
Live
Att leva en  

naturlig livsstil



Är du beredd att upptäcka vad
det innebär att ta hand om sin
egen hälsa?
Tänk dig ett liv där det är enkelt att hitta lösningar. 
Med en referensguide och en låda med dōTERRAs 
essentiella CPTG™-oljor inom räckhåll är du beredd 
att ta itu med 80 % av dina hälsoprioriteringar. För de 
tillfällen när du behöver hjälp av en specialist,  
välj en läkare som stödjer dig i ditt beslut att  
använda de bästa vetenskapliga och  
naturliga lösningarna.

Gratulerar
Ditt val att engagera dig i en helhetssyn på 
egenhälsa öppnar upp helt nya möjligheter 
att kunna uppleva välbefinnande i vardagen. 
dōTERRA, som betyder "gåvor från jorden" 
på latin, ger dig naturens egna lösningar 
som gör det möjligt för dig att ta hand om 
dig och förbättra din fysiska, mentala och 
känslomässiga hälsa. När du personligen 
upplever de kraftfulla fördelar som 
essentiella oljor har kommer du att förstå 
varför dōTERRA revolutionerar sättet som 
familjer kan ta hand om, stärka och förbättra 
sin hälsa på.
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Skapa dagliga vanor för välbefinnande

Skydda & Bygga upp
Använd dōTERRA On Guard™ och Frankincense 
som en del av din dagliga rutin.

Rena & Förnya 
Ta en droppe Lemon eller Tangerine i ett glas 
vatten för en uppfriskande dryck.

Lugna & Stressa ner
Använd dōTERRA Balance™ för att hjälpa dig 
koppla av och hantera och lugna känslor av stress.

Lindra
Använd Deep Blue™ Rub före och efter träning. 
Använd på huden där du har behov.  

Stöd, Supporta & Stärk
Maximera ditt dagliga näringsintag med 
dōTERRA Lifelong Vitality Packcc, en trio av 
kraftfulla kosttillskott som ger näring och 
supportar din kropp.

ZenGest TerraZyme™ är en patenterad blandning 
av enzymer som ofta saknas i den moderna kosten.

Tillför din kropp levande bakteriekultur  
med PB Assist+™.

dōTERRAs pyramid för en hälsosam livsstil (Wellness Lifestyle Pyramid) illustrerar hur 
välbefinnande är en kombination av livsstil och hälsa. När livsstilen får vara i fokus kan 
hälsa uppnås och upprätthållas naturligt. Dina dagliga vanor utgör hela skillnaden. När 
du lever efter principerna för en hälsosam livsstil och använder dōTERRAs kraftfulla 
produkter kommer du att uppleva en ny helhet för ditt välbefinnande.

Lev en hälsosam livsstil

EGEN FRISKVÅRD

FÖREBYGGANDE 
HÄLSOVÅRD

MINSKA UTSATTHETEN  
FÖR GIFTER

VILA OCH STRESSHANTERING

MOTION

KOST OCH NÄRING
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Betygsätt dig själv på varje område (1-10)
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Kost och näring
Ge din kropp vad den behöver så kommer den att må bra. Allt börjar med bra näring. 
dōTERRAs kosttillskott är det ideala komplementet till dina oljor.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
Nödvändiga och naturliga vitaminer, 
mikronäringsämnen och omegafettsyror.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme hjälper dig att njuta av fördelarna 
med en hälsosam kost genom att se till att 
din kropp får de näringsämnen den behöver.

PB ASSIST+™ OCH PB ASSIST™ JR 
Tillför levande bakteriekultur till din kropp.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
OCH IQ MEGA™
Ge dina barn ett bra kosttillskott när de 
växer och utvecklas.
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GREEN SMOOTHIE

  ½ frusen banan 
 200 g frusna blåbär eller jordgubbar 

2 nävar babyspenat 
375 - 400 ml osötad mandelmjölk 

 1 portion valfri måltidsersättningspulver 
 1 droppe essentiell Tangerine-olja 
1 droppe essentiell Coriander-olja

Mixa samman alla  
ingredienser till en  

slät smoothie.
HAVREGRYNSGRÖT

Tillsätt Cinnamon, 
dōTERRA On Guard™ 

eller Tangerine i 
havregrynsgröten.

