
Natuurlijke gezondheid
Dagelijks werken met essentiële oliën voor een

gezond en krachtig leven



1

2

2 routes

Je ervaart klachten en gaat

dan aan je gezondheid werken

Actieve houding, dagelijks

werken aan een sterke

basisgezondheid



Actief aan je
gezondheid werken:

Werken met de natuur

Versterken van je fysieke en

emotionele basisgezondheid

Richten op de oorzaak en de

basisbehoefte

Dagelijkse gewoontes

integreren



Frankincense

Neem 1 druppel in je hand en adem

de aroma diep in.

Ondersteunt een gezonde werking

van het immuunsysteem

Breng aan in de nek om kalmerende

gevoelens te stimuleren

Vermindert het verschijnen van

onvolkomenheden van de huid



Natuurlijk

Natuurlijke aromatische

bestanddelen van de plant, die de

plant beschermen 

Essentiële oliën zijn 50 tot 70 keer

krachtiger dan kruiden

Planten worden in hun natuurlijke

omgeving geoogst

Waarom kiezen mensen voor de natuurlijke weg?



Effectief

Bevatten honderd

verschillende bestanddelen,

voor complexe en veelzijdige

manieren om onze lichamelijke

gezondheid te ondersteunen

zonder bijeffecten

Werken samen met ons

lichaam op celniveau

Waarom kiezen mensen voor de natuurlijke weg?



Veilig

100% natuurlijk, zuiver en meest

getest door een onafhankelijke

derde partij op zuiverheid en

werking

Zonder vulmiddelen en

verontreinigingen

Waarom kiezen mensen voor de natuurlijke weg?



Aromatisch
Gebruik in de diffuser of adem

het aroma diep in vanuit je

handen



Peppermint:

Ondersteunt gevoelens van

makkelijk ademhalen

Gebruik na een zware maaltijd

Masseer op je slapen bij een

gespannen gevoel



Intern:
Druppel in je water, onder de

tong, in een veggie capsule of

door je eten



On Guard:

Ondersteunt een gezond

immuunsysteem

Gebruik tijdens

seizoensveranderingen

Gebruik 1 druppel met honing voor

een verzachtend gevoel in de keel



Topisch/op de
huid:
Breng plaatselijk naar behoefte

aan of onder de voeten, in de nek

of op de polsen



Lavender:

Geeft een kalmerend en

ontspannend gevoel

Ondersteunt bij

seizoensveranderingen

Verzacht bij tijdelijke huidirritaties



Fractionated Coconut Oil:

Gebruik als draagolie bij een gevoelige

huid of gebruik wanneer je een intense

essentiële olie voor de huid gebruikt



Jouw gezondheidsdoelen:

Welke producten ondersteunen dit doel:



   Air

Ondersteunt

gevoelens van

makkelijk

ademhalen

Gebruik tijden

het sporten of

bij

seizoensverande

ringen

Smeer op je

borst of in de

nek

    ZenGest:

Gebruik na een

zware maaltijd

Voeg toe aan je

water of smeer

op je buik

Kan verzachten

bij tijdelijke

darmuitdagingen

  Deep Blue

Heeft een

kalmerende en

verkoelende

werking

Gebruik na het

sporten of een

dag met zwaar

lichamelijk werk

Gebruik tijdens

een massage

   Melaluca 

   (TeeTrea)

Ondersteunt een

gezond

immuunsysteem

Verzacht bij

tijdelijke

huidirritaties

Gebruik als een

natuurlijk

schoonmaakpro

duct

Gebruik in je

haar en voor je

nagels

   Oregano      

    (verdunnen

     1:5)

Ondersteunt een

gezond

immuunsysteem

Biedt sterke

antioxidanten bij

intern gebruik

   Lemon                         

(fototoxisch)

Gebruik tijdens

het

schoonmaken

Het aroma

stimuleert

vreugdevolle

gevoelens

Voeg 1 druppel

aan je water toe



Microplek VMz: Biologische

multivitaminen en mineralen

Alpha CRS+: Bron van 

antioxidanten en energie

xEO MEGA: Omega 3, 6 en 9

vetzuren en 9 essentiële oliën

Lifelong vitality (LLV):

Optimale hoeveelheid voedingstoffen,

 een fijne basis voor je lichamelijke en 

geestelijke welzijn

#1 product 
30 dagen
garantie



Hoe kun je jouw oliën kopen?

