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Informatie over de voordeligste manier van bestellen, op de hierna volgende pagina’s! 

Mhooj en dōTERRA delen de visie dat de basis van gezondheid en welbevinden ligt in een gezonde 
leefstijl, voeding en leefklimaat. Als dat een steun kan gebruiken, dan kan een olie van dōTERRA  u 
van dienst zijn. Essentiele olie bevordert het eigen herstelvermogen van het lichaam en de geest 
(werkt op oorzaak, de bron). Dit is hetgeen het van de meeste reguliere medicamenten onderscheidt. 
Al kunnen veel essentieel olieen zonder risico en juist ondersteunend naast reguliere medicatie 
worden ingezet,  afstemming en overleg met uw arts en apotheek altijd aan te raden. 
 
Wat is dōTERRA  
dōTERRA   betekent Gift van de Aarde. Het is een  organisatie die voorziet in ontwikkeling, advies en   
verkoop van een essentiele olie van met de kwaliteits-certificering CPTG. CPTG betekent Certified 

Pure Therapeutic Grade. 

 

CPTG  

 Kwalificeert de wijze van winning van de olie waarbij de werking optimaal kan worden 
behouden en de sterke concentratie van pure extracten zonder toevoeging.  

 Test en checkt  ieder product op 100% aanwezigheid van de  essentiele olie. Zonder deze 
certificering is deze norm voor een flesje essentiele olie slechts 5-10%. Ofwel: iets mag al als 
essentiele olie worden verkocht in de winkel indien er slechts 5% werkzame olie in zit.   

 Iedere winning opnieuw van olie door DoTerra wordt telkens op deze therapeutische waarde 
getest alvorens het kan worden verkocht.  

 Sterke concentratie per flesje: een relatief prijzig product waar u zeer lang mee vooruit kunt. 

 http://sourcetoyou.com/nl: Een site waar deze CPTG-kwalificatie  per product kan worden 

achterhaald. 
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Om genoemde kwalificatie te waarborgenkan olie tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. 
Genoemde kwalificatie betekent dat deze olie nooit in een brander kan worden gebruikt, de puurheid 
van de olie zal slechts een brandgeur opleveren.  Wilt u de olie effectief verdampen in de ruimte, dan 
wordt er de zogeheten Diffuser gebruikt; verdamping in water middels electrische aangestuurde 
Verdamper .  
 
Essentiële oliën 
Dit zijn natuurlijke aromatische verbindingen gevonden in zaden, schors, stengels, wortels, bloemen 
en andere delen van planten. Naast de aromatische kwaliteiten zijn essentiële oliën in de 
geschiedenis veelvuldig  gebruikt in vele culturen voor medicinale en therapeutische voordelen.  
De therapeutische waarde wordt mede bepaald door standplaats van de plant, hoeveelheid zonlicht 
etc.  
 
Enkele olie of een Blend 
Een Blend is een samenstelling van een aantal olieen, die elkaar in werking kunnen versterken. 
dōTERRA voorziet in unieke blends, direct te koop.  Annalies kan ook zelf een ‘blend  op maat’ 
hebben gemaakt. Zij zal dit erbij vertellen en informatie geven. U kunt in het toegestuurde pdf-
document verder informatie lezen en zien op welke manier u de olie kunt inzetten.  
 
Persoonlijk coach traject met voordeel voor u en Mhooj: 
Een proeflesje olie (2 ml) kost € 7,50. De inzet van olie vraagt zorgvuldige afweging en ruimte om te 

testen wat voor u de beste olie is. Voor € 10,00 heeft u recht op 2-3 consulten (telefonisch/life op de 

praktijk) binnen 4 weken,  inclusief het gebruik van – z.n. meerdere - proefflesjes olie gedurende 

deze periode. Vanaf het vierde consult c.q. na afloop van deze periode, betaalt u de geldende 

(voordeel-)prijs voor olie, terwijl de voortzetting van de begeleiding wat betreft advies over de inzet 

van  DoTerra-prodcuten gratis blijft. 

 

DoTerra.com – nu ook in Nederlands - : https://www.doterra.com 

Typ rechts bovenin voorkeurstaal in: NL-Nederlands. Tip:  Houd deze officiële sites van DoTerra  als 

richtlijn en basis voor je informatie over producten en organisatie.  

Voorbeelden  
- Lavendel, Citroen en Pepermunt:  de basis-olieen, welke -  mits van optimale kwaliteit - 

je huis-apotheek goeddeels kunnen vervangen. 
- Serenity  (Blend *):  een zachte geur, veelal gewaardeerd door vrouwen, erg fijn als 

stress-releaser overdag en in- en doorslaapmiddel. 

- Citrus Bliss (Blend):  :   geeft een energie-boost en ondersteunt een positieve (re) 

stemming, goed als dagstart  bij opstart-problemen van welke aard ook. 

- Clary  Calm (Blend):  een aparte geur, kalmerend bij menstruatie klachten zoals 

prikkelbaarheid, agitatie, moeheid, overgangsklachten. 

- Past Tense (Blend):  angst-dempend, rustgevend, spierspanning-verzachtend,  (nek, 

schouders, hoofd, ook migraine-klachten) 

- In Tune: helpt focus te houden wanneer het hoofd wat ‘’op hol dreigt te slaan’’, het 

moeilijk is koers te houden. Concentratie-bevorderend. 

- Balance(Blend):   wanneer u tezeer ’ín het hoofd zit, vanuit het hoofd handelt’; 

ondersteunend om te aarden, gronden, in balans te komen wat betreft leven vanuit de 

heelheid van geest en lichaam.  

- Vetiver(1 olie):  ten behoeve van rust in het hoofd 
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- Basil (1 olie): verstevigend en concentratiebevorderend, ondersteunend en verzachtend 

bij spier-gewrichtspijn en huidirritaties, angstdempend, luchtzuiverend (ook goed bij 

verkoudheid en andere longaandoeningen ed), smaakmaker in voedsel. Ondersteunt het 

ervaren van  verbinding.  

- Frankincense (1 olie): breed toepassingsgebied, zuiverend en harmoniserend, geroemd 

om de veronderstelde ontgiftende en helende eigenschappen  in bloed,  huid, organen  

en hersenen (wordt veel onderzoek op gedaan momenteel) met het oog op NAH en 

Oncologie). Ook zeer geschikt tbv  innerlijke balans (depressie) en vermoeidheid. 

Bijvoorbeeld geschikt om te combineren in afbouw van anti-depressiva. 

Inzet van olie op de huid, via inname of diffuser 

 Per olie (!) wordt de toepassing vermeld: diffuser en/of huid en/of inname . 

 Via de huid of inname: zeker een eerste keer het beste verdund aanbrengen in een basisolie 

zoals kokosolie, amandelolie, olijfolie.   

 ‘Less is more’: 1 a 2 druppels per keer e/o per plaats is voldoende.   

 Beter meerdere keren per dag of dagdeel  aanbrengen dan eenmaal een grotere hoeveelheid 

 Toepassingsmogelijkheden:  

- De voetzolen zijn bij uitstek gevoelig voor opname van de olie. De voetzolen hebben 

doorgaans een wat dikkere huid dan andere lichaamsdelen zoals  bijvoorbeeld de hals. 

De voetzool is dus bovendien een goede plek dus om gevoeligheid uit te testen of om 

‘sterke’ olieen,  zoals bijvoorbeeld ‘on guard’, op aan te brengen. Overige zones, gevoelig 

voor opname: halsgebied, borstgebied, polsen, rond de slapen of op het voorhoofd 

(voorzichtigheid geboden i.v.m. lekken naar de ogen)), achter de oren 

- Het opsnuiven van olie: de neus-holtes hebben  zeer gevoelige receptoren. 

- Diffusen: De olie kunt u ook via een verstuiver (diffuser) verspreiden 

- Inname via een lepel honing, in water of spa opgelost, door bereid voedsel of in een 

vega-capsule. Let Op: check eerst of inname zonder gevaar kan en mag!! 

 

Belangrijk voor een optimale werking van de olie 

 Vroegtijdig en Herhaald opbrengen. 

 Een druppel is niet met je vinger op het flesje en dan omdraaien. Een druppel uit het flesje 

laten lopen is één druppel. 

 Jezelf de tijd geven en de ruimte om de meest  geschikte olie voor jou uit te zoeken 

(uitproberen). Soms is iets anders nodig of dient er iets toegevoegd te worden.  

