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Er du klar til at finde  
selvstyret velbefindende?
Forestil dig et liv, hvor det er nemt at finde 

løsninger. Med en referenceguide og en æske med 

dōTERRAs CPTG™ æteriske olier lige ved hånden, 

er du klar til at tackle 80 procent af dine wellness 

prioriteter. For de gange hvor du behøver support 

fra en specialist, kan du indgå partnerskab med 

en behandler, som støtter dig i at finde de bedste 

videnskabelige og naturlige løsninger.

Tillykke
Dit valg med at tage del i holistisk, uafhængig 
sundhedspleje tilbyder nye muligheder for at leve 
styrket i dit daglige liv. dōTERRA, “jordens gave” 
på latinsk, giver dig naturens løsninger, så du kan 
tage dig af hele dig selv og forbedre dit fysiske, 
mentale og følelsesmæssige velbefindende. 
Efterhånden som du personligt oplever de 
effektive fordele ved æteriske olier, vil du forstå, 
hvorfor dōTERRA revolutionerer den måde, 
hvorpå familier giver deres velvære et boost.
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Skab gode daglige vaner

Beskyt og genskab

Gør dōTERRA On Guard™ og Frankincense til en 
del af dine daglige rutiner.

Afslappet og afstresset

Brug dōTERRA Balance™ til at hjælpe dig med at 
slappe af og holde dig med begge ben på jorden.

Rens og frisk op

Tilsæt en dråbe Lemon eller Tangerine til dit vand 
for en forfriskende drik.

Lindrende

Deep Blue™ rub benyttes før og efter din træning. 
Påføres lokalt hvor der er behov for lindring.  

Brændstof, støtte og forstærkning

Maksimer dit daglige næringsindtag med 
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Lifelong 
Vitalitetspakke), en trio af kosttilskud fyldt med 
energi til at støtte din krop.

ZenGest TerraZyme™ er en proprietær 
kombination af enzymer, der højst sandsynligt 
mangler i den moderne kost.

Tilføj levende bakteriekulturer til dit 
fordøjelsessystem med PB Assist™+.

dōTERRAs Wellness Livsstilspyramide illustrerer hvordan wellness er en kombination 
af livsstil og sundhedspleje. Når livsstil er i fokus, opnås og opretholdes sundhed 
og godt helbred naturligt. Dine daglige vaner gør hele forskellen. Når du lever 
principperne i Wellness Pyramiden og bruger dōTERRAs stærke produkter, vil du 
opleve nye niveauer af helhed.

En livsstil med Wellness

VELINFORMERET  
SELVBEHANDLING

PROAKTIV  
LÆGEBEHANDLING

REDUCERE SYNTETISKE  
PÅVIRKNINGER

HVILE OG STRESS  
HÅNDTERING

MOTION OG TRÆNING

SPIS RIGTIGT
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Vurdér dig selv indenfor  
hvert område (1-10)
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Spis rigtigt
Giv din krop hvad den har brug for, så din krop trives. Dette starter med god ernæring. 
dōTERRAs kosttilskud er den ideelle ledsager til dine æteriske olier.

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™ 
Vigtige fødevarer, mikronæringsstoffer og  
omega fedt syre.

ZENGEST TERRAZYME™ 
Terrazyme vil hjælpe dig med at få fordelene fra en 
sund kost ved at være med til at sikre, at din krop får 
de næringsstoffer, den har brug for.

PB ASSIST+™ OG PB ASSIST™ Jr  
Forsyn din krop med levende bakteriekulturer.

dōTERRA a2z CHEWABLE™  
OG IQ MEGA™ 
Start dit barns dag med gode vitaminer og 
næringsstoffer mens de vokser og udvikler sig.
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GRØN SMOOTHIE

½ frossen banan 
200 g frosne blåbær eller jordbær 

2 håndfulde baby spinat eller grønkål 
375 til 400 ml usødet mandelmælk 

1 måleske måltidserstatning shake pulver efter eget valg 
1 dråbe æterisk mandarinolie (tangerine) 

1 dråbe æterisk korianderolie

Blend ingredienserne til  
du har en lækker  
blød smoothie.

