
Sofiias guide til køb af DoTerra olier

Mulighed 1: Bliv medlem hos DoTerra (ingen binding eller krav om køb!) og køb olier til -25% i
forhold til butikspris. Det koster 25 euro for et års medlemskab, men indmeldelsesgebyret frafalder
hvis du vælger at købe et start-kit. Det er derfor langt den bedste deal at starte med et kit. Du får

samtidig adgang til vores opløftende olie-netværk på facebook, hvor du kan få gratis sparring,
spirituel mentoring og et hel bibliotek af viden. Efter et år fornys dit medlemskab til ca. 111 kr / 15
euro, hvor du samtidig modtager en gratis pebermynte olie til en værdi af ca. 165 kr. Du kan altid

melde dig ud, hvis du ikke længere ønsker at være medlem. 

Mulighed 2: Køb uden at være medlem. Du kan købe olier til butikspris, disse priser er 25% dyrere
end hvis du er medlem. Denne mulighed kan kun betale sig, hvis du ønsker at købe en enkelt eller

to olier og ikke ønsker sparring til olierne.

Nedenfor kan du læse om de to mest populære kits samt en beskrivelse af olierne. Du finder
også en udførlig vejledning til køb af olier som medlem. 

HOME ESSENTIALS KIT:

Home Essentials kittet indeholder de 10 mest populære olier (15 ml store flasker), en diffuser
samt en bog om olierne. Dette kit koster ca. 2160 kr inkl fragt. Med dette kit får du klart mest

for pengene og du sparer (udover indmeldelgebyret på 25 euro) også ca. 650 kr på at købe
kittet frem for produkterne enkeltvis.



Family essentials and beadlets kit:

Dette kit indeholder de 10 mest populære olier (5 ml små flasker) samt to flasker beadlets, der
kan indtages. Family essentials and beadlets kit koster ca. 1140 kr inkl fragt. Dette kit er et

godt valg for dig, der allerede har en diffuser og ønsker at snuse til de forskellige olier. 

Beskrivelse af de 10 olier, der indgår i begge kits:

Pebermynte: Opkvikkende olie som bringer glæde og lykkebobler. Vækker krop, sind og ånd. 
Hjælper os til at flyde med livet i et nærende flow i stedet for at holde fast og forsøge at kontrollere.
God til hovedpine og spændinger. Nedsætter feber og hedeture. Lindrer køresyge og kvalme. 
Vækker alle sanser. Perfekt “genstarter” om eftermiddagen. Genial til hikke. Lækker i kaffe, kakao 
og hjemmelavet chokolade.

Citron: Olien for fokus. Styrker koncentration og det mentale plan. Vi bliver i stand til at tage et 
skridt ad gangen. Giver klarhed og transformerer forvirring og tunghed. Lindrer udmattede hjerner 
og skaber mental fleksibilitet. Støtter indlæring og koncentration samt følelsen af at være dum. 
Skaber glæde og energi. Ideel til detox, fordøjelse og øm hals. Super til rengøring og alt fedtet, også
rester af klistermærker fx. Rens af grøntsager.

Tea Tree (Melaleuca): Olien for energetiske grænser. Naturlig desinfektion. Ideel til 
medafhængighed og snyltende energier. Vi bliver hurtigt drænede, når vi ikke har naturlige grænser.
Tea Tree styrker os i at slippe alle toner af martyrog redderenergi, som i sidste ende gør os til ofre 
for os selv. Ideel til udslet, bumser, myggestik og små sår. Parasitter, svamp, mug og skimmel. 
Fjerner modstand og alt, som dræner os.

Frankincense: Olien for sandhed. Vores individuelle sandhed. Kendt som kongen over alle olier. 
Langt de fleste lyver om deres reelle behov. Både over for sig selv og andre. Giver nye 
perspektiver. Genial til hud, celler og nervesystem. Angst og spændinger. Højner bevidsthed og 
skaber spirituel vækkelse og evolution. Styrker os i at slippe løgne og alle former for lavere 
vibrationer. Fjerner skyklapper og bringer lys i mørket. Styrker relationen til far.



