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EUROPA SVENSKA

VÅRT UPPDRAG
Essentiella oljor har egenskaper som kan förbättra våra liv, och dōTERRAs mål är
att dela dessa fördelar med världen. Det gör vi genom att:

• Upptäcka och utveckla essentiella oljeprodukter av
den högsta kvaliteten i världen med hjälp av ett
nätverk som består av högutbildade och erfarna
botanister, kemister, hälsovetare
och hälsovårdspersonal.
• Producera essentiella oljeprodukter av högsta
branschstandard i fråga om kvalitet, renhet och
säkerhet: Certified Pure Tested Grade™ (CPTG).
• Distribuera våra produkter via våra Wellness
Advocates som arbetar hemifrån och presenterar,
utbildar samt säljer dōTERRAs produkter för
välbefinnande lokalt, via personliga möten, och
globalt, via personliga webbutiker.

• Erbjuda utbildningsmöjligheter till alla som är
intresserade av att lära sig hur essentiella oljor av
testad kvalitet kan användas som ett
egenvårdsalternativ för att öka välbefinnandet.
• Genom att sammanföra hälsovårdspersonal inom
skolmedicinen och alternativ medicin för att
uppmuntra ytterligare forskning och applicering av
essentiella oljor inom den moderna hälsovården.
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Patenterade dōTERRA™ wellnessprodukter marknadsförs uteslutande av Wellness Advocates genom
personliga kontakter, personliga hemsidor samt hälsocenter och spaanläggningar runt om i världen. För att
beställa kontaktar du den Wellness Advocate som gav dig denna produktguide. Du kan också ringa ett av de
telefonnummer som finns på baksidan, så får du hjälp med att hitta en Wellness Advocate i ditt närområde.
Det finns även möjlighet för dig att själv bli Wellness Advocate.

SÅ BESTÄLLER DU: Se baksidan
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BERÄTTELSEN OM dōTERRA
Förändra världen en droppe, en person, ett samhälle i taget
År 2008 samlades en grupp med hälsovårdspersonal och företagare som hade samma vision: att dela den
inneboende kraften i rena essentiella oljor med världen. De visste alla att essentiella oljor är vår planets gåva till
mänskligheten, förutsatt att de utvinns på korrekt sätt i optimala regioner och testas grundligt för att säkerställa att
de är av högsta renhetsgrad och maximalt kraftfulla. Gruppen bildade ett företag och gav det namnet dōTERRA
som härstammar från latinet och betyder "gåvor från jorden". Med denna gåva följer ett stort ansvar för att
respektera varje elements kraft, varje odlares expertkunskaper och potentialen som finns i varje samhälle
som bidrar.
Genom Co-Impact Sourcing™ fokuserar dōTERRA på att upprätthålla den högsta nivån av renhet och hållbarhet när
man samarbetar med lokala odlare världen över. Denna unika modell implementerar långsiktiga partnerskap med
leverantörer där bägge parter gynnas. Växterna och odlingsmiljöerna övervakas av kunniga jordbrukare på
landsbygden. dōTERRA å sin sida erbjuder jobb med rättvisa löner. Resultatet blir att de lokala ekonomierna stärks
och att leverantörskedjorna blir både sundare och stabilare.
Varje essentiell olja från dōTERRA genomgår strikta CPTG Certified Pure Tested Grade™-tester som stöder sig på de
senaste framstegen inom forskning och testmetoder för essentiella oljor. dōTERRA drar fördel av den ständigt
ökande kunskapen och expertisen via ett vetenskapligt råd som består av globala rådgivare inom kemi,
mikrobiologi, botanik, forskningsvetenskap, fysiologi och näringsvetenskap.
Allt sedan dōTERRA grundades har oberoende Wellness Advocates delat de livsförbättrande fördelarna hos
dōTERRAs essentiella CPTG™-oljor med miljoner av kunder runtom i världen.
dōTERRA har utvecklats till ett globalt, integrativt företag inom hälsa och välbefinnande och är världens största
företag inom essentiella oljor.* Genom att bilda partnerskap med respekterad, professionell medicinsk personal och
världskända forskningspartners revolutionerar dōTERRA hälsovården genom att sammanföra medicinsk personal
från skolmedicinen med alternativa metoder för att främja individens välbefinnande.
För att säkerställa att dōTERRA aldrig glömmer hur värdefull denna gåva är erbjuder dōTERRA Healing Hands
Foundation™, som är en registrerad välgörenhetsorganisation i USA, resurser och verktyg som globala
inköpsorganisationer och välgörenhetsorganisationer kan använda för att främja självhushållning, hälsovård,
utbildning, hygien och och för att bekämpa människohandel.
Med respekt erbjuder vi "jordens gåvor" till dig och din familj.
* Verifierad global marknadsledare på den globala marknaden för aromterapi och essentiella oljor
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CPTG™

CPTG Certified Pure Tested Grade™
Essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade™-oljor från dōTERRA är rena och naturliga aromatiska föreningar som
omsorgsfullt utvinns från växter. De innehåller varken fyllnadsmedel eller artificiella ingredienser som späder ut de
aktiva egenskaperna, och de är fria från föroreningar samt andra kemiska rester.
Lika viktigt som att hålla våra oljor fria från föroreningar är det att säkra att oljornas aktiva föreningar håller rätt nivå så
att vi kan garantera både deras säkerhet och effektivitet. Många oljor påstås ha terapeutiska kvaliteter, och somliga kan
vara rena, men få utsätts för rigorösa teststandarder där man undersöker den kemiska sammansättningen. dōTERRAs
essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade-oljor korstestas via masspektrometri och gaskromatografi för att säkra
både extraktets renhet och sammansättningens kraftfullhet i varje sats.
dōTERRA har ett nära samarbete med ett globalt nätverk som består av ledande kemister med essentiella oljor som
specialitet och odlare. De väljer ut växter av rätt art som odlas i idealiska miljöer och skördas vid exakt rätt tidpunkt.
Växternas aromatiska föreningar extraheras skickligt av erfarna destillatörer och genomgår kemiska analyser för att
garantera renheten och sammansättningen. dōTERRAs essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade-oljor är i dag
några av världens renaste, mest välgörande oljor.

Testade och betrodda.
Lika strikta säkerhets- och effektivitetsstandarder gäller för samtliga produkter för välbefinnandet från dōTERRA.
dōTERRA vägleds av ett vetenskapligt råd, och våra partners inom utveckling och produktion är därför uteslutande de
främsta inom sina områden. De har certifieringar inom god tillverkningssed och är kända inom branschen för att
leverera förstklassiga innovationer och högsta kvalitet. Varje dōTERRA-produkt kommer garanterat att överträffa
förväntningarna på kundtillfredsställelse och resultat.
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dōTERRA-nätverket av odlare och destillatörer sträcker sig över hela världen, från Italien till Madagaskar och
Argentina till Nya Zeeland. Endast de renaste, mest kraftfulla essentiella oljorna uppfyller våra strikta CPTG Certified
Pure Tested Grade™-standarder.
När dōTERRA söker världen runt efter leverantörer av oljor av högsta kvalitet åtar vi oss också att bygga relationer
som varar och gynnar våra odlare. Det gör vi genom att följa våra vägledande principer för inköp.
dōTERRA köper in fler än 130 oljor och mer än hälften av de länder som vi köper från anses som utvecklingsländer.
Med hjälp av Co-Impact Sourcing™ lyfter dōTERRA samhällen i dessa områden ur fattigdom och underläge genom
att erbjuda dem långsiktiga leverantörspartnerskap som gynnar bägge parter och resulterar i hållbara
arbetstillfällen samt pålitliga inkomster.

dōTERRAs leverantörer
av oljor

Co-Impact Sourcing-olja:
Lösningar för fattigdom
Förvalta miljön
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Vad är

ESSENTIELLA OLJOR?

VAD ÄR ESSENTIELLA OLJOR?

VAD ÄR ESSENTIELLA OLJOR?

Essentiella oljor är naturliga, aromatiska föreningar som finns i frön, bark, stjälkar, rötter, blommor
och andra delar av växter. De kan dofta både underbart gott och kraftigt. Har du någonsin njutit av
en doftande ros som du har fått i present, eller av en promenad längs ett lavendelfält, eller kanske
doften av färskhackad mynta? I så fall har du upplevt de aromatiska kvaliteterna som essentiella oljor
har. Essentiella oljor kan förbättra humöret, lugna dina sinnen och frigöra kraftfulla känslomässiga
gensvar. Men essentiella oljor kan användas till så mycket mer än underbara doftupplevelser.
Essentiella oljor har under historiens gång använts i
många kulturer tack vare deras hälsofrämjande
egenskaper. Moderna trender som lyfter fram mer
holistiska egenvårdsmetoder och ökad vetenskaplig
validering av alternativmedicin har lett till att man har
återupptäckt de genomgripande hälsofördelar som
essentiella oljor har att erbjuda. Många av dem har
kraftfulla egenskaper. Tack vare deras unika kemiska
struktur kan de leverera målinriktade fördelar vid
utvärtes applicering, och vissa oljor kan även
användas invärtes.

Utvinningsmetoder
Essentiella oljor utvinns ofta med hjälp av
ångdestillation vid låg värme. Ångan cirkulerar under
tryck genom växtmaterialet och frisätter de essentiella
oljorna till ångan. När ångblandningen svalnar
separeras vattnet och oljorna, och oljan samlas upp i
sin renaste form. För att säkerställa att oljeextraktet är
av högsta kvalitet med korrekt kemisk sammansättning
måste temperaturen och trycket övervakas mycket
noggrant. Om värmen och trycket är för lågt frigörs
inte den värdefulla oljan. Om värmen och trycket är för
högt kan extraktets sköra kemiska sammansättning
skadas och kraftfullheten ändras.
För att den noggranna utvinningsprocessen ska bli
framgångsrik är det dessutom lika viktigt att välja de
växtarter, växtdelar och skördemetoder som ger de
renaste och mest kraftfulla essentiella oljorna. Denna
komplexa process är lika mycket en konstform som
vetenskap, och den kräver erfarna odlare och
destillatörer som samarbetar för att garantera en
förstklassig produkt.
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Användningsområden
Essentiella oljor används för ett stort antal olika känslomässiga och fysiska applikationer. De kan antingen
användas var för sig eller i komplexa blandningar, beroende på behov och önskat resultat. Att använda essentiella
oljor kan både vara mycket enkelt och något som förändrar hela ditt liv. Men om essentiella oljor är något nytt för
dig kan det vara en god idé att arbeta med en erfaren användare som hjälper dig att få en mer välgörande och
njutbar upplevelse.
Essentiella oljor innehåller botaniska extrakt i kraftfulla koncentrationer och ska endast användas enligt
anvisningarna. Eftersom koncentrationen är så kraftfull ska de användas med omsorg. Se till att du bara använder
rena essentiella oljor, och följ alla vförsiktighetsåtgärder och anvisningar på etiketterna. Essentiella oljor får aldrig
användas i ögonen eller i hörselgången. Om rodnad eller irritation uppstår när du använder essentiella oljor
utvärtes på huden ska du applicera en bärarolja som Fractionated Coconut Oil på området eftersom vatten inte
späder ut essentiella oljor. Rådgör med läkare innan du använder essentiella oljor om du är gravid eller står
under läkarvård.

KOMMER JAG IGÅNG?

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Hur

Det är enkelt att använda essentiella oljor. Förlita dig på din intuition, så har du en mycket
tillfredsställande upplevelse framför dig. Men eftersom det finns så många olika oljor,
oljekombinationer och användningsområden för att öka välbefinnandet kan det kännas ganska
förvirrande om man är nybörjare på området. Som ett enkelt första steg på din resa med essentiella
oljor rekommenderar vi en trio av Lavender, Lemon och Peppermint. De är tre av våra mest populära
oljor, och de kommer att ge både dig och din familj en fascinerande upplevelse av de essentiella
oljornas livsförbättrande egenskaper.

LAVENDER Lavandula angustifolia
• Applicera på fotsulorna eller på en kudde innan läggdags
• Använd med badsalt för ett avkopplande spa-bad
• Applicera lätt över hud som exponerats för solen för en
lindrande känsla
• Applicera på ryggen, händerna eller fötterna på ett barn som
är rastlöst
• Använd för att lugna och lindra tillfälliga hudirritationer
• Lugna känslig hud och porer efter hårborttagning
• Applicera på torra, fnasiga läppar innan du använder läppbalsam
• Tillsätt till lotion för en handmassage som lindrar stress

LEMON Citrus limon
• Tillsätt en droppe i en vattenflaska eller till vatten som serveras på
en restaurang
• Tillsätt en droppe till honung för invärtes bruk
• Tillsätt till dina favoritrecept på godis och efterrätter för att få fram
sötma och syrlighet

PEPPERMINT Mentha piperita

INTRODUCTION TO
ESSENTIAL OILS KIT

TOPPSÄLJARE

Kitet Introduction to Essential Oils innehåller allt du behöver för att börja
uppleva de livsförbättrande fördelar som de essentiella dōTERRA™-oljorna
erbjuder. Kitet innehåller:

• Tillsätt en till två droppar till din favoritsmoothie för att en
mintfylld smakexplosion
• Använd med Lemon i vatten f ör en uppfriskande munskölj
• Tillsätt en droppe av oljan Peppermint till frukt i bitar, t.ex.
jordgubbar eller lime, för att njuta av välsmakande vatten
• Kombinera med oljan Lemon för invärtes bruk

• Den essentiella oljan Lavender (5 ml-flaska)
• Den essentiella oljan Lemon (5 ml-flaska)
• Den essentiella oljan Peppermint (5 ml-flaska)
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ESSENTIELLA OLJOR

ESSENTIELLA OLJOR
Kollektionen med essentiella oljor från dōTERRA™ innehåller de finaste aromatiska extrakt som är
tillgängliga i världen i dag. Samtliga dessa oljor innehåller levande essenser från växter som har odlats
och skördats med stor omsorg och destillerats varsamt på olika platser runtom i världen. Varje olja är
godkänd enligt strikta standarder för renhet och kraftfullhet. Det här är en vacker palett av botaniska
energier som kan användas var för sig eller blandas så att oljornas fördelar anpassas till just dina behov.

BASIL

BERGAMOT

Thuja plicata | 5 ml

Ocimum basilicum | 15 ml

Citrus bergamia | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Majestätiskt stora Arborvitae är känt
som ”livets träd” och har en
mängd fördelar.

Basilika ingår i myntafamiljen och är
en välgörande ört som ofta används
vid matlagning.

Bergamot, som kallpressas från skalet
på bergamottfrukten, intar en
särställning bland citrusoljorna.

• Har potential att främja huden
• Används ofta inom
meditationsövningar

• Ett mångsidigt smakämne som
används världen över i många
olika maträtter
• Ger maten en örtig smak

• Denna olja används ofta inom
massageterapi för sin lugnande
effekt på huden
• Applicera på huden medan du
duschar och upplev oljans
renande fördelar

BLACK PEPPER

BLACK SPRUCE

BLUE TANSY

Piper nigrum | 5 ml

Picea mariana | 5 ml

Tanacetum annuum | 5 ml

REN ESSENTIELL OLJA
Smakrika Black Pepper har
stimulerande egenskaper och ger alla
maträtter ett lyft.
• Förstärker matens smaker
• Ett mångsidigt smakämne som
används frekvent världen över i
maträtter, oftast i form av malda
pepparkorn

REN ESSENTIELL OLJA
Black Spruce är en kraftfull essentiell
träolja. Den har traditonellt använts av
indianer för hudvård samt vid
andlig healing.
• Lugnande lindring för huden
• Främjar känslor av avkoppling
och lugn
• Lindrar mindre hudirritationer.
• Bidrar till en lindrande, lugnande
massage efter hård träning

REN ESSENTIELL OLJA

Vår essentiella olja Blue Tansy utvinns ur
blå renfana, en ettårig medelhavsväxt
med gula blommor. En viktig ingrediens
i många dōTERRA-blandningar, bland
annat dōTERRA Balance™ och
Deep Blue™.

• Främjar en lugnande känsla när den
appliceras utvärtes på huden
• Vi rekommenderar att den används
med försiktighet och späds ut
eftersom den djupblå färgen kan
lämna fläckar på ytor, textilier och hud
• Tillsätt en droppe till din fuktkräm eller
rengöring för att hjälpa till att synbart
minska blemmor

CARDAMOM

CASSIA

CEDARWOOD

Elettaria cardamomum | 5 ml

Cinnamomum cassia | 15 ml

Juniperus virginiana | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Den dyra matkryddan kardemumma
är nära släkt med ingefära. Den är
känd för sina många välgörande
egenskaper.
• Smakrik krydda för matlagning
och bakning
• Svalkande, mintaktig och örtig smak
som är perfekt för soppor, sallader
och som smaksättning i maträtter

REN ESSENTIELL OLJA

Kassiakanel, som är nära besläktad
med kanel, har en underbar doft och
har använts i tusentals år.
• Används i matlagning som
ersättning för kanel
• Kassiakanel är också en populär
ingrediens i olika förrätter, bröd
och efterrätter

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella oljan Cedarwood har
en mängd fördelar för huden och är
känd för sina mättade nyanser och
den varma trädoften.
• Oljan har renande egenskaper när
den tillsätts till ansiktsvatten eller
en fuktkräm
• Hjälper din hy att se frisk ut

CELERY SEED

CILANTRO

CINNAMON

Apium graveolens | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

REN ESSENTIELL OLJA
Selleri har blivit en välkänd stapelvara
i en mängd olika rätter och har
använts i Kina sedan 400-talet. Den
essentiella oljan finns främst i fröna,
och utvinns genom ångdestillation.
• Känd för sin komplexa, starka, söta
och kryddiga doft
• Ett smakrikt tillskott till en mängd
olika rätter

REN ESSENTIELL OLJA

ESSENTIELLA OLJOR

ARBORVITAE

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella oljan Cilantro utvinns
från korianderväxtens blad och
används för sin friska, goda smak.

Kanel har länge använts inom
matlagningen, men den essentiella
oljan är förvånansvärt mångsidig.

