
Ønsker du å bestille?  
- Ta en dyp innpust og følg veiledningen steg for steg:  

1. Gå til  https://www.mydoterra.com/anettemeiltoft/#/  

2. Klikk JOIN & SAVE (øverst til høyre) 

3. Skroll nederst på siden og klikk JOIN doTERRA  

 

 
 

4. Velg språk (English-british), verdensdel (Europe) og land (Norway). Da 
kommer også opp en gul boks, klikk «OK». Klikk CONTINUE  

5. Velg om du ønsker å bli Wholesale Costumer eller Wellness Advocate  

(jeg anbefaler å velge Wellness Advocate fordi det gir deg alle fordeler og muligheter fremover og 
forplikter ikke til noe) 

 



 

 

6 Fyll ut personlig informasjon.  

OBS.. 
o velg GMT+1 Brussel, Berlin, Rome, Prague.. 
o For fødselsdato husk at det er måned først, så dag og deretter årstall 
o Enroller ID:  5564396  og sjekk at det står , klikk VERIFY og se at det står Anette 
Meiltoft (viktig). 
o Sponsor ID kan være åpen eller 5564396 
 

Klikk CONTINUE  

7. Når du så kommer til bestillings-siden, bla deg flere hakk mot høyre til du finner 
EU NORWAY FAMILY ESSENTIAL KIT (det er denne som har alle oljene nevnt 
over, diffuser, kokosolje, kapsler og 3 ekstra oljer som tilsvarer 50 % rabatt)  

Du kan også velge Basic Kit (6 oljer og uten diffuser), men jeg anbefaler virkelig 
diffuser.  

Ikke gi opp her!!  

 

8. Etter at du har klikket «add to cart», klikk CONTINUE 
 



9.  Sjekk at ordren er riktig i forhold til valgte kit, at betalingsinfo er riktig, kryss av 
for save payment information, og velg credit card  

10. Klikk PROCESS ORDER NOW AND CONTINUE  

11. Legg inn kort informasjon og klikk PROCESS ORDER  

(Her ser du at kittet koster kr 215 euro, frakt og toll er 15 euro (denne får du tilbake 
i en gratis olje) og mva er 57,5 euro, til sammen 287,5 euro som tilsvarer ca 2670 
kroner avhengig av valutakursen)  

12. Da får du opp en boks med ordrebekreftelse, ditt ID nr og og valg om å legge 
inn månedlig ordre. Om du ønsker det klikk ja, om du ikke ønsker det klikk nei.  

13. Gratulerer! Da har du bestilt dine første oljer! Da er det bare å begynne å 
glede seg. Vanlig vis tar det mellom 8-10 dager før oljene kommer til deg.  

14. Nå kan du gå inn i facebookgruppen hvor det er masse ressurser!!:  

Deva Living – Fabulous, empowered & inspired.  

Klikk her for å komme deg dit:  

https://www.facebook.com/groups/204742066685128/  

og be om å bli medlem! 
 

Hurra!! Jeg håper du vil kose deg like mye med oljene og naturlig living som jeg J 

Hilsen Anette 
post@romforyoga.com 

 

 


