Welkom bij

™

Beproefd en vertrouwd
We leven in een tijd waarin we diverse mogelijkheden en ideeën voor een beter
welzijn tot onze beschikking hebben. Met al die keuzes is het soms lastig: wie
kan ik vertrouwen?
Het antwoord ligt in persoonlijke ervaring. Met eenvoudige, veilige en versterkende
oplossingen kunt u alle vertrouwen in uw eigen aanpak hebben.
Als u de krachtige voordelen van essentiële oliën zelf ervaart, begrijpt u waarom
do-TERRA™ een revolutie teweegbrengt in de manier waarop gezinnen met hun
welzijn bezig zijn.

Essentiële oliën van CPTG-kwaliteit
(Certified Pure Tested Grade )
™

Wanneer u de verfrissende, opbeurende geur van dennenbomen, de kalmerende
geur van lavendel of de verkwikkende geur van citroen ervaart, geniet u van de
essentie van deze oliën - krachtige, natuurlijke aroma's.
In de natuur komen essentiële oliën voor in de wortels, stengels, bladeren, hars,
bloemen en schil van planten. Essentiële oliën zorgen ervoor dat de plant zich aan
een steeds veranderende omgeving kan aanpassen; ze bieden bescherming tegen
bedreigingen en hebben een heilzame werking.
Wanneer de aromatische bestanddelen van de plant worden gedistilleerd, ontstaat
er een krachtig, zuiver, werkzaam en doeltreffend hulpmiddel om het welzijn van uw
gezin op peil te houden.

De visie van doTERRA

™

De naam do-TERRA komt uit het Latijn en betekent ‘geschenk van de aarde’.
In het voorjaar van 2008 kwam een groep professionals uit de gezondheidszorg en het
bedrijfsleven bij elkaar, mensen die diepgaande persoonlijke ervaringen met de verrijkende
voordelen van essentiële oliën deelden. Samen hadden zij één visie: een nieuwe
standaard voor geteste essentiële oliën opzetten.
Zij wilden iets creëren dat anders was, iets dat iedereen zou aanspreken - van
mensen die niets van essentiële oliën weten tot mensen die als deskundigen
op dit gebied worden beschouwd.
Hoewel do-TERRA een fenomenale groei heeft doorgemaakt, doen zij hun
best om de cultuur zoals bij een klein bedrijf te behouden, een cultuur
waarin iedereen een stem en een plek heeft.

Belangrijkste feiten
• 2008 - CPTG Certified Pure Tested Grade™ staat symbool voor het ongeëvenaarde do-TERRA™-kwaliteitsgarantieproces.
• 2010 - Het initiatief do-TERRA Healing Hands wordt opgericht - een filantropisch initiatief om bij te dragen aan genezing en
hoop in de wereld.
• 2014 - Met Co-Impact Sourcing™ biedt do-TERRA essentiële oliën van de hoogste kwaliteit, terwijl het de ambachtslieden
en gemeenschappen waar de essentiële oliën vandaan komen economisch sterker maakt.
• 2018 - Meer dan 5.000.000 Wellness Advocates zorgen voor een revolutie in de manier waarop gezinnen met hun welzijn
bezig zijn, dankzij eenvoudige, veilige en versterkende producten.

Als onderdeel van onze visie om een nieuwe standaard van geteste essentiële oliën in de wereld te verspreiden, doen
we bij do-TERRA alles om onze wetenschappelijke kennis van essentiële oliën te vergroten. Dit gebeurt op verschillende
manieren, onder toezicht van een sterk Research & Development-team binnen do-TERRA.
Deze afdeling bestaat uit promovendi en ervaren professionals die wetenschappelijk en klinisch onderzoek verzamelen,
onderzoeksbehoeften identificeren, studies ontwikkelen en uitvoeren en deze studies voorbereiden voor presentatie aan
anderen. Deze lopende studies kunnen worden uitgevoerd dankzij de relaties die do-TERRA met academische ziekenhuizen,
universiteiten en andere onderzoeksorganisaties heeft opgebouwd.
Uiteindelijk willen we zo beter begrijpen hoe essentiële oliën werken; hoe de componenten in een essentiële olie op elkaar
inwerken, hoe de interactie is tussen essentiële oliën en cellen, hoe ze mensen, ons huis en andere plaatsen beïnvloeden
en kunnen verbeteren.
Deze studies worden meestal tijdens onze jaarlijkse Global en Europe Conventions gepresenteerd en vervolgens
op andere manieren beschikbaar gesteld. Deze studies zorgen ervoor dat do-TERRA Wellness Advocates en Wholesale
Customers worden geïnformeerd en daardoor kunnen ze profiteren van de beste manieren om essentiële oliën optimaal
te gebruiken.

