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Æteriske 
OLIER

HVAD ER ÆTERISKE OLIER?
Hvis du nogensinde har nydt duften af en rose, har du 
oplevet de aromatiske kvaliteter ved æteriske olier. 
Disse naturligt forekommende, flygtige aromatiske 
forbindelser findes i frøene, barken, stænglerne, 
rødderne, blomsterne og andre dele af planter. Æteriske 
olier giver planterne beskyttelse imod rovdyr og 
sygdomme og spiller en rolle i planters bestøvning. 
Udover deres iboende fordele for planter og deres 
skønne duft for mennesker, er æteriske olier længe 
blevet brugt i madlavning, skønhedsbehandling og 
sundhedspleje. 

HVORDAN ANVENDER JEG ÆTERISKE OLIER?
Æteriske olier bliver anvendt i en meget bred vifte af følelsesmæssige og fysiske 
wellnesspåføringer. De kan bruges en enkelt olie ad gangen eller i komplekse 
blandinger i en af tre metoder: 

Aromatisk 

Visse olier kan, når de forstøves i en diffuser, være meget stimulerende, 
imens andre kan være beroligende og lindrende. Forstøvning af æteriske 
olier kan også rense luften for uvelkomne lugte og visse  luftbårne 
smittekilder.  

Topisk anvendelse 

Æteriske olier optages let af huden og er sikre at påsmøre.  

Indtagelse 

Æteriske olier kan også bruges som kosttilskud og støtter en bred vifte 
af sunde tilstande.

Æteriske olier er både spændende og lovende, når det gælder om at passe på sin 
egen og ens families sundhed. Hvad enten du bruger æteriske olier topisk, nyder de 
aromatiske fordele ved forstøvning eller indtager æteriske olier, så er de positive, 
sunde effekter af olierne grænseløse.

Det er derfor du vil sikre dig, at de æteriske olier du bruger, kan leve op til deres 
løfter. Du vil blive nødt til at være sikker på, at du vælger æteriske olier for deres 
kraft og renhed. 
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hvorfor 
dōTERRA

KILDEN TIL ÆTERISKE OLIER
Kraften starter med selve planten. Den samme art af planter vil variere i kemisk 
sammensætning, når de er dyrket i forskellige omgivelser.

        Det er kun halvdelen af ligningen. Renhed spiller også en 
vigtig rolle. Mange af de æteriske olier, der kan købes, er 
ikke certificeret som rene. Ofte indeholder de fyldolier eller 
andre elementer der fortynder og ændrer renheden. Dette 
formindsker de sundhedsmæssige kvaliteter af olien.

dōTERRA er forpligtet til at levere de reneste, mest kraftfulde 
olier som det er muligt. Vi ansætter et globalt netværk af 
bønder, som kender til prossessen af at dyrke 

planter til æteriske olier ned til mindste detalje. De sikrer, at 
planten behandles rigtigt og at den høstes på det  
rette tidspunkt.

dōTERRA har også et perfekt sammensmeltet moderne fremskridt og 
testningsmetoder for at sikre hver enkelt olies renhed og effektivitet. Enhver af 
dōTERRAs æteriske olier gennmgår den højeste standard af  stringent og grundig 
testning.

Når en æterisk olie er erklæret værdig til at blive solgt 
som en dōTERRA æterisk olie, vil du vide, at den har den 
højeste mængde af aktive, gavnlige bestanddele, og at 
den er fri for forurenende stoffer og forfalskninger.

For i dōTERRA ved vi, at den omhu og betænksomhed — 
såvel som forpligtelsen — kun at tilbyde det aller bedste 
ikke er enestående for os; Det er de samme kvaliteter, du anvender, når du tager dig 
af dem du elsker mest.

Når planter gror i opti-

mal jord, temperatur og 

klima, producerer de en 

højere kvalitet af æterisk 

olie — fuldstændig som 

naturen tilsigtede.

Denne testningsmetode, — CPTG, 
CERTIFICERET REN TERAPEUTISK 
GRAD — sætter standarden for  

kvalitet, renhed, effektivitet og sta-

bilitet. 
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1 Foretrækker du at undgå de kemikalier og syntetiske dufte, man finder i standard vaskemidler? Ville du 
bruge et naturligt alternativ til at fjerne vanskelige pletter og dagligt snavs fra tøj?  JA ❑ NEJ ❑

3 Er du interesseret i at blive ved med at holde din hud sund og ung? Ville du bruge en helt naturlig 
hudcremeserie, der indeholder kratfulde æteriske olier, der målrettet går efter både den synlige og den 

cellulære, mekaniske aldring?  JA ❑ NEJ ❑

5 Får du ikke alle de nødvendige vitaminer og mineraler fra din kost til vedvarende sundhed? Ville du bruge 
et tilskud, der er formuleret med potente niveauer af essentielle næringsstoffer og kraftfulde metaboliske 

faktorer til optimalt helbred, energi og levetid?  JA ❑ NEJ ❑

7 Oplever du ind imellem problemer med fordøjelsen? Ville du bruge et produkt, der hjælper med at 
styrke en sund rensning af organerne og sund fordøjelse?