TILLSÄTT TILL

VATTEN
Tillsätt de essentiella oljorna i 
vanligt eller kolsyrat vatten för en 
utsökt smak:

• Lemon
• Lime
• Grapefruit & Cassia
• Lime & Grapefruit

Ta 1 droppe Peppermint, Ginger 
eller dōTERRA On Guard™ i en 
kopp varmt vatten som te.

DAGLIGA VANOR FÖR VÄLBEFINNANDE

Ät en hälsosam kost

Dra ner på socker, koffein, mejerivaror och processerad kost
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Motion ger en mängd nödvändiga fördelar, bland annat stärker det 
musklerna och stödjer hjärtat, blodcirkulationen och lymfsystemet. 
Essentiella oljor främjar fokus och välbefinnande som hjälper dig att vara 
aktiv och uthållig.

Motion

  

•  Shake med måltidsersättning
•  Skål med frukt
•  Ta 1 kapsel Mito2Max™ 

tillsammans med måltid
•  Drick minst 240 ml vatten
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 

3-5 droppar Smart & Sassy™ i 
ett glas vatten

• Shake med måltidsersättning
•  Grönsakswrap eller liknande
•  Ta 1 kapsel Mito2Max™ 

tillsammans med måltid
•  Drick minst 240 ml vatten
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 

3-5 droppar Smart & Sassy™ i 
ett glas vatten

•  Valfri proteinkost samt grönsaker
•  Drick minst 240 ml vatten
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 

3-5 droppar Smart & Sassy™ i 
ett glas vatten

MORGON

LUNCH

MIDDAG

SNABBA TIPS:

SATSA PÅ MÅLET  
Sätt ett långsiktigt mål för att få 
perspektiv och syfte. Sätt mätbara 
kortsiktiga mål och skriv ner 
framgångarna. Det skapar motivation  
för att nå ditt långsiktiga mål.

VAR POSITIV 
Att främja en attityd av att ”jag kan” 
hjälper dig att vara motiverad för att nå 
dina mål.

SÄTT FÄRG 
Hälsosam mat i olika färger ger olika fördelar. 
Prova att införliva regnbågens färger i din 
kost för ett välbalanserat näringsintag.

DRICK VATTEN 
Drick 2 liter vatten per dag.

KOM IGÅNG
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CHOCO- 
PEPPERMINT 

SHAKE
235 ml kokosvatten eller mandelmjölk 
1 portion shake med måltidsersättning 

1 droppe Peppermint  
Is (valfritt) 

Mixa samman alla ingredienser 
till en slät smoothie.

PROVA 
Kombinera frysta 

bär, bananer och 3 
droppar Tangerine i en 

måltidsersättningsdryck  
du gillar.

DEEP BLUE™ 
Massera in oljan på områden där behov finns. 

Använd före och efter träning. Tips: Använd först 
Deep Blue™ oljan, lägg sedan på ett lager med 
Deep Blue™ Rub för ökad effekt.

DEEP BLUE POLYPHENOL  
COMPLEX™ 
Innehåller extrakt av ingefära, gurkmeja, 
resveratrol och andra polyfenoler.

Ta två kapslar tillsammans med mat per dag, 1 
kapsel på morgonen och 1 på kvällen

dōTERRA AIR™ 
Främjar en känsla av öppna luftvägar.

Massera in 1-2 droppar på bröstkorgen. Kan 
spädas med en bärarolja. 

MITO2MAX™ 
Innehåller en patenterad formula av utvalda 
plantextrakt och metabolistiska kofaktorer som 
stödjer en aktiv livsstil.

Ta 1 kapsel dagligen.

DAGLIGA VANOR FÖR VÄLBEFINNANDE

30 minuter eller mer av daglig rörelse

Öka din rörlighet genom att stretcha eller praktisera yoga
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ENKLA TIPS FÖR EN AVKOPPLANDE VILA

DRÖM SÖTT
Ta några droppar Lavender 
eller dōTERRA Serenity™ under 
fötterna vid läggdags.

