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In de lente van 2008 kwam een groep professionals uit de gezondheidszorg en het 
bedrijfsleven samen. Zij hadden ieder persoonlijke ervaring opgedaan met 
essentiële oliën en hoe die hun gezondheid konden bevorderen. Ze vertaalden dat 
naar een visie om 's werelds zuiverste essentiële oliën op de markt te brengen. 
Oliën die anders waren en iedereen zouden aanspreken; van hen die nog niks van 
essentiële oliën afwisten tot de experts in de branche.

Zij stelden zichzelf het volgende voor: “Stel dat we de wereld een nieuw en 
krachtig welzijns-alternatief zouden kunnen bieden. Stel dat we dit nieuwe niveau 
van welzijn kunnen bereiken via een regulier aanbod van essentiële oliën. Stel dat 
we essentiële olie kunnen winnen, testen en maken - van hogere kwaliteit, 
zuiverder en krachtiger dan enige andere olie die op dit moment verkrijgbaar is. 
Stel dat wij, op de meest professionele wijze, kunnen samenwerken met 
prominente ziekenhuizen, artsen, wetenschappers en opinieleiders, om 's werelds 
meest overtuigende bewijs te leveren over de toepassingen van essentiële oliën.”

Zij trokken de conclusie dat ze, door hard te werken en met de gebundelde 
toewijding van partners met dezelfde passie en visie, een hele nieuwe kijk op 
essentiële oliën wilden en konden creëren. Vanuit die overtuiging zetten zij een 
bedrijf op en noemden het dōTERRA, wat afgeleid uit het Latijn "geschenk van de 
aarde" betekent. De eerste dōTERRA productlijn bestond uit 25 enkelvoudige oliën 
en 10 oliecombinaties en werd op 25 april 2008 op de markt gebracht. Zij 
ontvingen lof van enthousiaste gebruikers en experts op het gebied van essentiële 
oliën, die direct de superieure kwaliteit van dōTERRA's therapeutische essentiële 
oliën herkenden.

dōTERRA heeft sindsdien nog vele essentiële oliën en andere wellness-producten 
aan hun lijn toegevoegd. Zij konden dit doen door de enorme groei die het bedrijf 
vanaf het begin kende.

ONZE MISSIE
WIJ BIJ dōTERRA ZETTEN ONS IN OM DE WELZIJNSBEVORDERENDE WERKINGEN VAN 
ESSENTIËLE OLIËN VAN THERAPEUTISCHE KWALITEIT MET DE WERELD TE DELEN. DIT DOEN 
WE DOOR:

• Onderzoek te doen naar ‘s werelds meest hoogwaardige therapeutische essentiële olieproducten en deze te 
ontwikkelen met behulp van een uitgebreid netwerk van hoogopgeleide en ervaren plantkundigen, chemici, 
gezondheidswetenschappers en mensen uit de zorgsector.

• Het produceren van essentiële olieproducten volgens de hoogste norm van kwaliteit, zuiverheid en veiligheid 
die in de branche wordt toegepast - CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®.

• Onze producten te distribueren via onafhankelijke welness adviseurs die, werkend vanuit huis, dōTERRA 
wellness producten lokaal introduceren, kennis erover delen en verkopen via persoonlijk contact en wereldwijd 
via gepersonaliseerde webwinkelsites.

• Het bieden van een educatief programma voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe essentiële oliën van 
therapeutische kwaliteit gebruikt kunnen worden als wellness-alternatief in zelfzorg.

• Het bij elkaar brengen van professionals uit de reguliere gezondheidszorg en alternatieve geneeskunde om hen 
aan te moedigen tot verdere studie en toepassing van essentiële oliën van therapeutische kwaliteit in de 
moderne gezondheidszorg.

HOE dōTERRA BEGON

DOUGLAS FIR 
ESSENTIËLE 
OLIËN
ZIE PAGINA 10
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dōTERRA’s geregistreerde essentiële wellness producten worden exclusief verkocht door 
onafhankelijke product adviseurs via mond-tot-mond reclame, gepersonaliseerde websites en in 
wellness centra en spa’s door de hele Verenigde Staten en daarbuiten. Om te bestellen, neem je 
simpelweg contact op met de onafhankelijke product adviseur die jou van deze gids heeft voorzien 
of neem contact op met een van de telefoonnummers op de achterzijde van deze gids. 
Onafhankelijke product groothandelsaccounts zijn beschikbaar.

VOOR BESTELLINGEN: zie achterzijde gids

INHOUD
4 WAT ZIJN ESSENTIËLE OLIËN?
5 CPTG CERTIFIED PURE THERAPEUTIC GRADE
6 GEBRUIK VAN ESSENTIËLE OLIËN
7 WAAR BEGIN IK?

ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIËN
8 ARBORVITAE—CARDAMOM
9 ENKELVOUDIGE OLIËN OVERZICHTSSCHEMA
10 CASSIA—CYPRESS
11 EUCALYPTUS—FRANKINCENSE
12 GERANIUM—JENEVERBES
13 LAVENDEL—MELALEUCA
14 MELISSE—PEPERMUNT BEADLET
15 ROMEINSE KAMILLE—SANDELHOUT, HAWAIIAANS
16 SPEARMINT—WILDE SINAASAPPEL
17 WINTERGREEN—YLANG YLANG

ESSENTIËLE OLIE KITS
18 FAMILY PHYSICIAN KIT
20 dōTERRA TOUCH
22 EMOTIONAL AROMATHERAPY-SYSTEEM
24 AROMATOUCH-TECHNIEK KIT

ESSENTIËLE OLIESAMENSTELLINGEN
26 AROMATOUCH—BREATHE
27 SAMENGESTELDE OLIËN OVERZICHTSSCHEMA
28 CITRUS BLISS—ELEVATION
29 HD CLEAR—ON GUARD BEADLET
30 PASTTENSE—SERENITY
31 SLIM & SASSY—ZENDOCRINE

ESSENTIEEL GEBRUIK
32 PETAL DIFFUSER—LOTUS DIFFUSER
33 VEGETARISCHE CAPSULES—GEFRACTIONEERDE
 KOKOSOLIE

DEEP BLUE PRODUCTEN
34 DEEP BLUE PRODUCTEN

CORRECT-X & NATUURLIJKE DEODORANT
35 CORRECT-X—NATUURLIJKE DEODORANT

dōTERRA ON GUARD PRODUCTEN
36 ON GUARD COMBINATIE—ON GUARD SOFTGELS
37  WASMIDDELEN—HANDZEEP
38 KEELPASTILLES—TANDPASTA

dōTERRA BREATHE PRODUCTEN
39 BREATHE VAPOR STICK —BREATHE COMBINATIE

VERÁGE
41 REINIGER—VERÁGE-COLLECTIE

ESSENTIËLE HUIDVERZORGING
42 REVEAL FACIAL SYSTEM—HUIDVERZORGINGS- 
SYSTEEM MET VOCHTINBRENGENDE CRÈME

HD CLEAR
44 SCHUIMENDE GEZICHTSREINIGER—HD CLEAR-KIT

dōTERRA WOMEN
45 CLARYCALM—FYTO-OESTROGEEN

SALON ESSENTIALS HAARVERZORGING
47  SALON ESSENTIALS BESCHERMENDE SHAMPOO—SALON 

ESSENTIALS ROOT TO TIP SERUM

dōTERRA SPA
48 HEALING HANDLOTION
49 CITRUS BLISS HANDLOTION—LIPBALSEM

WELLNESS
50 LIFELONG VITALITY—MICROPLEX MVP
51 DAILY NUTRIENT PACK
52 MITO2MAX—NŌVOPRIME SOFTGELS
53 DIGESTZEN SOFTGELS—ZENDOCRINE SOFTGELS
54 A2Z KAUWTABLETTEN—IQ MEGA
55 DIGESTZEN TERRAZYME—ZENDOCRINE COMBINATIE
58 TERRAGREENS

SLIM & SASSY
59 SLIM & SASSY COMBINATIE—SLIM & SASSY SOFTGELS
60 CONTROL INSTANT MIX —CONTROL REPEN
61 TRIMSHAKE —TRIM KIT

DIGESTTAB
ZIE PAGINA 28

EMOTIONAL 
AROMATHERAPY
ZIE PAGINA 22
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Essentiële oliën werden in de geschiedenis in vele culturen 
gebruikt vanwege hun heilzame werking. In de moderne 
tijd zien we trends naar een meer holistische en 
zelfvoorzienende gezondheidsbenadering en worden 
alternatieve geneeswijzen steeds vaker wetenschappelijk 
onderbouwd. Hierdoor worden de sterke heilzame 
werkingen van essentiële oliën herondekt. Vele hebben een 
krachtige reinigende werking. De unieke chemische 
structuur zorgt voor een gericht effect bij het aanbrengen 
op de huid. Andere oliën zijn weer geschikt als 
voedingssupplement om vitaliteit en welzijn te bevorderen.

Extractiemethoden
Essentiële oliën van therapeutische kwaliteit worden 
doorgaans geëxtraheerd door een stoomdestillatieproces 
met weinig warmte, waarin de stoom onder druk 
circuleert door het plantenmateriaal, waarbij de essentiële 
oliën in de stoom worden opgenomen. Zodra het 
stoommengsel afkoelt, worden water en olie gescheiden 
en wordt de olie in zijn pure vorm opgevangen. Om de 
hoogste kwaliteit en de juiste chemische samenstelling 
van het olie-extract te garanderen, moeten de 
temperatuur en druk nauw bewaakt worden. Met te 
weinig warmte en druk komt de kostbare olie niet vrij, 
terwijl te veel druk de tere chemische samenstelling kan 
veranderen en de werkzaamheid daarvan kan aantasten.

Even belangrijk voor het zorgvuldig gecontroleerde 
extractieproces is een gerichte keuze van de juiste 
plantsoorten en bestanddelen. Om een olie-extract van 
therapeutische kwaliteit te verkrijgen, moet dit op het juiste 
moment worden geoogst. Wanneer de samenstelling van 
de essentiële olie het meest geconcentreerd is, krijgen we 
een olie-extract van therapeutische kwaliteit. Dit complexe 
proces is evenzeer een kunstvorm als een wetenschap en 
het vereist ervaren kwekers en destillateurs die nauw 
samenwerken voor het leveren van een superieur product.

Essentiële oliën zijn natuurlijke aromatische bestanddelen die te vinden zijn in de zaden, schors, stelen, 
wortels, bloemen en andere delen van planten. Ze kunnen zowel aangenaam als krachtig geurend zijn.  
Als u ooit een roos hebt gekregen, langs een lavendelveld hebt gewandeld of geroken hebt aan vers 
gesneden munt, hebt u de aromatische kwaliteiten van essentiële oliën ervaren. Essentiële oliën kunnen 
de stemming verbeteren, de zintuigen kalmeren en krachtige emotionele reacties opwekken. Maar het 
gebruik van essentiële oliën gaat veel verder dan hun geur.

Wat zijn
ESSENTIËLE OLIËN?
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CPTG Certified Pure Therapeutic Grade
dōTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade essentiële oliën bestaan uit 100% pure, 
natuurlijke, aromatische bestanddelen die zorgvuldig uit planten zijn geëxtraheerd. Ze 
bevatten geen verdunners of kunstmatige toevoegingen die hun werkzame kwaliteiten 
kunnen verminderen en ze zijn vrij van verontreinigingen zoals pesticiden of andere 
chemische middelen.

Even belangrijk als het vrijhouden van verontreiniging, is het behouden van de juiste 
potentie aan werkzame bestanddelen om de veiligheid en effectiviteit van een olie te 
garanderen. Veel oliën zijn ogenschijnlijk van therapeutische kwaliteit, sommigen zijn 
wellicht zuiver, maar slechts weinigen doorstaan de grondige testen voor de juiste 
chemische samenstelling. dōTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële 
oliën zijn over en weer getest met massaspectrometrie en gaschromatografie om voor 
elke partij zowel de zuiverheid van het extract als de werkzaamheid te verzekeren.

dōTERRA werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van vooraanstaande 
oliechemici en kwekers om planten van de juiste soort te selecteren, die geteeld zijn in 
de ideale omgeving, en die zorgvuldig op het juiste tijdstip zijn geoogst. De aromatische 
bestanddelen van de planten zijn kundig geëxtraheerd door ervaren destillateurs en 
onderworpen aan chemische analyses om de zuiverheid van de samenstelling te 
garanderen. dōTERRA’s CPTG Certified Pure Therapeutic Grade essentiële oliën vormen 
de veiligste en meest werkzame oliën ter wereld die de meeste voordelen bieden.

Even strenge normen voor veiligheid en 
werkzaamheid worden toegepast op alle 
dōTERRA Essential Wellnessproducten. Onder 
leiding van onze afdeling voor wetenschappelijk 
advies gaat dōTERRA uitsluitend in zee met de 
beste ontwerp- en productiepartners die hun 
GMP-certificaten bijhouden en in de branche 
bekend zijn om hun superieure kwaliteit en 
innovaties. Elk product van dōTERRA is erop 
gericht om aan de hoogste prestaties te 
voldoen en zo tevredenheid te garanderen en 
zelfs verwachtingen van de klant te overtreffen.
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Het dōTERRA® netwerk van botanische kwekers en 
destillateurs omvat de hele wereld, van Oman tot Corsica, 
van Sri Lanka to Frankrijk. Alleen de zuiverste  en 
krachtigste essentiële oliën voldoen aan onze strenge 
normen voor CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade®. 
Accepteer niets minder van uw wellness-professional of 
voor uw gezin.

Gebruik
Essentiële oliën zijn geschikt voor een groot aantal emotionele 
en fysieke wellness-toepassingen. Ze kunnen los of in zorgvuldig 
gekozen combinaties worden gebruikt, afhankelijk van de 
ervaring van de gebruiker en het gewenste resultaat. Essentiële 
oliën worden meestal op een van deze drie manieren toegediend: 
verneveld en ingeademd, plaatselijk op de huid aangebracht of 
ingenomen als dieetsupplement. Het gebruik van essentiële oliën 
is bijzonder eenvoudig, maar het kan uw leven veranderen. Door 
samen te werken met iemand die al eerder essentiële oliën heeft 
gebruikt, zult u als nieuwe gebruiker een beter effect en 
prettigere ervaring krijgen.

Essentiële oliën zijn van nature veilig en hebben weinig tot geen 
ongewenste neveneffecten als ze volgens voorschrift gebruikt 
worden. Ze zijn echter sterk geconcentreerd en moeten met zorg 
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u alleen 100% pure essentiële olie 
van therapeutische kwaliteit gebruikt en volg alle waarschuwingen 
en aanwijzingen op het etiket. Essentiële oliën mogen nooit worden 
gebruikt in de ogen of in het oor. Als bij uitwendig gebruik van 
essentiële oliën rode plekken of irritatie op de huid optreedt, brengt 
u op die plek een plantaardige olie aan, bijvoorbeeld 
gefractioneerde kokosolie. Water lost essentiële oliën namelijk niet 
op. Raadpleeg uw arts voordat u essentiële oliën gebruikt als u 
zwanger of onder doktersbehandeling bent. 

Let op de volgende symbolen bij de beschrijvingen van producten 
met essentiële oliën in deze gids om u te helpen bij de keuze van 
uw olie. (Volg de aanwijzingen en de betreffende waarschuwingen 
die op de individuele labels voor essentiële oliën staan op.)

TOEPASSINGSMETHODEN

 Kan verneveld en ingeademd worden (Aromatic)

 Kan op de huid gebruikt worden (Topical)

Kan inwendig gebruikt worden (Internal)

HUIDGEVOELIGHEID

Kan op de huid onverdund worden gebruikt (NEAT)

 Verdunnen voor een jeugdige of gevoelige huid (SENSITIVE)

 Verdunnen voor gebruik op de huid (DILUTE)
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LAVENDER (LAVENDEL) Lavandula angustifolia

• Breng een druppel aan op de voetzool of op het hoofdkussen voor 
het slapengaan

• Combineer met badzout voor een ontspannend spa-bad
• Onderweg kunt u het op uw pols aanbrengen of verstuiven
• Breng aan op rug, handen of voeten van een druk of geprikkeld kind
• Kalmeert en verzorgt tijdelijke huidirritaties
• Kalmeert gevoelige huid en verzorgt de poriën na het epileren
• Breng op uw lippen aan voordat u lippenbalsem opdoet
• Combineer met pepermunt voor een stimulerende 

hoofdhuidmassage
• Voeg toe aan handlotion voor een stressverlagende handmassage
• Neem één à twee druppels in om te ontspannen en rustig te slapen*

 LEMON (CITROEN) Citrus limon

• Voeg een druppel toe aan uw drinkwaterflesje of de waterkaraf in 
het restaurant

• Vernevel of breng aan op de huid om uw humeur te verbeteren
• Verdun met kokosolie voor een dagelijkse vingernagelbehandeling
• Druppel wat citroen en pepermunt op uw tandenborstel na gebruik
• Vernevel in een ruimte om nare luchtjes te verdrijven
• Verwijder kauwgom, stickerlijm en vetvlekken uit textiel
• Gebruik het om het aanrechtblad en roestvrijstalen apparaten te 

reinigen
• Voeg toe aan olijfolie voor een niet chemische meubelwas
• Neem het in om ademhalingsmoeilijkheden tijdens bepaalde 

seizoenen te verlichten*

PEPPERMINT (PEPERMUNT) Mentha piperita

• Neem één druppel in om indigestie en maagklachten te verlichten*
• Meng samen met citroen in water voor een gezond en fris 

mondwater
• Vernevel of breng aan op de huid om de ademhaling en luchtwegen 

vrij te maken
• Gebruik samen met lavendel voor een ontspannende massage
• Vernevel wanneer u zich vermoeid of slap voelt
• Voeg toe aan een koud kompres of voetenbad om na oververhitting 

af te koelen
• Vernevel of wrijf in uw handen en adem in tijdens een lange autorit 

als opkikker
• Voeg toe aan shampoo of conditioner voor een stimulerende 

massage van haar en hoofdhuid
• Sprenkel wat op het shirt van uw kind voor aandacht tijdens het 

studeren

Waar
BEGIN IK?
Werken met essentiële oliën is intuïtief, eenvoudig en geeft 
bijzonder veel voldoening. De vele oliën die beschikbaar zijn 
met hun talloze combinaties en wellnesstoepassingen, 
kunnen voor beginners echter nogal overweldigend zijn. Als 
eenvoudige eerste stap op uw reis met essentiële oliën 
raden we het trio lavendel, citroen en pepermunt aan. Dit 
zijn drie van onze populairste oliën die u en uw gezin een 
waardevolle ervaring zullen geven met de 
welzijnsbevorderende eigenschappen van essentiële oliën 
van therapeutische kwaliteit.

INLEIDING OP DE ESSENTIAL OILS-KIT  topproduct

De Inleiding op de Essential Oils-kit is ideaal voor beginners, en heeft alles 
wat u nodig hebt om direct te kunnen experimenteren met de 
welzijnsbevorderende voordelen van de dōTERRA essentiële oliën. De kit 
bevat:
• Lavendel essentiële olie (flesje 5 ml)
• Citroen essentiële olie (flesje 5 ml)
• Pepermunt essentiële olie (flesje 5 ml)
• Lijst met gebruiksaanwijzing voor elke olie

32180001 Drie flesjes van 5 ml

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen van ziektes.
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ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIËN
De dōTERRA® collectie van enkelvoudige essentiële oliën bevat de beste aromatische extracten die op 
dit moment ter wereld beschikbaar zijn. Elke olie brengt u de levenskracht van zijn plantaardige bron, 
voorzichtig gedestilleerd uit planten die over de hele wereld worden geteeld en zorgvuldig geoogst. 
Elke olie is 100% natuurlijk en voldoet aan de hoogste normen op het gebied van zuiverheid en 
werkzaamheid. Ze vormen een prachtig palet van plantaardige energie en ze kunnen individueel of 
gemengd worden gebruikt voor persoonlijke therapieën met essentiële olie.