HAVREGRØD
Tilsæt kanel, dōTERRA 

On Guard™ eller 
mandarin (tangerine) 

til din havregrød.

TILSÆT TIL

VAND
Tilsæt disse æteriske olier til 
mineralvand uden eller med brus 
for en lækker smag:

• Lemon
• Lime
• Grapefruit & Cassia
• Lime & Grapefruit

Tilsæt 1 dråbe Peppermint, Ginger 
eller dōTERRA On Guard™ til varmt 
vand og lav en beroligende te.

DAGLIGE LIVSSTILSVANER MED VELVÆRE

Spis grove og naturlige fødevarer.

Sænk indtag af sukker, koffein, mejeriprodukter og 
forarbejdede fødevarer.
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Regelmæssig træning styrker blandt andet musklerne og understøtter 
hjerte, kredsløbs- og lymfesystemerne. Æteriske olier kan understøtte 
fokus og velvære og hjælpe dig med at holde dig aktiv og stærk.

Motion og træning

  

• Måltidserstatnings shake
• Frugtskål
•  Tag en Mito2Max™ kapsel med  

dit måltid
•  Drik mindst 240 ml vand
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 3-5 

dråber Smart & Sassy™ i et glas vand

• Måltidserstatnigs shake
•  Vegetarisk wrap eller et andet 

sundt måltid
•  Tag 1 kapsel Mito2Max™ med dit måltid
•  Drik mindst 240 ml vand
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 3-5 

dråber Smart & Sassy™ i et glas vand

•  En proteinkilde efter eget valg  
og grøntsager

•  Drik mindst 240 ml vand
•  1 Smart & Sassy™ softgel eller 3-5 

dråber Smart & Sassy™ i et glas vand

MORGEN

FROKOST

AFTEN

GODE TIPS:

GÅ EFTER MÅLET  
Sæt et langsigtet mål og skab perspektiv 
og formål. Sæt målbare kortsigtede mål, 
der fører til dit langsigtede mål og noter 
progression for at opretholde motivation.

FORBLIV POSITIV 
At have en ”jeg kan” attitude vil hjælpe 
dig med at bevare motivationen til at  
nå dit mål.

SÆT FARVER PÅ 
Helsekost med forskellige farver giver 
forskellige fordele. Prøv at inkludere  
alle regnbuens farver i din kost for  
alsidigt næringsindtag.

FORBLIV HYDRERET 
Drik 2 liter vand om dagen.

ENERGIPLAN
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CHOKO- 
PEBERMYNTE 

SHAKE
235 ml kokosvand eller mandelmælk 

2 måleskeer chokolade-shake af eget valg 
1 dråbe Peppermint  

Isterninger (efter ønske) 

Blend alle ingredienserne.

PRØV OGSÅ 
Kombiner din foretrukne 
måltidserstatter-shake 

med frosne bær, bananer 
og 3 dråber mandarin 

(tangerine).

DEEP BLUE™ 
Massageres ind på ønskede områder. 

Påfør før og efter træning efter behov. Prøv  

at anvende Deep Blue™ olie lag på lag med  

Deep Blue™ Rub for en forstærket effekt.

DEEP BLUE  
POLYPHENOL COMPLEX™ 
Iindeholder ekstrakter af ingefær, curcumin, 
resveratrol og andre polyphenoler.

Indtag 2 kapsler sammen med mad hver dag;  

1 kapsel om morgenen og en om aftenen

dōTERRA AIR™ 
Skaber en følelse af let vejrtrækning.

Gnid 1-2 dråber på brystet. Fortynd om nødvendigt. 

MITO2MAX™ 
Støtter en travl livsstil med en stærk formel 
af standardiserede planteekstrakter og 
metaboliske støttefunktioner.

Indtag 1 kapsel dagligt.  

Brug som en langsigtet erstatning for 

koffeinholdige drikkevarer

DAGLIGE LIVSSTILSVANER

30+ minutters motion hver dag

Stræk ud eller dyrk yoga for øget fleksibilitet
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SØVNFREMKALDENDE FAVORITTER

FREDFYLDTE DRØMME
Påfør et par dråber Lavender eller 
dōTERRA Serenity ™ under fødderne 
ved sengetid.