• Perfekt för hemlagade dippsåser,
såser och olika maträtter
• Ger maten en fräsch, smakrik kick

• Den är en populär ingrediens i olika
förrätter, bröd och efterrätter
• Oljan kan ersätta mald kanel i
dina favoritrecept
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CITRONELLA

CLARY SAGE

CLOVE

Cymbopogon winterianus | 15 ml

Salvia sclarea | 15 ml

Eugenia caryophyllata | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella Citronella-oljan har en
krispig och fräsch arom och utvinns
ur bladen från ett högt gräs som
växer i Asien. Det är en perfekt
följeslagare under camping, vandring
och andra aktiviteter när du upplever
naturens skönhet.
• Kan bidra till att främja renare hy.
• Lugnande för både hud
och hårbotten
• Späd ut efter behov för att
applicera på huden

Muskatellsalvia är känd för sina
lindrande och lugnande egenskaper
vid applicering på huden.
• Den essentiella oljan Clary Sage är
en viktig ingrediens i dōTERRAs
patenterade månadsblandning
ClaryCalm™
• Hjälper dig att koppla av innan du
går och lägger dig
• Hjälper till att skapa en frisk lyster i
håret och en hälsosam hårbotten

REN ESSENTIELL OLJA

Kryddnejlika är en populär
matkrydda vars fördelar och
användningsområden går tillbaka till
antikens Kina och Indien.
• Används ofta som krydda
i matlagning
• Kan även användas utanför köket
tack vare sina unika och
effektiva egenskaper

COPAIBA

CORIANDER

CYPRESS

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea, and langsdorffii | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

Cupressus sempervirens | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

En populär matlagningskrydda – och
bara en gnutta av den essentiella oljan
Coriander kan förvandla vilken maträtt
som helst.

Cypress används ofta på spaanläggningar och av
massageterapeuter på grund av dess
många fördelar för huden.

• Främjar en slät, jämn hud
• Reducerar utslag

• Perfekt i maträtter
• Njut av en droppe Coriander invärtes
efter stora måltider för att
lindra övermättnad
• Tillför en fräsch örtsmak till en
mängd olika rätter

• Den har en stimulerande men
samtidigt lugnande effekt på
känslorna, vilket gör den bra för att
hantera humöret
• Kan förbättra utseendet hos fet hud

DOUGLAS FIR

EUCALYPTUS

FENNEL

Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Eucalyptus radiata | 15 ml

Foeniculum vulgare | 15 ml

Copaiba liknar svartpeppar och har
använts inom traditionell medicin av
Brasiliens ursprungsinvånare.
Copaiba-oljan används ofta i
kosmetiska produkter och parfymer.

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Detta höga, städsegröna träd har en
söt och uppfriskande doft med en
lätt citronnot.

Den essentiella oljan Eucalyptus utvinns
från eukalyptusblad och innehåller
många välgörande föreningar.

Fänkål har använts under flera
århundraden, har många fördelar
samt utsöndrar en distinkt lakritsdoft

• Applicera utvärtes för att främja ett
positivt humör och bra stämning
som muntrar upp användaren
• Douglas Fir-oljan kommer från
vintergröna träd i Nya Zeeland och
har renande egenskaper när den
appliceras på huden

• Främjar känslor av avslappning när
den appliceras utvärtes på huden

• Ett smakrikt tillskott till soppor,
dippsåser och sallader
• Tillsätt en droppe Fennel i vatten
eller te i stället för att äta godis

FRANKINCENSE

GERANIUM

GINGER

Boswellia carterii, frereana,
och sacra | 15 ml

Pelargonium graveolens | 15 ml

Zingiber officinale | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Olibanumoljan är kanske den mest
värdefulla av alla historiska oljor. Den
har ett brett användningsområde och
många fördelar.
• Hjälper till att återfukta och
föryngra huden
• Främjar en känsla av avslappning
och balanserar humöret
• Lindrande för huden
Se Frankincense Touch på sidan 20
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REN ESSENTIELL OLJA

PRODUKTGUIDE

• Tillsätt en droppe Eucalyptus i din
fuktkräm och applicera på huden
med cirkelrörelser
• Använd tillsammans med oljor som
Lavender, Douglas Fir och Cypress för
lugnande och avslappnande
egenskaper

REN ESSENTIELL OLJA

Användning av den essentiella
geranium-oljan går tillbaka till
forntidens Egypten, där egyptierna
använde geranium för att
försköna huden.
• Hjälper till att främja slät och
frisk hud
• Har en lindrande effekt när den
appliceras på huden efter duschen
• Tillsätt några droppar i ditt schampo
eller balsam för att ge håret en frisk,
livlig lyster

REN ESSENTIELL OLJA
dōTERRA Ginger kommer från
ingefärans färska rotstock. Ingefära är
främst känd för sin söta smak.
• En populär krydda i köket som
används i många rätter från
hela världen
• Använd oljan som ersättning för
torkad eller färsk ingefära i
t.ex. pepparkakor

GREEN MANDARIN

HELICHRYSUM

Citrus X paradisi | 15 ml

Citrus nobilis | 15 ml

Helichrysum italicum | 5 ml

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Grapefrukten är känd för sin sura och
pikanta smak och är den runda,
gul-orangefärgade frukten från ett
vintergrönt citrusträd.

Den essentiella oljan Green Mandarin
pressas av de omogna frukterna från
mandarinträdet och dess smak och
användning är unik bland citrusoljorna.

Helichrysum destilleras från en
städsegrön örts blomklasar och är en
av de mest dyrbara samt eftertraktade
essentiella oljorna.

• Ger väldoftande och mycket
upplyftande smaker i både mat och
dryck tack vare sina robusta,
citrusaktiga egenskaper
• Pikant sur smaksättare i maten

• Bidrar till lugnande känslor
• Använd Green Mandarin i
matlagningen eller i dricksvattnet för
att snabbt få en uppfriskande smak

• Reducerar synbart blemmor
och hudskavanker
• Massera in över tinningarna och
nacken för en lugnande känsla
• Främjar en hy med vacker lyster

ESSENTIELLA OLJOR

GRAPEFRUIT

Se Helichrysum Touch på sidan 23

JUNIPER BERRY

LAVENDER

LEMON

Juniperus communis | 5 ml

Lavandula angustifolia | 15 ml

Citrus limon | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella Juniper Berry-oljan
kommer från ett barrträd som har en
lång historia av traditionella
användningsområden och fördelar.
• Applicera en droppe utvärtes på
huden för hjälpa din hy att se slät ut
• Oljan har en lugnande, avslappnande
effekt när den appliceras utvärtes
på huden

REN ESSENTIELL OLJA

Lavendel har uppskattats under
tusentals år för sin karakteristiska doft
och sina hälsoegenskaper.

• Den används ofta för sina lugnande
och avslappnande egenskaper
• Tillsätt en droppe i din skönhetsrutin
för hälsosam hud
• Tillsätt i badvatten och låt dina
bekymmer sjunka undan, eller
applicera över tinningarna och nacken

REN ESSENTIELL OLJA
Denna bästsäljande olja har flera
användningsområden och fördelar.
Den kallpressas av citronskal för att
bevara dess ömtåliga beståndsdelar
och kraftfulla egenskaper.

Se Lavender Touch på sidan 23

• Pikant smak i matlagning
• Kan användas för att ge vatten en
uppfriskande smak eller i olika
recept för maträtter och efterrätter
• Upplyftande och energigivande
egenskaper som främjar ett
positivt humör

LEMON EUCALYPTUS

LEMONGRASS

LIME

Eucalyptus citriodora | 15 ml

Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citrus aurantifolia | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Lemon Eucakyptus har många
fördelar vid utvärtes användning som
gynnar huden. Lemon Eucalyptus är
också känd för sin uppiggande doft
som hjälper till att skapa en
uppfriskande miljö.

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Citrongräs ger en rökig essentiell
citrusolja med en mängd fördelar
för användaren.

Med sin skarpa citrusdoft är Lime ett
måste i alla kollektioner med
essentiella oljor.

• Använd i asiatisk mat, soppor, te
och curryrätter
• Passar bra med Basil, Cardamom
och Spearmint
• Kryddig och örtig smak i matlagning

• Kallpressas av limeskal för att bevara
dess ömtåliga och kraftfulla
egenskaper
• Kan användas för att ge en mängd
recept, från huvudrätter till söta
efterrätter, en piffig smak
• Syrlig och söt smaksättning

MARJORAM

MELISSA

MYRRH

Origanum majorana | 15 ml

Melissa officinalis | 5 ml

Commiphora myrrha | 15 ml

• Vårdar och hjälper till att rena huden
• Upplyftande och uppfriskande doft
• Många utvärtes fördelar
• Perfekt komplement till
en lugnande massage

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Mejram kallas ibland ”bergets
prydnad”, och oljan Marjoram kan
med sin örtiga smak användas som
smaktillskott i många olika recept.

Melissa är vår mest sällsynta olja. Den
har en söt, fräsch och citrusaktig doft
samt ett stort antal välgörande
egenskaper.

Myrra har använts på många sätt
under historiens gång, till exempel vid
meditation och balsamering, och
rekommenderas ofta än i dag.

• Varm och örtig smaksättare
• Ersätt torkad mejram i receptet med
den essentiella oljan Marjoram

• Hjälper till att lindra spänningar
• Vid utvärtes applicering främjar
Melissa avslappning
• Föryngrar huden

• Hjälper till att främja känslomässig
balans och känslor av välbefinnande
• Innehåller unika egenskaper
som rengör och förbättrar
hudens utseende
• Lindrande för huden
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OREGANO

PATCHOULI

PEPPERMINT

Origanum vulgare | 15 ml

Pogostemon cablin | 15 ml

Mentha piperita | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA
Den essentiella oljan Oregano utvinns
ur oreganoväxtens blad och har många
användningsområden, både
traditionella och moderna.
• Ger en kryddig och örtig smak
i matlagning
• Perfekt till soppor, sallader och som
smaksättning i huvudrätter
• Denna olja har en otroligt stark doft
och smak när den används
i matlagning

REN ESSENTIELL OLJA

Patchouli är enkel att känna igen tack
vare dess mättade, myskiga och
söta doft.
• Blanda med andra essentiella oljor
för en söt och myskig parfym
eller cologne
• Kan användas ofta för att hjälpa till
att lindra och rengöra huden
• Kan främja känslor av lugn

REN ESSENTIELL OLJA
Peppermint är en storsäljande favorit
som har en stor mängd hälsofördelar.
• Ger en uppfriskande och kraftfull
smak i smoothies, tårtor
och efterrätter
• När sommarvärmen verkar
överväldigande kan du tillsätta en
droppe Peppermint och skurna
fruktbitar av till exempel jordgubbar
eller lime i ett glas vatten för
en utsökt dryck
Se Peppermint Touch på sidan 21

Se Oregano Touch på sidan 21

PEPPERMINT BEADLETS

PETITGRAIN

PINK PEPPER

Mentha piperita | 125 beadlets

Citrus aurantium | 15 ml

Schinus molle | 5 ml

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Upplev en uppfriskande, uppiggande
explosion av Peppermint i form av en
upplösbar kapsel.

Petitgrain har en fräsch, något örtig
doft och många olika
användningsområden.

• Förvara de praktiska kapslarna i
handväskan eller i ditt barns
ryggsäck som ett extra stöd när du
är på språng
• Kapslarna ger dig den essentiella
oljan Peppermints alla fördelar

• Oljan kan appliceras utvärtes på
huden för att främja känslor av lugn
och avslappning
• Späd ut och applicera
på huden för att minska utseendet
på hudblemmor
• Den essentiella oljan Petitgrains
avslappnande egenskaper kan vara
välgörande vid massage

ROMAN CHAMOMILE

ROSE

ROSEMARY

Anthemis nobilis | 5 ml

Rosa damascena | 5 ml

Rosmarinus officinalis | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Roman Chamomile är den mest
mångsidiga kamomilloljan. Den utvinns
från de tusensköneliknande
blommorna på växten romersk
kamomill.
• Applicera på fotsulorna
vid läggdags
• Främjar hårets och hårbottnens hälsa
• Har en lugnande effekt när den
appliceras på huden och kroppen

REN ESSENTIELL OLJA
Rosoljan är känd som drottningen
bland oljor och är en av världens mest
värdefulla essentiella oljor.
Roskronblad producerar en söt
blomdoft som är välkänd inom
parfym- och den essentiella
oljeindustrin.
• Rose har en söt blomdoft med
upplyftande egenskaper
• Får din hy att se slätare ut
• Främjar en jämnare hudton

De gamla inkaindianerna ansåg att det
peruanska pepparträdet var ett heligt
träd. Den essentiella oljan Pink Pepper
destilleras från frukterna på detta träd.
Detta är en bra olja när du vill sätta lite
krydda på maten.
• Den milt fruktiga och peppriga oljan
ger dina rätter variation och
mättade smakupplevelser
• Pink Pepper kan användas istället för
Black Pepper som matkrydda

REN ESSENTIELL OLJA

Antikens greker, romare, egyptier och
hebréer ansåg att rosmarin var en
helig växt, och den har än i dag en
stor mängd användningsområden.
• Ger en mustig örtsmak i köttoch specialrätter.
• Örtig och energigivande doft.
• Tillsätt till kött- och favoritförrätter
för extra smak

Se Rose Touch på sidan 23

SANDALWOOD

SANDALWOOD,
HAWAIIAN

SIBERIAN FIR

REN ESSENTIELL OLJA

Abies sibirca | 15 ml

Det är dokumenterat att sandelträ har
använts i flera tusen år, och oljan
Sandalwood har en mängd olika
användningsområden.

Santalum paniculatum | 5 ml
dōTERRAs Hawaiian Sandalwood
kommer från en förnybar källa på Hawaii
och levererar en mängd fördelar.

Den essentiella oljan Siberian Fir med
sin fräscha, träiga doft kan ge en
lugnande, lindrande effekt när den
appliceras på huden.

• Bidrar till slät hud med ett
hälsosamt utseende
• Tillsätt två droppar i ett varmt bad
för avkoppling
• Sandelträ är traditionellt mycket
uppskattad i rökelse och används vid
meditation över hela världen för att
öka medvetenheten

• Bidrar till att förbättra hudens och
hårets utseende
• Används ofta inom meditation och
yoga för sina lugnande och
upplyftande egenskaper när den
appliceras utvärtes på huden

REN ESSENTIELL OLJA
Santalum album | 5 ml
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PRODUKTGUIDE

REN ESSENTIELL OLJA

• Har en lindrande effekt när den
används under massage
• Lindrar mindre hudirritationer när
den appliceras utvärtes på huden
• Använd vid massage för en
lindrande effekt efter ansträngande
aktiviteter

SPIKENARD

TANGERINE

Mentha spicata | 15 ml

Nardostachys jatamansi | 5 ml

Citrus reticulata | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella oljan Spearmint är
välkänd för sin söta och
mintaktiga smak, och den används
ofta i matlagning.

Nardusörten har uppskattats i
århundraden, den har traditionellt
använts som smörjelseolja och i
ayurvedisk medicin i Indien.

• Ett mildare alternativ när den
essentiella oljan Peppermint är
för stark
• Passar bra tillsammans med
Lavender, Rosemary, Basil,
Peppermint och Eucalyptus
• Ger smak åt efterrätter, drycker,
sallader och förrätter

• Den upplyftande doften kan främja
känslor av avslappning
och lugn
• Renar huden och främjar
en ren och hälsosam lyster när den
appliceras utvärtes på huden
• Tillsätt en droppe till din fuktkräm för
slätare eller mjukare hud

TEA TREE

THYME

TURMERIC

Melaleuca alternifolia | 15 ml

Thymus vulgaris | 15 ml

Curcuma longa | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Den essentiella oljan Tea tree, som
ibland kallas melaleuca,
innehåller 90 olika föreningar och har
ett oändligt antal
användningsområden.
• Bra för hår, hud och naglar
• Den är känd för sina renande och
återupplivande effekter som fräschar
upp huden

REN ESSENTIELL OLJA
För de flesta är timjan en vanlig
krydda, men den producerar även en
kraftfull essentiell olja.
• Har en fräsch örtsmak
• Smakrikt tillskott till kryddstark mat
• Perfekt för köttmarinader, matiga
förrätter, bröd med mera

Den essentiella oljan Tangerine har likt
andra citrusoljor en söt och syrlig doft
med upplyftande effekt.

ESSENTIELLA OLJOR

SPEARMINT

• Dess uppfriskande smak gör
Tangerine till ett pikant tillskott i alla
recept med citrusfrukter
• Tillför en syrlig kick till bakverk
• Passar bra ihop med varma och
kryddiga oljor som Cinnamon
eller Clove

REN ESSENTIELL OLJA
Gurkmeja är en aromatisk växt i
ingefärsfamiljen som har använts i
århundraden i Kina, Indien och Sri
Lanka. Gurkmeja har en varm, kryddig
smak som ger en smakexplosion i
dina favoriträtter.
• Turmeric ger en explosion av smak
i maträtter
• Testa en till två droppar i ditt te eller
vatten för en diskret örtig smak

Se Tea Tree Touch på sidan 21

VETIVER

WILD ORANGE

WINTERGREEN

Vetiveria zizanioides | 15 ml

Citrus sinensis | 15 ml

Gaultheria fragrantissima | 15 ml

REN ESSENTIELL OLJA

Vetiver älskas för dess mättade,
exotiska och komplexa doft och
används ofta i parfymer.
• Den essentiella oljan Vetiver är känd
för sina lugnande egenskaper när
den appliceras utvärtes på huden
• Använd som en del av en
lindrande massage
• Applicera på fotsulorna vid
läggdags för att främja en rofylld
miljö när du ska sova

REN ESSENTIELL OLJA
Wild Orange kallpressas av skalen och
är en av dōTERRAs bästsäljande
essentiella oljor på grund av den
energigivande doften och dess
många fördelar.

Den huvudsakliga kemiska
komponenten i vintergröna,
metylsalicylat, används i krämer och
massageblandningar på grund av
dess lindrande egenskaper.