ARBORVITAE (LEVENSBOOM)
ESSENTIËLE OLIE
Thuja plicata

Bekend als de levensboom is  Arborvitae majestueus 
in grootte en overvloedig in therapeutische 
werkzaamheid. 
• Beschermt tegen seizoens- en weersgebonden 

invloeden
• Krachtig reinigingsmiddel
• Van nature insectenwerend

49360001 fles van 5 ml

BASIL (BASILICUM)
ESSENTIËLE OLIE
Ocimum basilicum

Basilicum, gewaardeerd om zijn herstellende 
werking, wordt ook veel gebruikt voor zijn 
kalmerende eigenschappen.
• Werkt verkoelend op de huid
• Bevordert mentale alertheid en vermindert 

nerveuze gevoelens
• Kan maandelijkse menstruele klachten 

verminderen*

30010001 fles van 15 ml

BERGAMOT
ESSENTIËLE OLIE
Citrus bergamia

Bergamot, dat koud wordt geperst uit de schil van 
de bergamotvrucht, is een unieke citrusolie.
• De geur werkt kalmerend
• Wordt vanwege die kalmerende werking veel in 

massagetherapie benut
• Breng tijdens het douchen aan op de huid en 

adem diep in om de kalmerende geur te ervaren 
en te profiteren van de zuiverende 
eigenschappen voor de huid

30790001 fles van 15 ml

BLACK PEPPER  
(ZWARTE PEPER)
ESSENTIËLE OLIE
Piper nigrum

Stimulerend én smaakvol: zwarte peper verrijkt 
uw voedsel als ook uw gezondheid.
• Rijk aan antioxidanten*
• Houdt de bloedsomloop stabiel*
• Vernevel of adem direct in om nerveuze 

gevoelens te temperen

41040001 fles van 5 ml

CARDAMOM (KARDEMOM)
ESSENTIËLE OLIE
Elettaria cardamomum

Als familie van gember, heeft kardemom een 
lange geschiedenis als specerij en vanwege de 
positieve invloed op de spijsvertering en de 
luchtwegen.
• Kan indigestie verlichten en uw 

spijsverteringsstelsel gezond houden*
• Helpt de luchtwegen vrij te houden*
• Geurig specerij om Indiase gerechten op 

smaak te brengen

49350001 fles van 5 ml
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ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIËN | ARBORVITAE—CARDAMOM

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen van ziektes.
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ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIËN  
Overzichtsschema

TOEPASSING HUIDGEVOELIGHEID
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ARBORVITAE (LEVENSBOOM) Thuja plicata 49360001

BASIL (BASILICUM) Ocimum basilicum 30010001

BERGAMOT Citrus bergamia 30790001

BLACK PEPPER (ZWARTE PEPER) Piper nigrum 41040001

CARDAMOM (KARDEMOM) Elettaria cardamomum 49350001

CASSIA (KASSIE) Cinnamomum cassia 30020001

CEDARWOOD (CEDERHOUT) Juniperus virginiana 49300001

CILANTRO (KORIANDER) Coriandrum sativum 41850001

CINNAMON (KANEEL)  Cinnamomum zeylanicum 30030001

CLARY SAGE (SCHARLEI) Salvia sclarea 30420001

CLOVE (KRUIDNAGEL) Eugenia caryophyllata 30040001

CORIANDER (KORIANDER) Coriandrum sativum 30780001

CYPRESS (CIPRES) Cupressus sempervirens 30050001

DOUGLAS FIR (DOUGLAS SPAR) Pseudotsuga menziesii  NIEUW! 31590001

EUCALYPTUS Eucalyptus radiata 30060001

FENNEL, SWEET (VENKEL) Foeniculum vulgare 41290001

FRANKINCENSE (WIEROOK) Boswellia carterii, frereana, and sacra  topproduct 30070001

GERANIUM Pelargonium graveolens 30090001

GINGER (GEMBER) Zingiber officinale 31630001

GRAPEFRUIT Citrus X paradisi 30100001

HELICHRYSUM (KERRIEPLANT) Helichrysum italicum 30410001

JUNIPER BERRY (JENEVERBES) Juniperus communis 49290001

LAVENDER (LAVENDEL) Lavandula angustifolia  topproduct 30110001

LEMON (CITROEN) Citrus limon  topproduct 30120001

LEMONGRASS (CITROENGRAS) Cymbopogon flexuosus 30130001

LIME (LIMOEN) Citrus aurantifolia 30870001

MARJORAM (MARJOLEIN) Origanum majorana 30140001

MELALEUCA (THEEBOOM) Melaleuca alternifolia  topproduct 30150001

MELISSA (MELISSE) Melissa officinalis 30850001

MYRRH (MIRRE) Commiphora myrrha 30160001

OREGANO Origanum vulgare  topproduct 30180001

PATCHOULI Pogostemon cablin 30890001

PEPPERMINT (PEPERMUNT) Mentha piperita  topproduct 30190001

ROMAN CHAMOMILE (ROMEINSE KAMILLE) Anthemis nobilis 30800001

ROSEMARY (ROZEMARIJN) Rosmarinus officinalis 30200001

SANDALWOOD (SANDELHOUT) Santalum album 30210001

SANDALWOOD, HAWAIIAN (HAWAIIAANS SANDELHOUT) Santalum paniculatum 41860001

SPEARMINT Mentha spicata  NIEUW! 31610001

THYME (TIJM) Thymus vulgaris 30220001

VETIVER Vetiveria zizanioides 30430001

WHITE FIR (ZILVERSPAR) Abies alba 30250001

WILD ORANGE (WILDE SINAASAPPEL) Citrus sinensis  topproduct 30170001

WINTERGREEN (WINTERGROEN) Gaultheria procumbens 31620001

YLANG YLANG Cananga odorata 30240001

doterra.com  9

EN
K

ELV
O

U
D

IG
E O

LIËN



CASSIA (KASSIE)
ESSENTIËLE OLIE
Cinnamomum cassia

Kassie, dat nauw verwant is aan kaneel, heeft 
een heerlijke geur en een gebruiks-
geschiedenis van duizenden jaren.
• Neem één of twee druppels in om een 

gezond hartvaatstelsel te bevorderen*
• Bevordert ook de spijsvertering*
• Kan ondersteunen voor een gezond 

immuunsysteem*

30020001 fles van 15 ml

CEDARWOOD (CEDERHOUT)
ESSENTIËLE OLIE
Juniperus virginiana

Cederhout heeft een warme, houtachtige en 
balsemachtige geur die ontspannend werkt.
• Tijdens uw gezichtsbehandeling kunt u 

één of twee druppels cederhout 
toevoegen aan uw toner of 
vochtinbrengende crème om de 
reinigende werking te vergroten

• Voeg toe aan uw bodembedekker of 
toplaag om insecten te weren

49300001 fles van 15 ml

CILANTRO (KORIANDER)
ESSENTIËLE OLIE
Coriandrum sativum

Koriander essentiële olie wordt verkregen 
uit korianderblad en doorgaans benut 
voor zijn frisse smaak.
• Toegevoegd aan salades, dipsaus of 

guacamole geeft een kenmerkende 
koriandersmaak

• Doseer één of twee druppels in een 
dōTERRA vegetarische capsule voor 
reiniging en ontgifting*

• Voor een frisse kruidige geur, vernevel drie 
tot vier druppels koriander met een citrus 
essentiële olie naar keuze

41850001 fles van 15 ml

CINNAMON (KANEEL)
ESSENTIËLE OLIE
Cinnamomum zeylanicum

Kaneel is vooral bekend als specerij, maar 
heeft ook vele therapeutische toepassingen.
• Voeg één druppel kaneel essentiële olie 

toe aan heet water of thee en drink 
langzaam op om uw keel te verzachten*

• Gebruik het in uw favoriete recepten in 
plaats van gemalen kaneel voor een 
heerlijk kruidige smaak

• Ondersteunt een gezonde spijsvertering*

30030001 fles van 5 ml

CLARY SAGE (SCHARLEI) 
ESSENTIËLE OLIE
Salvia sclarea

Scharlei staat bekend om zijn verzachtende  
en kalmerende werking.
• Voor een verzachtende massage van uw 

onderbuik tijdens de menstruatie
• Voeg het samen met Roman Chamomile 

toe aan uw badwater voor een 
stressverlagend bad

• Breng één of twee druppels aan op uw 
hoofdkussen voor een zachte nachtrust

30420001 fles van 15 ml

CLOVE (KRUIDNAGEL)
ESSENTIËLE OLIE
Eugenia caryophyllata

Kruidnagel is bekend als kruid om mee te 
koken, maar kent ook vele andere nuttige 
toepassingen.
• Doe één druppel kruidnagel in 60 ml water 

en gorgel voor een verzachtende werking
• Druppel één druppel op uw tandenborstel 

voordat u de tandpasta erop doet
• Doseer één of twee druppels in een 

dōTERRA vegetarische capsule en neem 
die in om uw hart- en vaatstelsel te 
ondersteunen*

30040001 fles van 15 ml

CORIANDER (KORIANDER)
ESSENTIËLE OLIE
Coriandrum sativum 

Bij veel culturen populair voor uiteenlopende 
toepassingen. Koriander essentiële olie biedt 
veel gezondheidsvoordelen.
• Doseer één of twee druppels in een 

dōTERRA Veggie Cap voor reiniging en 
ontgifting*

• Breng aan op ingeoliede huid om een 
effen teint te behouden

• Breng na een korte sportactiviteit 
koriander aan op uw benen voor een 
verzachtende massage

30780001 fles van 15 ml

CYPRESS (CIPRES)
ESSENTIËLE OLIE
Cupressus sempervirens

Cipres essentiële olie wordt gedestilleerd uit takken en 
bladeren van de cipres. Deze olie is populair om zijn 
energiegevende eigenschappen en gebruik in spa's.
• Voordat u een lange afstand gaat rennen kunt u 

cipres op uw voeten en benen smeren voor een 
energieboost

• Breng één of twee druppels op uw borstkas aan om 
vitaliteit en kracht te bevorderen

• Voeg één of twee druppels toe aan uw toner om een 
vettige huid er beter uit te laten zien

30050001 fles van 15 ml

DOUGLAS FIR (DOUGLAS SPAR)
ESSENTIËLE OLIE
Pseudotsuga menziesii

dōTERRA Douglas spar wordt duurzaam verkregen uit 
jonge sparren die nog geen denneappels hebben, 
waardoor de chemische samenstelling zeer rijk is aan 
beta-pinine en esters.
• Zorgt voor een ontspannende massage
• Bevordert het gevoel van vrije luchtwegen en rustig 

ademen
• Verbetert uw humeur en geeft focus

31590001 fles van 5 ml

PRODUCT IN HET ZONNETJE

frankincense 
dōTERRA Frankincense essentiële olie is met stoom gedestilleerd uit in 
het het wild groeiende hars van de Boswelia frereanabomen. Zeer 
geprezen in de oudheid vanwege de geur en de helende eigenschappen, is 
het ook bij de wellness-behandelaars van vandaag favoriet vanwege de 
vele toepassingen voor emotionele en lichamelijke gezondheid.
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TOEPASSINGSMETHODEN   Kan verneveld en ingeademd worden  T   Kan op de huid gebruikt worden  I  Kan inwendig gebruikt worden

HUIDGEVOELIGHEID  N  Kan op de huid onverdund worden gebruikt (NEAT)  S  Verdunnen voor een jeugdige of gevoelige huid (SENSITIVE) D  Verdunnen voor gebruik op de huid (DILUTE)

EUCALYPTUS 
ESSENTIËLE OLIE
Eucalyptus radiata

Gewonnen uit bladeren van de eucalyptus, bevat 
Eucalyptus essentiële olie veel werkzame elementen.
• Wrijf één of twee druppels in uw handen en inhaleer 

diep om uw gedachten even te ordenen
• Voeg een druppel toe aan uw vochtinbrengende 

crème om de huid te revitaliseren
• Gebruik een paar druppels bij uw ochtenddouche om 

uw vitaliteit te bevorderen

30060001 fles van 15 ml

FENNEL, SWEET (VENKEL)
ESSENTIËLE OLIE
Foeniculum vulgare

Venkel wordt al eeuwenlang gebruikt om de gezondheid 
te bevorderen en heeft een typische smaak.
• Kan helpen de gezondheid van longen en luchtwegen 

te ondersteunen*
• Neem het in om de spijsvertering te helpen*
• Kan ook een gezond metabolisme, leverfuncties en 

de bloedsomloop bevorderen* 

41290001 fles van 15 ml

FRANKINCENSE (WIEROOK)
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Boswellia carterii, frereana, and sacra

Wierook is wellicht een van de kostbaarste oliën uit de 
oudheid. Frankincense kent veelzijdige toepassingen en 
uitwerkingen.
• Helpt oneffenheden van de huid te bedekken en 

verjongt de huid
• Doseer één of twee druppels in een dōTERRA 

vegetarische capsule om celfuncties te 
ondersteunen*

• Breng onder de voetzool aan voor een ontspannen 
gevoel en balans in uw humeur

30070001 fles van 15 ml

"Zodra ik het dopje ervan af draaide wist ik al dat Juniper Berry en van mijn favoriete essentiële oliën zou worden. 
Als ik stress heb, is dit de olie die ik vernevel. De heldere geur van de natuur, samengepakt in een klein glazen flesje, 
het kan niet beter!" 
 Caitlyn C., Chester, Virginia 

doterra.com  11
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GERANIUM 
ESSENTIËLE OLIE
Pelargonium graveolens

Geranium staat niet alleen bekend om het in balans 
houden van emoties, maar het wordt ook veel 
verwerkt in huidverzorgingsproducten.
• Breng direct op de huid aan of geniet van een 

aromatherapie stoombehandeling voor uw 
gezicht om de huid te verfraaien

• Breng aan op uw huid na het douchen voor een 
zacht en glad effect

• Voeg een paar druppels toe aan uw shampoo of 
conditioner voor een heldere glans

30090001 fles van 15 ml

GINGER (GEMBER)
ESSENTIËLE OLIE
Zingiber officinale

Gember staat het meest bekend voor de zoete smaak 
en positieve werking op de spijsvertering.
• Kan opkomende misselijkheid terugdringen en de 

spijsvertering op gang brengen
• Beschermt als anti-oxidant
• Voorkomt of vermindert een opgeblazen gevoel, 

darmgassen en indigestie*

31630001 fles van 15 ml

GRAPEFRUIT 
ESSENTIËLE OLIE
Citrus X paradisi

Grapefruit werkt versterkend en opwekkend en staat 
bekend om zijn reinigende werking.
• Voeg één druppel toe aan uw gezichtsreiniger om 

oneffenheden van de huid te verminderen
• Vernevel het tijdens uw dieet om uw motivatie te 

vergroten
• Voeg één of twee druppels aan uw water toe om 

een gezond metabolisme te ondersteunen*

30100001 fles van 15 ml

HELICHRYSUM (KERRIEPLANT)
ESSENTIËLE OLIE
Helichrysum italicum

Kerrieplantolie, dat wordt gedestilleerd uit de 
bloemtros van dit altijd groene kruid, is een van de 
kostbaarste en meest gewilde essentiële oliën.
• Breng aan op het gezicht om rimpels te verminderen 

en een stralend jeugdige huidskleur te bevorderen
• Masseer hiermee uw slapen en nek voor ontspanning
• Kan bijdragen aan een gezond metabolisme*

30410001 fles van 5 ml

JUNIPER BERRY (JENEVERBES)
ESSENTIËLE OLIE
Juniperus communis

De houtachtige, kruidige maar toch frisse geur van 
jeneverbes onthult zijn rijke traditie aan toepassingen 
voor de gezondheid.
• Ondersteunt een gezonde nierfunctie en de 

urinewegen*
• Vermindert oneffenheden van de huid
• Dient als een natuurlijk reinigings- en 

ontsmettingsmiddel
• Voeg één of twee druppels toe aan water of 

citrussap als onderdeel van een natuurlijke 
reinigingskuur

49290001 fles van 5 ml

12  ESSENTIËLE WELLNESS
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LAVENDER (LAVENDEL)
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Lavandula angustifolia

Lavendel is reeds duizenden jaren geliefd vanwege de 
onmiskenbare geur en de therapeutische 
eigenschappen.
• Veelvuldig gebruikt voor zijn kalmerende en 

rustgevende eigenschappen
• Neem in voor het verminderen van angstige 

gevoelens
• Helpt bij het verminderen van spanning
• Neem in om rustig te kunnen slapen

30110001 fles van 15 ml

LEMON (CITROEN)
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Citrus limon

Dit topproduct kent veel toepassingen en voordelen en 
is koudgeperst uit citroenschillen om de delicate aard en 
de krachtige eigenschappen te behouden.
• Reinigt en zuivert de lucht en oppervlaktes
• Reinigt het lichaam op natuurlijke wijze en 

ondersteunt de spijsvertering*
• Ondersteunt een gezonde werking van de 

luchtwegen*
• Neem in ter ondersteuning bij seizoensgebonden 

ademhalingsproblemen*

30120001 fles van 15 ml

LEMONGRASS (CITROENGRAS)
ESSENTIËLE OLIE
Cymbopogon flexuosus

Veel gebruikt in de Aziatische en Carribische keuken om 
zijn subtiele smaak en aroma. Citroengras kent vele 
gezondheidsbevorderende eigenschappen.
• Gebruik om voorgerechten en vleesgerechten op 

smaak te brengen
• Combineer met melaleuca en breng aan op uw 

teennagels voor mooie, gezond uitziende nagels
• Combineer met pepermunt in een capsule om de 

gezonde werking van de maag en darmen te 
ondersteunen en een gezonde spijsvertering te 
behouden*

30130001 fles van 15 ml

LIME (LIMOEN)
ESSENTIËLE OLIE
Citrus aurantifolia

De intense citrusgeur maakt dat limoen een vereiste is in 
elke collectie essentiële oliën.
• Ondersteunt een gezonde werking van het 

immuunsysteem*
• Heeft een positieve invloed op uw stemming 

vanwege de stimulerende en verfrissende 
eigenschappen

• Wordt vaak gebruikt als interne reiniger*
• Voeg een druppel limoen toe aan uw drinkwater 

voor een lekkere smaak en extra antioxidanten*

30870001 fles van 15 ml

MARJORAM (MARJOLEIN)
ESSENTIËLE OLIE
Origanum majorana

Marjolein staat ook wel bekend als 'winterzoet' of 
'vreugde van de bergen' en is geschikt voor culinair    
gebruik, maar heeft ook gezondsvoordelen.
• Wordt gewaardeerd vanwege het kalmerende 

en het positieve effect op het zenuwstelsel*
• Bevordert een gezonde werking van het 

immuunsysteem*
• Kan een gezonde werking van het hart en de 

bloedvaten bevorderen*

30140001 fles van 15 ml

MELALEUCA (THEEBOOM) 
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Melaleuca alternifolia

Melaleuca staat beter bekend als 'theeboom' (tea 
tree). De melaleuca-olie bestaat uit 90 
verschillende bestanddelen en kent vele 
toepassingen.
• Deze olie staat bekend om het reinigende en 

verjongende effect op de huid
• Bevordert een gezonde werking van het 

immuunsysteem*
• Beschermt tegen milieu- en seizoensgebonden 

invloeden*

30150001 fles van 15 ml

 PRODUCT IN HET ZONNETJE

lavendel 
Lavendel, bekend om zijn vele kalmerende 
eigenschappen, is de meestgebruikte essentiële olie 
ter wereld. Meer dan 27 kg lavendelbloemen zijn nodig 
om slechts 473 ml essentiële olie van therapeutische 
kwaliteit te maken.

doterra.com  13
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MELISSA (MELISSE)
ESSENTIËLE OLIE
Melissa officinalis

Onze zeldzaamste olie, melisse heeft een zoete, frisse, 
citrusachtige geur en een groot aantal goede 
eigenschappen.
• Kan helpen bij het ondersteunen van een gezond 

immuunsysteem*
•  Vermindert spanning en nervositeit
• Bevordert de emotionele gezondheid

30850001 fles van 5 ml

MYRRH (MIRRE)
ESSENTIËLE OLIE
Commiphora myrrha

Mirre werd van oudsher al veel gebruikt, van 
mediteren tot balsemen; maar ook nu wordt mirre 
nog vaak aangeraden.
• Krachtige reinigende werking, vooral voor de 

mond en keel
• Verzachtend voor de huid; bevordert een gladde, 

jeugdige huid
• Verdamp om bewustwording te bevorderen en 

uw gemoedstoestand te verbeteren

30160001 fles van 15 ml

ENKELVOUDIGE ESSENTIËLE OLIËN | MELISSA—SANDALWOOD, HAWAIIAN

OREGANO 
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Origanum vulgare

De essentiële oregano-olie wordt gewonnen uit de 
bladeren van de oreganoplant en kent veel 
traditionele en moderne toepassingen.
• Ondersteunt een gezonde spijsvertering*
• Ondersteunt een gezonde werking van de 

luchtwegen*
• Kan helpen bij het ondersteunen van een 

gezond immuunsysteem*
• Wordt gebruikt als een krachtig reinigend en 

zuiverend middel

30180001 fles van 15 ml

PATCHOULI 
ESSENTIËLE OLIE
Pogostemon cablin

Patchouli is duidelijk te herkennen aan de rijke, 
muskusachtige en zoete geur.
• Biedt een aardend, evenwichtig effect op uw 

emoties
• Bevordert een gladde, stralende huid
• Voeg toe aan uw dagelijkse vochtinbrenger 

voor minder oneffenheden

30890001 fles van 15 ml

PEPPERMINT (PEPERMUNT)
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Mentha piperita

Als topverkopende favoriet biedt pepermunt tal van 
voordelen voor de gezondheid.
• Bevordert een gezonde spijsvertering*
• Helpt om een opgeblazen gevoel, winderigheid 

en incidentele indigestie te verminderen*
• Bevordert een gezonde werking van de 

luchtwegen en geeft een verfrissend effect op 
de ademhaling*

30190001 fles van 15 ml

PEPPERMINT BEADLET  NIEUWE FLES!

