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OM dōTERRA™
I foråret 2008 samledes en gruppe sundhedspersonale og forretningsfolk, som delte dybe
personlige erfaringer med de livsforbedrende fordele ved æteriske olier, med en fælles vision om
at skabe en ny standard for æteriske olier i verden. De ønskede noget anderledes, som ville
appellere til alle mennesker, fra dem, der ikke kendte til æteriske olier, til dem, der blev anset som
eksperter på området.
De stillede sig selv nogle definerende spørgsmål: “Tænk, hvis vi kunne give verden et nyt og stærkt
wellness alternativ?”, “Tænk, hvis vi kunne tilbyde et højere wellness niveau via en mainstream tilgang
til æteriske olier?”, “Tænk, hvis vi kunne producere, teste og fremstille en højere kvalitet af æteriske
olier- renere og kraftigere end nogen anden olie, der er tilgængelig på markedet i dag?”,“Tænk, hvis vi
på den mest professionelle måde kunne samarbejde med større hospitaler, læger, forskere og
opinionsledere om at levere den mest overbevisende godkendelse af æteriske olier i verden?”
De konkluderede, at de sammen med det hårde arbejde og engagement fra andre med en lignende
lidenskab og vision, både kunne og ville skabe et nyt paradigme for æteriske olier. Med den
overbevisning grundlagde de en virksomhed, og kaldte den dōTERRA, hvilket som stammer fra
latin og betyder “Jordens gaver.” Det første udbud fra dōTERRA bestod af 25 enkeltolier og 10
olieblandinger, som blev introduceret for markedet den 25. april 2008, med anerkendelse fra
eksperter i æteriske olier og produktentusiaster, som straks anerkendte den overlegne kvalitet af
dōTERRAs testede æteriske olier.
dōTERRA er fortsat med at tilføje wellness produkter og udvide deres udbud af æteriske olier, da
virksomheden har haft en enorm vækst siden starten.
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INDHOLD

VORES MISSION
Hos dōTERRA har vi forpligtet os til at dele de
livsforbedrende fordele ved testede æteriske olier med
resten af verden. Vi vil gøre dette ved at:
• Opdage og udvikle verdens højeste kvalitet af æteriske
olieprodukter gennem et gearet netværk af højtuddannede
og erfarne botanikere, kemikere, sundhedsforskere og
sundhedspersonale.
• Producere vores æteriske olieprodukter til den højeste
kvalitetsstandard, renhed og sikkerhed, som anvendes i
branchen–CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificeret
Testet Renhedsgrad).
• Distribuere vores produkter gennem Wellness Konsulenter,
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HVAD ER ÆTERISKE OLIER?

Hvad er

ÆTERISKE OLIER?
Æteriske olier er naturlige aromatiske forbindelser, der findes i frø, bark, stilke, rødder, blomster og andre
plantedele. De kan både være dejlige og kraftige duftende. Hvis du nogensinde har nydt duften af en rose, en
gåtur langs en mark med lavendler eller duften af friskskåret mynte, har du oplevet de aromatiske egenskaber
af æteriske olier. Æteriske olier kan løfte stemningen, berolige sanserne og fremkalde stærke følelsesmæssige
reaktioner. Brugen af æteriske olier rækker dog langt ud over deres tiltrækkende duft.

Æteriske olier er gennem historien blevet brugt i mange kulturer
på grund af deres sundhedsfremmende egenskaber. Moderne
tendenser mod mere holistiske tilgange til selvpleje og voksende
videnskabelig validering af alternativ sundhedspraksis fører til en
genopdagelse af de dybe sundhedsmæssige fordele ved æteriske
olier. Mange har stærke rensende egenskaber. Deres unikke
kemiske struktur giver dem mulighed for at levere målrettede
fordele gennem udvortes påførsel. Visse æteriske olier kan bruges
som hjælpemidler i diæter til fremme af vitalitet og velvære.

Udtrækningsmetoder
Æteriske olier ekstraheres oftest via en dampdestillationsproces
med lav varme, hvor damp cirkuleres under tryk gennem
plantemateriale og frigiver de æteriske olier i dampen. Når
dampblandingen afkøles, adskilles vandet og olierne, og den
æteriske olie opsamles i sin rene form. For at sikre den højeste
kvalitet af olieekstrakt af korrekt kemisk sammensætning skal
temperatur og tryk overvåges meget nøje. For lidt varme og tryk vil
ikke frigive den værdifulde olie; for meget kan beskadige et
ekstrakts sarte kemiske sammensætning og ændre dets potentiale.
Lige så vigtigt for den omhyggeligt styrede udvindingsproces er
det nøjagtige udvalg af korrekte plantearter og plantedele, som
høstes på det perfekte tidspunkt, når deres æteriske
olieforbindelser er mest koncentrerede. Det er også påkrævet for
et kvalitetstestet æterisk olieekstrakt. Denne komplekse proces er
lige så meget en kunstform, som det er videnskab, og kræver
erfarne producenter og destillerier, der arbejder sammen for at
sikre et overlegent produkt.
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CPTG™

CPTG Certified Pure Tested Grade ™
(Certificeret Testet Renhedsgrad)
dōTERRA™ CPTG Certified Pure Tested Grade æteriske olier er rene, naturlige, aromatiske forbindelser, som er omhyggeligt ekstraheret fra
planter. De indeholder ikke fyldstoffer eller kunstige ingredienser, som vil fortynde deres aktive egenskaber, og er fri for forurenende stoffer
eller andre kemiske rester.
Lige så vigtigt, som det er at holde forurenende stoffer ude af vores æteriske olier, er det at sikre tilstedeværelsen af de æteriske oliers
aktive stoffer i de rette mængder for at garantere sikkerhed og effektivitet. Mange æteriske olier hævder at være testet for deres
renlighedskvalitet, og nogle kan være rene, men få udsættes for strenge teststandarder for kemisk sammensætning. dōTERRA CPTG
(Certified Pure Tested Grade) æteriske olier krydstestes ved hjælp af massespektrometri og gaskromatografi, for at sikre både
ekstraktionsrenhed og sammensætningsstyrke i hvert parti.
dōTERRA arbejder tæt sammen med et globalt netværk af førende kemikere og avlere, som er specialiserede inden for æteriske olier, for at
vælge de rigtige arter af botanik dyrket i ideelle miljøer og omhyggeligt høstet på det rigtige tidspunkt. Plantens aromatiske forbindelser
ekstraheres dygtigt af erfarne destillerier, og underkastes kemisk analyse for at sikre renhed og sammensætning. dōTERRA CPTG Certified
Pure Tested Grade æteriske olier repræsenterer de sikreste og mest fordelagtige olier, der er til rådighed i verden i dag.

Testet og betroet
Ens strenge sikkerheds- og effektivitetsstandarder gælder for alle dōTERRA Essential Wellness produkter. Styret af vores
Videnskabeligt Rådgivende Råd, anvender dōTERRA kun de udviklings- og produktionspartnere, der opretholder God
fremstillingspraksis (GMP-certificering) og som i industrien har ry for overlegen innovation og kvalitet. Hvert dōTERRA produkt er
garanteret at overstige kundens tilfredshed og forventninger.

5

Anvendelser
Æteriske olier bruges til en meget bred vifte af anvendelser til følelsesmæssig og fysisk wellness. De kan
bruges enkeltvis eller i komplekse blandinger, afhængigt af brugeroplevelse og ønsket virkning. Æteriske
olier indgives normalt ved en af tre metoder: Aromatisk spredt forstøvning, udvortes påført på huden eller
tages indvortes som kosttilskud. Brug af æteriske olier kan være både utroligt simpelt og samtidig forandre
ens liv. Det vil hjælpe førstegangsbrugere til en mere gavnlig og fornøjelig oplevelse at arbejde med nogen,
der har brugt æteriske olier før.
Æteriske olier er sikre fra naturens hånd, og har få om nogen, uønskede bivirkninger, når de anvendes som
anvist. De er dog stærkt koncentreret og bør bruges med omhu. Sørg for kun at bruge rene æteriske olier og
følg alle advarsler og instruktioner på etiketten. Æteriske olier bør aldrig bruges i øjnene eller i øregangen.
Hvis der opstår rødme eller irritation ved anvendelsen af æteriske olier på huden, så påfør en vegetabilsk
olie, f.eks. fraktioneret kokoseolie, på det berørte område - vand fortynder ikke æteriske olier. Hvis du er
gravid eller under lægebehandling, så kontakt din læge, inden du bruger æteriske olier.

HVOR SKAL JEG STARTE?

Hvor skal jeg

STARTE?
Anvendelsen af æteriske olier er intuitivt simpelt og yderst tilfredsstillende. Det kan være lidt overvældende
for begyndere med de mange olier, der er tilgængelige, og deres mange kombinationer og anvendelser til
wellness. Vi anbefaler en trio af lavendel, citron og pebermynte, som et enkelt første skridt på din rejse med
æteriske olier. Som tre af vores mest populære olier vil de give dig og din familie en overbevisende oplevelse
af de livsforbedrende egenskaber de æteriske olier besidder.

LAVENDER (Lavendel)

Lavandula angustifolia

• Påføres på fodsålen eller på en pude, før sengetid
• Anvendes med badesalt til en afslappende spa-oplevelse
• Påføres forsigtigt, for at berolige hud der har været udsat for solen
• Anvendes på et rastløs eller ophidset barns ryg, hænder eller fødder
• Anvendes til at berolige og dulme lejlighedsvise hudirritationer
• Anvendes til at berolige følsom hud og dulme porerne efter hårfjerning
• Påføres på tørre, sprukne læber, før man anvender læbepomade
• Anvendes sammen med pebermynte til en sund hovedbundsmassage
• Tilføjes til lotion, for en stress-lindrende håndmassage

LEMON (Citron)

Citrus limon

• Tilsæt en dråbe til en flaske vand, eller til vand serveret på en restaurant
• Spred duften aromatisk, eller anvendes på huden, til at løfte stemningen
eller humøret
• Tilsættes en dråbe honning og indtages, for at berolige halsen
• Fortyndes med kokosolie til en daglig massage til neglepleje
• Påfør en dråbe citron og pebermynte på tandbørsten efter brug
• Spred duften i et lokale, for at neutralisere lugte
• Fjern tyggegummi, etiketlim og fedtstoffer fra stof
• Bruges til at rengøre køkkenbordplader og hårde hvidevarer af rustfrit stål
• Tilsættes til olivenolie, for at lave en giftfri møbelpolish

INTRODUCTORY KIT TO ESSENTIAL OILS

TOPSÆLGER

Introduktionskittet til æteriske olier har alt, hvad du har brug for, for at
begynde at opleve fordelene ved dōTERRA™ æteriske olier, der kan forandre
livet. Kittet indeholder:
• Æterisk Lavendelolie (5 ml flaske)
• Æterisk citronolie (5 ml flaske)
• Æterisk pebermynteolie (5 ml flaske)

PEPPERMINT (Pebermynte) Mentha piperita
• Indtag en dråbe, for at berolige lejlighedsvis fordøjelsesbesvær
eller urolig mave
• Bruges med Citron i vand til en sund forfriskende mundskyllevæske
• Spred duften aromatiseret, eller påfør huden, for at få en forfriskende luft
• Tilsættes et koldtvands omslag eller fodbad, for at køle ned ved
overophedning
• Indhaleres som en ikke-stimulerende, forfriskende opfrisker
på lange køreture
• Tilsættes shampoo og balsam, til en stimulerende massage
		
af hår og hovedbund
• Indtages med lavendel og citron, for at beskytte mod
sæsonmæssige trusler
• Sprede duft under lektielæsning
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ÆTERISKE OLIER SINGLE

ÆTERISKE SINGLE OLIER
dōTERRA™-kollektionen af enkelte æteriske olier repræsenterer de fineste aromatisk ekstrakter, man kan få i
verden i dag. Hver olie er den levende essens af sin botaniske kilde. Den er forsigtigt destilleret fra planter, som
er næret og omhyggeligt høstet rundt omkring i hele verden. Hver olie opfylder strenge standarder for renhed og
potentiale. Som en smuk palet af botaniske energier, kan de bruges hver for sig eller blandes for at få flest muligt
fordele for den enkelte person.

BASIL

BERGAMOT

Thuja plicata | 5 ml

Ocimum basilicum | 15 ml

Citrus bergamia | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE
Arborvitae er majestætisk i
størrelse og rigeligt i fordele og
kendt som “livets træ”.
• Hjælper med at fremme en klar og
sund hud
• Rensende middel
• Beroligende aroma

REN ÆTERISK OLIE

Basilikum er værdsat for dets
genoprettende virkninger, og er
også almindeligt brugt for sine
beroligende egenskaber.

REN ÆTERISK OLIE

Koldpresset fra bergamottefrugtens
skind er bergamot enestående
blandt citrusolier.

• Hjælper med at få din hud til at se
ren, klar og sund ud
• Fremmer mental opmærksomhed
• Urteagtig fødevarearoma

• Beroligende og lindrende aroma
• Ofte anvendes i massageterapi på
grund af sine beroligende fordele
• Påføres huden under brusebade, for
at nyde dens rensende fordele

BLACK PEPPER

BLUE TANSY

CARDAMOM

Piper nigrum | 5 ml

Tanacetum annuum | 5 ml

REN ÆTERISK OLIE

Stimulerende og smagfuld forbedrer
sort peber enhver ret, og indeholder
kraftfulde antioxidanter.

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Elettaria cardamomum | 5 ml

Æterisk olie af blå rejnfan kommer fra
den årlige gulblomstrede
middelhavsplante. Som en vigtig olie i
dōTERRA Deep Blue-blandingen, er
blå rejnfan beroligende til sind og krop.

Kardemomme er nært beslægtet med
ingefær, og kendt som et dyrt krydderi
til madlavning, og som værende
gavnlig for fordøjelsessystemet på
mange forskellige måder.

• Fremmer en beroligende
fornemmelse, når den anvendes
på huden.
• Dens rige blå farve kan plette
overflader, stoffer og hud, der
anbefales omhyggelig brug
og fortynding
• Har et højt indhold af
chamazulene og sabinene

• Smagsfuldt krydderi til
madlavning og bagning
• Fremmer klar vejrtrækning
• Hjælper med at lindre maveproblemer

CASSIA

CEDARWOOD

CILANTRO

Cinnamomum cassia | 15 ml

Juniperus virginiana | 15 ml

Coriandrum sativum | 15 ml

• Fremhæver madens smag
• Har et højt indhold af monoterpener
og sesquiterpener
• Giver en varm følelse på huden, når
den påføres på huden.

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Kassiakanel er nært beslægtet med
kanel, og en vidunderlig duft og har
historisk været brugt i tusindvis af år.

Cedertræ har en varm, træagtig,
balsamisk duft, der fremmer
afslapning.

• Skaber en varm, opløftende aroma
• Bruges i madlavning som erstatning
for kanel
• Beroliger kroppen, når det påføres
på huden

• Giver klarende egenskaber, når den
tilsættes til ansigtstoner eller
fugtighedscreme
• Hjælper med at holde huden sund
• Fremmer afslapning

CINNAMON

CLARY SGAE

CLOVE

Cinnamomum zeylanicum | 5 ml

Salvia sclarea | 15 ml

Eugenia caryophyllata | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

ÆTERISKE OLIER SINGLE

ARBORVITAE

Den æteriske olie koriander
kommer fra korianderplantens
blade og bliver almindeligt brugt på
grund af dens friske lækre smag.
• Rensende og klarende aroma
• God at blande med citrusolier
• Giver mad et nyt, smagsrigt spark

REN ÆTERISK OLIE

Kendt for dets anvendelse som
krydderi, har kanel også mange
sundhedsfremmende fordele.

