
Essentiële olie informatie & 
gebruikstips

Verkrijgbaar van 24-26 februari

Ken je BOGO's! 



Februari deals

KOOP Turmeric 15ml

ONTVANG Peppermint 15ml

KOOP Pink Pepper 5ml

ONTVANG Black Pepper 5ml

KOOP Green Mandarin 15ml

ONTVANG Yellow Mandarin 5ml



Klik hier voor BOGO FAQ's 

KOOP ZenGest™ 15ml

ONTVANG Wintergreen 15ml

KOOP Blue Tansy 5ml

ONTVANG Roman Chamomile 5ml

EN Lavender 15ml

https://www.doterra.com/NL/nl_NL/promotions-bogo-details


Maak kennis met Turmeric

Kurkuma is een aromatische plant uit de 
gemberfamilie die al eeuwenlang wordt gebruikt in 
China, India en Sri Lanka. Turmeric (kurkuma) heeft 
een warme, pittig smaak die een geweldige 
smaakmaker is in je favoriete hartige gerechten, 
smoothies en lattes. 

Wist je dat…

Kurkuma is het "gouden kruid" dat de curry zijn 
kleur geeft.

Inkoop Kurkuma

doTERRA's kurkuma is afkomstig uit Nepal en India. 
Sinds het begin van de samenwerking met 
doTERRA heeft de lokale boer Ramekwal 40 keer 
meer kurkuma kunnen verbouwen dan voorheen. 
De droom van Ramekwal en zijn vrouw, om hun 
kinderen toegang te geven tot onderwijs, is 
gerealiseerd. Alle acht hun kinderen kunnen naar 
school en zijn een stap dichterbij om hun eigen 
dromen te verwezenlijken. 

Combineert goed met

Cinnamon Bark, Ginger, Cardamom en Grapefruit

Gekruide Gouden Kurkuma Latte

Ingrediënten:

1 blikje (470 ml) kokosmelk

240 ml vanille-amandelmelk (of ongezoete
amandelmelk)

½ theelepel puur vanille-extract

½-1 eetlepel honing of ahornsiroop (om te zoeten)

1-2 druppels Turmeric essentiële olie

1/4 theelepel gemalen kaneel

1/4 theelepel gemalen kurkuma

Snufje gemalen nootmuskaat

1 mespuntje van Cardamom essentiële olie

1 mespuntje van Black Pepper essentiële olie

Gemalen kurkuma voor garnering

Instructies:

1. Combineer de kokosmelk, amandelmelk, 
vanille, honing en kruiden in een kleine pan. 

2. Klop de ingrediënten samen en breng ze aan 
de kook, draai het vuur laag en laat 3-5 minuten 
sudderen om het mengsel een beetje in te 
dikken. Roer af en toe.

3. Haal de steelpan van het vuur. Voeg de 
Turmeric essentiële olie toe. Dompel een 
uiteinde van een tandenstoker in zowel de 
Cardamom als Black Pepper essentiële olie, 
draai de tandenstokers door het mengsel. 
Roeren.

4. Giet het mengsel in twee kleine mokken en 
strooi er dan een beetje van de gemalen 
kurkuma op. Geniet ervan!

Turmeric
SKU 60208112



Maak kennis Peppermint

Peppermint is al lange tijd een van de bestsellers 
van doTERRA en is altijd een nuttige olie om bij de 
hand te hebben. De hoge hoeveelheid menthol -
zoals in doTERRA Peppermint essentiële olie -
geeft Pepermunt olie de beste kwaliteit die 'm 
onderscheidt van andere producten. Pepermunt 
geeft een verfrissende, muntachtige smaak aan 
veel gerechten en wordt ook vaak gebruikt in 
tandpasta en kauwgom voor mondverzorging.

Wist je dat…

De wetenschappelijke naam van pepermunt is 
Mentha piperita. Deze naam komt uit de oude 
Griekse mythologie. Munt (of Mentha), was een 
nimf die door Koningin Persephone werd 
omgetoverd tot een zoet ruikende muntplant. 

Inkoop Peppermint

Pepermunt is afkomstig uit Oregon in de 
Verenigde Staten van Amerika. Het noordwesten 
van de Stille Oceaan heeft een ideaal klimaat voor 
de teelt van pepermunt vanwege de hoge en 
constante hoeveelheid regenval per jaar. Dit 
draagt bij aan een hoog mentholgehalte, 
waardoor pepermunt zijn mintaroma en -smaak 
krijgt.

