
Daglig rutine  

Det tar tid å få nye vaner på plass. Start enkelt og begynn med enkle oljer.  
 

Morgen Hvordan Hvorfor 

Lemon 1-2 dråper i ett stort glass vann på tom mage Avgifter og renser kroppen 

Frankinsence 1 dråpe under tunga Støtter cellefornyelsen 

OnGuard Et par dråper i diffuser. Gjerne sammen med vill appelsin. Støtter immunforsvaret 

Formiddag   

Valgfri olje I diffuser og/eller lag en roller. En olje eller blanding som 
løfter humøret og gjør deg glad og motivert. 

Humør, energi, motivasjon. 

Wild orange 1-2 dråper i drikkevannet i løpet av dagen. Bruk glassflaske. Glede, energi, antioksidanter 

Ettermiddag   

OnGuard 2-6 dråper i diffuser for å støtte hele familien Støtter immunforsvaret. 

Wild Orange Alene eller sammen med OnGuard i diffuser Glad. Genser luften. 

   

Kveld   

Lavendel Under føttene eller i diffuser. Alternativt serenity. Roer ned, støtter god søvn. 

Se videoene i FB-gruppa eller nettportalen. Både Deva Living og Inspira Living. Intro til familiepakken og 

doTerra. Du kan selvfølgelig bruke flere oljer etter behov. 

Etter 2-3 uker – etablere god daglig rutine 
Du forsetter med daglig rutine og tilfører ekstra støtte. Bestill via LRP-ordre for å spare porto, få økt rabatt 

og få poeng/penger tilbake. Se video i FB-gruppa eller nettportalen: Hva er LRP og hvordan legge inn LRP.  

Morgen Hvordan Hvorfor 

Balance Smør en dråpe under hvert bein før du står opp. Eller etter 
dusjen. Kan brukes oftere ved behov. Masser ørekanten. 

Jorder og balanserer. 
Tilstedeværelse. 

DDR Prime Rene oljer i kapsel. 2 kapsler hver dag. Tas sammen med PB 
Assist, gjerne sammen med sitronvannet. 2 morgen eller 1 
morgen og 1 kveld. 

Oljen for transformasjon. 
Slippe det gamle. Balanse. 
Cellefornyelse. Energi. 

PB Assist 1 tablett daglig. Eller som en kur 3 tabletter i 10 dager.  Probiotika. Støtter tarmen.  

 I løpet av dagen  

Grapefrukt 1-2 dråper i drikkevannet. Husk glassflaske. Minker søtsug. God smak.  

Ettermiddag   

ZenGest 1 dråpe og et par dråper kokosolje, smør på magen.  
Lag gjerne en roller, 20-50% utblandet med kokosolje.  

Fordøye maten og livet. Ved 
magebesvær, oppblåst, 
forstoppelse. 

Kveld   

Lavendel Under føttene eller i diffuser. Alternativt serenity. Roer ned, støtter god søvn. 

 

Etter 1-2 måneder – rens kroppen din 

Ta en oreganorens når du kjenner at du er klar. En skikkelig detox og avgiftning for tarmsystemet. Renser 

ut uønskede bakterier, parasitter og candida i tarmen. Fremmer vekst av gode bakterier. Drikk mye vann. 

Se video i FB-gruppene eller nettportalen. NB Ikke for gravide eller ammende. 

Etter 2-3 måneder – fjern giftstoffer 
Nå har du renset kroppen og det er tid for å redusere giftstoffer som du tilfører kroppen og huset ditt. 

Såper, kremer, hudpleie, shampo, balsam, tannkrem, bodylotion, vaskemidler med mer. Se hva du har og 

finn rene erstatninger i doTerra og bestill via din neste LRP.  

Kilder til mer inspirasjon😊 Se videoer i Deva Living og Inspira Living. Du finner de både i nettportal og FB-

gruppene. Emosjonell detox er neste steg.  

Ta kontakt hvis du lurer på noe 😊 Klem Merethe <3 


