
ШИШЕНЦА ОТ 10 МЛ:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

  KIDS COLLECTION (КОМПЛЕКТ) 

139,25 €  |  104 PV

FAMILY ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ)

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• седем силиконови капачки  

с карабинери
• Информативни картички  

с илюстрации
• Чанта с карабинер
• Книжка dōTERRA Essentials

ШИШЕНЦА ОТ 5 МЛ:
• dōTERRA Balance™
• Лавандула
• Чаено дърво
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Див портокал
• Лютива мента

  AROMATOUCH™  
DIFFUSED KIT (КОМПЛЕКТ)

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Фракционирано кокосово масло 

(115 мл)
• Petal Дифузер
•  Книжка dōTERRA Essentials

156,50 €  |  100 PV

ШИШЕНЦА ОТ 5 МЛ:
• Лавандула
• Лимон
• Лютива мента
• Чаено дърво
• Риган
• Тамян
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 148,25 €  |  116.50 PV

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Книжка dōTERRA Essentials

ШИШЕНЦА ОТ 5 МЛ:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Тамян
• Лимон
• Лавандула

  DAILY HABITS™ KIT (КОМПЛЕКТ)

250,75 €  |  168 PV

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Deep Blue Rub™ Облекчаващ 

лосион за мазане
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(Стандартен и веган)
• Книжка dōTERRA Essentials

КОМПЛЕКТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

Персонализирайте Вашата първа поръчка 
Поръчайте произволна комбинация от продукти, създавайки първа  

поръчка от 150 PV или повече, и няма да платите такса за регистриране!*

*Промоцията е валидна за ограничен период от време. Продуктите от Вашата поръчка трябва да имат посочена стойност на PV,  
като комплектите за регистриране не са включени в промоцията. Можете да отговорите на условията за тази промоция само веднъж. 

Имайте предвид, че продуктите, включени в комплектите за регистриране, подлежат на промяна и може да се различават от показаното. Посетете shop.doterra.com за най-новата информация.



• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
(Стандартен и веган)

• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Меки дражета
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Меки дражета
• DDR Prime™ Меки дражета
• Книжка dōTERRA Essentials

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:  
(15 мл всеки)
• Тамян
• Лавандула
• Лимон
• Чаено дърво
• Риган
• Лютива мента

HOME ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ)

БЛЕНДОВЕ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:  
(15 мл, освен ако не е посочено друго)
• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 мл)
• ZenGest™
• On Guard™  

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Petal Дифузер
•  Книжка dōTERRA Essentials292,75 €  |  229.50 PV

CLEANSE & RESTORE KIT (КОМПЛЕКТ)

302,75 €  |  184.50 PV

dōTERRA tōgether™ KIT (КОМПЛЕКТ) 

338,75 €  |  264 PV

ЕТЕРИЧНИ 
МАСЛА:  
(15 мл всеки) 
• Евкалипт
• Зелена мандарина
• Лавандула
• Лимон
• Лимонена трева
• Лютива мента
• Див портокал

БЛЕНДОВЕ ОТ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:   
(15 мл, освен ако не е 
посочено друго) 
• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

ДРУГИ ПРОДУКТИ: 
• Laluz™ Дифузер 
• Книжка dōTERRA Essentials
•  Дървена кутия с гравирано лого 

Имайте предвид, че продуктите, включени в комплектите за регистриране, подлежат на промяна и може да се различават от показаното. Посетете shop.doterra.com за най-новата информация.



+100 
точки за лоялност

Начален LRP 
процент от 15%

NATURAL SOLUTIONS KIT (КОМПЛЕКТ)
Това е регистрационен комплект Fast Track. Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти), 

които закупят Natural Solutions Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация и направят поръчка за лоялност  
на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат:

 100 точки за лоялност     Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 15%

728,50 €  |  450 PV

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:  
(15 мл всеки)
• dōTERRA Копайба 

Touch Тамян (10 мл)
• Лавандула
• Лимон
• Чаено дърво
• Лютива мента
• Див портокал

БЛЕНДОВЕ ОТ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:   
(15 мл всеки)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

КОЛЕКЦИЯ ON GUARD™:
• Мини перлички
• Паста за зъби
• Течна пяна за ръце  

с 2 диспенсъра
• On Guard™+ Меки дражета

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
(Стандартен и веган)

• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Облекчаващ лосион за 

мазане
•  Фракционирано кокосово масло 

(115 мл)
• Lumo Дифузер
• Дървена кутия с гравирано лого
• dōTERRA Air™ Стик
• Correct-X™ Mехлем за основни 

грижи
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

предпазващ шампоан
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

изглаждащ балсам
• Книжка dōTERRA Essentials

ДРУГИ ПРОДУКТИ:

*Точките за лоялност ще подлежат на осребряване 60 дни след регистрация.

Имайте предвид, че продуктите, включени в комплектите за регистриране, подлежат на промяна и може да се различават от показаното. Посетете shop.doterra.com за най-новата информация.



