
Atkreipkite dėmesį, kad narystės rinkinius sudarantys produktai gali keistis ir ne visada sutampa su pavaizduotais. Naujausią informaciją galite rasti apsilankę shop.doterra.com.

10 ML BUTELIUKAI:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

dōTERRA KIDS COLLECTION 
(KOLEKCIJA VAIKAMS) 

140,25 €  |  104 PV

FAMILY ESSENTIALS KIT  
(RINKINYS ŠEIMAI)

KITI PRODUKTAI:
• Septyni silikoniniai dangteliai su 

karabinais
• Iliustruotos informacinės kortelės
• Nešiojimuisi skirtas dėklas su 

karabinu
• dōTERRA Essentials lankstinukas

5 ML BUTELIUKAI:
• dōTERRA Balance™
• Levandų
• Arbatmedžių
• On Guard™
• Aromatouch™
• Deep Blue™
• Laukinių apelsinų
• Pipirmėčių

AROMATOUCH™ DIFFUSED  
KIT (RINKINYS)

KITI PRODUKTAI:
• Frakcionuotas kokosų aliejus (115 ml)
• Difuzorius Petal
•  dōTERRA Essentials lankstinukas

158 €  |  100 PV

5 ML BUTELIUKAI:
• Levandų
• Citrinų
• Pipirmėčių
• Arbatmedžių
• Raudonėlių
• Bosvelijų
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 149,50 €  |  116.50 PV

KITI PRODUKTAI:
• dōTERRA Essentials 

lankstinukas

5 ML BUTELIUKAI:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Bosvelijų
• Citrinų
• Levandų

  DAILY HABITS™ KIT (RINKINYS)

253 €  |  168 PV

KITI PRODUKTAI:
• Deep Blue™ Raminamasis losjonas
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(įprastinis ir veganiškas)
• dōTERRA Essentials lankstinukas

NARYSTĖSRINKINIAI

Pateikite individualų pirmąjį užsakymą 
Užsisakykite bet kokį produktų derinį, pateikite pirmąjį 150 PV arba didesnės vertės užsakymą ir jums 

nereikės mokėti narystės mokesčio!*
* Akcija galioja ribotą laiką. Jūsų užsakyme esantys produktai turi turėti priskirtą PV vertę, o narystės rinkiniai nėra laikomi akcijos dalimi. Šia akcija galite pasinaudoti tik vieną kartą. 
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• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (įprastinis ir veganiškas)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Minkštosios kapsulės
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Minkštosios kapsulės
• DDR Prime™ Minkštosios kapsulės
• dōTERRA Essentials lankstinukas

ETERINIAI 
ALIEJAI:  
(po 15 ml)
• Bosvelijų
• Levandų
• Citrinų
• Arbatmedžių
• Raudonėlių
• Pipirmėčių

HOME ESSENTIALS KIT  
(RINKINYS NAMAMS)

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINIAI:  
(po 15 ml, jei nenurodyta kitaip)
• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™  

KITI PRODUKTAI:
• Difuzorius Petal
• dōTERRA Essentials lankstinukas

295,25 €  |  229.50 PV

CLEANSE & RESTORE KIT 
(VALOMASIS IR ATKURIAMASIS 

RINKINYS)

305,25 €  |  184.50 PV

dōTERRA tōgether™ KIT (RINKINYS)

341,50 €  |  264 PV

ETERINIAI ALIEJAI:  
(po 15 ml) 
• Eukaliptų
• Žaliųjų mandarinų
• Levandų
• Citrinų
• Citrinžolių
• Pipirmėčių
• Laukinių apelsinų
• Wild Orange

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINIAI:  
(po 15 ml, jei nenurodyta kitaip) 
• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

KITI PRODUKTAI:
• Laluz™ Difuzorius 
• dōTERRA Essentials lankstinukas 
•  Medinė dėžutė su išgraviruotu 

logotipu 
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100 
lojalumo taškų

Pradinę 15 proc. 
dydžio LRP 

procentinę dalį

NATURAL SOLUTIONS KIT (RINKINYS)
Tai rinkinys, kuris padeda greičiausiai tapti nariu. Nauji Wellness Advocates (sveikatingumo advokatai) ir Wholesale Customers 

(didmeniniai klientai), per 30 dienų nuo registracijos įsigiję Natural Solutions Kit (rinkinį), o kitą mėnesį* pateikę 100 PV vertės lojalumo 
užsakymą, gaus:

 100 lojalumo taškų     Pradinę 15 proc. dydžio LRP procentinę dalį

734,50 €  |  450 PV

ETERINIAI  
ALIEJAI: (po 15 ml)
• dōTERRA Copaiba 

Touch (10 ml)
• Bosvelijų
• Levandų
• Citrinų
• Arbatmedžių
• Pipirmėčių
• Laukinių apelsinų

ETERINIŲ ALIEJŲ 
MIŠINIAI: (po 15 ml)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

KOLEKCIJA ON GUARD™:
• Žirniukai
• Dantų pasta
•  Putojantis rankų prausiklis su 2 

dozatoriais
• On Guard™+ Minkštosios 

kapsulės

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
(įprastinis ir veganiškas)

• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Raminamasis losjonas
•  Frakcionuotas kokosų aliejus (115 ml)
• Difuzorius Lumo
• Medinė dėžutė su išgraviruotu 

logotipu
• dōTERRA Air™ Pieštukas
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ Plaukus 

apsaugantis šampūnas
•  dōTERRA Salon Essentials™ 

Glotninantis kondicionierius
• dōTERRA Essentials lankstinukas

KITI PRODUKTAI:

* Lojalumo taškais bus galima atsiskaityti praėjus 60 dienų nuo registracijos.
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ETERINIAI ALIEJAI: (po 15 ml, jei nenurodyta kitaip)

200 
lojalumo taškų

Pradinę 20 proc. 
dydžio LRP 

procentinę dalį

PRIEDAI:
• Kietas aliejų dėklas
• Difuzorius Lumo
• dōTERRA Essentials lankstinukas

• Tujų (5 ml)
• Bazilikų
• Bergamočių
• Juodųjų pipirų (5 ml)
• Bitkrėslių (5 ml)
• Kardamonų (5 ml)
• Kininių cinamonų
• Kedrų
• Kalendrų lapų
• Cinamono žievės (5 ml)
• Kvapiųjų šalavijų
• Gvazdikėlių
• Kopalių
• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Kalendrų sėklų
• Kiparisų
• Eukaliptų
• Pankolių

• Frakcionuotas kokosų aliejus (115 ml)
• Bosvelijų
• Pelargonijų
• Imbierų
• Greipfrutų
• Italinių šlamučių (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Kadagio uogų (5 ml)
• Levandų
• Citrinų
• Citrinžolių
• Žaliųjų citrinų
• Mairūnų
• Arbatmedžių
• Melisų (5 ml)
• Mirų
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Raudonėlių

• Pačiulių
• Pipirmėčių
• Petitgreinų
• Romaniškų ramunėlių (5 ml)
• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rozmarinų
• Havajietiškųjų santalmedžių (5 ml)
• Sibirinių kėnių
• Šaltmėčių
• Nardų (5 ml)
• Mandarinų
• Čiobrelių
• