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Velprøvd og pålitelig
Vi lever i en tid der muligheter og ideer for økt trivsel og velvære er lett tilgjengelige. 

Svaret finnes i personlige erfaringer. Du kan være trygg på valget ditt, og du vil 

oppdage enkle, trygge og styrkende løsninger. 

Når du personlig erfarer de gode fordelene eteriske oljer gir deg, kommer du til 

å forstå hvorfor do-TERRA™ revolusjonerer hvordan familier oppnår trivsel og velvære. 



Når du kjenner den forfriskende, oppløftende duften av nåletrær, den beroligende 

duften av lavendel eller den oppkvikkende duften av sitroner, opplever du de 

eteriske oljenes mektige, naturlige aromatiske forbindelser. 

I naturen finner man eteriske oljer i røtter, stammer/stilker, blader, harpiks, blomster og i 

skallet på noen frukter. Eteriske oljer hjelper planten med å tilpasse seg et miljø i konstant 

endring. De beskytter mot trusler og bidrar med gunstige egenskaper.   

Når plantens aromatiske bestanddeler destilleres, blir de et kraftig verktøy som med 

sin renhet, styrke og effekt, bidrar til å opprettholde familiens trivsel og velvære.  

CPTG Certified Pure Tested Grade™  
eteriske oljer 



doTERRA™-visjonen
Navnet “do-TERRA” kommer fra latin og betyr “gave fra jorden”. 

Våren 2008 møttes en gruppe mennesker fra helsevesen og næringsliv. Det disse menneskene 

hadde til felles, var en dyp, personlig erfaring med de revolusjonerende fordelene eteriske 

oljer gir. Deres felles visjon var å bringe velprøvde eteriske oljer av en helt ny standard ut 

til resten av verden. 

De ønsket noe annerledes, noe som ville appellere til alle mennesker − fra folk som 

ikke er kjent med eteriske oljer, til folk som anses som eksperter på området.

Selv om do-TERRA har opplevd fenomenal vekst, er det fremdeles den samme 

gruppen mennesker som jobber for å opprettholde en kultur med et lite 

selskap der alle blir sett og hørt. 



Som en del av visjonen om å bringe velprøvde eteriske oljer av en helt ny standard ut til verden, har do-TERRA investert 

i å videreutvikle vitenskapen knyttet til eteriske oljer. Dette skjer på mange forskjellige måter, og det hele blir administrert 

av et sterkt, internt forsknings- og utviklingsteam.

Denne avdelingen består av høyt utdannede forskere og erfarne fagfolk. De samler inn vitenskapelig og klinisk 

forskningsmateriale, identifiserer forskningsbehov, utformer og utfører studier og presentere disse studiene for andre. For å 

utføre disse studiene samarbeider do-TERRA med sykehus, universiteter og andre forskningsinstitusjoner. 

Det endelige målet er en bedre forståelse av hvordan eteriske oljer virker − hvordan komponentene i disse oljene virker 

sammen, hvordan eteriske oljer virker sammen med celler, hvordan de påvirker oss, og hvordan de kan forbedre omgivelsene 

våre hjemme og andre steder.

Disse studiene blir vanligvis presentert på våre årlige konvensjoner globalt og i Europa før de blir gjort tilgjengelige gjennom 

andre kanaler. De bidrar til å informere do-TERRAs produktkonsulenter og engroskunder om hvordan eteriske oljer kan brukes 

med best mulig resultat.

Viktigste fakta

•  2008 − CPTG Certified Pure Tested Grade™ blir et symbol på den enestående kvalitetssikringsprosessen til do-TERRA™.

•  2010 − do-TERRAs Healing Hands-initiativ blir etablert, et filantropisk forsøk på å bringe helbredelse og håp til verden.

•  2014 −  Gjennom Co-Impact Sourcing™ leverer do-TERRA eteriske oljer av høyeste kvalitet. Samtidig sørger selskapet for 

at arbeidere og lokalsamfunn der oljene hentes ut, får mulighet til å skaffe seg et levebrød.