Een toepassing voor elke situatie
Het maakt niet uit hoe u essentiële oliën gebruikt, inwendig vanwege de aromatische voordelen of juist uitwendig;
essentiële oliën stellen mensen in staat om hun welzijn en het welzijn van hun gezin met het volste vertrouwen
en op natuurlijke wijze op peil te houden.
do-TERRA™ heeft diverse enkelvoudige essentiële oliën en een verscheidenheid aan speciale samenstellingen. Elke
essentiële olie heeft zijn eigen unieke voordelen, terwijl samenstellingen van essentiële oliën een synergetisch effect
creëren dat de mogelijke voordelen verder versterkt.
Naast de essentiële oliën en onze eigen samenstellingen van essentiele olien vindt u essentiële oliën ook in veel
gangbare producten. U hebt waarschijnlijk al een aantal essentiële oliën ervaren; wintergroen in kauwgom, melaleuca in
haarproducten en pepermunt in tandpasta.

do-TERRA™ zoekt voortdurend naar nieuwe en innovatieve manieren om de waarde
van essentiële oliën te integreren in producten die u en uw gezin gebruiken.
• Huidverzorging
• Haarverzorging
• Spa-producten

• Wellness-supplementen
• Huis en schoonmaak
• Gewichtsbeheersing

Een mix van
traditioneel en modern
Als het gaat om uw welzijn en het welzijn van uw gezin, wilt
u zeker weten dat wat u ze geeft zowel veilig als effectief is.
Bij essentiële oliën werkt een mix van traditionele en moderne
benaderingen het beste.
do-TERRA™ koopt essentiële oliën in via een wereldwijd netwerk
van boeren en telers. Dankzij kennis die al generaties lang wordt
doorgegeven weten deze telers precies wanneer ze de planten
moeten oogsten en welke specifieke delen van de planten moeten
worden geoogst om zowel de zuiverheid als de werkzaamheid van
essentiële oliën te optimaliseren.

Niet alleen het oogsten is bij de productie van essentiële oliën van cruciaal
belang. Het is ook belangrijk dat we weten hoe het distillatieproces werkt;
zelfs het kleinste detail kan de samenstelling van een essentiële olie
beïnvloeden. Daarom vertrouwen wij bij dōTERRA op bronnen die het proces
hebben geperfectioneerd, dankzij kennis en wijsheid die ambachtslieden al
jarenlang van generatie op generatie aan elkaar doorgeven.

Het streven van do-TERRA™ naar kwaliteit gaat verder dan de juiste bron van essentiële oliën. We gebruiken ook moderne
testmethodes om de zuiverheid, werkzaamheid en consistentie te garanderen. Met behulp van geavanceerde technologieën
en wereldberoemde chemici die zijn gespecialiseerd in de analyse en identificatie van aromatische bestanddelen test
do-TERRA elke partij essentiële olie, om er zeker van te zijn dat u altijd de zuiverste olie van de hoogste kwaliteit ontvangt.
De verschillende tests die do-TERRA uitvoert, zijn onderdeel van het CPTG-kwaliteitsprotocol (Certified Pure Tested Grade™).
Wanneer de CPTG-status aan een olie is toegekend, weet u zeker dat de olie zuiver, krachtig en effectief is.
do-TERRA werkt samen met chemici, biologische en microbiologische wetenschappers, botanici en medische professionals,
zodat we alles van onze essentiële oliën weten; alleen zo kunnen we ze uit de juiste bronnen halen en op de juiste manier
analyseren en gebruiken.
*Gaschromatografie en massaspectrometrieanalyse (GC/MS)

De tests in het CPTG-protocol omvatten:
• Organoleptisch onderzoek
• Massaspectrometrie*
• Gaschromatografie*
• Microbiële testen
• Fourier Transformatie Infrarood
spectroscopie (FTIR)
• Chiraliteitstesten
• Isotopenanalyse
• Testen op zware metalen (waar nodig)
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Eenvoudige,
veilige en
versterkende
producten
Ieder van ons ervaart essentiële oliën op
zijn eigen manier. Essentiële oliën hebben
het leven van duizenden mensen op vele
manieren positief beïnvloed.
Misschien hebt u al ontroerende verhalen gehoord
van een Wellness Advocate, Wholesale Customer
of iemand anders die essentiële oliën gebruikt.