DYB SØVN
Indtag 1—2 dōTERRA Serenity™ Softgels 
før sengetid.

SLAP AF I EN FART
Bland 1-3 dråber af Wild Orange og 
Vetiver, og massér ind i fødderne  
og på rygraden.

PETAL 2.0 VANDFORSTØVER
Lille, bekvem og natvenlig forstøver 
med natlys og vidtrækkende tåge.

NEM VEJRTRÆKNING
Gurgl 1-2 dråber dōTERRA On Guard™, 
og påfør dōTERRA Air udvortes, eller 
påfør dōTERRA Air™ Vapour Stick.

AFSLAPPENDE  
BADESALTE

350 g badesalt 
10 dråber dōTERRA Balance™,  

dōTERRA Serenity™,  
eller Lavender

Bland alle ingredienser  
og tilsæt badevandet.

Søvn og  
    stresshåndtering

Søvn forbedrer humør og giver din krop mulighed 
for reparation og fornyelse. Brug æteriske olier til at 
fremme rolige og afslappede følelser.
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Følelsesmæssig balance
Føl dig godt tilpas og afbalanceret. 
Identificer dine følelser og find den 
dōTERRA™ -olie der kan understøtte din 
følelsesmæssige balance. MOTIVATE™  

Opmuntrende Blanding
Stryrker dit selvværd. Bliv mere modig, selvsikker 
og frigør kreativitet til at skabe kraftfulde 
resultater med din bedste indsats.

CONSOLE™  
Trøstende Blanding

Føl dig mere håbefuld, 
trøstet og følelsesmæssigt 

afbalanceret.

FORGIVE™  
Fornyende Blanding
Gå fremad, føl dig lettet  
og fornyet.

PASSION™  
Inspirerende Blanding
Genopliv din begejstring 
og genvind inspirationen 
til at tage sunde risici og 
opdage verdenen på ny.

CHEER™  
Opløftende Blanding
Skaber en positiv attitude, 
munter holdning og øger en 
følelse af velvære og positivitet.

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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DAGLIGE WELLNESS VANER

7-9 timers kvalitetssøvn

Daglig mindfullness meditation

PEACE™  
Beroligende Blanding

Støtter følelser af beroligelse og 
indre ro, hjælper med at skabe en 
følelse af fred og tilstedeværelse.
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HVORFOR VÆRE  
HYDRERET?

• Styrker humøret 
• Støtter kroppens naturlige funktioner 

• Forbedrer generel velbefindende

TIP 
Brug citrusolier 

dagligt i dit vand i 
stedet for kunstige 

sødemidler og 
aromaer.

PRØV dōTERRAS PRODUKTER I 30 DAGE OG 

OPLEV/GENOPLEV GENEREL WELLNESS

Lemon  
Tilsæt 1 dråbe til et glas vand én gang om dagen

GX Assist™  
1 gelkapsel dagligt med morgen- eller aftenmåltidet

DAG 1-30

Zendocrine™ Softgels 
1 gelkapsel dagligt

Reducer syntetisk 
 eksponering

Lifelong Vitality Pack™
2 Kapsler i forbindelse med dine morgen- og 
aftenmåltider

DDR Prime™ Softgels  
1 gelkapsel dagligt 
med morgen- eller 
aftenmåltidet

PB Assist+™  
1 kapsel med morgen, 
middag og aftenmåltid

DAG 11-20

DAG 21-30

ZenGest TerraZyme™  
1-3 kapsler dagligt i forbindelse med måltid

Naturen gennemgår perioder med frigivelse og fornyelse 
(4 årstider). Vores kroppe gennemgår også en lignende 
form for regenerering. dōTERRAs CPTG™ æteriske olier 
understøtter kroppens naturlige fornyelsesprocesser og 
fremmer velvære.
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DAGLIGE WELLNESS VANER

8-10+ Glas vand dagligt

Udskift kommercielle rengørings- og selvplejeprodukter

dōTERRA On Guard™  
Rengøringskoncentrat

dōTERRA On Guard™  
Vaskemiddel

dōTERRA On Guard™  
Skummende håndsæbe

ON GUARD RENGØRRING

Plantebaseret, ikke-giftig rengøringsopløsning der renser 
og eliminerer lugte.

dōTERRA ON GUARD™  
TANDPASTA 
Friskhed i munden.