•  2018 −  Over 5 000 000 selvstendige produktkonsulenter revolusjonerer hvordan familier oppnår trivsel og velvære ved hjelp 

av enkle, trygge og styrkende løsninger. 



Et bruksområde for hver situasjon
Enten du bruker eteriske oljer innvortes, nyter de aromatiske egenskapene eller påfører dem utvortes, bidrar de til 

å opprettholde en følelse av naturlig velvære og trivsel for enkeltpersoner og familier.

do-TERRA™ tilbyr et utvalg av rene eterisk oljer og et utvalg av spesielle blandinger. Hver eterisk olje inneholder unike fordeler, 

og når de blandes, skaper de en effekt som forsterker de potensielle fordelene.   

 

I tillegg til de rene eteriske oljene og egenutviklede blandingene kan du også finne eteriske oljer i mange vanlige produkter. 

Sannsynligvis har du allerede erfaring med eteriske oljer − wintergreen i tyggegummi, melaleuca i hårprodukter og 

peppermynte i tannkrem. 



• Kosttilskudd for velvære

• Hjem og rengjøring 

• Vektkontroll

 • Hudpleie

 • Hårpleie

 • Spaprodukter

do-TERRA™ er hele tiden på jakt etter hvordan eteriske oljer kan integreres på nye og 

innovative måter i produktene du og familien din bruker.  



Det er ikke bare selve høstingen av de eteriske oljene som er avgjørende. 

Man må også forstå destillasjonsprosessen, for selv den minste detalj kan 

påvirke sammensetningen av en eterisk olje. Hos d TERRA stoler vi derfor 

på kilder som har perfeksjonert denne prosessen gjennom generasjoner av 

fagfolk som har ført sine kunnskaper videre.

Når det gjelder din og din families velvære og trivsel, vil du 

gjerne være sikker på at alle produkter er trygge og effektive. 

Når det gjelder eteriske oljer, betyr det en blanding av det 

tradisjonelle og det moderne.

do-TERRA™  har tilgang til et globalt nettverk av bønder som utvinner 

og leverer eteriske oljer. Med kunnskap som har blitt ført videre 

gjennom generasjoner, vet disse bøndene nøyaktig når plantene bør 

høstes, og hvilke deler av plantene som bør høstes for å få maksimalt 

utbytte av de eteriske oljenes renhet og styrke. 

En blanding av  
det tradisjonelle 
ogog det moderne



Når det gjelder kvalitet, er det ikke bare riktig utvinning av eteriske oljer som er viktig for do-TERRA™ . Moderne testmetoder 

er minst like viktig for å sikre renhet, styrke og konsistens. do-TERRA bruker banebrytende teknologier og anerkjente 

kjemikere som er spesialister på analyse og identifisering av aromatiske bestanddeler. Hvert eneste parti av eteriske oljer 

blir prøvd ut for å sikre at du får oljer av den reneste og høyeste kvalitet hver gang.

Testene do-TERRA bruker, er del av kvalitetsprotokollen CPTG Certified Pure Tested Grade™. Hvis en olje har fått CPTG-status, 

kan du være trygg på at den er ren, potent og effektiv.

Gjennom samarbeid med kjemikere, biologer, mikrobiologer, botanikere og helsemedarbeidere har do-TERRA skaffet seg den 

kunnskapen som er nødvendig for riktig utvinning, analyse og bruk av eteriske oljer.

Testene i CPTG-protokollen inkluderer:
        

• Organoleptisk testing

• Massespektrometri*

• Gasskromatografi*

• Mikrobiell testing

• FTIR-spektroskopi 

• Kiralitetstesting

• Isotopisk analyse

• Tungmetalltesting (ved behov)
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*Gasskromatografi og massespektrometrianalyse (GC/MS) 
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Alle har unike opplevelser når de bruker 

eteriske oljer. Eteriske oljer har hatt en positiv 

effekt på livet til tusenvis av mennesker. 

Du har kanskje allerede hørt noen av de inspirerende 

historiene fra en produktkonsulent, engroskunde 

eller andre som bruker eteriske oljer. 