ЕТЕРИЧНИ МАСЛА: (15 мл, освен ако не е посочено друго)

+200 
точки за лоялност

Начален LRP  
процент от 20%

АКСЕСОАРИ:
• Твърдо куфарче за масла
• Lumo Дифузер
• Книжка dōTERRA Essentials

• Туя (5 мл)
• Босилек
• Бергамот
• Черен пипер (5 мл)
• Синя вратига (5 мл)
• Кардамом (5 мл)
• Касия
• Кедрово дърво
• Силантро
• Кора от канела (5 мл)
• Салвия
• Карамфил
• Копайба
• dōTERRA Копайба Touch Тамян (10 мл)
• Кориандър
• Кипарис
• Евкалипт
• Резене

• Фракционирано кокосово масло (115 мл)
• Тамян
• Гераниум
• Джинджифил
• Грейпфрут
• Безсмъртниче (5 мл)
• dōTERRA Жасмин Touch (10 мл)
• Хвойна (5 мл)
• Лавандула
• Лимон
• Лимонена трева
• Лайм
• Майорана
• Чаено дърво
• Маточина (5 мл)
• Смирна
• dōTERRA Нероли Touch (10 мл)
• Риган

• Пачули
• Лютива мента
• Горчив портокал
• Римска лайка (5 мл)
• dōTERRA Розa Touch (10 мл)
• Розмарин
• Сандалово дърво, хавайско (5 мл)
• Сибирска ела
• Сладка мента
• Спиканард (5 мл)
• Тангерина
• Мащерка
• Турмерик
• Ветивер
• Див портокал
• Иланг-иланг

БЛЕНДОВЕ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА: (15 мл, освен ако не е посочено друго)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Air™
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Cheer™ (5 мл)
• Citrus Bliss™
• ClaryCalm™ (10 мл)
• dōTERRA Console™ (5 мл)
• Deep Blue™ (5 мл)
• dōTERRA Forgive™ (5 мл)
• HD Clear™ (10 мл)
• InTune™ (10 мл)

• dōTERRA Motivate™ (5 мл)
• On Guard™
• dōTERRA Passion™ (5 мл)
• dōTERRA Peace™ (5 мл)
• dōTERRA Purify™
• dōTERRA Salubelle™ (10 мл)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch  (10 мл)
• Zendocrine™
• ZenGest™

2214 €  |  1451 PV

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT (КОМПЛЕКТ)
Това е регистрационен комплект Fast Track. Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти),  

които закупят Essential Oil Collection Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация  
и направят поръчка за лоялност на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат:
 200 точки за лоялност     Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 20%

*Точките за лоялност ще подлежат на осребряване 60 дни след регистрация.

Имайте предвид, че продуктите, включени в комплектите за регистриране, подлежат на промяна и може да се различават от показаното. Посетете shop.doterra.com за най-новата информация.



ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT 
(КОМПЛЕКТ)

+

КОЛЕКЦИЯ ON GUARD™:
• Мини перлички
• Почистващ концентрат
• Дражета
• Течен препарат за пране
• Течна пяна за ръце с 2 диспенсъра
• Паста за зъби
• On Guard™+ Меки дражета 

УЕЛНЕС: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(Стандартен и веган)
• DDR Prime™ Меки дражета
• Deep Blue Полифенол комлекс™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Меки дражета
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Меки дражета
• dōTERRA Air™ Стик
• dōTERRA Air™ Дражета
• dōTERRA Serenity™ Меки дражета

dōTERRA SALON ESSENTIALS™: 
• предпазващ шампоан
• изглаждащ балсам
• серум от корена до върха 

dōTERRA SPA:
• Сапун за баня
• Балсам за устни - тропически
• Балсам за устни - билков
• Балсам за устни - оригинален
• Лосион за ръце и тяло
• масло за тяло
• Citrus Bliss™ Лосион за ръце
• Детоксифицираща кална маска 

ЛИЧНА ГРИЖА:
• Correct-X™ Mехлем за основни грижи
• Veráge™ Колекция за грижа за кожата
• Deep Blue™ Облекчаващ лосион за 

мазане
• Мини перлички лютива мента

АКСЕСОАРИ:
• Кехлибар 2.3 ml флакона (72 бр.)

+400 
точки за лоялност

Начален LRP  
процент от 25%

2913,50 €  |  1842 PV

Всички цени са коректни към момента на публикуване (12/2022). Всички цени включват ДДС.

BUSINESS LEADER KIT (КОМПЛЕКТ)
Това е регистрационен комплект Fast Track. Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти),  

които закупят Business Leader Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация и направят поръчка за лоялност  
на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат  

 400 точки за лоялност     Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 25%

Ако сте се регистрирали през последните 30 дни и бихте искали да обновите комплекта си, моля,  
свържете се с отдела за обслужване на членове за повече информация.

*Точките за лоялност ще подлежат на осребряване 60 дни след регистрация.

       ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ

Програмата за лоялност (LRP) дава възможност на членовете да печелят точки, които 
могат да се използват за закупуване на продукти на dōTERRA. Колкото по-дълго 
участвате, толкова повече точки за лоялност можете да спечелите – до 30%! За пълната 
информация относно програмата LRP посетете www.doterra.eu
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Имайте предвид, че продуктите, включени в комплектите за регистриране, подлежат на промяна и може да се различават от показаното. Посетете shop.doterra.com за най-новата информация.