Eigen verantwoordelijkheid 
Wellicht ten overvloede maar goed om te realiseren is dat het gebruik van de olie onder uw gehele 
eigen verantwoordelijkheid valt.  Zowel Mhooj als dōTERRA kunnen niet  aansprakelijk worden 
gesteld voor het gebruik van de olie. Zij wensen u wel zo goed als mogelijk voor te lichten over de 
toepasbaarheid en het gebruik van de olie. 
 

doTERRa kortings- en inschrijfmogelijkheden met korting 25% of meer  

Informatief filmpje met heldere informatie, vooral ook met het oog op je eerstvolgende (!) bestelling: 

https://youtu.be/EQtJNIy2p0U 

https://youtu.be/EQtJNIy2p0U


Eenmaal enthousiast over een  product, dan bestel je al vlug een paar flesjes per jaar en kom je 
zonder korting al bij gemiddeld 3 flesjes op € 100,00. Wil je voor deze prijs meer olie krijgen, dan 
raad ik je het volgende aan: 

Voor een eenmalige inschrijving van 25 euro krijg je  ALTIJD 25% korting op je doTERRA etherische 
olie inkopen. Je koopt dan olie tegen de geldende groothandelprijs. 

Dit inschrijfgeld kun je direct terugverdienen door bij de eerste bestelling een zogeheten ‘welkomst-
pakket’ te bestellen, alleen zo voordelig verkrijgbaar tijdens de eerste bestelling omdat je naast de 
korting van 25%  geen inschrijfkosten niet meer hoeft te betalen. Er zijn diverse mogelijkheden.  Een 
pakket vanaf  € 100,00 Dit welkomst-pakket geeft een prachtige basis om volop te experimenteren 
met uitgebreidere toepassing van de olie in het dagelijks leven.  Het zijn  precies die olieen waarmee 
je je eigen huisapotheek kunt vervangen.  

Jaarlijks krijg je ter verlenging van je abonnement  voor € 15,00 per jaar, een pepermuntolie 
opgestuurd ter waarde van€21,00 groothandelprijs.  Pepermunt-olie wordt als een basis-olie 
beschouwd, welke tal van toepassingsmogelijkheden biedt, komt dus altijd van pas.  

Direct inschrijven voor 25% korting?  Neem in dat geval contact op met mij. Ik kan je dan 
gemakkelijk inschrijven via mijn account. We kunnen dan direct je eerste bestelling verwerken.  
Vanaf je moment van inschrijving kun je vanaf een volgende bestelling alles op je eigen account 
makkelijk bestellen. 

Direct bestellen zonder korting?  

1. Dit kan via: https://www.mydoterra.com/mhooj/#/  Kom je er toch niet zelf uit (helaas 

hapert de website regelmatig, dit omdat het nog geen europees systeem is), bel mij gerust: 

06 47462543.  

2. Bestellen via mij kan ook;  dan bestel ik na betaling van de factuur via mijn account de 

gewenste producten  en haal je de producten bij mij thuis of op de praktijk in Zwolle op. 

Reken wel op verzendkosten, welke gedeeld worden over het anatal personen voor wie ik 

bestel (max.  8,50) 

Loyaliteitsprogramma LRP extra uitgelicht 

Eenmaal enthousiast geworden is de kans groot dat je maandelijkse bestellingen plaatst/wilt 
plaatsen. In dat geval is het loyaliteitsprogramma een  interessante optie met het oog op nog meer 
korting. 

 Vanaf een bestelling van € 1,00 per maand deelname mogelijk . Hierbij krijg je, naast de 25% 
korting die je dan ALTIJD krijgt, een oplopend percentage (van 10-30%) aan extra korting in 
de vorm van gratis product= PV-punten, welke ja vanaf 6 maanden sparenkunt inzetten om 
producten te bestellen (geldig: 1 jaar).  

 Vanaf een maandelijkse bestelling  ter waarde van 125 PV-punten: gratis-product-per-maand 
Plus snel oplopende totale korting tot max. 55% in de vorm van PV-punten. 

 Vanaf  maandelijkse bestelling t.w.v. 100 PV –punten: je kunt consulent van DoTerra worden.  
Je mag producten verkopen en nieuwe leden inschrijven. Op deze manier kun je zelfs 
inkomen genereren.  Interessant als je veel positieve  ervaring hebt opgedaan met  
etherische olie en/of je een praktijk of bedrijf hebt waar je doTERRA etherische olie inzet.  

 

https://www.mydoterra.com/mhooj/#/