Lavendel: Beroligende. Styrker kommunikationen, så vi bliver i stand til at kommunikere vores 
ægte tanker, følelser og behov. Derfor er lavendel også ideel til stress, der handler om at forlade os 
selv. Styrker følelsen af at være hørt, set og elsket. Lindrer spændinger. Ideel til søvn (20 % bliver 
dog meget snakkende). Genial til hud, brandsår, rifter, myggestik, solskader og kløe. Lindrer frygt 
og giver mod til at sige nej til negative valg.

Oregano: Booster immunsystemet. Skærer alt negativt fra, også fx fodvorter. Fjerner alt, der 
forhindrer vækst og opløser begrænsninger. Ideel til stædige typer, som man ikke kan lære noget. 
Oregano viser os vejen til ydmyghed og given slip, også i jagten på det materielle. Kan bruges i 
madlavning. Oregano er en varm olie. Derfor kan den med fordel indtages i kapsler eller fortyndes 
med kokosolie og smøres langs rygsøjlen.

Zengest (DigestZen): Støtter os i at fordøje. Både den reelle fordøjelse men også livet generelt. 
Ideel til perioder med forandring og vækst. Genial til overstimulering og overvældelse. Derfor ideel 
til særligt sensitive eller alle inden for autismespektret. Lindrer køresyge og søsyge. Skaber rum til 
at lukke nyt ind. Genial når vi føler os overfodrede og underernærede, fordi livet er fyldt med for 
meget ligegyldigt støj.

Air (Breathe): Støtter os i at slippe sorg og smerte. Støtter lunger og vejrtrækning. Lungerne 
opbevarer vores sorg og er samtidig stedet, vi mærker begejstring. Med megen sorg er der ikke 
plads til begejstring. Støtter evnen til at tage livet ind og slippe det brugte. Fjerner dårlig og 
stagneret lugt. Lindrer snorken. Åbner op. En meget transformerende og healende blanding som 
assisterer os i at slippe dybe indkapslinger.

Deep Blue: En blanding som lindrer fysisk smerte. Vi har smerte, fordi vi presser os selv, og vi 
bliver pressede af smerte. Hjælper os til at mærke de smertefulde følelser, vi forsøger at holde inde. 
Smerten slipper i takt med, at følelserne transformeres. Smerte indeholder altid en historie og 
vejviser, og Deep Blue fungerer som en kærlig rejseleder. Perfekt til “nybegyndere” inden for 
bevidsthed og kropsarbejde.

On Guard: En blanding som giver beskyttelse både i relation til grænseoverskridende 
personligheder men også bakterier, svamp, parasitter og virus. Styrker immunforsvaret. Giver os 
styrken til at stå stærkt i os selv og sige ja og nej til det for os rigtige. Genial til alle former for 
medafhængighed. Vi styrkes i at styre uden om negative valg og undgår derfor, at kroppen skal 
håndtere de ødelæggende og drænende konsekvenser af det.

Sådan køber du olier som medlem: 

1.Gå ind på Sofiias DoTerra shop: https://www.mydoterra.com/sofiiasoegren/#/

2.Vælg Join & Save oppe i topmenuen

3.Klik på den grønne knap JOIN doTERRA i nederste højre hjørne

4.Vælg English- Europe og Europe og Denmark og klik på knappen Continue

5. Vælg Wholesale Customer og klik på Continue

6. Udfyld dine informationer

(Time Zone = vælg Central Time (GMT-6:00))

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


7. Sæt hak i I agree to the following … og klik på Continue 

8. Vælg dit enrolment kit og spar indmeldelsesgebyret på 25 euro: 

(Hvis du ikke ønsker at købe et kit, men derimod vil betale indmeldelgebyret på 25 euro og selv vælge produkter, så 
vælger du ”DoTerra Essentials Booklet + Erolment fee (english)” og så vælger du de produkter du ønsker)

9. Hvis du ønsker at tilføje produkter til din bestilling, så skriver du navnet på produktet 
i feltet ”enter additional item or product name” (du kan se alle olier og produkter ved 
at trykke på ”view produkt guide” 

10. Når du er færdig med at shoppe trykker du på ”view totals” og derefter ”process order now
and continue”

11.  Betal med dit kort – og glæd dig til at modtage din pakke. Du får en mail med 
tracking nr. når din pakke bliver sendt :) 



Har du brug for vejledning til køb af olier eller har du spørgsmål, så skriv til 
info@sofiia.dk 

mailto:info@sofiia.dk

