cinamonų) eterinių aliejų 
santykis. Dėl citrusinių, mėtinių ir prieskoninių aliejų 
derinio MetaPWR yra veiksmingas maisto pagardas, 
padedantis numalšinti potraukį saldumynams! 

  Pagrindiniai privalumai:  

• Citrusinis, prieskoninis, mėtinis saldus aromatas puikiai 
tinka gėrimams gardinti.

• Suteikia prieš intensyvią treniruotę ir jos metu  
reikalingą užtaisą.

• Naudojamas maistui gardinti MetaPWR gali stimuliuoti 
pojūčius ir padėti pakelti ūpą.

• Puikus sveikatingumo puoselėjimo režimo papildas, 
prisidedantis prie sąmoningų maisto pasirinkimų.

   Naudojimo patarimai:  

• Vartokite MetaPWR mišinį su vandeniu prieš valgį – lai tai 
tampa jūsų kasdienės rutinos dalimi.

• Įlašinkite į glotnutį ar sultis ir sukurkite stimuliuojančią 
aplinką, kuri padės atgauti jėgas ir pasirengti treniruotei.

• Mėgaukitės kartu įvairia subalansuota mityba bei sveiku 
gyvenimo būdu. 

• Kai norisi ko nors saldaus, įlašinkite lašą į pjaustytų vaisių 
dubenėlį ir mėgaukitės skonio receptorius patenkinančiu 
gaivinančiu užkandžiu.

Eterinių aliejų mišinys 15ml



SuperMint sudėtyje yra puikiausių doTERRA mėtinių aliejų, 
sukuriančių itin ryškų, gaivų ir patrauklų mišinį. Jo saldus 
mėtinis ir žolinis aromatas sujungia CPTG™ Peppermint 
(Pipirmėčių), Japanese Mint (Kanadinių mėtų), Bergamot Mint 
(Pipirinės mėtos citrininio porūšio) ir Spearmint (Šaltmėčių) 
eterinius aliejus į veiksmingai gaivinantį mišinį. Naudojamas 
saldiems ar pikantiškiems patiekalams gardinti šis mišinys 
tampa skonį ir pojūčius pagyvinančiu užtaisu. Dėl sudėtyje 
esančio mentolio, žinomo dėl sukeliamo vėsinančio pojūčio, 
šis mišinys puikiai tinka lašinti į vandenį, kad atgaivintų  
burnos kvapą ir palengvintų jausmą skrandyje po sočios 
maisto porcijos. 

  Pagrindiniai privalumai:  

• Peppermint (Pipirmėčių), Japanese Mint (Kanadinių mėtų), 
Bergamot Mint (Pipirinės mėtos citrininio porūšio) ir Spearmint 
(Šaltmėčių) eterinių aliejų derinys.

• Saldiems ar pikantiškiems patiekalams suteikia skonį ir pojūčius 
pagyvinantį mėtinį užtaisą.

• Žolelių skonių sintezė, sukurianti veiksmingai gaivinantį mišinį.
• Dėl suteikiamo vėsinančio pojūčio gali padėti atgaivinti  

burnos kvapą ir šiek tiek palengvinti jausmą skrandyje po  
sočios maisto porcijos.

  Naudojimo patarimai: 

• Įlašinkite vieną lašą į saldžius patiekalus, tokius kaip namuose 
gaminami sausainiai.

• Galite įlašinti vieną lašą į arbatą, karštą šokoladą ar vaisinį glotnutį.
• Pasigaminkite ledukų, naudodami SuperMint ir limonadą.
• Užlašinę lašą SuperMint ir Clove (Gvazdikėlių) eterinio aliejaus 

ant dantų šepetėlio, pasigaminsite prieskoninę mėtinę burnos 
skalavimo priemonę.

SuperMint™
Mėtinių eterinių aliejų mišinys 15ml



Žiūrėti vaizdo 
įrašą:

PLAY-CIRCLE

https://youtu.be/uiDxkjP9-Uw




doTERRA SuperMint Touch sudėtyje yra puikiausių 
mėtinių aliejų, sukuriančių itin ryškų, gaivų ir patrauklų 
mišinį. Jo saldus mėtinis ir žolinis aromatas sujungia 
CPTG™ Peppermint (Pipirmėčių), Japanese Mint 
(Kanadinių mėtų), Bergamot Mint (Pipirinės mėtos 
citrininio porūšio) ir Spearmint (Šaltmėčių) eterinius 
aliejus Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotame kokosų 
aliejuje) ir yra tiekiamas paruoštas naudoti patogiame 
buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi. Naudojamas ant 
odos, SuperMint Touch vėsina odą ir skleidžia žvalumo 
bei energijos suteikiantį aromatą. Prireikus gyvybingumo 
užtaiso, naudokite šį mišinį bet kuriuo dienos metu ir 
mėgaukitės veiksmingai gaivinančiomis jo savybėmis.

  Pagrindiniai privalumai: 

• Mišinį sudaro Peppermint (Pipirmėčių), Japanese Mint 
(Kanadinių mėtų), Bergamot Mint (Pipirinės mėtos citrininio 
porūšio) ir Spearmint (Šaltmėčių) eteriniai aliejai Fractionated 
Coconut Oil (Frakcionuotame kokosų aliejuje).

• Naudojamas ant odos, dėl didelio sudėtyje esančio mentolio 
kiekio mišinys gali sukelti odą vėsinantį pojūtį.