Gun uzelf een verfrissende en verkwikkende 
explosie van pepermunt in de vorm van snel 
oplosbare pepermuntbolletjes.
• Verbetert de gezondheid van mond en 

ademhalingswegen*
• Helpt en verzacht maagklachten*
• Biedt alle voordelen van pepermunt 

essentiële olie*

31570001 125 bolletjes

14  ESSENTIËLE WELLNESS
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ROMAN CHAMOMILE
(ROMEINSE KAMILLE) 
ESSENTIËLE OLIE
Anthemis nobilis

Romeinse kamille is de meest veelzijdige kamillesoort 
en wordt gewonnen uit de margrietachtige bloem 
van de Romeinse kamilleplant.
• Heeft een kalmerend effect op de huid, de geest 

en het lichaam*
• Kalmeert de lichaamssystemen*
• Kan helpen bij het ondersteunen van een gezond 

immuunsysteem*

30200001 fles van 15 ml

ROSEMARY (ROZEMARIJN) 
ESSENTIËLE OLIE
Rosmarinus officinalis

Rozemarijn werd door de oude Grieken, Romeinen, 
Egyptenaren en in de Hebreeuwse cultuur als heilig 
gezien en kan op vele verschillende manieren 
worden gebruikt.
• Ondersteunt een gezonde werking van de 

luchtwegen*
• Kan helpen bij het ondersteunen van een 

gezonde spijsvertering*
• Helpt nerveuze spanningen en incidentele 

vermoeidheid te verminderen*

30200001 fles van 15 ml

SANDALWOOD (SANDELHOUT)
ESSENTIËLE OLIE
Santalum album

Sandelhout, waarvan het gebruik reeds duizenden 
jaren bekend is, kent een grote verscheidenheid aan 
toepassingen.
• Bevordert een gezond uitziende, gladde huid
• Vermindert de imperfecties van de huid
• Verbetert uw gemoedstoestand

30210001 fles van 5 ml

SANDALWOOD, HAWAIIAN
(HAWAIIAANS SANDELHOUT)
ESSENTIËLE OLIE
Santalum paniculatum

Santalum paniculatum dōTERRA Hawaiiaans 
sandelhout, afkomstig uit een duurzame bron op 
Hawaii, geeft talrijke voordelen.
• Verbetert het uiterlijk van uw huid en haar
• Wordt vaak gebruikt bij het mediteren vanwege 

de aardende en opbeurende eigenschappen
• Breng voor u gaat slapen aan op de nek en 

schouders om rustig te slapen

41860001 fles van 5 ml

“Sandelhout is aards en kalmerend. Ik gebruik het als ik 
met beide benen op de grond wil staan door een paar 
druppels op mijn voetzolen aan te brengen of door het in 
mijn diffuser, op het werk, toe te voegen. Verbazende 
resultaten - het kan de gemoedstoestand van mijn 
cliënten veranderen en het helpt me bij het concentreren 
op wat van belang is.” 
Jacqueline L., Victoria, Australia
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WHITE FIR (ZILVERSPAR)
ESSENTIËLE OLIE
Abies alba

Zilverspar wordt gemaakt van de zachte naalden van 
de zilverspar en staat vooral bekend om zijn 
kalmerende werking.
• Zorgt voor een evenwichtig gevoel
• Breng aan  op de huid na een inspannende activiteit 

voor een kalmerend effect

30250001 fles van 15 ml

WILD ORANGE
(WILDE SINAASAPPEL)
ESSENTIËLE OLIE  topproduct

Citrus sinensis

Koudgeperst uit de schil geeft wilde sinaasappel een 
energie-opwekkend citrusachtig aroma.
• Krachtig reinigend en zuiverend product
• Doe één druppel van wilde sinaasappel, pepermunt en 

frankincense in uw hand. Wrijf uw handen tegen elkaar 
en adem diep in voor een stressverlagend effect

30170001 fles van 15 ml

SPEARMINT 
ESSENTIËLE OLIE  NIEUW!

Mentha spicata

Spearmint wordt veel gebruikt vanwege de 
gunstige effecten op de spijsvertering en als 
smaakmaker in diverse gerechten en drankjes.
• Bevordert de spijsvertering en helpt incidentele 

maagklachten te verminderen*
• Bevordert de focus en verbetert de 

gemoedstoestand
• Voeg een druppel of twee toe aan desserts, 

drankjes, salades of voorgerechten als 
smaakmaker

31610001 fles van 15 ml

THYME (TIJM)
ESSENTIËLE OLIE
Thymus vulgaris

Tijm, bij velen bekend als specerij, is een krachtige 
essentiële olie op.
• Ondersteunt een gezond immuunsysteem*
• Verdamp voor het bevorderen van alertheid
• Werkt reinigend en zuiverend op de huid

30220001 fles van 15 ml

VETIVER
ESSENTIËLE OLIE
Vetiveria zizanioides

Vetiver is geliefd om zijn rijke, exotische, complexe 
aroma en wordt veel in parfums gebruikt.
• Vetiver bevat veel sesquiterpenen, die een 

aardend effect hebben
• Gebruik als onderdeel voor een kalmerende, 

aromatische massage
• Gebruik als aardse basisnoot in uw favoriete 

samenstellingen om te verdampen

30430001 fles van 15 ml

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen van ziektes.16  ESSENTIËLE WELLNESS
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PRODUCT UITGELICHT

Nepalees wintergroen 
Via dōTERRA’s Co-Impact Initiative komt onze 
nieuwe bron van wintergroen uit Nepal, waar 
het uit de natuur wordt geoogst door 
dorpsbewoners op het platteland en vervolgens 
wordt gedestilleerd in de gemeenschappelijke 
destilleerderijen. Dit proces zorgt voor betere 
economische kansen voor zeer afgelegen 
gebieden op het platteland van Nepal.

TOEPASSINGSMETHODEN   Kan verneveld en ingeademd worden  T   Kan op de huid gebruikt worden  I  Kan inwendig gebruikt worden

HUIDGEVOELIGHEID  N  Kan op de huid onverdund worden gebruikt (NEAT)  S  Verdunnen voor een jeugdige of gevoelige huid (SENSITIVE) D  Verdunnen voor gebruik op de huid (DILUTE)

WINTERGREEN (WINTERGROEN) 
ESSENTIËLE OLIE
Gaultheria fragrantissima

De meeste consumenten kennen de geur en smaak van 
wintergroen door het gebruik in snoep en kauwgum.
• Wordt vaak gebruikt in mondverzorgingsproducten
• Wrijf op uw handen, rug en benen voor een kalmerend 

en warm gevoel na het sporten
• Verdamp voor een zoet, opbeurend aroma

31620001 fles van 15 ml

YLANG YLANG 
ESSENTIËLE OLIE
Cananga odorata

Ylang ylang, bekend om zijn bijzondere geur, biedt talrijke 
voordelen.
• Biedt ondersteuning door anti-oxidanten*
• Combineer enkele druppels ylang ylang met de 

gefractioneerde kokosolie van dōTERRA en wrijf op de 
rug en schouders om de effecten van dagelijkse stress 
te verminderen

30240001 fles van 15 ml

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen van ziektes. doterra.com  17
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Natuurlijk veilig, puur en effectief. De dōTERRA Family 
Physician Kit bevat 10 essentiële oliën en samenstellingen. 
Essentiële producten die ouders dagelijks nodig hebben om 
voor hun gezin te zorgen en zich beter te voelen. Ervaar de 
oneindige toepassingen waarmee de essentiële oliën van 
dōTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® u kunnen 
helpen uw gezin te helpen.

FAMILY PHYSICIAN KIT  topproduct

Deze verzameling van 10 verzorgende essentiële oliën en samenstellingen geven u wat u nodig 
heeft voor de dagelijkse gezondheid van uw gezin, eenvoudig en veilig in gebruik.
De Family Physician-kit bevat:
• Tien flesjes van 5 ml met essentiële oliën en samenstellingen
Lavendel
Citroen
Pepermunt

Melaleuca
Oregano
Frankincense

Deep Blue®
dōTERRA Breathe™
DigestZen®

dōTERRA On Guard®

• Lijst met suggesties voor het gebruik van elke olie

20560001 tien flesjes van 5 ml
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LEMON (CITROEN) 
ESSENTIËLE OLIE  

Reinigt en verfrist
• Ondersteunt een gezonde werking 

van de luchtwegen*
• Verdamp in een kamer om 

geurtjes te neutraliseren en uw 
stemming te verbeteren

• Gebruik voor het reinigen van het 
aanrecht en apparaten van 
roestvrij staal

• Neem in met water om het 
lichaam te reinigen

OREGANO 
ESSENTIËLE OLIE

Ondersteuning voor het 
immuunsysteem
• Neem enkele druppels in een lege 

vegetarische capsule in voor 
periodieke ondersteuning van het 
immuunsysteem*

• Neem in ter ondersteuning van 
een gezonde werking van de 
luchtwegen*

• Neem in als onderdeel van een 
maandelijks reinigingsritueel voor 
een gezonde werking van de 
maag en darmen*

DIGESTZEN®
COMBINATIE VOOR DE 
SPIJSVERTERING

Ondersteuning voor de
spijsvertering
• Neem DigestZen als u reist of als u 

nieuwe gerechten uitprobeert om 
incidentele maagklachten te 
verminderen

• Neem in bij de maaltijd ter 
ondersteuning van een gezonde, 
comfortabele spijsvertering

• Voeg toe aan water of thee om 
een gezond maagdarmstelsel te 
behouden*

PEPPERMINT
(PEPERMUNT) 
ESSENTIËLE OLIE

Koel en verkwikkend
• Gebruik in combinatie met citroen 

in water als gezond, verfrissend 
mondwater

• Adem diep in om de longen te 
stimuleren en alertheid te 
vergroten

• Voeg toe aan water in een 
spuitfles en spuit op het lichaam 
als u het warm heeft

• Breng aan met lavendel op de nek 
en het voorhoofd om te 
ontspannen

DEEP BLUE® 
VERZACHTENDE  
COMBINATIE

Ondersteuning voor spieren en 
gewrichten
• Wrijf voor en na het sporten op de 

spieren en gewrichten
• Gebruik in combinatie met een 

plantaardige olie voor een 
verkoelende, verzachtende 
massage

dōTERRA ON GUARD®
BESCHERMENDE 
COMBINATIE

Natuurlijke verdediging
• Verdun en gorgel 's ochtends en  

's avonds als reinigend mondwater
• Neem enkele druppels in een lege 

vegetarische capsule in voor extra 
ondersteuning van het 
immuunsysteem

• Verdun in een spuitfles om 
deurklinken, telefoons en andere 
openbare oppervlaktes te reinigen

• Verdamp thuis of op kantoor in de 
herfst en winter

LAVENDER 
(LAVENDEL) 
ESSENTIËLE OLIE  

Kalmeert
• Verdamp of breng aan op de huid 

om uw emoties te kalmeren
• Wrijf op uw rug of de onderkant 

van uw voeten en breng een 
druppel aan op uw kussen als u 
gaat slapen

• Breng aan op specifieke plekken 
om incidentele huidirritaties te 
kalmeren

MELALEUCA
(THEEBOOM) 
ESSENTIËLE OLIE 

Goed voor de huid
• Breng aan op de huid als 

onderdeel van een dagelijks 
reinigingsritueel

• Gebruik in combinatie met 
shampoo of conditioner voor een 
gezonde hoofdhuid en gezond 
uitziend haar

• Breng na het douchen, zwemmen 
of sporten aan op uw voeten en 
teennagels

dōTERRA BREATHE™
COMBINATIE VOOR 
LUCHTWEGEN

Ondersteuning voor de
luchtwegen
• Breng aan op de borst voor een 

makkelijkere ademhaling en de 
luchtwegen te openen

• Verdamp of voeg toe aan een 
luchtbevochtiger om rustig te 
kunnen slapen

• Breng aan op de borst of de 
onderkant van uw voeten tijdens 
de wisseling van de seizoenen

FRANKINCENSE (WIEROOK) ESSENTIËLE OLIE

Frankincense is een van de meest waardevolle essentiële oliën uit de oudheid en een essentieel onderdeel van de 
verzorging van uw gezin. De exclusieve Frankincense van dōTERRA is zeer krachtig en veelzijdig en een favoriet 
alternatief voor vele toepassingen. Als u twijfelt, gebruik dan Frankincense!
• Breng aan op uw nek en voorhoofd in combinatie met lavendel en pepermunt om ontspanning te 

bevorderen
• Neem in als capsule om de gezonde werking van de cellen te ondersteunen*
• Gebruik in combinatie met gefractioneerde kokosolie of uw favoriete vochtinbrengende crème voor een 

mooie, stralende huid
• Verdamp of gebruik op de huid voor het verbeteren van uw gemoedsstemming en bewustwording

CP
TG

 CERTIFIED PURE

THERAPEUTIC GRADE®
dōTERRA  

FRANKINCENSE

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen van ziektes. doterra.com  19
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dōTERRA
TOUCH SAMENGESTELDE OLIËN
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 biedt de negen populairste oliën aan op basis van 
gefractioneerde kokosolie in rollers van 9 ml om makkelijk aan te brengen. Ideaal voor kinderen en 
volwassenen en direct klaar om te gebruiken, zodat u gelijk kunt profiteren van de voordelen van 
essentiële oliën. Maak kennis met het gemak en de voordelen van dōTERRA Touch.

dōTERRA TOUCH™ KIT

21190001 negen rollers van 9 ml

DIGESTZEN® 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch DigestZen is 
perfect voor op reis en om bij u te 
hebben wanneer u last heeft van 
uw maag.

31780001 roller van 9 ml

DEEP BLUE® 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
Ervaar de voordelen van onze 
verzachtende samenstelling Deep 
Blue® in een zachte formule die 
perfect is voor kinderen en 
volwassenen.

31810001  roller van 9 ml

dōTERRA BREATHE™ 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Breathe biedt de 
perfecte balans van de 
samenstelling Breathe met 
gefractioneerde kokosolie om 
makkelijk te kunnen blijven 
ademen.

31820001  roller van 9 ml
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LAVENDER 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Lavendel wordt 
vaak gebruikt vanwege de 
kalmerende eigenschappen. Het 
biedt een verzachtend effect op 
de huid en ontspant de geest.

31660001 roller van 9 ml

PEPPERMINT 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Pepermunt kan 
altijd en overal worden gebruikt 
voor een snelle energieboost en 
om het reinigende, verkoelende 
aroma te ervaren.

31670001 roller van 9 ml

MELALEUCA 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Melaleuca is de 
perfecte combinatie van de 
essentiële olie melaleuca en 
gefractioneerde kokosolie, 
waardoor het ideaal is voor 
gebruik op de zachte en 
gevoelige huid.

31680001 roller van 9 ml

dōTERRA ON GUARD® 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
Geniet van het unieke aroma en 
de krachtige voordelen van de 
samenstelling dōTERRA  
On Guard in een handige roller.

31790001 roller van 9 ml

FRANKINCENSE 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Frankincense 
kan de hele dag door snel en 
gemakkelijk worden aangebracht 
voor een aardend, evenwichtig 
effect.

31800001 roller van 9 ml

OREGANO 
TOUCH-SAMEN- 
STELLING

 
dōTERRA Touch Oregano is 
ideaal voor de gevoeldige huid, 
om zo de goede eigenschappen 
van oregano te  kunnen ervaren.