Muskatsalvie er kendt for sine
beroligende og beroligende
egenskaber.

Nellike er kendt som en populær
krydderi til madlavning, og har
mange gavnlige anvendelser.

• Lindrer halsen, når tilsat til varmt
vand eller te
• Kan bruges til at erstatte malet kanel
i dine yndlingsopskrifter
• Fremmer oral sundhed

• Giver en beroligende effekt under en
kvindes menstruationscyklus
• Fremmer stressaflastning, når den
kombineres med romersk kamille og
tilsættes badevand
• Fremmer hår og hovedbund, der
ser sundt ud

• Fremmer sunde tænder og tandkød
• Ofte brugt som krydderi i madlavning
• Har antioxidant-egenskaber
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COPAIBA

CORIANDER

CYPRESS

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

Coriandrum sativum | 15 ml

Cupressus sempervirens | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Æterisk olie af koriander, populær på
tværs af mange kulturer til forskellige
anvendelser, giver et utal af
sundhedsmæssige fordele.

Destilleret fra kviste og blade fra
cypres og populær for sine
energigivende egenskaber og brug
i kurbade.

• Påføres fedtet hud, for at bevare
en klar hud
• Fremmer en beroligende effekt,
når den anvendes på huden
• Tilsætter urtesmag til en række retter

• Opliver sanserne
• Fremmer vitalitet og energi, når den
anvendes på huden
• Forbedrer udseendet af fedtet hud

DOUGLAS FIR

EUCALYPTUS

FENNEL

Pseudotsuga menziesii | 5 ml

Eucalyptus radiata | 15 ml

Foeniculum vulgare | 15 ml

Copaiba ligner sort peber og er blevet
brugt i traditionel sundhedspraksis af
de indfødte i Brasilien. Copaiba olie er
meget udbredt i kosmetiske produkter
og parfume.
• Indeholder antioxidant-egenskaber
• Fremmer klar, glat hud
• Reducerer forekomsten
af pletter i huden

REN ÆTERISK OLIE

Premium Douglas gran-olie kommer
fra unge træer i New Zealand, og kan
bidrage til at fremme følelser af frie
luftveje, rense huden og skabe et
opløftende miljø.
• Fremmer følelser af frie luftveje
og let vejrtrækning
• Rensning og oprensende for huden
• Fremmer en positiv humør og
følelse af fokus

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Eukalyptus æterisk olie, kommer
fra eukalyptusblade, har mange
gavnlige forbindelser.
• Fremmer følelser af afslapning
• Fremmer oral sundhed og
forfrisker ånden
• Støtter følelser af frie luftveje og
let vejrtrækning

Fennikel er blevet anvendt i
århundreder med mange
sundhedsmæssige fordele, og har en
særskilt lakridsaroma.
• Smagfuld tilsætning til supper, dips
og salater
• Beroligende og lindrende ved
påførelse på huden
• Fremmer følelser af selvtillid
og energi

FRANKINCENSE

GERANIUM

GINGER

Boswellia carterii, frereana,
og sacra | 15 ml

Pelargonium graveolens | 15 ml

Zingiber officinale | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Frankincense er meget alsidig i
anvendelser og fordele, måske den
mest værdifulde af de gamle
æteriske olier.
• Reducerer forekomsten af hudfejl og
forynger huden
• Fremmer følelser af afslapning og ro
og afbalancerer humøret
• Beroligere huden
Se side 18 for Frankincense Touch

REN ÆTERISK OLIE

Geranium en almindelig ingrediens i
hudplejeprodukter, og kendt for dens
evne til at afbalancere følelser.
• Påføres direkte på huden eller nydes
som en damp ansigtsbehandling med
aromaterapi, for at forskønne huden
• Fremmer en beroligende virkning,
når den påføres på huden efter
et brusebad
• Tilsæt et par dråber til din shampoo
eller balsam, for at få en sund og
levende glød

GRAPEFRUIT

GRØN MANDARIN

Citrus X paradisi | 15 ml

Citrus nobilis | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Som både energigivende og
opfriskende er grapefrugt kendt for
sine rensende egenskaber.
• Løfter humøret
• Pikant, sød fødevarearoma
• Fremmer en følelse af fokus
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REN ÆTERISK OLIE

PRODUKTGUIDE

NYT!

REN ÆTERISK OLIE

Grøn mandarin er presset af umodne
frugter fra mandarintræet og har
egenskaber, som fremmer lindrende
følelser og kan hjælpe med at give
støtte, når den tages indvortes.
• Hjælper med at fremme
lindrende følelser
• Tag en til to dråber for at hjælpe med
at støtte et sundt immunsystem

REN ÆTERISK OLIE

dōTERRA æterisk olie fra ingefær
kommer fra de friske jordstængel fra
ingerfærplanten. Ingefær er mest
kendt for sin søde smag.
• Duftende og lindrende aroma
• Et populært krydderi i køkkenet,
der anvendes i mange retter fra
hele verden
• Giver en varmende følelse på huden

HELICHRYSUM
REN ÆTERISK OLIE

Helichrysum italicum | 5 ml
Evighedsblomst er en af de mest
værdifulde og eftertragtede æteriske
olier, og destilleret fra blomsterklasen
fra en stedsegrøn urt.
• Reducerer forekomsten af rynker
• Masseres ind i tindingerne og nakken,
for en beroligende fornemmelse
• Fremmer en strålende,
ungdommelig teint

LAVENDER

LEMON

Juniperus communis | 5 ml

Lavandula angustifolia | 15 ml

Citrus limon | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Den træagtige, krydrede, men friske
aroma af enebær afslører dens rige
historie med traditionelt brug og
sundhedsmæssige fordele.
• Fungerer som en naturlig hudtoner
• Tilføjer en krydret smag til saucer
og desserter
• Har en beroligende,
neddæmpende effekt på følelser

REN ÆTERISK OLIE

Lavendel er blevet værdsat for sine
umiskendelige aroma- og
sundhedsegenskaber i tusindvis af år.
• Udbredt anvendt for sine beroligende
og afslappende kvaliteter
• Beroliger lejlighedsvise hudirritationer
• Indeholder afslappende kvaliteter,
der kan bidrage til at fremme en
fredelig søvn

REN ÆTERISK OLIE
Denne meget solgte olie har flere
anvendelser og fordele, og er
koldpresset fra citronskræl, for at
bevare sin delikate natur og
kraftige egenskaber.

Se side 18 for Lavender Touch

• Opløftende og energigivende
egenskaber, der hjælper med at
forbedre humøret
• Pikant fødevarearoma
• Effektiv tilsætning til
hus-rengøringsmidler og sæber

LEMONGRASS

LIME

MARJORAM

Cymbopogon flexuosus | 15 ml

Citrus aurantium | 15 ml

Origanum majorana | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Citrongræs, brugt i asiatisk og caribisk
madlavning i lang tid, på grund af dens
subtile lemonsmag og aroma, har
mange sundhedsfremmende fordele.

REN ÆTERISK OLIE

Limes skarpe citrusduft gør den til en
nødvendighed i enhver samling af
æteriske olier.

REN ÆTERISK OLIE

Merian, også kendt som
“vintersød” eller “bjergenes glæde,”
har både kulinariske anvendelser og
sunde fordele.

• Kombineres med en basisolie til en
beroligende massage
• Højner bevidstheden og
fremmer positivitet
• Røgagtig, urteagtig fødevarearoma

• Påvirker humør positivt med
stimulerende og forfriskende
egenskaber
• Fremmer følelsesmæssig balance
og velvære
• Syrlig, sød fødevarearoma

MELALEUCA

MELISSA

MYRRH

Melaleuca alternifolia | 15 ml

Melissa officinalis | 5 ml

Commiphora myrrha | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Melaleuca-olie, mere almindeligt
kendt som “tea tree,” består af 90
forskellige forbindelser og har
ubegrænsede anvendelser.
• Giver styrkende og foryngende
udbytte til hår, hud og negle
• Rensende egenskaber
• Understøtter en sund teint

REN ÆTERISK OLIE

Vores mest sjældne olie, Melissa, har
en sød, frisk, citruslignende duft og en
bred vifte af gavnlige egenskaber.
• Beroliger spænding og nerver
• Fremmer afslapning og kan
medvirke til at skabe et
afslappende sovemiljø
• Forynger hud og hår

Se side 19 for Melaleuca Touch

OREGANO

PATCHOULI

Origanum vulgare | 15 ml

Pogostemon cablin | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Udtrukket af bladene fra
oregano-planten har Oreganoæterisk olie mange traditionelle og
moderne anvendelser.
• Krydret, urteagtig fødevarearoma
• Giver antioxidant-fordele
• Giver en varmende følelse på huden.
(Fortynd altid med basisolie, før den
påføres direkte på huden.)

REN ÆTERISK OLIE

Patchouli er let genkendelig på sin
rige, muskus-agtige duft.
• Giver en dæmpende, balancerende
effekt på følelser
• Fremmer en glat, strålende teint
• Reducerer forekomsten af pletter,
rynker eller problematisk hud

ÆTERISKE OLIER SINGLE

JUNIPER BERRY

• Varmt, urteagtig tilsætningsstof
til madlavning
• Beroligende aroma
• Understøtter generel wellness, når
den tages indvortes

REN ÆTERISK OLIE

Er historisk anvendt på mange
måder – fra meditaton til
balsamering – Myrra anbefales
stadig ofte i dag.
• Hjælper med at fremme
følelsesmæssig balance og følelsen
af velvære
• Tilbyder rensende fordele, især for
hals og mund
• Beroligere huden, samtidig med
at den støtter en klar,
ungdommelig teint

PEPPERMINT

REN ÆTERISK OLIE

Mentha piperita | 15 ml
Pebermynte giver utallige
sundhedsmæssige fordele, og er en
top-sælgende favorit.
• Forfrisker og opliver sanserne
• Beroliger urolig mave
• Fremmer oral sundhed
Se side 19 for Peppermint Touch

Se side 19 for Oregano Touch
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PEPPERMINT BEADLETS

PETITGRAIN

PINK PEBER

Mentha piperita | 125 beadlets

Citrus aurantium | 15 ml

Schinus molle | 5 ml

REN ÆTERISK OLIE

Oplev et forfriskende, styrkende
udbrud af pebermynte i
bekvemmeligheden af en
opløselig perle.
• Fremmer oral og
åndedrætsmæssig sundhed
• Lindrer lejlighedsvise maveproblemer
• Giver alle fordelene ved æterisk
olie fra pebermynte

Petitgrain har en frisk, lidt urteagtig
aroma og en række anvendelser.
• Beroligende og afslappende aroma
• Fremmer en afslappende søvn
• Giver antioxidant-støtte

NYT!

REN ÆTERISK OLIE
Pink Peber var et helligt træ hos
inkaerne, og den æteriske olie
destilleres fra frugten fra det lyserøde
peberkorntræ. En fantastisk olie til at
give dit næste måltid en krydret note.
• Skab en lindrende massage ved at
kombinere en til to dråber med
fraktioneret kokosolie fra dōTERRA
• Fremmer følelser af årvågenhed
• Pink peber kan erstatte sort peber
som madaroma

ROMAN CHAMOMILE

ROSEMARY

SANDALWOOD

Anthemis nobilis | 5 ml

Rosmarinus officinalis | 15 ml

Santalum album | 5 ml

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Som den mest alsidige af kamiller
udvindes romersk kamille fra den
marguerit-lignende blomst fra den
romerske kamille.

Rosmarin betragtedes som hellig i
de antikke græske, romerske,
egyptiske og hebraiske kulturer, og
har mange anvendelser.

Med en dokumenteret historie for
anvendelse over flere tusinde år
har sandeltræ et bredt udvalg
af anvendelser.

• Påfør på fodsålerne ved sengetid
• Fremmer sundhed for hår
og hovedbund
• Skaber en sød, blomstret duft, der
beroliger sindet

• Tilføjer en velsmagende, urteagtig
smag til kød og specialiteter
• Hjælper med at reducere
lejlighedsvis træthed
• Opløftende til sanserne

• Hjælper med at fremme en klar og
sund hud
• Reducerer forekomsten af hudfejl
• Ofte bruges i meditation til dets
dæmpende og opløftende
egenskaber

SANDALWOOD,
HAWAIIAN

SIBERIAN FIR

SPEARMINT

Abies sibirca | 15 ml

Mentha spicata | 15 ml

REN ÆTERISK OLIE

Santalum paniculatum | 5 ml

REN ÆTERISK OLIE

REN ÆTERISK OLIE

Med en frisk, træagtig duft kan sibirisk
gran hjælpe med at balancere dine
følelser og fremme positivitet.

Kendt for sin søde og mintagtige smag
bruges grøn mynte ofte til madlavning,
men kan også anvendes udvortes.

• Giver en beroligende effekt, når den
bruges til massage
• Lindrer mindre hudirritationer, når
det påføres udvortes
• Lindrer muskelsmerter og
ømme muskler

• Renser munden og fremmer
frisk ånde
• Fremmer en følelse af fokus og et
opløftende humør
• Giver smag til desserter, drikkevarer,
salater eller entréer

SPIKENARD

TANGERINE

THYME

Nardostachys jatamansi | 5 ml

Citrus reticulata | 15 ml

Thymus vulgaris | 15 ml

dōTERRA™ Hawaiiansk Sandeltræ, fra
en fornybar kilde på Hawaii, leverer en
række fordele.
• Hjælper med at forbedre udseendet
af hud og hår
• Fremmer en afslappende nats søvn,
når det påføres før sengetid
• Forbedrer humøret og
reducerer spændinger

REN ÆTERISK OLIE

Nardus æterisk olie har en træagtig,
krydret aroma for at hæve stemningen
og fremme afslapning.
• Opløftende aroma
• Fremmer følelser af ro og afslapning
• Fremmer sund, strålende hud
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REN ÆTERISK OLIE

PRODUKTGUIDE

REN ÆTERISK OLIE

Mandarin har en sød, pikant aroma,
der ligner andre citrusolier, og som er
opløftende. Mandarin er kendt for sine
rensende egenskaber.
• Rensning og oprensning
• Tilføjer en pikant smag til bagværk
• Opkvikker og vækker sanserne

REN ÆTERISK OLIE

Timian, der er kendt for de fleste som
et almindeligt krydderi, giver en
potent æterisk olie.
• Stimulerende aroma
• Smagfuld, krydret smagssætning
til mad
• Giver rensende og oprensende
virkninger for huden

ÆTERISKE OLIER SINGLE

GURKEMEJE

NYT!

REN ÆTERISK OLIE

Curcuma longa | 15 ml
Gurkemeje er gavnlig at tage indvortes
til at hjælpe med at støtte
immunsystemets naturlige funktioner.
Gurkemeje kan hjælpe med at fremme
ren, glat og strålende hud.

VETIVER

WILD ORANGE

REN ÆTERISK OLIE

Vetiveria zizanioides | 15 ml
Vetiver er elsket for sin rige, eksotiske,
komplekse aroma og bruges i vid
udstrækning i parfume.