ESSENTIAL SKIN CARE SÆT 
Plantebaseret æterisk olie-inspireret 
hudplejeserie.

dōTERRA SALON  
ESSENTIALS™ PRODUKTER 
Æteriske olie-inspireret premium 
hårprodukter: Beskyttende shampoo 
og udglattende balsam.

PERSONLIG PLEJE
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8-FLASKERS NØGLERING
Pak dine 8 oftest brugte olier,  

så er du klar til hvad som helst!

NØGLERINGSFAVORITTER
Lavender  
ZenGest™ 

Peppermint 
Frankincense  

dōTERRA Air™ 
dōTERRA On Guard™  

Deep Blue™  
Tea Tree

Velinformeret selv-behandling
Gør det til en vane at bruge dōTERRA naturlige løsninger som din 
første forsvarslinje. Brug en pålidelig æterisk oliereferencebog og 
øg din forståelse for, og anvendelse af, de mange muligheder du 
har lige ved hånden.

PASTTENSE™
Rul på tindingerne, nakke og  
skuldre for at fremme  
et positivt humør.

CORRECT-X™ 
Brug salven til lindring  
af hudproblemer.

dōTERRA ON GUARD™ 
Dråber og gelperler
Tag 1 dråbe eller op til  

5 perler om dagen.

LAVENDER
Bruges til at afslappe, trøste 
og berolige.
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BEROLIGENDE

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

AEterisk oliestøtte

HUD OG HÅR

• Salubelle™  
• Sandalwood  
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

Hair Care

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

SUPPORT

VELBEFINDENDE

• Fennel                 • ZenGest™ 

• Ginger                 • Peppermint

MAINTAIN

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

AFSLAPNING

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

REVITALISE

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

SPÆNDINGER

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

Brug æteriske olier dagligt for at støtte og fremme generelt velvære.
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30DAY

PRODUCT
GUARANTEE

SATISFACTION

HVILE- OG  
STRESSHÅNDTERINGMOTION OG TRÆNING 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

Energi, støtte og styrke

En del af en sund kost og motionsrutine

Smart & Sassy™

dōTERRA Air™

Forfriskning og opløftning

dōTERRA 
Balance™

Elevation™

Essential Aromatics™ Touch Kit

Citrus Bliss™

Følelsesmæssig support

Lavender

dōTERRA Serenity™

dōTERRA Serenity™ Softgels

Søvnstøtte

Petal Diffuser

PB Assist+™

Energi og lindring

Peppermint

BASISERNÆRING

Sørg for, at du lever et styrket liv ved at fokusere på hvert niveau. Tjek dine vurderinger i hvert område på 
side 3. Vælg den ønskede støtte fra hvert af dōTERRA Wellness-livsstilspyramidens følgende niveauer.

Essential Aromatics™ KitAthlete's Kit

Lav din egen wellnessplan

dōTERRA a2z Chewable™PB Assist™ Jr

Mito2Max™Deep Blue™

Daily Habits Kit

ZenGest TerraZyme™

IQ Mega™
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dōTERRA  
On Guard™

ClaryCalm™

Frankincense

Tea Tree

Notér hvilken som helst af udfordringerne på side 13

TerraShield™

REDUCER SYNTETISK  
EKSPONERING VELINFORMERET SELV-BEHANDLING

Lemon Tangerine

dōTERRA  
On Guard™  
Rengøringskoncentrat

Essential Skin Care Kit

dōTERRA  
On Guard™  
Toothpaste

Shampoo & 

Conditioner

dōTERRA  
On Guard™  
Vaskemiddel

dōTERRA  
On Guard™  
Skummende 
Håndsæbe

Støtte til udrensning

On Guard™ Rengøring

Beskyt og forny

Personlig pleje

Målrettet støtte

1.

