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ONZE MISSIE
Bij dōTERRA zijn we toegewijd aan het delen van de levensverbeterende 
voordelen van essentiële oliën met de wereld.

•   Het ontdekken en ontwikkelen van de hoogste 
kwaliteit essentiële olieproducten ter wereld via een 
netwerk van hoogopgeleide en ervaren botanici, 
scheikundigen, gezondheidswetenschappers en 
professionals in de gezondheidszorg. 

•   Het produceren van onze essentiële olieproducten 
volgens de hoogste kwaliteits-, zuiverheids- en 
veiligheidsnormen die in de industrie worden gebruikt 
- CPTG Certified Pure Tested Grade™. 

•   Het distribueren van onze producten via Wellness 
Advocates die, werkend vanuit huis, dōTERRA 
wellnessproducten lokaal introduceren, opleiden en 
verkopen via persoonlijk contact en wereldwijd via 
gepersonaliseerde webwinkelsites. 

•   Het bieden van educatieve mogelijkheden voor alle 
mensen die geïnteresseerd zijn in het leren hoe 
beproefde essentiële oliën kunnen worden gebruikt 
als een zelfzorg-wellness-alternatief. 

•   Het samenbrengen van professionals uit de 
traditionele en alternatieve geneeskunde om 
verdere studie en toepassing van essentiële oliën in 
moderne gezondheidszorgpraktijken te stimuleren.
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dōTERRA™ gepatenteerde essentiële wellnessproducten worden uitsluitend verkocht door Wellness 

Advocates via een persoonlijke benadering, gepersonaliseerde websites en in wellnesscentra en 

spa‘s over de hele wereld. Praat om te bestellen met de Wellness Advocate die jou deze productgids 

heeft gegeven of bel een van de nummers op de achterkant om een Wellness Advocate in jouw 

omgeving te vinden. Wellness Advocate distributeurschappen zijn beschikbaar. 

OM TE BESTELLEN: Zie achterkant 

4  HET dōTERRA VERHAAL

5  CPTG CERTIFIED PURE TESTED GRADE™

7  WAT ZIJN ESSENTIËLE OLIËN?

8  ESSENTIËLE OLIE TOEPASSINGEN

9  WAAR MOET IK BEGINNEN?

10  ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIE

16  ESSENTIËLE OLIE BLENDS

20  dōTERRA TOUCH™

24  KITS & COLLECTIES

26  KIDS COLLECTION

28  AROMATOUCH TECHNIQUE™

30  DIFFUSERS

32  dōTERRA BABY

34  dōTERRA DEODORANTS

36  ESSENTIEEL GEBRUIK

38  dōTERRA AIR™

40  DEEP BLUE™

42  dōTERRA SERENITY™

44  ON GUARD™

46  HUIDVERZORGING

54  dōTERRA™ SPA

56  dōTERRA SALON ESSENTIALS™ HAARVERZORGING

58  dōTERRA HEALING HANDS™

60  SUPPLEMENTEN

68  SMART & SASSY™

70  dōTERRA WOMEN

INHOUD

IN
H

O
U

D



HET dōTERRA™ VERHAAL
Het is onze missie om de wereld te veranderen, met één druppel, één persoon en één  

gemeenschap per keer.

In 2008 kwam een groep professionals uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven samen met een 

gemeenschappelijke visie om de kracht van pure essentiële oliën met de wereld te delen. Elk van hen begreep dat 

essentiële oliën - mits op de juiste wijze gewonnen uit de beste streken en grondig getest op de hoogste 

zuiverheids- en werkzaamheidsniveaus - het geschenk van de aarde aan de mensheid zijn. Ze richtten een bedrijf 

op en noemden het dōTERRA, afgeleid van het Latijns dat "Geschenk van de Aarde" betekent. Met dit geschenk 

komt een grote verantwoordelijkheid om de kracht van elk element, de deskundigheid van elke teler en het 

potentieel van elke bijdragende gemeenschap te respecteren.

dōTERRA concentreert zich op het handhaven van de hoogste niveaus van zuiverheid en duurzaamheid door samen te 

werken met lokale telers over de hele wereld via Co-Impact Sourcing™. In dit unieke model wordt gewerkt met 

leverancierspartnerschappen op lange termijn die voor beide partijen voordelig zijn en waarbij bekwame boeren op het 

platteland toezicht houden op de planten en de teeltomgeving. In ruil zorgt dōTERRA voor banen met eerlijke betaling, wat 

leidt tot sterkere lokale economieën en gezondere, stabiele toeleveringsketens. 

Elke essentiële olie van dōTERRA ondergaat strenge CPTG Certified Pure Tested Grade™ testen, geleid door de meest 

geavanceerde vooruitgang in onderzoek naar essentiële oliën en het uitvoeren van testen. dōTERRA profiteert van de steeds 

toenemende kennis en expertise van een Medische Adviesraad die bestaat uit wereldwijde consultants op het gebied van 

scheikunde, microbiologie, plantkunde, onderzoekswetenschappen, fysiologie en voedingswetenschappen. 

Sinds de start van dōTERRA hebben onafhankelijke Wellness Advocates de levensverbeterende voordelen van 

dōTERRA CPTG™ essentiële oliën gedeeld met miljoenen klanten over de hele wereld.

dōTERRA is uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf op het gebied van integratieve gezondheid en wellness, en 's werelds 

grootste bedrijf op het gebied van essentiële oliën.* Door samen te werken met gerespecteerde medische professionals 

en wereldberoemde onderzoekspartners revolutioneert dōTERRA de gezondheidszorg door conventionele medische 

professionals te integreren met alternatieve benaderingen om geïndividualiseerd welzijn aan te pakken.

Om ervoor te zorgen dat dōTERRA nooit de heiligheid van dit geschenk vergeet, biedt de dōTERRA Healing Hands 

Foundation™, een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie in de Verenigde Staten, middelen en instrumenten aan 

gemeenschappen wereldwijd waar de oliën worden ingekocht en aan liefdadigheidsorganisaties voor zelfredzaamheid, 

gezondheidszorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen, evenals voor de strijd tegen mensenhandel.

Wij bieden jou en je familie respectvol dit "geschenk van de aarde" aan.

* Geverifieerd wereldmarktleider in de wereldmarkt voor Aromatherapie en Essentiële Oliën
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CPTG Certified Pure Tested Grade™

dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën zijn zuivere, natuurlijke, aromatische verbindingen die 
zorgvuldig worden geëxtraheerd uit planten. Ze bevatten geen vulstoffen of kunstmatige ingrediënten die hun 
actieve kwaliteiten zouden verdunnen en zijn vrij van verontreinigende stoffen of andere chemische resten. 

Hoe belangrijk het ook is om verontreinigingen uit onze oliën te weren, de aanwezigheid van de actieve 
bestanddelen van de oliën op het juiste niveau is noodzakelijk om de veiligheid en doeltreffendheid te garanderen. 
Van veel oliën wordt beweerd dat ze therapeutisch zijn, en sommige kunnen zuiver zijn, maar slechts enkele worden 
onderworpen aan strenge testnormen voor de chemische samenstelling. dōTERRA CPTG Certified Pure Tested 
Grade essentiële oliën worden kruiselings getest met behulp van massaspectrometrie en gaschromatografie om 
zowel de zuiverheid van het extract als de potentie van de samenstelling van elke batch te garanderen. 

dōTERRA werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van vooraanstaande chemici en kwekers van 
essentiële oliën om botanische producten te selecteren die van de juiste soort zijn, in een ideale omgeving 
worden gekweekt en zorgvuldig op het juiste moment worden geoogst. De aromatische verbindingen van de 
planten worden vakkundig geëxtraheerd door ervaren distilleerders en onderworpen aan een chemische analyse 
om de zuiverheid en de samenstelling te garanderen. dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade essentiële oliën 
zijn enkele van de meest zuivere en heilzame oliën die vandaag de dag beschikbaar zijn in de wereld. 

Alle wellnessproducten van dōTERRA zijn voorzien van even strenge normen op het gebied van veiligheid en 
doeltreffendheid. Onder leiding van onze Wetenschappelijke Adviesraad gebruikt dōTERRA alleen top 
ontwikkelings- en productiepartners die de Good Manufacturing Practice (GMP)-certificering behouden en de 
reputatie van de industrie voor superieure innovatie en kwaliteit genieten. Elk dōTERRA-product zal 
gegarandeerd de klanttevredenheid en de prestatieverwachtingen overtreffen.

Getest, vertrouwd.

C
PTG

™
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Het dōTERRA netwerk van botanische kwekers en distilleerders strekt zich uit over de hele wereld, van Italië 

tot Madagaskar en van Argentinië tot Nieuw-Zeeland. Alleen de zuiverste en krachtigste essentiële oliën 

voldoen aan onze strenge CPTG Certified Pure Tested Grade™ normen.

Terwijl dōTERRA de wereld afspeurt naar bronnen van de hoogste kwaliteit oliën zijn we ook toegewijd aan het 

opbouwen van relaties die duurzaam zijn en ten goede komen aan onze telers. Wij doen dit door ons te houden aan 

onze Sourcing Guiding Principles. 

Meer dan de helft van de landen waar dōTERRA haar meer dan 130 oliën vandaan haalt, worden beschouwd 

als ontwikkelingslanden. Via Co-Impact Sourcing™ haalt dōTERRA de gemeenschappen in deze gebieden 

uit de armoede en achterstand door langdurige, wederzijds voordelige partnerschappen met leveranciers 

aan te bieden met duurzame banen en betrouwbare inkomsten.

dōTERRA Oliebronnen Co-Impact Sourced Olie:

Oplossingen voor de armoede

Milieubeheer



Essentiële oliën zijn door de geschiedenis heen in vele 
culturen gebruikt voor hun gezondheidsbevorderende 
eigenschappen. Moderne trends in de richting van meer 
holistische benaderingen van zelfzorg en een groeiende 
wetenschappelijke validatie van alternatieve 
gezondheidspraktijken zijn de drijvende kracht achter een 
herontdekking van de diepgaande gezondheidsvoordelen 
van essentiële oliën. Velen hebben krachtige 
eigenschappen. Door hun unieke chemische structuur 
kunnen ze gerichte voordelen bieden door een actuele 
toepassing en bepaalde oliën kunnen worden ingenomen. 

Extractiemethoden
Essentiële oliën worden meestal geëxtraheerd door 

middel van een stoomdistillatieproces bij lage 

temperatuur, waarbij stoom onder druk door 

plantaardig materiaal wordt gecirculeerd, waardoor de 

essentiële oliën in de stoom terechtkomen. Terwijl het 

stoommengsel afkoelt, worden het water en de oliën 

gescheiden en wordt de olie in zuivere vorm 

opgevangen. Om de hoogste kwaliteit olie-extract met 

de juiste chemische samenstelling te garanderen, 

moeten de temperatuur en de druk zeer nauwlettend 

worden gecontroleerd. Te weinig warmte en druk zal 

de waardevolle olie niet vrijgeven; te veel kan de 

delicate chemische samenstelling van een extract 

breken en de potentie ervan veranderen. 

Net zo belangrijk voor het nauwgezette extractieproces 

is de zorgvuldige selectie van welke plantensoort, welke 

plantendelen en welke oogstmethodes de zuiverste en 

krachtigste essentiële oliën opleveren. Dit complexe 

proces is zowel een kunstvorm als een wetenschap en 

vereist een samenwerking tussen ervaren kwekers en 

distilleerders om een superieur product te garanderen.

Essentiële oliën zijn natuurlijke, aromatische bestanddelen die te vinden zijn in de zaden, schors, stelen, 
wortels, bloemen en andere delen van planten. Hun geur kan zowel mooi als krachtig zijn. Als je ooit hebt 
genoten van de geur van een roos, een wandeling langs een lavendelveld hebt gemaakt of de geur van 
versgesneden munt hebt geroken, dan heb je de aromatische kwaliteiten van essentiële oliën ervaren. 
Essentiële oliën kunnen de stemming verbeteren, de zintuigen kalmeren en krachtige emotionele reacties 
opwekken. Toch gaat het gebruik van essentiële oliën veel verder dan hun aromatische aantrekkingskracht. 

Wat zijn 
ESSENTIËLE OLIËN?
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Toepassingen
Essentiële oliën worden gebruikt voor een groot aantal emotionele en fysieke wellness-toepassingen. Ze 
kunnen individueel of in complexe blends worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke behoefte en het 
gewenste voordeel. Het gebruik van essentiële oliën kan zeer eenvoudig zijn en tegelijkertijd het leven 
veranderen. Echter, het werken met een ervaren essentiële olie gebruiker zal de beginner helpen om een 
heilzamere en plezierige ervaring te hebben.

Essentiële oliën bevatten sterk geconcentreerde botanische extracten en mogen alleen volgens de 
voorschriften worden gebruikt. Gebruik uitsluitend zuivere essentiële oliën en volg alle waarschuwingen en 
instructies op het etiket. Essentiële oliën mogen nooit in de ogen of in de gehoorgang worden gebruikt. Als 
er roodheid of irritatie optreedt bij plaatselijk gebruik van essentiële oliën, breng dan een draagolie aan zoals 
Gefractioneerde Kokosolie op het getroffen gebied - water zal de essentiële oliën niet verdunnen. Raadpleeg 
je arts voordat je essentiële oliën gebruikt als je zwanger bent of onder behandeling van een arts bent.



LAVENDER Lavandula angustifolia

• Aanbrengen onder de voeten of op een kussen voor het slapen gaan 
• Gebruik met badzout voor een ontspannende spa-ervaring 
• Licht aanbrengen om de aan de zon blootgestelde huid te kalmeren 
• Aanbrengen op de rug, handen of voeten van een onrustig of 

geagiteerd kind 
• Te gebruiken voor het kalmeren en verzachten van  

incidentele huidirritaties 
• Kalmeer de gevoelige huid en kalmeer de poriën na de ontharing 
• Aanbrengen op droge, gebarsten lippen alvorens de lippenbalsem 

aan te brengen 
• Te gebruiken met Pepermunt voor een eenvoudige hoofdhuidmassage 
• Toevoegen aan lotion voor een ontspannende handmassage 

LEMON Citrus limon

• Voeg een druppel toe aan een waterfles of aan het water dat in een 
restaurant wordt geserveerd

• Voeg een druppel toe aan honing en neem intern
• Voeg citroenolie toe aan je favoriete snack of dessert voor een 

zoete, pittige twist

PEPPERMINT Mentha piperita

• Voeg een tot twee druppels toe aan je favoriete smoothierecept 
voor een vleugje muntsmaak

• Gebruik met Citroen in water voor een verfrissende mondspoeling
• Voeg één druppel pepermuntolie en aan stukjes gesneden fruit 

zoals aardbeien of limoenen toe aan een glas water voor een 
heerlijke, smaakvolle drank

• Combineer met citroenolie om intern te gebruiken

Waar moet ik 
BEGINNEN?
Werken met essentiële oliën is intuïtief, eenvoudig en geeft bijzonder veel voldoening. De vele 
beschikbare oliën met hun talloze combinaties en toepassingen, kunnen voor beginners wat 
overweldigend zijn. Als eenvoudige eerste stap op jouw reis met essentiële oliën raden we een trio van 
Lavendel, Citroen en Pepermunt aan. Als drie van onze meest populaire oliën zullen ze jou en je gezin 
een overtuigende ervaring geven met de levensbevorderende eigenschappen van essentiële oliën. 

INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS KIT  
BEST VERKOCHTE PRODUCTEN

De Inleiding op de Essential Oils-kit is ideaal voor beginners en heeft alles 
wat je nodig hebt om direct te kunnen experimenteren met de essentiële 
oliën van dōTERRA™ die het welzijn bevorderen. De kit bevat:

• Lavendel essentiële olie (flesje 5 ml)
• Citroen essentiële olie (flesje 5 ml)
• Pepermunt essentiële olie (flesje 5 ml)
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De dōTERRA™ collectie van enkelvoudige essentiële oliën vertegenwoordigt de fijnste aromatische extracten 
die vandaag de dag beschikbaar zijn in de wereld. Alle enkelvoudige oliën hebben in zich de levende essentie 
van hun botanische bron, die over de hele wereld is gekoesterd, zorgvuldig geoogst en voorzichtig gedistilleerd. 
Elke olie voldoet aan strenge normen van zuiverheid en potentie. De oliën, een prachtig palet van botanische 
energieën, kunnen individueel of gemengd worden gebruikt voor gepersonaliseerde essentiële olie voordelen.

ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIE

ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIE



BLACK PEPPER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Piper nigrum | 5 ml

Zwarte Peper is stimulerend en 
smaakvol, en versterkt elk gerecht. De 
voordelen wanneer aangebracht op 
de huid zijn net zo opmerkelijk.

• Verbetert de smaak van het voedsel 

• Een veelzijdig aromatiserend 
bestanddeel dat wereldwijd veel 
gebruikt wordt in hartige gerechten, 
vaak gemalen uit peperkorrels 

ARBORVITAE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Thuja plicata | 5 ml

Arbovitae staat bekend als de 
'levensboom' die zeer groot van 
formaat is en overvloedige 
voordelen kent.

• Kan bevorderlijk zijn voor de huid

• Wordt vaak gebruikt bij meditaties 

CASSIA
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cinnamomum cassia | 15 ml

Cassia wordt al duizenden jaren 
gebruikt, is nauw verwant aan kaneel 
en heeft een heerlijke geur.

• Gebruik in gerechten ter vervanging 
van kaneel 

• Een populair ingrediënt bij het 
maken van vele verschillende 
voorgerechten, brood en desserts

CELERY SEED  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Apium graveolens | 15 ml

Door het gebruik dat al in het 5e 
eeuwse China plaatsvond, is selderij 
een bekend begrip geworden in 
diverse gerechten. De zaden zijn de 
primaire opslagplaats voor essentiële 
olie, die met behulp van stoomdistillatie 
wordt geëxtraheerd.

• Bekend om z‘n complexe, sterke, 
zoete en kruidige geur

• Een smaakvolle toevoeging in 
diverse gerechten

BLACK SPRUCE  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Picea mariana | 5 ml

De oorspronkelijke bewoners van 
Amerika gebruikten Zwarte Spar al 
om hun huidconditite te verbeteren en 
als onderdeel van hun spirituele en 
helende praktijken.

• Biedt een kalmerende ontspanning 
voor de huid

• Bevordert gevoelens van 
ontspanning en kalmte

• Verzacht tijdelijke huidirritaties

• Werkt goed in combinatie met een 
kalmerende en geruststellende 
massage na zware inspanning

BASIL
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Ocimum basilicum | 15 ml

Basilicum maakt deel uit van de 
muntfamilie en is een heilzaam kruid 
dat vaak in de keuken wordt gebruikt.

• Een veelzijdig aromatisch 
bestanddeel dat over de hele 
wereld veel gebruikt wordt in 
verschillende gerechten

• Kruidige smaakmaker 

CEDARWOOD
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Juniperus virginiana | 15 ml

Essentiële olie van cederhout staat 
bekend om haar rijke tonen en 
warme, houtachtige geur en heeft 
vele voordelen voor de huid. 

• Geeft verhelderende eigenschappen 
bij toevoeging aan gezichtstoner of 
vochtinbrengende crème

• Helpt de huid er gezond uit te 
laten zien

CINNAMON
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Kaneelschors heeft een lange 
geschiedenis van culinaire 
toepassingen, maar de essentiële 
olie is verrassend veelzijdig.

• Een populair ingrediënt voor het 
maken van veel verschillende 
voorgerechten, brood en desserts

• Kan gebruikt worden om gemalen 
kaneel te vervangen in je  
favoriete recepten 

CARDAMOM
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Elettaria cardamomum | 5 ml

Kardemom, nauw verwant aan 
gember, staat bekend als een duur 
kookkruid en kan op vele verschillende 
manieren voordelen opleveren. 