SOV SOM EN STOCK
Ta 1-2 dōTERRA Serenity™ Softgels 
innan du lägger dig.

SLAPPNA AV PÅ ETT KICK
Ta 1-3 droppar av vardera Wild Orange 
och Vetiver och massera in under 
fötterna och längs med ryggraden.

PETAL DIFFUSER
En liten, smidig och nattvänlig diffuser med 
nattbelysning och vidsträckt spridning. 

ANDAS LUGNT OCH FINT
Gurgla med 1–2 droppar  
dōTERRA On Guard™ och applicera  
dōTERRA Air utvärtes eller använd 
dōTERRA Air™ Vapour Stick.

AVKOPPLANDE  
BADSALT

2-2½ dl Epsom salt 
10 droppar dōTERRA Balance™, 

dōTERRA Serenity™  
eller Lavender

Blanda och häll  
i badvattnet.

Vila och  
    stresshantering

Sömn förbättrar humöret och ger kroppen möjlighet 
att reparera och förnya sig. Använd essentiella oljor 
för att stimulera lugna och avkopplande känslor.
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Känslor i balans
Må bättre och mer balanserat. 
Identifiera din känsla eller känslor och 
se vilka dōTERRA™ oljor som stödjer 
känslomässig balans. MOTIVATE™  

Encouraging Blend
Stärk känslor av motivation och att tro på dig själv. Stötta känslan 
av att våga, ha tillförsikt och att frigöra kreativitet som gör att du 
kan få de bästa resultaten utifrån dina förutsättningar.

CONSOLE™  
Comforting Blend

Känn dig mer 
hoppfull, tröstad och 
i känslomässig balans.

FORGIVE™  
Renewing Blend
Ta steg framåt och upplev 
känslor av att vara lättad  
och förnyad.

PASSION™  
Inspiring Blend
Återuppväck entusiasm 
och inspirera till att våga 
och göra nya upptäckter.

CHEER™  
Uplifting Blend
Skapa en lättsam känslostämning, 
en glad attityd och stärk känslor 
av glädje och positivitet.

dōTERRA
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7-9 timmars kvalitetssömn varje natt

Var medvetet närvarande/meditera varje dag

PEACE™  
Reassuring Blend

Supportar känslor av tröst  
och tillförsikt och främjar  

lugn och fattning.

DAGLIGA VANOR FÖR VÄLBEFINNANDE

dōTERRA
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VARFÖR DRICKA VATTEN?
• Förbättrar humöret 

• Stödjer en hälsosam kroppsfunktion 
• Supportar allmänt välbefinnande

TIPS 
Använd citrusoljor 
dagligen i vatten 

istället för konstgjorda 
sötningsmedel och 

smakämnen.

ANVÄND dōTERRAS PRODUKTER 
UNDER 30 DAGAR OCH UPPLEV ETT 
ALLMÄNT VÄLBEFINNANDE

Lemon  
Tillsätt en droppe i ett glas vatten en gång om dagen

GX Assist™  
1 softgel dagligen med frukost eller middag

DAG 1-30

Zendocrine™ Softgels 
1 softgel dagligen

Naturen går igenom årstidscykler. Våra kroppar upplever 
också perioder av förnyelse. dōTERRAs CPTG™  
essentiella oljor stödjer kroppens naturliga 
förnyelseprocesser för att främja välbefinnande.

Minska utsattheten 
för gifter

 
Lifelong Vitality Pack™
2 kapslar av varje tillsammans med frukost och middag

DDR Prime™ Softgels  
1 softgel dagligen med 
frukost eller middag

PB Assist+™  
1 kapsel tillsammans med 
frukost, lunch och middag

DAG 11-20

DAG 21-30

ZenGest TerraZyme™  
1-3 kapslar dagligen tillsammans med måltid
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Drick 8-10 glas, eller mer, med vatten om dagen

Uteslut kemikaliebaserade rengörings- och 
kroppsvårdsprodukter

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate

dōTERRA  
On Guard™  
Laundry  
Detergent

dōTERRA  
On Guard™  
Foaming 
Hand Wash

ON GUARD-RENGÖRING
Växtbaserad, giftfri rengöring som gör rent 
och tar bort dålig lukt.