2.

3.

PastTense™ InTune™ Correct-X™

dōTERRA Touch™ Kit

DDR Prime™

15



ZenGest TerraZyme™  M

dōTERRA Balance™  T

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  M

Nå din welness målsætning!

De mest populære wellness prioriteter for 
dig eller din familie

1.

2.

3.

90-dages målsætning

Skriv dine wellness prioriteter ned, og find løsninger. Find dine løsninger på side 13 og 17 eller i en referenceguide.

Æteriske oliereferencebog/app:

Løsninger, du har eller behøver

Lav din daglige wellnessplan.
Tag de løsninger, du identificerede ovenfor, og organiser dem i din daglige plan.

Lev styrket med wellness-løsninger.
Skab en 90 dages wellnessplan ved at føje det produkt, du har brug for, til dine LRP-ordrer (anbefales at køre mellem den 5.-15. i måneden).

= Topisk (på huden) = Med mad

Daglige gode vaner
dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  M

Frankincense  T  
ZenGest TerraZyme™  M  
dōTERRA On Guard™
Lemon

ZenGest TerraZyme™  M

PB Assist+™  M  
Lavender  T

MORGEN EFTERMIDDAG AFTEN

MT

Hvilke andre wellness-valg kan understøtte dine mål? (F.eks. øge vandindtag, mængde af søvn, motion, kostændringer mm.)

/           /           /           

4

Wellness rådgivning

PV I ALT

1. MÅNEDS LRP 2. MÅNEDS LRP 3. MÅNEDS LRP

PV I ALT PV I ALT

Dato:Dato:Dato:
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Kom i gang

ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse oplysninger er kun beregnet til undervisningsformål og har ikke til hensigt at erstatte medicinsk pleje eller at ordinere behandlinger for nogen som helst bestemt sundhedsmæssig lidelse. Opsøg venligst kvalificeret sundhedspersonale for medicinsk behandling. 

Beadlet         GelkapslerOgså tilgængelig som: B G

 

——— Arborvitae Potentialet til at gavne huden

——— Basil Urteagtig smag, der er perfekt til 
pikante opskrifter 

——— Bergamot Beroligende og lindrende 
egenskaber, når påført udvortes

——— Cardamom Smagfuldt krydderi til madlavning 
og bagning

——— Cedarwood Fremmer en ren og sundt 
udseende hudnår den fortyndes og 
påføres udvortes 

——— Cilantro Giver maden en frisk og lækker smag

——— Cinnamon Kraftigt, sødt krydderi til madaroma 

——— Clary Sage Lindrer og beroliger huden

——— Clove Madlavningskrydderi; støtter frisk ånde

——— Copaiba Fremmer glat, ren hud

——— Coriander Let, blomsteragtig madaroma

——— Cypress Hjælper med at forbedre udseendet 
af fedtet hud

——— Douglas Fir Fremmer et positivt humør

——— Eucalyptus Påføres på huden og håret for 
opfriskende fordele 

——— Fennel Særlig lakridsaroma og -smag; tilføjes 
vand eller te

——— Frankincense Fremmer følelsen af afslapning, 
når den påføres udvortes; reducerer 
forekomsten af hudfejl

——— Geranium Fremmer forekomsten af klar og 
sund hud

——— Grapefruit Sød, pikant fødevarearoma; 
løfter humøret

——— Helichrysum Forbedrer hudens udseende

——— Ingefær Et populært køkkenkrydderi, der er 
kendt for sin varme aroma og lindrende 
egenskaber

——— Jasmine Touch Løfter humøret; kan fremme 
en sund teint; personlig duft

——— Juniper Berry Har en beroligende, 
jordbunden aroma; kan gavne huden

——— Lavender Kan fremme sund hud; bruges til at 
fremme afslappede følelser 

——— Lemon Madaroma; giver opskrifter et sødt 
og pikant præg

——— Lemongrass Har en subtil citrussmag; brug til 
søde eller pikante opskrifter

——— Lime Forbedrer madens smag

——— Marjoram Fødevarearoma; beroligende, 
positiv effekt når den anvendes indvortes