• Smaakvol kruid voor koken en bakken 

• Koel, muntachtig aroma en 
kruidige smaak, ideaal voor 
soepen, salades en kruiden voor 
hartige recepten

BERGAMOT 
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus bergamia | 15 ml

Bergamot wordt koudgeperst van de 
schil van de bergamotvrucht en is 
uniek onder de citrusoliën. 

• Wordt vaak toegepast in 
massagetherapie om z'n kalmerende 
eigenschappen voor de huid

• Breng aan op de huid tijdens het 
douchen en geniet van de 
zuiverende eigenschappen

CILANTRO
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Coriandrum sativum | 15 ml

Koriander essentiële olie van de 
bladeren van de korianderplant 
wordt veel gebruikt om z'n frisse, 
smakelijke geur.

• Ideaal om toe te voegen aan 
zelfgemaakte dips, sauzen, salades 
en een verscheidenheid aan 
smakelijke gerechten

• Geeft gerechten een frisse, 
smaakvolle twist

BLUE TANSY  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Tanacetum annuum | 5 ml

Blauw Boerenwormkruid essentiële  
olie komt van de Mediterraanse  
plant die elk jaar gele bloemen heeft. 
Belangrijkste ingrediënt in veel 
dōTERRA blends, waaronder  
dōTERRA Balance™ en Deep Blue™.

• Bevordert een kalmerend gevoel wanneer 
het op de huid wordt toegepast 

• De rijke blauwe kleur kan vlekken 
veroorzaken op oppervlakken,  
stoffen en de huid; zorgvuldig gebruik  
en verdunning wordt aanbevolen 

• Voeg een druppel toe aan jouw 
favoriete moisturizer of cleanser om  
de verschijning van oneffenheden te 
helpen verminderen
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COPAIBA  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea, and langsdorffii | 15 ml

Copaiba is vergelijkbaar met zwarte 
peper en wordt door de inwoners 
van Brazilië in traditionele 
gezondheidspraktijken gebruikt. 
Copaiba olie wordt veel gebruikt in 
cosmetische producten en parfums. 

• Bevordert een heldere, gladde huid 

• Vermindert de verschijning van 
huidoneffenheden 

CORIANDER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Coriandrum sativum | 15 ml

Een populair kookkruid, een vleugje 
koriander essentiële olie kan elk 
gerecht transformeren.

• Ideaal voor hartige recepten

• Neem één druppel koriander in na 
het eten van een zware maaltijd 
voor een kleine verlichting

• Een kruidige toevoeging in  
diverse gerechten 

EUCALYPTUS
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Eucalyptus radiata | 15 ml

Eucalyptus essentiële olie van 
eucalyptusbladeren kent  
vele voordelen. 

• Vordert gevoelens van ontspanning 
bij gebruik op de huid

• Voeg een druppel toe aan een 
moisturiser naar keuze en breng in 
ronddraaiende bewegingen aan 
op de huid

• Gebruik samen met oliën uit 
Lavendel, Douglas Spar en Cipres 
voor de kalmerende, 
ontspannende kwaliteiten

CYPRESS
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cupressus sempervirens | 15 ml

Cipres wordt vaak gebruikt in 
kuuroorden en door 
massagetherapeuten vanwege  
de vele voordelen voor de huid.

• Stimulerend, maar ook een 
grondend effect op emoties, 
waardoor het nuttig is voor 
stemmingsmanagement

• Kan helpen de vette huid te 
verbeteren

FENNEL
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Foeniculum vulgare | 15 ml

Venkel wordt al eeuwenlang gebruikt, 
biedt vele voordelen en heeft een 
uitgesproken zoethoutaroma. 

• Smaakvolle toevoeging aan soepen, 
dips en salades 

• Doe één druppel venkel in water of 
thee in plaats van zoete dranken

DOUGLAS FIR
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Deze hoge, groenblijvende 
dennenboom heeft een zoete en 
verfrissende geur met een lichte, 
citroenachtige noot.  

• Bevordert een positieve stemming 
en omgeving wanneer het op de 
huid wordt toegepast, waardoor 
de gebruiker een verkwikkend 
gevoel ervaart 

• Olie uit Douglas Spar wordt 
gewonnen uit groenblijvende 
naaldbomen in Nieuw-Zeeland en 
bevat zuiverende kwaliteiten bij 
gebruik op de huid

CITRONELLA  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cymbopogon winterianus | 15 ml

Citronella essentiële olie, van het 
blad van een hoog gras dat inheems 
is in Azië, heeft een scherp, fris 
aroma. Het is een ideale metgezel 
tijdens kamperen, wandelen, en 
overal waar je de schoonheid van de 
natuur kunt ervaren. 

• Kan helpen een schone huid  
te bevorderen

• Kalmerend voor zowel de huid als 
de hoofdhuid

• Verdun breng het aan op de huid 
als dat nodig is

CLARY SAGE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Salvia sclarea | 15 ml

Muskaatsalie essentiële olie wordt 
meestal gebruikt vanwege de 
kalmerende effecten bij gebruik  
op de huid.

• Muskaatsalie essentiële olie is een 
belangrijk ingrediënt in 
dōTERRA's eigen maandelijkse 
blend, ClaryCalm™

• Het bevordert het gevoel van 
ontspanning ter voorbereiding op 
een goede nachtrust

• Bevordert gezond uitziend haar en 
een gezonde hoofdhuid 

CLOVE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Eugenia caryophyllata | 15 ml

Kruidnagel wordt algemeen erkend 
als een gemalen huishoudelijk kruid 
en de voordelen en gebruiken van 
kruidnagel gaan terug tot het oude 
China en India.  

• Vaak gebruikt als kookkruid 

• Kan buiten de keuken worden 
gebruikt om zijn unieke en 
krachtige eigenschappen

GERANIUM
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Pelargonium graveolens | 15 ml

Het gebruik van geranium essentiële 
olie dateert uit het oude Egypte, 
waar Egyptenaren geranium 
gebruikten om de huid te verfraaien. 

• Helpt de verschijning van een 
heldere, gezonde huid

• Heeft een kalmerend effect 
wanneer deze na het douchen op 
de huid wordt aangebracht

• Voeg een aantal druppels toe aan je 
shampoo of conditioner voor een 
gezonde, levendige glans 

GINGER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Zingiber officinale | 15 ml

dōTERRA Gember essentiële olie 
wordt gemaakt van de verse 
wortelstok van de gemberplant. 
Gember staat vooral bekend om z'n 
zoete smaak.

• Een populaire specerij voor in de 
keuken dat wordt gebruikt in vele 
gerechten van over de hele wereld

• Gebruik als vervanging voor 
gedroogde of verse gember in 
zoete snacks zoals peperkoek  
en gemberkoekjes

FRANKINCENSE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Boswellia carterii, frereana,  
and sacra | 15 ml

Wierook is misschien wel de meest 
kostbare van alle oliën uit de 
oudheid. Het kent vele 
toepassingen en voordelen. 

• Vermindert oneffenheden op de huid 

• Voor een ontspannen gevoel en 
een uitgebalanceerde geest

• Verzacht de huid

Zie pagina 20 voor Frankincense Touch
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MYRRH
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Commiphora myrrha | 15 ml

Mirre werd vroeger op vele manieren 
gebruikt - van meditatie tot balseming 
- en wordt vandaag de dag nog 
steeds veelvuldig aanbevolen. 

• Helpt emotionele balans en een 
gevoel van welzijn te bevorderen 

• Bevat unieke eigenschappen die de 
huid reinigen en de uitstraling van de 
huid verbeteren

• Kalmeert de huid

MELISSA
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Melissa officinalis | 5 ml

Onze zeldzaamste olie, Melisse, 
heeft een zoete, frisse, citrusachtige 
geur en een breed scala aan 
heilzame eigenschappen. 

• Vermogen om de spanning  
te kalmeren

• Bij gebruik op de huid bevordert 
Melisse gevoelens van ontspanning

• Verjongend effect op de huid

LEMONGRASS
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citroengras is een rokerige, essentiële 
citrusolie die een verscheidenheid aan 
voordelen biedt. 

• Gebruik in de Aziatische keuken, 
soepen, thee en curry’s

• Combineert goed met Basilicum, 
Kardemom of Groenemunt

• Geeft gerechten een rokerige, 
kruidige smaak

LEMON EUCALYPTUS 
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Eucalyptus citriodora | 15 ml

Met vele voordelen voor de huid biedt 
Citroen Eucalyptus een krachtige 
ondersteuning. Citroen Eucalyptus 
staat ook bekend om zijn verfrissende 
aroma dat helpt bij het creëren van 
een verkwikkende omgeving. 

• Ondersteunt en helpt de huid  
te zuiveren

• Opbeurend en verkwikkend aroma

• Biedt veel topische voordelen

• Perfect voor een rustgevende 
massage

MARJORAM
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Origanum majorana | 15 ml

Marjolein staat bekend als 'winterzoet' 
of 'geluk van de bergen' en is vooral 
bekend als smaakmaker.  

• Warme, kruidige smaakmaker 

• Vervang de marjolein essentiële 
olie in je volgende recept dat om 
gedroogde marjolein vraagt

LIME
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus aurantifolia | 15 ml

De scherpe citrusgeur van Limoen 
maakt deze een must-have in elke 
essentiële olie collectie.

• Koud geperst uit limoenschillen 
om het delicate karakter en de 
nuttige, krachtige eigenschappen 
te behouden

• Direct herkenbare geur bij gebruik 
of verneveling in een diffuser, 
ideaal voor het opfrissen van 
keukens of badkamers

• Zoet-zure smaakmaker

LEMON
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus limon | 15 ml

Deze veel verkochte olie kent meerdere 
toepassingen en voordelen. Citroenolie 
is koudgeperst van citroenschil om de 
verfijnde natuurlijke, krachtige 
eigenschappen te behouden.

• Geeft gerechten pit

• Kan gebruikt worden om een 
verfrissende smaak toe te  
voegen aan water of een groot 
aantal recepten van hartige tot 
zoete desserts

• Verkwikkende en energiegevende 
eigenschappen voor een  
beter humeur

LAVENDER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Lavandula angustifolia | 15 ml

Lavendel wordt al duizenden jaren 
gekoesterd om zijn onmiskenbare 
aroma en gezonde eigenschappen. 

• Veel gebruikt voor zijn kalmerende 
en ontspannende kwaliteiten 

• Breng één druppel op de huid  
aan om incidentele huidirritatie  
te verzachten

• Voeg toe aan het badwater om je 
zorgen weg te spelen of breng aan 
op de slapen en de nek

Zie pagina 23 voor Lavender Touch

JUNIPER BERRY
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Juniperus communis | 5 ml

De jeneverbes essentiële olie wordt 
verkregen uit een naaldboom en heeft 
een rijke geschiedenis van traditionele 
toepassingen en voordelen. 

• Breng een druppel aan op de huid 
voor een smetteloze teint

• Heeft een kalmerend en opwekkend 
effect bij gebruik op de huid

GRAPEFRUIT
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus X paradisi | 15 ml

Grapefruit, vooral bekend om zijn 
zure en pittige smaak, is de ronde, 
geel-oranje vrucht van een 
groenblijvende citrusboom. 

• Zorgt voor geurende en uitzonderlijk 
verkwikkende smaken in eten en 
drinken met zijn robuuste 
citruseigenschappen 

• Bittere, zure smaakmaker

GREEN MANDARIN  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus nobilis | 15 ml

Groene mandarijn essentiële olie wordt 
geperst uit de onrijpe vrucht van de 
mandarijnboom en is uniek onder de 
citrusoliën in zijn smaak en gebruik.  

• Helpt bij het bevorderen van 
kalmerende gevoelens 

• Voeg toe aan je gerechten voor een 
snelle, verfrissende smaakexplosie

HELICHRYSUM
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Helichrysum italicum | 5 ml

Helichrysum, gedistilleerd uit de 
bloemtros van een groenblijvend kruid 
is een van de meest kostbare en 
gewilde essentiële oliën. 

• Op de huid aanbrengen om de 
verschijning van onzuiverheden  
en oneffenheden

• Masseer in op de slapen en de nek 
voor een kalmerende sensatie.

• Een stralende, jeugdige teint  
te bevorderen
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SIBERIAN FIR  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Abies sibirca | 15 ml

Als een wandeling door een 
bergwoud bevordert Siberische  
spar rust en stabiliteit.  

• Werkt verzachtend en kalmerend als 
deze op de huid wordt aangebracht

• Siberische spar verzacht de huid bij 
lichte huidirritaties

• Combineer met gefractioneerde 
kokosolie voor een verkwikkende 
massage 

SANDALWOOD, 
HAWAIIAN
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Santalum paniculatum | 5 ml

dōTERRA Hawaiiaanse Sandelhout, 
van een hernieuwbare bron in 
Hawaï, levert een verscheidenheid 
aan voordelen. 

• Helpt het uiterlijk van de huid en het 
haar te verbeteren 

• Veelvuldig gebruikt bij meditatie en 
yoga vanwege haar aardende en 
verkwikkende eigenschappen bij 
gebruik op de huid

ROSEMARY
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Rosmarinus officinalis | 15 ml

Rozemarijn wordt door de oude 
Griekse, Romeinse, Egyptische  
en Hebreeuwse culturen als  
heilig beschouwd. 

• Geeft vleesgerechten en andere 
specialiteiten een hartige,  
kruidige smaak 

• Kruidige, energieke geur  

• Voeg toe aan vleesgerechten en  
je favoriete voorgerechten voor 
extra smaak

ROSE  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Rosa damascena | 5 ml

Roos staat bekend als de ‘Koningin 
van de oliën en is een van de meest 
waardevolle essentiële oliën ter 
wereld. Rozenblaadjes hebben een 
zoet, fleurig aroma dat geliefd is in de 
essentiële olie en parfumindustrie. 

• Roos heeft een zoet, fleurig aroma 
met verkwikkende kwaliteiten

• Vermindert de verschijning van 
huidoneffenheden

• Bevordert een gelijkmatige teint 

Zie pagina 23 voor Rose Touch 

PINK PEPPER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Schinus molle | 5 ml

Roze Peper essentiële olie, van een 
heilige boom voor de Inca's, wordt 
gedistilleerd uit de vrucht van de 
roze peperkorrelboom. 

• Licht fruitig en peperig, dat zorgt 
voor variatie en diepte in de smaak

• Roze peper kan worden vervangen 
door Zwarte Peper als smaakmaker 

PETITGRAIN
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus aurantium | 15 ml

Petitgrain heeft een fris, licht kruidig 
aroma en een verscheidenheid  
aan toepassingen. 

• Het aanbrengen van Petitgrain 
oliën bevordert gevoelens van 
kalmte en ontspanning 

• Verdun en breng aan op de huid 
voor het verminderen van 
huidimperfecties

• De ontspannende eigenschappen 
van petitgrain essentiële olie kunnen 
gunstig zijn voor een massage

PEPPERMINT
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Mentha piperita | 15 ml

Pepermunt is een topfavoriet en biedt 
talloze voordelen. 

• Verfrissende en krachtige 
smaakmaker in smoothies, taarten 
en desserts

• Wanneer de hitte van de zomer je 
overweldigt, voeg dan één druppel 
pepermunt olie en een stukjes 
gesneden fruit zoals aardbeien of 
limoenen toe aan een glas water 
voor een heerlijke, smaakvolle drank

Zie pagina 21 voor Peppermint Touch 

PATCHOULI
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Pogostemon cablin | 15 ml

Patchouli is gemakkelijk te herkennen 
aan de rijke, muskuszoete geur. 

• Combineer met andere essentiële 
oliën voor een zoet ruikende, 
muskaatachtige parfum of eau  
de cologne

• Kan vaak worden gebruikt om  
de algemene uitstraling van de 
huid te helpen verbeteren, en 
oneffenheden en onzuiverheden 
van de huid te verminderen

• Patchouli-olie heeft een grondend 
en balancerend effect op de emoties

OREGANO
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Origanum vulgare | 15 ml

Oregano essentiële olie, van de 
bladeren van de oreganoplant,  
kent vele traditionele en  
moderne toepassingen. 

• Pittige, kruidige smaakmaker 

• Ideaal voor soepen, salades en het op 
smaak brengen van elk hartig gerecht

• Ongelooflijk scherpe geur en smaak 
bij gebruik in de keuken

Zie pagina 21 voor Oregano Touch

ROMAN CHAMOMILE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Anthemis nobilis | 5 ml

Romeinse Kamille, de meest veelzijdige 
van de kamillefamilie, wordt gewonnen 
uit de margrietachtige bloem van de 
Romeinse kamilleplant. 

• Breng onder de voeten aan voor 
het slapen gaan 

• Bevordert gezond uitziend haar 
en geeft het haar een frisse, 
fleurige geur

• Heeft een kalmerend effect bij 
aanbrengen op de huid

PEPERMUNT PARELS 
ESSENTIËLE OLIE PARELS 
Mentha piperita | 125 parels

Beleef een verfrissende, verkwikkende 
explosie van Pepermunt in het gemak 
van een smeltende parel. 

• Bewaar deze handige parels in  
de tas van je kind voor extra 
ondersteuning onderweg

• Biedt alle voordelen van Pepermunt 
essentiële olie 

SANDALWOOD
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Santalum album | 5 ml

Sandelhout, waarvan het gebruik  
al duizenden jaren bekend is,  
kent een grote verscheidenheid  
aan toepassingen.

• Bevordert een egale, gezonde huid

• Voeg twee druppels toe aan een 
heet bad voor ontspanning

• Traditiegetrouw een geliefd 
ingrediënt in wierook en bij 
meditaties om mindfulness  
te bevorderen
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TEA TREE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Melaleuca alternifolia | 15 ml

Theeboom-olie, soms ook "melaleuca" 
genoemd, is samengesteld uit 90 
verschillende verbindingen en kent 
grenzeloze toepassingen. 

• Is bevorderlijk voor haar, huid  
en nagels

• Staat bekend om z’n reinigende, 
huidverjongende effect met 
revitaliserende frisheid

Zie pagina 21 voor Tea Tree Touch 

SPEARMINT
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Mentha spicata | 15 ml

Groene munt staat bekend om zijn 
zoete muntsmaak en wordt vaak 
gebruikt in de keuken. 

• Een mildere optie wanneer 
Pepermunt iets te sterk is

• Combineert goed met lavendel, 
rozemarijn, basilicum, pepermunt 
en eucalyptus

• Geeft desserts, drankjes, salades of 
voorgerechten smaak 

WILD ORANGE
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus sinensis | 15 ml

Met een koude persing van de schil is 
Wild Orange een van de 
bestverkopende essentiële oliën van 
dōTERRA vanwege het stimulerende 
aroma en de vele weldadige effecten.  

• Op de huid aanbrengen voor een 
maximaal effect van de 
stimulerende eigenschappen van 
Wild Orange

• Voeg een paar druppels essentiële 
olie toe aan een doucheschuim voor 
een verkwikkende douche

YARROW|POM  
ACTIVE BOTANICAL DUO  
30 ml

Yarrow|Pom combineert de 
voordelen van essentiële olie uit 
blauwe duizendblad en koudgeperste 
granaatappelzaadolie.  

• Duizendblad en granaatappelpitten 
hebben vochtinbrengende 
kwaliteiten, kunnen de huid  
weer gezond maken en 
oneffenheden verminderen

• Voeg toe aan je moisturizer voor 
extra hydraterende voordelen

THYME
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Thymus vulgaris | 15 ml

Tijm staat vooral bekend als een kruid 
voor in de keuken en is een krachtige 
essentiële olie.

• Heeft een frisse, kruidige smaak

• Smaakvolle, pittige smaakmaker

• Ideaal voor vleesmarinades, hartige 
voorgerechten, brood en meer

SPIKENARD
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Nardostachys jatamansi | 5 ml

Nardus wordt al eeuwenlang 
gewaardeerd en werd traditioneel 
gebruikt om hooggeplaatste 
personen te balsemen en in de 
Ayurvedische praktijk in India.