• Applicera utvärtes på huden för att
ta del av Wild Oranges
energigivande egenskaper
• Tillsätt några droppar essentiell olja i
en bodywash för en uppfriskande
dusch

• Den är känd för sina lugnande och
stimulerande fördelar som skapar en
fräsch och upplyftande miljö
• Massera in i händerna, på ryggen
och benen för en lindrande och
värmande känsla efter träning

YARROW|POM

YLANG YLANG

30 ml

Cananga odorata | 15 ml

ACTIVE BOTANICAL DUO

Yarrow|Pom kombinerar fördelarna
med den essentiella oljan av blå
rölleka och kallpressad olja
av granatäpplefrö.
• Frön från rölleka och granatäpple
kan hjälpa till att återfukta och
återställa hudens hälsosamma
utseende och kan även synbart
minska hudskavanker
• Tillsätt i din fuktkräm för
extra återfuktning

REN ESSENTIELL OLJA

REN ESSENTIELL OLJA
Ylang Ylang är känd för sin
utsökta doft, men den har även
mängder med andra fördelar.
• Har en avslappnande effekt när den
används under massage
• Ylang Ylang är populärt för sin
aromatiska doft och används i
parfymer och hårvårdsprodukter
• Lyfter humöret och ger samtidigt en
lugnande effekt
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ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR

ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR
dōTERRAs essentiella oljeblandningar är patenterade sammansättningar som används målinriktat för att
öka välbefinnandet. De representerar den förenade visdom som är ett resultat av många års bruk av
essentiella oljors historiska användningsområden kombinerat med validering av ett ökande antal
forskningsprojekt och vetenskapliga studier. Genom att dra nytta av växternas inneboende, levande
energier balanseras varje sammansättning synergistiskt för att förstärka produktens kraftfullhet och
fördelar. Våra oljeblandningar innehåller endast essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade™-oljor.

dōTERRA AIR™

dōTERRA ALIGN™

15 ml

15 ml

5 ml

CALMING BLEND

dōTERRA Adaptiv™ är en patenterad
blandning som kombinerar de
essentiella oljorna Wild Orange,
Lavender, Copaiba, Spearmint, Magnolia,
Rosemary, Neroli, och Sweetgum. Ha
Adaptiv till hands för att hjälpa dig i nya
omgivningar
eller situationer.

• Hjälper till att förbättra humöret när
det appliceras på huden
• Lindrar huden
• Lugnande och avkopplande doft

ESSENTIAL OIL BLEND
Denna uppfriskande mintblandning
har en lugnande och lindrande effekt
när den appliceras utvärtes på huden.
dōTERRA Air™ innehåller en
kombination av oljor som är avsedda
att hjälpa till att svalka och liva upp
kroppen samt rensa luftvägarna.
• Använd utvärtes på huden före
utomhusaktiviteter
• Lugnar sinnen.
• Hjälper till att rensa luftvägarna

CENTRING BLEND

dōTERRA Align™ Centring Blend hjälper
dig att lita på dig själv och vara öppen
för alla möjligheter.

• Aligns doft passar perfekt till
yogapositioner som krigaren II,
triangeln och grinden
• Främjar känslor av självacceptans, tillit
och flexibilitet under yogaövningar
• Kan appliceras på utvalda områden
under yogaövningar eller när som
helst under dagen

ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR

dōTERRA ADAPTIV™

Se dōTERRA Air Touch på sidan 20
Se Adaptiv Touch på sidan 20

dōTERRA ANCHOR™

dōTERRA ARISE™

AROMATOUCH™

5 ml

5 ml

15 ml

STEADYING BLEND

dōTERRA Anchor™ Steadying Blend
stimulerar självförtroendet så att du
kan ta dig an dina yogaövningar och
ditt liv med lugn styrka.

ENLIGHTENING BLEND

dōTERRAs Enlightening Blend
inspirerar dig att resa dig upp och
sträva mot dina högsta mål.

MASSAGE BLEND

Essentiella oljor har länge använts för
massage och därför har dōTERRA
skapat en patenterad
massageblandning med avkopplande
och lindrande essentiella oljor som
förhöjer olika massagetekniker.

• Yogapositioner som passar perfekt
ihop med Anchor är sittande
meditation, sittande vridning och
Bhu Mudra
• Applicera på vristerna, ryggraden
och fotsulorna för att främja känslor
av fullkomlighet och lugn.
• Bidrar till en känsla av att ha en stabil
grund att utgå från

• Använd dōTERRA Arise™ när du
utövar följande yogapositioner:
ståendes, sidostretch med
uppsträckta armar och halvmånen
• Applicera över tinningar, handleder
och hals för att främja känslor av
lycka
• Njut av fördelarna med Arise när du
utmanar dig själv att nå nästa nivå

dōTERRA BALANCE™

dōTERRA CHEER™

CITRUS BLISS™

15 ml

5 ml

15 ml

GROUNDING BLEND

dōTERRAs blandning Balance är en
diskret kombination av essentiella
oljor som främjar harmoni, stillhet
och en känsla av avslappning genom
att skapa en lugnande effekt.
• Berikad med de essentiella oljorna
Spruce, Ho Wood, Blue Tansy, Blue
Chamomile och Frankincense
• Ger känslor av stillhet och balans
• Ger en känsla av avslappning
och harmoni
Se dōTERRA Balance Touch på sidan 20

UPLIFTING BLEND

Precis som en klar solstråle kan
dōTERRA Cheer™ Uplifting Blend öka
positiva känslor. Den solfräscha
doften av essentiella citrus- och
kryddoljor kan pigga upp vilken dag
som helst.
• Ger en glädjekick av lycka och
positivitet under massage
• Cheer består av essentiella
citrus- och kryddoljor som bidrar till
blandningens varma, inbjudande
karaktär
Se dōTERRA Cheer Touch på sidan 20

• Applicera AromaTouch™ på nacke
och axlar för att främja avslappning
• Ger tröstande och
avslappnande effekter
• AromaTouch-oljan kan även
användas i AromaTouch Hand
Technique™

INVIGORATING BLEND
De kraftfulla essenserna av Wild
Orange, Lemon, Grapefruit, Mandarin,
Bergamot, Tangerine, Clementine och
en hint av Vanilla Absolute har
kombinerats för att skapa denna unika
och harmoniska blandning som
verkligen lyfter humöret.
• Inled dagen med positivt humör
genom att applicera Citrus Bliss™ på
morgonen för att pigga upp dig och
ge dig ny energi
• Med uppfriskande egenskaper
• Skapar en härlig doft vid massage.

CLARYCALM™

dōTERRA CONSOLE™

DDR PRIME™

10 ml roll-on

5 ml

15 ml

SOLACE BLEND

COMFORTING BLEND

ClaryCalm™ har en lugnande och
lindrande effekt när den appliceras
utvärtes på huden. Den hjälper till att
balansera humöret hela månaden ut.

dōTERRA Console™ Comforting Blend
innehåller essentiella oljor från
väldoftande blommor och träd som
stimulerar känslor av komfort och för dig
in på en väg av hopp.

• Applicera på magen för en lugnande
och lindrande massage
• Hjälper att stilla och balansera
upprörda känslor
• Har en kylande effekt när den
appliceras utvärtes på huden

• Tillsätt i Fractionated Coconut Oil
och använd vid en härlig massage
• Stimulerar känslor av hopp
och positivitet
• Innehåller en kombination av
Frankincense, Patchouli, Ylang Ylang,
Labdanum, Amyris, Sandalwood, Rose
och Osmanthus

RENEWAL BLEND
DDR Prime™ kombinerar fördelarna
hos de essentiella oljorna Clove,
Thyme och Wild Orange.
• Den innehåller också essentiella oljor
som Frankincense, Lemongrass och
Summer Savory
• Tillsätt en till två droppar i
citrusdrycker, te eller vatten
• Tillsätt några droppar till en
veggie-kapsel

Se dōTERRA Console Touch på sidan 20
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DEEP BLUE™

DEEP BLUE™

ELEVATION™

5 ml

10 ml roll-on

15 ml

SOOTHING BLEND
Deep Blue™ Soothing Blend
kombinerar åtta essentiella oljor som
är kända för att lindra och svalka leder
och muskler. Wintergreen och
Peppermint samverkar för att ge
lindring, speciellt efter ett intensivt
träningspass.
• Ger en svalkande och lindrande
känsla på de områden du vill
fokusera på
• Skapar en vitaliserande, lugnande
massageupplevelse
• Deep Blue har en lugnande effekt
som lindrar lederna och svalkar
musklerna

SOOTHING BLEND
Deep Blue™ har tagits fram för att
lindra och svalka. Den berikande
oljeblandningen passar perfekt för en
massage efter en lång dag eller ett
intensivt träningspass.

Elevation™ Joyful Blend lever upp till
sitt namn: denna blandning är berikad
med en kombination av
energigivande, stärkande och
upplyftande essentiella oljor.

• Samma fördelar som Deep Blue
Blend i en praktisk roll-on-flaska
• Ger avslappnande effekter
• Ger målinriktad komfort som lindrar

• Upplev de kraftfulla egenskaperna
hos Elevations essentiella oljor
genom att applicera blandningen
utvärtes på huden
• Främjar en positiv miljö
• Applicera Elevation på morgonen för
att skapa en positiv, energigivande
stämning

Se Deep Blue Touch på sidan 20

dōTERRA FORGIVE™

HD CLEAR™

INTUNE™

5 ml

10 ml roll-on

10 ml roll-on

RENEWING BLEND

dōTERRA Forgive™ Renewing Blend
innehåller essentiella oljor från träd
och örter som hjälper dig att upptäcka
den befriande känslan som kommer
av att förlåta, glömma bort och
gå vidare.
• Skapar lugnande känslor i vardagen
• Har en upplyftande effekt och
inspirerar positivt tänkande
• Främjar känslor av tillfredsställelse,
lättnad och tålamod
Se dōTERRA Forgive Touch på sidan 20

TOPICAL BLEND
HD Clear™ är den ultimata
blandningen för problemhud. Den
innehåller essentiella oljor med
välgörande hudfördelar och bidrar till
att bibehålla en hud som både känns
och framstår som slät, ren och
hälsosam.
• Applicera enkelt på
problemområden med den praktiska
roll-on-applikatorn.
• För slät hy
• Hjälper till att hålla huden ren, slät
och återfuktad

dōTERRA MOTIVATE™

ON GUARD™

5 ml

15 ml

ENCOURAGING BLEND

Vi behöver alla lite extra uppmuntran
då och då, och dōTERRA Motivate™
ger dig just det! Blandningen är frisk,
ren och mintig och främjar känslor av
förtroende, optimism och
beslutsamhet.
• Den utgörs av essentiella citrusoch myntaoljor
• Applicera på morgonen för att
kickstarta dagen
• Främjar känslor av självförtroende,
mod och tilltro

ESSENRIUAL OIL BLEND
On Guard™ är en av dōTERRAs mest
populära blandningar. Tack vare sina
fantastiska fördelar är den ett måste.
On Guard är en perfekt blandning att
ha till hands året runt.
• Ger en värmande citrussmak i varma
drycker och efterrätter
• Blötlägg skivade äpplen i en skål
med vatten och en droppe On Guard
för ett hälsosamt mellanmål
Se On Guard Touch på sidan 21

Se dōTERRA Motivate Touch på sidan 21

FOCUS BLEND
De noggrant utvalda essentiella oljorna
i InTune™ Focus Blend samverkar och
stöttar alla som har svårt att slutföra
uppgifter.
• Applicera InTune vid tinningarna och
i nacken innan du utför olika
uppgifter
• Enkel applicering med praktisk
roll-on-flaska
• Hjälper dig att fokusera och
slutföra uppgifter

ON GUARD™ BEADLETS
BEADLETS MED ESSENTIELLA
OLJOR
125 beadlets

On Guard™ Beadlets ger dig en
smaklig dos av dōTERRAs
patenterade blandning av Wild
Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus
och Rosemary, allt i en liten
vegetabilisk kapsel som löses upp
i munnen.
• Ta dem på vintern, när du reser eller
när du är tillsammans med stora
grupper av människor
• Kapslarna är ett bekvämt sätt att
konsumera On Guard Essential
Oil Blend

dōTERRA PASSION™

PASTTENSE™

dōTERRA PEACE™

5 ml

10 ml roll-on

5 ml

INSPIRING BLEND

dōTERRA Passion™ Inspiring Blend
med essentiella krydd- och örtoljor
hjälper dig att återuppväcka
spänningen i ditt liv. Med dōTERRA
Passion vågar du testa något nytt och
återupptäcker glädjen över alla positiva
saker i ditt liv.
• Ta med dig Passion till jobbet för att
stimulera kreativiteten och
tankeskärpan, så får du
förutsättningar för att
uträtta storverk
• Applicera på handlederna och nära
hjärtat under dagen för att känna dig
inspirerad och passionerad.
Se dōTERRA Passion Touch på sidan 21
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JOYFUL BLEND

PRODUKTGUIDE

RELAXATION BLEND
PastTense™ är en karakteristisk
blandning av essentiella oljor som är
kända för att främja lugnande och
balanserade känslor. De essentiella
oljorna i PastTense är kända för att
lugna kroppen och främjar snabbt
känslor av avslappning och lugn.
• Enkel applicering med praktisk
roll-on-flaska
• Har en lugnande och balanserande
effekt på känslorna

REASSURING BLEND

dōTERRA Peace™ är en blandning av
essentiella blom- och mintoljor som
påminner dig att du inte måste vara
perfekt för att vara nöjd med dig själv.
Sakta ner, ta ett djupt andetag och
återupptäck ditt lugna och
samlade jag.
• dōTERRA Peace innehåller
avslappnande och lugnande oljor
som Lavender, Marjoram, Vetiver och
Ylang Ylang
• Stimulerar till känslor av ro och tillit
Se dōTERRA Peace Touch på sidan 21

SALUBELLE™

dōTERRA SERENITY™

15 ml

10 ml roll-on

15 ml

REFRESHING BLEND

Purify™ är en av dōTERRAanvändarnas favoriter. Den innehåller
de essentiella oljorna Lemon och
Lime som är kända för sina
rengörande egenskaper samt
Siberian Fir.

BEAUTY BLEND

Salubelle™ Beauty Blend är utformad
för att stärka huden samtidigt som
den hjälper till att minska tecken på
åldrande hud. Dessa unika essentiella
oljor har valts ut av experter på grund
av deras välgörande effekter på
huden.

RESTFUL BLEND

dōTERRA Serenity™ är en harmonisk
blandning av essentiella oljor som
främjar avslappning och emotionellt
lugn. dōTERRA Serenity kombinerar
essentiella oljor kända för att ha en
lugnande inverkan.

• Hjälper till att synbart minska
blemmor
• För en ungdomlig hud
• Använd blandningen som en del av
din ansiktsrutin på morgon och kväll

• Effekten av Serenity känns
omedelbart vid applicering
på huden
• Tillsätt två till tre droppar till ett
varmt bad med epsomsalt för en
avkopplande, förnyande upplevelse
• Hjälper till att skapa en fridfull miljö
att sova i

SMART & SASSY™

TERRASHIELD™

TERRASHIELD™ SPRAY

15 ml

15 ml

30 ml

• Purify är välgörande för irriterad
hud. Denna oljeblandning har
kraftfulla rengörande egenskaper
som kan hjälpa till att lindra
hudirritationer
• Använd Purify för att lugna och
lindra hudirritationer bland annat
vid insektsbett

ACTIVE BLEND

OUTDOOR BLEND

Smart & Sassy™, en patenterad
blandning av Grapefruit, Lemon,
Peppermint, Ginger och Cinnamon, är
ett smakligt tillskott till olika drycker
eller efterrätter.

TerraShield™ Outdoor Blend är en
säker blandning som kan användas av
alla i familjen, både utomhus och i
hemmet.

• Gör det till en del av din dagliga rutin
att tillsätta Smart & Sassy i vatten
före en måltid
• Smakrikt tillägg till alla möjliga
drycker och desserter
• Den livliga, kryddiga doften av Smart
& Sassy kan hjälpa dig att skapa den
positiva stämning som behövs under
kraftig träning

• Packa alltid TerraShield när
du ska ut och campa eller vara med
på utomhusevenemang
• Innehåller en kombination av
essentiella oljor som sedan länge är
kända för att skydda mot naturens
påfrestningar
• Applicera TerraShield på ben, armar
och hals innan du vistas utomhus

ZENDOCRINE™

ZENGEST™

15 ml

15 ml

RESTART BLEND

ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR

dōTERRA PURIFY™

OUTDOOR BLEND

TerraShield™ Spray innehåller
essentiella oljor och andra växtoljor
som är kända för att skydda utomhus.
• Tack vare den praktiska sprayflaskan
är det enkelt att ta med TerraShield
Spray när du är på språng
• Kan användas av
alla familjemedlemmar

SUPPORTIVE BLEND

Zendocrine™ är ett måste för alla som
vill förändra sin livsstil. Använd
Zendocrine dagligen genom att
tillsätta i ett glas vatten!

Den unika essentiella oljeblandningen
med ingefära, pepparmynta, kummin
och fänkål är bra mot magbesvär. Ett
måste när du är på språng eller
i hemmet!

• Som smak i matlagning
• Tillsätt en droppe i citrusdrycker, te
eller vatten

• Tillsätt en till två droppar i vatten
eller te efter stora eller tunga
måltider
• Tillsätt en till två droppar i vatten eller
te innan du flyger eller åker på en
längre bilresa
• Ta ZenGest™ när du reser eller är på
språng för snabb och bekväm lindring
Se ZenGest Touch på sidan 21
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dōTERRA TOUCH

dōTERRA TOUCH™-OLJEBLANDNINGAR
Att hitta rätt balans mellan att skydda känslig hud och förse den med de essentiella oljornas fördelar
handlar inte bara om vetenskap – det är även en konstform. Och dōTERRA Touch har lyckats uppnå
denna balans. Tack vare roll-on-flaskorna som innehåller 10 ml är dōTERRA Touch-produkterna enkla att
applicera och därmed perfekta för barn, vuxna och i synnerhet personer med känslig hud. Med dessa
användningsklara flaskor kan du börja uppleva de essentiella oljornas fördelar omedelbart. Njut av hur
enkelt det är att använda dōTERRA Touch och upplev fördelarna redan idag.

dōTERRA ADAPTIV™

dōTERRA AIR™

dōTERRA BALANCE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND

TOUCH BLEND

NYHET!