DAGLIGA VANOR FÖR VÄLBEFINNANDE

dōTERRA ON GUARD™  
TOOTHPASTE 
Uppfriskande för munnen.

ESSENTIAL SKIN CARE KIT 
Växtbaserad hudvårdsserie med 
essentiella oljor.

dōTERRA SALON  
ESSENTIALS™ PRODUCTS 
Skyddande schampo och vårdande 
balsam i premiumkvalitet med 
essentiella oljor.

EGENVÅRD
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8 VIAL KEYCHAIN
Ta med 8 av dina mest använda 

oljor så är du redo för allt!
FAVORITER

Lavender 
ZenGest™ 

Peppermint 
Frankincense

dōTERRA Air™ 

dōTERRA On Guard™ 

Deep Blue™ 
Tea Tree

Egen friskvård
Skapa en vana av att använda dōTERRAs naturliga lösningar, se 
det som ditt första alternativ att gå till. Skaffa en bra uppslagsbok 
i essentiella oljor och öka din förståelse och kunskap i hur man 
använder de många möjligheter du nu har till hands.

PASTTENSE™
Rolla på tinningarna, nacken 
och axlarna för att främja en 
positiv känsla.

CORRECT-X™ 
Använd salvan för att  
lugna huden.

dōTERRA ON GUARD™ 
Drops och beadlets.
Ta 1 droppe eller högst 5 beadlets 
om dagen.

LAVENDER
Använd för att lugna  
och lindra.

12



LUGNANDE

• Frankincense      • DDR Prime™ 
• xEO Mega™        • Basil 
• Bergamot            • Copaiba

Support från essentiella oljor
HUD & HÅR

• Salubelle™  
• Sandalwood  
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

Hair Care

• AromaTouch™       • Ylang Ylang 
• Alpha CRS+™         • Peppermint 
• xEO Mega™

STÖDJANDE

VÄLBEFINNANDE

• Fennel                  • ZenGest™ 

• Ginger                  • Peppermint

BEVARA

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
• dōTERRA On Guard™ 
• Lemon  • Tea Tree    • Thyme

AVKOPPLANDE

• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™       
• Peppermint    • Frankincense 
• Lavender         • Rose Touch

UPPIGGANDE

• Zendocrine™     • Geranium 
• Zendocrine™ Softgels     
• Juniper Berry    • Lemon

AVSLAPPNANDE

• AromaTouch™ 
• Deep Blue™ Rub       
• Deep Blue™    • Lemongrass 
• Wintergreen    • Siberian Fir

Använd essentiella oljor dagligen för att stödja och främja ett allmänt välbefinnande.
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30 DAGARS

PRODUKT- 
GARANTI

NÖJD-KUND

VILA &  
STRESSHANTERINGMOTION

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Stöd, supporta & stärk

En del av en hälsosam kost- och motionsrutin

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Pigga upp & förnya

dōTERRA 
Balance™

Elevation™

Essential Aromatics Touch Kit

Citrus Bliss™

Känslomässigt stöd

Lavender

dōTERRA  Serenity™

dōTERRA  Serenity™ Softgels

Sömnsupport

Petal Diffuser

PB Assist+™

Lindra & ge energi

Peppermint

KOST OCH NÄRING

Försäkra dig om att du lever optimalt på varje område. Gå tillbaka till sidan 3 och se din egen betygsättning av 
respektive område. Välj sedan den support du behöver från varje område av dōTERRAs pyramid för en hälsosam livsstil.

Essential Aromatics™ KitAthlete's Kit

Wellness-plan; skräddarsy efter dina behov

dōTERRA a2z Chewable™PB Assist™ Jr

Mito2Max™Deep Blue™

Daily Habits Kit

ZenGest TerraZyme™

IQ Mega™
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dōTERRA 
On Guard™

ClaryCalm™

Frankincense

Tea Tree

Skriv ner de viktigaste områdena från sidan 13

TerraShield™

MINSKA UTSATTHETEN  
FÖR GIFTER EGEN FRISKVÅRD

Lemon Tangerine

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate

Essential Skin Care Kit

dōTERRA  
On Guard™  
Toothpaste

Shampoo & 
Conditioner

dōTERRA 
On Guard™  
Laundry 
Detergent

dōTERRA 
On Guard™  
Foaming 
Hand Soap

Renande för kroppen

Rengöring med On Guard™

Skydda & återuppbygga

Egenvård

Prioriterade områden

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

dōTERRA Touch™ Kit

DDR Prime™
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Nå dina mål för välbefinnande!