• Brug til lokal behandling af
urenheder eller som ansigtsmaske
ved behov
• Prøv en til to dråber i te eller vand
for en diskret urteagtig smag

• Vetiver er højt i sesquiterpener, som
giver en dæmpende effekt
• Anvendes som en del af en
beroligende, aromatisk massage
• Anvendes som en jordagtig
basis-note i dine favorit diffuserblandinger

WINTERGREEN

YARROW|POM

Gaultheria fragrantissima | 15 ml

30 ml

REN ÆTERISK OLIE

De fleste forbrugere genkender
aromaen og smagen af vintergrøn fra
dets popularitet i slik og tyggegummi.
• Almindeligt anvendt i
mundhygiejneprodukter
• Masseres ind i hænder, ryg og ben
for en beroligende og varmende
følelse efter træning
• Spredes for en sød, opløftende aroma

NYT!

ACTIVE BOTANICAL DUO
Yarrow|Pom er en perfekt
sammensat proprietær blanding af
æteriske olie fra røllike og
koldpresset olie fra
grantæblekerner, som er designet
til at være din favorit til at berolige
huden og give en beroligende
effekt på følelserne i løbet af dagen.
• Kan hjælpe med at fremme en ung
og sundt udseende hud
• Hjælper med at reducere
forekomsten af urenheder
• Skaber en lindrende
massageoplevelse

REN ÆTERISK OLIE
Citrus sinensis | 15 ml

Koldpresset fra skrællen frigiver vild
appelsin en energigivende citrusaroma.
• Rensende middel
• Opfrisker huden
• Højt indhold af monoterpener, kendt
for deres antioxidantaktivitet

YLANG YLANG
REN ÆTERISK OLIE

Cananga odorata | 15 ml
Ylang Ylang, der er berømt for sin
udsøgte duft, har mange fordele.
• Fremmer afslapning, når det
bruges i massage
• Fremmer forekomsten af sund
hud og hår
• Løfter humør samtidig med at det
giver en beroligende effekt

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER
dōTERRA æteriske olieblandinger er proprietære formler til målrettede wellness-anvendelser. De repræsenterer
den konvergerende visdom af mange års erfaringer med æterisk olier, og validering af et voksende forskningsområde
og videnskabelige undersøgelser. Ved at udnytte planternes iboende levende energier, er hver formel synergistisk
afbalanceret for at forbedre produktets potentiale og fordele, og indeholder kun CPTG Certified Pure Tested Grade™
æteriske olier.

dōTERRA ALIGN™

dōTERRA ANCHOR™

15 ml

5 ml

5 ml

ÆTERISK OLIEBLANDING
dōTERRA Air har en frisk,
pebermynteagtig aroma og er
specielt sammensat til at give
brugeren en kølende, forfriskende
blanding, som er kendt for at
dæmpe effekten af sæsonbetonede
allergier, samtidig med at den har
beroligende egenskaber.
• Giver en forfriskende luft
• Køler og beroliger huden
• Fremmer følelser af frie luftveje
og let vejrtrækning

CENTRERINGSBLANDING
dōTERRA Align Centreringsblanding
hjælper dig med at tro på dig selv og
forblive åben over for alle muligheder.
• Ideelle yogastillinger til Aligns
aroma er kriger II, trekanten
og bjælkestillingen
• Påfør over hjerte, på håndled og i
nakken for at fremme følelser af
at acceptere dig selv og klar
til forandringer
• Prøv at bruge Align, når du føler dig
apatisk og ukoncentreret

STABILISERENDE BLANDING
dōTERRA Anchor Stabiliserende
Blanding vækker din selvtillid, så din
tilgang til dine øvelser og livet sker
med beroligende styrke.
• De perfekte yogastillinger til
Anchor er siddende meditation,
siddende twist og Bhu Mudra
• Påfør ankler, rygsøjle og under
fødderne for at fremme følelser af
fuldstændighed og ro
• Brug Anchor, når du føler dig
uoplagt eller rodløs

Se side 18 for dōTERRA Air Touch

dōTERRA ARISE™

AROMATOUCH™

dōTERRA BALANCE™

5 ml

15 ml

15 ml

OPLYSENDE BLANDING
dōTERRA Arise Oplysende blanding
inspirerer øjeblikke, hvor du rejser
dig og rækker ud efter dit højeste.
• Brug Arise, mens du udøver de
følgende yogastillinger: stående,
armene over hovedet og stående
sidestræk, og halvmåne
• Påfør på tindinger, håndled og nakke
for at fremme følelsen af lykke
• Nyd fordelene ved Arise, når du
udfordrer dig selv til at nå næste trin

MASSAGEBLANDING

Æteriske olier har længe været brugt
til massage, og derfor skabte
dōTERRA en proprietær
massageblanding, som forbedrer
forskellige massageteknikker ved
hjælp af afslappende og beroligende
æteriske olier.
• Reducerer spændinger
• Giver beroligende og
afslappende effekter
• Forbedrer enhver massageoplevelse
med en beroligende aroma

BEROLIGENDE BLANDING

dōTERRA Balance-blandingen er en
subtil kombination af æteriske olier,
der fremmer harmoni, ro og
afslapning ved at give en dæmpende
effekt. Denne blanding hjælper med at
afbalancere følelser, og skaber en
følelse af velvære med en indbydende,
fredelig duft.
• Letter ængstelige eller
spændte følelser
• Giver følelser af ro og balance
• Fremmer en følelse af afslapning
og harmoni

dōTERRA CHEER™

CITRUS BLISS™

CLARYCALM™

5 ml

15 ml

10 ml roll-on

OPLØFTENDE BLANDING

OPFRISKENDE BLANDING

ÆTERISK OLIEBLANDING

dōTERRA Cheer’s opløftende
blanding fra æteriske olier af citrus og
krydderier giver et muntert boost af
lykke og positivitet, der vil gøre
enhver dag lysere.

Ved at forene de store fordele ved
æteriske citrusolier har Citrus Bliss
aktiverende og forfriskende
egenskaber, som kan løfte humøret
og reducere stress.

ClaryCalm er designet specielt til
kvinder og fungerer som beroligende
hjælp under en kvindes
menstruationscyklus, og hjælper med
at afbalancere humøret og følelser.

• Fremmer følelser af optimisme
• Forbedrer humøret hele dagen
• Skaber en munter aroma
under massage

• Rengør og renser luften
• Hjælper med at løfte humøret og
reducere stress
• Skaber en opløftende aroma
under massage

• Hjælper med at balancere humøret
hele måneden
• Hjælper med at berolige og
balancere stærke følelser
• Giver en beroligende effekt under en
kvindes menstruationscyklus

dōTERRA CONSOLE™

DDR PRIME™

DEEP BLUE™

5 ml

15 ml

5 ml

Se side 18 for dōTERRA Cheer Touch

TRØSTENDE BLANDING

dōTERRA Console Trøstende Blanding
bruger æteriske olier fra søde blomster
og træ, til at fremme følelsen af
komfort og lede dig ind på en håbefuld
vej mod følelsesmæssig helbredelse.
• Fremmer følelser af komfort
• Opfordrer til følelser af håb
og positivitet
• Kombinerer frankincense, patchouli,
Ylang Ylang, labdanum, amyris,
sandeltræ, rose, osmanthus
Se side 18 for dōTERRA Console Touch

FORNYENDE BLANDING
DDR Prime kombinerer fordelene ved
æteriske olier fra nellike, timian og vild
appelsin, kendt for deres antioxidant
fordele, og blev skabt til at
understøtte kroppen og cellerne mod
oxidativ stress.
• Kan reducere iltning i kroppen og
fremme overordnet cellulært helbred
• Understøtter en sund reaktion på
cellulære stressfaktorer
• Giver antioxidant beskyttelse mod
oxidativ stress

LINDRENDE BLANDING
Deep Blue Lindrende Blanding af
CPTG™-kvalitet (Certificeret Testet
Renhedsgrad), naturlige
planteekstrakter og yderligere
hjælpsomme ingredienser, der giver
en beroligende følelse af køling og
varme til problemområder.
• Giver en køling og beroligende
fornemmelse til de rette områder
• Skaber en genopfriskende,
beroligende massageoplevelse
• Giver lindring til ømme,
stramme muskler

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER

dōTERRA AIR™

DEEP BLUE™

ELEVATION

dōTERRA FORGIVE™

10 ml roll-on

15 ml

5 ml

LINDRENDE BLANDING
dōTERRA Deep Blue, formuleret til at
berolige og køle, tjener som en
berigende blanding af æteriske olier,
der er perfekt til en massage efter en
lang dag eller en intens træning.
• Hjælper med at mindske spænding
• Producerer afslappende effekter
• Giver målrettet, beroligende komfort

GLÆDESBLANDING
Denne blanding af opløftende
æteriske olier er perfekt til at
genoplive humør, aroma og
atmosfære. Når du har brug for et
naturlig enegeri boost, er Elevation
den ideelle løsning.
• Energigivende og forfriskende aroma
• Fremmer et genopfriskende miljø
• Løfter humøret og øger vitaliteten

Se side 18 for Deep Blue Touch

FORNYENDE BLANDING

Den friske, træagtige aroma af
dōTERRA Forgive hjælper med at
fremme de befriende følelser af
tilfredshed, lindring og tålmodighed.
dōTERRA Forgive Fornyende
Blanding af æteriske olier fra træer
og urter, vil hjælpe dig med at
opdage den befriende handling af at
tilgive, glemme og komme videre.
• Skaber en trøstende aroma
• Virker opløftende og inspirerer
positiv tænkning
• Fremmer følelser af tilfredshed,
lettelse og tålmodighed
Se side 18 for dōTERRA Forgive Touch

HD CLEAR™

INTUNE™

dōTERRA MOTIVATE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

5 ml

HUDBLANDING

FOKUSERENDE BLANDING

OPMUNTRENDE BLANDING

HD Clear, den ultimative blanding til
besværet hud, er lavet med æteriske
olier, der hjælper huden med at huden
se og føles glat, ren og sund.

InTune består af æteriske olier, der
fremmer en følelse af ro og klarhed
og er den perfekte blanding til
studier eller koncentration.

Udskift negative følelser med
følelserne selvtillid og mod, med
dōTERRA Motivates unikke blanding
af æteriske olier af mynte og citrus.

• Hjælper med at reducere udbrud
• Fremmer en klar hud
• Hjælper med at holde huden ren,
klar og hydreret

• Fremmer en følelse af klarhed
• Forbedrer og opretholder en
følelse af fokus
• Understøtter bestræbelser på at være
opmærksom og fokusere opgaven

• Reducerer spændingsfølelser
• Skaber en opløftende aroma
• Giver en dæmpende, afbalanceret
effekt på følelser
Se side 19 for dōTERRA Motivate Touch

ON GUARD™

ON GUARD™ PERLER

dōTERRA PASSION™

15 ml

125 beadlets

5 ml

ÆTERISK OLIEBLANDING
dōTERRA On Guard-blandingen giver
en sikker, naturlig måde at understøtte
dit immunsystems naturlige forsvar.
Med en krydret, energigivende og
opløftende aroma er On Guard en
perfekt blanding at have ved hånden
hele året rundt.
• Støtter immunsystemets
naturlige forsvar
• Giver antioxidante fordele
• Energigivende og opløftende

ÆTERISK OLIE PERLER

dōTERRA har skabt On Guard
Perler for at tilbyde en enkel og
nem måde at nyde de
immunitetsforbedrende fordele ved
denne æteriske olieblanding.
• Understøtter sund immunfunktion
• Giver en bekvem forbrugsmetode
for dōTERRA On Guard Æterisk
Olieblanding
• Forfrisker ånden

Se side 19 for On Guard Touch

dōTERRA Passion Inspirerende
Blanding af æteriske olier fra
krydderier og krydderurter hjælper
dig med at genopfriske spændingen i
dit liv. Med dōTERRA Passion vil du
finde modet til at prøve noget nyt,
samt opdage fornyet glæde ved de
nuværende velsignelser i dit liv.
• Skaber en glædelig aroma
• Fremmer selvtillid og mental styrke
• Forbedrer humøret og øger fokus
Se side 19 for dōTERRA Passion Touch

PASTTENSE™

dōTERRA PEACE™

PURIFY

10 ml roll-on

5 ml

15 ml

AFSLAPPENDE BLANDING
PastTense er formuleret som en
kølende, beroligende blanding af
æteriske olier, som når som helst
beroliger både krop og sind med den
praktiske roll-on-flaske.
• Hjælper med at lette følelser af stress
• Fremmer følelser af afslapning og ro
• Giver en dæmpende, afbalanceret
effekt på følelser

BEROLIGENDE BLANDING
dōTERRA Peace, en blanding af
æteriske olier af blomster og mynte,
er en positiv påmindelse om, at du
ikke behøver at være perfekt for at
finde fred. Sæt hastigheden ned, tag
en dyb indånding, og få forbindelse
med dig selv i rolig tilstand.
• Reducerer ængstelige følelser
• Skaber en trøstende aroma
• Fremmer følelser af fred
og er beroligende
Se side 19 for dōTERRA Peace Touch
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INSPIRERENDE BLANDING

PRODUKTGUIDE

FORFRISKENDE BLANDING
Med en kombination af forfriskende
og rensende æteriske olier hjælper
dōTERRA Purify med at fjerne lugte
på en naturlig og sikker måde.
• Forfriskende aroma
• Indeholder rensende egenskaber
• Erstatter ubehagelige lugt og
renser luften

dōTERRA SERENITY™

SMART & SASSY™

10 ml roll-on

15 ml

15 ml

SKØNDHEDSBLANDING
En proprietær blanding af kraftigt
fornyende, sjældne æteriske olier
brugt gennem historien for deres
forskønnede fordele, dōTERRA
Salubelle er formuleret til at
beskytte og nære huden, samtidig
med at den reducerer bidragende
faktorer til aldringstegn.
• Hjælper med at holde huden ren,
klar og hydreret
• Hjælper til at reducerer forekomsten
af fine linjer og rynker
• Hjælper med at opretholde glattere,
mere strålende og ungdommelig hud

HVILENDE BLANDING

dōTERRA Serenity-blandingen er
designet til at give øjeblikkelig
afslapning ved hjælp af æteriske olier,
som er kendt for at berolige følelserne,
reducere spændinger og fremme en
afslappende søvn.
• Beroliger sanserne
• Reducerer spændingsfølelser
• Hjælper med at skabe et
afslappende sovemiljø

AKTIV BLANDING

Når det kombineres med motion og
sund kost, kan Smart & Sassy bruges
som led i en vægtkontrolplan.
• Højt indhold af limonene
• Hjælper med at styre sult
• Ikke vanddrivende, stimulant-fri,
og kalorie-fri

TERRASHIELD™

TERRASHIELD™ SPRAY

WHISPER™

15 ml

30 ml

5 ml

UDENDØRSBLANDING

UDENDØRSBLANDING

TerraShield er en kraftfuld, men
sikker formel, der kan bruges af alle
familiemedlemmer, udendørs og i
hele hjemmet.
• Fungerer som en effektiv barriere
• Beskytter mod miljøproblemer
• Beskytter mod indendørs og
udendørs trusler

TerraShield kombinerer æteriske olie,
kendt for deres udendørs beskyttende
egenskaber, for at skabe en naturlig
og effektiv olie til udendørs aktiviteter.

