LEV

din naturlige løsninger livsstil

Tillykke! Nu har du simple, selv-guidede naturlige løsninger med dōTERRA! Der er så
mange ressourcer til at støtte dig i at lære hvordan du burger dine essentielle olier og
opnå dine wellnesss mål. Opdag hvad disse jordens gaver har i vente for dig.

lær MERE
DET ESSENTIELLE
Begynd at nyde naturens mest kraftfulde remedier! Du vil blive overrasket over hvor
nemt det er at tage hånd om dit helbred naturligt og hvor hurtigt du vil føle dig styrket
ved at bruge dōTERRA. Så tag lågene af og nyd at leve med dine naturlige løsninger!
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• Lær hvordan du burger dine olier til succesfuldt at løse dine
helbreds bekymringer på successwithoils.com/use.
• Søg efter naturlige løsninger for dine specifikke lidelser, få svar på
dine spørgsmål, og del dine oplevelser med andre på
successwithoils.com/forum.
• Find flere fantastiske tips og information i dōTERRA Livsstils Tidsskrift,
som er inkluderet i dit medlemsskab og sendes til dig hvert kvartal.
• Få den Moderne Essentielle reference guide for helbredsproblemer
og applikationer komplet med produktbeskrivelser, videnskab og
forskning på at successwithoils.com/resources.

LIVE ELLER ONLINE KLASSER
Lær hvordan du integrerer essentielle olier ind i
ethvert aspekt af dit liv! Oplev live eller på
online klasser på successwithoils.com/learn.
• Vær en Hverdags Olie Ekspert
• Detox & Forny for en Sundere Dig
• Håndter Humør, Sind & Søvn
• Ren & Pulserende Hud
• Madlavning og Rengøring Naturligt med
Essentielle Olier
• Og meget mere!

ONLINE RESOURCER
Se stærke vidnesbyrd, søg i videnskaben bag essentielle olier,
og lær brugbare tips:
• Vidnesbyrd på successwithoils.com/testimonials
• Olie videnskab på aromaticscience.com
• Tips, videoer og begivenheder på successwithoils.com/everyday
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Melaleuca

køb MERE
Få flere dōTERRA produkter ved at logge ind på dit virtuelle kontor på mydoterra.com til hver en tid. Klik på
”Køb” fanen for at lave en ordre.
Der er to måder at købe på:
Medlems ID (IPC#):

A STANDARD ORDRE (SO)

Kode:

Placer en Standard Ordre for at modtage en en gros pris (25% nedslag).
(Note: Standard Ordrer KAN IKKE kvalificere til at optjene gratis produkt kredit).

B LOYALITETS BELØNNINGSPROGRAM ORDRE (LRP)
den smarteste måde at købe på

Placer en Loyalitets belønningsprogram (LRP) ordre for at opnå en gros priser (25% besparelser)
plus… modtag yderligere 10-30% på dit totale køb i GRATIS produkt kredit OG kvalificer til at
tjene kompensation. Loyalitets belønninger er ikke krævet, men tillader dig at få hvad du vil på en
månedlig basis og at få mest ud af dit medlemskab.

Hvordan kan jeg annullere min ordre?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvordan får jeg 30% tilbage i GRATIS produkt kredit?
• Dine Loyalitets belønnings points forøges med
tiden:
Måned 1-3

10%

HVORDAN DINE LRP POINTS FORØGES
Måned 4-6

15%

Måned 7-9

Måned 10-12

20%

25%

Måned 13+

30%

• Din startprocent afhænger af hvilken størrelse
startpakke, som du tilmeldte dig med. Hvis din ordre
er 50PV+ hver måned, stiger din procent 5 % hver 3.
måned op til 30%!

• Du kan annullere din LRP ordre til hvilken som helst tid
via telefon eller e-mail til service@doterra.com. Udløs
først eventuelle gratis produkt kredits du har optjent
så du ikke mister dem. Hvis du vælger at annullere skal
du være opmærksom på, at du begynder forfra med
at tjene belønninger ved 10% næste gang du ønsker at
bestille gennem LRP.