• Verkwikkend aroma dat kan helpen 
bij het bevorderen van gevoelens 
van ontspanning en rust

• Zuivert de huid en bevordert een 
schone, gezonde gloed wanneer 
het op de huid wordt aangebracht

• Combineer één druppel met een 
moisturizer om de huid glad of 
zacht te maken

WINTERGREEN
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Gaultheria fragrantissima | 15 ml

Het belangrijkste chemische 
bestanddeel in wintergroen is 
methylsalicylaat, en wordt gebruikt  
in huidcrèmes en massagemixen om 
z’n verzachtende eigenschappen.

• Bekend om zijn kalmerende en 
stimulerende voordelen die 
zorgen voor een frisse en 
verkwikkende omgeving

• Masseer in handen, rug en benen 
voor een kalmerend en verwarmend 
gevoel na het sporten 

VETIVER
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Vetiveria zizanioides | 15 ml

Vetiver is geliefd om z‘n rijke, 
exotische, complexe aroma en  
wordt veel gebruikt in parfums. 

• Vetiver Essentië Olie staat bekend 
om haar aardende werking bij 
gebruik op de huid

• Gebruik als onderdeel van een 
kalmerende massage 

• Breng aan onder de voeten om 
een rustgevende omgeving te 
bevorderen voor het slapengaan

TANGERINE  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Citrus reticulata | 15 ml

Tangerine heeft een zoet, pittig 
aroma, vergelijkbaar met andere 
citrusoliën, dat verkwikkend werkt.

• De verfrissende smaak maakt 
tangerijn een pittige toevoeging 
aan elk recept dat vraagt  
om citrusvruchten

• Voegt een pittig smaakaccent  
toe aan bakproducten 

• Combineert goed met warme en 
kruidige oliën zoals kaneelschors 
of kruidnagel

YLANG YLANG
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Cananga odorata | 15 ml

Ylang Ylang staat bekend om zijn 
voortreffelijke geur, maar ook om 
een aantal andere voordelen.

• Bevordert ontspanning bij gebruik 
in massage 

• Bevordert het uiterlijk van een 
gezonde huid en gezond haar 

• Verhoogt de stemming en  
zorgt tegelijkertijd voor een 
kalmerend effect

TURMERIC  
PURE ESSENTIËLE OLIE 
Curcuma longa | 15 ml

Kurkuma is een aromatische plant uit 
de gemberfamilie die al eeuwenlang 
wordt gebruikt in China, India en Sri 
Lanka. Kurkuma heeft een warm, pittig 
aroma dat een geweldige smaakmaker 
is in jouw favoriete hartige gerechten. 

• Kurkuma geeft hartige maaltijden 
een smaakexplosie

• Probeer 1-2 druppels in thee of 
water te gebruiken voor een 
subtiele kruidensmaak 
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dōTERRA essentiële olieblends zijn gepatenteerde formules voor gerichte wellnesstoepassingen. Ze 
vertegenwoordigen de verzamelde wijsheid van vele jaren van historische toepassingen van essentiële olie  
en de validatie van een groeiend aantal onderzoeken en wetenschappelijke studies. Door gebruik te maken van 
de inherente levende energieën van planten, is elke formule synergetisch gebalanceerd om de potentie en  
de voordelen van het product te verbeteren en bevat alleen CPTG Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën.

ESSENTIËLE OLIE BLENDS

ESSENTIËLE OLIE BLENDS



DDR PRIME™
VERNIEUWENDE BLEND 
15 ml

DDR Prime™ combineert de voordelen 
van Kruidnagel, Tijm en Wilde 
Sinaasappel essentiële oliën. 

• Gebruik in combinatie met andere 
dōTERRA Air-producten voor 
optimale voordelen

• Voeg 1-2 druppels toe aan 
citrusdranken, thee of water

• Voeg een paar druppels olie toe aan 
een veggiecapsule

dōTERRA CONSOLE™
TROOSTENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA Console™ Troostende Blend 
bevat essentiële oliën van zoete 
bloemen en bomen die troostend zijn 
en een hoopvol gevoel versterken.

• Voeg toe aan Gefractioneerde 
Kokosolie en gebruik in een 
verzachtende massage

• Gebruik om hoopvolle gevoelens 
te versterken

• Combineert wierook, patchoeli, 
ylang-ylang, labdanum, amyris, 
sandelhout, roos, osmanthus

Zie pagina 20 voor dōTERRA Console Touch 

CLARYCALM™
VERZACHTENDE BLEND 
10 ml roller

ClaryCalm™ heeft een kalmerend en 
rustgevend effect wanneer het op 
de huid wordt aangebracht en 
brengt het humeur gedurende de 
maand in evenwicht.

• Breng aan op de buik voor een 
verzachtende massage om 
verlichting te brengen

• Helpt verhoogde emoties te 
kalmeren en in balans te brengen

• Geeft een verkoelende sensatie  
op de huid

dōTERRA BALANCE™
AARDENDE BLEND 
15 ml

De dōTERRA Balance™ blend is een 
subtiele combinatie van essentiële 
oliën die harmonie, rust en een gevoel 
van ontspanning bevordert door het 
creëren van een aardend effect.  

• Met essentiële oliën van Spar, Ho 
Hout, Blauw Boerenwormkruid, 
Blauwe Kamille en Wierook

• Geeft een gevoel van rust  
en evenwicht

• Bevordert een gevoel van 
ontspanning en harmonie

Zie pagina 20 voor dōTERRA Balance Touch

dōTERRA CHEER™
OPBEURENDE BLEND 
5 ml

Als een zonnestraal kan de 
dōTERRA Cheer™ Opbeurende 
Blend een positieve impuls geven. 
Het vrolijke, frisse aroma van 
citrus- en specerijenoliën zullen elk 
moment van jouw dag opvrolijken.

• Zorgt tijdens een massage voor  
een boost van geluk, vrolijkheid  
en positiviteit

• Cheer bestaat uit essentiële oliën 
van citrusvruchten en specerijen, 
die bijdragen aan het warme, 
uitnodigende karakter van  
het product

Zie pagina 20 voor dōTERRA Cheer Touch

CITRUS BLISS™
VERKWIKKENDE BLEND 
15 ml

De krachtige aroma‘s van Wilde 
Sinaasappel, Citroen, Grapefruit, 
Mandarijn, Bergamot, Tangerijn en 
Clementine met een vleugje Vanille 
Absoluut combineren voor een 
unieke, harmonieuze blend die je 
stemming zeker een boost zal geven.

• Begin je dag met een goed humeur 
door Citrus Bliss™ ‘s ochtends aan 
te brengen om je te verkwikken en  
op te laden

• Met verfrissende kwaliteiten

• Voor een vrolijk aroma tijdens  
een massage

dōTERRA ANCHOR™
BESTENDIGE BLEND 
5 ml

dōTERRA Anchor™ Bestendige Blend 
geeft je een stevig vertrouwen in 
jezelf, zodat je jouw yogasessie en 
alles in jouw leven weer met een 
kalme kracht aan kunt pakken. 

• De perfecte yogaposes in 
combinatie met Anchor zijn een 
Zittende Meditatie, een Zittende 
Twist en Bhu Mudra

• Breng aan op de enkels, 
ruggengraat en onder de voeten 
om een gevoel van compleetheid 
en kalmte te bevorderen

• Bevordert een stevig gegrond 
gevoel van waaruit je weer vooruit 
kunt bewegen

dōTERRA ARISE™
VERLICHTENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA’s Verlichtende blend 
inspireren momenten van helderheid 
en het aanwakkeren van jouw 
volledig potentieel.

• Gebruik dōTERRA Arise™ tijdens 
het uitvoeren van de volgende 
yogaposes: staand, armen 
omhoog en staande stretch van 
de zijkant en Halve Maan

• Breng aan op de polsen en hals voor 
het bevorderen van een vrolijk gevoel

• Geniet van de voordelen van Arise 
als je het lastig vindt om de 
volgende stap te zetten

AROMATOUCH™
MASSAGE BLEND 
15 ml

Essentiële oliën worden al lang 
gebruikt voor massage, daarom 
heeft dōTERRA een gepatenteerde 
massageblend gecreëerd die 
verschillende massagetechnieken 
verbetert met behulp van 
ontspannende en troostende 
essentiële oliën. 

• Breng AromaTouch™ aan op de  
nek en schouders om ontspanning 
te bevorderen

• Zorgt voor een troostend en 
ontspannend effect

• AromaTouch olie kan worden 
gebruikt bij de AromaTouch  
Hand Technique™

dōTERRA ADAPTIV™  
KALMERENDE BLEND 
15 ml

dōTERRA Adaptiv™ is een 
gepatenteerde blend die Wilde 
Sinaasappel, Lavendel, Copaiba, 
Groene Munt, Magnolia, Rozemarijn, 
Neroli en Amberboom essentiële oliën 
combineert. Lavendel zorgt voor een 
kalmerend effect terwijl Wilde 
Sinaasappel verkwikt. Houd Adaptiv bij 
de hand om je op je gemak te stellen in 
een nieuwe omgeving of situatie. 

• Bevordert een goede stemming bij 
gebruik op de huid

• Kalmeert de huid

• Kalmerend en ontspannend aroma

Zie pagina 20 voor dōTERRA Adaptiv Touch 

dōTERRA AIR™
ESSENTIËLE OLIE BLEND 
15 ml

Bij gebruik op de huid heeft deze 
muntachtige, frisse blend een 
kalmerend en verzachtend effect. 
dōTERRA Air™ is verrijkt met een 
combinatie van oliën die bijdragen 
aan de verkoeling en verkwikking 
van je lichaam en een vrije 
ademhaling bevorderen.

• Breng aan op de huid voordat je 
naar buiten gaat voor een activiteit

• Kalmeert de zintuigen

• Bevordert een vrije ademhaling

Zie pagina 20 voor dōTERRA Air Touch 

dōTERRA ALIGN™
CENTRERENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA Align™ Centrerende Blend 
helpt je vertrouwen te hebben in 
jezelf en open te staan voor alle 
mogelijkheden.

• Ideale yogaposes met het aroma van 
Align zijn Krijger II, Driehoekshouding 
en de Poorthouding

• Bevordert een gevoel van 
zelfacceptatie, vertrouwen  
en subtiliteit

• Op de gewenste plekken aanbrengen 
voor gebruik tijdens yoga of op elk 
moment van de dag
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dōTERRA PEACE™
GERUSTSTELLENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA Peace™ Geruststellende 
Blend van fleurige, muntachtige 
essentiële oliën herinneren je op 
positieve wijze aan het feit dat je niet 
perfect hoeft te zijn om rust te 
vinden. Doe rustiger aan, haal diep 
adem en maak verbinding met jezelf. 

• dōTERRA Peace bevat ontspannende 
en kalmerende oliën waaronder 
Lavendel, Marjolein, Vetiver en  
Ylang Ylang

• Bevordert een gevoel van vrede 
en geruststelling 

Zie pagina 21 voor dōTERRA Peace Touch

PASTTENSE™
ONTSPANNENDE BLEND 
10 ml roller

PastTense™ is een kenmerkende blend 
van essentiële oliën die je helpen om 
geaard te zijn en om je emoties in 
balans te brengen. Bekend om de 
kalmerende eigenschappen 
bevorderen de essentiële oliën in 
PastTense vlug gevoelens van 
ontspanning en kalmte. 

• Houd binnen handbereik op het 
werk, in je tas of in een reistas 
voor onderweg

• Breng eenvoudig aan met behulp 
van de handige roller

• Heeft een aardende werking en 
balancerend effect op emoties

dōTERRA PASSION™
INSPIRERENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA Passion™ is een inspirerende 
blend van essentiële oliën van 
specerijen en kruiden die je helpt het 
enthousiasme in je leven terug te 
vinden. Met dōTERRA Passion vind je 
de kracht om iets nieuws te proberen, 
maar ook om je geluk te halen uit de 
huidige zegeningen in je leven.

• Om creativiteit, helderheid en 
verwondering in je werkomgeving 
te stimuleren, neem je Passion mee 
naar je werk

• Breng aan op de polsen en het hart 
om je gedurende de dag 
geïnspireerd en vol passie te voelen

Zie pagina 21 voor dōTERRA Passion Touch 

ON GUARD™ PARELS
ESSENTIËLE OLIE PARELS 
125 parels

On Guard™ Parels bevatten een 
smaakvolle dosis van dōTERRA’s 
gepatenteerde blend van Wilde 
Sinaasappel, Kruidnagel, Kaneel, 
Eucalyptus en Rozemarijn, allemaal 
verpakt in kleine plantaardige parels 
die smelten in de mond. 

• Neem ze in de winter, als je op reis 
bent of bij grote groepen mensen

• Biedt een handige innamemethode 
van de On Guard Essentiële  
Olie Blend

ON GUARD™
ESSENTIËLE OLIE BLEND 
15 ml

On Guard™ is een van de meest 
populaire blends van dōTERRA, en 
een musthave vanwege zijn 
ongelooflijke voordelen. On Guard is 
de perfecte blend om het hele jaar 
door bij de hand te hebben. 

• Laat schijfjes appel weken in een kom 
met water en één druppel On Guard 
voor een gezonde snack

• Geeft warme dranken en desserts 
een warme, pittige citrussmaak

Zie pagina 21 voor On Guard Touch

dōTERRA MOTIVATE™
STIMULERENDE BLEND 
5 ml

We hebben allemaal af en toe een 
beetje extra aanmoediging nodig, en 
dat is precies wat dōTERRA Motivate™ 
biedt! Deze frisse, schone en 
muntachtige blend zal het gevoel  
van vertrouwen, optimisme en 
vastberadenheid bevorderen.

• Een combinatie van essentiële  
olie uit Citrus en Munt

• Gebruik ‘s ochtends voor een 
fantastisch begin van de dag

• Bevordert een gevoel van 
vertrouwen, moed en geloof

Zie pagina 21 voor dōTERRA Motivate Touch 

INTUNE™
CONCENTRERENDE BLEND 
10 ml roller

De zorgvuldig geselecteerde 
essentiële oliën in InTune™ 
Concentrerende Blend werken samen 
om je te helpen met je concentratie.

• Breng InTune aan op de slapen en 
in de nek bij het uitvoeren van 
bepaalde taken

• De perfecte studiegenoot die de 
gebruiker helpt om geconcentreerd 
te blijven. Breng eenvoudig aan met 
behulp van de handige roller

• Breng aan om de focus en het 
vermogen om bij de taak te blijven, 
aan te moedigen  

HD CLEAR™
BLEND VOOR OP DE HUID 
10 ml roller

HD Clear™, de ultieme blend voor de 
onrustige huid, is gemaakt met 
huidvriendelijke essentiële oliën die 
helpen de huid er glad, schoon en 
gezond uit te laten zien en te voelen. 

• Eenvoudig aan te brengen op de 
doelgebieden met de handige roller

• Bevordert een heldere teint 

• Helpt de huid schoon, fris en 
gehydrateerd te houden

dōTERRA FORGIVE™
VERNIEUWENDE BLEND 
5 ml

dōTERRA Forgive™ essentiële olie 
blend maakt gebruik van een 
combinatie van essentiële oliën van 
bomen en kruiden die je zal helpen je 
eraan te herinneren om los te laten 
en vooruit te blijven gaan.

• Bevordert grondende emoties in 
jouw dagelijks leven

• Verheft en inspireert positief denken

• Bevordert gevoelens van 
tevredenheid, opluchting en geduld

Zie pagina 20 voor dōTERRA Forgive Touch 

DEEP BLUE™
KALMERENDE BLEND 
5 ml

De Deep Blue™ Kalmerende Blend 
bevat acht essentiële oliën die 
bekend staan om hun comfort en 
verkoeling voor gewrichten en 
spieren. De combinatie van 
Wintergroen en Pepermunt biedt 
een kalmerende werking, vooral na 
een intensieve training. 

• Zorgt voor een verkoelend en 
kalmerend gevoel in de doelgebieden 

• Creëert een revitaliserende, 
rustgevende massage-ervaring

• Deep Blue zorgt voor een 
verzachtende werking die de 
gewrichten verlichting biedt en  
de spieren verkoeling geeft

ELEVATION™
VREUGDEVOLLE BLEND 
15 ml

De Elevation™ Vreugdevolle Blend is 
verrijkt met een combinatie van 
energieke, revitaliserende en 
verkwikkende essentiële oliën.

• De krachtige werking van de 
Elevation essentiële olie kan worden 
verkregen bij gebruik op de huid

• Bevordert een positieve sfeer

• Breng Elevation ‘s ochtends aan op 
de huid voor een positieve stemming 
en veel energie

DEEP BLUE™
KALMERENDE BLEND 
10 ml roller

Deep Blue™ is geformuleerd om te 
kalmeren en te koelen en dient als 
een verrijkende blend van oliën die 
perfect zijn voor een massage na een 
lange dag of een intense training. 

• Dezelfde voordelen als de Deep Blue 
Blend in een handige roller

• Creëert een ontspannend effect 

• Biedt gericht, rustgevend comfort

Zie pagina 20 voor Deep Blue Touch 
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SALUBELLE™
BEAUTY BLEND 
10 ml roller

Salubelle™ Beauty Blend is ontwikkeld 
om de huid te ondersteunen en 
daarnaast factoren die bijdragen aan 
de aanblik van huidveroudering te 
verminderen. Deze unieke essentiële 
oliën zijn vakkundig geselecteerd om 
de huid ten goede te komen. 

• Helpt oneffenheden te verminderen

• Bevordert een jonger uitziende huid

• Gebruik Salubelle als onderdeel 
van je ochtend- en avondroutine 
voor het gezicht

dōTERRA SERENITY™
RUSTGEVENDE BLEND 
15 ml

dōTERRA Serenity™ is een rustgevende 
samenstelling van essentiële oliën die 
kalmte en ontspanning bevorderen. 
dōTERRA Serenity is een combinatie 
van essentiële oliën die erom bekend 
staan dat ze emoties tot rust  
kunnen brengen.

• Zodra je deze blend op je huid 
aanbrengt, voel je het effect

• Voeg 2-3 druppels toe aan een 
warm bad met Epsom zout  
voor een ontspannende,  
verkwikkende ervaring

• Helpt een rustgevende 
slaapomgeving te creëren

TERRASHIELD™
BUITEN BLEND 
15 ml

TerraShield™ Buiten Blend is een 
veilige formule die elk lid van de 
familie kan gebruiken, zowel binnen 
als in de buitenlucht. 

• Neem TerraShield mee naar de 
camping of buitenactiviteiten

• Combineert essentiële oliën die 
van oudsher bekend staan om hun 
beschermende kwaliteiten tegen 
irritaties uit de buitenlucht

• Breng TerraShield aan op de 
benen, armen en hals voordat je 
naar buiten gaat

dōTERRA PURIFY™
VERFRISSENDE BLEND 
15 ml

dōTERRA Purify™, een favoriet onder 
dōTERRA gebruikers, bevat 
essentiële oliën uit Citroen en 
Limoen, die bekend staan om hun 
reinigende eigenschappen, 
gecombineerd met Siberische spar.

• Purify is goed voor de geïrriteerde 
huid, omdat het sterke reinigende 
eigenschappen heeft die kunnen 
helpen bij het verzachten  
van huidirritaties

• Gebruik Purify om huidirritaties 
zoals insectenbeten te verzachten 
en verlichting te bieden

SMART & SASSY™
ACTIEVE BLEND 
15 ml

Smart & Sassy™, een gepatenteerde 
mix van Grapefruit, Citroen, Pepermunt, 
Gember en Kaneel, is een smaakvolle 
toevoeging aan elk drankje of dessert.

