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Essensielle oljer 
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Ønsker du å bestille oljer? 

Her er nyttig informasjon om hvordan bestille oljer. Her er det mye snadder og mye å 

spare ved å gjøre det riktig 

 
Jeg er så glad for å at du leser dette, for det betyr at du er nysgjerrig 
på doTerra sine oljer og kanskje ønsker å bestille? Jeg tror ikke du 
kommer til å angre på det!  
 
Jeg har valgt å kun bruke doTerra sine oljer, fordi de er rene, uten 
kjemiske fyllstoffer, fremstilles på en etisk måte og er kvalitetsmessig 
rett og slett det beste på markedet pr i dag. Testene oljene 
gjennomgår i labratoriet er omfattende og svært betryggende for oss 
som bruker dem. 

 
 

Hvis du vil bestille doTerra oljer er det 2 måter å gjøre det på: 

1. Du kan kjøpe oljer til full pris (anbefales om du kun ønsker å kjøpe 1-2 oljer) 

2. Eller du kan lage konto med passord og få 25 % rabatt (anbefales om du vil kjøpe flere enn 2 oljer, 

en diffuser og kanskje bestille ved en senere anledning).  

Fordelen med å være medlem er at du får rabatt og mange gode tilbud, pluss mange andre fordeler, som 

blant annet at frakt tilbakebetales i gratis oljer. Og da blir oljene gjerne billigere enn andre steder. Og det 

er absolutt ingen kjøpeplikt. I tillegg blir du med i norges beste oljeteam, se info lenger bak. 

Årlig medlemskap koster 20 euro, men dersom du bestiller en av start-pakkene så slipper du avgiften. Du 

kan når som helst avslutte medlemskapet, og som sagt ingen kjøpeplikt. Bare masse fordeler!  

 

Opprett konto og bestill startpakke 

Bestiller du en startpakke får du alt du trenger til 25 % rabatt i tillegg til 15 % rabatt på oljene i pakken. I 

Norge er absolutt det beste å bestille en startpakke. Det er 2 startpakker å velge mellom. Begge pakkene 

gir deg ekstra rabatt, gratis innmelding og kokosolje. Du kan melde deg inn ved å bestille enkelte oljer 

og/eller andre produkter. Da må du sende meg en e-post og innmeldingen gjøres manuelt til doTerra. 

Basic Essentials Kit  

- du får 10 % ekstra rabatt i tillegg til 25%: 

ZenGest, Lemon, Peppermint, Lavender, doTERRA On Guard, Wild Orange. Denne pakken koster € 

103,75 pluss 25% mva og 15 euro i frakt (men frakten får du tilbake i oljepoeng). 

Family Essentials Kit 

- du får 15% ekstra rabatt i tillegg til 25%: 

ZenGest, Lemon, Peppermint, Frankincense, Lavender, doTERRA On Guard, Oregano, Rosemary, Wild 

Orange, Petal Diffuser, Veggie Caps. 
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Denne pakken koster €215,26 pluss 25% mva og 15 euro i frakt (men frakten får du tilbake i oljepoeng 

som du får gratis oljer for neste gang). Totalt 287 Euro. Jeg valgte dette for her finner du alle de mest 

brukte og anvendelig oljene i ett sett, pluss at du får diffuser som sprer oljene i rommet. 

Oljenes egenskaper 

ZenGest  – støtter fordøyelsen 

Lemon – rensende, ha i vannet 

Frankincense  – cellefornying, sirkulasjon, immunforsvar 

Peppermint  –  for energi, pust og muskulære spenninger 

Lavender –  beroligende, for kommunikasjon og hjelper søvn 

On Guard –  blanding for immunforsvaret  

Oregano – kraft, intern rens, støtter immunforsvaret 

Rosemary – fokus, læring og energi 

Wild Orange  –  oppløftende, glede, energi, anitoksidanter 

Diffuser – sprer virkestoffene i oljene i luften du puster inn 

(obs oljene skal ikke spres via varme ved å bruke lys, dette endrer 

virkestoffenes kjemiske sammensetning og kan forringe kvaliteten 

og effekten på oljene). 

 

Slik gjør du det 

 - Ta en dyp pust og følg veiledningen steg for steg 

1. Hvem fikk du denne fra?  
 
Klikk på linken til den som inviterte deg hit: 
 

• Merethe Grønbech, https://www.mydoterra.com/mereyoga, enroller id 4779872 

• Irene Lorentzen, https://www.mydoterra.com/irenlor, enroller id 5194194 

• Nina Skjefstad, https://www.mydoterra.com/ninaskjefstad, enroller id 5148263 

 
 
2. Klikk JOIN & SAVE 

 
 
 
 
 

https://www.mydoterra.com/mereyoga
https://www.mydoterra.com/irenlor%20enroller%20id%205194194
https://www.mydoterra.com/ninaskjefstad
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3. Skroll nederst på siden og klikk JOIN doTERRA  

 

 
4. Velg språk (English British), verdensdel (europe) og land (Norway). Da kommer også opp en 

gul boks klikk «OK». Klikk CONTINUE 
 

 
 
5.  Velg om du ønsker å bli Wholsale Customer eller Wellness Advocate   
 

Jeg anbefaler å velge Welness Advocte, her alle fordelene, rabattene og mulighetene og det 
forplikter ikke til noe. 
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6. Fyll ut personlig informasjon.  
 

