Välkommen till

™

Testade och tillförlitliga
Vi lever i en tid full av valmöjligheter och idéer när det gäller bättre hälsa och välmående.
Svaret hittar du i den personliga upplevelsen. Du kan känna dig trygg när du använder våra
enkla, säkra och beprövade lösningar.
När du personligen upplever de kraftfulla fördelarna med essentiella oljor kommer du att förstå
varför do-TERRA™ revolutionerar det sätt som hela familjen kan hantera sitt välbefinnande
och välmående på.

CPTG Certified Pure
Tested Grade essentiella oljor
™

När du upplever den uppfriskande, uppiggande doften av tall, den lugnande doften av
lavendel eller den stärkande doften av citron är det essentiella oljor du upplever − kraftfulla,
naturliga doftämnen.
I naturen hittar vi essentiella oljor i växternas rötter, stjälkar, löv, kåda, blommor och skal. Essentiella
oljor hjälper växten att anpassa sig till den föränderliga miljön − de skyddar mot hot och har
välgörande egenskaper.
När växtens aromatiska beståndsdelar utvinns och testas för att vara helt rena, kraftfulla och ha
tillräcklig verkningsgrad blir de ett kraftfullt hjälpmedel för att upprätthålla familjens välbefinnande.

doTERRA -visionen
™

Namnet ”do-TERRA” kommer från latinet och betyder ”gåvor från jorden”.
Under våren 2008 samlades en grupp specialister från hälsovårdsbranschen och
affärsvärlden som alla hade upplevt djupgående personliga erfarenheter av de
livsförbättrande egenskaperna hos essentiella oljor. Tillsammans bar de på en vision
att skapa en helt ny standard för användningen av essentiella oljor utöver världen.
De ville se någonting nytt, något som kunde tilltala alla människor, från de
som inte kände till någonting om essentiella oljor alls till de som ansågs
vara experter på området.
Även om do-TERRA har upplevt en enorm tillväxt är det fortfarande
samma grundare och ägare som strävar efter att bevara en
småföretagaranda där alla kan ha inflytande och få utrymme.

Viktiga fakta
• 2008 − CPTG Certified Pure Tested Grade™ blir en symbol för do-TERRAs ojämförliga kvalitetssäkringsprocess.
• 2010 − do-TERRA Healing Hands startas − välgörenhetsprojekt som ger stöd och hopp runt om i världen.
• 2014 − Tack vare Co-Impact Sourcing kan do-TERRA erbjuda essentiella oljor av den allra högsta kvaliteten, samtidigt som
lokala odlare och samhällen där oljorna utvinns ges stabila och rimliga ekonomiska villkor.
• 2018 − Fler än 5 000 000 Wellness Advocates revolutionerar det sätt som hela familjen kan hantera sitt välbefinnande och
välmående på med enkla, säkra och fungerande lösningar.

Som en del av vår vision att erbjuda en ny standard för essentiella oljor som är klassificerade genom testning är
do-TERRA djupt engagerade i att föra forskningen om essentiella oljor framåt. Detta sker på många olika sätt och leds
av ett kompetent forsknings- och utvecklingsteam inom do-TERRA.
Den här avdelningen består av forskare och erfarna experter som samlar in vetenskaplig och klinisk forskning,
identifierar forskningsbehov, utformar och genomför studier samt förbereder dessa studier för att presenteras för
andra. För att genomföra de här pågående studierna har do-TERRA byggt, och fortsätter att bygga, samarbeten med
forskningssjukhus, universitet och andra vetenskapliga organisationer.
Målsättningen är att bättre förstå hur essentiella oljor fungerar − hur beståndsdelarna i en essentiell olja samverkar, hur
essentiella oljor interagerar med celler, hur de påverkar människor och hur de kan förbättra våra hem och andra miljöer.
De här studierna presenteras vid vår årliga Global Convention och Europe Convention och därefter publiceras de via
andra kanaler. De hjälper till att informera, fördjupa och utrusta do-TERRAs Wellness Advocates och medlemskunder
hur man på bästa sätt kan använda essentiella oljor för största möjliga nytta.

En användning för varje behov
Vare sig du använder essentiella oljor invärtes, upplever de aromatiska fördelarna, eller om du använder oljan på huden,
innebär essentiella oljor ett naturligt, säkert och välbeprövat sätt att uppleva välbefinnande för både dig och hela familjen.
do-TERRA™ erbjuder både essentiella oljor och flera olika essentiella oljeblandningar. Varje olja innehåller sina unika
egenskaper och fördelar, medan oljeblandningarna skapar synergieffekter som ytterligare kan förhöja fördelarna.
Utöver de essentiella oljorna och våra patenterade oljeblandningar kan du uppleva fördelarna av essentiella oljor i många
vanliga produkter. Faktum är att du förmodligen redan kan ha provat en del oljor; vintergröna i tuggummi, tea tree i
hårprodukter och pepparmynta i tandkräm.

do-TERRA™ söker ständigt efter nya och innovativa sätt att använda essentiella oljor i
produkter som du och din familj använder.
• Hudvård
• Hårvård
• Spa-produkter

• Kosttillskott
• Hem och rengöring
• Viktkontroll

En blandning av
det traditionella och
det moderna
När det gäller ditt och din familjs välbefinnande vill du vara
säker på att det ni använder är både säkert och verksamt. När
det handlar om essentiella oljor innebär det en blandning av
både traditionella och moderna synsätt.
do-TERRA™ använder ett globalt nätverk av jordbrukare och odlare för att
skörda och utvinna essentiella oljor. Tack vare kunskap som går många
generationer tillbaka vet de här odlarna exakt när växterna ska skördas
och vilka specifika delar av växterna som ska skördas för att maximera
såväl renheten som verkningsgrad hos de essentiella oljorna.