——— Melissa Bruges udvortes for at fremme 
følelser af afslapning

——— Myrrh Beroliger huden; hjælper med at 
fremme følelsesmæssig balance

——— Oregano Krydret, urteagtig fødevarearoma

——— Patchouli Brug til at lindre og rense huden; 
kan fremme følelser af ro

——— Peppermint     Forfriskende, kraftfuld 
madaroma 

——— Roman Chamomile Beroligende effekt på 
hud, hår og krop 

——— Rose Touch Støtter huden; blomsteragtig, 
opløftende aroma

——— Rosemary Urteagtig madaroma

——— Sandalwood Støtter hud og hår; hjælper med 
at forbedre humøret

——— Siberian Fir Lindrende effekt på huden

——— Black Pepper Forbedrer madens smag

——— Tea Tree Rensende; hudsupport; sund teint

——— Thyme Frisk urtemadaroma

——— Vetiver Giver jordforbindelse og beroliger 

——— Wild Orange Opløftende og opfriskende

——— Wintergreen Beroligende massage 
efter træning

——— Ylang Ylang Bruges i parfume og hårpleje; 
opløftende duft

——— dōTERRA Adaptiv™ afslappende og 
alligevel opfriskende

——— dōTERRA Air™ Beroliger sanserne

——— AromaTouch™ Påføres udvortes for at 
fremme følelser af afslapning  

——— dōTERRA Balance™ Fremmer balance og 
positive tanker 

——— Citrus Bliss™ Opløftende; hjælper med at 
fremme fokus og klarhed 

——— ClaryCalm™ Giver en lindrende, 
beroligende effekt 

——— DDR Prime™     Generelt velvære 

——— Deep Blue™ Påfør udvortes for lindrende og 
kølende fornemmelse  

——— InTune™ Fremmer en fornemmelse af klarhed 
og yder samtidig lindrende kvaliteter

——— dōTERRA On Guard™         Tilføjer en 
varm, citrusagtig smag til varme drikke 
og desserter

——— PastTense™ Fremmer afslapning 

——— Salubelle™ Fremmer sund hud og fornyelse

——— dōTERRA Serenity™     Fremmer afslapning 
og beroligelse

——— Smart & Sassy™     Fremmer positivt humør; 
giver et opfriskende boost 

——— TerraShield™ Kombinerer æteriske olier, 
der er kendt for at beskytte mod 
miljømæssige gener 

——— Yoga Collection Øger fordelen ved at dyrke yoga

——— Zendocrine™     Tilføjes til drikkevarer med 
citrus, te eller vand 

——— ZenGest™     Brug efter store eller 
tunge måltider  

 

——— Deep Blue Polyphenol Complex™ Specielt 
formuleret til at give beroligende og 
a�ølende komfort til kroppen

——— Fractionated Coconut Oil Bærerolie, 
fortyndende støtte og fugtgivende for huden

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Kosttilskud

——— Phytoestrogen Lifetime Complex Blanding af 
gængse phytoøstrogener fra planter og 
ekstrakter fra helsekost

——— TriEase™ Softgels Lige dele af de æteriske 
olier Citron, Lavendel og Pebermynte i en 
gelékapsel; praktisk til anvendelse under 
rejser eller til et udendørsevent

——— Zendocrine™ Complex Varemærkebeskyttet 
blanding af æteriske olier fra Mandarin, 
Rosmarin, Geranium, Enebær 
og Korianderblade

 

——— Correct-X™ Beroliger huden og fremmer 
lindring ved irritation

——— dōTERRA™ SPA Hand and Body Lotion Tilsæt 
olier til denne elementære creme

——— HD Clear™ Skin Care Ansigtscreme og 
skummende ansigtsrens

——— dōTERRA Salon Essentials™ Beskyttende 
shampoo og blødgørende balsam 

——— dōTERRA Air™ Drops Nem måde 
til at levere fordelene ved 
dōTERRA Air™ blandingen

——— Deep Blue™ Rub Beroligende creme

——— Lumo/Lotus/Petal/Volo Diffuser Forstøvere 
til tåge

——— dōTERRA On Guard™ Drops Nem måde 
til at levere fordelene ved dōTERRA 
On Guard™ blandingen 

