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Gratulerer
Du har valgt å innta en helhetlig tilnærming 
til helse, et valg som gir deg styrke og nye 
muligheter til å ta kontroll i hverdagen. 
dōTERRA, som betyr «gave fra jorden» på 
latinsk, tilbyr løsninger fra naturen som lar 
deg ta vare på hele deg og styrke både ditt 
fysiske, mentale og emosjonelle velvære. 
Når du erfarer de eteriske oljenes effektive 
egenskaper selv, vil du forstå at dōTERRA 
kan forandre måten familier forbedrer 
velværet på.

Klar til å oppdage velvære som 
du kan styre selv?
Se for deg et liv hvor det er enkelt å finne løsninger. 
Med en referanseguide og en eske med dōTERRAs 
CPTG™ eteriske oljer for hånden, er du klar til å ivareta 
80 prosent av velværebehovene du prioriterer. De 
gangene du har behov for støtte fra en spesialist, kan 
du samarbeide med en som kan hjelpe deg med å 
finne de beste vitenskapelige og naturlige løsningene.
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Gratulerer Lev en livsstil basert på velvære
dōTERRA sin livsstilspyramide illustrerer hvordan velvære er en kombinasjon av 
livsstil og helse. Når du fokuserer på livsstil oppnår og opprettholder du god helse 
på en naturlig måte. Dine daglige vaner har stor innvirkning. Du vil oppleve et nytt 
nivå av helhet når du bruker dōTERRA sine virkningsfulle produkter og lever etter 
prinsippene i "Velvære- og livsstilspyramiden".

Beskytt og gjenopprett
Bruk dōTERRA On Guard™ og Frankincense  
som en del av din daglige rutine.

Lag deg gode rutiner for velvære

Oppfriskende og rensende  
Tilsett en dråpe Lemon eller Tangerine i 
drikkevannet ditt for å få en rensende og 
forfriskende smak.

Roe ned og jorde
Bruk dōTERRA Balance™ for å få hjelp til å slappe 
av og være til stede.

Lindre
Bruk Deep Blue™ Rub før og etter  
trening. Påføres utvortes på områder hvor  
det er behov.  

Gi næring, støtte og styrke
Maksimer det daglige næringsinntaket med dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™, en trio virkningsfulle 
kosttilskudd som støtter kroppen din.

ZenGest TerraZyme™ er en merkebeskyttet 
kombinasjon av enzymer som ofte mangler i et 
 moderne kosthold.

Styrk og tilfør fordøyelsessystemet ditt levende 
bakteriekultur med PB Assist+™.

Vurder deg selv på hvert område (1-10)

PROAKTIV  
HELSEHJELP

INFORMERT EGENPLEIE

UNNGÅ SYNTETISKE 
INGREDIENSER

AVSLAPNING OG 
STRESSREDUKSJON
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Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 3



Spis riktig
Hvis du gir kroppen din nødvendig næring vil den trives. dōTERRA sine  
kosttilskudd er et ideell følgesvenn for til dine eteriske oljer. 

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
Inneholder naturlige ingredienser, 
mikronæringsstoffer og omega fettsyrer.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme hjelper deg med å utnytte fordelene 
ved et sunt kosthold ved å bidra til at kroppen 
din får de næringsstoffene den trenger.

 

PB ASSIST+™ OG PB ASSIST™ JR  
Tilfører kroppen naturlige og gode bakteriekulturer.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
OG IQ MEGA™ 
Begynn dagen med god næring, noe som er 
viktig for barn som vokser og utvikler seg.

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 4



GODE DAGLIGE RUTINER FOR VELVÆRE OG LIVSSTIL

Spis sunne og ferske matvarer

Unngå sukker, koffein, melkeprodukter og bearbeidet mat

HAVREGRØ

Tilsett Cinnamon,  
dōTERRA On Guard™ 

eller Tangerine i  
havregrynene.

GRØNN SMOOTHIE

½ frossen banan, 
  200 g frosne blåbær eller jordbær,  

2 håndfuller med baby-spinat eller grønnkål,  
375 til 400 ml usøtet mandelmelk,  

1 skje måltidserstatningspulver etter eget valg,  
1 dråpe av den eteriske oljen Tangerine, 
1 dråpe av den eteriske oljen Coriander

 
Tilsett ingrediensene  
i en mikser og kjør til  
blandingen er jevn.

