
Witaj w świecie olejków eterycznych  
 

 

 

 
Nazywam się Aneta Wiśniewska. 
 
Uczę jak stosować olejki eteryczne w codziennym życiu.  

 

Gdy w październiku 2020 roku odkryłam moc olejków, moją 
apteczkę, sprzątanie, kosmetyki i gotowanie, wspierają olejki 
eteryczne.   
Nie tylko pięknie pachną, ale dzięki nim nasze życie jest 
zdrowsze, czystsze, prostsze i … tańsze. 
 

                                                                                 

 
Czym są olejki eteryczne? 

 

Olejki eteryczne są to naturalne związki aromatyczne, silnie skoncentrowane, występujące w 
nasionach, korze, łodygach, korzeniach, kwiatach i innych częściach roślin.  
Nadają roślinie zapach, chronią ją przed niebezpiecznymi warunkami środowiskowymi, a nawet 
pomagają w zapylaniu. 
 

Zobacz film: „Co to jest olejek eteryczny doTERRA?” 
 

Edukacja o olejkach eterycznych to zajęcie, które sprawia mi wielką przyjemność. 
 

Zaproszenie olejków eterycznych do naszych domów, daje nam siłę i moc, żeby zadbać w naturalny 
sposób o dzieci, o rodzinę i dom. Dla wielu z nas jest to ogromne wsparcie nie tylko w zdrowiu, ale 
też w emocjach. A to zmienia relacje, atmosferę w domu i w pracy. 
Olejki eteryczne to niezwykłe narzędzie!   
 
Przekonaj się sama...  

Welcome to doTERRA - YouTube 

         
      

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OEnKOk4ad0U&t=128s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wUgXgv8pdxI


 

Zapraszam na stronę Olejki eteryczne Czysta i naturalna | dōTERRA Olejki eteryczne 
(doterra.com) 
 

 

W świecie olejków eterycznych decydujący wpływ na nasze zdrowie ma jakość olejków.  
Dlatego tak ważna jest świadomość, jak pozyskiwane są olejki (z natury, nie z chemicznego 
laboratorium), jak ten proces przebiega, jaka jest jakość materiału roślinnego i późniejszej obróbki.  
Zobacz film na temat jakości olejków doTERRA z Certyfikowanym Testowanym Stopniem Czystości. 
Link do filmu: CPTG  

 

 
Olejki doTERRA są pozyskiwane w opatentowanym systemie co-impact sourcing. 

 
Zapraszam do obejrzenia filmów dostępnych w poniższych linkach: 
 

doTERRA's Co-Impact Sourcing 

doTERRA and RIFM Partnership 

doTERRA - Source to You 

https://www.doterra.com/US/en
https://www.doterra.com/US/en
https://youtu.be/CpuWajSPoHQ
https://youtu.be/0-yxCS2H8TU
https://youtu.be/LBVugN3fpJc
https://youtu.be/Drf1aOIEeMM


 

 
Najpopularniejsze olejki eteryczne 

 
Dobrze skomponowany zestaw olejków eterycznych pomoże Ci w naturalny sposób zaradzić w 80% 
typowym dolegliwościom, które towarzyszą nam w codziennym życiu.  
Wykorzystasz je też do stworzenia kosmetyków i środków czystości.  
Zyskasz zdrowie, oszczędzisz czas i pieniądze.  
 
 

 
  



 

 

Mięta Pieprzowa 

 
 

 

 

Cytryna 

 
 

 

 

 

 

Drzewo herbaciane 
 

 
 

 

 

 

Lawenda 

 
 

 

 

 pomaga przy napięciach głowy 
i brzucha 

 chłodzi organizm po 
przegrzaniu 

 wzmaga koncentrację 

 orzeźwia i dodaje energii 

 

 działa oczyszczająco   
           i odkażająco 

 odświeża powietrze 

 poprawia nastrój 
 wspiera organizm podczas 

infekcji  
    F.L.O.O.M. Bomb: 
     Frankincense 

     Lemon 

     On Guard 

     Oregano 

     Melaleuca (Tea Tree) 

 

 działa antyseptycznie  
i przeciwgrzybiczo 

 pomaga utrzymać zdrową cerę 

 wzmacnia włosy i paznokcie 

 

 wspiera spokojny sen 

 działa kojąco i uspokajająco 

 wspomaga gojenie się ran 

 łagodzi podrażnienia skóry 



 

Kadzidłowiec 
 

 
 

 

 

Oregano 
 

 
 

 

 

On Guard 
 

 

 

 

 

 

Zen Gest 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 wspiera prawidłowy podział 
komórek 

 wygładza i odmładza skórę, 
redukuje przebarwienia 

 wprowadza w stan relaksu 

 równoważy nastrój i wycisza 
umysł 

 

 działa rozgrzewająco 

 wzmacnia układ odpornościowy 

 wspiera trawienie 

 Nadaje potrawom  pikantny 
aromat 

 
(dzika pomarańcza, goździk, eukaliptus, kora 

cynamonowca, rozmaryn) 

 

 wzmacnia układ odpornościowy 

 działa przeciwwirusowo i 
przeciwbakteryjnie 

 rozgrzewa, energetyzuje                 
i poprawia nastrój 

 oczyszcza powietrze z 
patogenów 

(imbir, kolendra, koper włoski, mięta pieprzowa, 
estragon, anyż, kminek zwyczajny) 

 wspomaga zdrowe trawienie 

 łagodzi bóle i skurcze brzucha 

 pomaga zmniejszyć wzdęcia i 
gazy 

 łagodzi mdłości i efekty 
choroby lokomocyjnej 



 

Deep Blue 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
10 wymienionych olejków to  
PODSTAWOWA DOMOWA APTECZKA. 
 