Hvordan får jeg mest ud af dōTERRAs særtilbud?
• Lav en LRP ordre på mindst 125 PV mellem den 5.
og den 15. Dette giver dig adgang til at modtage
Månedens Produkt GRATIS. Venter du til den 5. giver
det dig tid til at kunne tilpasse din ordre hvis du ønsker
at deltage i nogle af dōTERRA månedlige særtilbud.

Hvordan udløser jeg mine produkt kreditter?

Hvordan kan jeg ændre min LRP ordre?
• For at ændre vare, afsendelsesdato, kredit kort, etc.,
klik på ”Shop” og vælg ”Min loyalitets Belønning”,
klik ”Rediger/Se Loyalitets Belønning” og vælg fra
redigering smulighederne i venstre kolonne.

Kan jeg lave bestillinger før min LRP ordre dato?
• Ja, klik på ”rediger afsendelse” og vælg den dato
som du gerne vil have for afsendelse af din ordre.

Kan jeg have flere månedlige LRP ordre?
• Ja, lav så mange du vil. Annuller ordrer du ikke ønsker
at modtage den følgende måned. For at kvalificere
for provision må du have én LRP ordre for mindst 100
PV den måned.

• Ring (001-800-411-8151) eller e-mail for at udløse din
ordre (service@doterra.com). Produkt kreditter er
tilgængelige 60 dage efter bestilling.

PRODUKT VÆRDI (PV) SKAL OVERSKRIDES
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50 100 125 150

Vedligehold(LRP)BelønningsPoint
Tjen Belønnings Point & Forøg %
Tjen Hurtig Start og Provision*
Gratis Månedens Produkt Klub
(for ordre placeret inden den 15.)

Forenkle Din 3. Potens Bonus

Se en kort video omkring fordelene
ved Loyalitetsbelønninger på
successwithoils.com/rewards.

*Disse belønningsmuligheder er tilgængelige for alle der vælger at
få gavn af at tilmelde sig og/eller sponsorere andre en gros medlemmer. For at modtage provision må alle 100 PV være i 1 ordre.
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få STØTTE

DIT STØTTEHOLD
Primær Støtte:
Navn

En af de mest værdifulde tilgængelige
ressourcer er dit dōTERRA. støttehold. Vi
er et tætsluttet samfund af mennesker
der arbejder sammen for at give dig
den nødvendige vejledning for at du kan
opleve sand succes med dōTERRA.

Telefon
E-mail

Anden Støtte:
Navn ￼

		

Telefon
E-mail

Ugentlig Hold Opringning:

Har du ikke modtaget en wellness
konsultation? Spørg dit støttehold.

Dag		Tid
Telefonnummer 		
Adgangskode

dōTERRA Medlems Service:
service@doterra.com
Amerika: +1 800-411-8151
Australien: +61 (02) 8006-4854
Tyskland: +49 (0)561 9877916
Japan: +81 (0)50 58065757
Taiwan: +886 (0)4 22107011
UK: +44 (0)1480 433444

dōTERRA Produkt Støtte:
productsupport@doterra.com
dōTERRA U.S. Vil Ringe Til:
436 W. 800 N.
Orem, UT 84057 USA
M-F 8-18 MST
LØR 11-16 MST

hjælp ANDRE

SKAB MERE MED dōTERRA.

DEL MED DINE VENNER

Gør en forskel ved at dele naturlige

I takt med at du oplever

med dōTERRA.

løsninger og opbygge rest indkomst
LEAD
®

fordelene ved dōTERRA

produkter vil du få et naturligt

Med Bygge Guiden og Lede

ønske om at dele. Nyd at afhol-

Guiden vil du lære at:

de en klasse som dine venner

Success

is not a place,
IT IS A PROCESS.
Success is the process of
living actively, joyfully,
and

DEL

styrk med naturlige løsninger

også kan nyde glæde ved.

purposefully.

• Undervise og tilmelde andre

LEAD

• Vokse strategisk
• Nære og vejlede andre

Gør dig klar til succes og lær de næste

YOUR PATHWAY
TO SUCCESS

OPBYG
Din mulighed for naturlige løsninger

• Avancere og skabe succes

trin med Dele Guiden på
sharesuccess.com/sharedoterra.

Opbyg din succes med disse redskaber og
flerepå sharesuccess.com/builddoterra.

Download eller bestil denne Dele Guide på sharesuccess.com/resources
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®

success simplified