9 Begrænser lejlighedsvise ømheder og smerter din nydelse forbundet med din fysisk aktive livsstil? 
Ville du bruge en creme indeholdende en blanding af æteriske beroligende olier og formuleret 

med naturligt planteudtræk til målrettet komfort?  JA ❑ NEJ ❑

11 Lider du af ubehag oftest forbundet med årstider eller miljømæssige elementer? Ville du bruge 
et produkt designet med æteriske olier til at beskytte mod disse elementer, samtidig med at det 

fremmer sund vejrtrækning?  JA ❑ NEJ ❑

2 Har du børn, som kunne blive negativt påvirket af ingredienser, man kan finde i rengøringsmidler 
i hjemmet? Ville du bruge et naturligt, alt-i-en-rengøringsmiddel, der trænger gennem fedt og 

snavs og efterlader en forfriskende duft?  JA ❑ NEJ ❑

13 Søger du i vintersæsonen efter måder at bevare et sundt immunsystem? Ville du bruge et 
produkt, der tilbyder et duftende, naturligt og effektivt alternativ til støtte af immunsystemet 

gennem en blanding af æteriske olier?  JA ❑ NEJ ❑

4 Søger du en løsnig på slidt hår og en usund hovedbund? Ville du bruge  hårplejeprodukter, der 
kombinerer både blomsterudtræk, CPTG æteriske olier og de mest avancerede teknologiske 

ingredienser til at levere uovertrufne hårplejefordele, som optimerer smukt hår og en sund 
hovedbund?  JA ❑ NEJ ❑

8 Afholder moderigtige diæter og komplicerede vægttabssystemer dig fra, at foretage 
positive livsstilsændringer? Ville du nyde en produktserie, der fremmer et sundt 

stofskifte og hjælper med at styre sulten, men er let at bruge?

10 Påvirker svære situationer din holdning? Ville du gerne afprøve den beroligende 
eller afslappende effekt af Serenity eller den energigivende og forfriskende duft at 

Elevation?

6 Lider du indimellem af utilpashed i forbindelse med overgangsalderen og aldring? Ville du bruge en 
produktserie til kvinder der indeholder naturlige planteudtræk som styrker den hormonelle balance 

eller en blanding af vitaminer og mineraler, der er vigtige for knoglesundheden?  JA ❑ NEJ ❑

12 Oplever du ubehag i forbindelse med lejlighedsvise hoved- og nakkespændinger? 
Ville du bruge en  blanding af æteriske olier i en roll-on flaske, der yder beroligende 

komfort?  JA ❑ NEJ ❑

et sundt hjem 
UNDERSØGELSE

 JA ❑ NEJ ❑

 JA ❑ NEJ ❑

 JA ❑ NEJ ❑
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at blive en 
WELLNESS KONSULENT

indkøb af 
PRODUKTER

Som wellness konsulent, får du et engros 
medlemsnummer og bliver bedt om at lave en 
adgangskode. Når du har dit medlemsnummer, kan du 
købe produkter online ved at besøge mydoterra.com eller 
ved at kontakte kundeservice (se bagsiden).

STANDARD ORDRE
En standard ordre kan altid placeres online eller gennem kundeservice. En standardordre 
kvalificerer dig til en engrospris på en 25 procent besparelse.

LOYALITETSPROGRAM ORDRE (LRP)
Den smarteste måde at købe produkter på er gennem 
Loyalitetsprogrammet (LRP), som ikke bare kvalificerer 
dig til engrospris, men også til at få 10-30 procent af dit 
samlede køb tilbage i produktpoint.

ENGROS MEDLEMSSKAB
dōTERRA tilbyder produkter gennem et årligt engrosmedlemsskab. Til en lav 
medlemsafgift på 20€, vil en wellness konsulent, kunne købe produkter til 
engrospris 25 procent under detailprisen.

FORNYELSESAFGIFT
Når man er blevet en wellness konsulent, er den årlige afgift for et 
engrosmedlemsskab 15€. Dette fornyelseskontingent udløser en 
gratis flaske Peppermint, en af de mest populære olier i dōTERRA.

25 % 
besparelse

15 €

En Loyalitetsordre er en månedlig 

ordre. Varer, afsendelsesdato og 

kreditkortinformation kan tilpasses 

op til 24 timer før ordren afsendes. 

En LRP-ordre kan til enhver tid af-

bestilles ved at kontakte kundeser-

vice. (se bagsiden for en komplet 

liste)



Din startprocent baseres på det kit (sæt), du købte 
dengang du fik dit engrosmedlemsskab. Den procentdel 
du indtjener produktpoint efter, stiger over tid. Hvis 
din ordre er på 50 PV (personlig volumen) eller højere 
hver måned, stiger din procentsats med 5 procent hver 3 
måned indtil du når 30 procent.

OPTJEN 30 PROCENT I PRODUKTPOINT

PRODUKT KAMPAGNER
dōTERRA tilbyder jævnligt månedlige produkt kampagner. Disse tilbud bliver 
annonceret den 1. i hver måned, og er typisk baseret på PV værdien af en ordre. 
Ved at sætte din LRP-ordredato til efter den første dag i måneden, giver det dig 
mulighed for at tilpasse din ordre, hvis du vælger at deltage i dōTERRA kampagnen.

PERSONLIG VOLUME (PV) SKAL OVERSTIGE 1 50 100 125 200

Vedligehold loyalitetspoint     

Tjen loyalitetspoint og stig i procenter.    

Tjen provision   

Kvalificering til månedens produkt  

Deltag i produkt kampagner 

MÅNEDENS PRODUKTKLUB
En loyalitetsordre ordre der er placeret mellem 
den første og den femtende i måneden på 
125 PV eller mere, kvalificerer en wellness 
konsulent til at deltage i “Månedens gratis 
produkt klub”. Konsulenter som deltager i 
dette program, vil modtage et gratis produkt 
sammen med deres månedlige ordre.

måneder
1 til 3

måneder
4 til 6

måneder
7 til 9

måneder
10 til 12

13+ 
måneder 

Produktpoint kan indløses 

for dōTERRA produkter. 

Produktpoint er tilgængelige 

60 dage efter din første ordre. 

Produktpoint kan nemt indløses 

online gennem ordre processen, 

bare ved at klike på ”brug 

point” muligheden.

Personlig Volume (PV) — Alle produk-

ter er tildelt en bestemt PV værdi. Den 

totale PV for et produkt kan findes på 

bestillingslisten eller i indkøbsvognen 

under kolonnen kaldet PV eller Volume.



dōTERRA 
VÆRKTØJER

Når du først har oplevet renheden og kraften af dōTERRAs 
æteriske olier og wellnessprodukter, vil du naturligt være tilbøjelig 
til at dele dine oplevelser og produkterne med andre. Til at 
hjælpe dig på din rejse, har dōTERRA lavet en “At dele dōTERRA 
naturligt” brochure. Brug denne simple vejledning når du deler de 
kraftfulde fordele ved æteriske olier med andre.

dōTERRA CORPORATE TEAM:
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I tillæg til vores firma ansatte, er personen som introducerede dig til dōTERRA, en 
person du kan stole på, vil informere og støtte dig, og som også kan hjælpe dig 
med at finde yderligere hjælp, når det er nødvendigt.

Når du oplever fordelene ved dōTERRAs æteriske olier og wellnessprodukter, kan 
du finde gavnlig information og støtte på de følgende sider.

dōTERRA FIRMA HJEMMESIDER:
www.mydoterra.com  
Administrér din konto og bestil

www.doterraeveryday.eu  
Modtag opdateret information om kampagner, begivenheder, anerkendelse og træning. 
Få adgang til billeder, flyers, formularer og produktinformationssider

www.doterrauniversity.com  
Uddan dig selv i dōTERRA produkter og få adgang til forretningstræning

Tjekkisk
zakaznickyservis@doterra.com
+42 0228882251

Dansk
kundeservice@doterra.com
+45 89881085

Hollandsk
klantenservice@doterra.com
+31 208085094

Engelsk (Irland)
europeanorders@doterra.com
+35 316917051

Engelsk (England)
europeanorders@doterra.com
+44 2033180064

Fransk
france@doterra.com
+33 182888834
 
Tysk
kundendienst@doterra.com
+49 3056796808

Tysk (Østrig)
kundendienst@doterra.com
+43 720115368

Tysk (Schweiz)
kundendienst@doterra.com
+41 435082878

Ungarsk
hungary@doterra.com
+36 18088058

Norsk
kundesupport@doterra.com
+47 21959499

Slovakisk (Slovakiet)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 1233056269

Israel
Kun email
israel@doterra.com

Italiensk
assistenzaclienti@doterra.com
+39 0426270026

Portugisisk
portugues@doterra.com
+35 1308800575 

Rumænsk
europeanorders@doterra.com
+40 316303696 

Russian
Kun email
russian@doterra.com

Slovensk
storitvezastranke@doterra.com
+38 682880204

Spansk
Kun email
espana@doterra.com
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