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dōTERRAs tilgang
•  Imødekommer kroppens behov 

og grundlæggende årsager
•  Udtræk fra planter 
•  Forbedrer den generelle velvære
•  Sikre fordele

• Designet til at styre symptomer
•  Fremstillet af isolerede 

syntetiske midler
• Bivirkninger (kendte og ukendte)
•  Omkring € 5.7 Milliarder/Pr. år 

bruges på sundhedspleje
• Er vi bedre stillet?

 

Hvorfor en ny standard for kvalitet? 

dōTERRAs KVALITETS- og 
RENHEDS-standard

Andele af æteriske olier

SYNTETISK

MAD

TESTET

Testet. Pålidelig. 
•  Planter høstet i deres naturlige udbredelsesområde.
•  Verificeret ren; fri for fyldstoffer og skadelige 

forurenende stoffer.
• Strenge test sikrer autencitet og effektivitet.

Naturlige Løsninger 
til en sund og stærk livsstil

Moderne tilgang

SYMPTOMER

GRUND
LÆGGENDE 

ÅRSAGER

SYMPTOMER

GRUNDLÆG
GENDE 

ÅRSAGER

Har du brug for sikre, effektive og overkommelige sundhedsløsninger?

DU HAR ET  VALG

SÅDAN BRUGES dōTERRAs  OLIER

ÆTERISKE OLIER ER EFFEKTIVE dōTERRA ER S IKKER OG 100% REN

™

Naturens effektive løsning
•  Forbindelser, der er udvundet  

og destilleret fra planter på 
grund af deres fordele.

•  Indeholder hundredvis af 
forskellige forbindelser, der giver 
komplekse og alsidige evner, så 
der opnås et udvalg af fordele.

•  Arbejder med kroppen for 
at adressere problemer og 
grundlæggende årsager.

• Overkommelig. 

eller

Der er mange måder at bruge dōTERRAs æteriske olier 
på. Uanset om det er som en velsmagende ingrediens i din 
foretrukne søde eller salte ret, som støtte i dit hjem eller 
som en tilføjelse til din daglige ansigts- eller hudplejerutine, 
skal du nok finde den perfekte anvendelse for enhver olie!

=   
1 kg  

Pebermynteblade
15 ml Flaske

Æteriske olier 
passerer gennem 
cellemembranen

PEPPERMINT 
LEAF

Pebermyntebladets oliepose

Alle oplysninger er korrekte på produktionstidspunktet.

FORSTØRRET
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2 kapsler hver morgen og middag 
med måltider 

1 dråbe i vand hver dag

Massér ind i huden for at fremme et 
afbalanceret humør

Energigivende; 1 dråbe i vand hver dag

Få jordforbindelse: 2-3 dråber på huden

Levende bakteriekulturer; 1 kapsel om dagen 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™: 

Lemon:

Frankincense:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1 .  H VAD ER DINE VIGTIGSTE  VELVÆREPRIORITETER?

Jeg vil føle mig mindre:

Prøv at indarbejde disse ændringer i din daglige rutine.

Jeg vil føle mig mere:

2.  E R  DU KLAR T IL  AT  OPDAGE ENKLE LØSNINGER?

3 .  PRØV DISSE  DAGLIGE VANER

Ernæringshjælp som et skridt mod  
livslang vitalitet og velvære.

•  MICROPLEX VMz™: Multivitamin- og mineralhelsekost
•  ALPHA CRS™+: Indeholder en eksklusiv 

varemærkebeskyttet dōTERRA-blanding, der omfatter 
kraftfulde polyfenoler

•  xEO MEGA™: Giver et spektrum af karotinoider og ni 
æteriske olier

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV) 

##1
PRODUKT

30-dages 
tilfredsheds-

garanti

dōTERRA AIR™
• Hjælper med at berolige sanserne
• Fremmer følelser af frie luftveje

ZENGESTENGEST™™
•  Tilføjes til drikkevarer med citrus, 

te eller vand
•  Lindrer følelsen af maveproblemer
•  Brug en dråbe om dagen for at 

jumpstarte en livsstilsforandring

PASTTENSE™
•  Lindrer følelser af spænding 

og ubehag
• Påføres tindinger og nakken
• Virker opkvikkende

TEA TREE
• Fornyer og rengør huden
• Beroliger hudirritation
• Understøtter en sund teint