   Maak een kortings account

Of 

Start met een starters kit

 En heb de optie om gebruik te maken

van het Loyalty Rewards programma



ANDERE PRODUCTEN:

• dōTERRA Essentials Booklet

FAMILY ESSENTIALS KIT
Waneer je je eerste ervaringen wilt op doen 

met essentiele oliën

Lavender

Lemon

Peppermint

Tea Tree

Oregano

Frankincense

Deep Blue

dōTERRA Air

ZenGest

dōTERRA On Guard

5 ML FLESJES:

139, 25 €| 118 PV



 dōTERRA Air

 Deep Blue (5 ml)

 ZenGest

 dōTERRA On Guard

ESSENTIËLE OLIE MIXEN:

      (15 ml per stuk tenzij anders

      vermeld)

ANDERE PRODUCTEN:

• Petal Diffuser

• dōTERRA Essentials Booklet

HOME ESSENTIALS KIT
Waneer je weet dat je dagelijks met essentiële oliën voor jou welzijn wilt gaan werken

 Frankincense

 Lavender

 Lemon

 Tea Tree

 Oregano

 Peppermint

ESSENTIËLE OLIËN:

       (15 ml per stuk)

272 € | 224.50 PV



NATURAL SOLUTIONS KIT
Wil jij jouw huis houden helpen natuurlijker te worden? En dagelijks het meeste uit jouw

daghalen door middel van de natuur in huis in te zetten? Dan is dit een geschikt pakket!

ESSENTIËLE

OLIËN:

( 15 ml per stuk)

• Frankincense

• Lavender

• Lemon

• Tea Tree

• Peppermint

• Wild Orange

ESSENTIËLE OLIE

MIXEN: (15 ml per stuk)

• AromaTouch

• dōTERRA Balance

• dōTERRA Air

• ZenGest

• dōTERRA On Guard

• PastTense

• dōTERRA Serenity

dōTERRA ON GUARDTM COLLECTIE:

• Beadlets

• Toothpaste

• Hand Wash

  w/2 Dispensers

• On Guard+ Softgels

ANDERE PRODUCTEN:

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack (Available in Vegan)

• ZenGest TerraZyme

• Deep BlueTM Rub

• Fractionated Coconut Oil (115ml)

• Lumo Diffuser

• Wooden Box

• dōTERRA Air Vapour Stick

• Correct-X

• PB Assist+

• dōTERRA Salon Essentials Protecting Shampoo

• dōTERRA Salon Essentials Smoothing Conditioner

• dōTERRA Essentials Booklet

+100
Productcredits

& start met
15% LRP

687 € | | 447 PV



LLV: 2 capsules tijdens ontbijt en middag eten

Lemon: Voeg 1 druppel toe aan je water in de ochtend

Frankincense: Smeer in de nek of onder de voeten

Lemon  en pepermunt: Diffuse door de dag voor een positieve gemoedstoestand

On Guard: 1 druppel in een glas water als ondersteuning voor een gezond immuunsysteem

Lavendel: Breng aan op je kussen voor het slapen gaan voor een fijne nachtrust

Ontdek hoe essentiële oliën jouw lifestyle kunnen

ondersteunen
Start direct met deze gewoontes met jouw dōTERRA starterspakket:



Stuur mij nu even een berichtje als je jouw eerste

oliënin huis wilt halen. En dan bel ik je na dit

webinarvoor persoonlijk advies op maat.