——— dōTERRA On Guard™ Foaming Hand Wash 
Efterlader hænderne med en frisk duft 
og citrusrene

——— dōTERRA On Guard™ Toothpaste  
Whitening-tandpasta

——— Veggie Caps Tomme gelkapsler

WELLNESS/VELVÆRE

SIGNATURE OLIEBLANDINGER

SINGLE OLIER

PERSONLIG PLEJE

LIVSSTIL

B

G

G

G

G

G

G

B
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Køb 1

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™

eller Daily Nutrient-pakke

Deep Blue 
Polyphenol Complex™

Mito2Max™

Hvordan opretter eller ændrer jeg min loyalitetsordre? 
•  Log ind på mydoterra.com. Klik på "Opret en ny LRP-skabelon" eller 

rediger elementer i en eksisterende LRP-ordre.

Hvordan annullerer jeg min loyalitetsordre? 
•  Du kan annullere din loyalitetsordre når som helst via telefon eller 

e-mail til europeanorders@doterra.com. dōTERRA medlemsservice 
vil hjælpe dig med at indløse alle gratis loyalitetspoint, som du har 
samlet. Hvis du annullerer din loyalitetsordre, vender du tilbage til 
en start LRP procentdel på 10 %, når du genoptager konsekvente 
køb af LRP-ordrer.

Hvad hvis jeg vil returnere et produkt? 
•  Hvis åbnet eller brugt, refunderer dōTERRA 90 procent af 

købsprisen og 100 procent fuld refusion af noget uåbnet inden for 
30 dage efter køb.

Kan jeg have mere end én loyalitetsordre? 
•  Ja. Hvis du har brug for mere end din månedlige ordre, skal du blot 

ændre din loyalitetsordre og køre den igen på den eller de dage 
i måneden, som du vælger. Opret så mange ordrer, som du vil. 
Husk at annullere alle ordrer, som du ikke ønsker at modtage den 
følgende måned.

Du kan altid placere en standard engrosordre med en 25% besparelse af detailprisen, men for at få mest 
ud af det, kan du oprette en LRP ordre (loyalitetsordre), for endnu større besparelse og mulighed for at 
optjene gratis produktpoint. 

Hvornår kan jeg bruge mine loyalitetspoint? 
•  Dine loyalitetspoint udløber 12 måneder fra udstedelsesdatoen, og 

du kan indløse dem fra det tidspunkt, hvor du optjener dem. 

Hvordan får jeg 100% af min forsendelse refunderet? 
•  50 procent af din forsendelse vil blive refunderet i form af Shipping 

Reward Points (Forsendelsesbelønningspoint), når du afgiver en 
loyalitetsordre. De resterende 50 procent bliver refunderet i Shipping 
Reward Points (Forsendelsesbelønningspoint), hvis loyalitetsordren 
bliver behandlet online, uden at ringe til medlemsservice.

Hvordan maksimerer jeg dōTERRA’s kampagner? 
•  Afgiv en loyalitetsordre på mindst 125 PV (Personlig volumen) 

mellem den 1. og 15. i måneden. Dette berettiger dig til at modtage 
Månedens Produkt gratis og benytte dig af eventuelle kampagner. 
Vær opmærksom på PV sammenlignet med pris, da mange 
kampagner er PV-relaterede og starter den 1. i måneden.

INFO OM LOYALITETSPROGRAMMET

PERSONLIG VOLUMEN (PV) SKAL VÆRE HØJERE END 1 50 100 125

Oprethold loyalitetspoint

Optjen 10-30 % point, og øg LRP-procentdelen

Kvalificer dig til indtjening

Modtag månedens produkt gratis  

(ordre skal placeres mellem d. 1. og 15. i måneden)

Loyalitetsbelønningsprogram  

    Den smarteste måde at købe på

+ Vælg op til 2 af enhver kombination af de varer, der er vist nedenfor til nedsatte priser
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Bedste praksis

Hold dine olier væk fra direkte sollys 
og ekstreme temperaturer, for  
bedst holdbarhed. 