31770001 roller van 9 ml

doterra.com  21
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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 
VAN EMOTIONAL-SAMENSTELLINGEN:

• Gebruik aromatisch in een verdamper 
voor essentiële oliën

• Druppel 1 à 2 druppels in uw handpalmen, 
wrijf uw handen tegen elkaar, houd ze in 
een kommetje bij uw neus en adem diep 
in (raak uw ogen niet aan)

• Verdun en breng aan op specifieke 
aromatherapeutische drukpunten, zoals 
de achterkant van uw nek, uw polsen en 
uw hart

EMOTIONAL AROMATHERAPY SYSTEEM
21140001 zes flessen van 5 ml

dōTERRA
EMOTIONAL  
AROMATHERAPY SYSTEEM
Het dōTERRA Emotional Aromatherapy-systeem bevat zes unieke essentiële oliesamenstellingen 
die zorgvuldig zijn gecreëerd om gerichte voordelen voor de emotionele gezondheid te bieden. 
Elke delicate samenstelling bevat pure, therapeutic-grade essentiële oliën die via verdamping of 
op de huid kunnen worden gebruikt om wisselende stemmingen in evenwicht te brengen en te 
verbeteren. Slechts een paar druppels van deze natuurlijke complexe geursamenstellingen kunnen 
emotionele reacties oproepen om u te helpen lasten te doorstaan, troost en aanmoediging te 
vinden of u te inspireren om weer met passie te dromen.

dōTERRA MOTIVATE™
BEMOEDIGENDE SAMENSTELLING

Bent u gefrustreerd op uw werk? Hebben tegenslagen, 
ondanks alle bergen die u heeft verzet, afbreuk gedaan 
aan uw zelfvertrouwen? Of heeft het vertrouwen in de 
verkeerde persoon u vaker cynischer gemaakt dan u 
zou willen? Stop dan even, begin opnieuw en neem de 
dōTERRA Motivate Bemoedigende samenstelling van 
essentiële munt- en citrusoliën. dōTERRA Motivate 
helpt u uw creativiteit te ontketenen en de moed te 
vinden die u krijgt als u weer in uzelf gelooft. Leg de lat 
gerust wat hoger - u kunt het!
• Met pepermunt, clementine, koriander, basilicum, 

yuzu, melisse, rozemarijn en vanille
• Bevordert vertrouwen, moed en geloof
• Gaat negatieve emoties als twijfel, pessimisme en 

cynisme tegen

31740001 fles van 5 ml

dōTERRA CHEER™
OPWEKKENDE SAMENSTELLING

Iedereen weet dat u met een vrolijke instelling en een 
opgewekte houding veel tegenslagen en uitdagingen 
in het leven aankunt, toch? Maar hoe positief u ook in 
het leven staat, soms is het niet genoeg om 
somberheid te voorkomen. dōTERRA Cheer 
Opwekkende samenstelling met essentiële citrus- en 
kruidenoliën biedt een vrolijke opkikker met geluk en 
positiviteit als u zich neerslachtig voelt. Het zonnige, 
frisse, optimistische aroma maakt uw dag weer wat 
beter.
• Met wilde sinaasappel, kruidnagel, steranijs, 

citroenmirte, zdravetz, nootmuskaat, vanille, 
gember en kaneelbast

• Bevordert optimisme, vrolijkheid en een gevoel 
van geluk

• Gaat negatieve gevoelens zoals u down of slecht 
voelen en neerslachtigheid tegen

31720001 fles van 5 ml

dōTERRA PASSION™
INSPIRERENDE SAMENSTELLING

Bent u uw motivatie, uw mojo, uw passie verloren? 
Zelfs een teveel aan goede dingen wordt na een tijdje 
voorspelbaar en saai. De dōTERRA Passion 
Inspirerende samenstelling van kruidige etherische 
oliën helpt u om het leven weer leuk te vinden. Ga 
parachutespringen, diepzeeduiken of probeer eens 
iets engs zoals dansen. Met dōTERRA Passion durft u 
iets nieuws te proberen en geniet u weer van alle 
positieve elementen in uw leven.
• Met gefractioneerde kokosolie, kardemom, 

kaneelbast, gember, kruidnagel, sandelhout, 
jasmijn, vanille en damiana

• Stimuleert opwinding, passie en vreugde
• Gaat negatieve gevoelens van verveling en 

desinteresse tegen

31760001 fles van 5 ml
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dōTERRA FORGIVE™
VERNIEUWENDE SAMENSTELLING

Draagt u een last met u mee die steeds zwaarder 
weegt? Zou u niet beter af zijn als u het losliet en een 
toekomst tegemoet zou gaan zonder woede en 
schuldgevoelens? Wanneer u klaar bent om verder te 
gaan, zal de dōTERRA Forgive vernieuwende 
samenstelling van essentiële oliën van bomen en 
kruiden u helpen te ontdekken hoe bevrijdend 
vergeven en vergeten is en hoe u verder kunt gaan. 
Begin elke nieuwe dag met opluchting en 
tevredenheid met de Forgive Vernieuwende 
samenstelling.
• Met spar, bergamot, jeneverbes, mirte, 

levensboom, nootkatensis, tijm en citronella
• Bevordert gevoelens van tevredenheid, 

opluchting en geduld
• Gaat negatieve emoties zoals woede en 

schuldgevoelens tegen

31750001 fles van 5 ml

dōTERRA CONSOLE™
TROOSTENDE SAMENSTELLING

Iets of iemand waar u van houdt verliezen kan zeer 
vervreemdend en pijnlijk zijn. Onuitgesproken 
woorden en onbeantwoorde vragen kunnen zorgen 
en een onrustig gevoel geven. dōTERRA Console 
Troostende samenstelling van essentiële oliën van 
bloemen en bomen helpt u uw verdriet achter u te 
laten en de eerste hoopvolle stappen te zetten op een 
pad naar emotionele genezing. Genees uw gebroken 
hart met de Console Troostende samenstelling.
• Met frankincense, patchouli, ylang ylang, labdanum, 

amyris, sandelhout, roos en osmanthus
• Bevordert gevoelens van troost en hoop
• Gaat negatieve emoties zoals rouw, verdriet en 

hopeloosheid tegen

31730001 fles van 5 ml

dōTERRA PEACE™
GERUSTSTELLENDE SAMENSTELLING

Het leven is nu even heel druk, maar als de kinderen 
ouder zijn, wordt het weer rustiger, toch? Nee! 
dōTERRA Peace Geruststellende samenstelling van 
essentiële oliën met bloemen en munt is een positieve 
herinnering dat meer spullen bezitten en meer dingen 
doen niet per se zorgen voor een gelukkiger leven. 
Doe rustig aan, haal diep adem en vind uw kalme, 
rustige zelf weer terug. 'Alles komt goed' begint met 
geloven dat dat echt gebeurt, en een paar druppeltjes 
Peace Geruststellende samenstelling.
• Met vetiver, lavendel, ylang ylang, frankincense, 

scharlei, marjolein, labdanum en spearmint
• Bevordert gevoelens van rust, geruststelling en 

tevredenheid
• Gaat onrustige en angstige gevoelens tegen

31710001 fles van 5 ml
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STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4
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AROMATOUCH®  
TECHNIQUE-KIT
Vergroot de voordelen van de toepassing 
van CPTG® essentiële oliën door de 
AromaTouch-techniek op te nemen in uw 
filosofie voor een gezonde levensstijl. De 
kit bevat acht flesjes van 5 ml met de 
CPTG-oliën die gebruikt worden bij de 
AromaTouchtechniek, evenals een boekje 
met een overzicht van AromaTouch en 
een presentatiedoos. Tevens krijgt u 
dōTERRA® gefractioneerde kokosolie  
(115 ml) als u deze kit aanschaft.

20570001 acht flesjes van 5 ml

De dōTERRA® AromaTouch®-techniek is een eenvoudige 
stapsgewijze methode om de therapeutic-grade essentiële 
oliën op de huid aan te brengen voor een grondige algehele 
wellnesservaring.

De AromaTouch-techniekkit bestaat uit flesjes van 5 ml 
van de dōTERRA Balance™ Aardende samenstelling, 
lavendel, melaleuca, dōTERRA On Guard® Beschermende 
samenstelling, AromaTouch® Massage samenstelling, Deep 
Blue® Kalmerende samenstelling, wilde sinaasappel, 
pepermunt en een fles gefractioneerde kokosolie van  
115 ml. De kit bevat ook een trainings-dvd en een overzichts-
boekje in een prachtige presentatiedoos. Voor zowel 
nieuwe gebruikers als gecertificeerde professionals is de 
AromaTouchtechniek aantrekkelijk. De techniek staat voor 
een spannend nieuw tijdperk van toepassingen en 
voordelen van essentiële oliën.

“Ik pas graag de AromaTouch-techniek toe 
op moeders en vaders zodat ze kunnen 
leren hoe ze dit voor hun gezin kunnen 

doen. Dat is een win-win situatie.” 
Peggy S., Utah, USA

doterra.com  25
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AROMATOUCH® 
MASSAGESAMENSTELLING

Deze geregistreerde massagesamenstelling 
combineert de therapeutische voordelen van 
oliën die bekendstaan om hun verzachtende 
en ontspannende effecten.
• Bestaat uit essentiële basilicum-, 

grapefruit-, cipres-, marjolein-, 
pepermunt- en lavendelolie

• Bevordert een ontspannen gevoel en 
vermindert spanning

31200001 fles van 15 ml

BALANCE
SAMENSTELLING OM TE  
GRONDEN/AARDEN

Balance heeft een warm en houtachtig aroma 
dat een gevoel van kalmte en welzijn geeft.
• Bevat spar, ho-hout, frankincense, 

boerenwormkruid en blauwe kamille
• Bevordert een algeheel gevoel van 

ontspanning
• Roept gevoelens van rust en balans op
• Helpt angstige gevoelens te verminderen

31010001 fles van 15 ml

dōTERRA BREATHE™
LUCHTWEGSAMENSTELLING

Breathe is een krachtige essentiële 
oliesamenstelling die het gevoel van schone 
en open luchtwegen en makkelijke 
ademhaling bevordert.
• Combineert essentiële oliën van 

laurierblad, pepermunt, eucalyptus, 
melaleuca, citroen, ravensara en 
kardemom

• Behoudt het gevoel van schone en open 
luchtwegen en een makkelijke ademhaling

• Helpt de effecten van seizoensgebonden 
factoren te verminderen

• Verdamp of adem direct in wanneer u veel 
last heeft van schadelijke stoffen in het 
milieu

Zie pagina 39 voor de Breathe Vapor Stick en 
Breathe keelpastilles voor de luchtwegen.

49370001 fles van 15 ml

Geregistreerde 
SAMENSTELLINGEN VAN  
ESSENTIËLE OLIËN
dōTERRA® Samenstellingen van essentiële oliën zijn geregistreerde formules voor gerichte 
wellnesstoepassingen. Ze vertegenwoordigen de verzamelde kennis van vele jaren ervaring met 
essentiële oliën en de validatie van een toenemende hoeveelheid onderzoek en wetenschappelijke 
studie. Door de inherente levensenergie van planten te gebruiken, is elke formule synergetisch 
gebalanceerd ter verbetering van de productmogelijkheden en voordelen. En het bevat uitsluitend 
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële oliën.
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ESSENTIËLE OLIESAMENSTELLINGEN 
Referentietabel
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AROMATOUCH® Massagesamenstelling 31200001

(cipres, marjolein, pepermunt, basilicum, grapefruit, lavendel)

dōTERRA BALANCE Samenstelling om te gronden/aarden 31010001

(spar, rozenhout, frankincense en blue tansy in een basis van gefractioneerde kokosolie)

dōTERRA BREATHE Luchtwegsamenstelling 49370001

(laurierblad, pepermunt, Eucalyptus radiata, ravensara, Melaleuca alternifolia, citroen)

CITRUS BLISS® Verkwikkende samenstelling 31020001

(wilde sinaasappel, citroen, grapefruit, mandarijn, bergamot, tangerine, clementine, met vanille absoluut)

CLARYCALM™ Maandelijkse samenstelling voor vrouwen 35270001

(muskaatsalie, lavendel, bergamot, Romeinse kamille, cederhout, ylang ylang, geranium, venkel, wortelzaad, Palmarosa Guatemala, Vitex)

DEEP BLUE® Verzachtende samenstelling  topproduct 31050001

(wintergroen, kamfer, pepermunt, blue tansy, Duitse kamille, helichrysum, osmanthus)

DIGESTZEN® Spijsverteringssamenstelling   topproduct 31030001

(gember, pepermunt, tarragon, venkel, karwij, koriander, anijs)

ELEVATION™ Verblijdende samenstelling 31040001

(lavandin, lavendel, tangerine, elemi, citroenmirte, melisse, ylang ylang, osmanthus en Hawaiiaans sandelhout)

HD CLEAR™ Samenstelling voor topisch gebruik 49400001

(olie van zwarte komijnzaad, ho-hout, eucalyptus, geranium en litsea)

IMMORTELLE Anti-verouderingssamenstelling  Nieuw ontwerp! 37140001

(frankincense, sandelhout, lavendel, mirre, helichrysum en roos)

INTUNE™ Concentratiesamenstelling  41840001

(sandelhout, patchouli, frankincense, limoen, ylang ylang, Hawaiiaans sandelhout, Romeinse kamille)

dōTERRA ON GUARD® Beschermende samenstelling  topproduct 31100001

(wilde sinaasappel, kruidnagel, kaneel, Eucalyptus radiata, rozemarijn)

PASTTENSE® Samenstelling tegen hoofdpijn 31350001

(Wintergroen, lavendel, pepermunt, frankincense, cilantro, marjolein, Romeinse kamille, basilicum, rozemarijn)

PURIFY Reinigende samenstelling 31060001

(citroen, limoen, pijnboom, citronella, Melaleuca alternifolia, cilantro)

dōTERRA SERENITY™ Rustgevende combinatie 31090001

(lavendel, zoete marjolein, Romeinse kamille, ylang ylang, Hawaiiaans sandelhout met extract van vanillebonen)

SLIM & SASSY® Stofwisselingssamenstelling  topproduct 31370001

(grapefruit, citroen, pepermunt, gember, kaneel)

TERRASHIELD® Insectenwerende samenstelling 31190001

(een geregistreerde combinatie van 15 CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® etherische oliën in een basis van pure gefractioneerde kokosolie)

WHISPER™ Samenstelling voor vrouwen 31080001

(patchouli, bergamot, Hawaiiaans sandelhout, kaneel, vetiver, ylang ylang met absoluten van roos, jasmijn, cistus, cacao en vanille)

ZENDOCRINE® Ontgiftingssamenstelling 31460001

(kruidnagel, grapefruit, rozemarijn, geranium)

EMOTIONAL AROMATHERAPY OLIESAMENSTELLINGEN
dōTERRA CHEER™ Opwekkende samenstelling 31720001

(wilde sinaasappel, kruidnagel, steranijs, citroenmirte, nootmuskaat, gember, kaneelbast, vanille-extract, zdravetz)

dōTERRA CONSOLE™ Troostende samenstelling 31730001

(frankincense, patchouli, ylang ylang, labdanum, amyris, sandelhout, roos en osmanthus)

dōTERRA FORGIVE™ Vernieuwende samenstelling 31750001

(spar, bergamot, jeneverbes, mirre, levensboom, nootkatensis, tijm en citronella)

dōTERRA MOTIVATE™ Bemoedigende samenstelling 31740001

(pepermunt, clementine, koriander, basilicum, yuzu, melisse, rozemarijn, vanille-extract)

dōTERRA PASSION™ Inspirerende samenstelling 31760001

(kardemom, kaneelbast, gember, kruidnagel, sandelhout, jasmijn, vanille-extract en damiana in een basis van gefractioneerde kokosolie)

dōTERRA PEACE™ Geruststellende samenstelling 31710001

(vetiver, lavendel, ylang ylang, frankincense, scharlei, marjolein, labdanum en spearmint)
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“De DigestZen-olie is mijn redding! 
Wanneer ik niet genoeg slaap, krijg ik 
maagkrampen. Ik slaap niet goed als 
mijn man er niet is, en voor zijn werk is 
hij afwisselend veel weg of juist thuis. Ik 
gebruik de olie DigestZen vaak om 
mijn maag te kalmeren in de lange 
weken wanneer hij weg is.” 
Jennifer B., Eagle River, Alaska

CITRUS BLISS®
VERKWIKKENDE SAMENSTELLING

De harmonieuze samenstelling van Citrus Bliss combineert 
de krachtige voordelen van populaire essentiële citrusolie.
• Combineert de essentiële oliën van wilde sinaasappel, 

citroen, grapefruit, mandarijn, bergamot, tangerine en 
clementine met een vleugje vanille

• Helpt stress te verminderen
• Heeft een positieve invloed op uw humeur vanwege 

de stimulerende, opwekkende en verfrissende 
eigenschappen

31020001 fles van 15 ml

CLARYCALM™
MAANDELIJKSE SAMENSTELLING
VOOR VROUWEN

ClaryCalm is een unieke samenstelling van essentiële oliën 
die speciaal voor vrouwen is ontwikkeld.
• Bestaat uit essentiële oliën van scharlei, lavendel, 

bergamot, Romeinse kamille, cederhout, ylang ylang, 
geranium, venkel, Palmarosa, wortelzaad en Vitex

• Heeft een verkoelend en kalmerend effect
• Helpt hevige emoties te kalmeren

35270001 10 ml roller

DEEP BLUE®  topproduct

VERZACHTENDE SAMENSTELLING

Deep Blue biedt kalmerende effecten die 
direct voelbaar zijn.
• Wrijf Deep Blue op de spieren van de onderrug na 

een dag zwaar werk
• Breng voor en na het sporten aan op de voeten en 

knieën
• Wrijf Deep Blue met een paar druppels 

plantaardige olie op de benen van kinderen in de 
groei voordat ze gaan slapen

Zie pagina 34 voor Deep Blue Rub en Deep Blue 
Polyphenol Complex

31050001 fles van 5 ml

31380001 10 ml roller

DIGESTZEN®  topproduct

SPIJSVERTERINGSSAMENSTELLING

De erkende essentiële oliën in DigestZen staan bekend 
om de voordelen die ze bieden voor de spijsvertering.
• Bevat een geregistreerde combinatie van 

essentiële oliën van gember, pepermunt, dragon, 
venkel, karwij, koriander en anijs

• Bevordert een gezonde spijsvertering*
• Helpt een gezond maagdarmstelsel te behouden*
• Helpt om een opgeblazen gevoel, winderigheid en 

incidentele indigestie te verminderen*
Zie pagina 53 voor DigestZen softgels
Zie pagina 56 voor DigestTab kauwtabletten

31030001 fles van 15 ml

ELEVATION™
STEMMINGSVERHOGENDE 
COMBINATIE

Elevation is een verkwikkende combinatie van 
stemmingsverhogende essentiële oliën.
• Bestaat uit essentiële oliën van lavendin, lavendel, 

tangerine, elemi, citroenmirte, melisse, ylang 
ylang, osmanthus en Hawaiiaans sandelhout

• Verbetert het humeur en bevordert de vitaliteit
• Helpt een positieve en stimulerende stemming te 

creëren

31040001 fles van 15 ml
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HD CLEAR™
SAMENSTELLING VOOR TOPISCH 
GEBRUIK

Gebruikt als behandeling tegen puistjes of als een 
over-all huidbehandeling, de HD Clear samenstelling 
bevordert een schoon gelaat. De essentiële oliën zijn 
befaamd voor hun huidverbeterende eigenschappen.
• Bestaat uit een unieke combinatie van olie van 

zwart komijnzaad met de essentiële CPTG®-
oliën van ho-hout, melaleuca, eucalyptus, 
geranium en litsea

• Bevordert een gezonde huid
• Helpt acne te verminderen

49400001 10 ml roller

IMMORTELLE
ANTI-VEROUDERINGSSAMENSTELLING

Deze krachtige combinatie van essentiële oliën voedt 
en ondersteunt de huid voor een gladdere, 
stralendere en jeugdig uitziende huid.
• Bevat de vernieuwende krachten van 

bijzondere essentiële oliën: frankincense, 
Hawaiiaans sandelhout, lavendel, mirre, 
strobloem en roos

• Helpt bij het verminderen van lijntjes en 
rimpels

• Helpt de factoren, die de huid er ouder doen 
uitzien, te verminderen

37140001 10 ml roller

INTUNE™
CONCENTRATIESAMENSTELLING

InTune is een geregistreerde combinatie van 
zorgvuldig geselecteerde essentiële oliën die er om 
bekend staan dat ze voor een geestelijke helderheid 
en concentratie zorgen.
• Bestaat uit amyris, patchouli, frankincense, 

limoen, ylang ylang, Hawaiiaans sandelhout en 
Romeinse kamille

• Verbetert en behoudt de focus
• Ondersteunt de pogingen van degenen die 

het moeilijk vinden om op te letten en 
geconcentreerd te blijven

41840001   10 ml roller

dōTERRA ON GUARD®
BESCHERMENDE SAMENSTELLING

doTERRA On Guard® biedt een geurig, natuurlijk en 
effectief alternatief voor synthetische opties ter 
ondersteuning van het afweersysteem.*
• Bestaat uit een combinatie van de essentiële 

oliën van wilde sinaasappel, kruidnagel, kaneel, 
eucalyptus en rozemarijn

• Samengesteld om een gezonde werking van het 
immuunsysteem te ondersteunen*

• Ondersteunt de natuurlijke bescherming van 
anti-oxidanten in het lichaam*

• Veilig te gebruiken op het aanrecht als 
niet-giftige reiniger of om de lucht te zuiveren 
door middel van verdamping*