Upplev fördelarna med dōTERRA Air
dōTERRA Adaptiv™ när du är på språng!
dōTERRA Air Touch är både skonsam och
enkel att applicera. Denna uppfriskande
mintblandning har en lugnande och
lindrande effekt när den appliceras
utvärtes på huden.

10 ml roll-on

• Lugnar sinnena
• Hjälper till att rensa luftvägarna
• Används tillsammans med andra
dōTERRA Air-produkter

• Formulerad med känslomässigt
fördelaktiga essentiella oljor och skapar
en känsla av lugn och välbefinnande
• Innehåller en kombination av de
essentiella oljorna Spruce, Ho Wood,
Blue Tansy, Blue Chamomile
och Frankincense

dōTERRA CHEER™

dōTERRA CONSOLE™

DEEP BLUE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

När du känner ett behov av en lugnande
boost är dōTERRA Adaptiv™ lösningen.
Ha Adaptiv till hands för att hjälpa dig i
nya omgivningar eller situationer. Använd
Adaptiv i kombination med Adaptiv
Touch för synergistiska resultat.
• Hjälper till att förbättra humöret när det
appliceras på huden
• Förvara denna praktiska roll-on i
handväskan eller barnens ryggsäckar för
användning på språng
• Lindrar huden

TOUCH BLEND

dōTERRA Cheer Touch innehåller en
kombination av Fractionated Coconut Oil
och den soliga, fräscha doften av
dōTERRA Cheer Uplifting Blend. Precis
som en klar solstråle kan Cheer Uplifting
Blend öka positiva känslor.

TOUCH BLEND

dōTERRA Console™ Touch främjar
uppmuntrande, hoppfulla känslor.
dōTERRA Console Touch Comforting
Blend kan hjälpa dig att återupptäcka
glädje och lycka i ditt liv.

Den fräscha trädoften hos dōTERRA
Balance™ Touch är perfekt när du
behöver lite harmoni i ditt liv. Denna
praktiska dōTERRA Touch-blandning är
perfekt att alltid ha till hands oavsett om
du är hemma eller är på språng!

TOUCH BLEND
Upplev fördelarna med vår patenterade
essentiella oljeblandning Deep Blue™ i en
skonsam sammansättning som är perfekt
för både barn och vuxna.
• Skapar en varm, pirrande känsla när den
appliceras på huden för komfort
• Applicera som en del av en lugnande
massage efter en lång dag för
återupplivande effekter

• Ger en glädjekick av lycka och positivitet
under massage
• Cheer kan främja känslor av optimism
som lyfter humöret när den appliceras
utvärtes på huden

• Använd för att stimulera känslor
av hopp
• Ger dig alla dōTERRA Console Blends
fördelar i en praktisk roll-on-flaska
• Innehåller en kombination av
Frankincense, Patchouli, Ylang Ylang,
Labdanum, Amyris, Sandalwood, Rose
och Osmanthus

dōTERRA FORGIVE™

FRANKINCENSE

dōTERRA HOPE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND

dōTERRA Forgive™ Touch innehåller de
essentiella trä- och örtoljorna som finns i
vår patenterade blandning dōTERRA
Forgive i kombination med Fractionated
Coconut Oil för att den ska vara enkel att
använda och skonsam att applicera. Den
fräscha träiga doften av dōTERRA Forgive
Touch Renewing Blend stimulerar
tillfredsställelse, lättnad och tålamod.
• Smidig and praktisk roll-on-flaska
• Skapar lugnande känslor i vardagen
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TOUCH BLEND

PRODUKTGUIDE

TOUCH BLEND

dōTERRA Frankincense Touch
innehåller den essentiella oljan
Frankincenses berömda fördelar i en
praktisk roll-on.
• Lindrar huden och minskar samtidigt
utseendet på defekter
• Stimulerar till fridfulla, avslappnade och
lyckliga känslor
• Hjälper till att återfukta och
föryngra huden

• Förvara i gymväskan för att ha den
nära till hands

TOUCH BLEND

dōTERRA Hope™ Touch är en distinkt
essentiell oljeblandning som utgörs av
Bergamot, Ylang Ylang, Frankincense och
den värmande doften av Vanilla
Bean Absolute.
• Applicera vid handlederna, på halsen
och pulspunkterna för en
personlig parfym
• Ha Hope Touch i handväskan och
applicera under dagen för att lyfta
humöret
• Okomplicerad, praktisk roll-on-flaska för
enkel applicering under dagen

ON GUARD™

OREGANO

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND

TOUCH BLEND

TOUCH BLEND

dōTERRA Motivate™ Touch hjälper dig
att frigöra din kreativa potential och hitta
modet som växer fram när du börjar tro
på dig själv igen.

Njut av den essentiella oljblandningen On
Guards unika arom och kraftfulla fördelar
genom att applicera dem med en praktisk
roll-on.

dōTERRA Oregano Touch är ett skonsamt
alternativ för personer med känslig hud
som också vill dra nytta av den essentiella
oljan Oreganos berömda fördelar.

• Främjar känslor av självförtroende, mod
och tilltro
• Den essentiella oljeblandningen
dōTERRA Motivate innehåller oljor som
inspirerar sinnena
• Den utgörs av essentiella citrusoch myntaoljor

• Perfekt för både barn och vuxna
• Applicera dōTERRA On Guard™ Touch
på handlederna eller pulspunkterna på
morgonen eller kvällen
• Praktisk roll-on-flaska som är perfekt att
använda när du reser eller är på språng

• Applicera Oregano Touch på
hudskavanker för en målinriktad
behandling av dina problemområden.
Gnugga in i fotsulorna för att leverera
den essentiella oljan Oreganos fördelar
• Oregano har renande egenskaper som
kan bidra till att synbart minska blemmor

dōTERRA PASSION™

dōTERRA PEACE™

PEPPERMINT

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND

dōTERRA Passion™ Touch kombinerar
Fractionated Coconut Oil med krydd- och
örtblandningen dōTERRA Passion för att
hjälpa dig återskapa spänningen i livet.
• Innehåller en kombination av
Fractionated Coconut Oil, Cardamom,
Cinnamon, Ginger, Clove, Sandalwood,
Jasmine, Vanilla och Damiana
• En inspirerande blandning med en
glädjefylld, spännande arom vid
applicering utvärtes på huden
• Ger dig alla dōTERRA Passions fördelar i
en praktisk roll-on

TOUCH BLEND

• Stimulerar till känslor av frid,
självförtroende och tillfredsställelse
• Skapar en lugnande arom som är
perfekt för meditation och yogaövningar
när den appliceras utvärtes på huden
• Använd under en lugnande massage

dōTERRA WHISPER™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND

TOUCH BLEND

dōTERRA Peace™ Touch Reassuring
Blend är en blandning av essentiella
blom- och mintoljor som påminner dig
om att du inte måste vara perfekt för att
känna dig till freds. Sakta ner, ta ett djupt
andetag och återupptäck ditt lugna och
samlade jag.

TEA TREE

dōTERRA TOUCH

dōTERRA MOTIVATE™

NYHET!

TOUCH BLEND

dōTERRA Tea Tree Touch innehåller en
perfekt balans mellan den essentiella Tea
Tree-oljan och Fractionated Coconut Oil
vilket gör den perfekt för känslig hud.

Varje essentiell olja i blandningen har sin
egen inbjudande doft, men när de
kombineras skapas en särskild doft som
attraherar dina och andras sinnen.

• Känd för sin rengörande och
återuppbyggande effekt på huden
• Har förstärkande och återupplivande
egenskaper för hår, hud och naglar
• Lindrar hudirritationer

• Har en värmande myskdoft som lockar
och fascinerar sinnena när den
appliceras utvärtes
• När den appliceras på huden
kompletteras de varma, mjuka
blomdofterna av kraftfulla och
dynamiska essentiella oljor som ros,
sandelträ från Hawaii och bergamott

dōTERRA Peppermint Touch kombinerar
den essentiella oljan Peppermint och
Fractionated Coconut Oil för att leverera
en mängd olika fördelar vid
utvärtes användning.
• Har en uppiggande och upplivande
effekt på dina sinnen
• Applicera när du pluggar eller vaknar för
en uppfriskande boost på morgonen
• Det praktiska Touch-formatet är perfekt
när du reser och är på språng

ZENGEST™

TOUCH BLEND
10 ml roll-on

ZenGest™ Touch späds ut med
dōTERRA:s Fractionated Coconut Oil så
att den är skonsam mot känslig hud. Den
praktiska roll-on-förpackningen gör
ZenGest Touch till ett måste på resor eller
hemma!
• Unik blandning av essentiella oljor av
Ginger, Fennel och Coriander
• Applicera på magen eller fotsulorna
efter en stor eller tung måltid
• Ha den till hands när du flyger eller reser
på annat sätt och behöver ett snabbt
och praktiskt stöd
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dōTERRA TOUCH | FLORALS

dōTERRA TOUCH™ FLORALS
Det har aldrig varit enklare eller mer praktiskt att använda naturens mest åtråvärda essentiella blomoljor
och deras kraftfulla fördelar. Du kan enkelt skapar din egen unika personliga parfym, uppmuntra en positiv
stämning eller främja hudens hälsosamma utseende genom att använda en eller en kombination av de
dyrbara blomoljorna.

dōTERRA TOUCH

HELICHRYSUM

NYHET!

TOUCH BLEND
10 ml roll-on

Helichrysum kallas också för eternell och
används ofta i kosmetiska produkter för
sin förmåga att ge huden ett
yngre utseende.
• De förnyande och återställande
egenskaperna främjar slät hud
• Har en söt honungsdoft som skapar en
lugnande känsla när den
appliceras utvärtes

JASMINE

LAVENDER

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND
Upplev den uppskattade doften och de
otaliga fördelarna med Jasmine-oljan i
denna praktiska roll-on-blandning.
• Får din hy att se slätare ut
• Kan användas som personlig parfym
• Införliva i din hudvårdsrutin för
strålande hy

TOUCH BLEND
dōTERRA Lavender Touch används ofta
för sina lugnande egenskaper. Denna
blandning lindrar och lugnar huden
samtidigt som den främjar
åvslappnade känslor.
• Lindrar tillfälliga hudirritationer
• Rolla på huden för att låta den ta del
av fördelarna
• Används för att uppmuntra lugna och
avkopplande känslor

MAGNOLIA

NEROLI

ROSE

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH BLEND
Den essentiella Magnolia-oljan har en
fruktig blomdoft som kan hjälpa till att
främja lugna och lindrande känslor.
Magnolia Touch innehåller fraktionerad
kokosnötolja och är fuktgivande och
lugnande för huden.
• Kombinera med Bergamot eller Ylang
Ylang och applicera utvärtes på huden
för att hjälpa din hud att se frisk ut
• Rolla på huden för att främja känslor av
lugn och avslappning

TOUCH BLEND
Neroli Touch kan användas för att lindra
huden och minska utseendet på blemmor.
Neroli är också känt för att stimulera till
avkoppling och lyfta humöret.
• Främjar ett positivt humör
• Lindrande för huden
• Hjälper dig att slappna av

TOUCH BLEND
Rose Touch är ett prisvärt och bekvämt
sätt att uppleva fördelarna med den
essentiella oljan Rose som är en av de
mest värdefulla essentiella oljorna
i världen.
• Tack vare roll-on-flaskan är Rose Touch
både prisvärd och praktisk att använda
• Hjälper till att balansera hudens
fuktnivåer så att din hud bevarar sitt
optimala utseende
• Applicera på halsen och handlederna för
en söt, blommig personlig parfym
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KIT OCH KOLLEKTIONER

KIT OCH KOLLEKTIONER
dōTERRA har tagit fram olika kit och kollektioner med essentiella oljor som är utformade för att alla
hushåll ska kunna ta del av dem. Varje kit innehåller noggrant utvalda, varsamt destillerade oljor från
växter som drivits upp och skördats enligt metoder som ska säkra att dōTERRAs strikta standarder i
fråga om renhet och kraftfullhet uppfylls. Njut av de målinriktade fördelar som dina favoritoljor och
-oljeblandningar levererar i en och samma praktiska förpackning.

FAMILY ESSENTIALS KIT

TOPPSÄLJARE

dōTERRA Family Essentials Kit innehåller tio essentiella oljor och
oljeblandningar som alla föräldrar dagligen behöver ha till hands. Upplev
hur de essentiella dōTERRA CPTG™-oljorna kan hjälpa dig och din familj
på ett oändligt antal sätt.

• Tio 5 ml-flaskor med essentiella oljor och oljeblandningar
O
 regano
Z
 enGest™
L
 avender
Lemon
Frankincense
On Guard™
Peppermint
Deep Blue™
Tea Tree
dōTERRA Air™

Vårt dōTERRA Touch Kit innehåller nio av våra mest populära essentiella
oljor (Lavender, Peppermint, Frankincense, Tea Tree, ZenGest, dōTERRA
Air, On Guard, Oregano och Deep Blue). Detta kit är ett praktiskt köp
som stöttar hela familjens behov.

KIT OCH KOLLEKTIONER

dōTERRA TOUCH™ KIT

• Nio 10 ml-roll-on-flaskor med essentiella oljor och oljeblandningar
Lavender
Tea Tree
On Guard™
ZenGest™
Peppermint
Oregano
dōTERRA Air™
Frankincense
Deep Blue™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™ SYSTEM
TOPPSÄLJARE

Varje utsökt blandning i detta kit innehåller essentiella CTPG Certified
Pure Tested Grade™-oljor som kan hjälpa dig under hela dagen.

• Sex 5 ml-flaskor med essentiella oljor och oljeblandningar
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS™
TOUCH KIT
Serien dōTERRA Essential Aromatics Touch innehåller sex unika
essentiella oljeblandningar i kombination med Fractionated Coconut Oil i
10 ml-roll-on-flaskor för praktisk och skonsam applicering utvärtes på
huden. Dessa patenterade blandningar ger målinriktade fördelar för hela
familjen. De kan appliceras dagligen på specifika delar av kroppen för att
hjälpa dig under dagen.

• Sex 10 ml-roll-on-flaskor med essentiella oljor och oljeblandningar
d
 ōTERRA Motivate™
dōTERRA Passion™
dōTERRA Console™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Forgive™

dōTERRA Peace™

dōTERRA YOGA COLLECTION
En exklusiv trio av essentiella CPTG™-oljeblandningar som utformats av
dōTERRA för yogin inom dig. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align och
dōTERRA Arise är de perfekta blandningarna när du vill förbättra ditt liv
och dina yogaövningar. Dessa blandningar har dofter som stabiliserar,
centrerar och lyfter själen med varje andetag samtidigt som du stärker
och tänjer kroppen.

• Tre 5 ml-flaskor
dōTERRA Anchor™

dōTERRA Align™

dōTERRA Arise™
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KIDS COLLECTION

dōTERRA

KIDS COLLECTION
Oavsett om du är en erfaren användare eller om essentiella oljor är något nytt för dig får du med dōTERRA Kids
Collection en komplett och användningsklar verktygslåda med essentiella oljor för hela kroppen. Den är utformad
för att hjälpa dig känna tillit till dig själv när du tar hand om dina barn.
Dessa essentiella oljeblandningar är specifikt utformade för kroppar, sinnen och känslor som utvecklas. De
innehåller unika oljekombinationer som balanserats noggrant för att ge kraftfulla fördelar samtidigt som de är
skonsamma för känslig hud.
dōTERRA KIDS COLLECTION
Kitet inkluderar:
• Sju 10 ml-roll-on-flaskor med essentiella oljor och oljeblandningar
dōTERRA Brave™
dōTERRA Steady™
dōTERRA Thinker™
dōTERRA Calmer™
dōTERRA Stronger™
dōTERRA Rescuer™
dōTERRA Tamer™
• Sju silikonlock med karbinhakar
• Illustrerade instruktionskort
• Väska med karbinhake

dōTERRA BRAVE™

dōTERRA CALMER™

dōTERRA RESCUER™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

COURAGE BLEND

Med sin positiva, varma doft
är dōTERRA Brave™ den perfekta
blandningen för att liva upp och stärka
dig när du känner dig omotiverad.
• Innehåller Wild Orange, Amyris,
Osmanthus och Cinnamon på en bas av
Fractionated Coconut Oil
• Använd Brave Courage Blend under
dagen för att uppmuntra dig att tro på
dig själv
• Du kan använda Brave innan du ger dig
in i nya situationer, eller situationer som
du inte är van vid, för att främja känslor
av mod och självförtroende
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PRODUKTGUIDE

RESTFUL BLEND

SOOTHING BLEND

dōTERRA Calmer™ Restful Blend främjar
en fridfull stämning så att du fylls av ro
och ser fram emot att gå och lägga dig.

Applicera dōTERRA Rescuer™ Soothing
Blend för en avslappnande känsla efter en
hektisk och aktiv dag.

• Innehåller Lavender, Cananga, Buddha
Wood och Roman Chamomile på en bas
av Fractionated Coconut Oil
• Rolla på huden för att främja känslor av
lugn och en rofylld sinnesstämning
• Använd Calmer för att främja lugn under
hela dagen

• Innehåller Lavender, Spearmint, Copaiba
och Zanthoxylum på en bas av
Fractionated Coconut Oil
• Rescuer innehåller oljor som kan hjälpa
dig att minska spänningskänslor
• Massera in på axlarna, halsen och
ryggen för lugnande känslor

KIDS COLLECTION

dōTERRA STEADY™

dōTERRA STRONGER™

dōTERRA TAMER™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

GROUNDING BLEND

PROTECTIVE BLEND

dōTERRA Steady™ är en bra
vardagsblandning som lugnar huden och
har en upplyftande effekt.

dōTERRA Stronger™ är den perfekta
blandningen för daglig motståndskraft
eller när du inte känner dig på topp.