LAVENDER
• Beroliger irriteret hud 
• Fremmer afslapning
• Påfør efter en lang dag i solen
• Fremmer afslappende følelser

dōTERRA SERENITY™
•  Brug den til at fremme følelsen  

af ro og afslapning
•  Glimrende tilføjelse til rutinen  

ved sengetid

AROMATOUCH™ 
•  Påfør den for en beroligende 

massage
• Fremmer følelsen af afslapning 

  FRACTIONATED  
COCONUT OIL

• Bæreolie uden duft
•  Fantastisk til at påføre æteriske  

olier til sensitiv hud
•  Vedvarende tilførsel på  

specifikke steder
• Anvendes til fortynding

DEEP BLUE RUB™
• Påfør den før/efter træning
•  Brug den til en rolig og beroligende 

massage af musklerne
•  Påfør den på musklerne efter en  

dag med arbejde eller tunge løft

FRANKINCENSE
• Opkvikker og lindrer huden 
• Balancerer sindet og løfter humøret
•  Behandl dine hænder og fødder med 

en massage med frankincense-olie 
for at få en varmende og behagelig 
oplevelse

ON GUARD™
•  Tilføjer en varm, citrusagtig smag  

til varme drikke og desserter
• Energigivende og opløftende

LEMON
•  Koldpresses fra citronskal, så dens 

fine natur og anvendelige, kraftfulde 
egenskaber bevares

• Fødevare- og drikkevarearoma
•  Tilføjes til vand som et alternativ til 

sodavand og sukkerholdige drikkevarer
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LEDERKIT
FAST TRACK BONUS
+400 Loyalitetspoint* 

Start på 25% LRP-procentsats

DE VIGTIGSTE OLIER 
TIL HJEMMETKIT

FAMILIENS OLIERKIT

Vælg det bedste kit for dig

Et dōTERRA engrosmedlemskab koster 20 €. Hvis du køber 
et Tilmeldingskit, er prisen lavere. Årlig fornyelse koster 
15 €. Få en GRATIS 15 ml pebermynteolie, når du fornyer! 
(engrosværdi (17,50 €).)
Ovenstående priser er uden moms.

Bestil gennem 
din Wellness-

konsulent.

Tilmeld dig, og få  
priser på 25%  

under detailpriser!

ELLER

DETAIL ENGROS

Inkluderer: Næsten alle olier, mange wellness-produkter, spakollektionens produkter, livsstilprodukter, dōTERRA æteriske aroma-™ olier Essential Aromatics, 2,  
3 ml prøve i hætteglas (12), dōTERRA Lumo™ Diffuser (olieforstøver) og æterisk brochure Essentials. Se doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information  

for oplysninger om kits.

Inkluderer: 15 ml flasker med Frankincense, Lavendel, Citron, Tea Tree, 
Oregano, Pebermynte, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,   

On Guard™, dōTERRA Petal™ Diffuser (olieforstøver) og æterisk 
brochure Essentials.

Inkluderer: 5 ml flasker med Frankincense, Lavendel, Citron,  
Tea Tree, Oregano, Pebermynte, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, 

On Guard™, og æterisk brochure Essentials.



•  Læg en månedlig loyalitetsordre på 50+ PV†  
for at optjene gratis loyalitetspoint.* Du  
kan ændre eller annullere når som helst. 

•  Procentsatsen for GRATIS loyalitetspoint  
stiger med 5% hver 3. måned op til 30%!* Få et gratis Månedens Produkt, 

når du lægger en enkelt 
loyalitetsordre på i alt 125 PV† 
eller mere, som behandles på 
eller før den 15. i hver måned.

NATURLIGE LØSNINGERKIT

DEN SMARTESTE MÅDE AT KØBE PÅ: Loyalitetsbelønningsprogram

Start-LRP-
procentsats: 10 % 15% 20% 25% 30%

GRATIS

Inkluderer (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Tea Tree, AromaTouch™, Frankincense, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Lavendel, 
Citron, Pebermynte, On Guard™, Vild appelsin (10 ml): PastTense™ (Andet): On Guard™ Beadlets, On Guard™ Toothpaste, On Guard™  Hand 

Wash w/2 Dispensers, On Guard™ + Softgels, dōTERRA LifeLong Vitality Pack ™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ Vapour Stick,  
Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ Protecting Shampoo dōTERRA Salon Essentials™ Soothing Conditioner, 

Fraktioneret kokosolie (115 ml), dōTERRA Lumo™ Diffuser, Trækasse og æterisk brochure Essentials.

Produktgaranti: Se dōTERRA returpolitik for oplysninger.
*Hvis du vil have flere detaljer om, hvordan du bliver berettiget til det, så se Loyalitetsbelønningsprogram-pjecen     †Personlig volumen

T IL F R E D S H E D

30-DAGES

 PRODUKT-
GARANTI

FAST TRACK BONUS
+100 GRATIS Loyalitetspoint*  
Start på 15% LRP-procentsats

Alle oplysninger er korrekte på produktionstidspunktet.