ZENDOCRINE™

ZENGEST™

15 ml

15 ml

GENSTARTENDE BLANDING
Zendocrine Genstartende Blanding
understøtter kroppens naturlige evne
til at slippe af med uønskede stoffer.
• Understøtter sund leverfunktion
• Rensende og afgiftende
• Støtter kroppens evne til at fjerne
uønskede stoffer

• Fungerer som en effektiv,
naturlig barriere
• Giver naturlig udendørsbeskyttelse
• Naturligt alternativ til kemiske sprays
og cremer

STØTTENDE BLANDING
Zengest er kendt som dōTERRAs
blanding til at berolige maven og
har ZenGest mange fordele for en
sund fordøjelse. De beroligende
egenskaber ved denne olie kan
medvirke til at lette de ubehagelige
virkninger af en urolig mave.
• Fremmer sund fordøjelse
• Beroliger lejlighedsvis ubehag
• Når den påføres på maven, beroliger
ZenGest ømhed og smerter
forbundet med en urolig mave.
Se side 19 for ZenGest Touch

BLANDING TIL KVINDER
Denne specialiserede blanding til
kvinder udsender en blød og
muskagtig aroma og skaber en
individualiseret duft, når den
påføres huden.
• Lokker og facinerer sanserne
• Giver en varmende, musk-aroma
• Kombinerer sig med individets kemi
for at skabe en personlig duft

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER

SALUBELLE™

dōTERRA TOUCH

TOUCH™ OILEBLANDINGER
At finde den rette balance imellem at beskytte følsom hud og samtidig give de fordele, der findes i æteriske olier, er ikke
kun et spørgsmål om videnskaben, men også om kunst. dōTERRA Touch har fundet den balance. dōTERRA Touch produkter
er ideelle til børn, voksne og især dem med følsom hud og gør påføring enkel med 10 ml roll-ons flasker. Du kan begynde
at drage fordel af æteriske olier med det samme, med disse færdige flasker. Nyd bekvemmeligheden og fordelene ved
dōTERRA Touch i dag.

dōTERRA AIR™

dōTERRA CHEER™

dōTERRA CONSOLE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH-BLANDING
dōTERRA Air Touch giver den perfekte
balance af dōTERRA Air-blandingen med
fraktioneret kokosolie, til at vedligeholde
følelser af let vejrtrækning og frie luftveje.

TOUCH-BLANDING

TOUCH-BLANDING

dōTERRA Cheer Touch kombinerer
fraktioneret kokosolie med solskin, frisk
duft af dōTERRA Cheer Opløftende
Blanding. Denne bekvemme og blide
roll-on kan påføres huden for at forbedre
følelsen af lykke og positivitet.

dōTERRA Console Touch fremmer følelser
af komfort og håb. Denne proprietære
blanding kombinerer den søde og
muskusagtige duft af dōTERRA Console
Trøstende Blanding med fraktioneret
kokosolie til blid påførsel.

• Fremmer følelser af optimisme
• Forbedrer humøret hele dagen
• Skaber en opløftende aroma
under massage

• Fremmer følelser af komfort
• Opfordrer til følelser af håb og positivitet
• Kombinerer frankincense, patchouli,
Ylang Ylang, labdanum, amyris,
sandeltræ, rose, osmanthus

DEEP BLUE™

dōTERRA FORGIVE™

FRANKINCENSE

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

• Giver en forfriskende damp
• Køler og beroliger huden
• Fremmer følelser af frie luftveje og
let vejrtrækning

TOUCH-BLANDING
Oplev fordelene ved vores proprietære
æteriske Deep Blue - olieblanding i en blid
formel, der er perfekt til børn og voksne.
• Forfriskende aroma
• Lindrer ømme muskler
• Hjælper med at lindre ømhed og
smerter under træning

TOUCH-BLANDING

dōTERRA Forgive Touch indeholder de
æteriske olier af træer og urter, der findes
i vores proprietære dōTERRA Forgiveblanding, sammen med fraktioneret
kokosolie til blid påførsel og er nem at
bruge. dōTERRA Forgive blev udviklet til
at hjælpe dig med at opdage den
befriende handling af at tilgive, glemme
og komme videre.

TOUCH-BLANDING
dōTERRA Frankincense Touch kan
påføres hurtigt og nemt i løbet af hele
dagen for at mærke dets dæmpende,
afbalancerende effekter.
• Beroliger irriteret hud
• Fremmer afslapning
• Beskytter mod miljøproblemer

• Fremmer følelser af komfort
• Opfordrer til følelser af håb og positivitet
• Skaber et beroligende miljø

HOPE™

TOUCH-BLANDING
10 ml roll-on

dōTERRA Hope Touch er en specifik
æterisk olieblanding, der kombinerer
bergamots friske duft med ylang ylang og
frankincense, og sødes lidt med den
varmende aroma af vaniljebønne absolute.
• Påfør håndled, nakke og pulspunkter for
en personlig duft
• Hav den i tasken og anvend den
gennem dagen for at løfte humøret
• Skaber et beroligende miljø
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PRODUKTGUIDE

JASMINE

LAVENDEL

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH-BLANDING

TOUCH-BLANDING

dōTERRA Jasmin hjælper ikke kun med at
reducere forekomsten af hudproblemer,
men løfter også og giver energi.

dōTERRA Lavendel Touch anvendes for
sin beroligende egenskaber og giver
beroligende komfort til huden,
samtidig med at man fremmer følelsen
af afslapning.

• Reducerer forekomsten af hudproblemer
• Kan bruges som personlig duft
• Løfter humøret

• Beroliger lejlighedsvise hudirritationer
• Kan bruges til madlavning for at
blødgøre citrussmag
• Beroligende aroma

NYT!

TOUCH-BLANDING
10 ml roll-on

Som en personlig duft giver Magnolia
Touch en opløftende og opfriskende
aroma. Tilføj den til din daglige rutine for at
hjælpe med at holde huden ren og fugtig.
• Kombinér den med bergamotte eller
ylang ylang til udvortes brug for at
fremme sund hud
• Rul på under fødderne for at fremme
følelser af ro og afslapning

MELALEUCA

dōTERRA MOTIVATE™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH-BLANDING
Den perfekte balance af æteriske olie fra
melaleuca og fraktioneret kokosolie er
blevet kombineret i dōTERRA Melaleuca
Touch, hvilket gør den ideel til brug på
blid og følsom hud.

TOUCH-BLANDING

Udskift negative følelser med følelsen af
selvtillid og mod med dōTERRA
Motivates unikke blanding af æteriske
olier af mynte og citrus.
• Reducerer spændingsfølelser
• Skaber en opløftende aroma

• Kendt for sin rensende og foryngende
virkning på huden
• Gør at neglene ser sunde og stærke ud
• Beroliger hudirritation

• Giver en dæmpende, afbalanceret
effekt på følelser

NEROLI

ON GUARD™

OREGANO

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH-BLANDING

TOUCH-BLANDING

dōTERRA Neroli Touch, beroligende på
huden, er specielt formuleret med
fraktioneret kokosolie, for at give en
positiv beroligende oplevelse når den
påføres huden.

Nyd den unikke aroma og de kraftfulde
fordele ved dōTERRA On Guard æteriske
olieblanding i en bekvem roll-on påførsel.
• Støtter immunsystemets
naturlige funktioner
• Naturligt rensende produkt

TOUCH-BLANDING
dōTERRA Oregano Touch giver en blid
mulighed for til modtage de berømte
fordele ved æterisk olie fra Oregano,
for dem med følsom hud.

• Giver energi og opløfter

• Kan måske hjælpe med at
støtte immunforsvaret
• Reducerer forekomsten af pletter i huden

dōTERRA PASSION™

dōTERRA PEACE™

PEPPERMINT

10 ml roll-on

10 ml roll-on

10 ml roll-on

• Fremmer et positivt humør
• Beroliger huden
• Tilskynder afslapning

TOUCH-BLANDING

dōTERRA Passion Touch kombinerer
fraktioneret kokosolie med krydderi- og
urteblandingen fra dōTERRA Passion, for
at hjælpe dig med at genoplive
spændingen i dit liv.
• Kombinerer fraktioneret kokosolie,
kardemomme, kanelbark, ingefær, nellike,
sandeltræ, jasmin, vanilje og damiana
• Antænder følelser af spænding,
lidenskab og glæde
• Krydret, varm aroma

TOUCH-BLANDING

dōTERRA TOUCH

MAGNOLIA

• Rensning og oprensende middel

TOUCH-BLANDING

I dagens tempofyldt samfund, er det
nemt at føle sig angst, overvældet, og
bange–uanset din alder. Brug dōTERRA
Peace Touch-blanding til at fremme
følelser af tilfredshed, fatning og
beroligelse, når du overvældes af
ængstelige følelser.

dōTERRA Pebermynte Touch kan bruges
når som helst, hvor som helst for et
hurtigt boost af energi, og for at opleve
dens rensende, kølende aroma.

• Fremmer følelser af fred, selvtillid
og tilfredshed
• Sød, pebermynteagtig aroma

• Fremmer en følelse af fokus

• Hjælper til at reducere spændingsfølelser
• Løfter humøret

• Hjælper med at lindre

spændingshovedpine

ROSE

ZENGEST™

10 ml roll-on

10 ml roll-on

TOUCH-BLANDING

TOUCH-BLANDING

Ved hjælp af de kraftfulde fordele ved
Rose æterisk olie i en bekvem roll-on, kan
dōTERRA Rose Touch anvendes hele
dagen, til, at løfte dit humør, eller som en
del af din daglige hudpleje for at fremme
et sundt udseende.

ZenGest er kendt som blanding til at
berolige maven og har mange fordele for
fordøjelsessundhed. De beroligende
egenskaber ved denne olieblanding kan
medvirke til at lette de ubehagelige
virkninger af en urolig mave.

• Følelsesmæssigt opløftende
• Balancerer fugtniveauer i huden

• Beroliger lejlighedsvise mavegener
• Fremmer sund fordøjelse
• Påføres huden, for at forhindre køresyge
under lange bilrutter

• Fremmer en jævn hudtone og sund teint
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KITS OG KOLLEKTIONER

KITS & KOLLEKTIONER
dōTERRA har skabt et udvalg af æteriske olie-kits og kollektioner, designet til at give optimal wellness til alle husstande.
Hvert kit indeholder omhyggeligt udvalgte olier forsigtigt destilleret fra planter, der dyrkes og høstes for at opfylde
dōTERRAs strenge standarder for renhed og potentiale. Nyd de målrettede fordele ved dine yndlingsaromaer og
blandinger i en bæredygtig indpakning.

FAMILY ESSENTIALS KIT

TOPSÆLGER

Denne samling af 10 plejende æteriske olier og blandinger tilbyder dig
det, du har brug for, for at pleje din families daglige sundhedsbehov med
enkle og sikre metoder indeholdende æteriske olier.
• Ti 5 ml flasker med æteriske olier og blandinger
Lavendel
Oregano
ZenGest™
Citron
Frankincense
On Guard™
Pebermynte
Deep Blue™
Melaleuca
dōTERRA AIR™

Indeholder ni af vores mest populære æteriske olier (lavendel,
pebermynte, frankincense, melaleuca, ZenGest, dōTERRA Air, On Guard,
oregano og Deep Blue) er vores dōTERRA Touch Kit et bekvemt køb for
at understøtte hele familiens behov.

• Ni 10 ml roll-ons med æteriske olier og blandinger
Lavendel
Melaleuca
On Guard™
Peppermint
ZenGest™
Oregano
Frankincense
dōTERRA AIR™
Deep Blue™

KITS OG KOLLEKTIONER

dōTERRA TOUCH™ KIT

dōTERRA EMOTIONAL AROMATHERAPY™
SYSTEM TOPSÆLGER
dōTERRA Emotional Aromatherapy System indeholder seks unikke
æteriske olieblandinger, der er blevet omhyggeligt formuleret for at give
målrettede følelsesmæssige sundhedsfordele. Hver fine blanding
indeholder rene æteriske olier, der kan anvendes aromatisk eller på
huden for at hjælpe med at balancere og løfte dine skiftende stemninger.
Bare nogle få dråber af disse naturligt komplekse, duftende blandinger
kan fremkalde dybe følelsesmæssige reaktioner for at hjælpe dig med
give slip på byrder, finde trøst og opmuntring, eller inspirere dig til at
drømme idenskabeligt igen.

• Seks 5 ml flasker med æteriske olier og blandinger
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

dōTERRA ESSENTIAL AROMATICS® TOUCH KIT
Kollektionen dōTERRA Essential Aromatics Touch indeholder seks
unikke æteriske olieblandinger, kombineret med fraktioneret kokosolie i
10 ml roll-ons til praktisk og blid påføring. Disse proprietære blandinger
giver målrettede følelsesmæssige sundhedsfordele for hele familien, og
kan anvendes hver dag på bestemte steder på kroppen og hjælper med
at balancere og opløfte dit skiftende humør.

• Seks 10 ml roll-on-flasker med æteriske olie blandinger.
dōTERRA Motivate™
dōTERRA Cheer™

dōTERRA Passion™
dōTERRA Forgive™

dōTERRA Console™
dōTERRA Peace™

dōTERRA YOGA-COLLECTION
En eksklusiv trio af CPTG™-æteriske olieblandinger designet af dōTERRA
til yogien du har i dig. dōTERRA Anchor, dōTERRA Align, og dōTERRA
Arise er de perfekte blandinger til at forbedre dit liv og yogaøvelser.
Disse blandinger giver aromaer til at stabilisere, centrere og oplyse din
ånd gennem hvert åndedrag, mens du styrker og strækker din krop.

• Tre 5 ml flasker
dōTERRA Anchor

dōTERRA Align

dōTERRA Arise
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BØRNEKOLLEKTION

dōTERRA™

BØRNEKOLLEKTION
Hvad enten du er erfaren behandler eller nybegynder inden for æteriske olier, er dōTERRA Børnekollektion den
komplette og klargjorte værktøjskasse med æteriske olier til hele kroppen, designet til at styrke omsorgspersoner
til at tage sikker hånd om de smås velvære.
Disse æteriske olieblandinger er sammensat særligt til sind, krop og følelser under udvikling og byder på unikke
kombinationer, som er terapeutisk balanceret til at give kraftfulde fordele, samtidig med at de er
milde mod sart hud.

dōTERRA BØRNEKOLLEKTION

NYT!

Kittet indeholder:
• Seks 10 ml roll-on-flasker med æteriske olier og blandinger
Brave™
Rescuer™
Stronger™
Calmer™
Steady™
Thinker™
• Seks silikonehylstre med karabiner
• Instruerende huskekort
• Beholder til at bære med karabiner

BRAVE™

NYT!

MODGIVENDE BLANDING
10 ml roll-on

Med en lys og varm aroma er Brave den
perfekte blanding til at kvikke dig op og
styrke dig selv, når du føler dig umotiveret.
• Indeholder vild appelsin, amyris,
osmanthus og kanel kombineret med
fraktioneret kokosolie
• Brug Brave Modgivende Blanding
hele dagen for at opmuntre følelser
af overbevisning
• Brug Brave inden nye og anderledes
situationer for at fremme følelser af
mod og tillid
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PRODUKTGUIDE

CALMER™

NYT!

RESCUER™

NYT!

AFSLAPPENDE BLANDING

LINDRENDE BLANDING

10 ml roll-on

10 ml roll-on

Calmer Afslappende Blanding fremmer
en rolig atmosfære, hvilket gør
sengetiden til en fredfyldt og
velkommen oplevelse.

Efter løb, hop og leg kan du smøre
Rescuer på dine ben, fødder eller ryg
for at lindre din aktive krop.

• Indeholder lavendel, cananga, buddha
wood og romersk kamille kombineret
med fraktioneret kokosolie
• Prøv at rulle den på håndled, i nakken
eller under fødderne ved sengetid
• Hjælper med at berolige rastløshed og
fremmer et positivt og afslappet humør

• Indeholder copaiba, lavendel, grøn
mynte og tandved kombineret med
fraktioneret kokosolie
• Masser på enten trætte ben eller ben
med vokseværk for at reducere
følelser af spænding
• Giver trøstende og beroligende lettelser

BØRNEKOLLEKTION

STEADY™

NYT!

