
Sofias mini-guide tl køb af olier
Så dejligt du skal have gang i de små oliehjælpere, de er magiske og jeg er sikker på de kommer tl at berige dit liv!

Sådan får du mulighed for at købe olier med 25% rabat
– uden nogen form for binding eler krav om køb:

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 ars medlemskab, men indmeldelsesgebyret 

frafalder hvis du vælger at købe et start-kit. Det er derfor langt den bedste deal at starte 

med et kit. Jeg anbefaler de to kits, som du kan finde i denne guide. Du far samtidig 

adgang til vores opløftende olie-netværk pa facebook, hvor du kan fa gratis sparring, 

inspitation til brug af olierne og et hel bibliotek af viden. Efter et ar kan dit medlemskab 

fornys til 15 € og du modtager en gratis peppermynteolie, men kun hvis du køber noget efter

dit 1-ars medlemskab er udløbet. Der bliver altsa IKKE trukket noget automatisk pa dit kort 

og dit medlemskab fornys ikke automatisk – heller ikke efter 1 ar. 

Vælg dit start-kit og læs om indholdet herunder:



Home Essentals Kit 
(Pris 2160 kr inkl fragt)

AromaTouch Difused Kit 
(Pris 1460 kr inkl fragt)

Home Essentials er for dig, der ønsker et kit med en olie til 
enhver udfordring. Dette kit kaldes ogsa ”hjemmeapoteket” og 
du kan ty til det, uanset hvilken udfordring du star med – du kan 
fa støtte til alt fra søvn, boost til immunforsvaret til energetisk 
grænsesætning. 

Dette kit giver dig mest værdi for pengene og indeholder en 
diffuser samt ti olier a 15 ml:

Der er ca. 250 draber i en 15 ml flaske. Du far altsa 2500 dråber
med i dette kit. Du bruger et par enkelte draber pr gang, sa 
olierne er utrolig drøje i brug. 

Deep blue: Lindrer fysisk smerte og helt ideelt til typer, der 
presser sig selv for hardt. 

Lavender: Ideel til søvn, stressede typer og til at bringe 
nervesystemet i ro.

Frankincense: Olien for sandhed. Støtter dig i at mærke DIN 
sandhed og sta ved den. Desuden fantastisk i hudpleje.

Air: Støtter dig i at trække vejret og give slip. Helt ideel nar du 
mærker sorg. Ideel at bruge ved stoppet næse og forkølelse. 

Lemon: Olien for fokus. Styrker koncentration. Virker 
opløftende pa humøret. En drabe i dit glas vand er lækkert og 
detoxer kroppen.

Tee tree: Olien for energetiske grænser. Ideel til dig, der mærker
andre og bliver pavirket af deres energi. Tip: Et par draber i 
vandet til dine afskarne blomster – sa holder de sig friske 
længere. Myg og andet kryb holder sig ogsa væk, hvis du har en 
smule tee tree pa kroppen. 

Oregano: Stærk antioxidant. Booster immunsystemet. Støtter os 
i at skærer alt fra der ikke nærer os længere. 

Peppermint: Opkvikkende olie der genstarter din energi. God til
at skabe lyst til fysisk bevægelse. Lindrer køresyge og kvalme.

On guard: Beskyttende blend der støtter dig at sætte grænser – 
bade fysisk og mentalt. Støtter kroppens immunforsvar. 

Zengest: Støtter fordøjelsen. Bade fysisk og mental fordøjelse af
livet. Ideel til perioder med vækst og forandring. 

AromaTouch kittet er til dig, der ønsker støtte til bade krop og 
sind. Sættet indeholder mange balancerende olier til afslapning 
og søvn, men ogsa opløftende olier. Dette kit giver virkelig 
mulighed for skønne diffuserblandinger.  

Dette kit indeholder en diffuser, 115 ml kokosolie (bæreolie til 
at lave dine egne olieblandinger) samt otte olier a 5 ml:

Der er ca. 85 draber i en 5ml flaske. Du far altsa 680 dråber 
med i dette kit. Du bruger et par enkelte draber pr gang, sa 
olierne er utrolig drøje i brug. 

Deep blue: Lindrer fysisk smerte og helt ideelt til typer, der 
presser sig selv for hardt. 

Lavender: Ideel til søvn, stressede typer og til at bringe 
nervesystemet i ro.

Balance: Groundende blend, der far dig helt ned pa jorden. 
Støtter dig i bare at være. Perfekt til diffuseren. 

Wild orange: Opløftende citrusolie der bidrager med godt 
humør og ressourcetanker. En drabe i et glas vand giver en 
lækker appelsinsmag. 

Tee tree: Olien for energetiske grænser. Ideel til dig, der mærker
andre og bliver pavirket af deres energi. Tip: Et par draber i 
vandet til dine afskarne blomster – sa holder de sig friske 
længere. Myg og andet kryb holder sig ogsa væk, hvis du har en 
smule tee tree pa kroppen. 

Aromatouch: Afslappende olie, der giver spa-stemning og er 
helt ideel til massage. God i diffuseren. 

Peppermint: Opkvikkende olie der genstarter din energi. God til
at skabe lyst til fysisk bevægelse. Lindrer køresyge og kvalme.

On guard: Beskyttende blend der støtter dig at sætte grænser – 
bade fysisk og mentalt. Støtter kroppens immunforsvar.  



En eksta gave tl dig:
(OBS: Kun ved bestling af startkit senest d. 28.09.20)

Gavepakken indeholder:

Bogen ”Magi med essentielle olier” med beskrivelse af
alle olier samt guide til brug 

10 ml magnolia olie – lækker blomsterolie, der kan
bruges som naturlig parfume. Skaber ro (god til

bekymring og ængstelige følelser) og støtter søvn og
styrker huden.

 30 ml kokosolie til at lave din egen olieblanding 

1 tom ruller til at lave egen olieblanding 

 2 tomme veggiecaps (til at indtage de olier, der kan
støtte dit system indvortes) 

Gavepakken har en værdi af ca 500 kr 
 (Du modtager gaven i en separat pakke)

Sådan køber du dit startkit med olier tl -25% med mit link: 
1.Ga ind pa Sofiias DoTERRA shop: https://www.mydoterra.com/sofiiasoegren/#  /

2.Vælg Join & Save oppe i topmenuen 

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

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

5.Vælg Wholesale Customer og klik pa Continue

6. Udfyld dine informationer (Time Zone = vælg Central Time (GMT-6:00)) 

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

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

Obs: Vælg præcis et af dit kits du ser billeder her: Der skal sta: (english – EU plug) ved det kit du vælger:

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


9. Hvis du ønsker at tilføje produkter til din bestilling, sa skriver du navnet pa produktet i feltet ”enter 

additional item or product name” (du kan se alle olier og produkter ved at trykke pa ”view produkt guide”

10. Nar du er færdig med at shoppe trykker du pa ”view totals” og derefter ”process order now and 

continue”

11.  Betal med dit kort – og glæd dig til at modtage din pakke. Du far en mail med tracking nr. nar din 
pakke bliver sendt.

________________________________________________________________________________________________

Har du brug for vejledning til køb af olier eller har du spørgsmal? Sa skriv til info@sofiia.dk. Du
kan forvente kompetent vejledning og jeg sidder klar med et hurtigt svar.  

Kh Sofia Søgren
www.sofia.dk 

http://www.sofiia.dk/
mailto:info@sofiia.dk