Opbevar dine olier i glasbeholdere, 
da de over tid kan nedbryde visse 
typer af plast.

dōTERRA™ olier er meget potente. 
Anvend mindre mængder, oftere, for de 
bedste resultater.

Hvordan får jeg 30 procent tilbage i  
GRATIS loyalitetspoint?
•  Din LRP-procentdel stiger med tiden fra den første måned, 

hvor du afgiver en ordre efter tilmelding.

•  Din start LRP-procentdel afhænger af det kit, du har købt, da 
du startede. Uanset hvilken procentdel du starter med, vil du 
stige med  5 procent hver 3. måned, til du når den maksimale 
LRP-procentdel på 30 procent.

Hvordan indløser jeg mine loyalitetspoint? 
•  I din virtuelle indkøbskurv skal du vælge “Brug point” på de 

produkter, som du ønsker at indløse med dine loyalitetspoint. 
Nye point tilføjes den 15. i den følgende måned, efter hver 
ordre er afgivet.

VÆSENTLIGE TIPS

OPTJEN OP TIL 30% I GRATIS LOYALITETSPOINT

Din LRP-procentdel stiger med tiden.

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
Måned 1-3 Måned 4-6 Måned 7-9 Måned 10-12 Måned 13+

25% ENGROS RABAT

BESPARELSER OG INDTJENING I ALT:

PROCENT TILBAGE I LOYALITETSPOINT:

35% 40% 45% 50% 55%

Bemærk

Undgå kontakt med øjne, samt 
indersiden af næse og ører. 

Fortynd med fraktioneret kokosolie 
for sensitiv hud og en ligelig fordelt 
absorbering. Referér til dōTERRAs 
retningslinjer om sensitivitet. For 
nemheds skyld er dōTERRA Touch 
olierne på forhånd fortyndet.

Undgå sollys i flere timer efter 
påføring af citron, vild appelsin, 
bergamotte, lime, grapefrugt eller 
andre citrus olier, på huden.

Læs mærkater og følg instruktionerne. 

Effektivitet

Anvend din referenceguide til at finde 
de bedste løsninger, for bekymringer 
der måtte opstå.

Forskellige olier virker forskelligt 
på mennesker. Når du ikke oplever 
den forventede virkning, så forsøg 
med en anden olie eller en anden 
applikationsmåde. 

Massér for at opnå en stærkere 
virkning, hvilket også promoverer en 
hurtigere absorbering.

Prøv forskellige og/eller flere 
anvendelsesmetoder.
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HVER FLASKE GØR EN FORSKEL
Regelmæssig brug af dōTERRAs produkter kan ændre dit liv samt dyrkernes og deres familiers liv i hele verden. 

Hver dråbe olie repræsenterer hænder, der har plejet jorden til gavn for os alle.

DEL MED DEM, DU ELSKER OPBYG EN INDTJENING, OG HAV EN INDVIRKNING

FORANDR ANDRES LIV

Afhold en dōTERRA-klasse med 
dine venner og familie!

Medlemsnr.
Adgangskode

Log ind på mydoterra.com

Din primære support

Telefonnummer

E-mail

Telefonnummer

Anden support

Team Call/websted/Facebook-gruppe(r)

Kommende lokale eller online klasser og begivenheder

E-mail

ÆNDR DIN FREMTID

Lancer din dōTERRA-forretning ved at dele 
og styrke den med naturlige løsninger og 

undervise andre i at gøre det samme.

Tilmeld dig mailserien 

dōTERRA Daily Drop®  

livsstil på doterra.com 
i afsnittet Living, eller 
download appen.

Styrket livsserie

doterra.com/US/en/empowered-life-series

Se denne webinarserie for fortsat at 
lære alle de måder, hvorpå du kan 
bruge dōTERRAs produkter.

Lær mere

*60219783*
60219783v3 EU DK

*  Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC.

Lær mere, og få fantastiske 

idéer med magasinet Living

Få en referenceguide eller 

mobilapp til olier

Se doterraeveryday.eu/contact for en 
komplet liste med kontaktoplysninger til 
Europas medlemsservice