 
Olejki te możesz kupić w doTERRA przez stronę internetową.  
Jednak taki sposób - zakupy w cenie detalicznej, najmniej się opłaca.  
Możesz to zrobić korzystając z linka: https://doterra.myvoffice.com/wisniewskaaneta/#/   
 
 

 
 

 
 
Chcąc zrobić zakupy wejdź na Shop, wybierz język i kraj. 

 

 

 pomaga zmniejszyć napięcie 
mięśni po treningu 

 chłodzi i rozgrzewa obszary 
problematyczne 

 łagodzi bóle mięśni i stawów 

 świetny jako element kojącego 
masażu 

 
(golteria, kamfora, mięta pieprzowa, wrotycz 
marokański, rumianek pospolity, ylang ylang, 

kocanka włoska, osmantus) 

https://doterra.myvoffice.com/wisniewskaaneta/#/


Możesz założyć w doTERRA konto hurtowe, dzięki któremu będziesz od samego początku (od 
momentu rejestracji konta) robić zakupy w cenie hurtowej (-25%).  
Konto takie kosztuje 24,5 euro za rok. 
Od tego momentu możesz kupować olejki oraz inne produkty doTERRA, w dowolnych ilościach i 
częstotliwościach, po cenie hurtowej.   
 
Jeśli chcemy przedłużyć posiadanie konta, wystarczy dokonać raz w roku zakupu olejku Peppermint. 
Konto hurtowe klienta nie zobowiązuje do zakupów, możesz kupić jeden olejek w roku.  
 
Ale jest sposób, by ominąć opłatę za konto hurtowe - wystarczy zarejestrować takie konto kupując 
od razu zestaw olejków, w którym olejki, w porównaniu do kompletowania takiego zestawu z 
pojedynczych sztuk, kosztują jeszcze mniej niż po 25% zniżce. 

 
Jaki zestaw możesz wybrać? 

 
Najbardziej podstawowy zestaw to:  

Family Essentials Kit 
 

W skład zestawu wchodzą olejki eteryczne w buteleczkach 5 ml: 
Lemon / Lavender / Peppermint / Melaleuca / Oregano / Frankincense / ZenGest / Air / On Guard / 
Deep Blue / Katalog produktów / opłata rejestracyjna 

 

 
cena 152 €  

 (opłata członkowska 24,5 € wliczona w cenie) 

+ przesyłka 8,61 € 

 
Ten zestaw możesz zamówić w moim sklepie: 

https://doterra.me/6HtCFk  

 

https://doterra.me/6HtCFk


 
Najbardziej popularny i najchętniej kupowany zestaw to: 
 

Home Essentials Kit 
 
W skład zestawu wchodzą olejki eteryczne w buteleczkach 15 ml: 
Lemon / Lavender / Peppermint / Melaleuca / Oregano / Frankincense / ZenGest / Air / On Guard / 
Deep Blue 5ml / Katalog produktów i opłata rejestracyjna / dyfuzor Petal       
 

 
cena 300 € 

 (opłata członkowska 24,5 € wliczona w cenie) 

+ przesyłka 8,61 € 
 
Zestaw jest idealny dla osoby, która chce rozpocząć przygodę z olejkami eterycznymi.  
Razem z olejkami dostaje dyfuzor, który pozwala rozpylać olejki w pomieszczeniu i korzystać z ich 
dobrodziejstwa dzień i noc. 
 
 

Ten zestaw możesz zamówić w moim sklepie: 
 

https://doterra.me/S7ALfh 
 
  

https://doterra.me/S7ALfh


 
 
Zestaw stworzony przede wszystkim do korzystania w miejscach pracy:  

doTerra together    Link do prezentacji zestawu 

 
 
W skład zestawu wchodzą: olejki eteryczne (po 15 ml) : Eucalyptus / Green Mandarin / Lavender / 
Lemon / Lemongrass / Peppermint / Wild Orange; mieszanki olejków eterycznych (po 15 ml, o ile 
nie podano inaczej): dōTERRA Adaptiv™ / dōTERRA Balance™ / Citrus Bliss™ / On Guard™ / 
dōTERRA Motivate™ (5 ml) / Laluz ™ dyfuzor / Drewniana skrzyneczka na 25 olejków 
eterycznych / Katalog produktów i opłata rejestracyjna 
 

 
 
 

cena 347,25 € 

 (opłata członkowska 24,5 € wliczona w cenie) 

+ przesyłka 8,61 € 
 
Zestaw stworzony przede wszystkim do korzystania w miejscach pracy, gdzie spotykamy się z 
różnymi wyzwaniami. Dedykowany jest do biur, hoteli, gabinetów, sklepów.   
Oczywiście możemy go używać w domu. 
 