• Maak het onderdeel van jouw 
dagelijkse routine en neem Smart 
& Sassy voor de maaltijd in met 
een glas water

• Smaakvolle toevoeging aan 
drankjes en desserts

• De levendige, kruidige geur van 
Smart & Sassy olie kan je helpen 
om je de positieve stemming te 
geven die je nodig hebt tijdens 
een krachtige workout

TERRASHIELD™ SPRAY
BUITEN BLEND 
30 ml

TerraShield™ Spray bevat essentiële en 
andere plantenoliën die er van 
oudsher om bekend staan dat ze 
bescherming bieden in de buitenlucht.  

• Door de handige verstuiver is 
TerraShield Spray ideaal  
voor onderweg

• Kan door het hele gezin  
worden gebruikt

ZENDOCRINE™
HERVATTENDE BLEND 
15 ml

Zendocrine™ is dé olie voor als je je 
levensstijl wilt veranderen. Gebruik 
Zendocrine elke dag door het toe te 
voegen aan een glas water. 

• Als smaakversterker in voeding.

• Voeg 1 druppel toe aan een  
glas water

ZENGEST™
ONDERSTEUNENDE BLEND 
15 ml

Deze unieke melange van essentiële 
oliën uit Gember, Pepermunt, Karwij 
en Venkel helpt goed tegen 
maagklachten. Een must-have-olie 
voor thuis en onderweg.

• Voeg 1-2 druppels toe aan water  
of thee na een zware maaltijd

• Voeg 1-2 druppels toe aan water of 
thee voordat je in het vliegtuig of 
de auto stapt

• Neem ZenGest™ mee op reis of 
onderweg voor handige, snelle 
ondersteuning op het moment  
dat jij dit nodig hebt

Zie pagina 21 voor ZenGest Touch
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dōTERRA TOUCH™ OLIEBLENDS
De juiste balans vinden tussen het beschermen van de gevoelige huid en toch te profiteren van de voordelen 
van essentiële oliën, is niet alleen een kwestie van wetenschap, het is ook een kunst. dōTERRA Touch heeft 
die balans gevonden. dōTERRA Touch producten zijn ideaal voor kinderen, volwassenen en in het specifiek 
mensen met een gevoelige huid. Dankzij de 10 ml rollers is de olie makkelijk aan te brengen. Profiteer direct 
van de voordelen van deze essentiële oliën met deze handige rollers die direct klaar zijn voor gebruik. 
Geniet vandaag nog van het gemak en de voordelen van dōTERRA Touch.

dōTERRA FORGIVE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Forgive™ Touch bevat 
essentiële oliën van bomen en kruiden uit 
onze gepatenteerde dōTERRA Forgive 
blend in combinatie met Gefractioneerde 
Kokosolie voor een zachte ervaring op de 
huid en gebruiksgemak. De frisse, 
houtachtige geur van dōTERRA Forgive 
Vernieuwende Blend helpt om gevoelens 
van tevredenheid, verlichting en geduld  
te bevrijden.

•  Een handige roller voor  
eenvoudig aanbrengen

•  Bevordert grondende emoties in 
jouw dagelijks leven

FRANKINCENSE
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Frankincense Touch biedt de 
welbekende voordelen van 
Frankincense Essentiële Olie in een 
handige roll-on applicator.

• Verzacht de huid en vermindert 
tegelijkertijd de verschijning  
van oneffenheden

• Bevordert een vredig, ontspannen en 
tevreden gevoel

• Helpt de huid te hydrateren en  
te verjongen

dōTERRA HOPE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Hope™ Touch is een 
opvallende blend van essentiële oliën 
die Bergamot combineert met Ylang 
Ylang en Wierook, en het verwarmende 
aroma van Vanilleboon Absoluut. 

• Breng aan op de polsen en hals voor 
een unieke, persoonlijke geur 

• Houd het flesje in je tas en breng de 
hele dag door aan om je stemming  
te verbeteren

• Een handige roller voor eenvoudig 
aanbrengen gedurende de dag

dōTERRA ADAPTIV™  
TOUCH BLEND
10 ml roller

Als je behoefte hebt aan rustgevende 
boost, dōTERRA Adaptiv™ is je 
oplossing. Houdt Adaptiv bij de hand 
om troost te geven bij een nieuwe 
omgeving of situatie. Gebruik Adaptiv 
in combinatie met de Adaptiv Touch 
voor synergetische resultaten.

• Helpt de stemming te bevorderen 
wanneer het wordt aangebracht  
op de huid

• Bewaar deze handige roller in je tas of 
een kinderrugzak voor onderweg!

• Verzacht de huid

dōTERRA AIR™
TOUCH BLEND
10 ml roller

Ervaar de verzachtende, verkoelende geur 
van dōTERRA Air™ essentiële olie mix, nu 
verkrijgbaar in een Touch-versie voor zacht 
en snel aanbrengen. Bij gebruik op de huid 
heeft deze muntachtige, frisse melange 
een kalmerend en verzachtend effect.

• Kalmeert de zintuigen

• Bevordert een vrije ademhaling

• Gebruik in combinatie met andere 
dōTERRA Air producten

dōTERRA BALANCE™  
TOUCH BLEND
10 ml roller

Het frisse en houtachtige aroma van 
dōTERRA Balance™ Touch is een handige 
olie voor als je een beetje harmonie in je 
leven nodig hebt. Deze handige dōTERRA 
Touch Blend is perfect om bij je te 
houden, of je nu thuis bent of onderweg! 

• Geformuleerd met emotioneel heilzame 
essentiële oliën die een gevoel van 
kalmte en welzijn creëren 

• Combineert Spar, Hohout, Blauw 
Boerenwormkruid, Blauwe Kamille en 
Wierook essentiële oliën

dōTERRA CHEER™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Cheer™ Touch combineert 
Gefractioneerde Kokosolie met het 
zonnige, frisse aroma van de dōTERRA 
Cheer Verkwikkende Blend. Als een 
zonnestraal kan de Cheer Touch 
Opbeurende Blend een positieve 
impuls geven. 

• Geeft bij massages een impuls van geluk 
en positiviteit

• Bij gebruik op de huid kan Cheer 
optimistische gevoelens bevorderen die 
je gemoedstoestand zullen oppeppen

dōTERRA CONSOLE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Console™ Touch bevordert de 
gevoelens van troost en hoop. De 
dōTERRA Console Touch Troostende 
Blend bevordert vreugde- en 
geluksgevoelens in je leven.

• Breng aan om gevoelens van hoop  
te bevorderen

• Alle voordelen van de dōTERRA 
Console Blend in een handige roller

• Combineert Wierook, Patchouli, Ylang 
Ylang, Labdanum, Amyris, Sandelhout, 
Roos, Osmanthus

DEEP BLUE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

Ervaar de voordelen van onze 
gepatenteerde Deep Blue™ essentiële 
olie blend in een zachte formule die 
perfect is voor kinderen en volwassenen.

• Creëert een warm, tintelend gevoel 
wanneer het op de huid wordt 
aangebracht voor gericht comfort

• Aanbrengen als onderdeel van een 
verzachtende massage na een lange 
dag voor verfrissende effecten

• Bewaar binnen handbereik in  
jouw sporttas

NIEUW!
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dōTERRA MOTIVATE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Motivate™ Touch zal je helpen 
om je creatieve krachten vrij te laten 
stromen en de moed te vinden om weer 
in jezelf te geloven.

• Bevordert een gevoel van vertrouwen, 
moed en geloof

• dōTERRA Motivate essentiële olie blend 
is geformuleerd met oliën die de 
zintuigen prikkelen

• Een combinatie van essentiële oliën uit 
citrus en munt

ON GUARD™
TOUCH BLEND
10 ml roller

Geniet van het unieke aroma en de 
krachtige voordelen van On Guard™ 
essentiële olie blend in een handige roller. 

• Perfect voor zowel kinderen als 
volwassenen

• Breng On Guard Touch ‘s morgens of ‘s 
avonds op de polsen aan

• De handige rollerflesje is een perfecte 
metgezel tijdens het reizen of onderweg

OREGANO
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Oregano Touch biedt een 
zachte optie voor mensen met een 
gevoelige huid om ook te kunnen 
genieten van de befaamde voordelen 
van Oregano essentiële olie. 

•  Breng Oregano Touch aan op 
oneffenheden van de huid om jouw 
probleemgebieden aan te pakken

•  Wrijf onder de voeten om de 
voordelen van de oregano essentiële 
olie te verkrijgen

•  Oregano heeft zuiverende 
eigenschappen die kunnen helpen bij 
het verminderen van de verschijning 
van onzuiverheden

dōTERRA PASSION™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Passion™ Touch combineert 
Gefractioneerde Kokosolie met de 
specerijen- en kruidenblend van dōTERRA 
Passion om te helpen het enthousiasme in 
het leven weer terug te vinden.

• Combineert Gefractioneerde Kokosolie, 
Kardemom, Kaneelschors, Gember, 
Kruidnagel, Sandelhout, Jasmijn, Vanille 
en Damiana 

• Een inspirerende blend met een 
vreugdevol en boeiend aroma als het 
op de huid wordt aangebracht

• Alle voordelen van dōTERRA Passion in 
een handige roller

dōTERRA PEACE™
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Peace™ Touch Geruststellende 
Blend van fleurige, muntachtige essentiële 
oliën herinneren je op positieve wijze aan 
het feit dat je niet perfect hoeft te zijn om 
rust te vinden. Doe rustiger aan, haal diep 
adem en maak verbinding met jezelf.

• Bevordert een gevoel van kalmte, 
geruststelling en tevredenheid

• Zorgt voor een troostend aroma dat 
perfect past bij meditatie en yoga als 
het op de huid wordt aangebracht

• Gebruik in een rustgevende massage

PEPPERMINT
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Peppermint Touch is een 
combinatie van Pepermunt essentiële olie 
en Gefractioneerde Kokosolie die een 
heilzame werking heeft op de huid. 

• Verkwikt en verfrist de zintuigen

• Breng aan tijdens het studeren of bij het 
ontwaken voor een verfrissende impuls 
in de ochtend

• Handig touch-formaat dat perfect is 
voor reizen en onderweg

TEA TREE 
TOUCH BLEND
10 ml roller

De perfecte balans van Tea Tree 
essentiële olie en Gefractioneerde 
Kokosolie is gecombineerd in dōTERRA 
Tea Tree Touch, wat het ideaal maakt 
om te gebruiken op een zachte en 
gevoelige huid. 

• Staat bekend om zijn reinigende en 
verjongende werking op de huid

• Biedt versterkende en verjongende 
voordelen voor haar, huid en nagels

• Kalmeert huidirritatie

dōTERRA WHISPER™  NIEUW!

TOUCH BLEND
10 ml roller

Elke essentiële olie in de blend heeft een 
eigen, uitnodigend aroma, maar wanneer 
ze worden gecombineerd, bieden deze 
oliën een aparte geur die de zintuigen 
intrigeert van zowel de drager als van 
degenen die voorbijkomen. 

• Geeft een verwarmend, muskusachtig 
aroma dat de zintuigen verleidt en 
intrigeert wanneer het op de huid 
wordt aangebracht

• Bij het aanbrengen op de huid worden 
de warme, zachte, fleurige geuren 
aangevuld met krachtige en dynamische 
essentiële oliën zoals Roos, Hawaiiaans 
Sandelhout en Bergamot

ZENGEST™
TOUCH BLEND
10 ml roller

ZenGest™ Touch is verdund met 
dōTERRAGefractioneerde Kokosolie 
zodat deze zacht genoeg is voor de 
gevoelige huid. De handige roll-on fles 
maakt van de ZenGest Touch een olie die 
je onderweg of thuis nodig hebt.

• Een unieke essentiële olieblend van 
Gember, Venkel en Koriander

• Breng aan op de buik of onder de voeten 
na het eten van een zware maaltijd

• Houd binnen handbereik tijdens het 
vliegen of reizen voor snelle, handige 
ondersteuning
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dōTERRA TOUCH™ BLOEMENOLIËN
De meest begeerde essentiële bloemenoliën van de natuur met hun krachtige werking zijn nog nooit zo 
eenvoudig en handig in het gebruik geweest. Creëer met gemak je eigen unieke persoonlijke geur, moedig 
een positieve sfeer aan of bevorder een gezond uitziende huid door een enkele toepassing of combinatie 
van deze kostbare bloemen.

dōTERRA TOUCH | BLOEMENOLIËN
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HELICHRYSUM  NIEUW!

TOUCH BLEND
10 ml roller

Helichrysum, ook wel de Eeuwigdurende 
of Onsterfelijke Bloem genoemd, wordt 
vaak in cosmetische producten gebruikt 
omdat het een verjongend effect heeft 
op de huid.

• Bevordert een heldere teint met z'n 
vernieuwende en herstellende 
eigenschappen

• Geeft een honingzoete geur die een 
verzachtende sensatie biedt wanneer op 
de huid aangebracht

JASMINE
TOUCH BLEND
10 ml roller

Ervaar de geliefde geur en de vele 
schoonheidsvoordelen van Jasmijnolie in 
deze gemakkelijke roll-on melange. 

• Kan oneffenheden van de  
huid verminderen

• Kan worden gebruikt als  
persoonlijk parfum

• Voeg toe aan je huidverzorgingsritueel 
voor een stralende teint

LAVENDER
TOUCH BLEND
10 ml roller

dōTERRA Lavender Touch, veel gebruikt 
voor z‘n kalmerende eigenschappen, 
biedt de huid een verzachtend comfort 
en bevordert tegelijkertijd een gevoel 
van ontspanning. 

• Verzacht incidentele huidirritaties

• Op de huid rollen voor een  
weldadig effect

• Gebruik om rustige en ontspannende 
gevoelens te bevorderen

MAGNOLIA  
TOUCH BLEND
10 ml roller

Magnolia essentiële olie heeft een fruitig en 
fleurig aroma en kan helpen om een kalm 
en rustgevend gevoel te bevorderen. 
Magnolia Touch, gecombineerd met 
gefractioneerde kokosolie, werkt 
hydraterend en verzachtend voor de huid. 

• Combineer op de huid met bergamot 
of ylang ylang om een gezond 
uitziende huid te bevorderen

• Breng aan op de huid voor een 
kalmerend en ontspannend effect

NEROLI
TOUCH BLEND
10 ml roller

Neroli Touch kan worden gebruikt om de 
huid te kalmeren en de verschijning van 
onzuiverheden te verminderen. Neroli 
staat er ook om bekend dat het 
ontspanning biedt en een betere 
stemming bevordert. 

• Bevordert een positief humeur

• Verzacht de huid

• Bevordert ontspanning

ROSE
TOUCH BLEND
10 ml roller

Rose Touch biedt een betaalbare, 
handige manier om te voordelen van 
roos essentiële olie te ervaren, een van 
de meest waardevolle essentiële oliën 
ter wereld.

• De Rose Touch roller maakt het gebruik 
zowel betaalbaar als handig

• Helpt het vochtgehalte van de huid in 
balans te houden, waardoor je huid er 
op zijn best blijft uitzien

• Breng op de hals en de polsen aan voor 
een zoet, fleurig persoonlijk parfum



FAMILY ESSENTIALS KIT  BEST VERKOCHTE PRODUCTEN

De dōTERRA Family Essentials Kit bevat 10 essentiële oliën en blends 
- een must-have voor ouders om bij de hand te hebben. Ontdek de 
oneindige manieren waarop dōTERRA CPTG™ essentiële oliën je kan 
helpen om je gezin te helpen.

• Tien flesjes 5 ml essentiële oliën en blends
    Lavender 

Lemon 
Peppermint 
Tea Tree

    Oregano 
Frankincense  
Deep Blue™ 
dōTERRA Air™

    ZenGest™ 
On Guard™

dōTERRA heeft een selectie van essentiële olie kits en collecties ontworpen om optimaal welzijn te 
brengen in elk huishouden. Elke kit bevat zorgvuldig geselecteerde oliën, voorzichtig gedistilleerd uit 
planten die worden gevoed en geoogst om te voldoen aan de strenge normen van dōTERRA op het 
gebied van zuiverheid en potentie. Geniet van de gerichte voordelen van je favoriete aroma's en blends 
in één handige verpakking.

KITS & COLLECTIES

KITS & COLLECTIES



dōTERRA TOUCH™ KIT
Met negen van onze populairst essentiële oliën, (Lavendel, Pepermunt, 
Wierook, Tea Tree, ZenGest, dōTERRA Air, On Guard, Oregano, en 
Deep Blue) is onze dōTERRA Touch™ Kit een handige aankoop voor 
het ondersteunen van de behoeften van de hele familie.

• Negen 10 ml rollers essentiële oliën en blends
   Lavender
   Peppermint 

Frankincense  

Tea Tree  
ZenGest™              
dōTERRA Air™                        

On Guard™       
Oregano          
Deep Blue™ 

dōTERRA YOGA COLLECTION
Een exclusief trio van CPTG™ essentiële olie blends, ontwikkeld door 
dōTERRA voor jouw innerlijke yogi. dōTERRA Anchor™, dōTERRA 
Align™ en dōTERRA Arise™ zijn de perfecte blends om jouw leven en 
yoga-oefeningen verder te verbeteren. De aroma's van deze blends 
zorgen voor een stabiele, gefocuste en verlichte geest bij elke 
ademhaling terwijl je je lichaam stretcht en sterker maakt. 

• Drie 5 ml flesjes
   dōTERRA Anchor™    dōTERRA Align™ dōTERRA Arise™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ SYSTEM  
BEST VERKOCHTE PRODUCTEN

Maak emotionele aroma's gemakkelijk en toegankelijk met deze lijn van 
gepatenteerde essentiële olieblends die zes categorieën van emotioneel 
welzijn vertegenwoordigen. Elke verfijnde samenstelling bevat CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën en kan via verneveling 
worden gebruikt of op de huid om wisselende stemmingen in balans te 
brengen en te verlichten. Slechts een paar druppels van deze natuurlijke, 
complexe geursamenstellingen kunnen emotionele reacties oproepen 
om je te helpen lasten te doorstaan, troost en aanmoediging te vinden 
of je te inspireren om weer met passie te dromen.  

• Zes flesjes 5 ml essentiële oliën en blends
   dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ TOUCH KIT
De Essential Aromatics™ Touch lijn bevat zes unieke essentiële olie 
blends gecombineerd met Gefractioneerde Kokosolie in 10 ml rollers 
voor handig en zacht aanbrengen op de huid. Deze gepatenteerde 
blends bieden doelgerichte voordelen voor de emotionele voor de 
hele familie en kunnen elke dag op specifieke plekken op het lichaam 
worden aangebracht om wisselende stemmingen in evenwicht te 
brengen en op te fleuren. 

• Zes 10 ml rollers essentiële oliën en blends 
    dōTERRA Motivate™ 

dōTERRA Cheer™          
dōTERRA Passion™       
dōTERRA Forgive™      

dōTERRA Console™         
dōTERRA Peace™
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dōTERRA BRAVE™  
MOEDGEVENDE BLEND
10 ml roller

Het vrolijke, warme aroma van 
dōTERRA Brave™ is de perfecte blend 
om te verkwikken en kracht te geven 
als je je ongemotiveerd voelt. 

• Met Wilde Sinaasappel, Amyris, 
Osmanthus en Kaneel in een basis 
van Gefractioneerde Kokosolie 

• Gebruik Brave Moedgevende Blend 
de hele dag door om gevoelens van 
geloof aan te moedigen 

• Gebruik Brave voor een nieuwe of 
andere situatie om gevoelens van moed 
en zelfvertrouwen aan te wakkeren 

dōTERRA CALMER™  
RUSTGEVENDE BLEND
10 ml roller

dōTERRA Calmer™ Rustgevende Blend 
bevordert een serene sfeer en zorgt het 
ervoor dat bedtijd een rustige en 
aangename ervaring wordt.