HVIS LIV ØNSKER DU AT FORANDRE?
LivForandre 

FORANDRE MIT LIV!

WELLNESS-LIVSSTIL
Lev

Få din Lev-guide, og planlæg din livsstilsoversigt
• Få de bedste resultater med dine produkter til dig og din familie.
• Maksimer dine fordele ved engrosmedlemsskab.

FORANDRE ANDRES LIV!

Del
MED ANDRE

Få din Del-guide, og planlæg din vært/værtinde oversigt
•  Vær vært for undervisning, og hjælp venner og familie med at finde naturlige løsninger.
• Optjen gratis produkter og meget mere!

FORANDRE MIN FREMTID!

OG GØR EN FORSKEL

Byg EN INDTJENING

Få din Byg-guide, og planlæg din forretningsoversigt
• Lancér din dōTERRA-forretning med efterprøvet træning og kraftfuld støtte.
• Skab vedvarende ekstra indtægter og større frihed i dit liv!†

VÆR MED TIL AT ÆNDRE VERDEN:
Hvert køb ændrer dyrkernes liv og 
deres samfund til det bedre gennem 
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ og 
dōTERRAs initiativ Healing Hands™. 
Se mere på doterra.eu > Vores historie 
> dōTERRA-forskellen.

Hver gang du køber en flaske æterisk 
olie fra dōTERRA, forandrer du en anden 

persons liv. — Emily Wright

dōTERRA forbedrer hver dag liv i hele verden.  
Vær med til at gøre verden til et sundere, gladere sted.

†Resultater varierer. 

Alle oplysninger er korrekte på produktionstidspunktet.



ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse oplysninger er kun beregnet til undervisningsformål og har ikke til hensigt at erstatte medicinsk pleje eller at ordinere behandlinger for nogen som helst bestemt sundhedsmæssig lidelse. Opsøg venligst kvalificeret sundhedspersonale for medicinsk behandling. 

Beadlet         GelkapslerOgså tilgængelig som: B G

 

——— Arborvitae Potentialet til at gavne huden
——— Basil Urteagtig smag, der er perfekt til 

pikante opskrifter 
——— Bergamot Beroligende og lindrende 

egenskaber, når påført udvortes
——— Cardamom Smagfuldt krydderi til madlavning 

og bagning
——— Cedarwood Fremmer en ren og sundt 

udseende hudnår den fortyndes og 
påføres udvortes 

——— Cilantro Giver maden en frisk og lækker smag
——— Cinnamon Kraftigt, sødt krydderi til madaroma 
——— Clary Sage Lindrer og beroliger huden
——— Clove Madlavningskrydderi; støtter frisk ånde
——— Copaiba Fremmer glat, ren hud
——— Coriander Let, blomsteragtig madaroma
——— Cypress Hjælper med at forbedre udseendet 

af fedtet hud
——— Douglas Fir Fremmer et positivt humør
——— Eucalyptus Påføres på huden og håret for 

opfriskende fordele 
——— Fennel Særlig lakridsaroma og -smag; tilføjes 

vand eller te
——— Frankincense Fremmer følelsen af afslapning, 

når den påføres udvortes; reducerer 
forekomsten af hudfejl

——— Geranium Fremmer forekomsten af klar og 
sund hud

——— Grapefruit Sød, pikant fødevarearoma; 
løfter humøret

——— Helichrysum Forbedrer hudens udseende
——— Ingefær Et populært køkkenkrydderi, der er 

kendt for sin varme aroma og lindrende 
egenskaber

——— Jasmine Touch Løfter humøret; kan fremme 
en sund teint; personlig duft

——— Juniper Berry Har en beroligende, 
jordbunden aroma; kan gavne huden

——— Lavender Kan fremme sund hud; bruges til at 
fremme afslappede følelser 

——— Lemon Madaroma; giver opskrifter et sødt 
og pikant præg

——— Lemongrass Har en subtil citrussmag; brug til 
søde eller pikante opskrifter

——— Lime Forbedrer madens smag
——— Marjoram Fødevarearoma; beroligende, 

positiv e�ekt når den anvendes indvortes
——— Melissa Bruges udvortes for at fremme 

følelser af afslapning
——— Myrrh Beroliger huden; hjælper med at 

fremme følelsesmæssig balance
——— Oregano Krydret, urteagtig fødevarearoma
——— Patchouli Brug til at lindre og rense huden; 

