
1. השפעתן הרגשית של שמנים אתריים
ריח יוצר זיכרונות ויוצר מודעות לבעיות בהווה   •

 ובעבר. בכוחם של השמנים ליצור רגשות וכן 
לסייע בטיפול בטראומה.

חדירה בעד מחסום דם מוח באפשרותו לחולל   •
שינויים כימיים בגוף ועל ידי כך לגרום ליצור 

הורמונים. בדומה למשל לאנדורפינים וסרטונין 
המשפיעים על מצב הרוח.

2. כוחו של חוש הריח
חוש הריח קשור לזיכרונות, רגשות ומצב תודעתי.   •

חוש הריח רגיש פי 10,000 מכל חוש אחר  •
שימוש במאייד זו דרך מצויינת ליצור אוירה   • 

ולחוות את השפעות חוש הריח. 

3. הוראות שימוש
ארומטי  מאייד, לחפון סביב האף  •

מקומי  בנקודות הרפלקס )על פני כף הרגל,   • 
כף היד או הצוואר(. זהירות: חשוב לדלל את 

השמנים לפני שהם באים במגע עם העור!

4. שמנים ורגשות
נותנים תובנות פשוטות בעניין תמיכה רגשית.   •

5. סימנים המראים על חוסר איזון 
הורמונאלי

 הפרעות שינה, אקנה, בלבול, יובש בנרתיק, 
עליה במשקל בלתי מוסברת, משיכה למתוק/

 מלוח,אנרגיה גבוהה או נמוכה מהרגיל, שינויי 
מצב רוח, תאבון מתמשך, עייפות, בעיות עיכול, 
דיכאון, תלות בקפאין, כאבי ראש, מחזורים לא 

סדירים או כואבים יותר מן הרגיל, מחסור בליבידו, 
נשירה, עור יבש, שומן עודף בטני, חרדה, רגישות...

6. מה גורם לחוסר איזון הורמונאלי?
צורת חיים  •

תזונה, הורמונים סינטטים )לדוגמא גלולות(  •
לחץ, חוסר שינה  •

זיהום ורעלים )אסטרוגנים לא טבעיים(  •
•  מוצרים קוסמטיים עם מרכיבי פלסטיק וכימיקלים

7. שיפור איזון הורמונאלי בצורה טבעית 
על ידי שינוי סגנון חיים

שינה מספקת  •
הפחתת לחצים  •
שתייה מספקת  •

פעילות גופנית קבועה  •
משקל בריא  •

בדיקת לחץ דם וכולסטרול  •
תזונה - אכילת מזון לא מעובד  •

לשקול מחדש שימוש בהורמונים סינטטים  •
הימנעות מאכילה ושתיה בכלי פלסטיק  •

בנוסף לתמיכה הורמונאלית, לחפש עצה טובה   •
ומקור מידע מהימן

טיהור תאים ומעיים  •
לחפש עזרה במקרה של שחיקה ועייפות   • 

הקשורה לבלוטת יותרת הכליה

8. כיצד לעשות שימוש בשמנים אתריים 
במצבים הללו

SERENITY ,שינה: לבנדר, לימון, קמומיל  •
BALANCE ,וטיבר ,AROMATOUCH לחץ )סטרס(: שיטת  •

תמיכה בתפקודי כבד: עיין התוכנית DETOX של   •
DOTERRA לשיפור ושימור פלורה בריאה במעיים.

ZENDOCRINE :הפחתת עומס רעיל  •
LIFELONG VITALITY PACK :תזונה  •

איזון אסרוגנים XENOESTROGEN באסטרוגנים   •
PHYTOESTROGEN טבעיים

CLARY CALM :שינויי מצב רוח  •

9. מוצרים בסיסיים לאיזון הורמונאלי
CLARY CALM  מרכיבי התערובת: מרווה מרושתת,   •

לבנדר, ברגמוט, קמומיל, ילנג ילנג, זרעי גזר, 
PALMAROSA-שומר, גרניום ו ,VITEX ,ארז

•  PHYTOESTROGEN  תוסף זה הוא תרכובת מרוכזת 
 של אסרוגן מפולי סויה, רימון וזרעי פשתן. 
 מסייע במאבק עם הxenoestrogen ותומך 

באיזון אסרוגנים בריא.

 איזון רגשי והורמונאלי
הורמונים הם השליחים בתוך גופנו

טיפול רפואי פרואקטיבי
טיפול עצמי מושכל

הפחתת עומס של רעלים
מנוחה והפחתת סטרס                                    

פעילות גופנית
יםאכילה נכונה
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אשוח לבןברגמוטקמומיל

• מסייע במציאת כיוון בחיים
• מגביר ביטחון ושלווה

• מסייע בבניית סדרי עדיפויות

• קבלה עצמית
• הערכה עצמית

• חוסר ביטחון
• תחושת "לא יוצלח"

• מסייע בהסרת מחסומים 
 העוברים מדור לדור כמו 

למשל התמכרויות, אלימות, 
דיכאון, חוסר ביטחון

• מסייע בשחרור מכבלי העבר 
ובבחירת דרך עצמאית

EMOTIONS & ESSENTIAL OILS מתוך הספר

צערכעספחד

ערער
• פחד מהעצמי, מן הצד האפל 

והלא מובן שלי
• פחד מהחושך

• חלומות בלהות
• איזון בין המודע לתת מודע

קרדמון
 • רגשות תסכול או כעס 

כלפי אחרים
• התפרצויות זעם או פיוז קצר

• נותן שלווה ורגשי אחריות

BREATHE
• מסייע בתהליך אבלות

• מנחם ברגעי עצב
• מאפשר שחרור

ברוש
• פחד מאיבוד שליטה

• פרפקציוניזם
• מסייע בקבלת החלטות

SERENITY
• מרגיע רגשות של כעס, קנאה, 

עצבנות ולחץ
• מרפא פגיעות רגשיות עמוקות

• מסייע בסליחה

ילנג ילנג
• תמיכה בטראומה רגשית

• שחרור מעצבות ורגשות דומים
• מחזק אינטואיציה

הדרך הטובה ביותר לרכישת שמנים
     פתיחת חשבון חבר מועדון

קניית ערכת הרשמה או תשלום   • 
דמי חבר חד פעמי

הנחה של 25% על כל קניה  •

     הזמנת נאמנות
קבלת 10-30% מסך הקניה   •

)בנקודות( עבור קניה נוספת
קבלת מוצר החודש חינם )בהזמנה   •

מעל 125 נקודות, לפני ה-16 לחודש(
אפשרות לקבל הזמנות  •

     הבנת התוכנית העסקית
למד כיצד להרוויח ולקבל שמנים   •

בחינם כל חודש
למד כיצד לעזור לאחרים ליהנות   •

ממוצרי דוטרה ומדרך חיים טבעית, 
ובדרך זו גם לקבל הכנסה 

כיצד למצוא פתרונות מותאמים אישית:
• פנה למטפל בעיסוי

• פנה לרופא כללי

למד עוד:
DOTERRACORP :ביוטיוב •

THE ESSENTIAL LIFE: WOMAN'S HEALTH :בספר •