• Blandningen innehåller Amyris, Balsam
Fir, Coriander och Magnolia på en bas av
Fractionated Coconut Oil.
• Steady Grounding Blend har en mjuk,
inbjudande och lätt fruktig doft som
kan hjälpa till att stilla sinnet vid
applicering på huden
• Stimulerar känslor av lugn och ger ditt
humör en känsla av balans

• Innehåller Cedarwood, Litsea,
Frankincense och Rose Extract på en
bas av Fractionated Coconut Oil
• Rolla på händer, knän och fötter efter en
lång, aktivitetsfylld dag
• Främjar frisk hy

DIGESTIVE BLEND

dōTERRA Tamer™ har de unika
egenskaperna hos essentiella CPTG™-oljor
som Spearmint, Japanese Peppermint
och Ginger med en bas av dōTERRA
Fractionated Coconut Oil. Tillsammans
bidrar dessa oljor till att ge lindring efter
en stor måltid.
• En lugnande doft kan hjälpa dig med
riktad komfort när du behöver det
som mest
• Ger lindring vid magmassage
• Applicera enkelt på problemområden
med den praktiska roll-on-applikatorn.

dōTERRA THINKER™
FOCUS BLEND
10 ml roll-on

Om du vill skapa en stöttande, positiv
miljö som stärker din kreativitet och ditt
fokus ska du låta dōTERRA Thinker™ ingå
i dina dagliga studieaktiviteter.
• Innehåller Vetiver, Clementine,
Peppermint och Rosemary på en bas av
Fractionated Coconut Oil
• Applicera när du pluggar eller arbetar
på ett komplext projekt för att få hjälp
med att slutföra dina uppgifter
• Rolla på handleder eller händer och
andas in för att främja en känsla av
klarhet och vakenhet
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AROMATOUCH TECHNIQUE

Vad är

AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique™ är en enkel steg-för-steg-metod där essentiella oljor appliceras utvärtes på
huden för att skapa en djupgående, allmän upplevelse av välbefinnande.
AromaTouch Technique Kit innehåller 5 ml-flaskor med dōTERRA Balance™ Grounding Blend, Lavender, Tea Tree,
On Guard™ Essential Oil Blend, AromaTouch™ Massage Blend, Deep Blue™ Soothing Blend, Wild Orange,
Peppermint samt en flaska med Fractionated Coconut Oil. AromaTouch Technique fascinerar både nybörjare och
yrkesmässiga användare. Den representerar en spännande ny era inom essentiella oljors applicering och fördelar.

”Jag älskar att dela med mig av och lära ut AromaTouch Technique. Alla blir förvånade över hur djupt
avslappnade de känner sig i slutet av behandlingen. En bonus är att när du applicerar oljorna på någon
annan så får du samtidigt själv ta del av dem.”
Becky B., Northampton, Storbritannien

AROMATOUCH TECHNIQUE

™

AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT
Öka fördelarna som du upplever med de essentiella CPTG™oljorna genom att göra AromaTouch Technique till en del av
din rutin för välbefinnande. Detta kit innehåller 5 ml-flaskor av
de åtta CPTG™-oljorna som används för AromaTouch
Technique samt en AromaTouch Technique-presentationslåda.
När du köper detta kit får du även dōTERRAs Fractionated
Coconut Oil.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4
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DIFFUSERS

DIFFUSERS
dōTERRAs diffusers är användarvänliga enheter för din familj och ditt hem. De är utvecklade för att ge
dig optimal avslappning och andra fantastiska fördelar. Förvandla vilket rum som helst till en rofylld och
upplyftande miljö genom att diffusera din favorit bland våra essentiella CPTG™-oljor.

VOLO™ DIFFUSER

NYHET!

Den vackra dōTERRA Volo™-diffusern med ultraljudsfunktion finns i onyx- och marmorfinish och passar
perfekt för alla rum i hemmet eller på kontoret. Volo har
en handgjord stenöverdel av polyresin med ett
annorlunda diamantmönster. Du kan även välja mellan
olika ljusinställningar: inget ljus, varmt ljus och klart,
bärnstensfärgat ljus.
• Volo kan ställas in på antingen en, tre och sex timmar,
även på den högsta doftspridningsnivån
• Upp till 14 timmar på den lägsta doftspridningsnivån

DAWN™ AROMA-HUMIDIFIER

NYHET!

dōTERRA Dawn™ Aroma-Humidifier har utvecklats för
att skapa en ultimat nivå av komfort i alla rum. Det
smarta viloläget upprätthåller idealiska fuktighetsnivåer
under natten, vilket bidrar till att skapa den perfekta
miljön för en god natts sömn.
• Kontinuerlig drift i upp till 22 timmar
• Tillsätt vatten och essentiella oljor utan att behöva ta
bort lock eller höljen
• Låg ljudnivå
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Mått: 15 x 27 cm
• Vattenkapacitet: 1,8 l

DIFFUSERS

PILōT™ DIFFUSER

dōTERRA ROAM™ DIFFUSER

Pilōt™ är bekväm och kladdfri och perfekt för små
utrymmen. Diffuserns kompakta, neutrala design
kompletterar alla miljöer.

Det yttre höljet på dōTERRA Roam™ Diffuser är
tillverkat av naturlig, slipad sten, vilket gör varje diffuser
unik. Resten av diffusern är tillverkad i ett miljövänligt
och efter konsumentledet återvunnet harts som gör
den enkelt och naturligt vacker.

• Laddningsbart batteri så att du inte behöver leta efter
ett eluttag i närheten
• Anpassningsbar effekt – fyra timmars kontinuerlig och
upp till åtta timmars intermittent diffusing
• Hållbart tillverkad av miljövänliga material

NYHET!

• Trådlösa och batteridrivna alternativ
(batteriladdningsstation ingår)
• Ger både kontinuerlig och intermittent (5 minuter PÅ,
5 minuter AV) doftspridning
• Sprider doft i ett rum på upp till 25 m2 och rymmer
100 ml vatten

dōTERRA LUMO™ DIFFUSER

PETAL™ 2.0 DIFFUSER

Förvandla vilket rum som helst till en lugn eller
upplyftande miljö genom att diffusera essentiella
CPTG™-oljor med en specialdesignad ultraljudsdiffuser
som är inspirerad av naturen. Inkluderar doTERRA
Serenity™ Restful Blend.

dōTERRAs Petal™ Diffuser är en liten, användarvänlig
diffuser som levererar många olika fördelar. Denna
praktiska diffuser är stabil, lätt och enkel att använda.

• Välj mellan sju olika belysningsfärger
• Välj det program som passar dig – två eller fem
timmars kontinuerlig diffusing
eller tio timmars intermittent diffusing (fyra minuter
på, fyra minuter av)
• Täcker en yta på upp till 50 m2

• Den kan ställas in på två eller sex timmars kontinuerlig
diffusing eller tolv timmars intermittent diffusing
(fem minuter på, fem minuter av)
• Valfri LED-belysning
• Den ultrafina dimman täcker upp till 33 m2
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dōTERRA

BABY

dōTERRAs baby-produkter ger ett säkert och effektivt sätt att ta hand om ditt barns mjuka hår och
ömtåliga hud. Våra produkter är utformade med din baby i åtanke.
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PRODUKTGUIDE

dōTERRA BABY

dōTERRA BABY DIAPER CREAM
60 g

dōTERRAs Baby Diaper Cream är lätt att fördela över
ömtålig hud och hjälper till att lugna samt förebygga
blöjeksem. dōTERRAs Baby Diaper Cream är berikad
med en unik blandning av de essentiella CPTG™-oljorna
Lavender, Carrot Seed och Tea Tree. Krämen bidrar till
att lugna huden och bibehålla dess hälsosamma
utseende. Den innehåller även mättat Muyao Shea
Butter som återfuktar och gör huden mjuk och smidig.
Skydda dina små med denna skonsamma kräm som
tagits fram speciellt för babyns ömtåliga hud.
• De essentiella CPTG™-oljorna Lavender, Carrot Seed
och Tea Tree hjälper till att lugna huden och bibehålla
dess hälsosamma utseende
• Krämen absorberas snabbt i den ömtåliga huden och
bidrar till att behandla samt förebygga blöjeksem
• Noggrant utvecklad för babyns känsliga hud

dōTERRA BABY HAIR
& BODY WASH
295 ml

dōTERRA Baby Hair and Body Wash är ett säkert och
effektivt sätt att rengöra ditt barn från topp till
pyttesmå tår. Denna löddrande rengöring som inte
framkallar tårar innehåller en kombination av enkla,
skonsamma ingredienser. En lugnande blandning av
vaniljextrakt och de essentiella CPTG™-oljorna
Lavender och Roman Chamomile ger spädbarn,
småbarn och till och med större barn den
karakteristiska milda doft som nyfödda har. Tack vare
den praktiska, lättanvända pumpen går själva
rengöringen både smidigt och enkelt med dōTERRA
Baby Hair & Body Wash, så att du får mer tid för att
plaska i badkaret tillsammans med dina ögonstenar.
• Innehåller en lugnande blandning av vaniljextrakt och
de essentiella CPTG™-oljorna Lavender samt
Roman Chamomile
• Enkelt, skonsamt innehåll
• Framkallar inte tårar
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dōTERRA

DEODORANT
dōTERRA har tagit fram speciellt säkra och effektiva deodoranter som skyddar dig även under värmeböljor och
håller dig fräsch hela dagen lång. Nu blir det lite enklare att leka med barnen, springa ikapp en buss eller träna
för nästa halvmara.

dōTERRA DEODORANT

dōTERRA DEODORANT

dōTERRA DEODORANT

INFUSED WITH dōTERRA BALANCE™

INFUSED WITH CITRUS BLISS™

75 g

75 g

dōTERRA DEODORANT

INFUSED WITH DOUGLAS FIR AND
GREEK ORANGE
75 g

Vår deodorant som är berikad med dōTERRA Balance™
innehåller även natrumbikarbonat för att aktivt skydda
mot lukt samtidigt som tapioka absorberar fukt så att
du håller dig fräsch länge.
• Innehåller de essentiella CPTG™-oljorna Spruce, Ho
Leaf, Frankincense, Blue Tansy, Blue Chamomile
och Osmanthus
• Tapiokastärkelse hjälper till att absorbera fukt under
armarna så att du känner dig fräsch och torr
hela dagen
• Natriumbikarbonat bidrar till att neutralisera och
förebygga lukt

I vår deodorant som är berikad med dōTERRA ingår
en patenterad blandning av essentiella oljor i
kombination med natriumkarbonat för att aktivt
skydda mot lukt. Samtidigt absorberar tapioka fukt
så att du håller dig fräsch länge.
• Innehåller eteriska oljor från skal av vildapelsin,
citron, grapefrukt, lime, mandarin, tangerin,
clementin och bergamott – samtliga av
CPTG™-kvalitet
• Tapiokastärkelse hjälper till att absorbera fukt under
armarna så att du känner dig fräsch och torr
hela dagen
• Natriumbikarbonat bidrar till att neutralisera och
förebygga lukt

Denna milda deodorant innehåller de essentiella
dōTERRA CPTG™-oljorna Douglas Fir och Greek
Orange. De essentiella oljorna kombineras även med
magnesium som hjälper till att aktivt skydda mot lukt
och tapioka som bidrar till att absorbera fukt så att du
känner dig fräsch länge.
• Innehåller de essentiella dōTERRA CPTG-oljorna
Douglas Fir och Greek Orange som bidrar till att
främja ett positivt, energiskt humör under
hela dagen
• Tapiokastärkelse hjälper till att absorbera fukt under
armarna så att du känner dig fräsch och torr
hela dagen
• Magnesium kan skydda mot lukt
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TILLBEHÖR

TILLBEHÖR
Du kan dra nytta av de essentiella CPTG™-oljornas fördelar på flera sätt. dōTERRA gör det enklare för dig
att på olika sätt använda de essentiella oljorna i deras olika former. Vi erbjuder kvalitetsprodukter som
både kan appliceras enligt traditionella historiska metoder och med hjälp av nutida hjälpmedel som
toppmoderna diffusers. Genom att använda olika appliceringsmetoder kan man skapa unika och
spännande upplevelser med varje enskild olja. Följ rekommendationerna för användning så att du
applicerar oljorna på ett säkert sätt.

VEGGIE CAPS
160 kapslar

FRACTIONATED
COCONUT OIL

dōTERRA SPA
HAND & BODY LOTION

Idealisk i kombination med essentiella oljor för
utvärtes bruk på huden.

Skäm bort din hud med dōTERRA SPA Hand & Body
Lotion – en lätt lotion som inte känns kladdig och som
innehåller jojoba- och macadamiafröoljor, murumuruoch cupuacufrösmör samt närande växtextrakt.

115 ml

Anpassa din rutin med kosttillskott i form
av essentiella oljor genom att välja
vegetariska kapslar som absorberas
enkelt och snabbt.
• Fria från konserveringsmedel, gelatin,
vete, socker, stärkelse, mejeriprodukter
och animaliska produkter
• Tillverkad av inerta vegetabiliska
ingredienser
VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

• Fjäderlätt mjukgörande ingrediens
• Helt löslig med alla essentiella oljor, luktlös,
färglös och efterlämnar inga fläckar

200 ml

• Du kan enkelt blanda i din favorit bland de
essentiella oljorna för att skapa en personlig
doftupplevelse
• Fröoljor från solros och macadamia är kända för sina
enastående fuktgivande egenskaper och förmågan
att hålla kvar fukt i huden

dōTERRA SPA
HAND & BODY LOTION 3-PACK
tre 200 ml förpackningar

TILLBEHÖR

PERSONLIG HUDVÅRD
dōTERRA hjälper dig att lösa vanliga problem och ger dig samtidigt en personlig kroppsvårdsupplevelse
med hjälp av essentiella oljor. Varje dōTERRA-produkt syftar till att ge huden näring och göra det
enklare för användaren att uppnå sina mål.

GINGER DROPS
30 tabletter

CORRECT-X™
ESSENTIAL OINTMENT
15 ml

dōTERRA Ginger Drops ger dig fördelarna
med vår essentiella CPTG™-olja Ginger i en
praktisk, naturlig sugtablett. Den söta och
kryddiga smaken av Ginger blandas med
ett stänk av den essentiella oljan Lemon
för att boosta sugtablettens smak.
• Praktisk, välsmakande sugtablett
• Innehåller de essentiella oljorna Lemons
och Gingers fördelar
• Enkel att ha till hands på resan eller
närhelst du behöver den som bäst

Correct-X™ är en mångsidig salva som
lindrar och håller huden ren när den
återhämtar sig från obehag. Salvan är fri
från vaselin och konserveringsmedel. Den
är skonsam och icke-irriterande, vilket gör
den idealisk för känslig hud.
• Säker och enkel att använda
• Innehåller de essentiella CPTG™-oljorna
Frankincense, Helichrysum, Tea Tree,
Cedarwood och Lavender
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dōTERRA AIR™-PRODUKTER
Djupandning är renande, befriande och upplivande. Djupandningen lyfter våra sinnen och tillför energi till våra
kroppar. Denna andningsmetod är livets essens och en försäkran om vitalitet. Den enastående blandningen av
essentiella oljor i dōTERRA Air™ hjälper till att behålla känslan av fria luftvägar och en andning som känns lätt.
Den hjälper dig att känna dig bekväm året runt.

dōTERRA AIR-PRODUKTER

dōTERRA AIR™

ESSENTIELL OIL BLEND
15 ml

Denna uppfriskande mintblandning har en lugnande
och lindrande effekt när den appliceras utvärtes på
huden. Air innehåller en kombination av oljor som är
avsedda att hjälpa till att svalka och liva upp kroppen
samt rensa luftvägarna.
• Kombinerar de essentiella oljorna Laurel Leaf,
Peppermint, Eucalyptus, Tea Tree, Lemon,
Ravensara och Cardamom
• Kan minimera effekterna av olika årstiders
påfrestningar
• Främjar en god natts sömn

dōTERRA AIR™ DROPS
30 tabletter

Denna praktiska och välsmakande sugtablett innehåller
fördelarna hos de utvalda essentiella CPTG™-oljorna i
dōTERRA Air™-blandningen.
• Den patenterade blandningen innehåller Lemon,
Peppermint, Eucalyptus, Thyme, Melissa
och Cardamom
• Använd som ett snabbt, kladdfritt alternativ till
dōTERRA Air-blandningen
• Ha sugtabletterna till hands i handväskan eller
resväskan, så har du ett målinriktat stöd när du är
på språng

dōTERRA AIR™ VAPOUR STICK
12,5 g

Praktiska, snabbabsorberande dōTERRA Air™ Vapour
Stick är smidig att applicera. Tack vare att den
essentiella oljeblandningen dōTERRA Air tillförs via
en unik metod kan du ta del av dess fördelar
närsomhelst och varsomhelst.
• Frigör en upplivande dimma
• Ger en svalkande, lindrande effekt utvärtes
på huden
• Snabb och praktisk administrering

Se dōTERRA Air Touch på sidan 20
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DEEP BLUE-PRODUKTER

DEEP BLUE™-PRODUKTER
Den lugnande kombinationen av de essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade™-oljorna Wintergreen,
Camphor, Peppermint, Ylang Ylang, Helichrysum, Blue Tansy, Blue Chamomile och Osmanthus skapar
tillsammans den patenterade dōTERRA-blandningen Deep Blue™. Deep Blue finns som kräm, roll-on och
kosttillskott. Blandningen har lugnande effekter och målinriktade fördelar.