Tilsett disse eteriske oljene til vann 
med eller uten kullsyre for å gi det en 
deilig smak: 

• Lemon
• Lime
• Grapefruit og Cassia
• Lime og Grapefruit 

For en beroligende te tilsetter du 
1 dråpe Peppermint, Ginger eller 
dōTERRA On Guard i varmt vann.

VANN
TILSETT I
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MORGEN

Trening
Trening styrker musklene, støtter hjertet, blodomløpet, lymfesystemet og gir 
andre viktige fordeler. Eteriske oljer og kosttilskudd hjelper deg med å holde 
deg aktiv og sterk, fordi du får økt fokus og velvære.

ERNÆRINGSPLAN

LUNSJ

MIDDAG

• Måltidserstatningspulver
•  Fruktskål
•  Ta 1 kapsel Mito2Max™ sammen 

med mat
•  Drikk minst 240 ml vann
•  1 Smart & Sassy™ gelékapsel eller 

3-5 dråper Smart & Sassy™ i  vann

HURTIGTIPS:

VÆR MÅLRETTET 
Sette deg langsiktige mål som gir deg et 
perspektiv og formål. Lag kortsiktige mål  
slik at du kan måle dine fremskritt og som 
motiverer deg til å nå ditt langsiktige mål.

VÆR POSITIV 
Troen på at "Dette klarer jeg"" vil motivere 
deg til å nå målene dine.

FOKUSER PÅ FARGERIK  
Naturlige råvarer i forskjellige farger gir en 
rekke forskjellige fordeler. Prøv å innlemme 
alle regnbuens farger i kostholdet for å 
gjøre næringsinntaket komplett.

OPPRETTHOLD 
Drikk 2 liter vann hver dag. Tilsett 3-5 dråper 
Smart & Sassy™ i et glass med 
vann for å få en bedre smak.

• Måltidserstatningspulver
•  Wrap med grønnsaker eller et 

sunt måltid
•  Ta 1 kapsel Mito2Max™ sammen 

med mat
•  Drikk minst 240 ml vann
•  1 Smart & Sassy™ gelékapsel eller 

3-5 dråper Smart & Sassy™i vann

•  Protein (etter eget valg) og 
grønnsaker

•  Drikk minst 240 ml vann
•  1 Smart & Sassy™ gelékapsel eller 

3-5 dråper Smart & Sassy™ i vann

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 6



PRØV OGSÅ 
Kombiner 

måltidserstatningsshaken 
med frosne bær, bananer 

og 3 dråper Tangerine.
SJOKOLADE  

OG PEPPERMYNTE  
SHAKE

235 ml kokosvann eller mandelmelk,  
2 skjeer måltidserstatning  

med sjokoladesmak,  
1 dråpe Peppermint eterisk olje  

Isbiter (hvis du ønsker det) 

Bland alle ingrediensene  
til det er en jevn drikk.

DEEP BLUE™ 
Masser oljen på ønsket området.

Påføres før og etter trening, eller ved behov 
eller etter eget ønske. Forsøk med  å påføre 
Deep Blue oljen før du påfører Deep Blue Rub 
for oppnå ekstra effekt.

DEEP BLUE POLYPHENOL  
COMPLEX™ 
Inneholder ekstrakt fra ingefær, gurkemeie, 
resveratrol og andre polyfenoler.

Innta to kapsler sammen med mat hver dag, én 
om morgenen og én om kvelden.

dōTERRA AIR 
Gir en følelse av å puste lettere.

Masser 1-2 dråper på brystet. Tynnes ut  
ved behov.

MITO2MAX™  
Støtt din travle livsstil med en merkebeskyttet 
blanding av standardiserte planteekstrakter og 
kofaktorer som er viktig for god forbrenning.

Innta én kapsel daglig.  
Brukes for å erstatte koffeinholdige drikker 
over lengre tid.

GODE DAGLIGE RUTINER FOR VELVÆRE OG LIVSSTIL

Vær i bevegelse minimum 30 minutter daglig

For økt fleksibilitet tøy ut eller gjør yoga

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 7



Avslapning og 
redusering av stress

En god natts søvn forbedrer humøret og gir kroppen 
muligheten til å reparere og fornye seg. Bruk eteriske 
oljer for å fremme beroligende og avslappende følelser.