Prioriterade hälsoområden för dig  
eller din familj

1.

2.

3.

Mål för 90 dagar

Skriv ned dina hälsoprioriteringar och hitta lösningar. Hitta lösningar på sidorna 13 och 17 eller i en referensguide.

Uppslagsbok i essentiella oljor/app:

Naturliga produkter du redan har,  
eller behöver

Gör din dagliga Wellness-plan. Skriv ner produkterna ovan i schemat och använd som en daglig rutin.

En livsstil med naturliga lösningar. Gör en planering för 90 dagar genom att lägga till produkter du behöver i dina LRP-ordrar  
(lägg med fördel LRP-ordrar mellan den 5 och 15)

= Topical (på huden) = tillsammans med Måltid

Dagliga vanor för välbefinnande
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Frankincense T

ZenGest TerraZyme™ 
dōTERRA On Guard™
Lemon

ZenGest TerraZyme™
dōTERRA Balance™
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™ 
Lavender

MORGON MIDDAG KVÄLL

M

M

M

M

T

T

T

Vilka andra livsstilsval kan stödja dina mål? (t ex dricka mer vatten, sömnrutiner, motion, kostomläggning, etc.)

/           /           /           

4

Underlag för Wellness-konsultation

SUMMA PV

LRP MÅNAD 1 LRP MÅNAD 2 LRP MÅNAD 3

SUMMA PV SUMMA PV

M

M M

Datum: Datum: Datum:
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Kom igång

OBS: Informationen är endast avsedd för utbildningssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk vård eller att föreskriva behandling för något specifikt hälsotillstånd. Sök kvalificerad vård för medicinsk behandling. 

Beadlet           SoftgelFinns också som: B S

 

——— Arborvitae Kan gynna huden
——— Basil Örtsmak som är perfekt i mat 
——— Bergamot Använd på huden för 

lugnande egenskaper
——— Black Pepper Förhöjer smaken på mat
——— Cardamon Smakrik krydda vid matlagning 

och bakning
——— Cedarwood Använd utspädd med bärarolja 

för en ren och hälsosam hy 
——— Cilantro Ger maten en fräsch och läcker smak 
——— Cinnamon Stark, söt krydda för 

smaksättning av mat
——— Clary Sage Lugnar och lindrar huden
——— Clove Krydda för mat, gynnar frisk andedräkt
——— Copaiba Främjar förekomsten av ren, 

frisk hud
——— Coriander Lätt, blommig smaksättning för mat
——— Cypress Minskar uppkomsten av oljig hy
——— Douglas Fir Främjar ett positivt humör
——— Eucalyptus Använd på huden och i håret för 

en uppfriskande känsla
——— Fennel Tydlig lakritsdoft och lakritssmak, 

använd i vatten eller te
——— Frankincense Använd på huden för en 

avkopplande känsla, motverkar uppkomsten 
av hudojämnheter     

——— Geranium Främjar en ren, hälsosam hud
——— Ginger En populär krydda i köket, känd för sin 

varma doft och lugnande egenskaper
——— Grapefruit Syrlig smak i mat och dryck, samt 

uppiggande för känslorna
——— Helichrysum Främjar en hälsosam hud 
——— Jasmine Touch Lyfter humöret, kan främja 

hälsosam hud, en personlig doft
——— Juniper Berry Har en lugnande och jordnära 

doft, kan gynna huden
——— Lavender Kan gynna hälsosam hud, används 

för att främja avkopplande känslor 
——— Lemon Smaksättning för mat, ger en söt och 

pig smak i recept
——— Lemongrass Har en subtil citrussmak, används 

i sötsaker eller maträtter
——— Lime Förhöjer smaker i maten
——— Marjoram Smaksättning i mat, lugnande 