BEROLIGENDE BLANDING
10 ml roll-on

Steady er en fantastisk blanding, som
kan bruges hver dag og er opløftende og
lindrende for huden.
• Indeholder amyris, balsam-gran,
koriander og magnolie kombineret med
fraktioneret kokosolie
• Brug Steady for at fremme følelser af
ro i løbet af dagen
• Påfør i nakken eller under fødderne for
at booste følelsen af balance

STRONGER™

NYT!

BESKYTTENDE BLANDING
10 ml roll-on

Brug Stronger i nakken eller under dine
fødder for et ekstra boost eller til
beskyttelse, når du ikke føler
dig på toppen.
• Indeholder cedertræ, litsia, frankincense
og rosenekstrakt kombineret med
fraktioneret kokosolie
• Fornyende for huden; bruges dagligt til
at fremme følelser af velvære
• Beroliger lejlighedsvise hudirritationer

THINKER™

NYT!

FOKUSERENDE BLANDING
10 ml roll-on

Når det er tid til at være kreativ og
fokusere, så brug Thinker til at støtte
dit sind og fremme læring.
• Indeholder vetiver, klementin,
pebermynte og rosmarin kombineret
med fraktioneret kokosolie
• Hav den ved hånden, når du har brug for
at holde fokus og gøre opgaven færdig
• Rul på håndled eller på hænderne, træk
vejret dybt for at fremme en følelse af
klarhed og årvågenhed
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AROMATOUCH TEKNIK

Hvad er

AROMATOUCH TECHNIQUE™?
dōTERRA AromaTouch Technique er en simpel trin-for-trin metode til at anvende de CPTG- testede æteriske olier
på huden, for at give en dyb samlet wellness oplevelse.
AromaTouch Technique Kit indeholder 5 ml flasker dōTERRA Balance™ beroligende blanding, lavendel,
melaleuca, On Guard™ æterisk olieblanding, AromaTouch™ massageblanding, Deep Blue™ lindrende
blanding, vild appelsin, pebermynte og en flaske fraktioneret kokosolie. AromaTouch Teknik repræsenterer
en spændende ny æra af anvendelse og fordele ved æteriske olier, som er lige så overbevisende for
nybegyndere som for autoriserede fagfolk.

"Jeg elsker at dele og undervise i AromaTouch Technique. Alle er overraskede over, hvor dybt
afslappede de føler sig i slutningen af behandlingen. Det er også en bonus, at mens du giver olierne,
modtager du dem også.”
Becky B., Northampton, Storbritannien

AROMATOUCH TEKNIK

™

AROMATOUCH TECHNIQUE™ KIT
Forøg fordelene ved CPTG™ æteriske olier ved at indarbejde
AromaTouch Teknik i din sunde livsstilsfilosofi. Dette kit
indeholder 5 ml flasker af de otte CPTG-olier, der anvendes i
AromaTouch Technique, samt AromaTouch Techniquepræsentationsboksen. Du modtager også dōTERRA
Fraktioneret Kokosolie, når du køber dette kit.

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4
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DUFTSPREDERE

DIFFUSERE (OLIEFORSTØVERE)
dōTERRA's olieforstøvere er designet til at give dig optimal afslapning og terapeutiske fordele. De er brugervenlige
og sundhedsfremmende enheder til din familie og dit hjem. Omdan ethvert rum til et fredfyldt, opløftende miljø ved
at sprede dine yndlings-CPTG™ æteriske olier.

DUFTSPREDERE

PETAL 2.0 DIFFUSER
(OLIEFORSTØVER) NYT!
dōTERRA Petal Diffuser (olieforstøver) er en lille,
brugervenlig forstøver, der giver en række fordele. Denne
bekvemme forstøver er stabil, let og nem at bruge.
• 2 og 6 timers kontinuerlig og 12 timers afbrudt (5 minutter
tændt, 5 minutter slukket) indstillinger af forstøver
• Valgfrit LED-lys
• Ultrafin tåge når op til 33 m2

dōTERRA LUMO DIFFUSER
(OLIEFORSTØVER)
Du kan omdanne ethvert rum til et fredfyldt eller
opløftende miljø ved at sprede CPTG™ æteriske olier med
en specialdesignet, natur inspireret ultralyds-diffuser.
• Syv lysfarveindstillinger
• Tilpasset output–2 eller 5 timer kontinuerlig, 10 timer
med afbrydelser (4 minutter på/4 minutter slukket)
• Dækker op til 50 m2

LOTUS DIFFUSER (OLIEFORSTØVER)
Lotus Diffuser er moderne og elegant og frigiver hurtigt fordelene
ved æteriske olier fra dōTERRA™ i luften.
• 1-, 2-, og 3-timers-indstillinger
• Dækker op til 30 m2
• Er dekorativ i ethvert hjem eller kontor
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ÆTERISKE ANVENDELSER

ANVENDELSE AF ÆTERISKE OLIER
Fordelene ved CPTG™-æteriske olier kan realiseres gennem flere leveringsmetoder: Aromatisk, udvortes og indvortes.
dōTERRA hjælper med de forskellige muligheder for brug af æteriske olier i deres forskellige former, ved at tilbyde
kvalitetsprodukter, der følger traditionelle anvendelser, samt mere teknologisk avancerede anvendelser med den
nyeste type diffusere. Ved brug af en række forskellige påførelsesmetoder kan hver olie tilbyde en unik og spændende
oplevelse. Sørg for at følge brugsanbefalinger for sikker anvendelse.

VEGGIE CAPS (KAPSLER)
160 kapsler

Tilpas dit æteriske olie tilsætningsregime
med vegetariske kapsler, som absorberes
hurtigt og nemt.
• Fri for konserveringsmidler, gelatine,
hvede, sukker, stivelse, mejeriprodukter
og animalske produkter
• Fremstillet af inaktive vegetabilske
ingredienser
LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

FRACTIONATED COCONUT OIL
(FRAKTIONERET KOKOSOLIE)

dōTERRA™ SPA
HAND- AND BODY LOTION

Idéel i kombination med æteriske olier til
udvortes brug.

Forkæl din hud med dōTERRA Spa Hånd- &
Kropscreme - en let formel, som ikke fedter og
indeholder jojoba- og macadamiafrøolier, murumuruog cupuassufrøsmør samt nærende planteekstrakter.

115 ml

• Blødgørende
• Helt opløselig med alle æteriske olier;
lugtfri, farveløs og ikke-farvende

200 ml

• Bland nemt med din foretrukne æteriske olie til en
tilpasset aromatisk oplevelse
• Solsikke- og macadamiafrøolier er kendt for deres
usædvanlige fugtighedsegenskaber og evne til at
bevare fugten i huden

dōTERRA ™ SPA
HAND- AND BODY LOTION 3-PACK
tre 200 ml tuber

dōTERRA er fri for de skadelige ingredienser, der findes i mange mainstream-produkter, og hjælper brugerne med

ÆTERISKE ANVENDELSE

PERSONLIG PLEJE
at løse almindelige problemer, samtidig med at de får en personlig kropsoplevelse gennem brug af æteriske olier.
Hvert dōTERRA produkt sigter mod at nære huden, hvilket gør det nemt for brugerne at nå deres mål.

NATURAL DEODORANT
50 g

dōTERRA Naturlig Deodorant er en
naturlig formel tilsat æteriske olier fra
cypresse, melaleuca, cedertræ og
bergamot. Disse kraftfulde æteriske olier
hæmmer lugten af armsved og efterlader
en frisk, ren duft. dōTERRA Naturlig
Deodorant er en sikker, naturlig mulighed
for at forhindre lugt hele dagen og kan
bruges af både mænd og kvinder.
• Bivoks giver en beskyttende barriere,
samtidig med at huden kan ånde, og
bidrager til produktets glatte påførsel
• Kokosolie indeholder fedtsyrer, der er
kendt for dens nærende egenskaber og
evne til at holde huden glat og sund

CORRECT-X™
ESSENTIAL OINTMENT
15 ml

Correct-X er en salve, der hjælper med
forskellige hudtilstande. Denne
multifunktionelle salve laver en
fugtbarriere, som hjælper med at
beskytte mod yderligere skader
samtidig med at den beroliger og
fugter huden. Denne salve, som ikke
indeholder petroleum og
konserveringsmidler, absorberes
hurtigt, er blid og ikke-irriterende,
hvilket gør den ideel til sensitiv hud.
• Sikker og let at bruge
• Indeholder CPTG-æteriske olier fra
frankincense, evighedsblomst,
melaleuca, cedertræ og lavendel
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dōTERRA AIR™ PRODUKTER
Dyb vejrtrækning er rensning, frigørende og forfriskende. Det løfter vores sind og giver vores krop energi. Det er livs-essensen
og rsikringen om vitalitet. Den bemærkelsesværdige blanding af æteriske olier, der findes i dōTERRA Air-blandingen, bevarer
følelsen af frie luftveje og nem vejrtrækning, især når vejrtrækningen udfordres af sæsonbetinget allergier. Nu med nem
påføring med dōTERRA Air Vapor Stick, så du hurtigt kan nyde fordelene ved denne kraftfulde blanding, når som helst og
hvor som helst.

dōTERRA AIR™ PRODUKTER

dōTERRA AIR™

ÆTERISK OLIEBLANDING
15 ml

dōTERRA Air, udvidet med de kraftfulde fordele ved
kardemomme, er en bemærkelsesværdig blanding af
æteriske olier, der giver en kølende, forfriskende aroma.
• Forener de æteriske olier laurbærblad,
pebermynte, eukalyptus, melaleuca, citron,
ravensara, og kardemomme
• Kan hjælpe med at minimere virkningerne af
sæsonmæssige allergier
• Fremmer en afslappende søvn

dōTERRA AIR™ DROPS

dōTERRA AIR™ STICK

Fordelene ved udvalgte CPTG™ æteriske olier fra
dōTERRA Air-blandingen findes i denne behagelige
og lækre sugetablet.

Nyd denne behagelige, hurtigt absorberende, og glatte
dōTERRA Air Stick. Denne unikke leveringsmetode af
dōTERRA Air æteriske olieblanding kan bruges når som
helst og hvor som helst.

30 dråber

• Proprietær blanding der omfatter citron, pebermynte,
eukalyptus, timian, melissa og kardemomme
• Vedligeholder frie luftveje og vejrtrækning
• Understøtter overordnet åndedrætsmæssig sundhed

12,5 g

• Giver en forfriskende aroma
• Giver en kølende og beroligende effekt
• Hyppigt brugt til at lette ubehagelige symptomer
forbundet med belastning af bihulerne
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DEEP BLUE-PRODUKTER

DEEP BLUE™ PRODUKTER
Den beroligende kombination af CPTG Certified Pure Tested Grade™ æteriske olier af vintergrøn, kamfer, pebermynte,
ylang ylang, evighedsblomst, blå rejnfan, blå kamille og osmanthus er i den proprietære blanding dōTERRA™ Deep
Blue. Deep Blue giver beroligende effekter og målrettede fordele- tilgængelige som creme, roll-on og supplement.

DEEP BLUE-PRODUKTER

DEEP BLUE™ RUB

BEROLIGENDE CREME
120 ml

Deep Blue Rub er tilsat Deep Blue Lindrende Blanding og
er en favorit blandt atleter.
• Formuleret med Deep Blue proprietære blanding af
æteriske olier og andre stærke ingredienser
• Køler og varmer problemområder
• Blandet i en base af fugtgivende, blødgørende midler,
der gør din hud blød og ikke fedtet

DEEP BLUE™ RUB SAMPLES
ti 2 ml prøver

Modtag de målrettede fordele ved dōTERRA Deep Blue
Rub i en praktisk 10-samples i en karton. Nyd at dele dens
beroligende kraft ved sportsbegivenheder, i
ffitnesscenteret eller på farten.
• Formuleret med Deep Blue Lindrende Blanding
• Nem at dele og bekvem at tage med på farten

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX
POLYFENOLKOMPLEKS
60 vegetabilske kapsler

Nu har Deep Blue et kosttilskud, der indeholder
kraftige polyfenoler.
• Indeholder patentanmeldt formel med
boswellia-ekstrakt
• Indeholder proprietære, standardiserede ekstrakter af
ingefær, curcumin, resveratrol og andre polyfenoler til at
berolige og lindre

DEEP BLUE™

TOPSÆLGER

LINDRENDE BLANDING
5 ml | 10 ml roll-on

Deep Blue, en synergistisk blanding af æteriske olier
fra CPTG™, giver en varm, prikkende følelse når den
påføres huden.
• Indeholder æteriske olier fra vintergrøn, kamfer,
pebermynte, blå rejnfan, tysk kamille, ylang ylang,
evighedsblomst og osmanthus
• Påfør som en del af en beroligende massage
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dōTERRA SERENITY™ PRODUKTER
I dagens tempofyldte samfund oplever vi alle lejlighedsvis søvnløshed, og kun få af os får de anbefalede otte eller flere
timers søvn hver nat. Når de bruges sammen, giver dōTERRA Serenity Gelkapsler og dōTERRA Serenity hvilende blanding
en naturlig og sikker løsning til personer, der lejlighedsvis har svært ved at falde i søvn og blive ved med at sove. Formuleret
med æteriske olier, kendt for deres evne til at berolige sind og krop, fungerer denne kraftfulde duo til at fremme en
afslappende og tilfredsstillende nattesøvn.

dōTERRA SERENITY-PRODUKTER

dōTERRA SERENITY™

dōTERRA SERENITY™ SOFTGELS

15 ml

60 vegetariske gelkapsler

HVILENDE BLANDING

dōTERRA Serenity beroliger følelser og skaber en følelse af
fred og velvære.
• Indeholder lavendel, cedertræ, ho wood, ylang ylang, merian,
romersk kamille, vetiver, vaniljeekstrakt, hawaiiansk sandeltræ
• Fremmer følelsen af afslapning og et afslappende sovemiljø
• Skaber et perfekt tilflugtssted med sin beroligende fornyende duft

HVILENDE BLANDING

dōTERRA Serenity er en unik blanding af æterisk olie fra
lavendel, L-Theanine og botaniske ekstrakter. L-Theanin, en
naturlig bestanddel af te, er en ikke-diætisk aminosyre, der
fremmer afslapning. Kombineret med lavendelens beroligende
egenskaber er dōTERRA Serenity et naturligt alternativ til
andre kosttilskud af sin art.
• Fremmer afslapning uden de hårde bivirkninger fra
kunstige søvnhjælpemidler
• En gelkapsel 30 minutter før sengetid kan hjælpe med en
mere afslappet nattesøvn

SERENITY COMBO PACK
15 ml flaske og 1 flaske gelkapsler

35

ON GUARD-PRODUKTER

ON GUARD™ PRODUKTER
On Guard er en af de mest populære og alsidige dōTERRA™ CPTG Certified Pure Tested Grade™ æteriske
olieblandinger. Den proprietære kombination af æteriske olier fra vild appelsin, nellike, kanel, eukalyptus og
rosmarin er en aktiv komponent i en første forsvarslinje for dit hjem og krop. On Guard-blandingen er blevet
integreret i en række dōTERRA-produkter, for at give forskellige måder at bruge dens kraftfulde fordele på.

ON GUARD™
MUNDSKYL NYT!
473 ml

De kraftfulde fordele fra den proprietære
CPTG™ -mærkede æteriske olieblanding af
vild appelsin, nellike, kanel, eukalyptus,
rosmarin og myrra kombineret med andre
naturlige ingredienser fremmer støtte til
en sund mund.
• Den varemærkebeskyttede æteriske
olieblanding dōTERRA On Guard består
af vild appelsin, nellike, kanel, eukalyptus
og rosmarin og renser og lindrer munden
• Miswak-ekstrakt hjælper med at
vedligeholde rene tænder ved at reducere
forekomsten af plak
• Brug dōTERRA On Guard Mundskyl efter
måltider til at opfriske ånden og et friskt smil
• Brug dōTERRA On Guard Mundskyl til at
fremme sunde tænder og tandkød

ON GUARD™
RENGØRENDE SPRAY
TIL HÆNDERNE NYT!
27 ml

dōTERRA On Guard Rengørende Spray rengør
hænderne med sin rensende effekt på huden
gennem en utrolig fin hurtigtørrende
forstøvning. Dette er en praktisk forstøver,
perfekt til rejser, i skolen, på arbejdet og til
familier på farten.
• Tilført fugtgivende æbleekstrakt
• Den æteriske olieblanding dōTERRA On
Guard er en forfriskende aroma af
krydret citrus
• Spray den på flyets armlæn og bakke
borde, når du rejser
• Forstøv den på yoga måtter og andre fitness
udstyr for at rense overfladen før brug

ON GUARD-PRODUKTER

ON GUARD™ PROTECTING
THROAT DROPS

ON GUARD™

30 dråber

15 ml

Nyd behageligheden af disse halsdrops
med fantastisk smag.

Med sin unikke aroma tilbyder On Guard et
duftende, naturligt og effektivt alternativ til
syntetiske muligheder.

• Hjælper med at berolige og lindre lejlighedsvis
tør og ru hals
• Indeholder dōTERRA On Guard Æterisk
Olie-blanding
• Formuleret med naturlig organisk rørsukker og
sirup af brune ris

TOPSÆLGER

ÆTERISK OLIEBLANDING

ON GUARD™
CLEANER CONCENTRATE

ON GUARD™ LAUNDRY DETERGENT
947 ml

On Guard flydende vaskemiddel er et naturligt
baseret, stærkt koncentreret 6X-vaskemiddel, der
udnytter kraften i On Guard Æterisk Olie-blanding
og naturlige enzymer for at få utroligt rent tøj.
• Indeholder 10 ml On Guard æterisk olie
• Sikker for miljøet og hele familien
• Rækker til 64 almindelige vaske

355 ml

ON GUARD™ TOOTHPASTE
(TANDPASTA)
113 g

Rens tænder med den ekstra fordel, som On Guard
blanding af æterisk olie har.
• Fluorfri formulering
• Unik kanel-mynte smag blandet med xylitol for
frisk og ren ånde og tandbørste

ON GUARD™
TOOTHPASTE SAMPLES
ti prøver, 2 g hver

ON GUARD™+ SOFTGELS
60 vegetariske gelkapsler

On Guard+ Gelkapsler kombinere den proprietære
blanding af dōTERRA On Guard æterisk olie med
æteriske olier fra sort peber, oregano og melissa.

Som det ideelle rengøringsmiddel er On Guard
Rengøringskoncentrat beriget med On Guard
Æterisk Olieblanding.
• Indeholder en biologisk nedbrydelig formel, der
passer perfekt til hele familien
• Kombinerer plantebaserede derivater med On
Guard æterisk olieblanding

ON GUARD™ BEADLETS
125 små perler

On Guard Perler er en let, smagfuld måde at
understøtte dit immunsystems naturligt
forekommende forsvar. Vild appelsin, nellike, kanel,
eukalyptus og rosmarin blandes i bittesmå
vegetabilske perler, der opløses i munden.
• En nem måde at opnå de unikke fordele ved On
Guard Æterisk Olieblanding
• Forfrisker ånden

ON GUARD™ FOAMING HAND
WASH (HÅNDSÆBE)
473 ml

Hold dine hænder rene med kraften i On Guard
Æterisk Olieblanding.
• 473 ml flaske, der fylder 237 ml skumdispensere
• Formuleret med den unikke dōTERRA On Guard
æteriske olieblanding

ON GUARD™ FOAMING HAND
WASH WITH 2 DISPENSERS
473 ml håndsæbe, 2 dispensere

SINGLE REFILL (GENOPFYLDNING)
473 ml håndsæbe

TWIN PACK REFILL
(GENOPFYLDNING)
2 x 473 ml håndsæbe473 ml hand wash

TWIN PACK REFILL
two 473 ml hand wash
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HUDPLEJE

Sund, strålende hud med

dōTERRA VERÁGE™
Veráge er et eksklusivt system af naturlige hudplejeprodukter, der nærer og fugter huden og reducerer de synlige
tegn på aldring. Den avancerede planteteknologi, der anvendes i Veráge, fremmer forekomsten af en optimal
lipidbalance - den samme balance findes i sund og ungdommelig hud. Hvert produkt er sammensat af ægte gaver
fra jorden: Nærende planteekstrakter, rene og kraftige CPTG™ æteriske olier og udvalgte naturlige ingredienser.
dōTERRA Veráge Hudpleje-kollektion giver naturlige resultater, du kan se og føle.

HUDPLEJE

VERÁGE™ CLEANSER

KLINISK BEVISTE FORDELE AF INGREDIENSERNE I VERÁGE

Sund, glat hud begynder med Veráge Ansigtsrens.
Denne naturlige gelrensning renser huden og giver et
friskt, ungdommeligt udseende.

• Glatter hudens struktur

60 ml

• Tilsat CPTG™-æteriske olier af vild appelsin,
melaleuca og basilikum til forsigtigt at rense og
løfte urenheder væk
• Opliver og renser huden, mens naturlige
blødgørende midler nærer og fugter

• Reducerer forekomsten af rynker
• Minimerer forekomsten af mekaniske folder.
• Minimerer udseendet af porer
• Forbedrer teinten

VERÁGE™ TONER
50 ml

Veráge Toner kombinerer CPTG™ æteriske olier med
nærende planteekstrakter, for at fremme udseendet
af opstrammet, tonet og glat hud - når som helst og
hvor som helst. Denne fugtgivende toner forstærker
og genopfrisker huden samtidig med at den
forfrisker sanserne og giver et energibesparende
boost og en strålende hud.
• CPTG-æteriske olier fra Ylang Ylang, palmarosa,
cypres og koriander toner og afbalancerer huden
• Nærende planteekstrakter giver målrettet fugt
og toning for at hjælpe huden med at se så
godt som muligt ud
• Nem at påføre med sprayfunktion

VERÁGE™ IMMORTELLE
HYDRATING SERUM WITH
HELICHRYSUM
15 ml

Oplev de foryngende virkninger af Veráge
Fugtighedsserum med evighedsblomst. Denne
kraftfulde formel kombinerer CPTG-æteriske olier
med planteekstrakter for glattere og mere
ungdommelig hud.
• Udnytter CPTG-æteriske olier fundet i den
populære dōTERRA Salubelle-blanding til
strålende hud
• Giver optimal lipidbalance til glattere og mere
ungdommelig hud

VERÁGE™ MOISTURIZER
30 ml

Veráge Fugtighedscreme kombinerer CPTG-æteriske
olier med planteekstrakter til naturlig fugttilførsel og
hudpleje. Denne lette, fedtfri fugtighedscreme
absorberer hurtigt, men hydrerer dybt, hvilket
reducerer forekomsten af fine linjer og rynker til en
glat, jævn teint.
• Formuleret med CPTG æteriske olier af enebær,
jasmin, havtornbær og geranium–alle kendt for
at revitalisere huden
• Bruger naturlige ingredienser til at give huden
fugt, hvilket reducerer forekomsten af fine linjer
og rynker

VERÁGE™ SKIN CARE
COLLECTION (HUDPLEJESERIE)
En kollektion der samler Veráge Ansigtsrens, Toner,
Fugtighedsserum med evighedsblomst og
Fugtighedscreme for en smuk, sund hud.
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HUDPLEJE

dōTERRA ÆTERISK HUDPLEJE
dōTERRA Æterisk Hudpleje er en serie af hudplejeprodukter, der er designet til at din hud føles og ser ung, sund og smuk
ud, ved at maksimere den naturlige effekt af nøje udvalgte CPTG Certified Pure Tested Grade™ æteriske olier, kombineret
med avancerede ingrediens-teknologier og naturlige ekstrakter i hvert produkt. Angrib de synlige tegn på aldring og
forhindr fremtidige tegn på aldring med dōTERRA Æterisk Hudpleje.

FACIAL CLEANSER

INVIGORATING SCRUB

TIGHTENING SERUM

dōTERRA Ansigtsrens indeholder CPTG™
æteriske olier fra melaleuca og pebermynte,
kendt for deres evne til at rense og tone hud og
støtte en sund teint. Naturlige rensemidler fra
Yucca-rodekstrakt og Soapbark-ekstrakt vasker
forsigtigt urenheder væk, og efterlader en hud
som ren, frisk og glat ud.

Oplev frisk fornyet hud med dōTERRA
Forfriskende Scrub. CPTG™ æteriske olier fra
grapefrugt og pebermynte gør eksfoliering en
forfriskende, aromatisk oplevelse, mens
jojoba-estere polerer din hud. Botaniske
elementer af mandarinekstrakt, jasminekstrakt
samt ekstrakt af planten ”stor burre ” toner,
glatter og fugter hud.

dōTERRA Opstrammende Serum, som
indeholder CPTG™ æteriske olier af
frankincense, hawaiiansk sandeltræ og myrra,
er videnskabeligt formuleret, til at reducere
forekomsten af fine linjer og rynker, og
hjælper med at holde huden fugtig. Naturlige
ekstrakter og gummi kombineret med kraftige
ingredienser for en fastere, yngre hud.

118 ml

70 g

30 ml

HUDPLEJE

HYDRATING CREAM

ANTI-AGING EYE CREAM

SALUBELLE BEAUTY BLEND

Den intensive fugt, din hud har ventet på.
dōTERRA Fugtgivende Creme er fyldt med
blødgørende ingredienser og probiotika, for at
give intensiv hydrering og næring til huden,
hvilket reducerer forekomsten af fine linjer og
rynker, og hjælper med hudbarriere-fornyelse
til smidigere, yngre hud. Den rige formel giver
en øjeblikkelig udbrud af aktiv fugt uden at
efterlade en olieagtig rest. Nøje udvalgte
ingredienser er designet til at forynge
udseendet af moden hud, samt at reducere de
synlige tegn på aldring på grund af både
naturlige og miljømæssige årsager. Probiotika
nærer hudens naturlige biom, og hjælper med
at genoprette hudens naturlige sundhed og
skønhed. Perfekt til dag eller nat brug.

dōTERRA Anti-Aging Øjencreme kombinerer
klinisk dokumenterede ingredienser med
CPTG™ æteriske olier fra frankincense, Ylang
Ylang og blå rejnfan, for at bekæmpe tegn på
aldring omkring det følsomme øjenområde,
hvilket bidrager til at reducere forekomsten af
fine linjer og rynker over tid. Denne innovative
formel fugter, reducerer forekomsten af mørke
cirkler og forbedrer hudens fasthed og tone.
Bakuchiol er en plantebaseret ingrediens, der
hjælper til at reducerer forekomsten af fine
linjer og rynker, og beskytter huden mod
fremtidige tegn på aldring. Den unikke
stålkugle-applikator køler og beroliger huden
under øjet, hvilket reducerer forekomsten af
hævelser og mørke cirkler, mens du forsigtigt
påfører creme på målrettede områder.

En proprietær blanding af sjældne æteriske
olier, der er blevet anvendt op gennem
historien for deres forskønnede fordele.
dōTERRA Salubelle Skøndhedsblanding er
formuleret for at beskytte og nære huden.
Denne æteriske olieblanding af frankincense,
sandeltræ, lavendel, myrra, evighedsblomst og
rose hjælper med at opretholde en glattere,
mere strålende og ungdommelig hud.

48 g

15 ml

10 ml roll-on

• Reducerer forekomsten af fine linjer og rynker
• Hjælper med at reducere forekomsten af
aldrende hud

BRIGHTENING GEL

ANTI-AGING MOISTURIZER

PORE REDUCING TONER

CPTG™ æteriske olier af FCF Bergamotte,
Enebær og Melisse, kombinere med naturlige
ekstrakter, vitaminer og avancerede
ingrediens-teknologier til at klare og
udjævne hudtonen. dōTERRA Brightening
Gel er en blid og effektiv måde til mærkbar
klare huden, ved at reducere forekomsten
af mørke pletter og hyperpigmentering
uden de hårde kemikalier, der anvendes i
andre klaringsprodukter. Kan bruges som et
all-over ansigtsprodukt eller målrettet mod
mørke pletter.

dōTERRA Anti-Aging Fugtighedscreme
kombinerer banebrydende ingredienser med
CPTG™ æteriske olier fra lavendel, jasmin,
geranium og frankincense, for at fugte og
blødgøre huden, samtidig med at der opnås
udglattende fordele. Peptider og plantearter
modarbejder målrettet synlige tegn på
aldring, ved at forbedre teinten og give huden
fugt, hvilket hjælper med at holde huden ung
og levende, samt reducerer fremtidige synlige
tegn på normal aldring.

Formuleret til synligt at reducere porernes
synlighed, indeholder dōTERRA Pore-Reducerende Toner CPTG Certified Pure Tested
Grade™ æteriske olier af lavendel, Ylang Ylang
og tysk kamille til at berolige følsom hud,
mens innovative frugt- og planteekstrakter
toner og balancerer huden, øger fugtningen
af huden og reducerer porernes synlighed, for
at understøtte udseendet af en sund hud.

30 ml

50 ml

118 ml
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HD CLEAR-PRODUKTER

dōTERRA HD CLEAR™
HD Clear er et tretrinssystem som virker synergetisk, hvor hvert produkt bygger på det næste til grundigt at rense
og rengøre huden og leverer optimal fugt for et balanceret fugtighedsniveau. Ingredienserne i HD Clear er milde og
beroligende for huden, men stærkt effektive, og lavet med rene planteekstrakter. Daglig brug af HD Clear vil hjælpe
med at reducere forekomsten af udbrud; fremme en ren, sund teint og berolige huden. HD Clear giver en naturlig
løsning til problemhud i alle aldre.

HD CLEAR-PRODUKTER

HD CLEAR™ TOPICAL BLEND
10 ml roll-on

HD Clear roll-on blanding fremmer en ren og
sund hud med æteriske olier, der er kendt for
deres hudfordelende egenskaber, og anvendes
som en pletbehandling eller en generel påførsel.
• Indeholder en unik blanding af olie fra
spidskommen, såvel som CPTG™ æteriske
olier fra ho wood, melaleuca, eukalyptus,
geranium, og litsea
• Fremmer klar hud ved at målrette
plettede steder

HD CLEAR™
FOAMING FACE WASH
50 ml

Opdag den perfekte løsning til problemhud
hos alle aldre med dōTERRA™ HD Clear
Skummende Ansigtsvask.
• Designet til grundig rensning uden at fjerne
naturlig fugt
• Indeholder CPTG æteriske olier og
planteekstrakter, der vil gøre din hud ekstra
ren og blød

HD CLEAR™ FACIAL LOTION
50 ml

Nyd en smuk, glat hud med HD Clear
Ansigtscreme. Denne lotion indeholder
naturlige blødgøringsmidler for at fremme
sunde fugtighedsniveauer i huden, såvel som
en afbalanceret teint, samt CPTG æteriske olier
kombineret med botaniske ekstrakter, der er
kendt for at hjælpe med at opnå pletfri hud.
• Indeholder en unik blanding af olie fra
spidskommen, såvel som CPTG-æteriske olier
fra ho wood, melaleuca, eukalyptus,
geranium, og litsea
• Naturlige ingredienser hjælper med at sigte
mod pletter for klar og ren hud

HD CLEAR™-FACIAL KIT
Dette kit indeholder HD Clear Skummende
Ansigtsvask, Roll-on blanding og Ansigtscreme til
en smukt afbalanceret hud.
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dōTERRA SPA

dōTERRA™ SPA
dōTERRA SPA er en serie af æteriske olie-infunderede produkter, der giver en aromatisk spa-oplevelse derhjemme.
Hvert produkt er blevet omhyggeligt formuleret med naturlige ingredienser for at efterlade huden med en blød, glat
og frisk følelse hele dagen.