FREDFYLTE FAVORITTER FOR HVILE

FREDELIGE DRØMMER
Tilsett noen dråper av Lavender eller 
dōTERRA Serenity™ under fotsålene 
før sengetid.

DYP SØVN
Ta 1—2 dōTERRA Serenity™  
softgels før sengetid.

SLAPP AV PÅ ET ØYEBLIKK
Bland 1-3 dråper med Wild Orange  
og Vetiver, og masser på føttene og 
langs ryggraden.

LETTERE Å PUSTE
Gurgle 1–2 dråper dōTERRA On 
Guard™ og påfør dōTERRA Air 
utvortes eller bruk dōTERRA Air™ 
Vapour Stick.

DIFFUSER
Den er liten og enkel å bruke. Den  
har et lys som lyser om natten.  
Dampen har stor rekkevidde.

AVSLAPPENDE  
BADESALT

350 g salt (epsom),  
10 dråper dōTERRA Balance™,  

dōTERRA Serenity™,  
eller Lavender

Bland og tilsett det  
i badevannet.

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 8
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Følelsesmessig balanse
Føl deg vel, og behold balansen. 
Identifiser din(e) følelse(r) og finn 
dōTERRA™ oljen(e) som vil støtte 
følelsesmessig balanse.

PEACE™  
betryggende blanding

Fremmer følelse av trygget og ro. 
Finn tilbake til en følelse av fred og 

tilstedeværelse.

CONSOLE™  
trøstende blanding 

Føl deg mer håpefull, trygg og 
følelsesmessig balansert.

FORGIVE™  
fornyende blanding
Se på fremtiden med lettelse 
og nye øyne.

PASSION™  
inspirerende blanding
Finn tilbake til  
entusiasmen. Få viljen til 
å ta risiko og oppdage 
nye ting.

CHEER™   
oppløftende blanding 
Fremmer et godt humør, en 
optimistisk innstilling, og gir 
økt lykkefølelse og positivitet.

MOTIVATE™  
oppmuntrende blanding
Øker troen på deg selv, motet og selvtilitten din.  
Slipp kreativiteten fri slik at du oppnår gode resultat.

GODE DAGLIGE RUTINER FOR VELVÆRE OG LIVSSTIL

7-9 timer kvalitetssøvn hver natt

Daglig mindfulness/meditasjon

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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Apatisk

UsikkerEngstelig
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Såret

Sorgtung

Tr
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Sint

Bitter

Utilfreds

Lei
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OpprørtDy
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Unngå syntetiske 
ingredienser
Kroppen har også behov for sine perioder med 
regenerering. dōTERRA sine eteriske oljer med CPTG™ 
kvalitet støtter kroppens naturlige fornyelsesprosess og 
fremmer velvære. 

BRUK dōTERRA PRODUKTER I 30 DAGER FOR 
Å OPPNÅ VELVÆRE

Lifelong Vitality Pack™
2 kapsler hver morgen og kveld sammen 
med mat

ZenGest TerraZyme™  
1-3 kapsler daglig sammen med mat

Zendocrine™ Softgels 
1 softgel daglig

Lemon  
Tilsett 1 dråpe i et glass vann en gang om dagen

TIPS 
Bruk sitrusoljer 

i vannet ditt 
daglig i stedet for 
kunstig søtning og 

smakstilsetning. HVORFOR  
DRIKKE VÆSKE?

• Bedrer humøret  
• Støtter naturlige  
kroppsfunksjoner  

• Øker generelt velvære

GX Assist™  
1 softgel daglig sammen med morgen- eller 
kveldsmåltidet

DDR Prime™ Softgels  
1 softgel daglig sammen 
med morgen- eller 
kveldsmåltidet

PB Assist+™  
1 kapsel morgen og kveld 
sammen med mat

DAG 11-20

DAG 1-30

DAG 21-30

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/10



ON GUARD RENGJØRING
Plantebasert og giftfri rengjøringsprodukt 
som vasker og fjerner lukt.

dōTERRA   
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate

dōTERRA  
On Guard™  
Laundry 
Detergent

GODE DAGLIGE RUTINER FOR VELVÆRE OG LIVSSTIL

8-10+ glass med vann daglig

Erstatt kommersielle rense- og egenpleieprodukter

PERSONLIG PLEIE

dōTERRA ON GUARD™  
TOOTHPASTE  
Forfriskende for munnen.

