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Gennemprøvet
Vi lever i en verden med mange muligheder og ideer, når det kommer  

til forbedret velvære. 

Det endelige valg afhænger af din personlige erfaring. Du vil gerne føle dig tryg, når 

du afprøver forskellige enkle, sikre og personlige løsninger. 

Efterhånden, som du opdager de store fordele ved æteriske olier, vil du finde ud af, 

hvorfor do-TERRA™ er en revolutionerende måde at øge hele familiens velvære på. 



Når du nyder den forfriskende, opløftende duft af fyrretræ, den beroligende 

duft af lavendel eller den opfriskende duft af citroner, så oplever du det 

bedste ved æteriske olier – kraftfulde, naturlige aromaer. 

I naturen findes æteriske olier i rødder, stængler, blade, harpiks, blomster og bark. 

Æteriske olier hjælper planten med at tilpasse sig til dens omskiftelige omgivelser 

ved at beskytte den mod trusler og fremme dens gode egenskaber. 

Når plantens aromatiske komponenter destilleres for renhed, potentiale 

og effektivitet, bliver disse komponenter til et kraftfuldt hjælpemiddel til  

opretholdelse af familiens velvære. 

CPTG Certified Pure 
Tested Grade™Æteriske olier 



Visionen bag doTERRA™

Navnet “do-TERRA” er afledt af det latinske udtryk for “Jordens gave”. 

I foråret 2008 fandt en gruppe sundheds- og forretningseksperter, som havde omfattende 

personlige erfaringer med æteriske olier og deres livsbekræftende virkninger, sammen 

omkring en fælles vision om at introducere en helt ny kollektion af testede æteriske 

olier på markedet. 

De ville lave noget, der var anderledes, og som appellerede til alle mennesker – 

både til dem, der endnu ikke vidste noget om æteriske olier, og til eksperterne 

på dette område.

Selvom firmaet do-TERRA er vokset helt fænomenalt, bestræber 

grundlæggerne sig på at opretholde en virksomhedskultur som i et 

lille firma, hvor alle bliver hørt og værdsat. 



Som en del af vores vision om at introducere en helt ny kollektion af testede æteriske olier på markedet investerer  

do-TERRA i videnskabelig forskning i æteriske olier. Dette opnås på flere forskellige måder og styres af et stærkt forsknings- og 

udviklingsteam hos do-TERRA.

Denne afdeling består af ph.d.-forskere og erfarne eksperter, som indsamler videnskabelig og klinisk forskning, identificerer 

forskningsbehov, udformer og implementerer studier og forbereder præsentation af disse studier til andre interessenter. For at 

kunne udføre disse kontinuerlige studier har do-TERRA etableret gode relationer til forskningshospitaler, forskningsuniversiteter 

og andre forskningsorganisationer. 

Målet er at opnå en bedre forståelse af, hvordan æteriske olier fungerer, hvordan komponenterne i en æterisk olie interagerer 

med hinanden, hvordan æteriske olier interagerer med cellerne, hvordan de påvirker os, og hvordan de kan forbedre vores 

hjem og andre miljøer.

Disse studier præsenteres som regel ved vores årlige globale og europæiske kongresser, og herefter stilles de til rådighed 

gennem andre kanaler. De er med til at informere wellness konsulenterne og engroskunderne i do-TERRA verdenen om den 

bedste måde at anvende de æteriske olier på.

Nøgleinformationer

•  2008 – CPTG Certified Pure Tested Grade™ bliver et symbol på den enestående kvalitetssikringsproces bag do-TERRA™.

•  2010 –  Initiativet do-TERRA Healing Hands etableres som en menneskekærlig bestræbelse på at skabe helbredelse  

og håb i verden.

•  2014 –  Gennem Co-Impact Sourcing™ tilbyder do-TERRA æteriske olier i bedste kvalitet, og samtidig selvstændiggøres  

de håndværkere og lokalsamfund, som sælger de æteriske olier.

•  2018 –  Mere end 5.000.000 wellness konsulenter revolutionerer den måde, som familier øger deres velvære på, ved hjælp  

af enkle, sikre og personlige løsninger. 