e�ekt när man tar den invärtes
——— Melissa Använd utvärtes för att främja känslor 

av avkoppling
——— Myrrh Lindrar huden, bidrar emotionell balans
——— Oregano  Kryddig, örtig smaksättning i mat
——— Patchouli Används för att lindra och rengöra 

huden, kan främja känslor av lugn

——— Peppermint     Uppfriskande och kraftfull 
smaksättare i mat 

——— Roman Chamomile Lugnande e�ekt på 
huden, håret och kroppen 

——— Rosemary Örtsmak för matlagning
——— Rose Touch Gynnar huden, 

upplyftande blomdoft
——— Sandalwood Gynnar hud och hår, hjälper till 

att lyfta humöret
——— Siberian Fir Lindrande e�ekt på huden
——— Tea Tree Renande, bra för huden, frisk hy
——— Thyme Frisk örtsmak för mat
——— Vetiver Lugnande och avkopplande 
——— Wild Orange Uppiggande och energigivande
——— Wintergreen Massera in för en lindrande 

känsla efter träning
——— Ylang Ylang Används i parfymer och hårvård, 

upplyftande doft

——— dōTERRA  Adaptiv™ Avslappnande, men 
samtidigt energigivande

——— dōTERRA Air™ Lugnar känslorna
——— AromaTouch™ Applicera utvärtes för att 

främja känslor av avkoppling
——— dōTERRA Balance™ Främjar balans och 

positiva tankar
——— Citrus Bliss™ Upplyftande, bidrar till att 

främja fokus och skärpa
——— ClaryCalm™ Ger en lindrande, lugnande känsla
——— DDR Prime™     Allmänt välbefinnande
——— Deep Blue™ Använd på huden för en 

lindrande och kylande känsla 
——— InTune™ främjar en känsla av skärpa och har 

samtidigt lugnande egenskaper
——— dōTERRA On Guard™          Ger en värmande 

citrussmak i varma drycker och efterrätter  
——— PastTense™ Främjar en avkopplande känsla 
——— Salubelle™ Förnyar och främjar en 

hälsosam hy  
——— dōTERRA Serenity™     Främjar 

avkoppling, lugnande
——— Smart & Sassy™     Främjar en god 

sinnesstämning, ger en uppfriskande känsla
——— TerraShield™ Kombinerar essentiella oljor 

kända för att skydda mot naturens 
irritationsmoment

——— Yoga Collection Ökar fördelarna 
med yogaövningar

——— Zendocrine™     Använd i citrusdrycker, 
te eller vatten

——— ZenGest™     Används efter stora eller 
tunga måltider 

 

——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Speciellt 
utformad för att ge kroppen lugnande, 
svalkande komfort

——— Fractionated Coconut Oil Bärarolja för 
utspädning och fuktgivare för huden

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Kosttillskott
——— Phytoestrogen Lifetime Complex 

Fytoöstrogener från växtriket och extrakt 
från naturliga näringsämnen     

——— TriEase™ Softgels Lika delar essentiella oljor 
från Lemon, Lavender och Peppermint i en 
softgel, praktiska att använda när du reser 
eller vid utomhusevenemang 

——— Zendocrine™ Complex Patenterad blandning av 
de essentiella oljorna Tangerine, Rosemary, 
Geranium, Juniper Berry och Cilantro     

 

——— Correct-X™ Lugnar huden och lindrar irritation
——— dōTERRA™ SPA Hand & Body Lotion Tillsätt 

oljor i denna baslotion
——— HD Clear™ Skin Care Ansiktslotion 

och ansiktstvätt
——— dōTERRA Salon Essentials™ Skyddande 

schampo och vårdande balsam 

——— dōTERRA Air™ Drops Ett bekvämt sätt att få 
fördelarna med dōTERRA Air™-blandningen

——— Deep Blue™ Rub Lindrande lotion
——— Lumo/Petal/Pilot/Volo-di�usörer Di�users 

för att använda oljor aromatiskt 
——— dōTERRA On Guard™ Drops Bekvämt sätt att 

få fördelarna med den essentiella 
oljeblandningen dōTERRA On Guard™  

——— dōTERRA On Guard™ Foaming Hand Wash 
Gör att händerna luktar rena och 
fräscha av citrus