Combineert goed met

Oregano, Marjoram, Grapefruit, Juniper Berry, 
Lemon en Rosemary

Pepermunt met zwarte bonen brownies 

Ingrediënten:

1 blikje (425 g) zwarte bonen, uitgelekt en 
gespoeld

2 grote eieren

25 g cacaopoeder

225 g honing

80 ml kokosolie

½ theelepel bakpoeder

Snufje zout

1-3 druppels Peppermint essentiële olie

120 g chocoladesnippers

Instructies:

1. Oven voorverwarmen tot 175ºC.

2. Doe alle ingrediënten, behalve de 
chocoladesnippers, in de blender of de 
keukenmachine en meng ze tot een gladde 
massa.

3. Giet het beslag in een grote kom en roer er 
85g chocoladesnippers door.

4. Giet in een ingevette schaal van 20x20 cm en 
leg er de rest van de chocoladesnippers op.

5. Bak 30-35 minuten of tot een tandenstoker 
schoon is.

Peppermint
SKU 60204658



Pink Pepper
SKU 60207995

Maak kennis met Pink Pepper

De roze peperkorrel lijkt qua naam en uiterlijk op 
de zwarte peperkorrel, maar is nauw verwant aan 
de cashew. De licht fruitige en peperige smaak is 
ook subtieler dan die van Black Pepper olie. De 
"molle", of roze peperkorrelboom, werd 
beschouwd als een heilige boom voor de oude 
Inca's die alle delen van de boom gebruikten.

Wist je dat…

De oude Inca's gebruikten de olie van de 
veerachtige bladeren van de roze 
peperkorrelboom in vroege 
mummificatietechnieken.

Inkoop Pink Pepper

De inkoop van Roze Peper in zowel Peru als Kenia 
biedt extra economische kansen voor oogsters en 
hun gemeenschappen. In Kenia blijft de landbouw 
centraal staan in de economie. De vruchtbare 
bodem, gevarieerde landschappen en 12 uur 
daglicht gedurende het hele jaar maken Kenia een 
ideale locatie voor tal van gewassen. 

Combineert goed met

Spearmint, Black Pepper, Lemon, Grapefruit en 
Tangerine 

Roze peper & limoen marinade voor fajitas 

Ingrediënten:

120 ml BBQ Saus (zelfgemaakt of vrij van 
toevoegingen) 

1 theelepel gerookte paprika

½ theelepel komijn

½ theelepel gedroogde koriander

2 druppels Pink Pepper essentiële olie

4 druppels Lime essentiële olie

Instructies:

1. Meng alle ingrediënten.

2. Marineer je proteïnekeuze minstens een uur 
voor het koken. 



Black Pepper
SKU 60204673

Maak kennis met Black Pepper

Zwarte Peper is een bekend kookkruid. De hete, 
scherpe, fruitige en kruidige Zwarte Peper 
essentiële olie kan worden toegevoegd aan vlees, 
soepen, voorgerechten en salades om de smaak 
te verbeteren. 

Wist je dat…

In het oude Griekenland en Rome was zwarte 
peper zeer populair en werd zelfs gebruikt als 
ruilmiddel.

Inkoop Black Pepper

doTERRA koopt zwarte peper in Madagaskar in, 
dat een ideaal klimaat heeft voor de plant. De 
zwarte peperwijnstok heeft vruchtclusters, 
bekend als "drupes", die tot ongeveer 15 cm lang 
kunnen worden. Wanneer de vruchten rijp zijn, 
veranderen ze van groen naar donkerrood. De 
vruchten worden nog donkerder en lijken zwart, 
nadat ze zijn geoogst en gedroogd. Meestal wordt 
de vrucht gedroogd om als specerij (peperkorrel) 
te worden gebruikt. Zwarte peper wordt soms de 
"King of Spices" genoemd 

Combineert goed met

Bergamot, Clove, Juniper Berry en Lime 

Lunch wrap voor één

Ingrediënten: 

1 volkoren tortilla 

Kalkoen- of hamplakjes (naar wens)

Sla (naar wens)

Gesneden komkommer (naar wens)

Gesneden avocado (naar wens)

Gesneden paprika's (naar wens)

2-3 eetlepels roomkaas

1 druppel Lime essentiële olie

Mespuntje Black Pepper essentiële olie

Instructies:

1. Doe in een kom de roomkaas en voeg 1 
druppel Lime olie toe. Gebruik vervolgens een 
tandenstoker om in een zeer kleine 
hoeveelheid (slechts een tandenstokerpunt) 
essentiële olie van Zwarte Peper toe te 
voegen. Meng het geheel tot het goed 
gecombineerd is. 