REFRESHING BODY WASH

REPLENISHING BODY BUTTER

MOISTURIZING BATH BAR

dōTERRA SPA Forfriskende Body Wash er en
naturlig, olie-infunderet kropssæbe, der giver en
rig rensende og aromatisk spa oplevelse.

Forkæle din hud med den rige fugttilførsel og
luksuriøse følelse af dōTERRA SPA
Genopbyggende Body Butter. Basen for denne
naturlige formel kombinerer shea- og kakaofrøsmør, kendt for deres dybe fugttilførsel og
evne til at fremme hudens smidighed.

dōTERRA SPA Fugtgivende Badebar er en
enestående bar, som giver en unik følelse,
samt skum-, aroma- og rense-oplevelse.

250 ml

• Æterisk olie fra bergamotte renser og beroliger
huden og giver en opløftende, men
dæmpende aroma
• Grapefrugt har en energigivende duft, som
hjælper med at løfte humøret
• Natriummethyl oleoyltaurat er et mildt
rengøringsmiddel afledt af essentielle
fedtsyrer, der findes i vegetabilske
fedtstoffer og olier

198 g

• Med et højt indhold af monoterpener har vild
appelsin stimulerende og rensende kvaliteter
• Æterisk olie fra douglas gran renser huden og
fremmer et positivt humør
• Æterisk olie fra frankincense forynger huden
og har en balancerende effekt på følelserne

113 g

• Æterisk bergamotteolie renser og
beroliger huden
• Grapefrugt har en energigivende duft, som
løfter humøret
• Jojobafrøolie er dybt fugtgivende
Leveres også i 3-pak

dōTERRA SPA

HYDRATING BODY MIST

NYT!

125 ml

Føl dig fuldstændig rehydreret over hele
kroppen! Det er Fordelene ved vores æteriske
olieblanding Beautiful Captivating kombineret
med de nærende egenskaber fra kokosnød,
solsikke, avocado og passionsfrugt. Denne
fugtgivende spray vil hjælpe med at forbedre
det generelle udseende af en sund og
strålende hud.
• Giver de opkvikkende og energigivende fordele
fra den CPTG™ -mærkede æteriske olieblanding
Beautiful Captivating
• Olierne fra solsikke, avocado og passionsfrugt
hjælper med at lindre, blødgøre og give fugt
til huden, så den ser sund ud
• Caprylic/capric triglycerid (fra kokosnød)
plejer og vedligeholder hudens
naturlige barriere

HAND & BODY LOTION

LIP BALM

Forkæl din hud med dōTERRA SPA Hånd- &
Kropscreme- en let formel, som ikke fedter
og indeholder jojoba- og macadamiafrøolier,
murumuru- og cupuassufrøsmør samt
nærende planteekstrakter.

dōTERRA SPA Læbepomade består af en
naturlig formel, som indeholder planteolier,
botaniske ingredienser og æteriske olier, som
giver fugt og lindrer læberne, samtidig med
sin unikke duft og smag af æteriske olier.
Sammen med vores nye formel har vi tilføjet
to nye smagsoplevelser til vores oprindelige
blanding af vild appelsin og pebermynte.
Oplev paradisets dufte med æterisk olier fra
Ylang Ylang, clementine og lime, som findes
i vores tropiske læbepomade; eller opløft
sanserne med vores utreagtige læbepomade,
der indeholder æterisk olier fra citron verbena,
merian og grøn mynte.

200 ml

• Bland nemt med din foretrukne æteriske olie
til en tilpasset aromatisk oplevelse
• Solsikke- og macadamiafrøolier er kendt for
deres uenestående fugtighedsegenskaber og
evne til at bevare fugten i huden
• Den ikke-fedtende formel absorberes hurtigt,
og efterlader huden sund, blød og glat
Leveres også i 3-pak

Original, Tropical, or Herbal | 4.5 g

• Hver læbepomade indeholder en udvalgt
blanding af æteriske olier, der giver en unik
oplevelse for sanserne
• Moringaolie er en blødgøringsmiddel, der
hjælper med at forbedre læbernes udseende
og hvordan de føles
• Avocadoolie giver fugt, essentielle fedtsyrer
og blødgør, så læberne ser sunde ud
Leveres også i 3-pak, en af hver smag

DETOXIFYING MUD MASK

CITRUS BLISS™ HAND LOTION

BODY SCRUB

dōTERRA SPA Detox-Muddermaske er en
naturlig lermaske, der tilbyder rensende fordele,
samtidig med at forekomsten af porer, fine linjer
og rynker reduceres.

dōTERRA SPA Citrus Bliss Håndcreme er en let
og silkeagtig creme med hfugtgivende frøolier og
nærende plantestoffer. Denne ikke-fedtende
formel absorberes hurtigt, men giver optimal fugt
til sunde hænder.

dōTERRA SPA Exfolierende Body Scrub er en
naturlig, forkælende body scrub, der forsigtigt
exfolierer og polerer huden med sukkerrør,
hvilket efterlader en sund, naturlig glød.

113,4 g

• Infunderet med æteriske olier fra myrra,
enebær og grapefrugt – kendt for deres evne
til at fremme glat hud, som ser sund ud
• Sheasmør giver fugt og balance i huden

75 ml

• Den forfriskende aroma af Citrus Bliss hjælper
med at reducere stress og løfte humøret
• Solsikke- og macadamiafrøolier er kendt for
deres enestående fugtighedsegenskaber og
evne til at bevare fugten i huden
• Praktisk størrelse, perfekt til rejser eller til
brug derhjemme eller på arbejde

226 g

• Vild appelsin og grapefrugt hjælper med at
genoplive huden
• Æterisk olie fra ingefær har varmende
egenskaber for en beroligende virkning
på huden
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dōTERRA SALON ESSENTIALS HÅRPLEJE

Smukt, skinnende hår med dōTERRA

SALON ESSENTIALS™ HÅRPLEJE
De beroligende og rensende egenskaber, som gør at æteriske olier er til gavn for så mange af vores daglige opgaver,
gør dem også nyttige til at bibeholde rent hår, som ser sundt ud. Ved at bruge hårprodukter, der er blevet tilføjet
kraftfulde æteriske olier, kan du let fremme bløde, skinnende lokker uden at udsætte dig for de hårde ingredienser,
der typisk findes i almindelige hårplejeprodukter.
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PRODUKTGUIDE

ÆTERISK HÅRPLEJE

FORDELE VED DE ÆTERISKE HÅRPLEJEINGREDIENSER
• Hjælper med at beskytte farvebehandlet hår

• Giver hår et stærkt og glat udseende

• Dokumenteret blødgørende effekter

• Færre knækkede hår

• Bedre konditionering og forebygger at håret filtrer

• Proprietær blanding af æteriske olier til hår
og hovedbund, som ser sundt ud

• Bevarer fugtkapacitet i både hår og hovedbund

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
ROOT TO TIP SERUM
30 ml

Rod til Spids-Serum giver et sundt miljø for
din hovedbund og maksimerer hårets styrke
og glans.
• Tilsat æteriske olier fra lavendel, pebermynte,
merian, cedertræ, lavandin, rosmarin, niaouli
og eukalyptus
• Giver fugtighed til din hovedbund og hår

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
PROTECTING SHAMPOO
250 ml

Nyd den professionelle formel af CPTG™æteriske olier, blide rensemidler og
botaniske ekstrakter i dōTERRA Salon
Essentials Shampoo.
• Har en mild skumdannelse og
rensnings-boost fra æteriske olier fra vild
appelsin, lime og planteekstrakter
• Fjern forsigtigt urenheder opsamlet i hår
og hovedbund
• Fugtiggør håret let, så det bliver blødt og
rart at røre ved

dōTERRA SALON ESSENTIALS™
SMOOTHING CONDITIONER
250 ml

Giv håret et glat, færdigt udseende og
beskytte det med den professionelle formel fra
dōTERRA Salon Essentials-balsam.
• Funktioner konditionering blødgøringsmidler,
botaniske ekstrakter og naturlige proteiner
• Inkluderer en proprietær blanding af
CPTG-æteriske olier til hår og hovedbund
• Glatter hår og giver en anti-statisk virkning
med nanoteknologi

SHAMPOO/CONDITIONER
SAMPLES
ti ledsager-sæt

L O YA L I T E T
BELØNNINGS
PROGRAM

SHAMPOO 2-PACK
to 250 ml flasker

CONDITIONER 2-PACK
to 250 ml flasker

SHAMPOO AND CONDITIONER
en 250 ml flaske af hver

47

HEALING HANDS

™
dōTERRAs Healing Hands bringer heling og håb til verden ved at give globale lokalsamfund de værktøjer, de har
brug for til at blive selvhjulpne. Via projekter der adresserer behovet for mikrokredit-lån, adgang til sundhedspleje,
uddannelse, sanitet og rent vand og bekæmpelse af sex-trafficking, bliver enkeltpersoner er styrket, og liv bliver
ændret. Vær sammen med os i disse bestræbelser. dōTERRA sørger for alle faste og administrative omkostninger,
og sørger for, at 100 procent af alle donationer går direkte til dem, der modtager støtte.

HEALING HANDS

Indkøbsprisen på dōTERRA Hope Touch eller
dōTERRA Spa Rose Håndcreme bliver doneret til
et dōTERRA Healing Hands-initiativ.
dōTERRA™ SPA
ROSE HAND LOTION
100 ml

dōTERRA SPA Rose Håndcreme er en let,
lokkende lotion med CPTG™ Rose-æteriske
olie, der fremmer glat, smuk hud. Æterisk olie
fra bulgarsk rose er kendt for sin evne til at
fremme glat, strålende hud.
• Solsikke- og macadamiafrøolier er kendt for
deres usædvanlige fugtighedsegenskaber
og evne til at bevare fugten i huden
• Ikke-fedtet formel absorberes hurtigt, og
efterlader huden sund, blød og glat

dōTERRA HOPE™ TOUCH
10 ml roll-on

dōTERRA Hope Touch er en specifik æterisk
olieblanding, der kombinerer bergamottes
friske duft med Ylang Ylang og frankincense,
og sødes lidt med den varmende aroma af
Vaniljefrø Absolute.
• Påfør håndled, nakke og pulspunkter for en
personlig duft
• Hav den i tasken og anvend den i løbet af
dagen for at løfte humøret
• Beroliger sanserne og reducerer
ængstelige følelser
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dōTERRA™ Fordøjelsesmæssige

KOSTTILSKUD

Det er ofte svært at undgå ubehag i maven og fordøjelseskanalen, men æteriske olier giver en sikker og naturlig måde at
hjælpe med at lindre denne form for lejlighedsvis indre ubehag. Ved hjælp af proprietære æteriske olieblandinger er hvert
produkt i ZenGest™ produktlinjen designet til at hjælpe med et område af gastrointestinalt ubehag, og kan også give
kroppen andre fordele.

KOSTTILSKUD

DiGESTTAB™ TYGGETABLETTER
100 tyggetabletter

DigestTab™ Tyggetabletter er
calciumcarbonat-tabletter, der er tilsat ZenGest
Støttende Blanding, som giver fordelene ved
ZenGest, samt de syre-neutraliserende fordele
ved calciumcarbonat.
• Brug til eller mellem måltider efter behov, som
lindring fra lejlighedsvis maveforstyrrelse
• Hjælper med at lindre lejlighedsvis sur mave
• Giver 200 mg calcium pr. tablet

ZENGEST™ GX ASSIST™
KOSTTILSKUD

ZENGEST™ PB ASSIST+™
KOSTTILSKUD

Rens din fordøjelseskanal med denne kombination
af CPTG™-æteriske olier, før du starter PB Assist +.

Denne proprietære formel af præbiotisk fiber
og seks stammer af probiotiske organismer er
sikker for hele familien.

60 gelkapsler

• Indeholder æteriske olier fra oregano, melaleuca,
citron, citrongræs, pebermynte og timian, såvel
som caprylsyre*
• Sammensat til anvendelse i 10 dage som et
forberedende rensningstrin, før du bruger PB
Assist + kosttilskud*

30 kapsler

• Leverer 6 mia. CFU'er af aktive probiotiske
kulturer og opløselige præbiotiske FOS
(fructo-oligosaccharider), der fremmer
kulturvedhæftelse og vækst
• Tidsfrigivelse med dobbelt kapsel beskytter
følsomme probiotiske kulturer mod mavesyre

LAVET MED GELKAPSLER, SOM ER DESIGNET
TIL AT KUNNE OPTAGES I TARMENE

ZENGEST™ SOFTGELS
60 gelkapsler

De velkendte æteriske olier i ZenGest er kendt for
deres beroligende egenskaber. ZenGest Gelkapsler
er en bekvem og nem måde at opnå fordelene ved
den proprietære ZenGest-blanding.
• Indeholder en proprietær blanding af æteriske
olier fra ingefær, pebermynte, estragon, fennikel,
kommen, koriander og anis
• Letter følelsen af maveproblemer
LAVET MED VEGETARISKE
GELKAPSLER

LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

ZENGEST TERRAZYME™
KOSTTILSKUD TIL FORDØJELSEN

ZENGEST ZENDOCRINE
KOSTTILSKUD

ZenGest TerraZyme Kosttilskud til Fordøjelsen er
et værdifuldt tiilskud til daglig fordøjelsessundhed.
TerraZyme understøtter kroppens naturlige
fordøjelsesprocesser og indeholder dōTERRAs
populære blanding af pebermynte, ingefær og
kommenfrø, som beroliger maven.

Zendocrine kosttilskud er en proprietær
blanding af helsekost-ekstrakter, der
understøtter din krops naturlige
afgiftningsprocesser. Hvert helsekostekstrakt
blev udvalgt specifikt til at understøtte større
organer, der er ansvarlige for at fjerne toksiner
fra kroppen.

90 kapsler

• Understøtter nedbrydningen af næringsstoffer
• Letter lejlighedsvise maveproblemer
• Indeholder 10 helsekost-enzymer
LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

60 kapsler

• Understøtter sunde rensnings- og
filtreringsfunktioner i kroppen
• Giver ekstrakter fra helsekost til forbedret
wellness og vitalitet
LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

*Ikke beregnet til at erstatte en sund kost.
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dōTERRA™ Secialiserede

KOSTTILSKUD

Biologiske, miljømæssige og fysiologiske faktorer bidrager alle til individets sundhed. Det betyder, at hver enkelt
person kan kræve yderligere hjælp på et unikt område. Via den avancerede videnskabelige udvikling har dōTERRA
givet det ekstra boost af støtte gennem specialiserede kosttilskud.
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PRODUKTGUIDE

KOSTTILSKUD

DEEP BLUE™

KOSTTILSKUD MED
POLYFENOL
60 kapsler

Et kosttilskud der indeholder
kraftige polyfenoler, skabt til at
hjælpe med lejlighedsvis ømhed
og ubehag.
• Indeholder patentanmeldt,
formel med boswellia-ekstrakt
• Kan bruges sammen med Deep
Blue Rub™ or Deep Blue
Lindrende Blanding

DDR PRIME™

DDR PRIME™

FORNYENDE BLANDING

GELÉKAPSLER

DDR Prime kombinerer fordelene
ved æteriske olier fra nellike,
timian og vild appelsin, kendt for
deres antioxidante fordele, og
blev skabt til at understøtte
kroppen og cellerne mod
oxidativ stress.