kan fremme følelser af ro

——— Peppermint     Forfriskende, kraftfuld 
madaroma 

——— Roman Chamomile Beroligende e�ekt på 
hud, hår og krop 

——— Rose Touch Støtter huden; blomsteragtig, 
opløftende aroma

——— Rosemary Urteagtig madaroma
——— Sandalwood Støtter hud og hår; hjælper med 

at forbedre humøret
——— Siberian Fir Lindrende e�ekt på huden
——— Black Pepper Forbedrer madens smag
——— Tea Tree Rensende; hudsupport; sund teint
——— Thyme Frisk urtemadaroma
——— Vetiver Giver jordforbindelse og beroliger 
——— Wild Orange Opløftende og opfriskende
——— Ylang Ylang Bruges i parfume og hårpleje; 

opløftende duft

——— dōTERRA Adaptiv™ afslappende og 
alligevel opfriskende

——— dōTERRA Air™ Beroliger sanserne
——— AromaTouch™ Påføres udvortes for at 

fremme følelser af afslapning  
——— dōTERRA Balance™ Fremmer balance og 

positive tanker 
——— Citrus Bliss™ Opløftende; hjælper med at 

fremme fokus og klarhed 
——— ClaryCalm™ Giver en lindrende, 

beroligende e�ekt 
——— DDR Prime™     Generelt velvære 
——— Deep Blue™ Påfør udvortes for lindrende og 

kølende fornemmelse  
——— InTune™ Fremmer en fornemmelse af klarhed 

og yder samtidig lindrende kvaliteter
——— On Guard™         Tilføjer en varm, 

citrusagtig smag til varme drikke 
og desserter

——— PastTense™ Fremmer afslapning 
——— Salubelle™ Fremmer sund hud og fornyelse
——— dōTERRA Serenity™     Fremmer afslapning 

og beroligelse
——— Smart & Sassy™     Fremmer positivt humør; 

giver et opfriskende boost 
——— TerraShield™ Kombinerer æteriske olier, 

der er kendt for at beskytte mod 
miljømæssige gener 

——— Yoga Collection Øger fordelen ved at dyrke yoga
——— Zendocrine™     Tilføjes til drikkevarer med 

citrus, te eller vand 
——— ZenGest™     Brug efter store eller 

tunge måltider 

 

 

——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Specielt 
formuleret til at give beroligende og 
a�ølende komfort til kroppen

——— Fractionated Coconut Oil Bærerolie, 
fortyndende støtte og fugtgivende for huden

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Kosttilskud
——— Phytoestrogen Lifetime Complex Blanding af 

gængse phytoøstrogener fra planter og 
ekstrakter fra helsekost

——— TriEase™ Softgels Lige dele af de æteriske 
olier Citron, Lavendel og Pebermynte i en 
gelékapsel; praktisk til anvendelse under 
rejser eller til et udendørsevent

——— Zendocrine™ Complex Varemærkebeskyttet 
blanding af æteriske olier fra Mandarin, 
Rosmarin, Geranium, Enebær 
og Korianderblade

 

——— Correct-X™ Beroliger huden og fremmer 
lindring ved irritation

——— dōTERRA™ SPA Hand and Body Lotion Tilsæt 
olier til denne elementære creme

——— HD Clear™ Skin Care Ansigtscreme og 
skummende ansigtsrens

——— dōTERRA Salon Essentials™ Beskyttende 
shampoo og blødgørende balsam 

——— dōTERRA Air™ Drops Nem måde 
til at levere fordelene ved 
dōTERRA Air™ blandingen

——— Deep Blue Rub™ Beroligende creme
——— Lumo™/Petal™/Pilōt™Volo™/Laluz™ Di�user 

Forstøvere til tåge
——— On Guard™ Drops Nem måde til at levere 

fordelene ved On Guard™ blandingen 
——— On Guard™ Foaming Hand Wash Efterlader 

hænderne med en frisk duft og citrusrene
——— On Guard™ Toothpaste 

Whitening-tandpasta
——— Veggie Caps Tomme gelkapsler

WELLNESS/VELVÆRE

SIGNATURE OLIEBLANDINGER

SINGLE OLIER

PERSONLIG PLEJE

LIVSSTIL
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G
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G

G
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G
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Kom i gang

Alle oplysninger er korrekte på produktionstidspunktet.



Alle oplysninger er korrekte på produktionstidspunktet.

Naturen
VAR MENNESKETS FØRSTE KUR.

VI HAR BRUG FOR, KAN FINDES DER.
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