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SÅDAN KØBER DU
DIN STARTPAKKE

Essentielle Olier



Essentielle olier er potente planteekstrakter, som kan støtte os

mennesker - fysisk, mentalt og følelsesmæssigt

For at få den fulde terapeutiske og helbredsmæssige virkning af

olierne, er det vigtigt, at du køber olier som er 100% rene og af

højeste kvalitet.  Udvælg derfor din olieproducent omhyggeligt. Jeg

har valgt at arbejde med olierne fra doTERRA, da de er blandt de

bedste på markedet. 

Jeg anbefaler altid, at begynde med en startpakke. Det giver et godt

basiskit af olier, og du får klart mest værdi for pengene. Du sparer

samtidig 190kr i oprettelsesgebyr.

Der er flere startpakker at vælge imellem. På de næste par sider viser

jeg de 4, som jeg oftest anbefaler. 

doTERRAs øvrige startpakker kan du se her. Har du brug for en

udførlig vejledning til hvordan du bestiller, så finder du den på side 5. 

Sådan køber du

Via min doTERRA webshop (www.mydoterra.com/maikeneriksen) kan

du købe de rene olier og diffusere til wholesale-priser (25% rabat)

https://media.doterra.com/dk/da/flyers/kits-enrolment.pdf
https://www.mydoterra.com/maikeneriksen/#/


STARTPAKKER

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

FAMILY ESSENTIALS

 Pris  1 .220 kr  ( inkl.  fragt)

HOME ESSENTIALS

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 (samme som i family essentials)

+ 1 x 5ml deep blue + Petal Diffuser + bog

Pris  2.335 kr  ( inkl.  fragt)



STARTPAKKER

 Pris  1 .220 kr  ( inkl.  fragt)

Pris  1 . 140 kr  ( inkl.  fragt)

AROMATOUCH DIFFUSED KIT

Dette sæt er et godt diffuser-sæt. Her får du en Petal

diffuser samt 8 olier. Olierne dækker forskellige behov alt

efter hvad I har brug for i hjemmet. Nogle dage er det måske

groundende og beroligende olier (fx. Lavendel og balance).

Andre dage kan det være olier der opløfter og giver energi

(fx. Peppermint og wild orange). Sættet indeholder ligeledes

100 ml fraktioneret kokosolie, som kan bruges til at fortynde

olierne med og dermed anvende dem på huden. 

Indhold: Petal diffuser. 8 olier a 5ml: Balance, Lavendel,

Aromatouch, On Guard, Wild orange, Peppermint, deep

blue, tea tree. Kokosolie + bog

KIDS COLLECTION
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



Første gang man bestiller sine olier, er der noget oprettelse, som man

lige skal igennem. For nogle kan det godt virke lidt tungt, så jeg guider

her step by step ;)

Link til min webshop: www.mydoterra.com/maikeneriksen

1. Klik på 'Join & save'. Herefter 'Join doTERRA' (grøn knap nederst)

2. Vælg: Europe - Denmark - English

3. Vælg 'Wholesale Customer' - continue

4. Indtast dine oplysninger (Navn, adresse, tlf, email, fødselsdag) og

vælg et password.

Der hvor der står noget med Co-Applicant, lader du bare stå "I do not

have....". Ved Enroller ID og sponsor ID skal du heller ikke gøre noget.

5. Vælg dit Enrollment Kit - Nu kommer du til siden, hvor du kan vælge

dit enrollment kit. Her er det desværre ikke så brugervenligt. Du skal

bruge pilene til at bladre igennem indtil du finder det, du gerne vil

have. Hvis det fx er Familiy Essentials, så bladrer du indtil, der står

'Familiy Essentials Enrollment (dansk)'.

Hvis du ønsker øvrige olier/diffusere, så kan du tilføje dem ved at

søge på dem i det lilla felt.

6. Vælg Betaling og klik på "Process order now & continue"

STEP BY STEP GUIDE 
- BESTIL DIN STARTPAKKE 

SIDE 5

http://www.mydoterra.com/maikeneriksen


Når du har afgivet din bestilling, så
sender jeg dig en velkomstmail

med inspiration til at komme igang
og adgang til en række ressourcer:

undervisningsmateriale m.m.
 

www.ayume.dk

 
Har du brug for yderligere

hjælp, så kontakt mig endelig
på maiken@ayume.dk