DEEP BLUE-PRODUKTER

DEEP BLUE RUB™
SOOTHING LOTION
120 ml

Deep Blue Rub™ är berikad med Deep Blue Soothing
Blend och är en favorit bland idrottsutövare.
• Formulerad med den patenterade, essentiella
oljeblandningen Deep Blue och andra
kraftfulla ingredienser
• Utformad för att hjälpa till att lugna och lindra
problemområden på ett naturligt sätt
• Basen består av fuktgivande mjukgörare som gör att
huden känns mjuk, inte kladdig

DEEP BLUE RUB™ SAMPLES
tio 2 ml provförpackningar

Upplev Deep Blue™ Rubs målinriktade fördelar i ett
praktiskt 10-pack. Dela med dig av dess lugnande kraft
vid sportevenemang, på gymmet eller när du är på
språng.
• Innehåller Deep Blue Soothing Blend
• Enkla att dela med sig av och praktiska när man
är på språng

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX™
60 vegetabiliska kapslar

Nu finns Deep Blue™ som ett kosttillskott med
kraftfulla polyfenoler.
• Innehåller en patentsökt sammansättning med
boswellia-extrakt
• Innehåller patenterade, standardiserade extrakt av
ingefära, gurkmeja, resveratrol och andra polyfenoler
som lindrar och lugnar

DEEP BLUE™

TOPPSÄLJARE

SOOTHING BLEND
5 ml | 10 ml-roll-on

Deep Blue™ är en synergistisk blandning av essentiella
CPTG™-oljor som ger en varm, pirrande känsla när den
appliceras på huden
• Innehåller de essentiella oljorna Wintergreen, Camphor,
Peppermint, Blue Tansy, German Chamomile, Ylang
Ylang, Helichrysum och Osmanthus
• Applicera som en del av en lindrande massage
Se Deep Blue Touch på sidan 20
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dōTERRA SERENITY™-PRODUKTER
dōTERRA Serenity™ är en vilsam blandning av essentiella oljor som främjar lugn och avkoppling. Effekterna av
denna rogivande blandning känns direkt och skänker dig lugn. dōTERRA Serenity kombinerar essentiella oljor
som är kända för sin förmåga att minska spänningar och stilla känslorna.

dōTERRA SERENITY-PRODUKTER

dōTERRA SERENITY™

dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS

15 ml

60 vegetariska softgels

RESTFUL BLEND

dōTERRA Serenity™ lugnar känslorna och skapar en känsla av frid
och välbefinnande.
• Innehåller Lavender, Cedarwood, Ho Wood, Ylang Ylang,
Marjoram, Roman Chamomile, Vetiver, vaniljextrakt och
Hawaiian Sandalwood
• Främjar känslor av avslappning samt en rofylld miljö att sova i
• Effekten av Serenity känns omedelbart vid applicering på huden.

RESTFUL COMPLEX

Med dōTERRA Serenity™ Softgels kan du enkelt uppleva
fördelarna med dōTERRA Serenity Restful Blend. Denna
blandning innehåller en unik kombination av den essentiella
oljan Lavenders samt L-theaninets väldokumenterade fördelar
och extrakt av citronmeliss, passionsblomma samt kamomill i en
vegetarisk softgel.
• Vegetarisk softgel
• Dra nytta av dōTERRA Serenity Restful Blends fördelar i form av
en praktisk softgel

SERENITY COMBO PACK
15 ml flaska och 1 burk softgels
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ON GUARD™-PRODUKTER
On Guard™ är en av de mest populära och mångsidiga essentiella dōTERRA oljeblandningarna. Den
patenterade kombinationen av de essentiella oljorna Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus och
Rosemary är en aktiv beståndsdel i ditt första försvar av både hemmet och kroppen. On Guard-blandningen
ingår i många av dōTERRAs produkter så att dess kraftfulla fördelar ska kunna användas på många olika
sätt.

ON GUARD™
MOUTHWASH

ON GUARD™ HAND
PURIFYING MIST

De kraftfulla egenskaperna som kännetecknar
On Guard™ – en patenterad blandning av
essentiella CPTG™-oljor – kombinerar
fördelarna hos Wild Orange, Clove, Cinnamon,
Eucalyptus, Rosemary och Myrrh för att
främja munhygienen.

Tack vare On Guard™ Hand Purifying Mists
renande egenskaper rengörs händerna med
en extremt fin, snabbtorkande mist. Denna
praktiska sprej är perfekt för resor, skola,
arbete och familjer på språng.

473 ml

• Den patenterade On Guard-blandningen av
de essentiella oljorna Wild Orange, Clove,
Cinnamon, Eucalyptus och Rosemary
rengör munnen
• Extrakt av miswak, en tuggpinne som
utvinns av kvistar av Salvadora Persicaträdet, bidrar till att hålla tänderna rena
genom att avlägsna överflödiga
ansamlingar av plack
• Använd On Guard Mouthwash för att
främja rena tänder och ett
rent tandkött

27 ml

• Berikad med återfuktande äppelextrakt
• On Guard essentiell oljeblandning har en
upplyftande och kryddig citrusdoft
• Spreja på armstöd och hopfällbara bord på
flygplan när du reser
• Spreja yogamattor och annan
gymutrustning för att rengöra ytan
före användning

ON GUARD PRODUKTER

ON GUARD™ DROPS
30 tabletter

Dessa halstabletter är både välsmakande
och praktiska.
• Du har dem enkelt till hands när du behöver dem
som bäst
• Innehåller den essentiella oljeblandningen
On Guard™
• Sammansättningen innehåller även naturligt,
ekologiskt rörsocker och brun rissirap

ON GUARD™

TOPPSÄLJARE

ESSENTIAL OIL BLEND
15 ml

On Guard™ är en av dōTERRAs mest populära
blandningar och ett måste på grund av dess
otroliga fördelar.
Se On Guard Touch på sidan 21

ON GUARD™
CLEANER CONCENTRATE
355 ml

ON GUARD™ TOOTHPASTE
113 g

Rengör dina tänder med den extra fördel som den
essentiella oljeblandningen On Guard™ erbjuder.
• Innehåller inte fluor
• Essentiell Peppermint-olja i kombination med den
patenterad On Guard-blandningen ger en fräsch
andedräkt med doft av kanel och mint

ON GUARD™
TOOTHPASTE SAMPLES
10 prover, vardera innehåller 2 gram

ON GUARD™+ SOFTGELS
60 vegetariska softgels

On Guard™+ Softgels kombinerar den patenterade
essentiella oljeblandningen On Guard med de
essentiella oljorna Black Pepper, Oregano
och Melissa.

On Guard™ Cleaner Concentrate, som berikats med
den essentiella oljeblandningen On Guard, är det
perfekta rengöringsmedlet.
• Det innehåller inga konserveringsmedel och bidrar
till ett effektivt hushållsrengöringsmedel
• Innehåller en kombination av växtbaserade ämnen
och den essentiella oljeblandningen On Guard

ON GUARD™ BEADLETS
125 beadlets

On Guard™ Beadlets ger dig en smaklig dos av
dōTERRAs patenterade blandning av Wild Orange,
Clove, Cinnamon, Eucalyptus och Rosemary, allt i en
liten vegetabilisk kapsel som löses upp i munnen.
• Dessa kapslar är ett praktiskt sätt att dra nytta av
de unika fördelarna som finns i den essentiella
oljeblandningen On Guard
• Smaklig dos av de essentiella oljorna Wild Orange,
Clove, Cinnamon, Eucalyptus och Rosemary

ON GUARD™ LAUNDRY
DETERGENT
947 ml

On Guard™ Laundry Detergent är ett
ultrakoncentrerat 6X-tvättmedel som använder
kraften hos On Guard Essential Oil och enzymer av
biologiskt ursprung för att lyfta bort fläckar och ge
dig underbart rena kläder.
• Innehåller 10 ml av den essentiella oljeblandningen
On Guard
• Unik, naturligt baserad enzymblandning av
biologiskt ursprung
• En flaska räcker till 64 tvättar

ON GUARD™ FOAMING HAND
WASH
473 ml

On Guard™ Foaming Hand Wash rengör händerna
samtidigt som du får en uppfriskande doft av
essentiella oljor som gör att dina händer luktar
fräscht av citrus.
• Bekvämt förpackad i flaskor som rymmer 473 ml
som passar för 237 ml skumtvålpump
• Innehåller den unika essentiella oljeblandningen
On Guard

ON GUARD™ FOAMING HAND
WASH WITH 2 DISPENSERS
473 ml handtvål med 2 skumtvålpumpar

SINGLE REFILL
473 ml handtvätt

TWIN PACK REFILL
två 473 ml handtvätt
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Hälsosam, strålande hud med

dōTERRA VERÁGE™

Veráge™ är vår exklusiva serie med naturliga hudvårdsprodukter som ger näring och återfuktning för att
minska synliga tecken på åldrande. Den avancerade växttekniken i Vérage främjar synbart en optimal
lipidbalans – samma balans som finns i hälsosam hud med ett ungdomligt utseende. Varje produkt innehåller
dyrbara gåvor från vår planet: närande växtextrakt, rena och kraftfulla essentiella CPTG™-oljor och utvalda,
naturliga ingredienser. dōTERRA Veráge Skin Care Collection ger resultat som du kan se och känna.

HUDVÅRD

VERÁGE™ CLEANSER
60 ml

Veráge™ Cleanser får huden att kännas ren och
mjuk samtidigt som den fräscha, örtiga doften
ger energi åt dina sinnen.
• Wild Orange och Basil är välkända för sin
rengörande förmåga
• Tea Tree är känd för sin rengörande och
föryngrande effekt på huden

KLINISKT TESTADE FUNKTIONER I VERÁGE
• Ger en slätare hudtextur
• Reducerar synbart blemmor
• Bidrar till att främja hudens ungdomliga utseende
• Minimerar synbart porer
• Ger en jämnare hudton

VERÁGE™ TONER
50 ml

Veráge™ Toner innehåller en kombination av
essentiella CPTG™-oljor och närande växtextrakt för
att främja en hud som ser fastare, tonad och jämn
ut – närsomhelst och varsomhelst.
• Förbered och friska upp din hud med den
kombinerade effekten av essentiella CPTG-oljor
och växtextrakt som gör huden fastare, mer
tonad och jämnare
• Detta ansiktsvatten är det andra steget i
Veráge-hudvårdsrutinen. Det förbereder huden
för de mättade mjukgörande ingredienserna i
Veráge Hydrating Serum och Moisturiser
• Praktisk sprayapplicering

VERÁGE™ IMMORTELLE
HYDRATING SERUM
15 ml

Upplev de åldersmotverkande effekterna av
Veráge™ Immortelle Hydrating Serum. Denna
kraftfulla sammansättning innehåller en
kombination av essentiella CPTG™-oljor samt en
specialiserad växtteknik för att främja en optimal
lipidbalans som kan få din hud att se mer
ungdomlig ut.
• Innehåller de essentiella CPTG-oljorna som finns i
den populära blandningen dōTERRA Salubelle™
för att få huden att stråla
• Lipidkomplexet är mer än en traditionell
fuktgivare tack vare att det innehåller lipider som
liknar de som finns naturligt i ungdomlig hud

VERÁGE™ MOISTURISER
30 ml

Veráge™ Moisturiser är perfekt för alla hudtyper och
kombinerar essentiella CPTG™-oljor av geranium
och enbär, absolut av jasmin och havtorn samt
växtextrakter som hydrerar och ger näring
på djupet.
• Havtorn och sheasmör ger huden näring och gör
den jämnare.

VERÁGE™ SKIN CARE
COLLECTION
Denna kollektion innehåller Veráge™ Cleanser, Toner,
Immortelle Hydrating Serum och Moisturiser för en
vacker hud med ett hälsosamt utseende.
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YARROW|POM-PRODUKTER
Den synergieffekt som uppstår när den essentiella oljan av rölleka och kallpressad olja av granatäpplefrön
kombineras skapar en ny standard för vitalitet och en strålande hud. Den essentiella oljan av rölleka och olja
från granatäpplefrön ligger till grund för kollektionen dōTERRA Yarrow|Pom som består av Yarrow|Pom Active
Botanical Duo och Yarrow|Pom Body Renewal Serum. Yarrow|Pom-produkterna har imponerande effekter och
levererar en kraftfullt botanisk metod för att öka det allmänna välbefinnandet. Denna vetenskapligt utvecklade
produktserie är revolutionerande genom att den erbjuder ett fräscht perspektiv på skönhet.

HUDVÅRD

YARROW | POM

ACTIVE BOTANICAL DUO
30 ml

Yarrow|Pom har tagits fram av experter och är en
patenterad blandning av den essentiella oljan av rölleka
samt kallpressad fröolja från granatäpplen. Den fungerar
som första hjälpen för hud som behöver lindring och
lugnar sinnena under hela dagen.
• Använd som en del av din hudvårdsrutin för att
främja frisk, ungdomlig hud eller reducera utslag
• Tillsätt i din fuktkräm för extra återfuktning
• Skapa en lugnande massageupplevelse

YARROW | POM

BODY RENEWAL SERUM
100 ml

Yarrow|Pom Body Renewal Serum är ett lyxigt,
silkeslent serum fullpackat med kraftfulla bioaktiva
föreningar för att ge dig det allra bästa inom hudvård
och skönhet. Den essentiella oljan av rölleka och
kallpressad olja av granatäpplefrö verkar synergistiskt
för att främja hud med ett hälsosamt utseende.
Andra essentiella CPTG™-oljor som ingår i detta
serum är Roman Chamomile, Yuzu, Peppermint och
Cananga. Jojoba-, solros- och druvkärneolja återfuktar
på djupet. Dessutom kan kaffefröextrakt och
granatäppelestrar hjälpa till att förbättra hudens lyster
och utseende för en livlig glöd från topp till tå.
• Den essentiella röllekaoljan främjar hud med ett
friskt utseende
• Jojoga-, solros-, avokado- och druvkärneolja ökar
hudens återfuktning
• Kaffefröextrakt är en hudvårdande ingrediens som
hjälper till att göra huden synbart slätare
• Yarrow|Pom Body Renewal Serum är fullpackat
med kraftfulla bioaktiva föreningar
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dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care är en hudvårdande produktfamilj som har utvecklats för att din hud både
ska kännas och framstå som ung, hälsosam och underbart vacker genom att maximera kraften i noggrant
utvalda essentiella CPTG™ Certified Pure Tested Grade-oljor som kombineras med toppmoderna
ingredienstekniker och naturliga extrakt i varje produkt. Adressera de synliga tecknen på åldrande och
förebygg framtida ålderstecken med dōTERRA Essential Skin Care.

FACIAL CLEANSER

INVIGORATING SCRUB

TIGHTENING SERUM

dōTERRA Essential Skin Care Facial Cleanser är
utformad för daglig användning, både på
morgonen och kvällen, för att hålla huden ren.
De naturliga rengörande ingredienserna
natriumkokoylisetionat och stearinsyra tvättar
varsamt bort orenheter och efterlämnar en hud
som ser ren, fräsch och jämn ut. Denna
rengöring innehåller även de essentiella CPTG™
-oljorna Tea Tree och Peppermint. De är kända
för sina uppfriskande dofter och får dig att njuta
ännu mer av din upplevelse när du vårdar
ansiktshuden.

Upplev fräsch, förnyad hud med dōTERRA
Invigorating Scrub. Invigorating Scrub ingår i vår
serie Essential Skin Care och innehåller de
essentiella CPTG™ -oljorna Grapefruit samt
Peppermint för att skapa en uppfriskande
doftupplevelse. Invigorating Scrub innehåller
även jojobaestrar som polerar huden medan
botaniska ingredienser som extrakt av mandarin,
apelsin, jasmin och stor kardborre hjälper till att
tona och återfukta den.

dōTERRA Tightening Serum innehåller de
essentiella CPTG™ Certified Pure Tested
Grade-oljorna Frankincense, Hawaiian
Sandalwood och Myrrh. Serumets vetenskapliga
sammansättning ska främja hudens återfuktning
och synbart reducera hudskavanker. Tightening
Serum har en uppstramande effekt och gör
huden jämnare med naturliga extrakt och andra
noggrant utvalda ingredienser vars förmåga att
bidra till en fastare hud som ser yngre ut är
vetenskapligt bevisade.

118 ml

70 g

30 ml

HUDVÅRD

HYDRATING CREAM

ANTI-AGING EYE CREAM

SALUBELLE™ BEAUTY BLEND

dōTERRAs Hydrating Cream levererar det
intensiva fukttillskott som din hud längtar efter.
Krämen är fullpackad med kraftfullt
mjukgörande ingredienser för att ge huden
intensiv återfuktning och näring. Vår Hydrating
Cream bidrar till att synbart minska
hudskavanker och förnya hudbarriären för att
främja ett ungdomligt utseende. Den mättade
sammansättningen ger ett intensivt, aktivt
fukttillskott utan att efterlämna en oljig hinna.
Noggrant utvalda ingredienser har utformats för
att föryngra huden och bidra till att minska
synbara tecken på åldrande. Använd på
morgonen och kvällen.

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream kombinerar
ingredienser som har kliniskt bevisad effekt med
de essentiella CPTG™-oljorna Frankincense,
Ylang Ylang och Blue Tansy för att målinriktat
behandla ålderstecken runt det känsliga
ögonområdet. Krämen bidrar över tid till att
synbart minska fina linjer och rynkor. Den
innovativa sammansättningen återfuktar samt
förbättrar hudens fasthet och ton. Den unika
roll-on-applikatorn av stål svalkar och lugnar
huden under ögonen och bidrar till att synbart
minska svullnader när du varsamt applicerar
krämen över de aktuella områdena.

Denna patenterade blandning kombinerar
sällsynta essentiella oljor som har använts för
sina skönhetsegenskaper under historiens gång.
Salubelle™ Beauty Blend är utformad för att
stärka huden samtidigt som den hjälper till att
minska tecken på åldrande hud. Dessa unika
essentiella oljor har valts ut av experter på
grund av deras välgörande effekter på huden.
Med den praktiska roll-on-applikatorn applicerar
du enkelt Salubelle-blandningen över ansiktet,
halsen och dekolletaget.

BRIGHTENING GEL

ANTI-AGING MOISTURISER

PORE REDUCING TONER

De essentiella CPTG™-oljorna Bergamot,
Juniper Berry och Melissa kombineras med
naturliga extrakt, vitaminer och toppmoderna
ingredienstekniker för att göra huden klarare
och jämnare. dōTERRA Brightening Gel är
ett varsamt och effektivt sätt att göra huden
märkbart klarare genom att synbart minska
mörka fläckar och hyperpigmentering, utan de
starka kemikalier som finns i andra uppljusande
produkter. Kan användas över hela ansiktet eller
för att punktbehandla mörka fläckar.

Oavsett ålder är det alltid viktigt att ta hand
om sin hud, och det kan dōTERRA Anti-Aging
Moisturiser hjälpa dig med. Denna fuktkräm
innehåller toppmoderna ingredienser samt
de essentiella CPTG Certified Pure Tested
Grade™-oljorna Lavender, Jasmine, Geranium
och Frankincense. När dessa ingredienser
samverkar kan de främja känslan av
mjuk, hälsosam hud.

dōTERRA Pore Reducing Toner är formulerad
för att synbart minska porer. Detta
ansiktsvatten innehåller de essentiella CPTG™oljorna Lavender, Ylang Ylang, och German
Chamomile för att lugna huden. Innovativa
frukt- och växtextrakt tonar och balanserar
dessutom huden, ökar återfuktningen och
bidrar till att hyn ser hälsosam ut.