Wanneer u essentiële oliën gaat gebruiken, wilt u vast meer weten over de
voordelen ervan, hoe u essentiële oliën kunt gebruiken en hoe u eventueel uw
eigen bedrijf kunt opzetten. do-TERRA™ biedt u graag de gewenste training via
onze website, doterra.com.

Wij kennen de talloze voordelen die essentiële oliën ons kunnen bieden, net als de verantwoordelijkheid
om die voordelen verder te verspreiden.
do-TERRA werkt volgens een strategie genaamd ‘Co-Impact Sourcing’, waarmee we levens en gemeenschappen over de
hele wereld willen verbeteren. Veel essentiële oliën van do-TERRA zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden, waar de telers
en distillateurs vaak afhankelijk zijn van derden. Met Co-Impact Sourcing zetten we coalities van telers en distillateurs
op, zodat die derden niet meer nodig zijn. Daarmee zorgen wij ervoor dat lokale gemeenschappen eerlijk en op tijd
worden betaald, zodat ze goed voor hun gewassen kunnen zorgen en kunnen oogsten. Dat heeft weer een directe
impact op de gemeenschap. do-TERRA werkt samen met deze coalities om de middelen, instrumenten en opleidingen
te verschaffen die nodig zijn voor een duurzaam partnerschap.
Naast de zakelijke kant van Co-Impact Sourcing werkt do-TERRA aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de
gezinnen in deze gemeenschappen door middel van het initiatief do-TERRA Healing Hands. Healing Hands is een
internationale, geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet om levens te verbeteren en hoop te
bieden aan miljoenen mensen over de hele wereld.
Healing Hands is betrokken geweest bij vele projecten, waaronder de volgende:
• Microkredieten voor duurzame financiering van ondernemers in ontwikkelingsgemeenschappen
• Schone waterbronnen en ondersteunende programma’s
• Het bouwen en vernieuwen van scholen en klinieken
• Medische apparatuur en middelen voor ziekenhuizen en klinieken
• Voorlichting over hygiëne en gezondheid

Onze Healing Hands initiatieven zijn erop gericht om genezing en hoop
in de wereld te verspreiden, waarbij we streven naar een leven zonder ziekte
en armoede en mensen overal ter wereld leren om zelfredzaam te zijn.
Healing Hands is wereldwijd bij veel verschillende
projecten betrokken. Zo zijn er donaties uit erfenissen
met een waarde van 100.000 dollar naar Piura in Peru en
Chiquimula in Guatemala gegaan om nieuwe leenfondsen
voor microkredieten op te zetten. Deze leningen bieden
een duurzame financiering voor ondernemers in de
gemeenschap. Andere humanitaire projecten die door
het Healing Hands initiatief zijn gefinancierd, zijn onder
andere het leveren van bouwmaterialen aan gezinnen
op de Filipijnen na tyfoon Haiyan en de aanleg van een

nieuw watersysteem in Haïti, dat de dorpelingen voorziet
van schoon water dat ze niet hoeven te koken. Healing
Hands is ook actief betrokken bij onderwijs en medische
hulp, zodat scholen in Guatemala en Haïti konden worden
vernieuwd en gebouwd. Er werden medische apparatuur
en voorraden geschonken aan een medisch centrum in
Ghana dat dringend behoefte aan voorraad had. In Bolivia
heeft Healing Hands geholpen bij de uitbreiding van het
medisch centrum Jalsuri om beter te kunnen voorzien in
de groeiende behoeften van de kliniek.

Neem verantwoordelijkheid voor uw welzijn
Als het gaat om uw welzijn en het welzijn van uw dierbaren, weten we dat u alleen het allerbeste wilt.
Met do-TERRA™ weet u precies wat u krijgt.
Wij nodigen u uit om zelf te ervaren wat de essentiële oliën en essentiële-olieproducten van do-TERRA
voor u kunnen betekenen.
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