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ontdekken
GETESTE, BETAALBARE EN EFFECTIEVE OPTIES!

Essentiële oliën worden gewonnen uit verschillende delen van de plant 
en zijn aanzienlijk krachtiger dan kruiden.

Essentiële oliën bieden al heel lang eenvoudige, krachtige oplossingen.

=   15 ml  
fles

1 kg  
pepermuntblaadjes
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ERVAAR dōTERRA’S CPTG 
CERTIFIED PURE TESTED GRADE™ KWALITEIT

GESTESTKRACHTIG PUUR

Geteeld en 
geoogst in de  
ideale regio

Strenge tests  
om zuiverheid  
te garanderen

Vrij van vulstoffen 
of verontreinigende 

stoffen

Er zijn vele manieren om dōTERRA essentiële oliën te gebruiken.  
Dat kan als smaakmaker in je favoriete zoete of hartige gerechten, als 
ondersteuning in huis, of als toevoeging aan je dagelijkse gezichts- en 
huidverzorgingsroutine, je vindt de perfecte toepassing voor elke olie!
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profiteer van
 SIMPELE ONDERSTEUNING

De ZenGest™ Ondersteunende Blend is een unieke blend die Ginger, 
Peppermint, Caraway, Coriander, Anise, Tarragon en Fennel  

essentiële oliën combineert. 
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ENERGIE EN VITALITEIT

Smart & Sassy™, een gepatenteerde 
mix van Lemon, Peppermint, Ginger 

en Cinnamon is een smaakvolle 
toevoeging aan elk drankje of dessert.

“Samen met lichaamsbeweging en 
gezond eten, hebben essentiële oliën 

me geholpen een gezonde levensstijl te 
verkrijgen. Ik had dōTERRA af en toe 

gebruikt, maar toen ik de producten elke 
dag begon te gebruiken en een routine 

begon te volgen, voelde ik me  
gewoon zo goed.”

— Mary Myers
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WELLNESS

BEWEGING

De Deep Blue™ Kalmerende Blend bevat 
acht essentiële oliën die bekend staan 
om hun comfort en verkoeling voor 

gewrichten en spieren.

simpele

“Deep Blue is mijn beste vriend. Ik gebruik 
Deep Blue tijdens een massage om te  

herstellen na een workout.”

— Tim Hightower
  Professioneel american football speler
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SIMPEL slaap
dōTERRA Serenity™ is een vredige blend  

van essentiële oliën die een kalmerend  
en ontspannend effect bieden.
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“Als moeder van zeven temperamentvolle 
kinderen, kan ik me snel uitgeput voelen. 
Aan het einde van een lange dag doe ik 
een paar druppels AromaTouch™ olie op 
mijn nek en schouders om te ontspannen 
voor het slapen gaan (sommigen noemen 

het een massage in een flesje). Met 
dōTERRA is zorgen voor mezelf simpel en 
effectief, zodat ik zowel voor mezelf als 

voor mijn familie kan zorgen.”

— Natalie Goddard

ZELFZORG

AromaTouch™ kan op de huid worden 
aangebracht om een gevoel van ontspanning 

en rust te bevorderen.
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“On Guard™ olie is de beste vriend 
van een moeder! Ik heb altijd een klein 

glaasje bij onze gootsteen staan als 
herinnering om elke dag een druppel 

On Guard olie te gorgelen en  
door te slikken.”

— Natalie Rigby

Een van dōTERRA's populairste blends, On Guard™, is een must-have vanwege de 
ongelooflijke voordelen ervan. Het heeft een energiek en opwekkend aroma, en 

geeft warme dranken en desserts een warm, citrusachtig en kruidig aroma.

ENERGIEK EN VERKWIKKEND
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“Geen etiketten meer lezen in 
de supermarkt! Ik ben dol op 

dōTERRA's plantaardige On Guard™ 
schoonmaakproducten. Ze zijn  

super effectief!”

— Betty Torres

ONDERSTEUNING  
IN HUIS

simpele
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“Als professional in de geestelijke gezondheidszorg heb 
ik de InTune™ olieblend zo veel kinderen zien helpen hun 
concentratie op school te behouden. Als promovendus 

pas ik deze olie elke keer toe als ik huiswerk moet 
maken en het brengt een gevoel van helderheid om  

me te helpen mijn opdrachten af te krijgen.”

— Danielle Daniel

SIMPEL focus

InTune™ kan op de huid 
worden aangebracht  
om een gevoel van  

focus te versterken.
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RELAX EN ONTSPAN

“PastTense™ is een van de oliën waarmee ik altijd de deur uitga! En als ik 
de olie zelf niet nodig heb, dan is er altijd wel iemand om mijn heen  

die de olie HEEL ERG nodig heeft. Ik ben dus altijd voorbereid!”