ESSENTIAL SKIN CARE 
PRODUKTENE  
Plantebasert hudpleieserie med 
eteriske oljer.

dōTERRA SALON  
ESSENTIALS™-PRODUKTER  
Førsteklasses hårpleieprodukter med 
eteriske oljer: beskyttende shampoo 
og mykgjørende balsam.

dōTERRA 
On Guard™ 
Foaming 
Hand Wash

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. 
Se den siste tilgjengelighten av produkter i Norge på http://
doterraeveryday.eu/norway-approved-products/
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Kunnskap til egenpleie
Gjør det til en vane å bruke dōTERRA som første løsning for 
å pleie og beskytte deg selv. Få nyttig kunnskap om de ulike 
bruksområdene ved å slå opp i en troverdig brukerhåndbok om 
eteriske oljer.

NØKKELKNIPPE MED 8 GLASS
Ta med de 8 mest brukte oljene, 

slik at du er klar for alt!
FAVORITTER TIL NØKKELKNIPPET

Lavender  
ZenGest™  

Peppermint  
Frankincense  

dōTERRA Air™ 
dōTERRA On Guard™  

Deep Blue™  
Tea Tree

PASTTENSE™
Påføres på tinningen, halsen 
eller skuldrene for å lette 
spenninger i hode og nakke.

CORRECT-X™ 
Bruk salven på huden ved 
behov for lindring ved      
mindre hudirritasjoner.

dōTERRA ON GUARD™ 
Dråper og perler.
Innta 1 dråpe eller opptil  
5 minikapsler daglig.

LAVENDER
Brukes for å roe ned,  
og lindre. 

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/12



Målrettet pleie
Bruk eteriske oljer daglig for å pleie og å fremme generelt velvære.

AVSLAPNING

VEDLIKEHOLD

FORNY

AVSPENNING VELVÆRE

STØTTE

BEROLIGENDE

HUD OG HÅR

• dōTERRA Balance™ 
• dōTERRA Serenity™  
• Peppermint • Frankincense  
• Lavender • Rose Touch

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
• dōTERRA On Guard™ 
• Lemon   • Tea Tree   • Thyme 
 

• Zendocrine™ • Geranium 
• Zendocrine™ Softgels  
• Juniper Berry • Lemon

• AromaTouch™ 
• Deep Blue™  Rub   
• Deep Blue™ • Lemongrass 
• Wintergreen • Siberian Fir

• Fennel • ZenGest™ 

• Ginger • Peppermint

• AromaTouch™ • Ylang Ylang 
• Alpha CRS+™ • Peppermint 
• xEO Mega™ 
 

• Frankincense • DDR Prime™ 
• xEO Mega™ • Basil 
• Bergamot • Copaiba

• Salubelle  
• Sandalwood  
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

hårprodukter

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 13



TILFREDSHET

Tilpass din velværeplan
Pass på at du fremmer et høyt velvære ved å legge vekt på alle nivåene. Gå tilbake til skårene dine på side 3. Velg ønsket 
støtte fra hvert av følgende nivåer i dōTERRAs velværebaserte livsstilpyramide.