• velg GMT+1 Brussel, Berlin, Rome, Prague.. 

• For fødselsdato husk at det er måned først, så dag og deretter årstall 

• Enroller  ID: sjekk at den er fra listen forran (den er ofte ferdig ufylt) 

• Sponsor ID: skal være åpent  
 

Klikk CONTINUE 

 
 
7. Velg type kit og klikk Add to cart 

Bla det flere hakk mot høyre til du finner de norske kittene. 
  
 Velg en av disse: 

• EU Norway Basic Essential Kit (uten diffuser, kun 6 oljer). 

• EU Norway Family Essentail Kit (med diffuser + 9 oljer + veggiecaps for å kunne ta oljene 
som tabletter). Jeg anbefaler denne ☺ 

 
8. Etter at du har klikket Add to cart,  klikk CONTINUE 
 
9. Sjekk at ordren er riktig i forhold til valgte kit, at betalingsinfo er riktig, kryss av for save 

payment information, og velg credit card. 
 
10. Klikk PROCESS ORDER NOW AND CONTINUE 
 
11.  Legg inn kort informasjon og klikk PROCESS ORDER. Her ser du at pakken koster 215 Euro. 

Frakt og toll er 15 euro (denne får du tilbake i gratis olje ved neste kjøp) og mva 57,5 euro, 
tilsammen 287,5 euro. Ca 2.800 kroner avhengig av valutakursen. 
 

12.  Da får du opp en boks med ordrebekreftelse, ditt ID nr og valg om å legge inn månedlig   
ordre (LRP). Om du ønsker det klikk ja, om du ikke ønsker det klikk nei.  
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13.  Gratulerer! Da har du bestilt dine første oljer! Da er det bare å begynne å glede seg. Vanlig    
vis tar det mellom 8-10 dager før oljene kommer til deg. 

 
14.  I mellomtiden kan du klikke deg inn i facebook-gruppene og be om å bli medlem. Det er 

flere grupper du kan bli medlem i. For deg som ikke er på facebook så finnes det 
videoportaler der live-sendingene legges ut. Du får en epost fra meg med link til disse. 

 
Har du spørsmål? Ta kontak med den som gav deg denne! 

 
 

Bli med i to av Norges beste team  
Du får tilgang til et av Norges største og mest seriøse team med bioingeniør, yogaterapeut og 
grunder, Katrine Berge, og resten av Deva Living-teamet som er klar til å hjelpe, inspirere og 
løfte deg. I tillegg er vi en del av Team Inspira Living som ledes av Henriette - grunderen som 
hoppet av en lang karriere i oljebransjen for å starte noe helt nytt, sivilingeniør, yogalærer og 
coach. 
 
Vær med på direkten eller se i opptak når det passer deg, læringsvideoer, spørsmål og svar, som 
viser deg helt konkret hvordan bruke de essensielle oljene og andre verktøy til å hjelpe deg i 
livet, privat og i business. Litt forvirrende kanskje med to team? Neida, bare masse masse 
fordeler slik at du kan få inspirasjon og kunnskap til å leve ditt beste liv. 
 
Inspria Living v/ Henriette Karlgraff 

• Bli medlem her: https://www.facebook.com/groups/232780943842208/ 
• Bli med på 90 dagers livsstilsendring startet i januar. Målet er å skape enkle og varige 

rutiner. Sunn mage, detox, forbrenning, redusere giftstoff, håndtere stress, bedre søvn og 
emosjonell helse 

• Portal med inspirerende videoer som du kan se når det passer deg 
 

Deva Living v/ Katrine Berge 
• Empower you: Ukentlige livesendinger på FB med personlig utvikling. Be om å bli medlem 

her: https://www.facebook.com/groups/204742066685128/ 
• Portal med nyttige videoer om doTerra, meditasjon og yoga 
• Bonus: Medlem i Dr David Breitback sin portal med månedlig livesending.  

 
 

                         
 
 

Inspriasjon essensielle oljer – åpen gruppe 
Jeg har også en facebook-gruppe der du kan invitere inn venner som er interessert i å lære mer 
om oljer. Denne gruppen er åpen for alle: 
https://www.facebook.com/groups/139752596788764/ 
 
 

https://www.facebook.com/groups/232780943842208/
https://www.facebook.com/groups/139752596788764/