48 g

30 ml

15 ml

50 ml

10 ml roll-on

• Hjälper till att synbart minska blemmor
• För en ungdomlig hud

118 ml
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dōTERRA HD CLEAR™
HD Clear™ är ett synergistiskt trestegssystem där varje produkt bygger på nästa för att grundligt rengöra
och rena huden samt leverera ett optimalt fukttillskott som skapar en balanserad fuktnivå. HD Clear
innehåller rena växtextrakt. De skonsamma, lugnande ingredienserna är kraftfullt effektiva. Använd HD
Clear varje dag för att synbart minska blemmor, främja en ren, frisk hy och lugna huden. HD Clear erbjuder
en naturlig lösning på hudproblem i alla åldrar.

HUDVÅRD

HD CLEAR™ TOPICAL BLEND
10 ml-roll-on

HD Clear™ Topical Blend främjar en slät, jämn
hud i alla åldrar. Blandningen innehåller
svartkumminfröolja och essentiella CPTG™-oljor
och kan appliceras på problemområden i
ansiktet och på kroppen.
• Innehåller en unik blandning av
svartkumminfröolja samt de essentiella
CPTG-oljorna Ho Wood, Tea Tree, Eucalyptus,
Geranium och Litsea
• Främjar en slät hy och hjälper huden att
kännas smidig och rengjord

HD CLEAR™
FOAMING FACE WASH
50 ml

HD Clear™ Foaming Face Wash är den perfekta
lösningen på hudproblem i alla åldrar.
• Tea Tree är känd för sin förmåga att
rena huden
• Ett speciellt algextrakt hjälper till att
återfukta huden

HD CLEAR™ FACIAL LOTION
50 ml

HD Clear™ Facial Lotion är en lätt fuktkräm
som inte känns kladdig, absorberas snabbt
och främjar en hud utan blemmor under hela
dagen. Denna patenterade sammansättning,
som innehåller botaniska extrakt och
essentiella CPTG™ Certified Pure Tested
Grade-oljor, förbättrar hudens struktur,
återfuktar optimalt och främjar en klar hy.
• Innehåller en unik blandning av
svartkumminfröolja samt de essentiella
CPTG-oljorna Ho Wood, Tea Tree, Eucalyptus,
Geranium och Litsea
• Naturligt härledda aminosyror arbetar för att
förbättra hudens textur

HD CLEAR™ KIT
Detta kit innehåller HD Clear™ Foaming Face
Wash, Topical Blend och Facial Lotion för en
vackert balanserad hy.
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dōTERRA SPA
dōTERRA SPA-serien innehåller produkter som berikats med essentiella oljor för att ge dig en väldoftande
spa-upplevelse i hemmet. Varje produkt är omsorgsfullt utformad med ett naturligt innehåll så att huden
känns mjuk, slät och fräsch hela dagen.

BALANCE™ BATH BAR

NYHET!

113 g

dōTERRA Balance™ Bath Bar innehåller dōTERRA Balance Grounding
Blend för att skapa en lugnande och balanserande upplevelse. Med hjälp
av en patenterad kombination av CPTG™-certifierade essentiella oljor som
Black Spruce, Ho Wood, Frankincense, Blue Tansy och German Chamomile
avger badtvålen en varm och träig arom.
• Afrikansk svart tvål, en kombination av sheasmör, kokosolja, palmkärnolja
och kakaoskal, får huden att kännas återfuktad
• Solrosolja, en mjukgörande ingrediens i tvålen, återfuktar och
föryngrar huden
• Kombinerar de CPTG-certifierade essentiella oljorna Black Spruce,
Ho Wood, Frankincense, Blue Tansy och German Chamomile

MOISTURISING BATH BAR
113 g

dōTERRA SPA Moisturising Bath Bar är en unik tvål med en exceptionell
känsla. Dess lödder och doft ger dig en rengöringsupplevelse utöver det
vanliga. Njut av en intensiv, rengörande och väldoftande spa-upplevelse
med dōTERRAs helt unika badtvål.
• Den essentiella olja Bergamot renar och lugnar huden
• Grapefruit har en energivande doft som lyfter humöret
• Jojobafröolja återfuktar på djupet
• Förvara intill badkaret och ha den nära till hands
Finns även i 3-pack

SERENITY™ BATH BAR

CITRUS BLISS™ INVIGORATING BATH BAR

dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar ger dig en unik känsla med lödder, doft
och en rengörande upplevelse utöver det vanliga. Denna badtvål, som är
berikad med den lugnande, avslappnande doften av dōTERRA Serenity
Restful Blend, kommer att skänka dig lugn.

Citrus Bliss™ Invigorating Bath Bar skapar en upplyftande, rengörande
upplevelse och ger din dagliga rutin en energikick. Den unika, patenterade
essentiella oljeblandningen i Citrus Bliss skapar på ett harmoniskt sätt en
upplyftande arom.

• Den essentiella oljeblandningen dōTERRA Serenity främjar en
lugnande miljö.
• Jojobafröolja är känd för att absorberas snabbt och för att kunna återfukta
på djupet.
• Glycerinet från vegetabiliska källor gör att det skonsamma löddret
appliceras smidigt, återfuktar huden och hjälper den att behålla
sitt fuktinnehåll
• Juice från aloeblad återfuktar, lugnar och mjukgör huden
• Naturlig kaolinlera ger tvålen en vacker lavendelnyans

• Den innehåller Citrus Bliss Invigorating Blend med Wild Orange, Lemon,
Grapefruit, Mandarin, Bergamot, Tangerine och Clementine för att hjälpa
dig att koppla av och lyfta ditt humör
• Exfolierande pärlor av solrosvax och pulvriserade apelsinskal gör på ett
naturligt sätt huden mjuk och jämn samtidigt som
hudföryngringen stimuleras
• Glycerinet från vegetabiliska källor gör att det skonsamma löddret
appliceras smidigt, återfuktar huden och hjälper den att behålla
sitt fuktinnehåll

113 g

Finns även i 3-pack

113 g

Finns även i 3-pack

dōTERRA SPA

CITRUS BLISS™ HAND LOTION

HYDRATING BODY MIST

REFRESHING BODY WASH

Denna lätta, återfuktande sammansättning med
vårdande mjukgörare och naturliga botaniska extrakt
håller din hud hälsosam och återfuktad. Den
patenterade blandningen Citrus Bliss™ är känd för sin
upplyftande doft och ger lotionen energigivande
samt uppfriskande egenskaper.

Låt hela kroppen kännas härligt återfuktad!
Fördelarna med vår essentiella oljeblandning
Beautiful Captivating kombinerar de närande
egenskaperna hos kokosnöt, solros, avokado och
passionsfrukt. Denna fuktgivande mist ger huden
ett hälsosammare, mer strålande utseende överlag.

dōTERRA SPA Refreshing Body Wash är en
naturlig, oljeberikad duschtvål som både rengör
grundligt och ger dig en väldoftande
spa-upplevelse.

75 ml

• Förser dina händer med fukt utan en kladdig känsla
• Fröoljor från solros och macadamia är kända för
sina enastående fuktgivande egenskaper och
förmågan att hålla kvar fukt i huden
• Praktisk storlek som både är perfekt att ha till hands
på resan, i hemmet och på jobbet

DETOXIFYING MUD MASK

125 ml

• Hjälper till att ge huden en ren och välnärd känsla
med sin uppfriskande doft
• Oljor från solros, avokado och passionsfrukt
hjälper till att lugna, mjukgöra och återfukta
huden så att den får en hälsosam lyster överlag
• Kapryl/kaprintriglycerider (från kokosnöt) vårdar
och bevarar hudens naturliga barriär

113,4 g

Skäm bort din hud med uppskattade gåvor från vår
planet – essentiella CPTG™-oljor, leror från jorden,
renande mineraler och näringsgivande
botaniska extrakt.
• Berikad med de essentiella oljorna Myrrh, Juniper
Berry och Grapefruit som är kända för sina
rengörande, utjämnande egenskaper
• Sheasmör främjar känslan av en återfuktad hud

HAND AND BODY LOTION
200 ml

Skäm bort din hud med dōTERRA SPA Hand &
Body Lotion – en lätt lotion som inte känns kladdig
och som innehåller jojoba- och macadamiafröoljor,
murumuru- och cupuacufrösmör samt
närande växtextrakt.

LIP BALM
Original, Tropical eller Herbal | 4,5 g

dōTERRA SPA Lip Balm är en naturlig
sammansättning som innehåller växtoljor,
botaniska extrakt och essentiella oljor. Den
återfuktar och lugnar läpparna, och den har en
unik doft och smak av essentiella oljor. Förutom
vår nya sammansättning ingår nu två nya oljor
i varianten Original, nämligen Wild Orange och
Peppermint. Vår Herbal Lip Balm innehåller en
upplivande örtblandning med de essentiella
oljorna Lemon Verbena, Marjoram och Spearmint.
Upplev paradisets dofter med de essentiella
oljorna Ylang Ylang, Clementine och Lime i vår
Tropical Lip Balm.

• Du kan enkelt blanda i din favorit bland de
essentiella oljorna för att skapa en personlig
doftupplevelse
• Fröoljor från solros och macadamia är kända för
sina enastående fuktgivande egenskaper och
förmågan att hålla kvar fukt i huden
• Känns inte kladdig och ger huden ett hälsosamt,
mjukt och jämnt utseende

• Varje läppbalsam innehåller en utvald blandning
av essentiella oljor som ger dig en unik
sensorisk upplevelse
• Moringaolja är en mjukgörare som bidrar till att
förbättra läpparnas utseende och känsla
• Avokadoolja innehåller fuktgivare, essentiella
fettsyror och mjukgörare som hjälper läpparna att
behålla ett hälsosamt utseende

Finns även i 3-pack

Finns även i 3-pack, en i varje smak

250 ml

• Den essentiella oljan Bergamot doftar
upplyftande och lugnande
• Grapefruit har en energigivande, uppfriskande
doft som lyfter humöret
• Natriummetyloleoyltaurat är en milt rengörande
ingrediens som utvinns ur essentiella fettsyror i
vegetabiliska fetter och oljor

REPLENISHING BODY BUTTER
198 g

Skäm bort din hud med mättad återfuktning och
den lyxiga känslan som dōTERRA SPA Replenishing
Body Butter ger dig. Basen i denna naturliga
sammansättning är en kombination av sheasmör
och kakaofrösmör som är kända för att återfukta på
djupet och kunna främja hudens smidighet.
• De essentiella oljorna Wild Orange, Douglas Fir
och Frankincense bidrar med upplyftande
aromatiska fördelar
• Sheasmör återfuktar på djupet och främjar en
smidig hud
• Jojobafröolja absorberas snabbt av huden,
återfuktar och bidrar till att göra huden mjukare

EXFOLIATING BODY SCRUB
226 g

dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub är en lyxig
kroppspeeling. Med hjälp av sockerrör exfolierar
och polerar den huden milt så att den får en
hälsosam lyster.
• Sötmandelolja fungerar som fuktgivare och gör
att produkten glider smidigt över huden
• Solrosolja ger huden jämn och mjuk
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Vackert, glansigt hår med dōTERRA

SALON ESSENTIALS™ HÅRVÅRD
Den lugnande och rengörande egenskaperna som gör essentiella oljor så användbara i vår vardag hjälper
oss också att behålla ett rent hår som ser hälsosamt ut. Genom att använda hårprodukter som berikats
med kraftfulla essentiella oljor kan du enkelt få fram mjuka, glansiga lockar utan att utsätta dig för de
starka ingredienser som brukar finnas i vanliga hårvårdsprodukter.
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PRODUKTGUIDE

dōTERRA ESSENTIALS HÅRVÅRD

FÖRDELAR MED INGREDIENSERNA I ESSENTIAL HAIR CARE-PRODUKTERNA
• Hjälper till att skydda färgat hår
• Beprövade mjukgörande effekter.
• Effektivare vårdande och utredande effekt
• Bibehåller både hårets och hårbottnens fuktkapacitet

• Ger ett starkt hår med ett slätt utseende
• Färre kluvna toppar
• Patenterad essentiell oljeblandning för hår och hårbotten med
ett hälsosamt utseende

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
ROOT TO TIP SERUM
30 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Root to Tip Serum
är en professionell salongsformulering som
berikats med essentiella oljor och närande
lipider för att främja ett slätt, glansigt hår och
en hårbotten som ser hälsosam ut.
• Berikad med de essentiella oljorna Lavender,
Peppermint, Marjoram, Cedarwood,
Lavandin, Rosemary, Niaouli och Eucalyptus
• Ger omedelbar vård, släthet och glans

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
PROTECTING SHAMPOO
250 ml

Njut av den professionella sammansättningen
av essentiella CPTG™-oljor, milda rengörande
ingredienser och botaniska extrakt i dōTERRA
Salon Essentials™ Shampoo.
• Producerar ett skonsamt lödder samtidigt
som de essentiella oljorna Wild Orange och
Lime kombinerat med växtextrakt ger håret
en rengörande kick
• Avlägsnar varsamt orenheter från hår
och hårbotten
• Återfuktar håret lätt och gör det lika mjukt
och skönt att röra vid som efter ett besök
hos frisören

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
SMOOTHING CONDITIONER
250 ml

dōTERRA Salon Essentials™ Smoothing
Conditioner slätar ut håret och ger en
antistatisk effekt som håller håret på plats vid
styling så att du får en jämn look med
fin finish.
• Botaniska extrakt får färgen att hålla sig fin
och skyddar den samtidigt som lipider bidrar
till att håret ser hälsosamt ut
• Fungerar som ett djupverkande balsam som
främjar en välvårdad håryta, speciellt om
håret är kemiskt behandlat
• Andra naturliga ingredienser som bibehåller
hårets starka, hälsosamma utseende

SHAMPOO/CONDITIONER
SAMPLES
tio set av schampo- och balsamprover

L O YA LT Y
R E WA R D S
PROGRAM

Följande artiklar är endast
tillgängliga via vårt Loyalty
Rewards Program (LRP)
(mer på baksidan)

SHAMPOO 2-PACK
två 250 ml-flaskor

CONDITIONER 2-PACK
två 250 ml-flaskor

SHAMPOO AND CONDITIONER
en 250 ml-flaska av varje
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dōTERRA HEALING HANDS

™
dōTERRA Healing Hands™ arbetar för att ge hopp och läkedom till världen genom att förse samhällen
världen runt med de verktyg de behöver för att bli självförsörjande. Genom projekt som riktar in sig på
behoven av mikrolån, tillgång till hälsovård, utbildning, hygien och rent vatten samt genom att bekämpa
människohandel med barn får individer nya möjligheter och kan förändra sina liv. Delta i våra insatser*.
dōTERRA står för stiftelsens samtliga allmänna och administrativa kostnader för att säkerställa att
donationerna till 100 procent går direkt till hjälpmottagarna.
*dōTERRA Healing Hands Foundation är en amerikansk stiftelse.

dōTERRA HEALING HANDS

Försäljningsbeloppet från dōTERRA Hope Touch
eller dōTERRA SPA Rose Hand Lotion doneras till
dōTERRA Healing Hands.

dōTERRA™ SPA
ROSE HAND LOTION

dōTERRA HOPE™ TOUCH
10 ml-roll-on

100 ml

Ljuvligt doftande dōTERRA SPA Rose Hand
Lotion är en lätt, lockande lotion med den
essentiella CPTG™-oljan Rose som främjar
slät, vacker hud. Rose är dōTERRAs mest
värdefulla essentiella olja och gör denna
handkräm unik, både när det gäller doft och
fördelar för huden.
• Fröoljor från solros och macadamia är
kända för sina enastående fuktgivande
egenskaper och förmågan att hålla kvar
fukt i huden
• Förser dina händer med fukt utan en
kladdig känsla

dōTERRA Hope™ Touch är en distinkt
essentiell oljeblandning som utgörs av
Bergamot, Ylang Ylang, Frankincense och den
värmande doften av Vanilla Bean Absolute.
• Applicera på handlederna, halsen och
pulspunkterna för en personlig parfym
• Ha Hope Touch i handväskan och applicera
under dagen för att lyfta humöret
• Okomplicerad, praktisk roll-on-flaska för
enkel applicering under dagen

59

Stöd och lindring i vardagen

ZENGEST-KOSTTILLSKOTT
Alla produkter i ZenGest™-serien innehåller patenterade essentiella oljeblandningar och är utformade att
användas hemma eller på språng. Utforska hela sortimentet med ZenGest-produkter för att uppleva fördelarna
som stöttar dig.

†Oligonol™ är ett varumärke som tillhör AminoUp Chemical Co., LTD.

KOSTTILLSKOTT

DIGESTTAB™ CHEWABLE
TABLETS

ZENGEST™ GX ASSIST™
FOOD SUPPLEMENT

ZENGEST™ PB ASSIST™+
FOOD SUPPLEMENT

ZenGest är en av dōTERRAs mest populära
blandningar tack vare dess många fördelar. Nu
finns denna otroligt effektiva blandning i en
bekväm tuggtablett.

GX Assist™ är en kombination av CPTG Certified
Pure Tested Grade™ essentiella oljor och kaprylsyra.

Probiotika betyder ”för livet” och probiotika har
använts i tusentals år. PB Assist™+ är en
patenterad formel av prebiotiska fibrer och sex
stammar av probiotiska mikroorganismer i en unik
vegetabilisk kapsel med dubbla lager.

100 tuggtabletter

• Kalciumkarbonattablett infuserad med ZenGest
Supportive Blend som innehåller Ginger, Fennel,
Coriander, Peppermint och andra essentiella oljor

60 softgels

30 kapslar

• GX Assist innehåller en patenterad blandning av
dōTERRAs essentiella CPTG Certified Pure Tested
Grade-oljor Oregano, Tea Tree, Lemon,
Lemongrass, Peppermint och Thyme
• Detta kosttillskott är utformat för 10 dagars
användning som ett förberedande renande steg
innan du går över till PB Assist™+ Food
Supplement

• Unika vegetabiliska kapslar med dubbla lager
• Tillhandahåller aktiva probiotiska kulturer och
lösliga prebiotiska FOS (fruktooligosackarider)
VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

I FORM AV SOFTGELS SOM FÖRDRÖJER
FRISÄTTANDET TILLS DE LÄMNAT MAGSÄCKEN

ZENGEST™ SOFTGELS

ZENGEST TERRAZYME™

De välbekanta essentiella oljorna i ZenGest™ är
kända för sina lugnande egenskaper. ZenGest
Softgels är ett bekvämt och enkelt sätt att ta del av
den patenterade ZenGest-blandningens fördelar.