Et produkt til enhver situation
Uanset om du bruger æteriske olier indvortes, nyder deres dufte eller påfører dem lokalt på huden, giver de æteriske olier dig 

mulighed for at opretholde dit eget og din families velvære på en helt tryg måde.

do-TERRA™ tilbyder et udvalg af æteriske olier (single) og en lang række specielle blandinger. Hver æterisk olie giver nogle 

enestående fordele, og de æteriske olieblandinger skaber en synergieffekt, der fremmer de potentielle fordele endnu mere. 

 

Ud over de æteriske olier og de proprietære æteriske olieblandinger kan du ligeledes finde æteriske olier i mange 

hverdagsprodukter. Faktisk har du nok allerede anvendt forskellige æteriske olier, såsom vintergrøn i tyggegummi, melaleuca 

i hårprodukter og pebermynte i tandpasta. 



• Wellness-supplementer

• Hjem og rengøring 

• Vægtkontrol

 • Hudpleje

 • Hårpleje

 • Spaprodukter

do-TERRA™ er konstant på udkig efter nye og innovative måder at integrere de gode 

egenskaber bag æteriske olier på i de produkter, som du og din familie anvender. 



Det er dog ikke kun høsten af æteriske olier, der er vigtig. Man skal ligeledes 

forstå destillationsprocessen, for selv de mindste detaljer kan påvirke 

sammensætningen af en æterisk olie. Det er derfor, at vi hos d TERRA kun 

stoler på de kilder, som har optimeret processen gennem flere generationer af 

håndværkere, som har givet deres viden og visdom videre.

Når det handler om dit og din families velvære, vil du gerne 

være helt sikker på, at de produkter, som du anvender, både 

er sikre og effektive. I forhold til æteriske olier betyder det en 

blanding af traditionelle og moderne tilgange.

do-TERRA™  køber de æteriske olier gennem et globalt netværk af 

landmænd og producenter. På baggrund af viden fra flere generationer 

ved disse producenter helt præcist, hvornår planterne skal høstes, og 

hvilke dele af planterne der skal høstes for at optimere både renhed 

og potentiale i de æteriske olier. 

En blanding af  
det traditionelle  
ogog det moderne



Kvalitetsløftet fra do-TERRA™ rækker langt ud over korrekt indkøb af æteriske olier. Det tager ligeledes hensyn til 

moderne testmetoder for at sikre renhed, potentiale og konsekvens. Gennem moderne teknologier og verdenskendte 

kemikere, som er specialiseret inden for analyse og identifikation af aromakomponenter, tester do-TERRA hvert enkelt 

parti af æteriske olier for at sikre, at du får den reneste og bedste olie hver eneste gang.

De forskellige tests, som do-TERRA anvender, er en del af kvalitetsprotokollen bag CPTG Certified Pure Tested Grade™. 

Når en olie er blevet godkendt og har opnået CPTG-status, kan du være helt sikker på, at den er ren, potent og effektiv.

do-TERRA samarbejder med kemikere, biologer og mikrobiologer, botanikere og medicinske eksperter for at opnå den 

dybdegående forståelse, der er nødvendig for at sikre korrekt indkøb, analyse og anvendelse af æteriske olier.

Tests, der er indbefattet  

i CPTG-protokollen:
        

• Sansetest

• Massespektrometri*

• Gaskromatografi*

• Mikrobiel test

• Fourier Transform Infrarød Spektroskopi (FTIR)

• Chiralitetstest

• Isotopisk analyse

• Tungmetaltest (ved behov)
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*Gaskromatografi og massespektrometrianalyse (GC/MS) 
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Hver af os udvikler vores helt personlige 

oplevelser, når vi anvender æteriske olier. 

Tusindvis af mennesker har haft stor glæde af 

æteriske olier på mange forskellige måder. 

Måske har du også hørt nogle af de rørende historier fra 

en wellness konsulent, engroskunde eller dine bekendte, 

som anvender æteriske olier. 

