
dōTERRAs metode
•  Tar hånd om kroppens behov  

og roten til årsakene
• Utvunnet fra planter 
•  Forbedrer det generelle  

velværet
•  Trygge fordeler

• Utviklet for å håndtere symptomer
•  Laget av isolerte syntetiske midler
• Bivirkninger (kjente og ukjente)
•  Ca. 5,7 € billioner/år blir brukt  

på globalt helsevesen
• Klarer vi oss bedre?

Hvorfor en ny standard for kvalitet? 

dōTERRAs KVALITET- og 
RENHET-standard

Grader av eteriske oljer

SYNTETISK

MAT

TESTET

Testet. Klarert. 
• Planter høstet i sitt naturlige miljø.
•  Verifisert rent; fritt for fyllstoffer  

og skadelig forurensing.
•  Streng testing sikrer autentisitet  

og styrke.

Naturlige løsninger 
for et sunt og kraftfullt liv 

Moderne metode
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Trenger du trygge, effektive og rimelige helseløsninger?

DU HAR VALG

HVORDAN BRUKE dōTERRA-OLJER

ETERISKE OLJER ER EFFEKTIVE dōTERRA ER SIKKERT OG 100 % RENT

™

Naturens effektive løsning
•  Forbindelser utvunnet og 

destillert fra planter for sine 
fordelaktige egenskaper.

•  Inneholder hundrevis av ulike 
forbindelser som sammen 
skaper utrolig mange 
muligheter med hensyn til 
hvilke fordeler de kan tilby.

•  Jobb med kroppen for å håndtere 
problemer og rotårsaker.

• Rimelig. 

eller

Det er mange måter å bruke dōTERRAs eteriske oljer på. 
Du kan finne den perfekte måten å bruke hver eneste olje 
på, enten det er som en smakfull ingrediens i en søt eller 
salt rett, som støtte i hjemmet eller som et tilskudd til den 
daglige hudpleierutinen!

=   
1 kg  

peppermynteblader
15 ml flaske

Eteriske oljer 
passerer gjennom 

cellemembran

PEPPERMINT 
LEAF

Oljesekk fra peppermynteblad

FORSTØRRET

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



Lev kraftfullt
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* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten av produkter i Norge på  
https://www.doterra.com/ME/en_ME/norway-approved-products

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



2 kapsler til morgen- og  
middagsmåltid 

1 dråpe i vann per dag

Masser på huden for å fremme et 
balansert humør

Energigivende; 1 dråpe i vann per dag

Jordende; to–tre dråper utvortes

Levende bakteriekulturer; 1 kapsel per dag 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™:  

Lemon:

Frankincense:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+™: 

1 1

2 2

3 3

1 .  HVA ER VIKTIGST FOR DEG NÅR DET GJELDER VELVÆRE?

Jeg ønsker å føle mindre:

Prøv å innlemme disse i de daglige rutinene dine.

Jeg ønsker å føle mer:

2.  ER DU KLAR TIL Å OPPDAGE ENKLE LØSNINGER?

3.  GJØR DETTE TIL DAGLIGE VANER

Ernæringsstøtte som bygger opp under  
et liv preget av vitalitet og velvære.

•  MICROPLEX VMz™: Multivitaminer og mineraler fra 
naturlige råvarer

•  ALPHA CRS™+: Inneholder en merkebeskyttet blanding 
som er eksklusiv for dōTERRA, og som inneholder  
effektive polyfenoler

•  xEO MEGA™: Tilfører et spekter av karotenoider og ni 
eteriske oljer

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

NR. 1
PRODUKT

30-dagers 
tilfredshets-

garanti

dōTERRA AIR™
• Bidrar til å roe ned sansene
•  Fremmer fornemmelser av  

frie luftveier

ZENGESTENGEST™™
•  Tilfør i sitrusdrikker, te eller vann
•  Letter følelse av magesyke
•  Bruk en dråpe daglig for å gi din  

nye livsstil en kickstart

PASTTENSE™
•  Lindre følelser av spenning og ubehag
• Påfør i tinningen og i nakken
• Forfriskning

TEA TREE
• Revitaliser og rens hud
• Lindre hudirritasjon
• Støtte en sunn hudfarge

LAVENDER
• Berolige irritert hud 
•  Fremmer avslapping
• Påfør etter en lang dag i solen
• Fremme følelser av fredfullhet

dōTERRA SERENITY™
•  Fremmer følelser av ro og avslapping
•  Et herlig tilskudd til kveldsrutinen

AROMATOUCH™ 
•  Kan påføres for å oppnå en 

lindrende massasje
• Virker avslappende 

FRAKSJONERT 
KOKOSOLJE
• Uparfymert baseolje
•  Flott ved påføring av eteriske oljer  

på sensitiv hud
• Forlenget tilførsel til spesifikke steder
• Bruk for uttynning

DEEP BLUE RUB™
• Påføres før og etter trening 
•  Brukes i en beroligende og 

behagelig muskelmassasje
•  Påføres på musklene etter en  

lang dag på jobb eller en dag  
med tunge løft

FRANKINCENSE
• Forynge og berolige huden 
•  Balanser sinnet og løfter 

sinnsstemningen
•  Gi hendene og føttene massasje med 

Frankincense-olje og nyt en varmende, 
behagelig opplevelse

ON GUARD™
•  Tilfører varme drikker og desserter en 

varm sitrussmak
• Virker energigivende og oppløftende

LEMON
•  Oljen er kaldpresset fra sitronskall 

for å bevare de fine, men potente 
egenskapene

• Smakstilsetting i mat- og drikke
•  Bruk i vann som et alternativ til brus 

og andre sukkerholdige drikker
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* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten av produkter i Norge på  
https://www.doterra.com/ME/en_ME/norway-approved-products

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



BEDRIFTSLEDERSETT

HOME ESSENTIALSSETT FAMILY ESSENTIALSSETT

Velg det beste settet for deg

Kjøp et dōTERRA engrosmedlemskap for 20 € eller til redusert  
pris hvis du kjøper et vervesett samtidig. Fornyes årlig for 15 €.  
Du får en GRATIS 15 ml Peppermint-olje med fornyelsen!  
(17,50 € engrosverdi.)
Prisene ovenfor er ekskl. mva.

* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på https://www.doterra.com/ME/en_ME/norway-approved-products

Bestill 
gjennom din 
selvstendige 

produkt-
konsulent.

ELLER

RETAIL
Registrer deg 
og få glede av 
priser som er  
25 % under  

utsalgsprisen!

ENGROS

Inkluderer: De fleste oljer, mange velværeprodukter, spa-serieprodukter, livingprodukter, dōTERRA Essential Aromatics™-oljer, 5/8 dram 
prøveampuller (12), dōTERRA Lumo™ diffuser og Essentials-brosjyre. Se doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information for pakkedetaljer.

Inkluderer: 15 ml flasker Frankincense, Lavender, Lemon, Tea Tree, 
Oregano, Peppermint, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,  

On Guard™, dōTERRA Petal™ diffuser, og Essentials-brosjyre.

Inkluderer: 5 ml flasker Frankincense, Lavender, Lemon, Tea Tree, 
Oregano, Peppermint, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

On Guard™, og Essentials-brosjyre.

FAST TRACK BONUS
+400 lojalitetspoeng*

Start ved 25 % LRP-prosent

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



•  Legg inn en månedlig lojalitetsbestilling på 
50+ PV† for å tjene gratis lojalitetspoeng.* 
Kan når som helst endres eller kanselleres. 

•  Prosenten GRATIS lojalitetspoeng øker  
med 5 % hver tredje måned opptil 30 %!*

Få et gratis månedens produkt 
når du legger inn en enkel 
lojalitetsbestilling på minst  
125 PV† som behandles innen 
den 15. i hver måned.

NATURAL SOLUTIONSSETT

DEN SMARTESTE MÅTEN Å KJØPE PÅ: Lojalitetsbelønning

LRP-prosent  
ved oppstart: 10 % 15% 20% 25% 30%

GRATIS

Inkluderer (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Tea Tree, AromaTouch™, Frankincense, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Lavender, 
Lemon, Peppermint, On Guard™, Wild Orange, PastTense™ (10 ml), On Guard™ perler, On Guard™ tannkrem, On Guard™ Håndsåpe m/2 

dispensere, On Guard™+ gelékapsler, dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, dōTERRA Air™ Vapor Stift,  
Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ beskyttende sjampo, dōTERRA Salon Essentials™ mykgjørende balsam, 

Fraksjonert kokosolje (115 ml), Lumo™ diffuser, treboks og Essentials-brosjyre.

Produktgaranti: Se dōTERRA retningslinjer for retur for detaljer.
*Du finner mer informasjon om hvordan du kvalifiserer deg, i brosjyren om Loyalty Rewards-programmet      †Personlig volum

T ILF R E D S S TIL L ELSE

PRODUKT - 
GARANTI

30-DAGERS

FAST TRACK BONUS
+100 GRATIS lojalitetspoeng*

Start ved 15 % LRP-prosent

* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på https://www.doterra.com/ME/en_ME/norway-approved-products

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



HVEM SINE LIV VIL DU ENDRE?
livEndre 

ENDRE MITT LIV!

VELVÆRE LIVSSTIL
lev  

Få din Lev-veiledning og planlegg din nye livsstil
• Få de beste resultatene med produkter for deg og familien din.
• Maksimer dine engros-medlemsskapsfordeler.

ENDRE ANDRES LIV!

del
MED ANDRE

Få din Del-veiledning og planlegg dine presentasjoner
•  Vær vert for en presentasjon og hjelp venner og familie finne naturlige løsninger.
• Tjen gratis produkter og mer!

ENDRE FREMTIDEN MIN!

OG GJØR EN INNVIRKNING

bygg EN INNTEKT

Få din Bygg-veiledning og planlegg din bedriftsoversikt
• Start din dōTERRA-bedrift med bevist opplæring og solid støtte.
• Opprett varig gjentagende inntekt og større frihet i livet ditt! †

ENDRE VERDEN:
Hvert kjøp endrer livene og samfunnene 
til dyrkere til det bedre gjennom dōTERRA 
Co-Impact Sourcing™- og dōTERRA 
Healing Hands™ initiativ på doterra.eu >  
Vår historie > dōTERRA-forskjellen.

Hver gang du kjøper en flaske dōTERRA 
eterisk olje, endrer du noens liv.  

— Emily Wright

dōTERRA forbedrer liv hver dag over hele verden.  
Bli med oss å gjør denne verden til et sunnere, lykkeligere sted.

†Resultater varierer. 

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.



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: P G

 

——— 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
——— 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
——— 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 gelékapsel 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™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 

Di�user Duftspredere som sprer aroma 
——— On Guard™ Drops Praktisk måte å tilføre 

fordelene ved On Guard™-blandingen på
——— On Guard™ Foaming Hand Wash 

Etterlater hendene sitrusrene og 
frisktduftende

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

——— Veggie Caps Tomme gelékapsler

VELVÆRE*

MERKEBESKYTTEDE OLJEBLANDINGER*

RENE OLJER*

PERSONLIG PLEIE*
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Komme i gang

All informasjonen er korrekt på produksjonstidspunktet.

* Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten 
av produkter i Norge på https://www.doterra.com/ME/en_ME/norway-approved-products
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