——— dōTERRA On Guard™ Toothpaste Naturlig, 
blekande tandkräm

——— Veggie Caps Tomma kapslar

VÄLBEFINNANDE

ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR

ESSENTIELLA OLJOR

PERSONLIG HYGIEN

LIVSSTIL

B

S

S

S

S

S

S

B
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Köp 1
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

eller Daily Nutrient Pack

Hur skapar man eller ändrar sin LRP-order? 
•  Logga in på ditt konto på www.mydoterra.com. Klicka på ”Create 

a New LRP Template” eller ändra och lägg till produkter i en 
befintlig LRP-order.

Hur kan man avsluta sin LRP-order? 
•  Du kan när som helst avbryta din LRP-order via telefon eller e-post 

till europeanorders@doterra.com. dōTERRAs kundtjänst hjälper dig 
att använda dina innestående bonuspoäng. Om du avslutar din  
LRP-order kommer du att starta på bonusnivån 10 procent när du 
startar din LRP-order igen.

Går det att returnera produkter jag köpt? 
•  Om produkten är öppnad eller använd återbetalar dōTERRA 90 

procent av inköpspriset och 100 procent av inköpspriset inom 30 
dagar efter köpet, om produkten är oöppnad och oanvänd.

Kan jag ha fler än en LRP-order? 
•  Ja, om du behöver mer än en månatlig order kan du ändra i din 

LRP-order och beställa igen enligt den dag eller dagar i månaden 
du vill. Du kan göra hur många LRP-ordrar du vill. Kom ihåg att 
avsluta en order som du inte önskar motta följande månad

Du kan alltid göra en standardorder och få 25 procent rabatt på ordinarie pris, men för 
bästa möjliga deal, gör en LRP-order (Loyalty Rewards Program). Det ger en ännu större 
rabatt med möjligheter att få med fria produkter.

När kan jag använda mina produktpoäng? 
•  Du kan använda dina produktpoäng inom ett år från det  

att du tjänade in dem. 

Hur kan jag få 100 procent av min fraktkostnad kompenserad? 
•  50 procent av din fraktkostnad kompenseras för genom 

produktpoäng när du gör en LRP-order. De återstående 50 
procenten kompenseras för genom produktpoäng om LRP-
ordern görs på internet, utan hjälp från kundtjänst.

Hur maximerar jag dōTERRAs erbjudanden? 
•  Gör en LRP-order på minst 125 PV (personlig volym) mellan den  

första och femtonde i månaden. Då får du månadens produkt  
på köpet och kan även ta del av andra erbjudanden. Tänk på PV  
kontra pris, då många erbjudanden är baserade på PV och startar  
den första i varje månad.

VANLIGA FRÅGOR OM LOYALTY REWARDS PROGRAM

PERSONLIG VOLYM (PV) ÖVER 1 50 100 125
För att behålla intjänade bonuspoäng

Tjäna 10-30 % bonuspoäng och för att öka %

Kvalificera att ta emot inkomst 

Få månadens produkt på köpet
(gäller för ordrar gjorda mellan den 1-15 i månaden)

Loyalty Rewards Det smartaste sättet att handla på

+ välj upp till 2 av artiklarna nedan i vilken kombination som helst till reducerade priser

Deep Blue 
Polyphenol Complex™Mito2Max™
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Effektivitet

Använd din uppslagsbok för att finna 
lösningar när behov uppstår.

Oljor fungerar olika för alla 
människor. När du inte får det 
önskade resultatet, prova en annan 
olja eller andra appliceringsmetoder. 

Massera in för att öka fördelarna och 
för att främja en snabb absorbering.

Prova olika och/eller flera 
appliceringsmetoder.

För bästa resultat

Oljorna bevaras bäst när de inte 
utsätts för extrema temperaturer eller 
direkt solljus. 

Använd glasbehållare till dina oljor 
eftersom de över tid kan orsaka 
utfällning hos vissa plastmaterial.

dōTERRAs™ oljor är väldigt kraftfulla 
och potenta. Använd en mindre mängd 
oftare för bästa resultat.