Det är inte bara skördeprocessen av essentiella oljor som är avgörande. Man
måste också ha kunskap om destilleringsprocessen − minsta lilla detalj kan
påverka sammansättningen hos en essentiell olja. Det är därför som vi på
d TERRA sätter vår tillit till samhällen och sammanhang som har förfinat
den kunskap och visdom som generationer av odlare har fört vidare.

do-TERRAs kvalitetskrav sträcker sig längre än till att bara på rätt sätt odla, skörda och utvinna essentiella oljor.
Det omfattar också moderna testrutiner för att garantera renhet, verkningsgrad och rätt sammansättning. Med
hjälp av banbrytande tekniker och välrenomerade kemister som specialiserat sig på analys och identifiering av
aromatiska beståndsdelar testar do-TERRA varje tillverkningsomgång av essentiella oljor för att se till att du får
den renaste och mest högkvalitativa oljan varje gång.
De olika tester som do-TERRA tillämpar ingår i kvalitetsprotokollet CPTG Certified Pure Tested Grade™. När en olja
tilldelas CPTG-status kan du med tillförsikt veta att den är ren, kraftfull och verkningsfull.
do-TERRA samarbetar med kemister, forskare inom biologi och mikrobiologi, botaniker och yrkesverksamma inom
vården för att skapa en övergripande förståelse för korrekt utvinning, testning och användning av essentiella oljor.
*Gaskromatografi- och masspektrometrianalys (GC/MS)

Testerna som ingår i CPTG-protokollet är:
• Organoleptisk testning
• Masspektrometri*
• Gaskromatografi*
• Mikrobiell testning
• Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR)
• Kiralitetstestning
• Isotopisk analys
• Tungmetalltestning (efter behov)
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Enkla, säkra
och fungerande
lösningar
Varje person upplever unika, individuella
erfarenheter när de använder essentiella oljor.
Essentiella oljor har haft en positiv inverkan
på tusentals människors liv, på många sätt.
Du har kanske redan hört talas om några av de
positiva erfarenheter som en Wellness Advocate
eller medlemskund haft av essentiella oljor.

När du börjar få en egen erfarenhet av essentiella oljor kommer du att vilja
lära dig mer om dess många fördelar och användningsområden, hur du
använder dem på bästa sätt och hur du till och med kan få en extrainkomst.
do-TERRA ger dig den utbildning som du behöver via hemsidan doterra.com.

Vi inser och upplever alla de fördelar som essentiella oljor innebär, liksom ansvaret att ge tillbaka.
Genom en strategi vi kallar ”Co-Impact Sourcing” arbetar do-TERRA för att förbättra liv och samhällen världen över.
Många av de essentiella oljor som erbjuds av do-TERRA utvinns i utvecklingsländer där jordbrukare och destillatörer
ofta är utlämnade åt mellanhänder. Co-Impact Sourcing hjälper till att skapa samverkan mellan jordbrukare
och destillatörer, vilket undanröjer behovet av sådana mellanhänder. På det viset får de lokala bönderna rättvis
betalning, i tid, som inte bara möjliggör deras grödor och skördar utan även har en direkt och omedelbar inverkan
på samhället. do-TERRA arbetar tillsammans med dessa jordbruksallianser för att tillhandahålla de resurser, verktyg
och utbildningar som behövs för att garantera ett långsiktigt partnerskap.
Utöver affärsdelen i Co-Impact Sourcing arbetar do-TERRA för att förbättra livskvaliteten för de familjer som bor
i dessa samhällen genom välgörenhetsorganisationen do-TERRA Healing Hands. Som en internationell, ideell
organisation, arbetar Healing Hands med att förbättra livet och ge hopp åt miljoner människor världen över.
Healing Hands har varit engagerade i många projekt, bland annat:
• Mikrokreditlån som ger återinvesteringsbar finansiering åt entreprenörer i utvecklingssamhällen
• Projekt för brunnar med rent vatten
• Byggnation och renovering av skolor och kliniker
• Medicinsk utrustning och resurser för sjukhus och kliniker
• Utbildning inom hygien och hälsa

Vårt arbete med Healing Hands handlar om att ge hopp och hjälp runt om
i världen för att möjliggöra ett liv utan sjukdomar och fattigdom, med den
övergripande målsättningen att lära människor att bli självförsörjande.
Healing Hands är engagerade i många olika välgörenhetsprojekt
över hela världen. Gåvor genom arv på 100 000 USD har skänkts
till Piura i Peru och Chiquimula i Guatemala, för att skapa nya
fonder för mikrokreditlån. Sådana lån ger återinvesteringsbar
finansiering åt entreprenörer i samhället. Andra humanitära
projekt som finansieras genom Healing Hands omfattar
byggnadsmaterial som skänkts till familjer på Filippinerna
efter tyfonen Haiyan, och byggandet av ett nytt vattensystem
på Haiti, som ger byborna rent vatten som de inte behöver

koka. Healing Hands är också engagerade inom utbildning
och medicinsk hjälp och har hjälpt till att renovera och
bygga skolor i Guatemala och på Haiti. Ett medicinskt center
i Ghana som var i stort behov av resurser mottog medicinsk
utrustning och medicinska förnödenheter. I Bolivia hjälpte
Healing Hands till att bygga ut det medicinska centret i
Jalsuri för att bättre kunna möta klinikens växande behov.

Ta kontrollen över din hälsa
När det gäller din och din familjs välbefinnande vet vi att du bara önskar det allra bästa. Med
do-TERRA™ vet du att det är det du får.
Vi inbjuder dig att själv uppleva och se vad do-TERRAs essentiella oljor och produkter med
essentiella oljor kan göra för dig.
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