Ten zestaw możesz zamówić w moim sklepie: 
 

https://shop.doterra.com/PL/pl_PL/create-account?token=904DAB0A3A01D75D  
 
 
 

https://youtu.be/Y76jzn9C0JM
https://shop.doterra.com/PL/pl_PL/create-account?token=904DAB0A3A01D75D


 

Chętnie pomogę Ci założyć konto.  
Sprawdzę bieżące promocje. 
Wesprę Cię w olejkowej przygodzie, poprzez edukację. 
 

 
 

https://doterra.myvoffice.com/wisniewskaaneta/#/ 
  
Skontaktuj się ze mną: tel. +48 693 105 077, mail: wianeta@gmail.com  
 
Możesz również samodzielnie założyć konto, korzystając z instrukcji: 
1. Wybierz Join & Save 
2. Wybierz odpowiedni język i kraj (wysyłamy do wielu krajów na całym świecie!) 
3. Wybierz klienta hurtowego – Wholesale Customer lub konsultanta – Wellness Advocate. 
Zalecam najpierw wybrać Klienta Hurtowego, aby przetestować i nacieszyć się produktami. 
Później zawsze można dokonać upgrade’u bez żadnych opłat, jeśli zdecydujesz się 
współpracować ze mną w tym biznesie.  
Natomiast jeżeli chcesz od razu rozpocząć ze mną współpracę biznesową, niezbędne jest 
założenie konta Wellness Advocate. 
4. Pola Identyfikator odbiorcy i Identyfikator sponsora powinny być już wypełnione, ale jeśli nie 
są, to wpisz moje ID: 10027582 w obu polach, tak żebym mogła później Cię jak najlepiej wspierać. 
5. Wpisz swoje dane. 
6. Przy „checkout” zostaniesz poproszony o wybranie zestawu.  
Jeśli chcesz zbudować własny zestaw, zacznij wpisywać nazwy olejków, które chcesz mieć 
w  zestawie, a następnie je wybierz jak się pojawi odpowiednia opcja. Niezbędne jest także 
dodanie broszury „doTERRA Essentials Booklet + Enrolment Fee” o wartości 20 euro netto (24,50 
brutto) – to opłata za Twoje członkostwo. 
 
Zalecam rozpoczęcie przygody z olejkami od zestawu rejestracyjnego „Enrollment Kit”, który 
pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ kupując go nie płacisz opłaty rejestracyjnej 20 euro 
netto (24,50 brutto). 
 
Jeśli nie masz pewności, od którego zestawu najlepiej zacząć skontaktuj się ze mną zanim się 
zarejestrujesz! Przy okazji pomogę Ci dobrać najlepsze olejki. 

https://doterra.myvoffice.com/wisniewskaaneta/#/
mailto:wianeta@gmail.com
https://doterra.myvoffice.com/wisniewskaaneta/#/


 

Co dalej? 

Co tydzień organizujemy Webinary Olejkowe za pomocą aplikacji Zoom: 
Poniedziałki godz. 20,00 
Wtorki godz. 21,00 
Skontaktuj się ze mną, który dzień najbardziej Ci pasuje, tel. +48 693 105 077. 
Podam dane do logowania. 
W ciągu godziny dowiesz się, jakie są zalety olejków eterycznych doTERRA, jak można je 
stosować, nabyć, jakie są zasady bezpieczeństwa… 
Serdecznie zapraszam!  
 
Zachęcam Cię również do dołączenia do społeczności, którą wspólnie tworzymy. Będziesz miała 
dostęp do materiałów szkoleniowych, lekcji o olejkach eterycznych online i na żywo, specjalnych 
ofert oraz wydarzeń przygotowanych przez nasz zespół.  
 

 

 

 

Jeszcze jedna propozycja: 
 
Chcesz być przygotowana na każdą okoliczność? 
 
Chcesz mieć olejki zawsze przy sobie?  
W dodatku dostaniesz je ode mnie w prezencie, za małą przysługę:  
Jeśli zorganizujesz w swoim domu lub dowolnym miejscu spotkanie dla kilku znajomych osób, które 
chciałyby dowiedzieć się jak używać olejki eteryczne, przyjadę do Was z prezentacją o olejkach. 
Możemy nie wychodząc z domu, połączyć się za pomocą aplikacji Zoom. 
Wtedy Ty dostaniesz ode mnie minikosmetyczkę z olejkami eterycznymi w prezencie. 
Będzie w niej 8 mini buteleczek, a olejkami wypełnię tyle z nich, ilu gości przybędzie na spotkanie 
(minimum 4 a maksimum 8 gości). W buteleczkach będzie 20 kropli Twoich wybranych olejków. 
 

 
 

Napisz już teraz :) – wianeta@gmail.com 