Zie pagina 36 voor On Guard+ softgels
Zie pagina 38 voor On Guard keelpastilles

31100001 fles van 15 ml

dōTERRA ON GUARD® BEADLET
Met zijn unieke aroma biedt dōTERRA On Guard® een 
heerlijk ruikend, natuurlijk, effectief alternatief voor 
synthetische opties ter ondersteuning van het 
immuunsysteem.*
• Ondersteunt een gezonde werking van het 

immuunsysteem*
• Biedt een handige consumptiemethode voor de 

On Guard® beschermende samenstelling
• Verfrist de adem

31580001 125 beadlets
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PASTTENSE®
SAMENSTELLING TEGEN HOOFDPIJN

PastTense is een opvallende samenstelling van 
essentiële oliën die er om bekend staan dat ze de 
ongemakken rond spanningen en stress 
verlichten.
• Bestaat uit de essentiële oliën van 

wintergroen, lavendel, pepermunt, 
frankincense, koriander, marjolein, Romeinse 
kamille, basilicum en rozemarijn

• Helpt stressgevoelens te verminderen
• Helpt emoties te kalmeren
• Verpakt in een roller om makkelijk aan te 

brengen

31350001 10 ml roller

PURIFY 
REINIGENDE SAMENSTELLING

Purify is ontwikkeld om geurtjes op natuurlijke 
wijze te verwijderen, zonder giftige toevoegingen.
• Bevat essentiële oliën van citroen, limoen, 

pijnboom, citronella, melaleuca en cilantro
• Het verfrissende aroma verwijdert 

onprettige geuren en maakt de lucht schoon
• Beschermt tegen vervuilende factoren in de 

omgeving/milieu

31060001 fles van 15 ml

dōTERRA SERENITY™
KALMERENDE SAMENSTELLING

Serenity ontspant lichaam en geest terwijl het een 
gevoel van vrede en welzijn schept.
• Bestaat uit vanilleboon en de essentiële 

oliën van lavendel, zoete marjolein, 
Romeinse kamille, ylang ylang en 
Hawaiiaans sandelhout

• Creëert de perfecte oplossing met zijn 
kalmerende, vernieuwende geur

• Bevordert een ontspannen gevoel en een 
rustgevende slaapomgeving

31090001 fles van 15 ml

TOEPASSINGSMETHODEN   Kan aromatisch gebruikt worden  T  Kan op de huid gebruikt worden  I  Kan inwendig gebruikt worden

HUIDGEVOELIGHEID  N  Kan op de huid onverdund worden gebruikt (NEAT)  S  Verdunnen voor een jeugdige of gevoelige huid (SENSITIVE) D  Verdunnen voor gebruik op de huid (DILUTE)
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WHISPER™ 
SAMENSTELLING VOOR VROUWEN

Schep een prachtige en unieke persoonlijke geur met de 
essences van de meest aantrekkelijke CPTG® essentiële oliën.
• Bevat bergamot, ylang ylang, patchouli, kaneel, 

labdanum, vetiver, Hawaiiaans sandelhout, roos en 
vanille, jasmijn en cacao met een basis van 
gefractioneerde kokosolie

• Verwarmend aroma dat de zintuigen verleidt
• Kalmeert de emoties gedurende de hele dag

31080001 fles van 5 ml

ZENDOCRINE®
ONTGIFTENDE SAMENSTELLING

Ondersteun de natuurlijke ontgiftingssystemen van uw lichaam 
met Zendocrine.
• Bevat de essentiële oliën van tangerine, rozemarijn, 

geranium, jeneverbes en koriander
• Zuiverend en ontgiftend voor de lichaamssystemen*
• Ondersteunt een gezonde werking van de reinigende 

en filterende functies van de lever, nieren, darmen, 
longen en huid*

Zie pagina 57 voor Zendocrine softgels

31460001 fles van 15 ml

SLIM & SASSY® 

STOFWISSELINGSSAMENSTELLING

Ondersteunt het onderhouden van uw 
gewichtsdoelen met de geregistreerde combinatie 
essentiële oliën van Slim & Sassy.
• Samengesteld met essentiële oliën van grapefruit, 

limoen, pepermunt, gember en kaneel
• Zorgt voor een gezonde stofwisseling*
• Helpt de eetlust te beperken*
• Kalmeert uw maag*
• Diuretisch, stimulerend en calorievrij
Zie pagina 59 voor Slim & Sassy softgels

31370001 fles van 15 ml

TERRASHIELD®
INSECTENWERENDE SAMENSTELLING

U heeft maar weinig nodig van de 
supergeconcentreerde TerraShield voor een krachtige 
bescherming in de buitenlucht.
• Een zorgvuldig uitgebalanceerde geregistreerde 

combinatie van essentiële oliën met een basis van 
gefractioneerde kokosolie

• Houdt bijtende insecten op afstand
• Helpt insecten effectief te verjagen

31190001 fles van 15 ml
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LOTUS VERDAMPER NIEUW ONTWERP!

Modern en elegant verspreidt de Lotus 
verdamper snel de aromatische voordelen van 
dōTERRA essentiële oliën in de lucht.
• Bevat 3 instellingen - 1, 2 en 3 uur, inclusief 

een optioneel nachtlicht
• Bereikt tot 30 m2

• Vormt een decoratief element in elk huis of 
kantoor

33160005 Europese stekker

AROMATISCH GEBRUIK

BLOEMBLAD VERDAMPER
De dōTERRA bloemblad verdamper is een kleine 
gebruiksvriendelijke verdamper die gezondheids-
bevorderende voordelen biedt thuis en aan uw familie. Het 
geeft een ontspannen mist en zacht wit omgevingslicht, 
waardoor het ook uitstekend geschikt is voor gebruik ’s 
nachts. Goed voor een ruimte tot 30 m2. De bloembad 
verdamper heeft 3 tijdsinstellingen - 1, 2 en 4 uur - 
waardoor u de vrijgave van essentiële oliën in de lucht zelf 
kunt reguleren.
• 1, 2 en 4 uur dampinstellingen
• Optioneel LED licht
• Ultrafijne mist
• Simpele driedelige verdamper die eenvoudig en
makkelijk in gebruik is

33150005 Europese stekker

ZENBOW VERDAMPER 
De Zenbow kan van sfeerkleur veranderen. De 
verdamper biedt een regenboog aan kleuren en 
verspreidt tot wel 4 uur lang een koele, rustgevende 
mist die heerlijk ruikt. U kunt de verdamper ook 
vastzetten op uw favoriete kleur of het licht uitzetten. 
Inclusief 1 jaar fabrieksgarantie.
• Verandert van kleur
• Werkt tot wel 4 uur
• Kan worden ingesteld op één kleur of u kunt het 

licht volledig uitschakelen

33110005 Europese stekker

Bloembladverdamper Lotusverdamper

dōTERRA CLOUD™ VERDAMPER 
NIEUW!

dōTERRA Cloud is een verdamper zonder water die 
de essentiële oliën van dōTERRA CPTG® snel in de 
lucht verspreid en een intense aromatische ervaring 
creëert. Deze kleine, maar zeer duurzame verdamper 
is exclusief verkrijgbaar bij dōTERRA en bevat 
ultramoderne technologie waarvoor patent is 
aangevraagd. De verdamper verspreidt een 
substantiële hoeveelheid mist met minimaal geluid.
• Gebruikt een micro-luchtpomp en technologie 

waarvoor patent is aangevraagd
• Verdampt pure olie (geen water nodig)
• Optioneel wit led-licht
• Voet van esdoornhout
• Drie aangepaste instellingen voor mistuitstoot, 

looptijd en pauzetijd
• Looptijd (in uren): 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Stel de timer in op 1 tot 10 min
• Pauzeer de timer 1 tot 10 min
• Beslaat 55 vierkante meter
• Extra pakket met 2 oliehoudersproeiers apart 

verkrijgbaar

33300005 Europese stekker

PAKKET MET  
2 OLIEHOUDERSPROEIERS
33330000 2 oliehoudersproeiers 

dōTERRA Cloud verdamper

ESSENTIEEL GEBRUIK
dōTERRA biedt kwalitatieve producten aan voor de verschillende gebruiksmogelijkheden van essentiële 
oliën, om te kunnen genieten van alle voordelen die CPTG® essentiële oliën kunnen geven. Zoals 
hoogwaardige diffusers voor het traditionele verdampen maar dan op een moderne, geavanceerde 
manier. Elke toepassingsmethode geeft een eigen unieke en opwindende beleving aan iedere olie. 
Raadpleeg de gebruikstabellen voor essentiële olie en volg de gebruiksadviezen om voor een veilige 
toepassing te zorgen.
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INWENDIG GEBRUIK 

VEGETARISCHE CAPSULES
Stel je eigen essentiële oliesupplementen 
samen met vegetarische capsules die snel 
en makkelijk oplossen. 
• Vrij van conserveermiddelen, gelatine, 

tarwe, suiker, zetmeel, melk- en dierlijke 
producten

• Gemaakt van inerte plantaardige 
ingrediënten die geen invloed hebben 
op de spijsvertering

• Bevat 160 HPMC capsules

34100001 160 HPMC capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

GEFRACTIONEERDE  
KOKOSOLIE

Combineer de dōTERRA gefractioneerde 
kokosolie met uw favoriete essentiële oliën 
van dōTERRA voor uw eigen snel 
opneembare combinatie.
• Vederlichte ingrediënten vormen een 

verzachtende barrière zonder de poriën 
te verstoppen

• Ideaal om te combineren met essentiële 
oliën voor lokale behandelingen

• Volledig oplosbaar in alle essentiële 
oliën; geurloos, kleurloos en niet 
vlekkend

30260001 115 ml

HAND- EN BODYLOTION
Maak gebruik van de mogelijkheid om 
uw favoriete essentiële oliën toe te 
voegen en ontdek een zijdeachtige, 
gladde huid met deze hydraterende 
lotion.
• Geurvrije lichte lotion —perfect voor 

het hydrateren van de huid
• Combineer dit met uw favoriete 

essentiële oliën voor nog meer 
voordelen

• Voorziet de huid van belangrijke 
anti-oxidanten, plantaardige 
middelen en hydrotropen

• Met extracten van kruisbloemige 
planten ter versteviging van de 
natuurlijke bescherming van de huid

36100001 200 ml

VERPAKKING VAN 3
36110005 3 tubes van 200 ml

UITWENDIG GEBRUIK

Zenbow verdamper
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Speel langer 
en intensiever met
DEEP BLUE 
PRODUCTEN
De kalmerende combinatie van de essentiële oliën 
van CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® 
wintergroen, kamfer, pepermunt, boerenwormkruid, 
Duitse kamille, strobloem en osmanthus vormen 
de geregistreerde samenstelling Deep Blue van 
dōTERRA®. Deep Blue is verkrijgbaar als crème, in 
een roller en als supplement en biedt kalmerende 
effecten en doelgerichte ondersteuning.

DEEP BLUE®  topproduct

VERZACHTENDE SAMENSTELLING

Deep Blue biedt kalmerende effecten die direct 
voelbaar zijn.
• Wrijf Deep Blue op de spieren van de 

onderrug na een dag met lichamelijke 
inspanning op het werk of tijdens een 
verhuizing

• Breng voor en na het sporten aan op de 
voeten en knieën

• Wrijf Deep Blue met een paar druppels 
plantaardige olie op de benen van kinderen 
in de groei voordat ze gaan slapen

31050001 fles van 5 ml

31380001 10 ml roller

DEEP BLUE® RUB
VERZACHTENDE LOTION
Vermengd met de Deep Blue verzachtende samenstelling, 
zorgt de Deep Blue Rub voor een kalmerend en 
verkoelend effect.
• Samengesteld met de geregistreerde Deep 

Blue-combinatie van essentiële oliën en andere 
krachtige ingrediënten

• Perfect voor de sporters, de Deep Blue Rub bevat 
vochtinbrengende verzachters die uw huid zacht, 
maar niet vet maken

• Heeft een verkoelend, verzachtend effect op de 
plekken waar u het aanbrengt

38900001 120 ml

DEEP BLUE® RUB SAMPLES 
Verkrijg het gerichte comfort van dōTERRA Deep Blue 
Rub in een handige doos met 10 stuks. Ideaal voor het 
uitdelen van de verzachtende kracht bij 
sportevenementen, fitness of onderweg.
• Tien folieverpakkingen van 2 ml
• Bevat de Deep Blue verzachtende samenstelling
• Eenvoudig om uit te delen en gemakkelijk om mee te 

nemen

38950001 Tien proefverpakkingen van 2 ml

DEEP BLUE  NIEUW!

POLYPHENOL COMPLEX™
Deep Blue heeft nu een voedingssupplement, dat 
krachtige klinisch geteste polyfenolen bevat, die helpen 
om pijn en ongemak te verminderen. 
• Snelwerkend boswelia extract (patent aangevraagd), 

bewezen geschikt om gewrichtspijn en -functie te 
verbeteren*

• Bevat geregistreerde, algemeen erkende extracten 
van gember, kurkuma, resveratrol en andere 
polyfenolen om pijn en ongemak te verzachten*

• Kan worden gebruikt samen met Deep Blue Rub of 
Deep Blue verzachtende samenstelling

34360001 60 plantaardige capsules
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Snel en Effectief
CORRECT-X
Frankincense, strobloem, melaleuca, cederhout en lavendel, allemaal essentiële CPTG®-oliën, die 
de basis vormen van dōTERRA Correct-X. Deze geheel natuurlijke zalf, geschikt voor meerdere 
doeleinden, helpt de huid te kalmeren en deze schoon te houden tijdens het herstel. Correct-X 
biedt een vochtwerende bescherming, die tegelijkertijd de huid kalmeert en hydrateert. Deze zalf 
is vrij van petroleum en conserveermiddelen, absorbeert snel, is zacht en irriteert niet. Ideaal voor 
de gevoelige huid.

CORRECT-X
ZALF MET ESSENTIËLE OLIËN
Correct-X is een geheel natuurlijke zalf, voor op 
de huid, die krachtige CPTG essentiële oliën 
bevat, die helpen bij het verzachten van allerlei 
huidaandoeningen.
• Kalmeert en hydrateert tegelijkertijd
• Absorbeert snel, is zacht en irriteert niet. 

Ideaal voor de gevoelige huid
• Houd de huid schoon tijdens herstel
• Houd deze zalf bij de hand wanneer u met 

uw kinderen naar de speeltuin gaat, bij 
sportevenementen of tijdens kamperen

60110001 15 ml

Voorkom okselgeur met
dōTERRA® NATURAL DEODORANT

NATURAL DEODORANT
De natuurlijke deodorant van dōTERRA is een geheel natuurlijke 
formule doordrenkt met essentiële oliën van cipres, melaleuca, 
cederhout en bergamot. Een effectief, geurbestrijdend product voor 
zowel mannen als vrouwen. Deze krachtige essentiële oliën gaan 
okselgeurtjes tegen en laten een frisse, schone geur achter.
• De essentiële oliën van cipres, melaleuca, cederhout en 

bergamot hebben een zuiverend effect, waardoor okselgeurtjes 
verminderen

• Bijenwas beschermt, terwijl de huid wel kan ademen, en zorgt 
ervoor dat u het product makkelijk kunt aanbrengen

• Kokosolie bevat vetzuren, die bekend staan om hun voedende 
eigenschappen en hun vermogen om de huid zacht en gezond 
te houden

• Sheabutter hydrateert de huid zonder achteraf vet aan te 
voelen

• Vrij van alcohol, aluminium, parabenen en kunstmatige kleur- 
en geurstoffen

37420001 50 g
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dōTERRA ON GUARD®  topproduct

BESCHERMENDE SAMENSTELLING

Met zijn unieke aroma biedt On Guard® een geurig, 
natuurlijk en effectief alternatief voor synthetische 
opties voor ondersteuning van het immuunsysteem.
• Bevat een combinatie van essentiële oliën van 

wilde sinaasappel, kruidnagel, kaneel, 
eucalyptus en rozemarijn

• Samengesteld ter ondersteuning van een 
gezond immuunsysteem*

• Beschermt tegen vervuilingen uit het milieu*
• Veilig bruikbaar op werkoppervlakken, als 

niet-giftig schoonmaakmiddel of om de lucht 
door verdamping te reinigen*

31100001 fles van 15 ml

dōTERRA ON GUARD®  NIEUWE FLES!  
BEADLET 
dōTERRA On Guard® Beadlets geven een eenvoudige 
en gemakkelijke manier om te profiteren van de 
afweerversterkende voordelen dōTERRA On Guard® 
beschermende samenstelling.
• Ondersteunt een gezonde werking van het 

immuunsysteem*
• Biedt een handige wijze om de dōTERRA On 

Guard® beschermende samenstelling in te 
nemen

31580001 125 beadlets

dōTERRA ON GUARD®+ SOFTGELS
BESCHERMENDE SAMENSTELLING
dōTERRA On Guard+ Softgels is een combinatie van 
de essentiële oliën van dōTERRA On Guard® met de 
essentiële oliën van zwarte peper, oregano en melisse, 
voor extra ondersteuning van het immuunsysteem.* 
dōTERRA On Guard®+ is een geweldige manier om de 
gezonde werking van het immuunsysteem te 
versterken en te behouden als er veel 
seizoensgebonden klachten zijn of om te beschermen 
tegen elementen die het immuunsysteem kunnen 
verzwakken.*
• Helpt een gezond immuunsysteem te 

ondersteunen en behouden*
• Beschermt het lichaam tegen seizoensgebonden 

klachten*
• Ondersteunt een gezonde bloedsomloop en 

ademhaling*

35420001 60 vegetarian softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS

Ondersteun de immuunfunctie* met 
dōTERRA ON GUARD®-PRODUCTEN
dōTERRA On Guard® is een van de populairste en meest veelzijdige CPTG Certified Pure Therapeutic Grade 
essentiële oliesamenstellingen. De geregistreerde samenstelling van essentiële oliën van wilde sinaasappel, 
kruidnagel, kaneel, eucalyptus en rozemarijn vormt een actieve component in een eerste verdedigingslinie voor 
immuunondersteuning.* Het is een niet-giftige en uitstekende manier om het immuunsysteem te ondersteunen.* 
De On Guard® beschermende samenstelling is geïntegreerd in een reeks producten van dōTERRA om meerdere 
manieren te bieden voor het gebruik van zijn krachtige voordelen. De nieuwste gelegenheid om de bescherming 
van On Guard® te gebruiken, is met On Guard® wasmiddel voor natuurlijk schone kleding.
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DŌTERRA ON GUARD® SCHUIMENDE  
HANDZEEP MET 2 POMPFLACONS
38070005 473 ml handzeep, 2 pompflacons

ENKELE NAVULLING
38010001 473 ml handzeep

DUBBELPAK NAVULLING 

38020005 2 flessen van 473 ml handzeep

dōTERRA ON GUARD® 
SCHUIMENDE HANDZEEP
Houd uw handen schoon en beschermd met de kracht van de doTERRA 
On Guard® essentiële oliesamenstelling.
• Handig verpakt in een fles van 473 ml om de schuimende 

pompflacons van 237 ml mee te vullen
• Samengesteld met de unieke dōTERRA On Guard® beschermende 

samenstelling
• Niet-giftig en veilig voor het milieu

 

 

  

dōTERRA ON GUARD®  
GECONCENTREERDE  
ALLESREINIGER
Het ideale natuurlijke schoonmaakmiddel: 
dōTERRA On Guard® concentraat is versterkt met 
dōTERRA On Guard® beschermende 
samenstelling.
• Met een niet-giftige, biologisch afbreekbare 

samenstelling die veilig is voor het hele gezin
• Combineert plantaardige derivaten met de 

krachtige dōTERRA On Guard® 
beschermende samenstelling

• Perfect voor het schoonmaken van harde 
oppervlakken met een geweldig resultaat