GRUNNLEGGENDE ERNÆRING

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

dōTERRA a2z Chewable™
dōTERRA Air™ Peppermint

PB Assist™ Jr

IQ Mega™

ZenGest TerraZyme™ PB Assist+™

Daily Habits Kit Athlete Care Kit

PRODUKT
GARANTI

Deep Blue™ Mito2Max™ Lavender

dōTERRA Serenity™

dōTERRA Serenity™ Softgels

Petal Diffuser

TRENING AVSLAPNING OG 
STRESSREDUKSJON

Smart & Sassy™

En del av et sunt kosthold og  
en treningsrutine

Oppkvikkende og forfriskende

Emosjonell støtte

Essential Aromatics™ Touch Kit

Elevation™ Citrus Bliss™ dōTERRA 
Balance™

Essential Aromatics™ Kit

30DAGER

Gir næring som støtter og styrker Støtte til søvnLindre og gi energi

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/14



Lemon

dōTERRA  
On Guard™  
Cleaner 
Concentrate

dōTERRA  
On Guard™  
Toothpaste

Sjampo 
og balsam

dōTERRA 
On Guard™  
Laundry 
Detergent

dōTERRA 
On Guard™  
Foaming 
Hand Wash

Tangerine

UNNGÅ SYNTETISKE 
INGREDIENSER KUNNSKAP TIL EGENPLEIE

On Guard™ Rengjøring

Egenpleie

Essential Skincare Produktene

dōTERRA 
On Guard™

ClaryCalm™

Frankincense

Tea Tree

PastTense™ InTune™ Correct-X™

TerraShield™ DDR Prime™

dōTERRA Touch™ Kit

Se alle de ulike alternativene på s. 13

1.

2.

3.

Støtte for kroppens renseprosess Beskytte og gjenopprette Målrettet støtte

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/15



Nå dine velværemål!

Velværebehovene som du og familien 
 prioriterer aller høyest

1.

2.

3.

90-dagers mål

Skriv ned velværebehovene du prioriterer, og finn løsninger. Finn løsningene dine på side 13 og 17 eller i en referanseguide.

Brukerhåndbok/-app for eteriske oljer:

Løsninger du har eller trenger

Lag din daglige velværeplan.
Bruk de ulike produktene over. Organiser dem i din daglig plan.

Lev bedre med velværeløsninger.
Utarbeid en 90 dagers velværeplan ved å legge til produktet du trenger i LRP-bestillingene (bør løpe mellom den 5. og den 15. i måneden).

= Topisk = med Måltid

Daglig rutine for velvære
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Frankincense  T

ZenGest TerraZyme™ 
dōTERRA On Guard™
Lemon

ZenGest TerraZyme™
dōTERRA Balance™
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

ZenGest TerraZyme™
PB Assist+™
Lavender

MORGEN ETTERMIDDAG KVELD

M

M

M

M

T

T

T

Hvilke andre valg kan hjelpe deg å nå dine velvære mål? (f.eks. øke vanninntak, sove, trene, endring av kosthold, osv.)

/           /           /           

4

Velvære veiledning

TOTAL PV

LRP MÅNED 1 LRP MÅNED 2 LRP MÅNED 3

TOTAL PV TOTAL PV

M

M M

Dato: Dato: Dato:

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/ 16



Komme i gang

FORBEHOLD: Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og skal ikke erstatte medisinsk behandling eller foreskrive behandling for en bestemt helsetilstand. Vennligst konsulter kvalifisert helsepersonell for medisinsk behandling.

Perler           GelékapslerOgså tilgjengelig som: B S

 

——— Arborvitae Kan virke gunstig på huden
——— Basil Urteaktig smak som er ideell i krydrede 

retter
——— Bergamot Beroligende og lindrende når den 

påføres utvortes
——— Black Pepper Smakstilsetning i mat
——— Cardamom Et smakfull krydder for matlaging 

og baking
——— Cedarwood Fremmer en ren og sunn hud når 

oljen tynnes ut og påføres utvortes
——— Cilantro Gir maten en frisk smak
——— Cinnamon Et kraftig, søtt krydder som 

brukes som smakstilsetning i mat
——— Clary Sage Roer og lindrer huden
——— Clove Krydder til matlaging; gir frisk pust
——— Copaiba Fremmer en myk og ren hud
——— Coriander En lett, blomsteraktig 

smakstilsetning
——— Cypress Forbedrer utseende ved fet hud
——— Douglas Fir Fremmer et positivt humør
——— Eucalyptus Påføres i hud og hår for en 

oppkvikkende e�ekt
——— Fennel Lukter og smaker lakris, tilsett i vann 

eller te
——— Frankincense Fremmer avslapning når den 

påføres utvortes, reduserer utseende av 
hudutslett    

——— Geranium Får huden til å se ren og sunn ut
——— Ginger Et populært krydder som er kjent for 