Enkle, sikre 
og personlige 
løsninger



Efterhånden som du begynder at samle personlige erfaringer med æteriske olier, vil du 

måske gerne vide mere om deres positive virkninger og anvendelsesmetoder og eventuel 

opstart af eget firma. do-TERRA™ fokuserer på at tilbyde dig den træning, som du har brug 

for, via vores hjemmeside doterra.com.  



Vi værdsætter de mange andre gaver, som æteriske olier giver os, og ansvaret for at give disse gaver  

videre til andre.

Ved hjælp af en strategi kaldet “Co-Impact Sourcing” bestræber do-TERRA sig på at forbedre livsvilkår og lokalsamfund overalt 

i verden. Mange af de æteriske olier, som do-TERRA tilbyder, kommer fra udviklingslande, hvor producenterne og destillerierne 

tit er afhængige af tredjeparter. Co-Impact Sourcing hjælper med at oprette producent- og destillerisammenslutninger, 

der helt fjerner behovet for disse tredjeparter. Derved modtager lokalsamfundene fair og rettidige betalinger, som ikke blot 

understøtter deres afgrøder og høsten, men som samtidig ligeledes har en direkte, øjeblikkelig virkning på lokalsamfundet. 

do-TERRA samarbejder med disse sammenslutninger for at stille ressourcer, værktøjer og træning til rådighed, der sikrer 

et langvarigt partnerskab.

Ud over de forretningsmæssige aspekter af Co-Impact Sourcing bestræber do-TERRA sig på at forbedre livskvaliteten for 

familierne i disse lokalsamfund gennem initiativet do-TERRA Healing Hands. Healing Hands er en international, registreret 

NGO, som er dedikeret til at forbedre livsvilkårene for og give håb til mange millioner mennesker verden over.

Healing Hands har været involveret i mange projekter, herunder:

• Mikrokreditlån som vedvarende støtte til entreprenører i lokalsamfund under udvikling

• Brønde og programmer for rent vand

• Etablering og istandsættelse af skoler og klinikker

• Medicinsk udstyr og ressourcer til hospitaler og klinikker

• Uddannelse i hygiejne og sundhed



Healing Hands er involveret i mange forskellige serviceprojekter 

over hele verden. Der er givet donationer på 100.000 dollars 

til både Piura i Peru og Chiquimula i Guatemala med 

henblik på at etablere ny støtte gennem mikrokreditlån. 

Disse lån fungerer som vedvarende støtte til entreprenører 

i lokalsamfundet. Andre humanitære projekter, som støttes 

af initiativet Healing Hands, indbefatter byggematerialer, 

der er blevet doneret til familier i Filippinerne efter tyfonen 

Haiyan, og konstruktion af et nyt vandsystem i Haiti, som 

sørger for rent vand, der ikke skal koges, til landsbybeboere. 

Healing Hands er ligeledes aktivt engageret i uddannelse 

og medicinsk hjælp og har hjulpet med at istandsætte 

og bygge skoler i Guatemala og Haiti. Medicinsk udstyr og 

artikler blev doneret til en klinik i Ghana, som havde akut 

brug for hjælp. I Bolivia har Healing Hands hjulpet med at 

bygge en udvidelse af Jalsuri-klinikken for at kunne opfylde  

klinikkens øgede behov.

Vores initiativ Healing Hands har til formål at skabe helbredelse og 

håb i verden, i takt med at vi bestræber os på at skabe livsvilkår uden 

sygdomme og fattigdom og lære folk i hele verden at gøre sig selvhjulpne.



Tag ansvar for dit velvære
Når det drejer sig om dit og dine kæres velvære, ved vi, at du kun vil have det bedste af det bedste. 

Med do-TERRA™ kan du være sikker på, at det er lige præcis, hvad du får. 

Vi opfordrer dig til selv at finde ud af, hvad æteriske olier og produkter med æteriske olier fra do-TERRA 

kan gøre for dig. 
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Primære fordele 
•  Forfrisker og revitaliserer huden
•   Indeholder stimulerende og opkvikkende 

egenskaber.
•   Et højt indhold af antioxidanter, som er vigtige 

for overordnet velvære.
•  Opløftende for krop og sind
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