• Bevat Lavendel, Cananga, Buddah 
Wood en Romeinse Kamille in een 
basis van Gefractioneerde Kokosolie

• Breng aan voor een kalmerend en 
vredig effect

• Breng Calmer aan om rust te bevorderen

dōTERRA RESCUER™  
KALMERENDE BLEND
10 ml roller

Breng dōTERRA Rescuer™ Kalmerende 
Blend aan na een drukke dag voor een 
ontspannend effect.  

• Bevat Lavender, Groene Munt, 
Copaiba en Zanthoxylum in een basis 
van Gefractioneerde Kokosolie.

• Rescuer bevat oliën die je kunnen 
helpen jouw gevoel van spanning  
te verminderen

• Masseer in op de schouders, de hals en 
de nek voor een geruststellende ervaring

dōTERRA 
KIDS COLLECTION
Of je nu een ervaren bent of nieuw met essentiële oliën, de dōTERRA Kids Collection is de complete en kant-
en-klare toolbox met essentiële oliën voor het hele lichaam die ontworpen is om verzorgers in staat te stellen 
om met vertrouwen voor hun kleintjes te zorgen. 

Deze essentiële olie blends zijn speciaal samengesteld voor de ontwikkeling van de geest, het lichaam en 
emoties, en bevatten unieke, zorgvuldig uitgebalanceerde combinaties voor een krachtige werking en zachtheid 
voor de gevoelige huid. 

dōTERRA KIDS COLLECTION  
Kit bevat:
• Zeven 10 ml rollers met essentiële oliën en blends

dōTERRA Brave™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Rescuer™

dōTERRA Steady™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Tamer™

dōTERRA Thinker™

• Zeven siliconen dopjes met karabijnhaken 
• Geïllustreerde flashcards 
• Draagtas met karabijnhaak 
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dōTERRA THINKER™  
FOCUS BLEND
10 ml roller

Om een ondersteunende en positieve 
omgeving te creeëren voor verhoogde 
creativiteit en focus gebruik je 
dōTERRA Thinker™ bij je dagelijkse 
studie-activiteiten.

• Bevat Vetiver, Clementine, Pepermunt 
en Rozemarijn in een basis van 
Gefractioneerde Kokosolie

• Breng aan tijdens het studeren of 
werken aan een complex project om 
gefocust op jouw werk te blijven 

• Rol over de polsen of handen voor een 
helder en alert gevoel

dōTERRA STEADY™  
AARDENDE BLEND
10 ml roller

dōTERRA Steady™ is verzachtend voor 
de huid en opbeurend en is een 
geweldige dagelijks leven blend.

• Bevat Amyris, Balsem Spar, Koriander 
en Magnolia in een basis van 
Gefractioneerde Kokosolie

• Steady Aardende Blend heeft een 
zachte, uitnodigende en enigszins fruitig 
aroma dat kalmerend kan werken als het 
op de huid wordt aangebracht 

• Bevordert het gevoel van kalmte en 
brengt een gevoel van evenwicht in  
je humeur

dōTERRA STRONGER™  
BESCHERMENDE BLEND
10 ml roller

dōTERRA Stronger™ is de perfecte 
blend voor dagelijkse veerkracht of 
wanneer je je niet op je best voelt.

• Bevat Cederhout, Litsea, Wierook en 
Roos in een zachte, handige basis van 
Gefractioneerde Kokosolie

• Rol over handen, knieën en voeten na 
een lange dag of activiteit

• Bevordert een egale, gezond 
uitziende huid

dōTERRA TAMER™  
SPIJSVERTERINGS BLEND
10 ml roller

dōTERRA Tamer™ bevat de unieke 
voordelen van CPTG™ essentiële oliën 
zoals Groene Munt, Japanse Pepermunt 
en Gember, in een basis van dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolie. Samen 
helpen deze oliën om comfort te bieden 
na het eten van een grote maaltijd.

• Het kalmerende aroma kan helpen 
doelgericht comfort te bieden 
wanneer je dit het meest nodig hebt

• Voor een verzachtende buikmassage

• Eenvoudig aan te brengen op de 
doelgebieden met de handige roller
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Wat is de 
AROMATOUCH TECHNIQUE™?
De dōTERRA AromaTouch Technique™ is een eenvoudige stap-voor-stap methode voor het op de huid aanbrengen 
van essentiële oliën om een diepgaande algemene wellnessbeleving te creëren. 

De AromaTouch Technique Kit bestaat uit 5 ml flesjes dōTERRA Balance™ Aardende Blend, Lavendel, Theeboom, 
On Guard™ Essentiële Olie Blend, AromaTouch™ Massage Blend, Deep Blue™ Kalmerende Blend, Wilde sinaasappel, 
Pepermunt en een flesje Gefractioneerde Kokosolie. De AromaTouch Technique is net zo boeiend voor beginnende 
gebruikers als voor gecertificeerde professionals en vertegenwoordigt een spannend nieuw tijdperk van toepassing 
en voordelen van essentiële olie. 

"Ik houd ervan om de AromaTouch Technique te delen en te onderwijzen. Iedereen is verbaasd over hoe diep 
ontspannen ze zich op het einde voelen. Het is ook een bonus dat als je de oliën geeft, je ze ook ontvangt.”  
Becky B., Northampton, Verenigd Koninkrijk

AROMATOUCH TECHNIQUE



AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT
Vergroot de voordelen van CPTG™ essentiële oliën door de 

AromaTouch Technique te integreren in jouw 

wellnessrituelen. Deze kit bevat 5 ml flesjes van de acht 

CPTG oliën die in de AromaTouch Technique worden 

gebruikt, evenals de presentatiedoos van de AromaTouch 

Technique. Je ontvangt ook de dōTERRA Gefractioneerde 

Kokosolie bij aankoop van deze kit.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

™
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De diffusers van dōTERRA zijn ontworpen om je optimale ontspanning en andere verbazingwekkende voordelen 
te bieden, en zijn gebruiksvriendelijke apparaten voor je gezin en huis. Transformeer elke ruimte in een rustige 
of verkwikkende omgeving door je favoriete CPTG™ essentiële oliën te vernevelen.

DIFFUSERS

DIFFUSERS

dōTERRA VOLO™ DIFFUSER  NIEUW!  
De prachtige dōTERRA Volo™ Ultrasonische Diffuser 
wordt geleverd in een onyx en marmeren afwerking, 
perfect voor elke kamer in huis of op kantoor. De Volo 
heeft een handgemaakte bovenkant van polyharssteen 
met een op maat gemaakt ruitpatroon en beschikt 
over optionele lichtinstellingen: lichtvrij, warm en 
helder ambergeel. 

• Eén uur, drie uur, en zes uur durende instellingen, 
zelfs bij gebruik van de hoogste nevelafgifte 

• Tot 14 uur op de laagste nevelafgifte

dōTERRA DAWN™  
AROMA-LUCHTBEVOCHTIGER  NIEUW!

De dōTERRA Dawn™ Aroma-Luchtbevochtiger is 
ontworpen om het ultieme niveau van comfort te creëren 
in elke kamer. De slimme slaapstand handhaaft de ideale 
vochtigheidsgraad gedurende de nacht en helpt zo de 
perfecte omgeving voor een goede nachtrust te creëren. 

• Vernevelt continu tot 22 uur
• Voeg water en essentiële oliën toe zonder dat je de 

bovenkant of het deksel hoeft te verwijderen 
• Laag geluidsniveau 
• Automatische veiligheidsuitschakeling 
• Afmetingen: 15 x 27 cm 
• Watercapaciteit: 1,8 l



PILōT™ DIFFUSER  
De simpele, eenvoudige Pilōt™ is perfect voor kleinere 
ruimtes. Het compacte, neutrale ontwerp van de 
diffuser vult elke ruimte aan.

• Oplaadbare batterij, zodat je je geen zorgen hoeft te 
maken over het vinden van een stopcontact in de buurt

• Aanpasbare output - vier uur ononderbroken en  
tot acht uur intermitterende afgifte

• Verantwoord gecreëerd, met  
milieuvriendelijke materialen

dōTERRA LUMO™ DIFFUSER 

Transformeer elke ruimte in een rustige of verkwikkende 
omgeving door CPTG™ essentiële oliën te verstuiven met 
een speciale, op de natuur geïnspireerde, ultrasonische 
diffuser. Inclusief dōTERRA Serenity™ Rustgevende Blend. 

• Zeven lichtkleuropties
• Op maat in te stellen: 2 of 5 uur continu, 10 uur 

onderbroken (4 minuten aan/4 minuten uit)
• Bereik tot 50 m2

dōTERRA PETAL™ 2.0 DIFFUSER  
De dōTERRA Petal™ Diffuser is een kleine, 
gebruiksvriendelijke diffuser die een scala aan 
voordelen oplevert. Deze handige diffuser is stabiel, 
licht en gebruiksvriendelijk.

• 2 en 6 uur continu en 12 uur met tussenpozen (5 minuten 
aan, 5 minuten uit) diffuser-instellingen

• Optioneel LED-licht
• Ultrafijne nevel reikt tot 33 m2

dōTERRA ROAM™ DIFFUSER  NIEUW!

De buitenkant van de dōTERRA Roam™ Diffuser is 
gemaakt van natuurlijke, gepolijste steen, waardoor elke 
diffuser uniek is. De rest van de diffuser is gemaakt van 
een milieuvriendelijke, gerecyclede hars, wat bijdraagt 
aan z'n eenvoudige, natuurlijke schoonheid. 

• Opties met snoer- en batterijvoeding (oplaadstation 
voor batterijen inbegrepen) 

• Omvat zowel continue als intermitterende  
(5 minuten AAN, 5 minuten UIT) uitvoer 

• Vernevelt zacht een ruimte tot 25 m2 en heeft een 
watercapaciteit van 100 ml
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dōTERRA 
BABY 
De producten van dōTERRA Baby zijn een veilige en effectieve manier om het zachte haar en de tere huid 
van je baby te verzorgen. Onze producten zijn specifiek geformuleerd voor jouw baby.
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dōTERRA BABY LUIERCRÈME  
60 g

Veilig en effectief, dōTERRA Baby Luiercrème is 
gemakkelijk aan te brengen op de delicate huid en 
helpt bij het behandelen en voorkomen van 
luieruitslag. dōTERRA Baby Luiercrème met een 
unieke blend van CPTG™ Lavendel, Wortelzaad en 
Tea Tree essentiële oliën helpt de huid te kalmeren 
en gezond te houden. Bovendien hydrateert de rijke 
Muyao Sheaboter, waardoor de huid zacht en glad 
aanvoelt. Bescherm je kleintje met deze zachte 
crème die speciaal ontworpen is voor de tere huid 
van je baby.

• CPTG Lavendel, Wortelzaad en Tea Tree essentiële 
oliën helpen de huid te kalmeren en gezond te houden

• Wordt gemakkelijk door de delicate huid 
opgenomen en helpt bij het behandelen en 
voorkomen van luieruitslag

• Zorgvuldig ontworpen voor de gevoelige huid  
van de baby

dōTERRA BABY HAAR- EN  
BODY WASH  
295 ml

dōTERRA Baby Haar- en Body Wash is een 
veilige, effectieve manier om je baby te wassen 
van het hoofdje tot aan de kleine teentjes. Deze 
schuimende, niet-prikkende zeep combineert 
simpele, milde ingrediënten. Een kalmerende blend 
van vanille-extract met CPTG™ Lavender en Roman 
Chamomile essentiële oliën laat baby's, peuters 
en zelfs grote kinderen ruiken naar die lichte, 
newborn-geur. dōTERRA Baby Haar & Body Wash 
is ontworpen met een handige, gemakkelijk te 
gebruiken pomp voor een moeiteloos en eenvoudig 
bad, zodat je meer tijd hebt om je te focussen op 
het spetteren in de badkuip met je kleintje.

• Bevat een kalmerende blend van vanille-extract met 
CPTG essentiële oliën Lavendel en Romeinse Kamille 

• Simpele, milde ingrediënten
• Traanvrij



dōTERRA 
DEODORANT
dōTERRA ontwikkelde specifieke, veilige en effectieve deodorants die je helpen de hitte te verslaan en de hele 
dag fris te blijven. Spelen met de kinderen, rennen om een bus te halen, of trainen voor die halve marathon werd 
net iets makkelijker.
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dōTERRA DEODORANT  
MET dōTERRA BALANCE™ 
75 g

Onze deodorant met dōTERRA Balance™ Essentiële 
Olie combineert bakingsoda om actief te 
beschermen tegen geurtjes met tapioca om vocht te 
absorberen voor een langdurige frisheid.

• Bevat CPTG™ essentiële oliën van Spar, Ho-blad, 
Wierook, Blauw Boerenwormkruid, Blauwe 
Kamille en Osmanthus

• Tapiocazetmeel helpt bij het absorberen van 
okselvocht, waardoor je je de hele dag fris  
en droog voelt

• Baking soda helpt geuren te neutraliseren  
en te voorkomen

dōTERRA DEODORANT  
MET CITRUS BLISS™ 
75 g

Onze deodorant met Citrus Bliss™ is voorzien van 
een gepatenteerde blend van essentiële oliën, 
gecombineerd met baking soda om actief te 
beschermen tegen geurtjes, terwijl tapioca vocht 
absorbeert voor een langdurige frisheid. 

• Bevat CPTG™ essentiële olie van Wilde Sinaasappel, 
Citroen, Grapefruit, Limoen, Mandarijn, Tangerine, 
Clementine en Bergamot

• Tapiocazetmeel helpt bij het absorberen van 
okselvocht, waardoor je je de hele dag fris  
en droog voelt

• Baking soda helpt geuren te neutraliseren  
en te voorkomen

dōTERRA DEODORANT  
MET DOUGLAS SPAR EN  
GRIEKSE SINAASAPPEL  
75 g

Deze milde deodorant bevat dōTERRA CPTG™ 
Douglas Spar en Griekse Sinaasappel essentiële oliën. 
Deze essentiële oliën worden ook gecombineerd met 
magnesium, dat helpt om actief te beschermen tegen 
geurtjes, en tapioca, dat helpt om vocht te 
absorberen voor een langdurige frisheid.

• Bevat CPTG Douglas Spar en Griekse Sinaasappel 
essentiële oliën die helpen om een positieve, energieke 
stemming te bevorderen gedurende de dag

• Tapiocazetmeel helpt bij het absorberen van 
okselvocht, waardoor je je de hele dag fris  
en droog voelt

• Magnesium kan beschermen tegen geuren
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VEGGIECAPSULES 
160 capsules

Stel je eigen essentiële oliesupplementen 
samen met vegetarische capsules die snel 
en makkelijk oplossen

• Vrij van conserveermiddelen, gelatine, 
tarwe, suiker, zetmeel, zuivel- en 
dierlijke producten

• Gemaakt van inerte plantaardige 
ingrediënten

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

GEFRACTIONEERDE  
KOKOSOLIE 
115 ml

Ideaal om te combineren met essentiële 
oliën voor gebruik op de huid.

• Vederlicht en verzachtend
• Volledig oplosbaar in alle essentiële  

oliën; geurloos, kleurloos en laat geen 
vlekken achter

dōTERRA SPA  
HAND EN BODYLOTION LOTION 
200 ml

Verwen je huid met dōTERRA SPA Hand- en 
Bodylotion– een lichte, niet-vette formule met 
Jojoba- en Macadamiapitoliën, Murumuru- en 
Cupuassuzaadboters, en verzorgende plantenextracten.

• Combineer eenvoudig met jouw favoriete essentiële 
olie voor een persoonlijke aromatische beleving 

• Zonnebloem- en macadamiapitoliën staan 
bekend om hun geweldige hydraterende 
eigenschappen en vermogen om de vochtbalans 
in de huid op peil te houden 

ESSENTIEEL GEBRUIK
De voordelen van CPTG™ essentiële oliën kunnen worden ervaren door middel verschillende gebruiksmethoden. 
dōTERRA helpt de verschillende opties voor het gebruik van essentiële oliën in hun verschillende vormen te 
vergemakkelijken door kwaliteitsproducten te leveren die traditionele en historische toepassingen volgen, maar 
ook moderne toepassingen zoals state-of-the-art diffusers. Het gebruik van verschillende applicatiemethoden 
kan bij elke olie een unieke en opwindende ervaring bieden. Zorg ervoor dat je de gebruiksaanbevelingen opvolgt 
om een veilige toepassing te garanderen.

dōTERRA SPA HAND EN BODYLOTION 
LOTION 3 STUKS PER VERPAKKING 
drie 200 ml tubes

ESSENTIEEL GEBRUIK



CORRECT-X™ 
ESSENTIËLE ZALF 
15 ml

Correct-X™ is een multifunctionele, 
natuurlijke zalf die de huid helpt te 
kalmeren en schoon te houden terwijl 
deze herstelt. De zalf is vrij van petroleum 
en conserveringsmiddelen, trekt snel in, 
en is zacht en niet-irriterend, ideaal voor 
de gevoelige huid. 

• Veilig en gemakkelijk te gebruiken 
• Met CPTG™ essentiële oliën van 

Wierook, Helichrysum, Tea Tree, 
Cederhout en Lavendel

PERSOONLIJKE VERZORGING
dōTERRA helpt gebruikers veelvoorkomende problemen aan te pakken en biedt tegelijkertijd een ervaring 
in persoonlijke lichaamsverzorging door het gebruik van essentiële oliën. Elk dōTERRA product streeft naar 
het verzorgen van de huid en om het voor gebruikers makkelijker te maken om hun doelen te bereiken.

GEMBERPASTILLES   
30 pastilles

dōTERRA Gemberpastilles bieden de 
voordelen van CPTG™ Ginger essentiële 
olie in een handige, natuurlijke pastille. 
De zoete, pittige smaak van Gember is 
gemengd met een scheutje Citroen 
essentiële olie om het rijke palet van de 
pastille een boost te geven. 

• Handige, smakelijke pastille
• Met de voordelen van de essentiële 

oliën Citroen en Gember
• Gemakkelijk om bij de hand te hebben 

tijdens het reizen of als je het het 
meest nodig hebt
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dōTERRA AIR™ PRODUCTEN
Diep ademhalen is reinigend, bevrijdend en verkwikkend. Het verheft onze geest en geeft ons lichaam energie. 
Het is de essentie van het leven, de geruststelling van vitaliteit. De opmerkelijke blend van essentiële oliën in de 
dōTERRA Air™ blend helpt om het gevoel van heldere luchtwegen en een gemakkelijke ademhaling te behouden, 
waardoor je je het hele jaar door comfortabel voelt. 



dōTERRA AIR™
ESSENTIËLE OLIE BLEND 
15 ml

Bij gebruik op de huid heeft deze muntachtige, 
frisse blend een kalmerend en verzachtend effect. 
dōTERRA Air™ is verrijkt met een combinatie van 
oliën die bijdragen aan de verkoeling en 
verkwikking van je lichaam en een gevoel van vrije 
ademhaling te bevorderen. 

• Voegt essentiële oliën van Laurierblad, Pepermunt, 
Eucalyptus, Theeboom, Citroen, Ravensara en 
Kardemom samen

• Kan de effecten van seizoensgebonden klachten 
helpen minimaliseren

• Bevordert een goede nachtrust

Zie pagina 20 voor dōTERRA Air Touch 

dōTERRA AIR™ PASTILLES 
30 pastille

De voordelen van de geselecteerde CPTG™ 
essentiële oliën van de dōTERRA Air™ blend zijn te 
vinden in deze handige en heerlijk smakende pastille. 

• Gepatenteerde blend met Citroen, Pepermunt, 
Eucalyptus, Tijm, Melisse en Kardemom 

• Gebruik als een snel, knoei-vrij alternatief voor de 
dōTERRA Air blend

• Bewaar ze binnen handbereik in je hand- of reistas 
voor specifieke ondersteuning onderweg

dōTERRA AIR™ VAPOR STICK 
12,5 g

Geniet van de handige, snelle absorptie en het 
soepele aanbrengen met de dōTERRA Air™ Vapor 
Stick. Door de unieke aanbrengmethode van 
dōTERRA Air essentiële olie blend kun je ‘m altijd 
en overal gebruiken. 