sin varme aroma og sine lindrende 
egenskaper

——— Grapefruit Skarp, sur smakstilsetning, virker 
oppløftende

——— Helichrysum Forbedrer utseende av huden 
——— Jasmine Touch Løfter humøret; kan fremme 

en sunn hudtone; personlig duft
——— Juniper Berry Har en beroligende, jordende 

aroma; kan virke gunstig på huden
——— Lavender Kan fremme sunn hud; virker 

avslappende
——— Lemon Smakstilsetning som gir matretter 

en søt og pikant snert
——— Lemongrass Har en diskré sitrussmak og 

brukes i søte eller krydrede retter
——— Lime Fremhever smaken i maten
——— Marjoram  Smakstilsetning, har en 

beroligende og positiv virkning når den 
brukes innvortes

——— Melissa Brukes utvortes for å fremme 
avslappende følelser

——— Myrrh Lindrer huden; bidrar til å fremme 
emosjonell balanse

——— Oregano Krydret og urteaktig smakstilsetning

——— Patchouli Brukes til å lindre og rense huden; 
kan fremme følelser av ro

——— Peppermint     Forfriskende, kraftig 
smakstilsetning

——— Roman Chamomile Virker beroligende på 
hud, hår og kropp

——— Rosemary Tilfører maten en urteaktig smak
——— Rose Touch Støtter huden; oppløftende 

blomsterduft
——— Sandalwood Støtter hud og hår; bidrar til 

å løfte humøret
——— Siberian Fir Virker lindrende på huden
——— Tea Tree Virker rensende; støtter huden; 

fremmer en sunn hudtone
——— Thyme En frisk, urteaktig smakstilsetning
——— Vetiver Jordende og beroligende 
——— Wild Orange Virker forfriskende og 

energigivende
——— Wintergreen Lindrende massasje etter trening
——— Ylang Ylang Brukes i parfyme og hårpleie; 

oppløftende duft

——— dōTERRA Adaptiv™ Virker avslappende, 
men energigivende

——— dōTERRA Air™ Påføres utvortes for 
avslapning og redusere spenninger

——— AromaTouch™ Har en avslappende virkning 
når den påføres utvortes  

——— dōTERRA Balance™ Fremmer balanse og 
positive tanker

——— Citrus Bliss™ Virker forfriskende; bidrar til å 
fremme fokus og klarhet

——— ClaryCalm™  Virker avslappende og beroligende
——— DDR Prime™     Generelt velvære
——— Deep Blue™ Påføres utvortes for lindring 

og nedkjøling
——— InTune™ Fremmer klarhet samtidig som den 

virker lindrende
——— dōTERRA On Guard™          Tilfører varme 

drikker og desserter en varm sitrussmak 
——— PastTense™ Virker avslappende 
——— Salubelle Fremmer sunn hud og foryngelse 
——— dōTERRA Serenity™     Fremmer avslapping 

og ro 
——— Smart & Sassy™     Fremmer et positivt humør 

og virker oppkvikkende
——— TerraShield™ Kombinerer eteriske oljer som 

er kjent for å beskytte mot irritanter i miljøet
——— Yoga Collection Øker fordelene ved å drive 

med yoga
——— Zendocrine™    Støtter og renser. Tilsettes i 

varme og kalde drikker
——— ZenGest™      Brukes etter store eller tunge 

måltider

 
——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Spesielt 

utviklet for gi kroppen lindrende og 
avkjølende komfort

——— Fractionated Coconut Oil Fin å tynne ut med 
og gir huden fuktighet

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Kosttilskudd
——— Phytoestrogen Lifetime Complex Blanding av 

standardiserte fytoøstrogener fra planter og 
rene planteekstrakter

——— TriEase™ Complex En softgel som inneholder 
like store deler av de eteriske oljene Lemon, 
Lavender og Peppermint; praktisk på reise 
eller et utendørsarrangement

——— Zendocrine™ Complex Rensende blanding av 
eteriske oljer fra Tangerine, Rosemary, 
Geranium, Juniper Berry og Coriander 

 

——— Correct-X™ Lindrer huden og demper 
hudirritasjoner

——— dōTERRA™ SPA Hand & Body Lotion 
Baselotion som kan tilsettes oljer

——— HD Clear™ Skin Care En ansiktskrem og 
skummende ansiktsvask

——— dōTERRA Salon Essentials™ Beskyttende 
sjampo og mykgjørende balsam

——— dōTERRA Air™ Drops Praktisk måte å tilføre 
fordelene ved dōTERRA Air™-blandingen på