Hur får jag 30 procent tillbaka i 
KOSTNADSFRIA LRP-poäng?
•  Din bonusprocent i Loyalty Rewards växer över tiden från din 

första beställningsmånad efter det att du blev kund.
•  Den bonusprocent du börjar på beror på vilket kit du 

startade med. Oavsett vilken bonusprocent du börjar på 
kommer din bonusprocent att öka med 5 procentenheter 
var tredje månad tills du nått maximalt 30 bonusprocent.

Hur kan jag använda mina Loyalty Rewards 
Points?
•  I din virtuella varukorg väljer du Använd poäng för 

produkterna du vill köpa med bonuspoäng. Nya poäng 
läggs till runt den 15:e i månaden efter det att en 
beställning har lagts in.

VÄRDEFULLA TIPS OM ESSENTIELLA OLJOR

EARN UP TO 30% IN FREE PRODUCT CREDITS
Your rewards percentage grows over time.

10% 15% 20% 25% 30%
Months 1-3 Months 4-6 Months 7-9 Months 10-12 Months 13+

25% WHOLESALE DISCOUNT

TOTAL SAVINGS & CREDITS:

PERCENT BACK IN PRODUCT CREDITS:

35% 40% 45% 50% 55%

TJÄNA UPP TILL 30 % I FRIA PRODUKTER
Din bonusprocent växer över tiden.

10% 15% 20% 25% 30%
månad 1-3 månad 4-6 månad 7-9 månad 10-12 månad 13+

25% RABATT (MEDLEMSPRIS)

TOTAL RABATT OCH BONUSPROCENT:

PROCENT TILLBAKA I BONUSPOÄNG:

35% 40% 45% 50% 55%

+ välj upp till 2 av artiklarna nedan i vilken kombination som helst till reducerade priser

Säker användning

Undvik kontakt med ögon och inre 
delar av näsa och öron. 

Späd ut med Fractionated Coconut 
Oil vid känslig hud och för bättre 
absorbering. Läs mer i dōTERRAs 
riktlinjer vid känslig hud. För enklare 
användning, använd dōTERRA Touch™ 
serie som innehåller förutspädda oljor.

Undvik under flera timmar att sola hud 
där du direkt applicerat Lemon, Wild 
Orange, Bergamot, Lime, Grapefruit 
eller andra citrusoljor.

Läs på förpackningen och följ 
rekommendationer.
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VARJE FLASKA GÖR SKILLNAD
Genom att regelbundet använda dōTERRA-produkter kan du förändra ditt liv och livet för odlarna och deras 
familjer över hela världen. Varje droppe olja representerar händer som har vårdat jorden för allas vårt bästa.

DELA MED DIG TILL DEM DU BRYR DIG OM SKAPA EN INKOMST OCH GÖR SKILLNAD

FÖRÄNDRA ANDRAS LIV
Var värd för en dōTERRA-klass med 

vänner och familj!

Medlemsnummer:
Lösenord:

Logga in på mydoterra.com

FÖRÄNDRA DIN FRAMTID
Starta din dōTERRA-verksamhet genom 
att dela med dig av naturliga lösningar 

och lär andra att göra samma sak.

Anmäl dig till dōTERRA 
Daily Drop®  
Livsstilsserie på doterra.com 
i avsnittet Living eller genom 
att ladda ned appen.

Empowered Life-serien
doterra.com/US/en/empowered-life-series
Titta på serien med webbseminarier 
om du vill lära dig mer om att använda 
dōTERRA-produkter.

Läs mer

*60219774*
60219774v3  EU SE

* Alla ord med varumärken eller registrerade varumärkessymboler är 
varumärken eller registrerade varumärken tillhörande dōTERRA Holdings, LLC.

Läs mer och få fantastiska idéer 
med Living Magazine

Hämta en oljereferensguide 
eller mobilapp

Min huvudkontaktperson
Telefon
E-post

Telefon
Ytterligare kontaktperson

Team-samtal/webbplats/Facebook-grupper
Kommande klasser och evenemang lokalt eller online

E-post

Se doterraeveryday.eu/contact för en 
fullständig lista över kontaktuppgifter 
till kundtjänsten i Europa