• Laat een schone en verkwikkende geur 
achter

38140001 355 ml

dōTERRA ON GUARD® 
WASMIDDEL
dōTERRA On Guard® wasmiddel is een natuurlijk 
sterk 6x geconcentreerd wasmiddel dat de kracht 
van dōTERRA On Guard® beschermende 
samenstelling en biologische enzymen gebruikt 
voor verbazend schone kleding.
• Helpt milieuvervuiling te verwijderen uit de was 

om uw gezin veilig en uw kleding fris en schoon 
te houden

• Bevat 10 ml dōTERRA On Guard® beschermende 
samenstelling voor een nog schonere was

• 64 wasbeurten per fles; 1 eetlepel = 1 wasbeurt 
(met een zeer efficiënte wasmachine)

• Handig als voorbehandeling voor vlekken

38980001 947 ml
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dōTERRA ON GUARD® 
BESCHERMENDE  
KEELPASTILLES
Houd het in de winter gezond met het 
gemak van deze keelpastilles die het 
afweersysteem versterken.
• Helpt een incidentele droge, kriebelige 

keel te kalmeren en te verzachten
• Beschikt over de unieke 

eigenschappen van de dōTERRA  
On Guard® beschermende 
samenstelling

• Samengesteld met geheel natuurlijke 
suikerrietsap en siroop van bruine rijst

34050001 30 pastilles

dōTERRA ON GUARD® 
NATUURLIJKE TANDPASTA 
VOOR WITTERE TANDEN
Mild reinigend en beschermend door de 
combinatie met de therapeutische kwaliteit 
van de dōTERRA On Guard® essentiële oliën.
• Fluoridevrije samenstelling
• Unieke kaneel-muntsmaak gemengd met 

xylitol voor een frisse, schone adem en 
tandenborstel

• Profiteer van de beschermende 
eigenschappen van de essentiële oliën 
dōTERRA On Guard® beschermende 
samenstelling

38910001 113 gr

41910005 3 tubes van 113 gr

dōTERRA ON GUARD® 
NATUURLIJKE TANDPASTA 
VOOR WITTERE TANDEN 
PROEFVERPAKKINGEN
De verbazingwekkende voordelen van dōTERRA  
On Guard® witmakende tandpasta moeten worden 
gedeeld en deze nieuwe gemakkelijke verpakking 
voorziet in de mogelijkheid om uit te delen aan 10 
van je beste vrienden.
• Verpakking met 10 stuks in een enveloppe-stijl 

doosje
• Dezelfde formule als de full-size tube
• Makkelijk om uit te delen en voor onderweg

39000001 10 stuks, 2 gr per stuk
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dōTERRA BREATHE 
LUCHTWEGSAMENSTELLING

A T S

Breathe is een krachtige samenstelling van 
essentiële oliën die het gevoel van schone en open 
luchtwegen en makkelijke ademhaling bevordert.
• Combineert essentiële oliën van laurierblad, 

pepermunt, eucalyptus, melaleuca, citroen, 
ravensara en kardemom

• Behoudt het gevoel van schone en open 
luchtwegen en een makkelijke ademhaling

• Helpt de effecten van seizoensgebonden 
klachten te verminderen

• Verdamp of adem direct in wanneer u veel 
last heeft van schadelijke stoffen in het 
milieu

49370001 fles van 15 ml

Diep ademen is reinigend, bevrijdend en stimulerend. Het verheft onze geest en stimuleert ons 
lichaam. Het is de essentie van het leven, de bevestiging van vitaliteit. De opmerkelijke combinatie 
van essentiële oliën in dōTERRA’s Breathe™ luchtwegsamenstelling zorgen voor geopende 
luchtwegen en een gemakkelijke ademhaling, vooral wanneer er veel seizoensgebonden 
schadelijke stoffen voor de ademhaling aanwezig zijn. De dōTERRA Breathe™ Vapor Stick is 
eenvoudig aan te brengen en deze krachtige combinatie werkt snel, altijd en overal.

Ondersteuning voor de luchtwegen met
dōTERRA BREATHE PRODUCTEN

dōTERRA BREATHE  
PASTILLES VOOR DE 
LUCHTWEGEN
De voordelen voor de luchtwegen van 
geselecteerde CPTG essentiële oliën van de 
dōTERRA Breathe samenstelling, zijn 
opgenomen in deze gemakkelijke en heerlijk 
smakende pastilles. 
• Geregistreerde samenstelling van citroen, 

pepermunt, eucalyptus, tijm, melisse en 
kardemom 

• Onderhoud open luchtwegen en vrije 
ademhaling

• Ondersteunt de algehele gezondheid van de 
luchtwegen

35460001 30 stuks

dōTERRA BREATHE™ VAPOR STICK
De Breathe™ Vapor Stick is handig, absorbeert snel en is 
makkelijk aan te brengen. Deze unieke vorm van 
dōTERRA’s essentiële oliesamenstelling Breathe kan 
altijd en overal worden gebruikt.
• Behoudt het gevoel van schone en open 

luchtwegen en een makkelijke ademhaling
• Heeft een verkoelend en kalmerend effect

34290001 12,5 gr
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Gezonde, stralende huid met
dōTERRA VERÁGE
dōTERRA Veráge is een exclusieve collectie van natuurlijke huidverzorgingsproducten die de huid 
voeden, zichtbare tekenen van ouderdom helpen reduceren en een zachte, soepele huid bevorderen. De 
geavanceerde planttechnologie gebruikt in Veráge bevordert een optimale lipidebalans, dezelfde balans 
die aanwezig is in een gezonde, jeugdig uitziende huid. Elk product is samengesteld uit ware giften van 
de aarde, zoals voedende plantenextracten, pure en krachtige essentiële oliën en zorgvuldig 
geselecteerde natuurlijke ingrediënten. De Veráge huidverzorgingscollectie biedt de natuurlijke 
voordelen waar je huid van houdt. 

VERÁGE | REINIGER - HUIDVERZORGINGSLIJN 
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VERÁGE GEZICHTSREINIGER
Een gezonde soepele huid begint bij de 
gezichtsreiniger van Veráge. Deze natuurlijke reiniger 
op gelbasis geeft het gezicht een frisse en jeugdige 
teint.
• Bevat de essentiële CPTG®-oliën van wilde 

sinaasappel, melaleuca en basilicum om zacht te 
reinigen en te onzuiverheden te minimaliseren

• Stimuleert en reinigt de huid, terwijl de natuurlijke 
verzachtende ingrediënten voeden en hydrateren

37380001 60 ml

VERÁGE TONER
Veráge toner combineert CPTG essentiële oliën met 
voedende plantenextracten om de huid te egaliseren - 
altijd en overal. Deze vochtinbrengende toner 
versterkt en verfrist de huid en zorgt voor een 
glanzende teint, terwijl de zintuigen worden 
gestimuleerd met een energieke oppepper.
• CPTG essentiële oliën van ylang ylang, palmarosa, 

cipres en koriander egaliseren en balanceren de 
huid

• Voedende plantenextracten voorzien de huid van 
vocht en helpen de huid er zo goed mogelijk uit te 
zien

• Eenvoudig te verstuiven

37390001 50 ml

VERÁGE IMMORTELLE 
VOCHTINBRENGEND SERUM
Ervaar de leeftijdtrotserende effecten van Veráge 
Immortelle vochtinbrengend serum. Deze krachtige 
formule combineert CPTG essentiële oliën met 
plantenextracten voor een gladde, jeugdig uitziende 
huid.
• Gebruikt de essentiële CPTG-oliën in de populaire 

Immortelle-combinatie voor een stralende huid
• Biedt een optimale vetbalans voor een zachtere, 

jeugdiger uitziende huid

37400001 15 ml

VERÁGE VOCHTINBRENGENDE 
CRÈME
Veráge vochtinbrengende crème combineert CPTG 
essentiële oliën met plantenextracten voor natuurlijke 
hydratatie en huidverzorging. Deze lichte niet-vette 
vochtinbrengende crème wordt snel opgenomen en 
hydrateert diep en helpt zo het verminderen van fijne 
lijntjes en rimpels voorkomen voor een gladde en 
gelijkmatige teint.
• Bevat de CPTG essentiële oliën van jeneverbes, 

jasmijn, duindoornbes en geranium, allen bekend 
om de revitaliserende werking op de huid

• Met natuurlijke ingrediënten om de huid te 
hydrateren en de kans op het verschijnen van fijne 
lijntjes en rimpels te verminderen

37410001 30 ml

VERÁGE HUIDVERZORGINGSLIJN
Een collectie bestaande uit Veráge reiniger, toner, immortelle 
vochtinbrengend serum en vochtinbrengende crème, voor een mooie 
en gezonde huid. 

42690001

Klinisch bewezen voordelen van 
Veráge ingrediënten

• Geven een gladde huidstructuur
• Reduceren het ontstaan van rimpels
• Bevorderen de elasticiteit 
• Verkleinen de poriën 
• Zorgen voor een gelijkmatige teint

Netto-inhoud kan afwijken van  
de afbeelding.  Kan er anders uitzien dan op de foto.
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REVEAL FACIAL SYSTEM 
Reveal Facial System is een proces in twee stappen 
dat uw gezicht een behandeling geeft alsof u in 
een spa bent en dat de gloed van uw huid en uw 
schoonheid naar voren brengt.
• Bevat dōTERRA essentiële citrusoliën van 

limoen en wilde sinaasappel om de huid te 
zuiveren

• Kleine polijstende bolletjes en botanische 
enzymen verwijderen dode huidcellen voor 
een fris gezicht

• De formule, die rijk is aan voedingsstoffen, 
helpt een stralend uiterlijk te blijven houden

37340001 2 tubes van 50 ml

Laat uw huid er stralend uitzien met 
dōTERRA® ESSENTIËLE  
HUIDVERZORGING
dōTERRA Essentiële huidverzorging is een collectie huidverzorgingsproducten die ontwikkeld is om u 
te helpen uw huid er jong en gezond uit te laten zien en voelen, door de natuurlijke kracht van essentiële 
oliën optimaal te benutten. De Essentiële huidverzorgingslijn omvat geavanceerde technologieën die 
afgestemd zijn op de zorgvuldig geselecteerde CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële oliën, 
die royaal in elk product aanwezig zijn. Pak gericht de zichtbare tekenen van veroudering aan met 
dōTERRA Essentiële huidverzorging.

VERKWIKKENDE SCRUB 
Verfris en stimuleer uw huid met deze exfoliërende, 
gladmakende en aromatische scrub. De essentiële 
CPTG-oliën van grapefruit en pepermunt maken 
de peelingfase van uw schoonheidsritueel tot een 
verfrissende, aromatische ervaring. Jojoba en 
extracten van kruisbloemige groenten zorgen 
ervoor dat uw huid er gezond en glad uitziet, 
terwijl andere geavanceerde ingrediënten vlekjes 
en verkleuringen doen verminderen.
• Kleine jojobapareltjes exfoliëren eerst de huid 

om daarna op te lossen en unieke 
vochtinbrengende eigenschappen te bieden

• Bevat een polyfenol-rijk bruin en rood 
algenextract om bruine (ouderdoms) vlekjes te 
verminderen, waardoor uw huid er 
gelijkmatiger en schoner uitziet

37050001 75 ml

GEZICHTSREINIGER 
De dōTERRA® Gezichtsreiniger bevat de essentiële 
CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®-oliën van 
melaleuca en pepermunt en wast op zachte wijze 
onzuiverheden weg. Uw huid voelt na afloop 
schoon, fris en zacht aan. Extracten van 
kruisbloemige groenten verminderen ook vlekjes 
en beschermen de uitstraling van de huid.
• Macadamianotenolie voedt de huid
• Een beschermende vitaminecombinatie 

ondersteunt een gezond uitziende huid

37010001 120 ml

42  ESSENTIËLE WELLNESS

ESSENTIËLE HUIDVERZORGING | REVEAL FACIAL SYSTEM—ESSENTIËLE HUIDVERZORGING W/HYDRATERENDE CRÈME



VOCHTINBRENGENDE CRÈME
De vochtinbrengende crème van dōTERRA® zit vol 
verzachtende ingrediënten, voor een intense 
hydratatie zonder olieresten achter te laten. Deze 
crème is ontwikkeld om te helpen bij het verjongen 
van de rijpere huid, het evenwicht van de huid te 
herstellen en de zichtbare tekenen van veroudering 
te verminderen voor een jeugdige en stralende 
huid.
• Cacao zadenboter is een verzachtend 

ingrediënt vol voedingsstoffen die de huid er 
gehydrateerd uit laat zien en ook de gezond 
uitziende huid beschermt en ondersteunt

• Erythritol biedt vochtinbrengende 
eigenschappen voor de huid

37160001 50 ml

VERSTERKEND SERUM
Het versterkende serum van dōTERRA® biedt royale 
hoeveelheden van de essentiële CPTG-oliën van 
frankincense, Hawaiiaans sandelhout en mirre. Het 
serum is wetenschappelijk ontwikkeld om fijne 
lijntjes en rimpels te verminderen en de hydratatie 
van de huid te bevorderen.
• Bevat rhizobium, acaciagom en beschermende 

haverextracten, die direct 'liftende' effecten 
bieden

• Biomimetische peptiden helpen de huid 
oppeppen en verminderen ouderdomsvlekjes, 
voor een gladde, gelijkmatige huid

37040001 30 ml

ANTI-VEROUDERINGS  
VOCHTINBRENGENDE CRÈME 
Geavanceerde ingrediënten zijn gecombineerd met 
de essentiële CPTG-oliën lavendel, jasmijn, 
geranium en frankincense voor een 
vochtinbrengende anti-verouderingscrème die 
meer doet dan vocht inbrengen en de huid 
verzachten. De vochtinbrengende anti-
verouderingscrème gaat de zichtbare tekenen van 
veroudering tegen, verbetert de huidskleur, 
vermindert rimpels en helpt de huid er jong en 
levendig uit te zien.
• Bevat ingrediënten die de verjonging van de 

huid bevorderen en rimpels verminderen
• Een natuurlijk extract op waterbasis van 

sluimerende Sneeuwbal-bloembollen voor een 
meer heldere, gelijkmatige huidskleur

37030001 50 ml

PORIEVERKLEINENDE TONER
De porieverkleinende toner van dōTERRA® bevat 
essentiële CPTG Certified Pure Therapeutic 
Grade-oliën van lavendel, ylang ylang en Duitse 
kamille om de gevoelige huid te kalmeren.
• Ontwikkeld om de huid er stevig en strak uit te 

laten zien
• Sojabonenextract staat erom bekend de 

uitstraling van een gehydrateerde, gezond 
uitziende huid te bevorderen

37020001 120 ml

IMMORTELLE   Nieuwe verpakking!

ANTI-VEROUDERINGSSAMENSTELLING
De Immortelle anti-verouderingssamenstelling is 
een beschermende combinatie van krachtige 
vernieuwende, zeldzame essentiële oliën die al 
eeuwenlang worden gebruikt vanwege de 
verfraaiende eigenschappen en is ontwikkeld om de 
huid te beschermen en voeden. De essentiële 
oliesamenstelling van frankincense, sandelhout, 
lavendel, mirre, strobloem en roos helpt de huid er 
gladder, stralender en jeugdiger uit te zien.
• Vermindert lijntjes en rimpels
• Helpt de tekenen van veroudering te 

verminderen

37140001 10 ml roller

gratis!

gratis!

HUIDSVERZORGINGSSYSTEEM  
MET VOCHTINBRENGENDE  
ANTI-VEROUDERINGSCRÈME
Bestaat uit een gezichtsreiniger, een porieverkleinende toner, een 
versterkend serum en een vochtinbrengende anti-verouderingscrème.

37070001

HUIDVERZORGINGSSYSTEEM 
MET VOCHTINBRENGENDE 
ANTI-VEROUDERINGSCRÈME VIA HET 
LOYALTY REWARDS-PROGRAMMA

L O Y A L T Y 
R E WA R D S - 
PROGRAMMA

Voeg het huidverzorgingssyteem met vochtinbrengende 
anti-verouderingscrème toe aan uw maandelijkse Loyalty 
Rewards-programma en ontvang een GRATIS verfrissende scrub bij 
elk systeem dat u koopt via het Loyalty Rewards-programma!

37060001

HUIDVERZORGINGSSYSTEEM MET  
VOCHTINBRENGENDE CRÈME
Inclusief gezichtsreiniger, porieverkleinende toner, versterkend serum 
en vochtinbrengende anti-verouderingscrème. 
37250001

HUIDVERZORGINGSSYSTEEM MET  
VOCHTINBRENGENDE CRÈME VIA HET 
LOYALTY REWARDS-PROGRAMMA

L O Y A L T Y 
R E WA R D S - 
PROGRAMMA

 Voeg het huidverzorgingssyteem met vochtinbrengende crème toe aan 
uw maandelijkse Loyalty Rewards-programma en ontvang een GRATIS 
verfrissende scrub bij elk systeem dat u koopt via het Loyalty 
Rewards-programma!

37240001
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HD CLEAR® SCHUIMENDE  
GEZICHTSREINIGER
Ontdek de perfecte oplossing voor de probleemhuid van alle 
leeftijden met de dōTERRA HD Clear ® schuimende 
gezichtsreiniger.
• Ontworpen om zorgvuldig te reinigen zonder de natuurlijke 

vochtbalans te verstoren
• Bevat CPTG essentiële oliën en plantenextracten die uw huid 

extra schoon en zacht achterlaten

49420001 50 ml

HD CLEAR®

SAMENSTELLING VOOR TOPISCH GEBRUIK 

Gebruikt als behandeling voor puistjes of een all-over 
huidbehandeling, bevordert HD Clear® samenstelling voor 
topisch gebruik, een schone en gezonde teint met essentiële 
oliën bekend om hun huidverbeterende eigenschappen.
• Bevat een unieke mix van zwarte komijnzaadolie en 

essentiële olie van ho hout, melaleuca, eucalyptus, 
geranium en litsea-bes

• Bevordert een schone, gladde huid door de ontstane 
plekjes te behandelen

49400001 10 ml roller

HD CLEAR® GEZICHTSLOTION
Geniet van een mooie, gladde teint met HD Clear gezichtslotion. Deze lotion bevat 
natuurlijke bestanddelen die een gezonde vochtbalans bevorderen voor een huid 
met een evenwichtige teint, als ook CPTG® essentiële oliën gecombineerd met 
botanische extracten bekend voor het bereiken van een huid vrij van 
onzuiverheden. 
• Bestaat uit een unieke combinatie van olie van zwart komijnzaad met de 

essentiële CPTG-oliën van ho-hout, melaleuca, eucalyptus, geranium en litsea
• Bevordert een gezonde huid
• Kalmeert roodheid en irritatie

49410001 50 ml

HD CLEAR® SET
Deze set bevat HD Clear schuimende 
gezichtsreiniger, topische samenstelling 
en gezichtslotion voor een mooie 
evenwichtige huid. 

42700005

Een schone, gladde huid begint met 
HD CLEAR®

HD Clear is een lijn van natuurlijke en zeer effectieve producten die een probleemhuid aan de basis aanpakt. 
Dit drie-staps-systeem werkt synergetisch om onzuiverheden in de huid te verwijderen, de talgproductie te 
reguleren en een uitbraak te voorkomen. In elke formule zijn CPTG® essentiële oliën toegepast samen met 
gespecialiseerde plantenextracten met een bewezen werking op het verbeteren van de huidstructuur en het 
bevorderen van celvernieuwing. Het dagelijks gebruik van HD Clear zal resulteren in een schoon, glad en 
gezond gelaat.  