——— Deep Blue™ Rub Lindrende krem
——— Lumo/Petal/Pilot/Volo Di�user Duftspredere 

som sprer aroma 
——— dōTERRA On Guard™ Drops Praktisk måte å 

tilføre fordelene ved dōTERRA On Guard™
-blandingen på

——— dōTERRA On Guard™ Foaming Hand Wash 
Etterlater hendene sitrusrene og 
frisktduftende

——— dōTERRA On Guard™ Toothpaste Tannkrem 
som gir hvitere tenner

——— Veggie Caps Tomme gelékapsler

VELVÆRE*

MERKEBESKYTTEDE OLJEBLANDINGER*

RENE OLJER*

PERSONLIG PLEIE*

LEVE*

B

S

S

S

S

S

S

B

* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/
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Kjøp 1
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

eller Daily Nutrient Pack

Hvordan oppretter eller endrer jeg lojalitetsbestillingen? 
•   Logg inn på mydoterra.com. Klikk på "Lag en ny LRP-Mal" eller 

rediger elementer i en allerede eksisterende LRP-bestilling.

Hvordan avbryter jeg lojalitetsbestillingen? 
•   Du kan når som helst avbryte lojalitetsbestillingen via telefon 

eller ved å sende en e-post til europeanorders@doterra.
com. dōTERRA kundesupport vil hjelpe deg med å ta ut 
eventuelle gratis lojalitetspoeng du har samlet. Hvis du avbryter 
lojalitetsbestillingen, går du tilbake til å ha en LRP-prosent på 10 % 
når du gjenopptar jevnlige kjøp med LRP-bestilling.

Hva om jeg ønsker å returnere et produkt? 
•   Dersom du returnerer produktet innen 30 dager etter kjøpet vil 

dōTERRA returnere 90% av innkjøpsprisen dersom produktet er 
åpnet og 100% hvis det er uåpnet.

Kan jeg ha mer enn én lojalitetsbestilling? 
•   Ja. Hvis du har behov for mer enn den månedlige bestillingen, kan 

du ganske enkelt endre lojalitetsbestillingen og kjøre den på nytt 
den eller de dagene i måneden som du velger. Du kan opprette så 
mange bestillinger som du vil. Husk å avbryte bestillinger som du 
ikke ønsker å motta måneden etter.

Du kan bestille dine varer til innkjøpspris, som er 25% lavere enn utsalgsprisen. For å få mest ut av 
pengene dine vil det lønne seg å lagre en månedlig LRP bestilling (lojalitet program bestilling). Den 
gir mulighet til å oppnå bedre avslag og opptjene poeng til gratis produkter.

Når kan jeg bruke lojalitetspoengene? 
•   Lojalitetspoengene utløper 12 måneder fra utstedelsesdatoen,  

og du kan ta dem ut fra tidspunktet du tjener dem.

Hvordan får jeg dekket 100 prosent av frakten min? 
•   Du får 50 prosent av forsendelseskostnadene i Shipping 

Reward-poeng (forsendelsesbelønningspoeng) når du legger 
inn en lojalitetsbestilling. Du får de resterende 50 prosentene i 
forsendelsesbelønningspoeng hvis lojalitetsbestillingen behandles 
på nettet, uten at du kontakter kundesupport.

Hvordan får jeg mest mulig ut av dōTERRAs kampanjer? 
•   Legg inn en lojalitetsbestilling på minst 125 PV (personlig volum) 

mellom den 1. og den 15. i måneden. På denne måten får du 
månedens produkt kostnadsfritt og drar fordel av eventuelle 
kampanjer. Vær oppmerksom på forskjellen mellom PV og pris, da 
mange kampanjer er PV-relatert og starter den 1. i måneden.

PERSONLIG VOLUM (PV) MÅ VÆRE OVER 1 50 100 125
Oppretthold lojalitetspoeng

Tjen 10–30 % poeng og øk LRP-prosenten

Kvalifiserer til å motta inntekt

Motta månedens gratisprodukt
(bestillinger gjort mellom 1. og 15.)