• Biedt een verkwikkende geur 
• Heeft een verkoelend, verzachtend effect op de huid
• Snel en gemakkelijk aan te brengen
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DEEP BLUE™ PRODUCTEN
De verzachtende combinatie van de essentiële oliën van CPTG Certified Pure Tested Grade™ Wintergroen, 
Kamfer, Pepermunt, Ylang Ylang, Helichrysum, Blauw Boerenwormkruid, Blauwe Kamille en Osmanthus 
vormen de gepatenteerde blend van Deep Blue™. Deep Blue is verkrijgbaar als crème, in een roller en als 
supplement en biedt verzachtende effecten en doelgerichte ondersteuning.

DEEP BLUE PRODUCTEN



DEEP BLUE RUB™
KALMERENDE LOTION
120 ml

Deep Blue Rub™, gemengd met de Deep Blue 
Kalmerende Blend, is een favoriet voor sporters.

• Samengesteld met de gepatenteerde Deep Blue blend 
van essentiële oliën en andere krachtige ingrediënten

• Ontworpen om probleemgebieden te kalmeren, te 
ontspannen en op een natuurlijk wijze te verlichten

• Gemengd in een basis van hydraterende ingrediënten 
die je huid zacht maakt zonder een vettig gevoel 
achter te laten

DEEP BLUE RUB™ MONSTERS 
tien 2 ml zakjes

Ontvang de doelgerichte voordelen van Deep Blue Rub™ 
in een handig doosje met 10 proefzakjes. Ideaal voor het 
uitdelen van de verzachtende kracht bij 
sportevenementen, fitness of onderweg.

• Geformuleerd met de Deep Blue Kalmerende Blend
• Makkelijk om uit te delen en handig voor onderweg

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™
60 plantaardige capsules

Het krachtige voedingssupplement helpt het gunstige 
effect dat de Deep Blue™ productlijn op de huid heeft 
aan te vullen.

• Kan in combinatie met Deep Blue Rub of Deep Blue 
Kalmerende Blend

• Bevat gepatenteerde, gestandaardiseerde extracten 
van Gember, Curcumine, Resveratrol en andere 
polyfenolen om te kalmeren en te verzachten 

DEEP BLUE™  BEST VERKOCHTE PRODUCTEN

KALMERENDE BLEND
5 ml | 10 ml roller

Deep Blue™, een synergetische blend van CPTG™ 
essentiële oliën, biedt een warme sensatie met een 
tinteling als deze op de huid wordt aangebracht.

• Bevat essentiële oliën van Wintergroen, Kamfer, 
Pepermunt, Blauw Boerenwormkruid, Duitse Kamille, 
Ylang Ylang, Helichrysum en Osmanthus

• Breng aan als onderdeel van een verzachtende 
(sport) massage

Zie pagina 18 voor Deep Blue Touch 
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dōTERRA SERENITY™ PRODUCTEN
dōTERRA Serenity™ is een vredige blend van essentiële oliën die een kalmerend en ontspannend effect bieden. De 
effecten van deze serene blend kun je direct voelen en geeft je een zalig gevoel van rust. dōTERRA Serenity combineert 
essentiële oliën die bekend staan om hun vermogen gevoelens van angst te verminderen en emoties te kalmeren.



dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS
RUSTGEVEND COMPLEX
60 plantaardige softgels

Met dōTERRA Serenity™ Softgels kan je op een eenvoudige 
manier de voordelen van dōTERRA Serenity Rustgevende Blend 
ervaren. Het is een unieke combinatie van de goed onderzochte 
positieve effecten van Lavendel essentiële olie en L-Theanine 
met citroenmelisse, passiebloem- en kamille-extracten, in een 
plantaardige softgel.

• Plantaardige softgel
• Profiteer eenvoudig van de positieve effecten van dōTERRA 

Serenity Rustgevende Blend in een handige softgel

SERENITY COMBINATIEVERPAKKING 
15 ml flesje en 1 potje softgels

dōTERRA SERENITY™
RUSTGEVENDE BLEND
15 ml

dōTERRA Serenity™ helpt om emoties te kalmeren terwijl het 
een gevoel van vrede en welzijn creëert. 

• Met Lavendel, Cederhout, Ho Hout, Ylang Ylang, Marjolein, 
Romeinse Kamille, Vetiver, Vanille-extract, Hawaïaans Sandelhout 

• Bevordert een rustgevende omgeving en een gevoel  
van ontspanning

• Zodra je deze blend op je huid aanbrengt, kan je het een 
direct gevoel van rust geven
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ON GUARD™ PRODUCTEN
On Guard™ is een van de populairste en meest veelzijdige essentiële olie blends van dōTERRA. De 
gepatenteerde blend van essentiële oliën van Wilde Sinaasappel, Kruidnagel, Kaneel, Eucalyptus en 
Rozemarijn vormt een actief component in een eerste verdedigingslinie voor bescherming van je huis en 
lichaam. De On Guard blend is verwerkt in verschillende dōTERRA producten om je op meerdere manieren 
te laten profiteren van de krachtige voordelen.

ON GUARD™  
MONDSPOELMIDDEL   
473 ml

De krachtige eigenschappen van On Guard™ 
– een gepatenteerde CPTG™ essentiële 
olieblend – combineren de voordelen van 
Wilde Sinaasappel, Kruidnagel, Kaneel, 
Eucalyptus, Rozemarijn en Mirre en 
ondersteunen de mondhygiëne. 

• Gepatenteerde On Guard essentiële 
olieblend van Wilde Sinaasappel, 
Kruidnagel, Kaneel, Eucalyptus, Rozemarijn 
en Mirre zorgt voor reiniging van de mond

• Miswakextract helpt schone tanden te 
behouden door een teveel aan plak  
te verminderen

• Gebruik On Guard Mondspoelmiddel voor 
schone tanden en tandvlees

ON GUARD™  
REINIGENDE HANDSPRAY   
27 ml

On Guard™ Reinigende Handspray zuivert de 
handen met zijn reinigende werking op de huid 
door middel van een extreem fijne, 
sneldrogende mist. Dit is een handige spray die 
perfect is voor op reis, op school, op het werk 
en voor gezinnen die onderweg zijn.

• Verrijkt met vochtinbrengend appelextract
• On Guard essentiële oliemengeling geeft 

een verkwikkende, kruidige citrusgeur
• Spray tijdens het reizen op de armleuningen 

van de luchtvaartmaatschappij en  
de dienbladtafels

• Vernevel yogamatten en andere 
fitnessapparatuur voor gebruik om het 
oppervlak te zuiveren

ON GUARD PRODUCTEN



ON GUARD™ PASTILLES 
30 pastilles

Geniet van het gemak van deze keelpastilles  
met een geweldige smaak.

• Handige, smakelijke pastille
• Met On Guard™ Essentiële Olie Blend
• Met natuurlijke, biologische rietsuiker  

en bruine rijstsiroop

ON GUARD™ TANDPASTA 
113 g

Behoud van gezonde tanden met het extra 
voordeel van On Guard™ Essentiële Olie Blend. 

• Fluoridevrije formule 
• Pepermunt essentiële olie zorgt samen met de 

On Guard gepatenteerde blend voor een frisse 
adem met een kaneel-munt smaak

 
ON GUARD™  
TANDPASTA MONSTERS 
tien monsters, 2 g per stuk

ON GUARD™  BEST VERKOCHTE PRODUCTEN  
ESSENTIELE OLIE BLEND 
15 ml

On Guard™ is een van de meest populaire blends 
van dōTERRA, en een musthave vanwege zijn 
ongelooflijke voordelen.

Zie pagina 21 voor On Guard Touch 

ON GUARD™+ SOFTGELS 
60 plantaardige softgels

On Guard™+ Softgels combineert de gepatenteerde 
blend van On Guard essentiële olie met  
Zwarte Peper, Oregano en Melisse.

ON GUARD™ GECONCENTREERD 
SCHOONMAAKMIDDEL 
355 ml

On Guard™ Geconcentreerd Schoonmaakmiddel is 
een essentieel onderdeel in elk huishouden en 
verrijkt met On Guard Essentiële Olie Blend. 

• Zonder toegevoegde conserveermiddelen, wat 
bijdraagt aan een effectief huishoudelijk 
schoonmaakmiddel

• Combineert plantaardige derivaten met On Guard 
Essentiële Olie Blend 

ON GUARD™ PARELS 
125 parels

On Guard™ Parels zijn een makkelijke en smaakvolle 
manier om de natuurlijke afweer van jouw 
immuunsysteem te ondersteunen. Wilde 
Sinaasappel, Kruidnagel, Eucalyptus en Rozemarijn 
combineren in kleine, plantaardige parels die in je 
mond oplossen.

• Biedt een handige manier om de unieke voordelen 
van On Guard Essentiële Olie Blend te verkrijgen 

• Smaakvolle dosis van essentiële oliën van  
Wilde Sinaasappel, Kruidnagel, Kaneel, 
Eucalyptus en Rozemarijn

ON GUARD™ WASMIDDEL 
947 ml

On Guard™ Wasmiddel is een ultrageconcentreerd 
6X wasmiddel dat gebruik maakt van de kracht van 
On Guard Beschermende Blend en biologische 
enzymen om vlekken te verwijderen, en zorgt voor 
verbluffend schone kleding. 

• Bevat 10 ml On Guard essentiële olie 
• Een unieke blend van enzymen op basis van 

natuurlijke ingrediënten
• 64 wassen per fles 

ON GUARD™  
SCHUIMENDE HANDZEEP 
473 ml

On Guard™ Schuimende Handzeep reinigt je 
handen en het verkwikkende aroma van essentiële 
oliën laten ze citroenfris ruiken. 

• Handig verpakt in een 473 ml flesje dat 237 ml 
schuimende dispensers vult 

• Geformuleerd met de unieke On Guard 
Essentiële Olie Blend 

 
ON GUARD™ SCHUIMENDE 
HANDZEEP MET 2 POMPJES 
473 ml handzeep, 2 pompjes

 
ENKELE NAVULLING 
473 ml handzeep

 
DUBBELPAK NAVULLING 
twee keer 473 ml handzeep
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Gezonde, stralende huid met
dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ is een exclusieve collectie van natuurlijke huidverzorgingsproducten die de huid voeden, hydrateren 
en zichtbare tekenen van veroudering helpen verminderen. De geavanceerde plantentechnologie die in Veráge 
wordt gebruikt, bevordert een optimale lipidenbalans - dezelfde balans die ook in een gezonde, jeugdig uitziende 
huid wordt aangetroffen. Elk product is samengesteld uit echte geschenken van de aarde: voedende 
plantenextracten, zuivere en krachtige CPTG™ essentiële oliën en geselecteerde, natuurlijke ingrediënten. De 
dōTERRA Veráge Skin Care Collection biedt resultaten die je kunt zien en voelen.

HUIDVERZORGING



VERÁGE™ REINIGER 
60 ml

Veráge™ Reiniger zorgt voor een schone en 
zacht aanvoelende huid, terwijl het frisse, 
kruidachtige aroma de zintuigen stimuleert.

• Wilde Sinaasappel en Basilicum staan alom 
bekend om hun reinigende eigenschappen

• Tea Tree Oil staat bekend om zijn reinigende  
en verjongende werking op de huid

VERÁGE™ TONER 
50 ml

De Veráge™ Toner combineert CPTG™ essentiële 
oliën met voedende plantenextracten om de 
verschijning van een strakkere, getonifieerde en 
gladde huid te bevorderen - altijd en overal. 

• Verfris en bereidt de huid voor met behulp van de 
gecombineerde effecten van CPTG essentiële oliën 
en plantenextracten die zorgen voor een strakke, 
stevige en gladde huid

• De toner vormt de tweede stap in het Veráge 
Huidverzorgingsritueel en bereidt de huid voor op 
de rijke verzachtende bestanddelen van het Veráge 
Hydraterend Serum en de Veráge Vochtinbrenger

• Handige spray

VERÁGE™ IMMORTELLE 
HYDRATING SERUM 
15 ml

Ervaar het verjongende effect van Veráge™ 
Immortelle Hydraterend Serum. Deze krachtige 
formule combineert CPTG™ essentiële oliën met 
gespecialiseerde planttechnologieën om een 
optimale lipidebalans te bevorderen voor een 
jonger uitziende huid.

• Met de CPTG essentiële oliën uit de populaire 
dōTERRA Salubelle™ blend voor een stralende huid

• Het lipidencomplex gaat verder dan een doorsnee 
vochtinbrengende crème omdat er lipiden 
gebruikt worden die lijken op de lipiden die van 
nature in de jeugdige huid voorkomen

VERÁGE™ VOCHTINBRENGER 
30 ml

Veráge™ Vochtinbrenger combineert CPTG™ 
essentiële oliën uit Geranium en Jeneverbes  
met absoluten uit Jasmijn en Duindoorn en 
plantenextracten om een diepe hydratatie  
en voeding van de huid te bevorderen en is  
geschikt voor alle huidtypen. 

• Duindoorn en sheabutter zorgen voor een 
gevoede en gladde huid

VERÁGE™ 
HUIDVERZORGINGSCOLLECTIE 
Een collectie van Veráge™ Reiniger, Toner, Immortelle 
Hydraterend Serum en Vochtinbrenger voor een 
mooie, gezonde huid.

KLINISCH ONDERSTEUNDE VOORDELEN VAN 
DE VERÁGE-INGREDIËNTEN
•  Maakt de huidtextuur glad 

•   Vermindert het verschijnen van oneffenheden

•  Help bij het bevorderen van een jeugdig uitziende huid

•  Minimaliseert de porievorming 

•  Egaliseert de teint 
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YARROW|POM PRODUCTEN
De synergie van Duizendblad essentiële olie en koudgeperste Granaatappelzaadolie is de nieuwe standaard 
voor een vitale, stralende huid. Duizendblad essentiële olie en Granaatappelzaadolie vormen de basis van de 
dōTERRA Yarrow|Pom collection: Yarrow|Pom Actief Botanisch Duo en Yarrow|Pom Vernieuwd Bodyserum. 
Onze Yarrow|Pom producten zijn echt impactvol en leveren een krachtige botanische kijk op algeheel welzijn. 
Deze wetenschappelijk ontwikkelde productlijn is revolutionair; een frisse kijk op schoonheid.

HUIDVERZORGING
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YARROW|POM 
ACTIEF BOTANISCH DUO
30 ml

Yarrow|Pom is een vakkundig vervaardigde, 
gepatenteerde blend van essentiële olie van 
Duizendblad en koudgeperste Granaatappelzaadolie, 
ontworpen om uw huid te kalmeren en een kalmerend 
effect te hebben op emoties gedurende de dag.

• Gebruik als onderdeel van je huidverzorgingsroutine 
voor een jonge, gezond uitziende huid te bevorderen 
of de verschijning van oneffenheden te verminderen

• Voeg toe aan je moisturiser voor extra 
hydraterende voordelen

• Om een verzachtende massage-ervaring te creëren

YARROW|POM  
BODY VERNIEUWEND SERUM
100 ml

Yarrow|Pom Body Vernieuwend Serum is een 
luxueus, zijdezacht serum met krachtige bioactieve 
bestanddelen en huidbeschermende proteïnen om 
je de beste huidverzorging te bieden. Duizendblad 
essentiële olie en koudgeperste Granaatappelzaadolie 
werken synergetisch om een gezond uitziende huid 
te bevorderen. Andere essentiële oliën van CPTG™ 
in dit serum zijn Roomse kamille, Yuzu, Pepermunt 
en Cananga. Jojoba-, zonnebloem-, druivenpit- 
en arganolie zorgen voor diepe hydraterende 
voordelen. Bovendien kunnen Koffiezaadextract en 
Granaatappelesters helpen om de helderheid van 
de huid te verbeteren en het uiterlijk van de huid te 
verbeteren voor een levendige, van top-tot-teen-glans.

• Duizendblad essentiële olie bevordert de huid om er 
gezond uit te zien

• Jojoba-, Zonnebloem-, Avocado-, Druivenpit- en 
Arganolie verhogen de hydratatie van de huid

• Koffiezaadextract is een huidverzorgingsmiddel en 
helpt de huid er gladder uit te laten zien

• Yarrow|Pom Body Vernieuwend Serum zit vol met 
krachtige bioactieve stoffen



GEZICHTSREINIGER 
118 ml

dōTERRA Essential Skin Care Gezichtsreiniger 
is bedoeld voor dagelijks gebruik (‘s morgens 
en ‘s avonds) en helpt de huid schoon en zuiver 
te houden. De natuurlijke, reinigende 
eigenschappen van Sodium Cocoyl Isethionate 
en stearinezuur wassen onzuiverheden op 
milde wijze weg, zodat de huid er schoon, fris 
en glad uitziet. Deze reiniger bevat verder 
CPTG™ essentiële oliën uit Tea Tree en 
Pepermunt, die bekend staan om hun 
verfrissende aroma en ervoor zorgen  
dat je gezichtsverzorgingsritueel  
nog aangenamer wordt.

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essentiële Skin Care is een collectie van huidverzorgingsproducten die ontworpen zijn om je huid 
jong, gezond en mooi te houden door het maximaliseren van de kracht van zorgvuldig geselecteerde CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën in combinatie met geavanceerde ingrediëntentechnologieën en 
natuurlijke extracten in elk product. Pak de zichtbare tekenen van veroudering aan en voorkom toekomstige 
tekenen van ouder worden met dōTERRA Essential Skin Care.

VERKWIKKENDE SCRUB 
70 g

Verfris en vernieuw je huid met dōTERRA 
Verkwikkende Scrub. De Verkwikkende  
Scrub maakt deel uit van onze Essentiële 
Huidverzorgingslijn en bevat essentiële 
CPTG™-oliën van Grapefruit en Pepermunt  
voor een verfrissende aromatische ervaring. 
Jojoba-esters, die ook zijn toegevoegd aan de 
Verkwikkende Scrub, polijsten je huid terwijl 
plantaardige extracten uit Tangor, Jasmijn en 
Grote Klis bijdragen aan een gelijkmatige en 
gehydrateerde huid.

GLADMAKEND SERUM 
30 ml

dōTERRA Gladmakend Serum, met CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën 
van Wierook, Hawaiiaans Sandelhout en  
Mirre, is wetenschappelijk ontwikkeld om de 
hydratatie van de huid te bevorderen en 
oneffenheden van de huid te verminderen.  
Het Gladmakend Serum verstevigt en verzacht 
de huid met natuurlijke extracten en andere 
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze je 
een stevigere en jonger uitziende huid geven.

HUIDVERZORGING



PORIE VERMINDERENDE TONER 
118 ml

De dōTERRA Porie Verminderende Toner 
is speciaal ontwikkeld om de zichtbaarheid 
van poriën te verminderen en bevat CPTG™ 
essentiële oliën uit van Lavendel, Ylang Ylang 
en Duitse Kamille die de huid kalmeren. 
Innovatieve fruit- en plantenextracten 
versterken en balanceren bovendien de huid, 
vergroten de hydratatie en zorgen voor een 
gezond uitziende teint.

VOCHTINBRENGENDE CRÈME 
TEGEN VEROUDERING 
50 ml

Wat je leeftijd ook is, het is altijd belangrijk 
om je huid te verzorgen, en de dōTERRA 
Vochtinbrengende Crème tegen veroudering 
helpt je daarbij. Deze crème combineert 
geavanceerde ingrediënten met CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën 
uit Lavendel, Jasmijn, Geranium en Wierook. 
Samen geven deze ingrediënten je het gevoel 
van een zachte, gezonde huid.