ZenGest TerraZyme™ är en patenterad blandning
av enzymer som ofta saknas i den moderna
kosten. Terrazyme hjälper dig att njuta av
fördelarna med en hälsosam kost genom att se till
att din kropp får de näringsämnen den behöver.

60 softgels

• Innehåller en patenterad blandning av de
essentiella oljorna Ginger, Peppermint, Tarragon,
Fennel, Caraway, Coriander och Anise
• Bidrar till lindrande lättnad
I FORM AV
VEGETARISKA SOFTGELS

90 kapslar

• Vegetabiliska HPMC-kapslar
utan natriumlaurylsulfat
VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

Är inte avsedd att ersätta en varierad, balanserad kost och en hälsosam livsstil
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dōTERRA™ specialiserade

KOSTTILLSKOTT
Biologiska, miljömässiga och fysiologiska faktorer bidrar alla till en individs hälsa. Detta innebär att varje
individ kan behöva ytterligare hjälp inom ett område som är unikt för dem. Med hjälp av toppmodern
vetenskaplig utveckling kan dōTERRA ge ett extra stöd genom specialiserade kosttillskott.
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PRODUKTGUIDE

60 kapslar

Varumärket Deep Blue™ är synonymt
med lugnande stöd. Det är ganska
självklart att ett kosttillskott som
konsumeras kompletterar de fördelar
med utvärtes applicering som
produktserien Deep Blue erbjuder.
• Innehåller extrakt av frankincense,
gurkmeja, grönt te, ingefära,
granatäpple och druvkärnor
• Kan användas tillsammans med
Deep Blue Rub eller Deep Blue
Soothing Blend

DDR PRIME™

DDR PRIME™

15 ml

60 softgels

RENEWAL BLEND

DDR Prime™ Essential Oil är en
patenterad blandning av
essentiella oljor som Clove,
Thyme och Wild Orange.
• Tillsätt några droppar till en
veggie-kapsel
• Tillsätt en till två droppar i
citrusdrycker, te eller vatten
• Gör daglig användning av DDR
Prime till en del av dina mål för
det nya året

KOSTTILLSKOTT

DEEP BLUE
POLYPHENOL
COMPLEX™

SOFTGELS

DDR Prime™ innehåller de
essentiella oljorna Frankincense,
Wild Orange, Litsea, Thyme,
Clove, Summer Savory, Niaouli
och Lemongrass. DDR Prime
Softgels är enkla att svälja och är
ett enkelt, bekvämt sätt att ta
den essentiella oljeblandningen
DDR Prime när som helst, var
som helst.
• Alla fördelar med DDR Prime i
en softgel som är lätt att svälja
I FORM AV VEGETARISKA
SOFTGELS

VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

MITO2MAX™

TRIEASE™

ZENDOCRINE™

60 kapslar

60 softgels

60 softgels

COMPLEX

Alla vet hur det känns när allt går
trögt, man släpar sig fram genom
dagen och väntar på att den ska
ta slut. Det populära dōTERRAkosttillskottet Mito2Max™ stöttar
dig oavsett vad dagen för
med sig.
• Ha detta tillskott till hands i
handväskan eller resväskan, så
har du ett praktiskt stöd när du
är på språng
VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

SOFTGELS

SOFTGELS

Varje softgel innehåller lika stora
delar av de essentiella oljorna
Lemon, Lavender och
Peppermint. Med
specialutvecklade TriEase™
Softgels kan du snabbt och
enkelt få i dig de tre välgörande
essentiella oljorna när du är på
resa eller deltar i
utomhusevenemang.
• Snabb och enkel förtäring när
du behöver det som mest
I FORM AV VEGETARISKA
SOFTGELS

Zendocrine™ Softgels är ett
snabbt och enkelt sätt att
konsumera dōTERRA Zendocrine
Restart Blend, oavsett om du
reser, har bråttom eller bara
tycker att en softgel är praktisk!
• Innehåller en patenterad
blandning av de essentiella
oljorna Tangerine, Rosemary,
Geranium, Juniper Berry
och Cilantro
• Enkelt sätt att inta Zendocrine
Restart Blend
I FORM AV VEGETARISKA
SOFTGELS

Är inte avsedd att ersätta en varierad, balanserad kost och en hälsosam livsstil
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KOSTTILLSKOTT

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™
Denna kraftfulla kollektion med dagliga kosttillskott blev snabbt en av dōTERRAs mest populära produktserier.
De viktigaste produkterna i dōTERRA Lifelong Vitality Pack – xEO Mega™, Microplex VMz™och Alpha CRS™+ –
har utvecklats för att hjälpa dig på din resa mot mer vitalitet och ökat välbefinnande. Dessa kosttillskott
innehåller viktiga näringsämnen, fördelar för ämnesomsättningen och kraftfulla antioxidanter. De samverkar för
att främja energinivån, hälsan och en livslång vitalitet.

ALPHA CRS™ + CELLULAR
VITALITY COMPLEX

MICROPLEX VMz™ FOOD
NUTRIENT COMPLEX

dōTERRA Alpha CRS™+ är en patenterad
blandning som kombinerar höga nivåer av
naturliga växtextrakt. Alpha CRS+ är formulerat
för daglig användning med xEO Mega eller vEO
Mega och Microplex VMz för att
främja välbefinnande.

dōTERRA Microplex VMz™ är en
sammansättning med livsmedelsnäringsämnen,
Den innehåller biotillgängliga vitaminer och
mineraler som vi ofta får i oss för lite av via
modern kost.

120 kapslar

• Främjar välbefinnande
• Innehåller en patenterad blandning med
kraftfulla polyfenoler som är exklusiv
för dōTERRA
• Kombinerar naturliga växtextrakter
VEGETABILISKA KAPSLAR

120 kapslar

• Innehåller en balanserad blandning av
vitaminerna A, C och E samt ett
B-vitaminkomplex
• Innehåller mineraler från livsmedel och
ekologiska spårmineraler
• Optimerar näringsupptaget med en
oraffinerad blandning som levereras via ett
enzymsystem

UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT
VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

xEO MEGA™ ESSENTIAL OIL
OMEGA COMPLEX

vEO MEGA™ ESSENTIAL OIL
OMEGA COMPLEX

xEO Mega™ är en revolutionerande formel som
blandar essentiella CPTG™-oljor med naturliga
marina och växtbaserade omega-3-oljor
och karotenoider.

vEO Mega™ är en revolutionerande blandning
av essentiella CPTG™-oljor med omegafettsyror från alger.

120 softgels

• Levererar lika delar av EPA och DHA från
hållbara fiskoljekoncentrat samt snokörtsolja
med SDA- och GLA-fettsyror
• Innehåller ett komplett spektrum
av karotenoider
• Innehåller de essentiella oljorna Clove,
Frankincense, Thyme, Cumin, Wild Orange,
Peppermint, Ginger, Caraway och German
Chamomile
I FORM AV VEGETARISKA
SOFTGELS

120 liquicaps

• Innehåller de essentiella oljorna Clove,
Frankincense, Thyme, Cumin, Wild Orange,
Peppermint, Ginger, Caraway och German
Chamomile
• Innehåller även essentiella fettsyror från
linfrö-, alg-, inca inchi-frö-, gurkörts-,
tranbärs-, granatäppel-, pumpa- och
vindruvskärnolja
• Innehåller ett karotenoidextrakt av rent
astaxantin och andra karotenoider
från mikroalger
I FORM AV VEGETABLISKA
LIQUICAPS

Är inte avsedd att ersätta en varierad, balanserad kost och en hälsosam livsstil
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PRODUKTGUIDE

KOSTTILLSKOTT

NÄR DU KÖPER LIFELONG VITALITY PACK TAR DU DITT FÖRSTA, BEKVÄMA OCH PRISVÄRDA
STEG PÅ VÄGEN MOT EN LIVSLÅNG VITALITET OCH VÄLBEFINNANDE

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™
KOSTTILLSKOTT MED ALPHA CRS™+, MICROPLEX
VMZ™ OCH xEO MEGA™
L O YA LT Y
R E WA R D S
PROGRAM

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™
KOSTTILLSKOTT MED ALPHA CRS™+, MICROPLEX
VMZ™ OCH vEO MEGA™
L O YA LT Y
R E WA R D S
PROGRAM

Kan bara köpas via Loyalty Rewards Program
(mer information finns på baksidan)

Kan bara köpas via Loyalty Rewards Program
(mer information finns på baksidan)

PERSONLIGT PROGRAM FÖR VÄLBEFINNANDE
KÖP ETT AV FÖLJANDE PAKET

L O YA LT Y
R E WA R D S
PROGRAM

Anpassa
och spara
När du köper ett av våra
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™, ett
dōTERRA Lifelong
Vitality Vegan Pack™ eller
ett dōTERRA Daily
Nutrient Pack™ via
Loyalty Rewards Program
väljer du upp till tre
ytterligare målinriktade
kosttillskott till avsevärda
besparingar.

ELLER

ELLER

Lifelong Vitality Pack™

Lifelong Vitality Vegan Pack™

Daily Nutrient Pack™

OCH VÄLJ UPP TILL TRE AV NÅGON AV PRODUKTERNA
NEDAN TILL REDUCERADE PRISER

Mito2Max™

Deep Blue
Polyphenol
Complex™

xEO Mega™

Microplex VMz™

PB Assist™+

Glöm inte att titta på de senaste kosttillskott-alternativen du kan välja mellan när du gör din LRP-beställning.
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KOSTTILLSKOTT FÖR BARN

dōTERRA™ kosttillskott

FÖR BARN

dōTERRAs kosttillskott för barn stöttar barnets tillväxt med hjälp av omega-3, näringsämnen från
oraffinerade livsmedel, vitaminer och mineraler i en praktisk och barnvänlig form.

KOSTTILLSKOTT FÖR BARN

dōTERRA A2Z CHEWABLE™

PB ASSIST™ JR

IQ MEGA™

dōTERRA a2z Chewable™ är en patenterad
blandning av ingredienser utvecklade för personer
som har svårt att svälja kapslar.

PB Assist™ Jr. är ett probiotiskt kosttillskott i
pulverform. Det har tagits fram för barn eller
vuxna som har svårt att svälja piller. Dessa
probiotika har blandats upp med ett välsmakande
pulver som kan hällas direkt i munnen – ett roligt
och gott sätt att slinka med probiotika i
allas vardag.

Med IQ Mega™ slipper du fiskoljans fisksmak och kan
istället njuta av den essentiella CPTG™-oljan Wild
Oranges fräscha apelsinsmak.

60 tabletter

• En blandning av B-vitaminer i kombination med
vitamin A, C och E.
• Skapad speciellt för barn i en bekväm,
välsmakande form.
• Goda dagliga tuggtabletter med söt
vattenmelonsmak.

30 påsar

150 ml

• En välsmakande, lättanvänd produkt som
barnen älskar
• Innehåller en unik blandning av sex olika
probiotiska stammar som valts ut speciellt
utifrån sina fördelar för barn

• Ger 1300 mg rena, koncentrerade, molekylfiltrerade
och fullständigt deodoriserade marina lipider med
900 mg DHA och 400 mg EPA per
daglig dos
• Är utformad för att användas tillsammans med
dōTERRA a2z Chewable tuggtabletter
• Sammansättningen innehåller dōTERRAs
essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade-olja
Wild Orange

Är inte avsedd att ersätta en varierad, balanserad kost och en hälsosam livsstil
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SMART & SASSY™
Essentiella oljor kan tack vare sina invärtes fördelar vara en konstruktiv del av en hälsosam livsstil när de
kombineras med en varierad, balanserad kost och bra träning. Välj dōTERRA Smart & Sassy nästa gång du är
sugen på skräpmat eller godis!

SMART & SASSY

SMART & SASSY™

SMART & SASSY™

15 ml

90 softgels

ACTIVE BLEND

Smart & Sassy™, en patenterad blandning av Grapefruit, Lemon,
Peppermint, Ginger och Cinnamon, är ett smakligt tillskott till
olika drycker eller efterrätter.
• Den livliga, kryddiga doften av Smart & Sassy kan hjälpa dig att
skapa den positiva stämning som behövs under kraftig träning
• Gör det till en daglig vana att ta Smart & Sassy i vatten
före måltiderna

SOFTGELS

Smart & Sassy™ Softgels innehåller dōTERRAs patenterade Smart
& Sassy Active Blend i en praktisk softgel. Blandningen innehåller
de essentiella oljorna Grapefruit, Lemon, Peppermint, Ginger och
Cinnamon. Smart & Sassy Softgels är perfekta när du är på
språng eller vill uppleva fördelarna med dōTERRAs blandning
Smart & Sassy på ett enkelt och praktiskt sätt.
I FORM AV VEGETARISKA SOFTGELS
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dōTERRA WOMEN

dōTERRA™ WOMEN
dōTERRA Women är en produktserie som har utvecklats för att uppfylla kvinnors unika och föränderliga
hälsobehov. Normala hormonnivåer påverkar kvinnans hälsa och känslomässiga välbefinnande ända från
de tidiga tonåren till och förbi övergångsåldern. Produkterna i serien dōTERRA Women ger kvinnor
månatligt stöd under alla faser av livet.

dōTERRA WOMEN

CLARYCALM™

SOLACE BLEND

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX

ClaryCalm™ är en patenterad blandning av
essentiella oljor med lindrande och
lugnande effekt.

dōTERRA Women Bone Nutrient Essential
Complex är en vitamin- och mineralblandning
som valts ut speciellt för att hjälpa kvinnor.

dōTERRA Women Phytoestrogen Essential
Complex är en blandning av standardiserade
fytoöstrogener från växter och koncentrerade
linfrölignaner som skapats med kvinnor i åtanke.

• Innehåller en blandning av de essentiella
oljorna Clary Sage, Lavender, Bergamot,
Roman Chamomile, Cedarwood, Ylang Ylang,
Geranium, Fennel, Palmarosa och Vitex
• Appliceras utvärtes på huden för en
svalkande, lugnande effekt
• ClaryCalm kan användas för att
balansera känslor

• Innehåller biotillgängliga former av vitamin C
och D, kalcium, magnesium och andra
spårmineraler

10 ml roll-on

120 kapslar

VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

60 kapslar

• Formulerad med ett standardiserat
granatäppleextrakt
• Helt naturlig sammansättning med
vegetabiliska HPMC-kapslar utan
natriumlaurylsulfat

VEGETABILISKA KAPSLAR
UTAN NATRIUMLAURYLSULFAT

WOMEN’S HEALTH KIT
Innehåller Phytoestrogen Essential Complex, Bone Nutrient Essential Complex
och den essentiella oljeblandningen ClaryCalm™.
L O YA LT Y
R E WA R D S
PROGRAM

Kan bara köpas via Loyalty Rewards Program
(mer information finns på baksidan)
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LOYA LT Y
REWARDS
PROGRAM

dōTERRA™

LOYALTY REWARDS PROGRAM
Har du en favoritprodukt från dōTERRA som du inte kan leva utan? Skulle du vilja få dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™ automatiskt levererad hem till dig varje månad? Skulle du vilja börja få en produkt på köpet
varje gång du gör en beställning? dōTERRAs Loyalty Rewards Program (LRP) är ett praktiskt sätt att
automatiskt få en månatlig beställning med dina favoriter bland dōTERRAs produkter levererade direkt
hem till dig. Varje månad som du är med i LoyaltyRewards Program kan du tjäna ett ökande antal LRPpoäng som kan användas för att ta ut fria produkter –tjäna upp till 30 procent på kvalificerade LRPordrar! Du kan ändra produkterna i din månatliga order elleravsluta din LRP-order när du vill utan
förpliktelser. Tala med den Wellness Advocate som gav dig denna produktguide eller kontakta dōTERRA
via telefon (se telefonnummer nedan) om du vill ha detaljerad information om hur programmet fungerar.

dōTERRA EUROPE KUNDTJÄNST:
Belgium
Български
Čeština 		
Dansk		
Deutsch		
Deutsch (Austria)
Deutsch (Swiss)
Eesti 		
English (Ireland)
English (South Africa)
English (U.K.)
Español		
Français		
Israel		

+3228085160
+35 924917289
+42 228882251
+45 89881085
+49 3056796808
+43 720115368
+41 (43) 508 28 78
+37 26601798
+35 316917051
+27 105002462
+44 2033180064
+34 911235514
+33 182888834
+97 237630839

contact by phone
bulgaria@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
estonia@doterra.com
europeanorders@doterra.com
southafrica@doterra.com
europeanorders@doterra.com
espana@doterra.com
france@doterra.com
israel@doterra.com

Där ej annat anges är alla ord med varumärken eller registrerade varumärkessymboler varumärken
eller registrerade varumärken tillhörande dōTERRA Holdings, LLC.
EU SE Produktguide
dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Storbritannien
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062, USA • dōTERRA.com

Italiano		
Latvija		
Magyar		
Nederlands
Norsk 		
Polski		
Português		
Română		
русский		
Slovenčina		
Slovensko 		
Suomi		
Svenska		
Україна		

+39 0426270026
+371 64098859
+36 18088058
+31 208085094
+47 21959499
+48 22 30 79 764
+35 1308800575
+40 316303696
+7 4996092601
+421 233056269
+38 682880204
+35 8942454216
+46 852507011
+38 (044) 228-14-72

assistenzaclienti@doterra.com
latviesuvaloda@doterra.com
hungary@doterra.com
klantenservice@doterra.com
kundesupport@doterra.com
polska@doterra.com
portugues@doterra.com
romania@doterra.com
russian@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
storitvezastranke@doterra.com
asiakaspalvelu@doterra.com
sverige@doterra.com
ukraine@doterra.com
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