HD CLEAR | dōTERRA PRODUCTEN VOOR VROUWEN | HD CLEAR SCHUIMENDE GEZICHTSREINIGER—PHYTO-OESTROGEEN



CLARYCALM™
MAANDELIJKSE SAMENSTELLING 
VOOR VROUWEN

dōTERRA ClaryCalm helpt vrouwen bij het op 
natuurlijke wijze in de hand houden van de 
symptomen van PMS en de overgangsfasen van de 
menopauze.
• Bestaat uit essentiële oliecombinaties van scharlei, 

lavendel, bergamot, Romeinse kamille, cederhout, 
ylang ylang, geranium, venkel, Palmarosa en Vitex

• Helpt uw stemmingen gedurende de maand in 
evenwicht te houden

35270001 10 ml roller

BOTONDERSTEUNEND
LIFETIME-COMPLEX™
Deze handige dieetaanvulling verbetert de opname 
van voedingsstoffen die nodig zijn voor gezonde 
botten.*
• Perfect voor mannen en vrouwen van alle leeftijden
• Bevat een combinatie van vitamine C en D, calcium, 

magnesium en andere sporenelementen
• Gaat de verminderende botdichtheid tegen door 

voedingsstoffen te leveren die vaak ontbreken in 
moderne diëten*

35240001 120 capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

FYTO-OESTROGEEN
LIFETIME-COMPLEX™
dōTERRA Women fyto-oestrogeen 
Lifetimecomplex is een combinatie van natuurlijke 
plantenextracten die het hormonale evenwicht 
ondersteunen gedurende de verschillende 
levensfasen van de vrouw.*
• Inclusief een gestandaardiseerd soja-extract met 

genisteïne, een krachtig fyto-oestrogeen
• Ondersteunt de vrouw bij de overgang met een 

geconcentreerd extract van lijnzaad-lignans*
• Ondersteunt gezonde botten, het hart, borstweefsel 

en andere lichaamsstructuren*

35260001 60 capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

dōTERRA® WOMEN
dōTERRA Women is een productlijn die is ontwikkeld om de unieke en veranderende behoeften van 
vrouwen voor hun gezondheid aan te pakken. Normale hormoonniveaus beïnvloeden de goede 
gezondheid en het emotioneel welzijn van de vrouw van haar vroege tienerjaren tot haar overgang.* 
dōTERRA Women ondersteunt gezonde botten en het hart naarmate vrouwen ouder worden, terwijl de 
essentiële oliesamenstelling tijdelijk de hevige emoties verzachten die worden veroorzaakt door de 
reguliere hormooncycli bij vrouwen. De productlijn dōTERRA Women biedt natuurlijke ondersteuning 
in de verschillende levensfasen.

WOMEN’S HEALTH KIT
Bevat Fyto-oestrogeen Lifetime-complex, Botondersteunend Lifetime-complex en 
ClaryCalm maandelijkse samenstelling voor vrouwen.

35250005

L O Y A L T Y
R E W A R D S -
PROGRAMMA
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Prachtig glanzend haar met dōTERRA 
SALON ESSENTIALS®  
HAARVERZORGING  
dōTERRA Salon Essentials® haarverzorgingsproducten zijn geïnspireerd op het beginsel dat uiterst zuivere 
plantaardige extracten gecombineerd met de meest geavanceerde technologische ingrediënten ongekende 
voordelen bieden voor optimaal mooi haar en een gezonde hoofdhuid. Zorgvuldig geselecteerde CPTG® 
essentiële oliën zorgen voor doelgerichte voordelen in alle vier de producten; Protecting Shampoo, Smoothing 
Conditioner, Root to Tip Serum en Healthy Hold Glaze werken samen of individueel aan het verzorgen van 
gezond, zacht en prachtig glanzend haar.

46  ESSENTIËLE WELLNESS

ESSENTIËLE HAARVERZORGING | SHAMPOO—SERUM



LOYALTY REWARDS PRICING

BESCHERMENDE SHAMPOO DUBBELPAK 36240005

VERZACHTENDE CONDITIONER DUBBELPAK 36250005

SHAMPOO EN CONDITIONER 36260005

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
BESCHERMENDE SHAMPOO
Maak gebruik van de professionele 
samenstelling van CPTG® essentiële oliën, 
zachte reinigingsmiddelen en plantaardige 
extracten in de dōTERRA Salon Essentials 
Beschermende Shampoo.
• Met een zacht schuimende en reinigende 

versterking door essentiële oliën van wilde 
sinaasappel en limoen en plantenextracten

• Verwijdert voorzichtig onzuiverheden die 
zich op haar en hoofdhuid hebben 
vastgezet

• Hydrateert het haar lichtjes waardoor het 
salonzacht aanvoelt

36220001 250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
ZACHTMAKENDE CONDITIONER 
Geeft het haar een zachte, soepele finish en 
beschermt met de professionele formule van 
de dōTERRA Salon Essentials Verzachtende 
Conditioner.
• Met verzachtende en verzorgende 

ingrediënten, plantaardige extracten en 
natuurlijke proteïnen

• Bevat een geregistreerde combinatie van 
CPTG® essentiële oliën voor haar en 
hoofdhuid

• Maakt het haar soepel en anti-statisch met 
nanotechnologie

36230001 250 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
HEALTHY HOLD GLAZE
Verkrijg alle voordelen in één keer zoals een 
flexibele vorm, gezondheid en glans voor uw 
haar met Salon Essentials Healthy Hold Glaze.
• Biedt direct verzorging, gladheid en glans
• Breng aan op ontembaar haar, voor lichte 

fixatie en een perfecte, zachte stijl
• Helpt het haar er gezond te laten uitzien, 

zelfs wanneer het wordt blootgesteld aan 
zonlicht en haardrogers

• De verzorging wordt geactiveerd door 
warmte

36270001 120 ml

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
ROOT TO TIP SERUM
Het Root to Tip Serum zorgt voor een gezonde 
omgeving voor uw hoofdhuid en 
maximaliseert de kracht en glans van uw haar.
• Voorzien van essentiële oliën van lavendel, 

pepermunt, marjolein, cederhout, lavandin, 
rozemarijn, niaouli en eucalyptus

• Zorgt voor extra langdurige bescherming en 
hydratering van uw hoofdhuid en haar

36210001 30 ml

• Helpt gekleurd haar te beschermen
• Aangetoonde verzachtende 

effecten
• Betere conditionering en ontklitting
• Behoudt vocht in zowel haar als 

hoofdhuid

• Versterkt haarschubben en maakt 
ze glad

• Minder haarbreuk
• Geregistreerde combinatie van 

essentiële oliën voor gezond haar 
en hoofdhuid

KLINISCH AANGETOONDE VOORDELEN VAN DE 
INGREDIËNTEN VAN SALON ESSENTIALS®

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAARVERZORGINGSSYSTEEM
dōTERRA Salon Essentials haarverzorgingssysteem is de perfecte manier om de verbazende voordelen te 
ervaren van alle vier de haarverzorgingsproducten van dōTERRA en met een flinke besparing. Bij aanschaf van 
de Beschermende Shampoo, Verzachtende Conditioner, en het Root to Tip Serum in het dōTERRA Salon 
Essentials haarverzorgingssysteem ontvangt u gratis Healthy Hold Glaze.

36280005

L O Y A L T Y  
R E WA R D S -
PROGRAMMA
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De dōTERRA Healing Hands Foundation™ is een geregistreerde 501(C)(3) non-profit organisatie die zich richt 
op het verbeteren van levens door samen te werken met organisaties die aan miljoenen mensen wereldwijd 
hoop bieden. Healing Hands streeft er naar om de wereld genezing en hoop te brengen, voor levens zonder 
ziekte en armoede, en om uiteindelijk verarmde culturen te leren hoe ze zelfstandig kunnen worden. dōTERRA 
International, LLC, zorgt voor alle overhead- en beheerskosten voor de dōTERRA Healing Hands Foundation, 
en zorgt er voor dat 100 procent van alle donaties rechtstreeks terechtkomt bij wie steun ontvangt.

 Zie voor meer informatie www.doterrahealinghands.org

FOUNDATION™

ROSE LOTION 
Draag bij aan het doel van de dōTERRA Healing 
Hands Foundation door de heerlijk geurende 
Rose-lotion te kopen, voorzien van CPTG® 
essentiële olie van de Bulgaarse roos, die niet 
alleen de huid verzacht en een heerlijke geur 
afgeeft, maar die ook ten goede komt van iemand 
in nood. De gehele aankoopsprijs wordt 
gedoneerd aan de dōTERRA Healing Hands 
Foundation om wereldwijd mensen in nood bij te 
staan. Uw hart en uw huid worden zachter.

36170001 100 ml
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CITRUS BLISS® 
HAND LOTION
Deze lotion, die praktisch is verpakt voor een 
aromatische belevenis onderweg, verzacht de 
handen en opent de zintuigen met het heerlijke 
aroma van de Citrus Bliss verkwikkende 
samenstelling.
• Lichte, opwekkende geur met een vleugje 

vanille en een boeket essentiële citrusoliën
• Perfect formaat voor in de auto, op kantoor 

of in uw tas
• Bevat natuurlijke plantextracten die de huid 

zacht en gehydrateerd doen aanvoelen

36200001 tube van 75 ml

LIPBALSEM MET PEPERMUNT EN
WILDE SINAASAPPEL
Verfris uw lippen met de beschermende kracht 
van essentiële oliën uit pepermunt en wilde 
sinaasappel.
• Wasvrije formule met hydraterende middelen 

zoals karité- en mangozaadboter
• Geeft vocht en elasticiteit aan de lippen
• Versterkt en verbetert de stemming met een 

combinatie van pepermunt en wilde 
sinaasappel

36190001 4,5 ml

HAND AND BODY LOTION
Geniet van het voordeel om uw favoriete 
essentiële olie toe te voegen aan deze lotion, die 
uw huid hydrateert en zijdezacht maakt.
• Geurvrije lichte lotion, perfect voor het 

hydrateren van de huid
• Combineer dit met uw favoriete essentiële 

oliën voor nog meer voordelen
• Voorziet de huid van belangrijke anti-

oxidanten, plantaardige middelen en 
hydrotropen

• Met extracten van kruisbloemige planten ter 
versteviging

36100001 200 ml

VERPAKKING VAN 3
36110005 3 tubes van 200 ml

FO
R YOUR BODY & BATH

ES

SENTIAL CARE

Geniet en voel u geweldig 

dōTERRA SPA
dōTERRA® spa-producten zijn ontwikkeld om verwenmomenten 
te bieden die niet alleen uw huid verzorgen, maar die ook 
helpen om u er jong, gezond en aantrekkelijk uit te laten zien en 
te voelen. Met de kracht van CPTG Certified Pure Therapeutic 
Grade® essentiële oliën gecombineerd met andere natuurlijke 
en veilige bestanddelen kunt u zich veilig en tevreden voelen 
terwijl u van deze luxueuze producten geniet.
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ALPHA CRS+®
CELLULAIR VITALITEITSCOMPLEX
Biedt anti-oxiderende bescherming voor cellulair DNA 
en andere belangrijke celstructuren.*
• Ondersteunt een gezonde celproliferatie en 

levensduur
• Versterkt de mitochondrische energieproductie
• Ondersteunt een gezonde reactie op celontstekingen
• Bevat plantaardige extracten, carotenoïden en 

polyfenolen, evenals een cellulaire energiecombinatie

34180001 120 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

xEO MEGA®  NIEUWE FORMULE!

ESSENTIËLE OLIE OMEGA COMPLEX
xEO Mega is een revolutionaire formule die bestaat uit 
een mix van CPTG (certified pure therapeutic grade) 
essentiële oliën met natuurlijke vis- en plantaardige 
omega-3-oliën en carotenoïden.
• Ondersteunt de gezondheid op cardiovasculair, 

immunologisch, gewrichts- en hersengebied
• Levert gelijke hoeveelheden EPA en DHA uit 

duurzame visolie concentraten, en Echium olie met 
SDA en GLA vetzuren

• Het complete spectrum van carotenoïden en 
vitamine E voor anti-oxidantenbescherming inclusief 
vitamine D

• Bevat kruidnagel, wierook, tijm, komijn, wilde 
sinaasappel, pepermunt, gember, karwij en Duitse 
kamille essentiële oliën

34310001 120 softgels

GEMAAKT MET 
VEGETARISCHE SOFTGELS

MICROPLEX 
MVp™  NIEUWE FORMULE!

VOEDINGSSTOFFEN COMPLEX
Een geheel nieuwe formule met meer biologisch 
beschikbare ingrediënten, ontworpen om te voorzien in 
precies de goede hoeveelheden vitamines, mineralen en 
polyfenolen die jouw lichaam iedere dag nodig heeft.*
• Natuurlijk uitgebalanceerd, een uitgebreide reeks 

van vitaminen en mineralen die u dat geven wat u 
nodig hebt, niet meer en niet minder*

• Veel biologisch beschikbare mineralen in 
chelaatvorm

• Potente anti-oxidant extractenmix van polyfenolen*
• Met een samenstelling uit volwaardige voeding
• Bevat ook een combinatie van pepermunt, gember 

en karwijzaad om de maag tot rust te brengen*

34320001 120 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

dōTERRA
DAGELIJKSE  
SUPPLEMENTEN
Er zijn meer en meer zorgen rondom gezondheid die ontstaan door het gebrek aan 
voedingsstoffen in de voeding die wij eten, omdat we steeds meer afhankelijk raken 
van bewerkt en gemaksvoedsel. Er is ook een zorg om het aantal supplementen dat op 
de markt komt, omdat bedrijven proberen zoveel mogelijk in een pil te stoppen. Mega 
doseringen van sommige voedingsstoffen en een tekort aan andere voedingsstoffen, 
zijn beiden niet goed. Nu is er een dagelijks alternatief met de goede balans. 

LIFELONG VITALITY VEGANPAKKET
VOEDINGSSUPPLEMENTEN MET ALPHA CRS+®,  
MICROPLEX VMZ® EN vEO MEGA®

34250001

LIFELONG VITALITY PAKKET
VOEDINGSSUPPLEMENTEN MET ALPHA CRS+®,   
MICROPLEX VMz® EN xEO MEGA®

20640001

Bespaar meer dan 35% door 
de drie producten in het 
Lifelong Vitality-pakket te 
bestellen met uw Loyalty 
Rewardsbestelling! Word lid 
van dōTERRA en bespaar 
nog meer.

L O Y A L T Y  
R E WA R D S -
PROGRAMMA
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dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
MICROPLEX MVp™ EN xEO MEGA ®

20650001

L O Y A L T Y  
R E WA R D S -
PROGRAMMA

L O Y A L T Y  
R E WA R D S -
PROGRAMMA

Kies en  
bespaar

Koop een Daily Nutrient 
Pack of een Lifelong  
Vitality Pack via een 
Loyalty Rewards-bestelling 
en voeg dan met flinke 
korting tot wel twee stuks 
naar keuze toe uit de 
beschikbare items.

KOOP 1 DAILY NUTRIENT OF LIFELONG VITALITY PACK

OR

EN VOEG TOT WEL 2 STUKS VAN ONDERSTAANDE 
PRODUCTEN NAAR KEUZE TOE MET KORTING

Mito2 Max Deep Blue
Polyphenol
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dōTERRA Speciale 
SUPPLEMENTEN
Biologische factoren, milieufactoren en fysiologische factoren dragen allemaal bij aan de uniekheid van ieders 
behoefte aan gezonde voeding. Dat betekent dat sommige mensen voor bepaalde gebieden een extra 
voedingsversterking nodig hebben. Met een geavanceerde wetenschappelijke ontwikkeling heeft dōTERRA een 
manier gevonden om die extra versterking met speciale supplementen aan te bieden. Deze supplementen 
kunnen gebruikt worden in aanvulling op het Lifelong Vitality-pakket om bepaalde functies te versterken.

DEEP BLUE  NIEUW!

POLYFENOLEN COMPLEX™
De Deep Blue serie heeft nu ook een voedingssupplement, dat 
krachtige klinisch geteste polyfenolen bevat die helpen bij pijn en 
gevoeligheid.*
• Het snelwerkende boswelia extract (patent aangevraagd), heeft 

reeds bewezen te ondersteunen bij gewrichtspijn en -functie*
• Inclusief geregistreerde, gestandaardiseerde extracten van gember, 

kurkuma, resveratrol en andere polyfenolen die pijn en ongemak 
verzachten*

• Kan worden gebruikt in combinatie met Deep Blue zalf of 
Deep Blue essentiële oliesamenstelling

34360001 60 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

MITO2MAX®  NIEUWE FORMULE!

ENERGIE & UITHOUDINGSVERMOGEN COMPLEX
Mito2Max is een gezond lange termijn alternatief voor caffeïne voor een 
verhoogde energie en vitaliteit.*
• Bevordert betere microcirculatie met Oligonol®† fruitextract 

van de lychee, quercetine en andere gestandaardiseerde 
plantenextracten*

• Het krachtig, volledige spectrum van mitochondriale 
cofactoren voor energie ondersteunen de aerobe capaciteit 
van de cellen en de energieproductie*

• Zonder stimulerende middelen, werkt niet verslavend

34350001 60 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

vEO MEGA®
ESSENTIËLE OLIE OMEGA COMPLEX
• vEO Mega is een revolutionaire, 100 procent vegan-vriendelijke 

formule die CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële 
oliën combineert met natuurlijke, uit de zee en planten afkomstige 
essentiële vetzuren.

• Met essentiële oliën uit kruidnagel, frankincense, tijm, komijn, wilde 
sinaasappel, pepermunt, gember, karwij, en Duitse kamille

• Bevat essentiële EPA-en DHA vetzuren uit vlas, algen, incha  
inchi-zaad, borage, veenbes en granaatappel, pompoen- en 
druivenpitten hersenen*

• Bevat een unieke vorm van de carotenoïde astaxanthine voor 
anti-oxiderende bescherming*

34260001 120 softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS

†Oligonol® is een handelsmerk van AminoUp Chemical Co., LTD.