2. Verdeel de roomkaas over de volkoren 
tortilla's. 

3. Leg alle andere ingrediënten op de tortilla.

4. Oprollen en genieten! 



Green Mandarin
SKU 60207996

Maak kennis met Green Mandarin

Groene Mandarijn essentiële olie wordt geperst uit 
de onrijpe vrucht van de mandarijnboom en is 
uniek onder de citrusoliën in zijn smaak en 
gebruik. De zoete en licht naar bloemen geurende 
Green Mandarin is een geweldige manier om een 
verfrissende smaak toe te voegen aan water, 
salades en andere gerechten!

Wist je dat…

Hoewel de olie wordt gedistilleerd uit onrijpe 
vruchten, is het aroma van de Green Mandarin 
minder zuur dan dat van de meeste citrusoliën.

Inkoop Green Mandarin

Groene mandarijn heeft, net als alle andere 
essentiële oliën van citrusvruchten, een duurzaam 
extractieproces. Mandarijnbomen moeten worden 
uitgedund terwijl de vruchten nog jong en onrijp 
zijn. Ongeveer 60-70% van de onrijpe vruchten 
wordt tijdens dit uitdunningsproces verwijderd. In 
het verleden werd deze onrijpe vrucht op de 
grond achtergelaten om te ontbinden. Door het te 
gebruiken voor de productie van groene en gele 
mandarijnen essentiële oliën kunnen boeren nu 
echter een extra bron van inkomsten krijgen. 

Combineert goed met

Basil, Spearmint, Grapefruit, Tangerine, Lemon, 
Lime en Bergamot

Bloedsinaasappel & groene mandarijn parfait 

Ingrediënten:

1 bloedsinaasappel

475 g kokosyoghurt

55 g granola

2 eetlepels chiazaad

1-2 druppels Green Mandarin essentiële olie

Instructies:

1. Schil en snijd de bloedsinaasappel in plakjes. 

2. Meng 1-2 druppels Green Mandarin essentiële
olie door de yoghurt.

3. Doe in twee kommen een laagje yoghurt.

4. Strooi een laagje muesli en chiazaadjes in elke
kom.

5. Voeg een tweede laag yoghurt toe in elke
kom.

6. Garneer met muesli, chiazaad en 
bloedsinaasappelschijfjes. Geniet ervan! (Voor
2 porties).



Yellow Mandarin 
Actie beperkte tijd verkrijgbaar | SKU 60211345

Maak kennis met Yellow Mandarin 

De mandarijnboom is een kleine groenblijvende 
boom met een enkele stam en veel dunne 
hangende takken. De schil van de mandarijnvrucht 
wordt gebruikt om drie verschillende Mandarijn 
essentiële oliën te maken: Green Mandarin, Red 
Mandarin en Yellow Mandarin. Deze verschillende 
essentiële oliën zijn afhankelijk van de rijpheid van 
de vrucht op het moment van distillatie. Gele 
Mandarijn zou de meest fleurige van alle mandarijn 
essentiële oliën zijn.

Wist je dat...

Hoewel de drie Mandarijn oliën allemaal 
vergelijkbaar zijn in chemie en gebruik, is elke olie 
nog steeds enigszins uniek van de andere omdat 
het rijpingsproces het chemische profiel en het 
aroma van de olie subtiel verandert.

Inkoop Yellow Mandarin

Voor de productie van Yellow Mandarin essentiële 
olie wordt de olie gewonnen door middel van een 
sponsproces.  Ooit knepen mensen de schil van de 
mandarijn met de hand (na het uitschrapen van de 
vrucht) in een spons die de essentiële olie opvangt. 
Deze techniek is nu gemechaniseerd en de 
machines "sponsen" voorzichtig de buitenkant van 
de mandarijn om de essentiële olie te extraheren.

Combineert goed met

Basil, Cardamom, Cinnamon, Clove, Coriander, 
Spearmint, Lemon en Lime 

Gele mandarijn kip 

Ingrediënten:

4 biologische kipfilets zonder bot

2 tenen knoflook, gehakt

2 sinaasappels

1 ui, gesnipperd

1 theelepel zout

1 theelepel peper

1 eetlepel suiker

30 ml & 1 eetlepel olijfolie (apart)

5 druppels Yellow Mandarin Essentiële Olie

Instructies:

1. Zet de oven op 200º C.

2. Meng in een kom 30 ml olijfolie, gehakte 
knoflook, gesnipperde uien, zout, peper en 
suiker.

3. Leg de kip in een ovenschaal en giet het 
oliemengsel erover. 

4. Snij de sinaasappels in plakjes en leg ze op de 
kip.

5. Bak gedurende 45 minuten tot 1 uur of tot je de 
gewenste textuur hebt bereikt.

6. Combineer in een kleine kom 1 eetlepel olijfolie 
en 5 druppels Yellow Mandarin essentiële olie. 
Goed roeren.  

7. Borstel het oliemengsel over de bovenkant van 
de kip en serveer. Geniet ervan! (Voor 4 porties).



ZenGest
SKU 60215235

TM

Maak kennis met ZenGest™

Deze unieke blend bevat Gember, Pepermunt, 
Kummel en Venkel essentiële oliën die helpen bij 
buikklachten. Een musthave olie voor onderweg of 
thuis!

Wist je dat… 

ZenGest™ bevat Gemberwortel, Pepermuntplant, 
Karwijzaad, Korianderzaad, Anijszaad, Dragonzaad
en Venkelzaad

Combineert goed met 

Ginger, Fennel, Spearmint en Peppermint 

Zengest™ Gebruikstips

• Voeg 1-2 druppels toe aan water of thee na een 
zware maaltijd 

• Voeg 1-2 druppels toe aan water of thee voor het 
vliegen of een lange autoreis

• Pak ZenGest™ als je op reis bent voor 
gemakkelijke ondersteuning in een oogwenk



Wintergreen
SKU 60204701

Maak kennis met Wintergreen

Wintergroen essentiële olie wordt verkregen uit 
de bladeren van een kruipende struik in landelijke 
bergen van Nepal. De kalmerende en 
stimulerende eigenschappen van Wintergroen 
zorgen voor een frisse, verkwikkende omgeving. 
Het belangrijkste chemische bestanddeel in 
Wintergroen is methylsalicylaat, en wordt gebruikt 
in huidcrèmes en massagemixen om z'n 
verzachtende eigenschappen. 

Wist je dat… 

Wintergreen olie is een van de essentiële oliën 
met het laagste rendement. Er is meer dan 2 kilo 
wintergroen bladeren nodig om een flesje 
Wintergreen essentiële olie van 15 ml te 
produceren.

Inkoop Wintergreen

Het is al enkele jaren geleden dat Nepal werd 
getroffen door de verwoestende aardbeving in 
2015, maar toch zijn veel mensen nog steeds bezig 
om hun leven weer op te bouwen en te herstellen. 
Vanaf 2019 heeft de doTERRA Healing Hands 
Foundation™ bijna twee miljoen dollar gedoneerd 
voor hulp bij aardbevingen en sociale 
impactprojecten in Nepal. 

Combineert goed met

Blue Tansy, Helichrysum en Ylang Ylang

Wintergroen badzout

Ingrediënten:

340 g Epsomzout

165 g zeezout

90 g baking soda

8 druppels Wintergreen essentiële olie

Instructies:

1. Meng alle ingrediënten in een grote kom tot 
ze goed gecombineerd zijn

2. Bewaar in een glazen potje en voeg 40 tot 80 
g toe aan je volgende warme bad! Zorg ervoor 
dat de zouten volledig oplossen voordat je 
erin stapt.



Maak kennis met Blue Tansy

Blue Tansy is een belangrijk ingrediënt in veel 
dо̄TERRA blends, waaronder dо̄TERRA Balance™
en Deep Blue™. Het is bekend dat deze essentiële 
olie ook de huid ten goede komt. Voeg dit toe aan 
een warm bad, gebruik het met je favoriete 
huidverzorgingsproducten, of masseer het 
gewoon in de huid! 

Wist je dat…

Chamazuleen, een chemisch bestanddeel van 
blauw boerenwormkruid, heeft een verzachtende 
werking op de huid en geeft de essentiële olie de 
karakteristieke indigoblauwe kleur.

Inkoop Blue Tansy

Blauw boerenwormkruid komt oorspronkelijk uit 
het noorden van Marokko. Het wordt ook wel 
Marokkaans Boerenwormkruid of Marokkaanse 
Kamille genoemd. Blauw boerenwormkruid komt 
van de Mediterraanse plant die elk jaar gele 
bloemen heeft. Hij wordt tot 40 cm hoog. De 
essentiële olie wordt met stoom uit de 
bovengrondse delen van de plant gedistilleerd: de 
stengel, de bloemen en de bladeren. 

