ETERISKE OLJER

Ønsker du å bestille oljer?
Jeg er så glad for å at du leser dette, 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 bruker oljene mine hver dag og de hjelper meg og familien min. Jeg bruker dem blant
annet i badekaret, i matlaging, som tilskudd og for å sette stemning. Det finnes en olje for
alt, for å få opp energi, redusere stress og angst, støtte immunsystemet med mere.
Jeg har valgt å bruke doTERRA sine oljer, fordi de er rene, uten kjemiske fyllstoffer,
fremstilles på en etisk måte og er valitetsmessig det beste på markedet pr i dag.

HVIS DU VIL BESTILLE DOTERRA OLJER ER DET 2 MÅTER Å GJØRE DET PÅ:
1. Kjøpe via denne linken: http://mydoterra.com/naturmamma
klikk shop og kjøpe oljer til full pris
(dette anbefales om du kun ønsker å bestille 1-2 oljer)
2. Eller du kan lage medlemskap og få 25% rabatt
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(dette anbefales om du vil kjøpe flere enn 2 oljer, en diffuser* og også kanskje bestille ved en
senere anledning)
Jeg valgte selv å bli medlem, fordelen med å være medlem er at du får rabatt og mange gode
tilbud. Det er mange andre fordeler, som blant annet at frakt tilbakebetales i gratis oljer.
Det er absolutt INGEN forpliktelser eller kjøpeplikt, bare masse fordeler.
Du kan avslutte medlemskapet når som helst.
Årlig medlemskap koster 20 euro, men dersom du bestiller en av start-pakkene så slipper
du avgiften.

DERSOM DU VIL BLI MEDLEM ER DET TRE MÅTER Å GJØRE DET PÅ:
1. Melde deg inn og betale medlemsavgift (20 euro) og bestille det du vil ha.
Ref. prislisten som er tilgjengelig her: http://mydoterra.com/naturmamma
2. Melde deg inn og bestille for mer enn 100 USD, da slipper du medlemsavgift.
3. Melde deg inn og kjøpe en av startpakkene (f.eks. 10 oljer og diffuser), da slipper du
medlemsavgift, får ekstra rabatt på pakken og gratis kokosnøttolje (jeg valgte selv denne
fordi da fikk jeg alt jeg trengte til en god start pluss diffuser. Du kan eventuelt utvide med
andre oljer som du ønsker i etterkant.)

BLI MEDLEM OG BESTILL EN STARTPAKKE
- da 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. Det er en årlig avgift
på 20 euro, men dersom du bestiller en av start-pakkene så slipper du avgiften.

Basic Essentials Kit
- du får 10 % ekstra rabatt i tillegg til de 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 de 25%):
ZenGest, Lemon, Peppermint, Frankincense, Lavender, doTERRA On Guard, Oregano,
Rosemary, Wild Orange, Petal Diffuser, Veggie Caps.
Denne pakken koster € 215,26 pluss 25% mva og 15 euro i frakt (men frakten får du tilbake
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i oljepoeng som du får gratis oljer for neste gang).
Jeg valgte dette for her finner du alle de mest brukte og anvendelig oljene i ett sett, pluss at
du får diffuser.

OLJENES EGENSKAPER:
ZenGest - hjelper fordøyelsen
Lemon – rensende
Frankincense - cellefornying og fokus
Peppermint - for energi, bihuler, pusten og muskulære spenninger
Lavender - beroligende, for kommunikasjon og hjelper på søvnen
On Guard - stimulerer immunforsvaret og er veldig fin når man kjenner at man blir syk
Oregano - virus, sopp og bakteriedrepende
Rosemary - fokus, læring og transformasjon
Wild Orange - oppløftende, glede
Petal 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.
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SLIK GJØR DU DET
- steg for steg veiledning i hvordan få rabattene og fordelene ved å være medlem

1. Gå til siden http://mydoterra.com/naturmamma
2. Klikk JOIN & SAVE

3. Skroll nederst på siden og klikk JOIN doTERRA

4. Velg språk (English eller annet), verdensdel (Europe) og land (Norway). Da kommer
også opp en gul boks hvor du finner en liste med de godkjente produktene i Norge.
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Denne kan du finne igjen senere også, men du kan klikke på den for å se listen nå.

5. Velg om du ønsker å bli Wholesale Costumer eller Wellness Advocate
(jeg anbefaler å velge Wellness Advocate fordi det gir deg alle fordeler og muligheter
fremover og forplikter ikke til noe)

6. Fyll ut personlig informasjon.
OBS...
• velg GMT+1 Brussel, Berlin, Rome, Prague..
• For fødselsdato husk at det er måned først, så dag og deretter årstall
• Enroller ID skal være 5224692 (dette er ofte ferdig utfylt, hvis ikke skriv det inn
under enroller ID
• Sponsor ID skal være åpen (Dette er viktig, så ta en ekstra titt på før du går videre)

Klikk CONTINUE
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7. Velg type kit og klikk «Add to cart»
Øverst på nettsiden kan du navigere i slideren, du må klikke deg noen ganger på pilen
til høyre for å finne de norske kittene.
Velg en av disse:
•
•

EU Norway Basic Essen5al Kit
(uten diffuser, kun 6 oljer)
EU Norway Family Essentail Kit
(med diffuser + 8 oljer + veggiecaps for å kunne ta oljene som tabletter. JEG
ANBEFALER DENNE).

8. Etter at du har klikket på «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
12. Da får du opp en boks med ordrebekreftelse
13. Gratulerer! Da har du bestilt dine første oljer! Da er det bare å begynne å glede seg.
Vanligvis tar det mellom 5-8 dager før oljene kommer til deg.
14. Vil du ha mer tips kan du sjekke ut Facebook gruppen min Eteriske oljer med
Naturmamma, her kan du også stille spørsmål hvis du har noen.
Der ligger det masse olje-inspirasjon og venter på deg.
Spør meg gjerne hvis det er noe du lurer på
Klemmer fra Anita - Naturmamma

WWW.NATURMAMMA.NO