GEL VOOR EEN  
STRALENDE HUID 
30 ml

CPTG™ essentiële oliën van FCF 
(furocoumarine vrij) Bergamot, Jeneverbes 
en Melisse gecombineerd met natuurlijke 
extracten, vitamines en geavanceerde 
ingrediënttechnologiën om de huid te laten 
stralen en te egaliseren. dōTERRA Gel Voor 
Een Stralende Huid is een zachte, effectieve 
manier om de huid zichtbaar te laten stralen 
door de zichtbaarheid van donkere vlekjes 
en hyperpigmentatie te verminderen zonder 
de schadelijke chemicaliën die in andere 
producten voor een stralende huid worden 
gebruikt. Kan op het hele gezicht of alleen op 
de donkere vlekjes worden gebruikt.

OOGCRÈME TEGEN 
VEROUDERING 
15 ml

dōTERRA Oogcrème tegen veroudering 
combineert klinisch bewezen ingrediënten met 
CPTG™ essentiële oliën uit Wierook, Ylang Ylang 
en Blauw Boerenwormkruid om de tekenen van 
veroudering van de gevoelige huid rond de ogen 
aan te pakken en daarmee de verschijning van 
fijne lijntjes en rimpels die in de loop der tijd 
ontstaan te verminderen. Deze innovatieve 
formule hydrateert en verbetert de stevigheid en 
teint van de huid. Het unieke, stalen balletje in 
de applicator verkoelt en verzacht de huid onder 
de ogen en vermindert wallen door de crème 
zachtjes aan te brengen op de plekken die 
aandacht nodig hebben.

HYDRATERENDE CRÈME 
48 g

Dit is de intensieve hydratatie waar je huid zo 
lang op heeft gewacht: dōTERRA’s 
Hydraterende Crème zit boordevol 
verzachtende ingrediënten die je huid intens 
hydrateren en voeden. Onze Hydraterende 
Crème vermindert onzuiverheden, draagt bij 
aan de vernieuwing van je huidbarrière 
waardoor je huid er jonger uitziet, en de rijke 
formule biedt overweldigende hydratatie 
zonder een vet laagje achter te laten. 
Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 
zorgen voor een jonger uitziende huid en 
helpen de zichtbare tekens van veroudering 
tegen te gaan. Breng overdag en voor het 
slapen gaan aan op je huid.

SALUBELLE™  
BEAUTY BLEND 
10 ml roller

Deze gepatenteerde blend combineert 
zeldzame essentiële oliën die al eeuwenlang 
worden gebruikt om hun mooimakende 
eigenschappen. Salubelle™ Beauty Blend is 
ontwikkeld om de huid te ondersteunen en 
daarnaast factoren die bijdragen aan de 
aanblik van huidveroudering te verminderen. 
Deze unieke essentiële oliën zijn vakkundig 
geselecteerd om de huid ten goede te 
komen. Dankzij de handige roller is de 
Salubelle blend makkelijk aan te brengen  
op gezicht, nek en decolleté. 

• Helpt oneffenheden te verminderen
• Bevordert een jonger uitziende huid
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dōTERRA HD CLEAR™

HD Clear™ is een driestappensysteem dat synergetisch werkt. Elk product volgt elkaar op om de huid 
grondig te reinigen en te zuiveren, om uiteindelijk een optimale hydratatie en een gebalanceerd vochtniveau 
te bereiken. HD Clear is gemaakt met pure plantenextracten. De ingrediënten zijn zacht en kalmerend voor 
de huid, maar toch zeer krachtig en effectief. Door HD Clear elke dag te gebruiken, help je oneffenheden 
te verminderen, bevorder je een egale, gezonde teint en kalmeer je de huid. HD Clear biedt een natuurlijke 
oplossing voor een problematische huid bij alle leeftijden.

HUIDVERZORGING



HD CLEAR™  
BLEND VOOR OP DE HUID  
10 ml roller

HD Clear™ Blend voor op de huid bevordert een 
gave, gladde huid voor alle leeftijden. Deze 
formule bevat Zwarte Komijnzaadolie en CPTG™ 
essentiële oliën en kan op specifieke plekken van 
het gezicht en het lichaam aangebracht worden. 

• Een unieke blend van Zwarte Komijnzaadolie 
en CPTG essentiële oliën van Ho Wood, Tea 
Tree, Eucalyptus, Geranium en Litsea 

• Bevordert een frisse teint, waardoor de 
huid glad en schoon aanvoelt

HD CLEAR™  
SCHUIMENDE GEZICHTSZEEP 
50 ml

Ontdek de perfecte oplossing voor de 
probleemhuid voor alle leeftijden met de  
HD Clear™ Schuimende Gezichtszeep.

• Tea Tree olie draagt bij aan een zuivere huid
• Een gespecialiseerd algenextract helpt de 

huid te hydrateren

HD CLEAR™ GEZICHTSLOTION 
50 ml 
HD Clear™ Gezichtslotion is een lichte, 
niet-vette moisturiser die snel intrekt en 
zorgt voor een langdurig zuivere huid. Deze 
gepatenteerde formule, vervaardigd met 
plantenextracten en CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ essentiële oliën, verbetert de 
huidtextuur, biedt optimale hydratatie en 
bevordert een gave huid.

• Bevat een unieke blend van Zwarte 
Komijnzaadolie en CPTG essentiële oliën 
van Ho Wood, Tea Tree, Eucalyptus, 
Geranium en Litsea 

• Natuurlijk afgeleide aminozuren werken 
aan de verbetering van de huidstructuur

HD CLEAR™ KIT 

Deze set bevat HD Clear™ Schuimende 
Gezichtszeep, Blend Voor Op De Huid en 
Gezichtslotion voor een mooie,  
evenwichtige huid.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA is een productlijn met essentiële oliën die een aromatische spa-beleving voor thuis bieden. 
Elk product is zorgvuldig geformuleerd met natuurlijke ingrediënten voor een zachte, gladde en frisse huid 
de hele dag lang.

VOCHTINBRENGENDE BADZEEP 
113 g

De dōTERRA SPA Vochtinbrengende Badzeep geeft een uniek gevoel, 
schuim, aroma en reinigende beleving. Beleef een luxe, reinigende, 
aromatische spa-ervaring met dōTERRA's natuurlijke, originele badzeep. 

• Bergamot essentiële olie zuivert en verzacht de huid
• Grapefruit heeft een verkwikkende geur voor een positief humeur
• Jojobazaadolie biedt diepe hydratatie
• Bewaar naast het bad voor direct gebruik

Ook verkrijgbaar in verpakking van 3

CITRUS BLISS™ VERKWIKKENDE BADZEEP   
113 g

Citrus Bliss™ Verkwikkende Badzeep creëert een opbeurende, zuiverende 
ervaring en geeft een stimulerende boost aan je dagelijkse routine. De 
unieke, gepatenteerde essentiële olieblend van Citrus Bliss zorgt voor een 
verheffende geur. 

• Geformuleerd met Citrus Bliss Verkwikkende Blend van Wilde 
Sinaasappel, Citroen, Grapefruit, Mandarijn, Bergamot, Tangerine en 
Clementine om je te helpen ontspannen en je stemming te verbeteren 

• Exfoliërende zonnebloemwasparels en sinaasappelschilpoeder 
verzachten, egaliseren en stimuleren verjonging van de huid op 
natuurlijke wijze 

• Plantaardige glycerine hydrateert de huid, helpt de vochtbalans te 
behouden en zorgt voor soepel aanbrengen van zacht zeepschuim

Ook verkrijgbaar in verpakking van 3

dōTERRA SERENITY™ BADZEEP   
113 g

De dōTERRA SPA Serenity Badzeep biedt een uniek gevoel, schuim, 
aroma en reinigende beleving. Deze zeep met het kalmerende en 
ontspannende aroma van onze dōTERRA Serenity™ Rustgevende Blend 
geeft je een moment van hemelse rust. 

• dōTERRA Serenity Essentiële Olie blend zorgt voor een  
rustgevende omgeving

• Jojobapitolie staat bekend om z'n snel absorberende werking en vermogen 
om zeer goed te hydrateren

• Plantaardige glycerine hydrateert de huid, helpt de vochtbalans te behouden 
en zorgt voor een soepele toepassing van zacht zeepschuim

• Aloëbladsap is hydraterend, verzorgend en verzachtend voor de huid
• Natuurlijke kaolienklei geeft het stuk zeep een prachtige 

lavendelpaarse kleur

Ook verkrijgbaar in verpakking van 3

dōTERRA BALANCE™ BADZEEP  NIEUW!  
113 g

De dōTERRA Balance™ Badzeep is voorzien van de dōTERRA Balance 
Aardende Blend om een kalmerende, evenwichtige ervaring te creëren. 
Met behulp van een gepatenteerde combinatie van CPTG™ essentiële oliën, 
waaronder Zwarte Spar, Ho Hout, Wierook, Blauw Boerenwormkruid en 
Duitse Kamille zorgt de badzeep voor een warm en houtachtig aroma. 

• Afrikaanse zwarte zeep, een combinatie van karitéboter, 
kokosnootolie, palmpitolie en cacaoschil, helpt het gevoel van 
hydratatie in de huid te verbeteren 

• Zonnebloemolie, een verzachtend middel in de zeep, hydrateert en 
verjongt de huid 

• Combineert CPTG essentiële oliën van Zwarte Spar, Ho Hout, Wierook, Blauw 
Boerenwormkruid en Duitse Kamille

dōTERRA SPA



CITRUS BLISS™ HANDLOTION 
75 ml

Deze lichte, vochtinbrengende formule met 
verzachtende bestanddelen en natuurlijke botanische 
extracten houdt je huid gezond en gehydrateerd. 
Citrus Bliss™ gepatenteerde blend staat bekend  
om het verkwikkende aroma en zorgt voor de 
stimulerende en verfrissende eigenschappen  
van deze lotion.

• Niet-vette formule die vochtingbrengend werkt 
voor de handen

• Zonnebloem- en macadamiapitoliën staan 
bekend om hun geweldige hydraterende 
eigenschappen en vermogen om de vochtbalans 
in de huid op peil te houden

• Handig formaat, perfect voor op reis of voor 
gebruik thuis of op het werk 

ONTGIFTEND MODDER MASKER 
113,4 g

Verwen je huid met de gerenomeerde geschenken 
van de aarde - CPTG™ essentiële oliën, natuurlijke 
aardse klei, zuiverende mineralen en voedende 
plantaardige producten. 

• Met essentiële oliën van Mirre, Jeneverbes en 
Grapefruit die bekend staan om hun reinigende 
en verzachtende eigenschappen

• Sheaboter hydrateert de huid

HAND- EN BODYLOTION 
200 ml

Verwen je huid met dōTERRA SPA Hand- en 
Bodylotion, een niet-vette formule met jojoba- en 
macadamiapitoliën, murumuru- en cacaozaadboters, 
en verzorgende plantenextracten.  

• Combineer eenvoudig met jouw favoriete essentiële 
olie voor een persoonlijke aromatische beleving

• Zonnebloem- en macadamia oliën staan bekend om 
hun hydraterende eigenschappen en het vermogen 
om de vochtbalans in je huid op peil te houden

• Niet-vette formule die vochtingbrengend werkt 
voor de handen

Ook verkrijgbaar in verpakking van 3

HYDRATERENDE BODYSPRAY   
125 ml

Hydrateer je hele lichaam met de dōTERRA Spa 
Hydraterende Bodyspray. De voordelen van 
dōTERRA Beautiful Captivating Blend gaan 
gepaard met de verzorgende eigenschappen van 
kokosnoot, zonnebloem, avocado en passievrucht. 
Deze hydraterende spray zorgt voor een gezond 
uitziende, stralende huid.

• Laat de huid schoon, gevoed en glad aanvoelen 
met een verfrissende geur

• De oliën van zonnebloem, avocado en 
passievrucht verzorgen, verzachten en hydrateren 
de huid voor een algehele, gezonde glans

• Caprylic/capric triglyceride (verkregen uit 
kokosnoot), verzorgt en behoudt de natuurlijke 
barrière van de huid

LIPPENBALSEM 
Original, Tropical, or Herbal | 4,5 g

dōTERRA SPA Lippenbalsem is een natuurlijke 
formule met plantaardige oliën, plantenextracten 
en essentiële oliën om je lippen te hydrateren 
en te verzachten, met de unieke geur en smaak 
van essentiële oliën. Met deze nieuwe formule 
hebben we twee nieuwe smaken toegevoegd 
naast onze originele blend van Wilde Sinaasappel 
en Pepermunt. Onze Kruiden Lippenbalsem is 
aangevuld met de verkwikkende kruidenblend van 
essentiële oliën van Citroenverbena, Marjolein en 
Groene Munt. Ervaar de geuren van het paradijs 
met Ylang Ylang, Mandarijn en Limoen essentiële 
oliën in onze Tropische Lippenbalsem. 

• Elke lippenbalsem bevat een geselecteerde 
blend van essentiële oliën voor een unieke 
zintuiglijke beleving

• Moringa-olie is een verzachtend bestanddeel 
dat de lippen er beter uit laat zien

• Avocado-olie biedt hydratatie, essentiële vetzuren 
en verzachting voor gezond uitziende lippen

Ook verkrijgbaar in verpakking van 3, een van elke smaak

VERFRISSENDE BODY WASH 
250 ml

dōTERRA SPA Verfrissende Body Wash is een 
natuurlijke body wash met oliën die een luxe 
reiniging en aromatische spa-beleving biedt.

• Bergamot essentiële olie biedt een 
verkwikkend, aards aroma

• Grapefruit heeft een verkwikkende verfrissende 
geur die je stemming positief beïnvloedt

• Sodium Methyl Oleoyl Taurate is een milde 
reiniger die wordt verkregen uit essentiële 
vetzuren uit plantaardige vetten en oliën 

HERSTELLENDE BODY BUTTER 
198 g

Verwen je huid met de rijke hydratatie en het luxe 
gevoel van dōTERRA SPA Herstellende Body Butter. 
De basis van deze natuurlijke formule combineert 
shea- en cacaozaadboter, bekend om hun diepe 
hydratatie en hun vermogen om de soepelheid van 
de huid te bevorderen.

• Essentiële oliën van Wilde Sinaasappel, 
Douglasspar en Wierook bieden opwekkende 
aromatische voordelen

• Sheaboter hydrateert diep en bevordert 
tegelijkertijd een soepele huid

• De vochtinbrengende jojoba-zaadolie trekt snel in 
de huid een heeft een hydraterende en 
verzachtende werking

EXFOLIËRENDE BODY SCRUB 
226 g

De dōTERRA SPA Exfoliërende Body Scrub is een 
luxueuze body scrub. Door het suikerriet wordt 
de huid op milde wijze gescrubt en gepolijst, 
waardoor een gezonde glans ontstaat. 

• Zoete amandelolie dient als vochtinbrengende 
crème en zorgt ervoor dat het soepel over de 
huid glijdt

• Zonnebloemolie maakt de huid gladder en zachter
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Mooi, glanzend haar met dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™  
HAARVERZORGING 
De kalmerende en reinigende eigenschappen die essentiële oliën nuttig maken voor zo veel van onze dagelijkse 
taken maken ze ook nuttig voor het behoud van schoon, gezond uitziend haar. Door het gebruik van 
haarproducten die krachtige essentiële oliën bevatten, kun je gemakkelijk zachte, glanzende lokken krijgen 
zonder jezelf bloot te stellen aan de schadelijke ingrediënten die normaal gesproken in reguliere 
haarverzorgingsproducten te vinden zijn.
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•  Helpt bij de bescherming van gekleurd haar 

•   Maakt je haar net zo zacht en glanzend als wanneer je net 
van de kapper komt

•  Minimaliseer de schade van stijlen

•  Helpt de hoofdhuid er schoon en gezond uit te zien

•  Sterk en zacht uitziend haar 

•  Helpt haarbreuk te voorkomen

•   Gepatenteerde blend van essentiële oliën voor gezond 
uitziend haar en hoofdhuid 

VOORDELEN VAN DE ESSENTIËLE HAARVERZORGINGSINGREDIËNTEN

SHAMPOO/CONDITIONER 
MONSTERS 
tien sets

SHAMPOO 2 STUKS 
VERPAKKING
twee 250 ml flessen

CONDITIONER 2 STUKS 
VERPAKKING
twee 250 ml tubes

SHAMPOO EN CONDITIONER
één 250 ml verpakking per item

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
HAARSERUM 
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Haarserum is 
een professionele salonformule verrijkt met 
essentiële oliën en voedende lipiden voor 
glad, glanzend haar en een gezond  
uitziende hoofdhuid.

• Met essentiële oliën van Lavendel, Pepermunt, 
Marjolein, Cederhout, Lavandin, Rozemarijn, 
Niaouli en Eucalyptus

• Zorgt voor directe verzorging, gladheid  
en glans

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
BESCHERMENDE SHAMPOO 
250 ml

Geniet van de professionele samenstelling 
van CPTG™ essentiële oliën, zachte 
reinigingsmiddelen en plantaardige 
extracten in de dōTERRA Salon Essentials™ 
Beschermende Shampoo.

• Met de zacht schuimende en reinigende 
kracht van essentiële oliën van Wilde 
Sinaasappel, Limoen en plantenextracten

• Reinigt haar en hoofdhuid op milde wijze 
dankzij de natuurlijke ingrediënten

• Hydrateert het haar licht waardoor het 
salonzacht aanvoelt

dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
GLAD MAKENDE CONDITIONER 
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Gladmakende 
Conditioner maakt het haar gladder en zorgt 
voor een antistatisch effect waardoor de 
haarschachten tijdens het stylen op één lijn 
blijven voor een gladde, volmaakte look.

• Plantaardige extracten zorgen voor het behoud 
van je haarkleur en bescherming, en lipiden 
zorgen ervoor dat je haar er gezond uitziet

• Geeft diepe verzorging en onderhoudt het 
haaroppervlak, speciaal voor chemisch 
behandeld haar

• Andere natuurlijke ingrediënten houden het 
haar sterk en gezond

De volgende items zijn alleen 
beschikbaar via het LRP 
(Loyalty Rewards Program)  
(zie achterkant voor details)
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dōTERRA's Healing Hands brengt healing en hoop in de wereld door communities wereldwijd te voorzien 
van hulpmiddelen zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden. Door projecten met microkredieten, toegang 
tot gezondheidszorg, educatie, sanitaire voorzieningen, en schoon drinkwater en projecten tegen smokkel 
van kinderseksslaven worden individuen in hun kracht gezet en levens veranderd. Steun onze projecten.* 
dōTERRA draagt alle overhead- en administratiekosten van de stichting en zorgt ervoor dat 100 procent 
van alle donaties rechtstreeks terechtkomt bij wie steun ontvangt.

™

*dōTERRA Healing Hands Foundation is een in de Verenigde Staten geregistreerde stichting.

dōTERRA HEALING HANDS



dōTERRA HOPE™ TOUCH 
10 ml roller

dōTERRA Hope™ Touch is een opvallende blend 
van essentiële oliën die de frisse geur van 
Bergamot combineert met Ylang Ylang en 
Wierook, en het met een vleugje 
vanilleboonaroma tot een sensuele blend maakt.

• Breng aan op de polsen en hals voor een 
persoonlijk parfum

• Bewaar in je tas en breng gedurende de dag 
aan voor een opkikker

• Een handige roller voor eenvoudig 
aanbrengen gedurende de dag

dōTERRA SPA 
ROSE HAND LOTION 
100 ml

dōTERRA SPA Rose Hand Lotion is een 
lichte, verleidelijke lotion met CPTG Roos 
essentiële olie voor de bevordering van een 
gladde en mooie huid. Roos is dōTERRA's 
meest waardevolle olie, daarom heeft deze 
handlotion een unieke geur en voordelen 
voor de huid.

• Zonnebloem- en macadamia oliën staan 
bekend om hun geweldige hydraterende 
eigenschappen en vermogen om de 
vochtbalans in de huid op peil te houden

• Niet-vette formule die vochtingbrengend 
werkt voor de handen

Het netto-aankoopbedrag van dōTERRA Hope Touch 
of dōTERRA SPA Roos Handlotion wordt gedoneerd 
aan een dōTERRA Healing Hands initiatief.