Loyalty rewards  Den smarteste måten å kjøpe på

+ velg opptil to av varene nedenfor – i en hvilken som  
helst kombinasjon – til reduserte priser

LOJALITETSPROGRAM SPØRSMÅL OG SVAR

Deep Blue 
Polyphenol Complex™ 

Mito2Max™ 

Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/18



Effektivitet

Bruk brukerhåndboken din for å finne 
løsninger på utfordringer etter hvert 
som de oppstår.

Oljer virker forskjellig på mennesker. 
Prøv andre oljer eller andre 
bruksmåter hvis du ikke oppnår 
ønsket resultat.

Masser området for å økt virkning og 
for å fremme rask absorbering.

Prøv ulike og/eller flere bruksmåter.

Beste forholdsregler

For å beholde kvaliteten, unngå 
ekstreme temperaturer og direkte sollys 
der du oppbevarer oljene dine.

Bruk glassflasker for oppbevaring av 
oljer, da noen oljer bryter ned plasten 
over tid.

dōTERRA™ sine oljer er virkningsfulle. 
De beste resultatene får du ved å 
bruke liten mengde, og oftere.

Hvordan får jeg 30 prosent tilbake i GRATIS 
lojalitetspoeng?
•  LRP-prosenten vokser over tid fra den første måneden du 

bestiller etter at du har blitt medlem.
•  LRP-prosenten ved oppstart avhenger av settet du kjøpte da 

du startet. Uansett hvilken prosent du starter med, øker du 
med 5 prosent hver 3. måned til du når den maksimale LRP-
prosenten som er 30 prosent.

Hvordan bruker jeg lojalitetspoengene?
•  I den virtuelle handlekurven velger du «Bruk poeng» på 

produktene du vil ta ut med lojalitetspoeng. Nye poeng legges 
til den 15. i måneden etter at hver bestilling er lagt inn.

VIKTIGE TIPS

Sikkerhet

Unngå kontakt med øyne, innsiden av  
nesen og ører.

Ved følsom hud tynn ut med fraksjonert 
kokosolje slik at absorberingen varer 
lenger. Ved følsomhet følg dōTERRA 
sine forholdsregler. dōTERRA Touch 
serien er allerede tynnet ut og er  
lette å bruke.

Unngå eksponering av sol dersom du 
har brukt sitrusoljer utvortes, slik som 
Lemon, Wild Orange, Bergamot, Lime, 
Grapefruit.

Les etiketten og følg anbefalinger.
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HVER ENESTE FLASKE GJØR EN FORSKJELL
Ved å bruke dōTERRA-produkter regelmessig kan du forandre ditt eget liv og livet til dyrkerne og familiene 

deres verden rundt. Hver eneste dråpe representerer hender som har dyrket jorden til gagn for oss alle.

DEL MED DEM DU ER GLAD I SKAP EN INNTEKT OG GJØR EN FORSKJELL

FORANDRE ANDRE  
MENNESKERS LIV

Arranger et dōTERRA-kurs for 
venner og familie!

Medlemsnr.
Passord

Logg inn på mydoterra.com

ENDRE DIN EGEN FREMTID
Lanser dōTERRA-forretningen din ved å 

dele naturlige løsninger og lære andre til å 
gjøre det samme.

Sjekk ut dōTERRA Daily Drop™  
Du kan enten melde deg på 
e-postlisten på doterra.com i 
Living-delen eller laste ned appen.

Empowered Life-serien
doterra.com/US/en/empowered-life-series
Se denne webinarserien for å lære mer 
om alle måtene du kan bruke dōTERRA-
produktene på.

Lær mer

*60219781*
60219781v2  EU NO

 * Alle ord med varemerke eller symboler for registrerte varemerker er 
varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC.

Lær mer og få gode ideer  
med Living magazine

Få en referanseguide eller 
mobilapp om oljer

Din viktigste støtte
Telefon
E-post

Telefon

Annen støtte

Teamsamtale/nettsted/Facebook-gruppe(r)

Du finner en liste med kontaktinformasjon 
til europeisk kundesupport på  
doterraeveryday.eu/contact 

Kommende lokale eller digitale kurs og arrangementer

E-post