• Naudojant masažui, Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotas 
kokosų aliejus) tampa raminančiu pagrindu.

• Nepakeičiama priemonė po treniruotės, padedanti atsigaivinti.
• Žolinė mėtinių eterinių aliejų sintezė, kuri taps gyvybingumo 

užtaisu bet kuriuo dienos metu. 

   Naudojimo patarimai: 

• SuperMint Touch nuramins odą po ilgo deginimosi saulėje.
• Naudokite SuperMint Touch prieš ilgai trunkančias aktyvias 

veiklas – šis mišinys padės užtikrinti aiškų protą ir sustiprins 
ištvermę.

• Naudokite skausmą malšinančiam, vėsinančiam masažui ir 
mėgaukitės gaivinančiu pojūčiu po treniruotės.

• Tepkite pulsuojančias vietas ir mėgaukitės žvalumo ir energijos 
suteikiančiu aromatu.

SuperMint™ 

Touch
Mėtinių eterinių aliejų mišinys 10ml

dōTERRA



doTERRA tvariai ir etiškai tiekia Guaiacwood (Puošniųjų 
gyvamedžių) eterinį aliejų iš Paragvajaus. Dirbdami su 
savo tiekimo partneriais, keičiame riziką patiriančių Gran 
Chaco miškų ateitį – tai viena iš didžiausia biologine 
įvairove pasižyminčių vietų visame pasaulyje. Eterinis 
aliejus distiliuojamas garais iš Bulnesia sarmientoi šerdies ir 
maišomas su Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu kokosų 
aliejumi), taip gaunant doTERRA Guaiacwood (Puošniųjų 
gyvamedžių) eterinį aliejų. Dėl savo žemiško įžeminančio 
subtiliu saldumu pasižyminčio medienos aromato žinomas 
aliejus gali padėti sukurti raminančią ir tylią atmosferą. 

  Pagrindiniai privalumai:  

• Tradiciškai naudojamas vietinių amerikiečių praktikose, tokiose 
kaip meditacija ar sveikatingumo puoselėjimo ceremonijos.

• Naudojamas kvapų ir odos priežiūros produktuose dėl lengvo 
saldaus žemiško aromato.

• Sumaišytas su Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu kokosų 
aliejumi) gali padėti nuraminti nedidelius odos sudirgimus ir 
palaikyti natūralų odos drėgmės lygį.

• Medienos dvelksmas gali pasižymėti įžeminančiu, raminančiu, 
tyliu aromatu.

   Naudojimo patarimai:  

• Užlašinkite vieną ar du lašus ant norimos srities, norėdami 
nuraminti nedidelius odos sudirgimus. 

• Įlašinkite vieną lašą į kasdien naudojamą drėkinamąjį kremą – tai 
padės palaikyti natūralų odos drėgmės lygį.

• Naudokite prieš meditaciją ar jogos užsiėmimą, kad 
sustiprintumėte įsižeminimo pojūtį ir tinkamai nusiteiktumėte.

• Naudokite kaip bazinę natą, kurdami savo mišinius, taip pat galite 
naudoti kaip kasdienį žemišką subtiliai saldų aromatą.

Guaiacwood
(Puošniųjų gyvamedžių) eterinis aliejus - Bulnesia sarmientoi 15ml



Žiūrėti vaizdo 
įrašą:

PLAY-CIRCLE

https://youtu.be/WNoX533gZUE


Žiūrėti vaizdo 
įrašą:

PLAY-CIRCLE



Spanish Sage
Šis mažas visžalis medėjantis krūmas daugelį metų buvo plačiai auginamas 
Viduržemio jūros regione, ypač Ispanijoje ir Prancūzijoje. Iš levandinių 
šalavijų lapų ir stiebų distiliuojant garais išgaunamas eterinis aliejus turi 
kamparinį, žolinį, šalavijus primenantį aromatą. Žolinis gaivinantis Spanish 
Sage (Levandinių šalavijų) eterinio aliejaus kvapas kelia ūpą ir ramina, o dėl 
pagrindinių sudedamųjų medžiagų – kamparo ir 1,8-cineolio – šis eterinis 
aliejus yra puikiai tinkamas naudoti po fizinės veiklos ar atliekant giliųjų 
audinių masažą. 

  Pagrindiniai privalumai:  

• Masažo metu naudojamas ant odos 
turi vėsinantį poveikį. 

• Puikus jūsų grožio ar odos priežiūros 
rutinos papildymas, pasižymintis 
gaivinančiomis savybėmis.

• Ūpą keliantis ir raminantis aromatas 
suteiks pozityvumo.

• Gali būti naudojamas dėmesiui 
sutelkti, kai reikia gilaus susikaupimo.

  Naudojimo patarimai:  

• Sumaišykite su Fractionated Coconut 
Oil (Frakcionuotu kokosų aliejumi) 
ir tepkite ant odos vėsinančiam ir 
skausmą malšinančiam masažui.

• Praturtinkite savo odos priežiūros 
rutiną ar grožio puoselėjimo 
procedūras Spanish Sage 
(Levandinių šalavijų) eterinio aliejaus 
raminančiomis savybėmis.

• Naudokite prieš mokydamiesi ar 
vykdydami sudėtingus projektus 
– mišinys padės sutelkti dėmesį į 
atliekamą užduotį.

• Naudokite kai sunku susikaupti, 
pavyzdžiui, po pietų ar vėlai vakare.

(Levandinių šalavijų) eterinis aliejus 
Salvia lavandulifolia 15ml
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