Enkle, trygge 
og styrkende 
løsninger



Etter hvert som du får personlig erfaring med eteriske oljer, vil du oppdage mer 

om fordelene de fører med seg, hvordan du kan bruke dem, og potensielt hvordan 

du kan bygge opp din egen virksomhet. do-TERRA™ er opptatt av at du skal finne 

all informasjonen du ønsker gjennom nettsiden vår doterra.com.  



Vi kjenner til alle fordelene bruk av eteriske oljer kan gi, og er klar over at vi har et ansvar for å dele disse 

fordelene med andre.

Gjennom en strategi kalt “Co-Impact Sourcing” jobber do-TERRA for å forbedre livet til enkeltpersoner og lokalsamfunn over 

hele verden. Mange av de eteriske oljene fra do-TERRA er hentet og utvunnet i utviklingsland der bøndene og destillatørene 

ofte er underlagt en tredjepart. Co-Impact Sourcing bidrar til å danne koalisjoner av bønder og destillatører, og på den 

måten eliminere behovet for en tredjepart. Da kan lokalsamfunn motta riktig og rettferdig lønn som både støtter avlinger 

og innhøsting, og som har en direkte og umiddelbar innvirkning på lokalsamfunnet. do-TERRA samarbeider med disse 

koalisjonene for å skaffe til veie ressurser, verktøy og opplæring som kreves for å sikre et langt og varig samarbeid.

I tillegg til næringsaspektet ved Co-Impact Sourcing jobber do-TERRA med å forbedre livskvaliteten til familiene som bor 

i disse lokalsamfunnene gjennom do-TERRAs Healing Hands-initiativ. Healing Hands er en internasjonal, registrert ideell 

organisasjon med det formål å hjelpe millioner av mennesker over hele verden til et bedre liv.

Healing Hands har vært involvert i mange prosjekter, blant annet:

• Mikrokredittlån som gir fornybar finansiering for gründere i utviklingssamfunn

• Programmer for brønner med rent vann

• Bygging og oppussing av skoler og klinikker

• Medisinsk utstyr og ressurser til sykehus og klinikker

• Utdanning i hygiene og helse



Healing Hands er involvert i mange forskjellige serviceprosjekter. 

over hele verden. Pengegaver på 100 000 dollar er gitt til både 

Piura i Peru og Chiquimula i Guatemala. Disse har blitt brukt til 

å skape midler til nye mikrokredittlån. Denne typen lån sørger 

for fornybar finansiering for lokale gründere. Andre humanitære 

prosjekter som er finansiert av Healing Hands-initiativet, 

inkluderer byggematerialer som er gitt til familier i Filippinene 

etter tyfonen Haiyan og konstruksjon av et nytt vannsystem i 

Haiti. Sistnevnte sørger for at innbyggerne har rent vann uten 

at det må kokes først. Healing Hands er også engasjert i 

utdanning og medisinsk hjelp, og har bidratt til å bygge og 

pusse opp skoler i Guatemala og Haiti. Et medisinsk senter 

i Ghana som manglet det meste, ble forsynt med medisinsk 

utstyr og forbruksmateriell. I Bolivia bidro Healing Hands 

til å bygge ut det medisinske senteret i Jalsuri for å  møte 

klinikkens voksende behov.

Healing Hands-initiativene våre er et forsøk på å bringe helbredelse og 

håp til verden. Vi jobber for å gi folk et liv uten sykdom og fattigdom, 

og det endelige målet er å lære mennesker over hele verden hvordan de 

kan klare seg selv.



Ta egen velvære og trivsel i egne hender
Når det gjelder din egen og familiens velvære og trivsel, er bare det beste godt nok. Med do-TERRA™ vet du at du 

får nettopp det. 

Vi ønsker at du skal få oppdage hva do-TERRAs eteriske oljer og produkter tilført eteriske oljer kan gjøre for deg. 
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Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn

Viktigste fordeler 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Har stimulerende og energigivende egenskaper
•   Rik på antioksidanter som er essensielle for din 

generelle velvære og trivsel
•  Virker oppløftende på kropp og sinn



     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

     
    For mer informasjon kontakt:

Mitt tips med eteriske oljer:

v2 EU NO                   60208768

*60208768*