— Zia Nix 

PastTense™ bevordert  
het aarden en  

evenwichtige emoties. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ is een trio van krachtige  
supplementen - vitamines, mineralen en omega's verrijkt met essentiële  

oliën - die een vitaliteitsbevorderende basis bieden.

Frankincense, ook wel ‘de koning van de oliën’ genoemd, is een van de essentiële 
oliën die elk huishouden nodig heeft. Het aantal toepassingen is oneindig.

DAGELIJKSE ONDERSTEUNING

“Ontworpen als perfecte aanvulling op 
een evenwichtige, volwaardige voeding, 
is het dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

een product dat iedereen zou  
moeten kennen.” 

— Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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voel je goed!
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VROUWEN

SIMPEL

Speciaal ontworpen voor vrouwen, 
helpt ClaryCalm™ de stemming in 
balans te brengen en verhoogde 

emoties gedurende de maand  
te kalmeren.

ondersteuning

16



EMOTIES IN EVENWICHT BRENGEN

Het leven kent allerlei onverwachte veranderingen en 
uitdagingen. dōTERRA Adaptiv™ is speciaal samengesteld 

om je te helpen je met gratie en vertrouwen aan deze 
veranderingen aan te passen. Eerste dag bij een nieuw 

bedrijf? Binnenkort een belangrijke toets? Op zoek naar 
een positievere kijk? dōTERRA Adaptiv kan helpen.
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Help je gezin het meeste uit hun 
outdoor avonturen te halen door ervoor 

te zorgen dat ze voorbereid zijn met  
de TerraShield™ Buiten Blend.  

dōTERRA Purify™ is de ideale blend  
om in je wandelrugzak te bewaren voor 

het verzachten van insectenbeten  
of huidirritaties.

“Ik houd van lentebloemen en mooi weer, maar door 
seizoensveranderingen voel ik me vaak minder fijn. Daarom volg  

ik graag deze routine om me de ondersteuning te geven die ik 
nodig heb: een dōTERRA TriEase™ Softgel in de ochtend, een 

beetje dōTERRA Air™ onder mijn neus gedurende de dag,  
en het gebruik van Eucalyptus's nachts.”  

— Christa Dietzen  
VS Aanvoerder Olympisch Damesvolleybalteam

ONDERSTEUNING VOOR BUITEN

SEIZOENSGEBONDEN ONDERSTEUNING
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GENIET VAN
HET GEWELDIGEbuiten zijn!
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“We reizen niet zonder Peppermint, 
On Guard™ en ZenGest™. Reizen is 

nu leuker met onze oliën.”   

— Matthew Anderson

reizen

Peppermint kan een verfrissende 
oppepper geven tijdens lange  

dagen reizen.
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Plezier IN DE ZON!

“Wat tijd alleen in de natuur geeft me energie, en ik ga 
nooit het huis uit  zonder mijn Peppermint waterspray.  
Nog een geheim is Lavender - het verzacht niet alleen 
mijn zongebrande huid, maar het houdt me ook kalm 

tijdens mijn zelfzorgritueel van diep ademen in de 
natuur. Gebruik beide voor een dag plezier buiten.”

— Mariza Snyder

21



VERKWIKKENDE 
ONDERSTEUNING

Wild Orange olie kan 
behulpzaam en verkwikkend zijn 
tijdens het studeren of het doen 
van vervelende taken. Probeer 
Wild Orange de hele dag door 
te gebruiken tijdens periodes 
van weinig energie voor een 
snelle oppepper. Of gebruik 

Peppermint Touch op de huid 
voor een oppepper in  

de namiddag.
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in je kracht

Neem contact om met de persoon die jou deze gids gaf om meer te ontdekken.

Er staan je zoveel mogelijkheden ter beschikking door gebruik te maken van 
dōTERRA oplossingen. Met dōTERRA is het eenvoudig om een gezonde en 
evenwichtige levensstijl te ondersteunen.

ZIE JE LEVEN VOOR JE
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Essentiële Olie:__________________________________________________________________________________________      
Ondersteuning:________________________________________________________________________________________
Toepassing:__________________________________________________________________________________________________    

Essentiële Olie:__________________________________________________________________________________________      
Ondersteuning:________________________________________________________________________________________
Toepassing:__________________________________________________________________________________________________    
OPMERKING: Verdunnen bij gevoeligheid. Niet in ogen of oren gebruiken.

IK BEN ER OM JE TE ONDERSTEUNEN 
                 

Naam:__________________________________________________________________________    
Telefoonnummer:_______________________________________________________    
Website:______________________________________________________________________  
E-mail:_________________________________________________________________________   

beleving
dōTERRA ESSENTIËLE OLIËN

simpele
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