DDR Prime kombinerer fordelene
ved æteriske olier fra nellike,
timian og vild appelsin, kendt for
deres antioxidante fordele, og
blev skabt til at understøtte
kroppen og cellerne mod
oxidativ stress.

• Kan reducere iltning i kroppen
og fremme overordnet
cellulært helbred*

• Indeholder æteriske olier fra
nellike, timian og vild appelsin

15 ml

60 gelkapsler

LAVET MED
VEGETARISKE GELKAPSLER

LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

MITO2MAX™

TRIEASE™

ZENDOCRINE™

60 kapsler

60 gelkapsler

60 gelkapsler

Hver gelé kapsel indeholder lige
dele essentielle olier af citron,
lavendel og pebermynte. Med
de nye særligt sammensatte
TriEase Gelkapsler kan alle tre
fordelagtige æteriske olier
indtages hurtigt og nemt under
rejser eller deltagelse i
udendørs arrangementer.

Støt din krops naturlige
afgiftningssystemer med
Zendocrine gelé kapsler. . Brug
Zendocrine som en måde at
sætte gang en livsstilsændring,
eller blot tilføje til en eksisterende
sund livsstil.

KOSTTILSKUD

Mito2Max er en proprietær
formel af standardiserede
planteekstrakter og
metaboliske cofaktorer, lavet til
at understøtte din travle livsstil.
Brug dem som et langsigtet
alternativ til koffeinholdige
drikkevarer og kosttilskud.
• Fri for stimulanter;
ikke vanedannende
• Fremmer et positivt humør
LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

GELÉKAPSLER

• Praktisk, let anvendelig til
daglig sundhed
LAVET MED
VEGETARISKE GELKAPSLER

GELÉKAPSLER

• Indeholder en proprietær
blanding af æteriske olier fra
mandarin, rosmarin, geranium,
enebær og koriander
• Æterisk olieblanding giver en
rensende aroma til sanserne, for
at fremme en klar, frisk følelse
LAVET MED
VEGETARISKE GELKAPSLER

*Ikke beregnet til at erstatte en sund kost.
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WELLNESS

dōTERRA™

LIFELONG VITALITY PACK™
Denne kraftfulde samling af daglige kosttilskud blev hurtigt en af dōTERRAs mest populære produktlinjer.
Kerneprodukterne fra dōTERRA Lifelong Vitality-pak–xEO Mega™, Microplex VMz™ og Alpha CRS™+ – er
designet til at hjælpe dig på din vej til forbedret vitalitet og wellness. Med essentielle næringsstoffer,
stofskiftefordele og kraftige antioxidanter arbejder disse kosttilskud sammen for at fremme energi, sundhed og
livslang vitalitet.

ALPHA CRS™ +
CELLE VITALITETSTILSKUD

MICROPLEX VMz™
ERNÆRINGSTILSKUD

Alpha CRS™+ Cellevitalitetstilskud indeholder
en proprietær blanding af polyphenoler,
herunder baicalin fra skjolddrager-rod,
resveratrol fra polygonum cuspidatum,
ellaginsyre fra granatæble, proanthocyanidiner
fra druekerner, curcumin fra gurkemejerod og
silymarin fra mælketidsel. Denne naturlige
blanding fremmer den generelle velfærd.

dōTERRA Microplex VMz er en et ernæringtilskud
af biotilgængelige vitaminer og mineraler, som
ofte mangler i moderne kost.

120 kapsler

• Lavet med natriumlaurylsulfatfri
grøntsagskapsler; indeholder ikke mælk,
hvede eller animalske produkter
• Formuleret til daglig brug med xEO Mega™
eller vEO Mega™ og Microplex VMz
LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

vEO MEGA™
ÆTERISK OLIE OMEGA-TILSKUD

xEO Mega er en revolutionerende formel, der
blander CPTG-æteriske olier med naturlige
omega-3 olier og carotenoider af hav- og
plante-oprindelse.

vEO Mega er en revolutionerende, 100 procent
vegetar-venlig formel, der blander CPTG
Certified Pure Tested Grade-æteriske olier med
naturlige vegetabilske essentielle fedtsyrer.

• Giver lige forhold mellem EPA og DHA fra
bæredygtige fiskeoliekoncentrater og
Echiumolie med SDA og GLA fedtsyrer
• Komplet spektrum af carotenoider og
E-vitamin til antioxidantbeskyttelse samt
vitamin D*
• Indeholder æteriske olier af nellike,
frankincense, timian, spidskommen, vild
appelsin, pebermynte, ingefær, kommen og
tysk kamille

• Indeholder æteriske olier af nellike,
frankincense, timian, spidskommen, vild
appelsin, pebermynte, ingefær, kommen og
tysk kamille
• Indeholder essentielle fedtsyrer fra hør, alger,
incha inchi-frø, hjulkrone, tranebær,
granatæble, græskar og vindruekerneolier
• Inkluderer en særlig form for
carotenoid astaxanthin

LAVET MED
VEGETARISKE GELKAPSLER

PRODUKTGUIDE

• Indeholder en afbalanceret blanding af
vitaminerne A, C og E og et B-vitamin-kompleks
• Indeholder mineraler og organiske
sporstoffer udvundet af fødevarer
• Optimerer optagelsen af næringsstoffer med en
helsekostblanding og et enzymafgivelsessystem
• Indeholder dōTERRAs blanding, som
beroliger maven og består af pebermynte,
ingefær og kommenfrø

xEO MEGA™
ÆTERISK OLIE OMEGA-TILSKUD
120 gelkapsler
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120 kapsler

120 liquikapsler

LAVET MED
VEGETARISKE LIQUIKAPSLER

WELLNESS

dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK™
KOSTTILSKUD, HERUNDER ALPHA CRS™+,
MICROPLEX VMZ™, OG xEO MEGA™

dōTERRA LIFELONG VITALITY VEGAN PACK™
KOSTTILSKUD, HERUNDER ALPHA CRS™+,
MICROPLEX VMZ™, OG vEO MEGA™

L O YA L I T E T
BELØNNINGS
PROGRAM

L O YA L I T E T
BELØNNINGS
PROGRAM

PERSONLIGT WELLNESS PROGRAM
KØB 1 dōTERRA LIFELONG VITALITY-PAKKE
ELLER dōTERRA DAILY NUTRIENT-PAKKE
OYA
YA L
LLO
L II TTEETT
BELØNNINGS
BELØNNINGS
OGR
PP RR O
RA
AMM

Tilpas og
gem
Ved køb af en dōTERRA
Lifelong Vitality Pack™
eller en dōTERRA Daily
Nutrient Pack™ via
Loyalitetsbelønningsprogrammet,
kan man vælge op til 2
ekstra målrettede
supplementer med en
betydelig besparelse.

ELLER

ELLER

OG VÆLG OP TIL 2 AF ENHVER KOMBINATION AF DE VARER,
DER ER LISTET NEDENFOR TIL NEDSATTE PRISER

Mito2Max™

Deep Blue
Polyphenol
Complex™
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TILSKUD TIL BØRN

dōTERRA™ KOSTTILSKUD TIL

BØRN

dōTERRA Kosttilskud til Børn understøtter et barns vækst ved at give dem omega-3-fedtsyrer, næringsstoffer fra
helsekost, vitaminer og mineraler i en behagelig og bekvem form.

TILSKUD TIL BØRN

dōTERRA A2Z CHEWABLE™

PB ASSIST™ JR

IQ MEGA™

dōTERRA a2z Tyggetabletter er designet til børn
og voksne, der har svært ved at sluge kapsler, og
giver de næringsstoffer din krop har brug for.*

PB Assist Jr. er et pulveriseret probiotisk tilskud
beregnet til børn eller voksne, der har problemer
med at sluge piller. Den omfatter op til 5 milliarder
levende celler af en unik blanding af seks
forskellige probiotiske stammer, specielt udvalgt til
fordel for børn. Hæld en pose direkte i munden for
en sjov og velsmagende måde at indtage
probiotika på.*

IQ Mega fjerner den fiskeagtige smag fra fiskeolie og
tilføjer den friske appelsinsmag af CPTG™ æterisk
olie fra vild appelsin.

60 tabletter

• Kombinerer en blanding af B-vitaminer med
vitaminerne A, C og E
• Indeholder botaniske ekstrakter og er formuleret
til at blive brugt med IQ Mega
• Ny vandmelonsmag

30 poser

• Hjælper med at støtte en balance af gavnlig,
venlig flora i maven
• Understøtter mave-tarmkanalen
• Fremmer absorption af næringsstoffer fra
mad og drikke

150 ml

• Giver over 1.500 mg omega-3'er pr. portion
• Formuleret til anvendelse sammen med dōTERRA
a2z Tyggetabletter
• Giver vigtige modulerende næringsstoffer til
forbedret immunfunktion

*Ikke beregnet til at erstatte en sund kost.
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SMART & SASSY™
På grund af deres interne fordele kan æteriske olier være en nyttig del af vægtstyring i kombination med sund kost og god
motion. dōTERRA har skabt en række vægtkontrolprodukter, der bruger æteriske oliers blide, men kraftfulde natur til at
hjælpe med et sundt vægttab.

SMART & SASSY

SMART & SASSY™

SMART & SASSY™

15 ml

90 gelkapsler

Smart & Sassy er en proprietær blanding af grapefrugt, citron,
pebermynte, ingefær og kanel. Giver en smagfuld tilsætning til
enhver form for drikkevare, og er et godt alternativ til kunstige
sødemidler og sukkerholdige drikkevarer. Støtte dine mål for at
holde vægten med Smart & Sassy blanding af æteriske olier.

Smart & Sassy Gelkapsler indeholder den proprietære Smart &
Sassy blanding af æteriske olier i bekvemme gelkapsler, for at
fremme vægtkontrol. Den smagfulde blanding af Smart & Sassy
indeholder æteriske olier til støtte for en sund livsstil og til at
fremme et positivt humør.

AKTIV BLANDING

• Vanddrivende-, stimulans- og kaloriefri
• Understøtter en sund livsstil
• Fremmer et positivt humør

GELÉKAPSLER

LAVET MED
VEGETARISKE GELÉKAPSLER
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dōTERRA KVINDER

dōTERRA™ KVINDER
dōTERRA Kvinder er en produktlinje formuleret til at imødegå kvindernes unikke og skiftende sundhedsbehov.
Normale hormonniveauer påvirker en kvindes helbred og følelsesmæssige velvære fra hendes tidlige teenageår til
overgangsalderen. dōTERRA Kvinder støtter en kvinde gennem menstruationscyklussen, og hjælper med at mindske
de normale symptomer på overgangsalderen. dōTERRA Kvinder understøtter sunde knogler og hjerte, efterhånden
som kvinder bliver ældre, mens blandingen af æteriske olier giver midlertidig lindring fra forstærkede følelser,
relateret til almindelig hormoncyklusser hos kvinder. dōTERRA Kvinder produktlinjen giver naturlig støtte gennem
de forskellige faser af livet.

dōTERRA KVINDER

CLARYCALM™

ÆTERISK OLIEBLANDING
10 ml roll-on

dōTERRA ClaryCalm er en proprietær
blanding af æteriske olier, som giver en
lindrende og beroligende effekt. ClaryCalm
bruger FCF (furanocoumarinfree) æterisk
olie fra bergamotte, for at forhindre
solfølsomhed.
• Indeholder en blanding af muskatsalvie,
lavendel, bergamot, romersk kamille,
cedertræ, Ylang Ylang, geranium- fennikel,
palmarosa og Vitex æteriske olier
• Påføres huden for en kølende,
beroligende effekt
• Beroligende aroma

L O YA L I T E T
BELØNNINGS
PROGRAM

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX

PHYTOESTROGEN

MED ÆTERISKE OLIER

60 kapsler

120 kapsler

dōTERRA Kvinder - Ernæringstilskud til Knogler
med æteriske olier er en blanding af vitaminer og
mineraler, der er vigtige for knoglernes sundhed.

dōTERRA Kvinder Ernæringstilskud med
Phytoøstrogen af naturlige planteekstrakter
hjælper med de naturlige hormonsvingninger,
der opstår i de forskellige faser af en kvindes liv.

• Perfekt til mænd og kvinder i alle aldre
• Indeholder biotilgængelige former for
vitaminer C og D, calcium, magnesium og
andre sporstoffer

• Indeholder et standardiseret sojaekstrakt
med genistein, et kraftigt phytøstrogen
• Støtter sunde knogler, hjerte, brystvæv og
andre kropsstrukturer

LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

MED ÆTERISKE OLIER

LAVET MED SLS-FRI
VEGETABILSKE KAPSLER

KVINDERS SUNDHEDSKIT
Indeholder ernæringstilskud med phytoøstrogen, ernæringstilskud til knogler med æteriske
olier, og ClaryCalm Æterisk Olieblanding.
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L O YA L I T E T
BELØNNINGS
PROGRAM

dōTERRA™

LOYALITETSBELØNNINGSPROGRAM
Har du et favorit dōTERRA produkt, du ikke kan leve uden? Vil du nyde bekvemmeligheden af at modtage dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™ automatisk hver måned? Vil du gerne tjene gratis produkter hver gang du bestiller? dōTERRA
Loyalitetsbelønningsprogrammet (LRP) tilbyder en nem måde at modtage en automatisk månedlig bestilling af dine foretrukne
dōTERRA produkter på, og som leveres direkte til dit hjem. For hver måned du deltager i Loyalitetsbelønningsprogrammet,
optjener du et stigende antal LRP-kreditter, som kan bruges som kontanter til at købe produkter for. Tjen op til 30 procent på
kvalificerede LRP-ordrer! Du kan ændre produkterne i din månedlige bestilling eller annullere din LRP-aftale til enhver tid uden
forpligtelse. Tal med den Wellness Konsulent, som gav dig denne produktguide, eller tag kontakt til dōTERRA via den nemmeste
metode nedenfor, for mere fuldstændig programinformation.

dōTERRA EUROPA MEDLEMSSERVICES:
Belgien
Български
Čeština 		
Dansk		
Deutsch		
Deutsch(Austria)
Deutsch(Swiss)
English (Ireland)
English (U.K.)
Español		
Français		
Israel		

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

kontakt via telefon
bulgaria@doterra.com
zakaznickyservis@doterra.com
kundeservice@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
kundendienst@doterra.com
europeanorders@doterra.com
europeanorders@doterra.com
espana@doterra.com
france@doterra.com
israel@doterra.com

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

Med mindre andet er angivet er alle ord med varemærke eller symbolet for registeret varemærke
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC.
EU DK Produktguide
dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom					
© 2019 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

+39 0426270026
+36 18088058
+31 208085094
+47 21959499
+48 22 30 79 764
+35 1308800575
+40 316303696
+7 4996092601
+421 233056269
+38 682880204
+35 8942454216
+46852507011

assistenzaclienti@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
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