DDR PRIME® SOFTGELS 
ESSENTIËLE OLIE 
CELLULAIR COMPLEX
DDR Prime is een geregistreerde combinatie 
van CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® 
essentiële oliën die het lichaam helpen te 
beschermen tegen oxiderende schade aan 
cellulair DNA.*
• Beschermt met anti-oxidanten tegen 

oxiderende beschadigingen
• Ondersteunt een gezonde reactie op 

cellulaire stressveroorzakende factoren
• Bevordert een gezonde cellulaire reactie, 

een gezond herstel en een gezonde 
regeneratie

34410001 60 softgels

41510001 30 ml

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS

52  ESSENTIËLE WELLNESS
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DIGESTZEN® SOFTGELS
SPIJSVERTERINGSSAMENSTELLING
dōTERRA® DigestZen® softgels zijn een handige 
en eenvoudige manier om de voordelen te 
gebruiken van de geregistreerde DigestZen 
essentiële oliesamenstelling. Elke vegetarische 
softgel bevat 120 mg DigestZen, de 
oliesamenstelling die u kent en vertrouwt voor 
een algehele gezondheid van de spijsvertering.*
• Verzacht maagkrampen en vermindert 

indigestie*
• Ondersteunt een gezonde gastro-intestinale 

werking*
• Zorgt voor een gezonde spijsvertering*

35430001 60 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE 
SOFTGELS

ON GUARD®+ SOFTGELS
BESCHERMENDE SAMENSTELLING
On Guard+ Softgels combineren de geregistreerde 
samenstelling van dōTERRA On Guard essentiële 
olie met essentiële oliën van zwarte peper, 
oregano en melissa voor extra ondersteuning van 
het immuunsysteem.* On Guard+ is een 
geweldige manier om een gezond en sterk 
afweersysteem te behouden wanneer de 
seizoensinvloeden krachtiger worden of ter 
bescherming tegen elementen die het 
immuunsysteem kunnen verzwakken.*
• Helpt een gezond immuunsysteem op te 

bouwen en te houden*
• Beschermt het lichaam tegen 

seizoensinvloeden*
• Ondersteunt een gezonde werking van 

bloedsomloop en ademhaling*

35420001 60 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE 
SOFTGELS

TRIEASE® SOFTGELS
SEIZOENSSAMENSTELLING
TriEase softgels zijn ontwikkeld om te beschermen 
tegen seizoens- en milieuinvloeden en om gezonde 
luchtwegen te bevorderen wanneer dit het meest 
noodzakelijk is.* Elke softgel bevat gelijke delen 
citroen, lavendel en pepermunt essentiële olie, 
bekend om hun gezamenlijke eigenschap een vrije 
ademhaling te behouden en een gezonde reactie op 
ontstekingen te bewerkstelligen.*
• Bevordert vrije luchtwegen en 

ademhalingsfunctie*
• Ondersteunt het lichaam bij het bestrijden van 

ontstekingen
• Reinigend voor de lichaamssystemen

49310001 60 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE 
SOFTGELS

ZENDOCRINE® SOFTGELS
ONTGIFTENDE SAMENSTELLING
Zendocrine softgels helpen het lichaam te reinigen 
van gifstoffen en vrije radicalen, die de 
lichaamsfuncties kunnen vertragen, waardoor het 
loom en zwaar voelt.* Zendocrine softgels bieden 
een gemakkelijke en eenvoudige manier om 
Zendocrine essentiële olie in te nemen. Een 
gepatenteerde formule die het lichaam helpt 
ontgiften, de leverfunctie bevordert en het 
hormoonstelsel ondersteunt.*
• Ondersteunt de eigenschappen van het lichaam 

om zichzelf te ontdoen van ongewenste stoffen*
• Zuivert en ontgift de lichaamssystemen*
• Ondersteunt een gezond functionerend 

hormoonstelsel*
• Bevordert een gezonde leverfunctie*

34280001 60 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE 
SOFTGELS
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dōTERRA a2z 
KAUWTABLETTEN™ 
Ontworpen voor kinderen en volwassenen 
die moeite hebben met het slikken van 
capsules. a2z levert de voedingsstoffen 
die uw lichaam nodig heeft voor een 
optimale gezondheid.*
• Combineert een samenstelling van  

B-vitaminen met vitamine A, C en E
• Bevat plantaardige extracten en is 

ontwikkeld voor gebruik met IQ Mega
• Ondersteunt gezonde immuniteit en 

levert anti-oxiderende bescherming*
• Zorgt voor een gezonde ontwikkeling 

en een lange levensduur van de cel, bij 
dagelijks gebruik*

35330001 60 tabletten

IQ MEGA®
IQ Mega haalt de visachtige smaak uit 
visolie en voegt de smaak van verse 
sinaasappels toe van de Wild Orange 
CPTG® essentiële olie.
• Biedt 1000 mg omega-3 per portie
• Ondersteunt een gezonde functie van 

de hersenen, het hart, de bloedvaten, 
het immuunsysteem en de gewrichten*

• Samengesteld voor gebruik met  
a2z kauwtabletten

35320001 150 ml

dōTERRA Supplementen voor 
KINDEREN
Geïnspireerd door het dōTERRA Lifelong Vitality-Pakket, maken deze 
producten het makkelijker om omega-3, voedingsstoffen, vitamines en 
mineralen in te nemen via een handige, vloeibare en kauwbare vorm. 
Kinderen zijn er dol op omdat ze lekker smaken, volwassenen zijn er dol 
op omdat ze gemakkelijk in te nemen zijn.
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DigestZen
GEZONDE SPIJSVERTERING
Een gezonde spijsvertering is belangrijk om uw leven lang gezond te blijven. Een goed functionerende 
spijsvertering is niet alleen essentieel voor de opname van voedingsstoffen, maar werkt ook als belangrijk 
immuunsysteem en ontgiftingssysteem in het lichaam. Een niet goed werkende spijsvertering kan leiden tot 
minder energie, een minder sterk immuunsysteem, gewichtstoename en maag- en darmproblemen. De lijn 
DigestZen, met producten voor een gezonde werking van de spijsvertering, biedt gerichte oplossingen voor 
een optimaal werkende spijsvertering en comfort.*

PB ASSIST+®
BESCHERMENDE FORMULE
Deze geregistreerde formule van pre-biotische vezels 
en zes stammen van probiotische organismen is veilig 
voor het hele gezin.
• Levert 5 miljard KVE (kolonievormende eenheden) 

actieve probiotische culturen en oplosbare pre-
biotische FOS (fructo-oligosacchariden) die 
cultuuradhesie en -groei bevorderen*

• Aanbieding in dubbele capsules met tijdvertraging 
beschermt gevoelige probiotische culturen tegen 
maagzuur

• Ondersteunt een gezonde spijsverteringswerking en 
immuniteit* 

35160001 30 plantaardige capsules

 GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

DIGESTZEN TERRAZYME®  topproduct

DIGESTIEF ENZYM COMPLEX
TerraZyme voorziet uw lichaam van de 
voedingsenzymen en ondersteunende mineralen die 
nodig zijn voor een gezonde spijsvertering.*
• Ondersteunt de doorlopende productie van het 

lichaam van enzymen die kritiek zijn voor gezonde 
biochemische functies*

• Zorgt voor een gezonde vertering van 
voedingsstoffen en het celmetabolisme van 
voedingsstoffen in energie*

• Bevat een keuze aan voedingsenzymen die helpen 
bij het verteren van proteïnen, vetten, complexe 
koolhydraten, suikers en vezels*

35110001 90 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

GX ASSIST®  
REINIGENDE FORMULE  
MAAG-DARMSTELSEL
Reinig uw maag- en darmstelsel voordat u met PB 
Assist begint, met deze combinatie van CPTG 
Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële 
oliën.*
• Bevat essentiële oliën uit oregano, melaleuca, 

citroen, citroengras, pepermunt en tijm, 
evenals caprylzuur

• Helpt bij het ondersteunen van een gezond 
spijsverteringskanaal door een onvriendelijke 
omgeving te scheppen voor mogelijk 
schadelijke pathogenen*

• Samengesteld voor gebruik gedurende 10 
dagen als voorbereidende reinigingsstap voor 
het gebruik van PB Assist+ Probiotische 
Beschermende Formule*

35040001 60 softgels

GEMAAKT MET MAAGSAP-
RESISTENTE SOFTGELS
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DIGESTZEN®  topproduct

SPIJSVERTERINGS-
SAMENSTELLING

De bekende essentiële oliën in DigestZen 
staan bekend om hun verzachtende 
werking voor de spijsvertering.*
• Met een geregistreerde combinatie van 

essentiële oliën uit gember, pepermunt, 
slangenkruid, venkel, karwij, koriander en 
anijs

• Helpt bij het verteren van voedsel*
• Zorgt voor een gezond maag darmkanaal*
• Verzacht maagkrampen*

31030001 fles van 15 ml GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS

DIGESTZEN®
SOFTGELS
dōTERRA® DigestZen® Softgels zijn een 
aangename en eenvoudige manier om de 
exclusieve DigestZen essentiële oliën in te 
nemen. Elke vegetarische softgel bevat 120 mg 
DigestZen, de oliesamenstelling die u kent en 
vertrouwt voor een algehele gezondheid van 
de spijsvertering.*
• Verzacht maagpijn en vermindert 

indigestie*
• Ondersteunt een gezonde darmwerking*
• Bevordert een gezonde spijsvertering*

35430001 60 vegetarische softgels

DIGESTTAB™  NIEUW!

KAUWTABLETTEN
DigestTab is een calciumcarbonaat tablet die verrijkt is met 
DigestZen spijsverteringssamenstelling, waardoor de effecten 
van de DigestZen essentiële oliën gecombineerd worden met 
de zuurteregelengde eigenschappen van calciumcarbonaat.*
• Verlicht brandend maagzuur en indigestie en bevordert de 

algehele gezondheid van het maagdarmkanaal*
• Gebruik direct na de maaltijd of wanneer gewenst om 

opkomende maagkrampen, indigestie of brandend 
maagzuur te verlichten*

• Verlicht ook in het algemeen een zure maag
• Bevat 200 mg calcium per tablet

34380001 100 kauwtabletten
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ZENDOCRINE®
ONTGIFTENDE SAMENSTELLING

Ondersteun de natuurlijke 
ontgiftingssystemen van uw lichaam met 
Zendocrine.*
• Met een geregistreerde combinatie 

essentiële oliën van mandarijn, rozemarijn, 
jeneverbes, koriander en geranium

• Ondersteunt een gezonde leverwerking*
• Kan apart worden gebruikt of in 

combinatie met Zendocrine 
Ontgiftingscomplex

31460001 fles van 15 ml

ZENDOCRINE®
ONTGIFTINGSCOMPLEX
Ondersteun de uitscheidingssystemen van uw 
lichaam met het geregistreerde Zendocrine 
ontgiftingscomplex.*
• Met een geregistreerde combinatie van 14 actieve 

voedingsextracten in een gepatenteerd 
enzymopnamesysteem

• Ondersteunt een gezonde reinigings- en 
filterwerking van lever, nieren, ruggenmerg, 
longen en huid*

35120001 60 plantaardige capsules

GEMAAKT MET SLS-VRIJE 
PLANTAARDIGE CAPSULES

ZENDOCRINE® SOFTGELS
ONTGIFTENDE SAMENSTELLING
Zendocrine softgels helpen het lichaam zich te 
ontdoen van gifstoffen en vrije radicalen, die de 
lichaamsfuncties kunnen vertragen, waardoor het 
loom en zwaar aanvoelt.* Zendocrine softgels 
maken het gemakkelijk en aangenaam om 
Zendocrine essentiële olie in te nemen. Een 
geregistreerde formule helpt het lichaam te 
ontgiften, bevordert de leverfunctie en ondersteunt 
het hormoonstelsel. *
• Ondersteunt het lichaam bij ontdoen van 

ongewenste stoffen*
• Ondersteunt een gezond functionerend 

hormoonstelsel*
• Bevordert een gezonde leverfunctie*

34280001 60 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS
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Dagelijkse fruit en groenten 
TERRAGREENS®

Volgens het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie en -beheersing, eet 67,5% van de volwassenen 
minder dan 2 stuks fruit per dag, en eet 73,7% minder dan drie maal per dag groenten, wat veel 
minder is dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. dōTERRA heeft een groenten- en fruit poedermix 
samengesteld die elk excuus om niet te voldoen aan deze dagelijkse dosis wegneemt. Het is snel, 
eenvoudig en simpel in gebruik. Slechts één schep in 250 ml water geeft een oppepper van fruit en 
groenten, die helpen de voedingstoffen aan te vullen waarvan we weten dat we die tekort komen. En 
het beste nieuws: het is natuurlijk op smaak gebracht met CPTG essentiële oliën.

TERRAGREENS®
Geef uw dagelijkse dosis groenten en fruit een oppepper 
met deze poeder drinkmix, geschikt om in te nemen met 
water, Trimshakes of uw favoriete drankje. 
• Mix van bladgroenten en superfruit
• Boordevol met vitamines, mineralen en anti-

oxidanten
• Op smaak gebracht met citroen en gember CPTG 

essentiële oliën

60120001 300 g

WELLNESS | TERRAGREENS—SLIM & SASSY SOFTGELS



SLIM & SASSY®  topproduct

STOFWISSELINGSSAMENSTELLING

Behoud uw streefgewicht met de 
geregistreerde samenstelling essentiële 
oliën van Slim & Sassy.*
• Samengesteld met essentiële oliën van 

grapefruit, limoen, pepermunt, gember en 
kaneel

• Zorgt voor een gezond metabolisme*
• Helpt de eetlust te beperken*
• Kalmeert uw maag en verbetert uw 

stemming*
• Vochtafdrijvend, stimulerend en 

calorievrij

31370001 fles van 15 ml

Weight management with
SLIM & SASSY®

De dōTERRA® Slim & Sassy-productreeks stimuleert de algehele gezondheid en vitaliteit door het 
bereiken en behouden van een gezond lichaamsgewicht.* Ervaar een grote verscheidenheid aan 
voordelen door de Slim & Sassy stofwisselingssamenstelling, TrimShake en onze uitstekende lijn van 
supplementen in uw levensstijl op te nemen.

SLIM & SASSY® SOFTGELS
Slim & Sassy softgels bevatten dōTERRA’s 
geregistreerde Slim & Sassy essentiële olie 
samenstelling in gemakkelijke softgels, die 
gewichtverlies bevorderen op een gezonde, 
natuurlijke manier. De smaakvolle 
samenstelling van Slim & Sassy bevat 
essentiële oliën bekend om hun eigenschap 
hongergevoel te stillen gedurende de dag en 
de spijsvertering te bevorderen, alsmede te 
zorgen voor een positieve stemming.*
• Zorgt voor een gezond metabolisme*
• Helpt de eetlust te beperken*
• Bevordert gezonde spijsvertering*
• Perfect voor elk gewichtsbeheersingsprogramma

34270001 90 vegetarische softgels

GEMAAKT MET VEGETARISCHE SOFTGELS
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SLIM & SASSY CONTRŌL REPEN 
contrōl is ook beschikbaar in een smakelijke reep. Makkelijk 
voor onderweg. contrōl biedt de eetlust-controlerende 
kracht van Appethyl om u te helpen in uw zoektocht om uw 
gewicht te beheersen en uw welzijn te bevorderen.
• Helpt uw eetlust te controleren en met minder grote 

porties toe te kunnen
• Ondersteunt een gezonde voedselopname
• Samen met een bewust programma van gezonde voeding 

en beweging, helpt contrōl u een gezond gewichtsverlies 
te behouden voor langere tijd

SLIM & SASSY CONTRŌL™ INSTANT MIX
Slim & Sassy contrōl is beschikbaar in een poedermix die u 
gedurende de hele dag kunt gebruiken om uw eetlust onder 
controle te houden.* contrōl bevat Appethyl: een revolutionair 
ingredient gemaakt van spinazie-extract en wat klinisch 
bewezen een significante daling van uw eetlust geeft gedurende 
ca. 6 uur.*
• Helpt uw eetlust onder controle houden en met minder 

grote porties toe te kunnen*
• Ondersteunt een gezonde voedselopname*
• Samen met een bewust programma van gezonde voeding 

en beweging, helpt contrōl u een gezond gewichtsverlies te 
behouden voor langere tijd*

34150001 30 zakjes

34330001 10 appel kaneel repen

34340001 10 citroen repen

34370001 10 abrikoos repen

CONTROL REPEN 3-PACK
20900001 10 repen van elke smaak

*Appethyl™ is een handelsmerk van Greenleaf Medical AB

*Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of 
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SLIM & SASSY TRIMSHAKE
Slim & Sassy TrimShake is een handige en heerlijke shake 
mix die voor essentiële voedingsstoffen zorgt.
• TrimShake kan u helpen bij het kwijtraken van 

ongewenste vetophoping door calorieën te beperken 
en door regelmatig te bewegen

• Bevat het gepatenteerde ingrediënt voor 
gewichtscontrole EssentraTrim® om te helpen bij het 
snakken naar eten en bij teveel eten

• Bevat Solathin®, een speciaal proteïne-extract dat het 
gevoel van voldaanheid versterkt

• Gaat goed samen met vetarme melkproducten, 
amandel-, soja- of rijstemelk en water

35180001 vanille

35200001 chocolade

SLIM & SASSY® TRIM KIT 
4 flesjes Slim & Sassy stofwisselingssamenstelling 
van 15 ml en 2 TrimShakes.

"Ik gebruik elke dag de Slim & Sassy olie, de TrimShake en het Lifelong Vitality Pack. Ik heb meer energie om mijn 
dagelijkse taken te doen. Ik ben zelfverzekerd om anderen over deze oliën te vertellen. Ik schroom niet om iemand recht in 
de ogen aan te kijken en uitleg te geven over wellness, zeker nu ik dat zelf ervaar!"  
Beth P., Danville, AL

ESSENTRATRIM®†

125 mg EssentraTrim®, een gepatenteerd extract van Ashwagandha 
waarvan klinisch is aangetoond dat het helpt bij het controleren van 
door stress opgewekte trek, teveel eten en de behoefte aan 
koolhydraten. Het helpt tevens bij het stabiel houden van een 
bloedsuikerniveau dat reeds binnen een normaal bereik ligt. Het 
verhoogt de energieniveaus en vermindert gelijktijdig vermoeidheid 
tijdens het volgen van een dieet en bij het sporten.

SOLATHIN®‡
Slim & Sassy® TrimShake bevat 50 mg Solathin® per portie, een speciaal 
proteïne-extract uit natuurlijke voedingsbronnen dat het gevoel van verzadiging 
vergroot. Tevens is aangetoond dat Solathin® helpt bij het onder controle 
houden van het snoepen tussen de maaltijden, de grootte van de porties en 
zich sneller en langduriger gevuld voelen. Niet alleen is het een uitstekende 
bron van proteïnes, Solathin® is ook een hypo-allergeen en het verbetert de 
geur en textuur van TrimShake.*

V SHAKE
Een vegetarisch alternatief op shakes voor 
gewichtscontrole. Slim & Sassy V Shake biedt dezelfde 
voordelen als TrimShake met het verschil dat alle 
ingrediënten voor 100 procent afkomstig zijn van 
planten en geschikt zijn voor vegetariërs.
• Met Solathin® en EssentraTrim®
• 7 gram plantaardige proteïnes
• Proteïnes afkomstig van erwt, quinoa, en amaranth
• Veelzijdige smaak, mengt gemakkelijk met uw 

favoriete vruchtensap of met melk
• Geen kunstmatige zoet-, smaak- en kleurstoffen of 

conserveermiddelen

35440001

40770005 1 chocolade, 1 vanille 35290005 2 vanille

35280005 2 chocolade 20270005 2 V shakes

†Essentra Trim is een geregistreerd handelsmerk van Nutra Genesis LLC ‡Solathin is een geregistreerd handelsmerk van Cyvex Nutrition
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Het dōTERRA
LOYALTY REWARDS-PROGRAMMA
Hebt u een favoriet dōTERRA product waar u niet zonder kunt? Wilt u automatisch elke maand op een gemakkelijke 
manier dōTERRA Lifelong Vitality supplementen ontvangen? Wilt u telkens bij het plaatsen van een besteling bij 
dōTERRA een gratis product ontvangen? Het dōTERRA Loyalty Rewards-programma (LRP) vormt een gemakkelijke 
manier om automatisch maandelijks direct aan huis een bestelling te ontvangen van uw favoriete producten van 
dōTERRA. Elke maand dat u deelneemt aan het Loyalty Rewards-programma verdient u een toenemend aantal 
LRP-punten die u kunt verzilveren om producten aan te schaffen - en u verdient tot 30% op uw gekwalificeerde 
LRP-bestellingen. U kunt de producten van uw maandelijkse bestelling of uw LRP-overeenkomst op elk gewenst 
moment wijzigen of annuleren, zonder enige verplichting. Neem contact op met de productadviseur die u deze 
productgids heeft gegeven of neem contact op met onderstaande telefoonnummer of emailadres voor uitgebreide 
informatie over het programma.

L O Y A L T Y
R E WA R D S -
PROGRAMMA

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

dōTERRA EUROPE KLANTENSERVICE:

Czech (Czech Republic) +42 0228882251 zakaznickyservis@doterra.com 
Danish  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 
Dutch (Netherlands) +31 208085094 klantenservice@doterra.com 
English (Ireland) +35 316917051 europenorders@doterra.com 
English (UK) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 
French  +33 182888834 france@doterra.com 
German  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 
German (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 
German (Swiss) +41 435082878 kundendienst@doterra.com 

 
 
Hungarian  +36 18088058 hungary@doterra.com 
Italian  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 
Slovak (Slovakia) +42 1233056269 zakaznickyservis@doterra.com 
Portuguese  +35 1308800575 portugues@doterra.com 
Russian  Email Only  russian@doterra.com 
Spanish   Email Only  espana@doterra.com 


