KOM IGANG MED

Essentielle Olier

VELVÆRE OG SUNDHED
FOR DI G OG DI N FAMI LI E

Sådan køber du olierne

Essentielle olier er ret så magiske. Det er

doTERRAs olier kan købes via min

potent naturkraft, som støtter os på

doTERRA-webshop, hvor du kan
shoppe til 25% rabat på alle

vejen mod healing i krop, sind og ånd.
Olierne fra doTERRA er så rene, at de har
helbredsmæssige og terapeutiske
egenskaber. Du får naturlige midler lige
ved hånden som kan støtte familiens
sundhed og velvære. Og det fantastiske
er - Der findes en olie til stort set enhver
udfordring og ethvert ønske.

produkterne. For at opnå rabat og få
adgang til øvrige ressourcer, så skal
du oprette dig som Wholesale
Customer.
Når du opretter dig som Wholesale
Customer via min doTERRA-webshop,
så bliver du en del af mit team og har
mulighed for at bruge mig som din
mentor. Jeg er her til at hjælpe dig

EN DEL AF NOGET
STØRRE

med at komme godt igang og støtte
dig på din rejse mod mere harmoni,

Jeg har valgt at arbejde med doTERRA, da

sundhed og velvære.

de har de reneste og mest effektive olier
på markedet helt fri for toksiner og andre

Der er også mulighed for at oprette

kunstige stoffer. doTERRA har desuden til

sig som Wellness Advocate og gøre

formål at gøre en positiv forskel for

doTERRA som en del af din forretning

verden, og når man køber hos doTERRA

eller supplerende indkomst (er du

støtter man op om deres Healing Hands

interesseret i den del, så kontakt mig

Foundation og Co-impacts sourcing. Det

for at høre nærmere).

er ret kærligt og fint, og jeg kan godt lide
tanken om at bidrage til noget større,
bæredygtigt og kærligt.

AYU.ME

Olierne er en genvej til healing
kropsligt, mentalt og spirituelt

Bestil dine Olier
TRIN FOR TRIN
GUIDE

1 - VÆLG DI N STARTPAKKE
De f l este væl ger at begynde med en startpakke, som gi ver et godt basi ssæt ti l at
komme i gang med ol i ernes mange anvendel sesmul i gheder.
Du kan også oprette di g f or 190kr, og så væl ge l i ge præci s de ol i er, du ønsker.
Men ved at væl ge en startpakke, sl i pper du f or at betal e de 190kr - og du f år
yderl i gere besparel ser udover de 25%. En startpakke er kl art den bedste deal
f ørste gang du handl er ol i er. Heref ter kan du købe ol i er i det omf ang du ønsker
og når du vi l .

2 - OPRET DI G SOM MEDLEM
Når du har val gt di n startpakke, er du kl ar ti l at besti l l e. Det gør du ved at gå
i nd på mi n doTERRA webshop (www. mydoterra. com/mai keneri ksen), hvor du
opretter di g som Whol esal e Customer: Kl i k på f anen J oi n&Save - Kl i k heref ter på
"J oi n doTERRA" nederst i høj re hj ørne - Væl g Engl i sh-Europe og Europa-Denmark Væl g Whol esal e cust omer. Udf yl d di ne opl ysni nger og væl g di t Enrol l ment Ki t
(startpakke) + evt. ekstra produkter, hvi s du ønsker. Af sl ut di n besti l l i ng og
gl æd di g ti l at modtage di ne produkter med posten.
Når du er oprettet som medl em, kan du besti l l e produkter med 25% rabat og f å
adgang ti l de ressourcer, der f øl ger med. Du er medl em i 1 år og der er i ngen
købepl i gt el l er bi ndi ng.

3 - KOM I GANG
Når du har af gi vet di n besti l l i ng, kan du begynde at gl æde di g ti l at modtage di n
pakke, så du kan komme i gang med di n nye l i vssti l .
J eg sender di g en vel komstmai l f or at hj æl pe di g godt i gang og i nf ormere di g om
de ressourcer, som kan støtte di g. Du er sel vf øl gel i g al ti d vel kommen ti l at tage
kontakt ti l mi g ved spørgsmål .

AYU.ME

Eksempler

STARTPAKKER

Der er flere mulige startsæt at vælge imellem. Her viser jeg 4 udvalgte startsæt. Fordelen ved at
vælge en startpakke er, at du får et godt basis-kit til gode penge - og du sparer de 190kr i
oprettelsesgebyr.

FAMI LY ESSENTI ALS
Dette sæt er til dig, der vil have et godt begyndersæt med olier, der
kan give fysisk, mental og følelsesmæssig støtte til dig og din familie.
Sættet indeholder 10 af doTERRAs mest populære olier, som er
essentielle til dit hjemmeapotek. doTERRAs Essential Booklet
medfølger, som er et godt opslagsværk om de forskellige olier, deres
fordele og anvendelsesmuligheder.
Indhold: 10 x 5ml flasker: Lavender, Lemon, Peppermint, Tea Tree,
Oregano, Frankincense, Deep Blue, Air, Zengest, On guard + bog

Pris 1.070kr

HOME ESSENTI ALS
Dette sæt er luksusudgaven af family Essentials, og her får du mest
værdi for pengene. I dette sæt er der en diffuser inkluderet og
flaskerne er 3 gange så store. Ideelt hvis du ønsker at diffuse de
skønne aromaer i dit hjem, og samtidig have et godt basiskit til
hjemmeapoteket, skønhedspleje, rengøringsprodukter samt olier, der
kan støtte til at skabe balance i krop og sind. Du får ligeledes
doTERRAs bog.
Indhold: 9 x 10ml flasker + 1 x 5ml + Petal Diffuser + bog

Pris 2.090kr
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Eksempler

STARTPAKKER

KI DS COLLECTI ON
Dette sæt er genialt til børnefamilier. Sættet indeholder 7 unikke
olieblandinger til at støtte børn i forskellige situationer i hverdagen.
Eksempelvis indeholder sættet blandinger til ro, koncentration og mod.
Børnene kan selv anvende olierne, da de er fortyndet og kommer i
smarte rulle-flasker, som kan rulles under eksempelvis fødder eller på
armene. Min erfaringer er, at børnene elsker dem og giver dem fysisk,
mental og følelsesmæssig støtte.
Indhold: 7 olie-ruller: Calmer, Rescuer, Brave, Stronger, Tamer, Steady,
Thinker + farverige hætter, lille taske og instruktionskort + bog

Pris 1.080kr

DAI LY HABI TS
Dette sæt er til dig, der vil støtte op om en naturlig sund livsstil på
flere niveauer. Sættet indeholder effektive basisprodukter med olier
og kosttilskud. Olierne kan du fx bruge til at skabe ro, optimere søvn
og opløfte sindet. Derudover indeholder sættet produkter som
støtter fordøjelse samt doTERRAs populære kosttilskud Life-long
Vitality. Der medfølger desuden en lindrende creme samt en bog om
olierne.
Indhold: 5 x 5ml flasker + Creme + Kosttilskud: LLV, TerraZyme & PB
Assist + bog

Pris 1.815kr

AYU.ME