59

dōTER
R

A
 H

EA
LIN

G
 H

A
N

D
S



†Oligonol™ is a trademark of AminoUp Chemical Co., LTD.

Dagelijkse Ondersteuning & Verlichting 
ZENGEST SUPPLEMENTEN
ZenGest™-producten bevatten gepatenteerde essentiële olieblends en zijn zo ontworpen dat u ze thuis of onderweg 
kunt gebruiken. Ontdek de volledige collectie ZenGest-producten om de ondersteunende voordelen te ervaren.



Niet bedoeld ter vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl

ZENGEST TERRAZYME™  
90 capsules

ZenGest TerraZyme™ bevat een gepatenteerde 
combinatie van enzymen die vermoedelijk 
ontbreken in onze moderne voeding. Dankzij 
Terrazyme geniet je van de voordelen van een 
gezonde voeding door ervoor te zorgen dat je 
lichaam de voedingsstoffen binnenkrijgt die het 
nodig heeft.

• Natriumlaurylsulfaat-vrije HPMC  
plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

ZENGEST™ SOFTGELS 
60 softgels

ZenGest™ Softgels zijn een handige en 
eenvoudige manier om de positieve effecten 
van de gepatenteerde ZenGest Ondersteunende 
Blend te verkrijgen. 

• Elke plantaardige softgel bevat 120 mg ZenGest
• Bevat een unieke combinatie van Gember, 

Pepermunt, Karwij, Anijs, Koriander, Dragon 
en Venkel

• Biedt rustgevende verlichting

GEMAAKT MET  
VEGETARISCHE SOFTGELS

ZENGEST™ GX ASSIST™ 
VOEDINGSSUPPLEMENT 
60 softgels

GX Assist™ is een combinatie van CPTG Certified 
Pure Tested Grade™ essentiële oliën en caprylzuur. 

• GX Assist bevat een gepatenteerde blend van 
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade 
essentiële oliën van Oregano, Melaleuca, 
Citroen, Citroengras, Pepermunt en Tijm

• Aanbevolen om te gebruiken in combinatie 
met PB Assist™+

GEMAAKT MET ENTERISCHE SOFTGELS 

ZENGEST DIGESTTAB™  
KAUWBARE TABLETTEN 
100 kauwtabletten

ZenGest™ is door de vele voordelen die het biedt, 
een van de populairste blends van dōTERRA. 
Deze zeer effectieve blend is nu beschikbaar als 
handig, kauwtablet.

• Calciumcarbonaat tablet met een ZenGest 
Ondersteunende blend van Gember, Venkel, 
Koriander, Pepermunt en andere essentiële oliën

ZENGEST™ PB ASSIST™+ 
VOEDINGSSUPPLEMENT 
30 capsules

Probiotisch betekent “voor leven” en probiotica 
worden al duizenden jaren geconsumeerd.  
PB Assist™+ is een gepatenteerde formule met 
prebiotische vezels en zes strengen probiotische 
micro-organismen in een unieke dubbellaagse, 
plantaardige capsule.

• Uniek dubbellaags systeem om de 
plantaardige capsule toe te dienen

• Bevat actieve probiotische culturen en oplosbare 
prebiotische FOS (fructooligosacchariden)

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES
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dōTERRA Gespecialiseerde 
SUPPLEMENTEN
Biologische, milieu- en fysiologische factoren dragen allemaal bij aan de gezondheid van een individu. Dit betekent 
dat bij individuen unieke ondersteuning nodig kan zijn, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Door middel 
van geavanceerde wetenschappelijke ontwikkeling heeft dōTERRA gespecialiseerde supplementen gecreëerd om 
aan de verschillende behoeften van elk individu tegemoet te komen.
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DEEP BLUE 
POLYPHENOL 
COMPLEX™ 
60 capsules

De merknaam Deep Blue™ staat 
synoniem voor rustgevende 
ondersteuning. Het supplement 
is een aanvulling op het gunstige 
effect dat de Deep Blue 
productlijn op de huid heeft. 

• Levert polyfenol-extracten van 
Wierook, Kurkuma, Groene 
thee, Gember, Granaatappel  
en Druivenpitten

• Kan in combinatie met Deep 
Blue™ Rub of Deep Blue 
Kalmerende Blend

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

MITO2MAX™
COMPLEX 
60 capsules

Iedereen heeft wel eens van die 
slome, trage dagen waar geen 
einde aan lijkt te komen. 
Mito2Max™ is een populair 
dōTERRA supplement dat je 
ondersteuning biedt bij alles wat 
de dag voor je in petto heeft.

• Bewaar het in je hand- of reistas 
voor ondersteuning onderweg

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

TRIEASE™
SOFTGELS 
60 softgels

TriEase™ Softgels zijn ontwikkeld 
met het oog op veranderende 
seizoenen. Met gelijke delen 
Citroen-, Lavendel- en 
Pepermunt essentiële olie in elke 
handige softgel kan TriEase snel 
en gemakkelijk worden 
geconsumeerd tijdens het reizen, 
het bijwonen van 
buitenevenementen of wanneer 
je dit het meest nodig hebt.

• Snel en eenvoudig in te nemen 
als je het het meest nodig hebt

GEMAAKT MET  
VEGETARISCHE SOFTGELS

ZENDOCRINE™
SOFTGELS 
60 softgels

Zendocrine™ Softgels bieden een 
snelle, eenvoudige manier om de 
dōTERRA Zendocrine 
Hervattende Blend in te nemen, 
of je nu op reis bent, haast hebt 
of simpelweg de voorkeur geeft 
aan een handige softgel. 

• Met een patenteerde blend van 
Mandarijn, Rozemarijn, 
Geranium, Jeneverbes en 
Koriander essentiële oliën

• Eenvoudige manier om 
Zendocrine Hervattende Blend 
in te nemen

GEMAAKT MET  
VEGETARISCHE SOFTGELS

Niet bedoeld ter vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl

DDR PRIME™
SOFTGELS 
60 softgels

DDR Prime™ bevat de essentiële 
oliën van Wierook, Wilde 
Sinaasappel, Litsea, Tijm, 
Kruidnagel, Zomer Bonenkruid, 
Niaouli en Citroengras. DDR Prime 
Softgels zijn makkelijk door te 
slikken en is een handige manier 
om de DDR Prime essentiële olie 
blend in te nemen, altijd en overal.

• Alle voordelen van DDR Prime 
in een makkelijk door te 
slikken softgel

GEMAAKT MET  
VEGETARISCHE SOFTGELS

DDR PRIME™
VERNIEUWENDE BLEND 
15 ml

DDR Prime™ Essentiële Olie is 
een eigen mix van essentiële 
oliën van Kruidnagel, Tijm en 
Wilde Sinaasappel.

• Voeg een paar druppels olie 
toe aan een veggiecapsule

• Voeg 1-2 druppels toe aan 
citrusdranken, thee of water

• Maak dagelijks gebruik van 
DDR Prime als onderdeel van 
je nieuwjaarsdoelen
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vEO MEGA™ ESSENTIËLE OLIE 
OMEGA COMPLEX 
120 liquicaps

vEO Mega™ is een revolutionaire formule  
die CPTG™ essentiële oliën combineert met 
natuurlijke omega-vetzuren uit planten en algen.

• Bevat Kruidnagel, Wierook, Tijm, Komijn, 
Wilde Sinaasappel, Pepermunt, Gember, 
Kummel en Duitse Kamille essentiële oliën

• Bevat essentiële vetzuren uit lijnzaad-, 
algen-, incha inchi zaad-, 
komkommerkruid-, cranberry-, 
granaatappel-, pompoen- en druivenpitoliën

• Bevat een microalgencarotenoïde-extract van 
zuivere astaxanthine en andere carotenoïden

MADE WITH  
VEGETARIAN LIQUICAPS

dōTERRA
LIFELONG VITALITY PACK™

dōTERRA Lifelong Vitality Pack is een van de populairste productlijnen van dōTERRA, producten vol met krachtige, 
vitaliteitsbevorderende voordelen. Het dōTERRA Lifelong Vitality Programma is een handige, betaalbare eerste  
stap op weg naar een leven vol vitaliteit en welzijn. 

ALPHA CRS™+ CELLULAIR 
VITALITEITSCOMPLEX 
120 capsules

dōTERRA Alpha CRS™+ is een gepatenteerde 
formule die sterke concentraties van natuurlijke 
plantenextracten combineert. Alpha CRS+  
is ontwikkeld om dagelijks samen met  
xEO Mega™ of vEO Mega™ en Microplex VMz™  
te gebruiken om levenslange vitaliteit en welzijn  
te bevorderen.

• Bevordert je welzijn
• Bevat een gepatenteerde blend met 

krachtige polyfenolen die uitsluitend door 
dōTERRA wordt gebruikt

• Bevat een combinatie van natuurlijke 
plantenextracten

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES 

MICROPLEX VMz™  
VOEDINGSSTOFFENCOMPLEX  
120 capsules

dōTERRA Microplex VMz™ is een formule van 
voedingsstoffen van goed opneembare vitamines 
en mineralen die vaak niet meer in moderne 
voeding voorkomen. 

• Bevat een gebalanceerde mix van vitamines 
A, C en E, en een complex van B-vitamines 

• Bevat van voeding afgeleide mineralen en 
organische sporenelementen 

• Gemaakt met natriumlaurylsulfaat-vrije 
plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES 

xEO MEGA™ ESSENTIËLE OLIE 
OMEGA COMPLEX 
120 softgels

xEO Mega™ is een revolutionaire formule  
die CPTG™ essentiële oliën combineert met 
natuurlijke omega 3-oliën en carotenoïden  
uit de zee en planten.

• Levert een gelijke hoeveelheid EPA en  
DHA uit duurzame visolieconcentraten en 
Echium-olie met SDA en GLA vetzuren

• Biedt een heel spectrum aan carotenoïden
• Bevat Kruidnagel, Wierook, Tijm, Komijn, 

Wilde Sinaasappel, Pepermunt, Gember, 
Kummel en Duitse Kamille essentiële olie

GEMAAKT MET 
VEGETARISCHE SOFTGELS

Niet bedoeld ter vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl64  PRODUCTGIDS
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
VOEDINGSSUPPLEMENTEN MET ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMz™, EN xEO MEGA™ 

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™ 
VOEDINGSSUPPLEMENTEN MET ALPHA CRS™+, 
MICROPLEX VMz™, EN vEO MEGA™

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Alleen verkrijgbaar via het Loyalty Rewards Program  
(zie achterkant voor details)

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Alleen verkrijgbaar via het Loyalty Rewards Program  
(zie achterkant voor details)

ZET DE EERSTE STAP OP WEG NAAR EEN LEVEN VOL VITALITEIT EN WELZIJNSGEMAK DOOR HET 
BETAALBARE dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK AAN TE SCHAFFEN

GEPERSONALISEERD WELLNESS PROGRAMMA

Controleer bij het plaatsen van je LRP bestelling de meest recente supplementopties waaruit je kunt kiezen.

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Aanpassen 
en Opslaan
Bij aankoop van één 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™, één 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Vegan Pack™  
of één dōTERRA Daily 
Nutrient Pack™ via het 
Loyalty Rewards 
Program kies je tot 3 
extra gerichte 
supplementen tegen 
een aanzienlijke korting.

KOOP 1 VAN DE VOLGENDE PAKKETTEN

OF OF

  EN KIES TOT 3 VAN ELKE WILLEKEURIGE COMBINATIE VAN  
  DE HIERONDER VERMELDE AAN KORTINGSPRIJZEN

Mito2Max™ Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™ Microplex VMz™ PB Assist™+

Lifelong Vitality Pack™ Lifelong Vitality Vegan Pack™ Daily Nutrient Pack™
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dōTERRA 
SUPPLEMENTEN VOOR KINDEREN
dōTERRA Kindersupplementen ondersteunen de groei van een kind door hem of haar te voorzien van 
omega-3, voedingsstoffen uit gezonde voeding, vitaminen en mineralen in een prettige, handige vorm.

SUPPLEMENTEN VOOR KINDEREN



Niet bedoeld ter vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl

IQ MEGA™ 
150 ml

IQ Mega™ haalt de visachtige smaak uit visolie en 
voegt de verse sinaasappelsmaak van Wild Orange 
CPTG™ essentiële olie toe.

• Het bevat 1.300 mg zuivere, geconcentreerde, 
moleculair gefilterde en volledig ontgeurde marine 
lipiden met 900 mg DHA en 400 mg EPA per 
dagelijkse dosis

• Geformuleerd voor gebruik met  
dōTERRA a2z Chewable

• Samengesteld met dōTERRA CPTG Certified Pure 
Tested Grade Wilde Sinaasappel essentiële olie

PB ASSIST™ JR 
30 zakjes

PB Assist™ Jr. is een probiotisch poedersupplement 
voor kinderen of volwassenen die het lastig vinden 
pillen door te slikken. Deze probiotica zijn gemixt 
tot een heerlijke poeder die je direct in je mond kunt 
doen voor een leuke, smakelijke manier om 
probiotica te integreren in je dagelijkse routine.

• Een lekker, gemakkelijk te gebruiken product 
waar kinderen dol op zijn

• Bevat een unieke samenstelling van zes 
verschillende probiotische stammen, speciaal 
geselecteerd vanwege de positieve effecten  
bij kinderen

dōTERRA A2Z CHEWABLE™ 
60 tabletten

dōTERRA a2z Chewable™ is een gepatenteerde 
formule van ingrediënten ontwikkeld voor 
kinderen en volwassenen die moeite hebben 
met het innemen van capsules.

• Combineert een blend van B-vitamines met 
vitamine A, C en E 

• Speciaal voor kinderen gemaakt in een handige, 
smakelijke samenstelling 

• Heerlijke kauwtabletten voor elke dag met een 
zoete watermeloensmaak
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SMART & SASSY™

Vanwege hun interne voordelen kunnen essentiële oliën een nuttig onderdeel zijn van een gezonde levensstijl in combinatie 
met een gevarieerde, evenwichtige voeding en goede lichaamsbeweging. dōTERRA heeft de Smart & Sassy™ productlijn 
gecreëerd om gebruik te maken van de zachte maar krachtige aard van de essentiële oliën om te fungeren als een 
helpende hand in een effectief gewichtsmanagementplan.



SMART & SASSY™
ACTIVE BLEND
15 ml

Smart & Sassy™, een gepatenteerde mix van Grapefruit, Citroen, 
Pepermunt, Gember en Kaneel, is een smaakvolle toevoeging aan 
elk drankje of dessert. 

•  De levendige, kruidige geur van Smart & Sassy olie kan je 
helpen om je de positieve stemming te geven die je nodig hebt 
tijdens een krachtige workout

•  Maak het onderdeel van jouw dagelijkse routine en neem 
Smart & Sassy voor de maaltijd in met een glas water

SMART & SASSY™
SOFTGELS
90 softgels

Smart & Sassy™ Actieve Blend Softgels bevatten de gepatenteerde 
dōTERRA Smart & Sassy blend in handige softgels en helpen 
gewichtsbeheersing op een gezonde, natuurlijke manier te 
bevorderen. Smart & Sassy bevat Grapefruit en Citroen essentiële 
oliën, beide bevatten veel limoneen dat helpt het lichaam te zuiveren, 
en Pepermunt ondersteunt de gezonde werking van het 
spijsverteringsstelsel. Als je Smart & Sassy Actieve Blend combineert 
met gezond eten en beweging kan het je helpen je gewichtsdoelen 
te behalen. Smart & Sassy Softgels zijn perfect voor onderweg of 
voor iedereen die op zoek is naar een makkelijke, handige manier om 
de Smart & Sassy blend in te nemen.

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS
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dōTERRA WOMEN
dōTERRA Women is een productlijn die is samengesteld om tegemoet te komen aan de unieke en veranderende 
gezondheidsbehoeften van vrouwen. De normale hormoonspiegels beïnvloeden de goede gezondheid en het 
emotionele welzijn van een vrouw vanaf haar vroege tienerjaren tot in de overgangsfase naar de menopauze. 
De productlijn van dōTERRA Women biedt vrouwen maandelijks en gedurende alle verschillende levensfasen 
de nodige ondersteuning.

dōTERRA WOMEN



CLARYCALM™
VERZACHTENDE BLEND
10 ml roller

ClaryCalm™ heeft een kalmerend en rustgevend 
effect wanneer het op de huid wordt 
aangebracht en brengt het humeur gedurende 
de maand in evenwicht.  

• Met een blend van Muskaatsalie, Lavendel, 
Bergamot, Romeinse Kamille, Cederhout, 
Ylang Ylang, Geranium, Venkel, Palmarosa  
en Vitex essentiële oliën 

• Breng aan op de huid voor een verkoelend, 
verzachtend effect 

• ClaryCalm kan worden gebruikt om de 
emoties in balans te brengen

ESSENTIEEL 
VOEDINGSSTOFFENCOMPLEX 
VOOR DE BOTTEN
120 capsules

dōTERRA Women Essentiëel 
Voedingsstoffencomplex voor de Botten  
is een blend van vitamines en mineralen 
speciaal uitgekozen voor vrouwen.

• Bevat goed opneembare vormen vitamine  
C en D, calcium, magnesium en andere 
sporenmineralen

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES 

PHYTOESTROGEN
ESSENTIËEL COMPLEX
60 capsules

dōTERRA Women Fyto-oestrogeen Essentiëel 
Complex is een blend van gestandaardiseerde 
fyto-oestrogenen van planten en 
geconcentreerde lignines van vlaszaad, 
samengesteld met vrouwen als uitgangspunt.

• Samengesteld met een gestandaardiseerd 
granaatappelextract

• Volledig natuurlijke formule gemaakt met 
natriumlaurylsulfaat-vrije HPMC 
plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES 

WOMEN’S HEALTH KIT 
Bevat Phytoestrogen Essentiëel Complex, Essentieel Voedingsstoffencomplex 
voor de Botten en ClaryCalm™ Verzachtende Blend.

L O Y A L T Y 
REWARDS 
PROGRAM

Alleen beschikbaar via het Loyalty Rewards Program  
(zie achterkant voor details)
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Het dōTERRA
LOYALTY REWARDS PROGRAM
Heb je een favoriet dōTERRA product waar je niet zonder kunt? Zou je elke maand van het gemak van het automatisch 
ontvangen van het dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ willen genieten? Wil je beginnen met het verdienen van een 
gratis product bij elke bestelling? Het dōTERRA Loyalty Rewards Program (LRP) biedt een handige manier om een 
automatische maandelijkse bestelling van je favoriete dōTERRA producten te ontvangen die rechtstreeks bij je thuis 
worden geleverd. Elke maand dat je deelneemt aan het Loyalty Rewards Program, verdien je een toenemend aantal 
Rewards Punten die gebruikt kunnen worden om producten te kopen - verdien tot 30% op gekwalificeerde Loyalty 
Orders! Je kunt de producten in je maandelijkse bestelling wijzigen of je LRP overeenkomst te allen tijde vrijblijvend 
annuleren. Praat met de Wellness Advocate die je deze productgids heeft gegeven of bel dōTERRA via de meest 
handige manier hieronder voor volledige programma-informatie.

LOYALTY 
REWARDS 
PROGRAM

Tenzij anders aangegeven, zijn alle begrippen met handelsmerk of symbolen voor geregistreerde handelsmerken, 
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC.                                       EU NL Productgids

dōTERRA EUROPESE LEDENSERVICE:

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom

Belgium            +3228085160 contact by phone 
Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 
Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 
Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com
English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 
English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
Español  +34 911235514 espana@doterra.com 
Français  +33 182888834 france@doterra.com 
Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 
Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 
Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 
Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Română  +40 316303696 romania@doterra.com 
русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 
Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 
Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 
Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 
Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com