Combineert goed met

Geranium, Clary Sage, Petitgrain, Lavender en 
Ylang Ylang

Post-Workout Massageblend

Ingrediënten:

3 druppels Blue Tansy

3 druppels Cypress

2 druppels Roman Chamomile

1 druppel Helichrysum 

2 eetlepels doTERRA Gefractioneerde Kokosolie

Instructies:

1. Combineer in een ondiepe kom de essentiële 
oliën en doTERRA Gefractioneerde Kokosolie.

2. Goed mengen voor elk gebruik.  Gebruik na 
een lange dag of een inspannende training in 
een ontspannende en kalmerende massage.

Blue Tansy
SKU 60204445 



Maak kennis met Roman Chamomile

Romeinse kamille groeit dicht bij de grond en 
wordt ongeveer 30 cm hoog. Hoewel Kamille 
vooral als thee wordt gebruikt, vind je Romeinse 
Kamille ook in gezichtscrème, haarverf, shampoo 
en parfum. Het zit vaak in gezichtscrèmes om het 
vermogen een jeugdig uitziende huid te 
bevorderen.

Wist je dat… 

De oude Romeinen gebruikten Romeinse kamille 
olie voor moed tijdens de oorlog.

Inkoop Roman Chamomile

Romeinse Kamille kan moeilijk te telen zijn 
vanwege zijn gevoeligheid voor schommelingen in 
de weersomstandigheden. De hoge en 
regelmatige hoeveelheid regen per jaar in het 
noordwesten van de Stille Oceaan maakt dit 
gebied ideaal voor de teelt van Romeinse kamille. 
De essentiële olie wordt met stoom gedistilleerd 
uit de bloemen, die voor distillatie kort na de bloei 
geoogst moeten worden. 

Combineert goed met

Lavender, Ylang Ylang, Patchouli, Clary Sage en 
doTERRA Balance™

Gezichtsolie voor de Avond

Ingrediënten:

4 druppels Lavender essentiële olie

2 druppels Roman Chamomile essentiële olie

6 druppels Geranium essentiële olie

95 ml doTERRA Gefractioneerde Kokosolie

Instructies:

1. Meng alle ingrediënten in een glazen fles van 
100 ml. Voor elk gebruik goed schudden.

2. Breng de gezichtsolie aan zoals je normale 
reiniger.

3. Haal het van je gezicht met een warme, natte 
doek of vochtig wattenschijfje.

Roman Chamomile
SKU 60204934



Maak kennis met Lavender 

Lavendel is een van 's werelds meest populaire 
essentiële oliën vanwege de vele voordelen. 
Lavendel wordt veel gebruikt in cosmetica en 
parfums om het vermogen een gezonde, egale 
huid te bevorderen. Daarnaast worden de 
kalmerende eigenschappen vaak gebruikt om het 
lichaam te ontspannen en de stemming te 
verbeteren. 

Wist je dat...

Een nieuwe lavendelplant heeft twee jaar nodig 
om uit te groeien uit het zaadje. 

Inkoop lavendel

De meeste lavendel die doTERRA gebruikt, komt 
uit Bulgarije. In 2015 opende doTERRA zijn 
Esseterre distilleerderij in Dobrich, vlakbij de 
Zwarte Zee. Deze faciliteit, die is gebouwd en 
wordt beheerd door een team van Bulgaren, heeft 
de landbouw in de regio drastisch veranderd.

Door eerlijke en tijdige lonen te betalen en nieuwe 
industrienormen in te voeren voor de rechten van 
arbeiders en de kwaliteit van essentiële oliën, is 
Esseterre uitgegroeid tot de grootste distilleerderij 
in Bulgarije, met in totaal 260 werknemers (vast en 
seizoensgebonden) en een samenwerking met 
200 gecontracteerde boeren. 

Combineert goed met 

Hawaiian Sandalwood, Roman Chamomile, 
Cedarwood, Ylang Ylang

Lavendel Zoutscrub

Ingrediënten: 

440 gram ongeraffineerd zeezout

180 ml Gefractioneerde Kokosolie

8-10 druppels Lavender essentiële olie

Een handvol droge lavendel

Luchtdichte glazen pot

Instructies: 

1. Meng in een glazen kom zeezout, 
gefractioneerde kokosolie en Lavender 
essentiële olie tot alles goed gemengd is. 

2. Voeg een handje droge lavendel toe.  

3. Doe in een luchtdichte glazen pot. 

Voor gebruik: Neem onder de douche een kleine 
hoeveelheid en masseer deze in de huid, 
waardoor je jezelf een heerlijk verkwikkende 
lichaamsscrub geeft. Spoel af met warm water. De 
zoutscrub kan je douche glad maken, dus wees 
extra voorzichtig met hoeveel je gebruikt.

Lavender
SKU 60204657
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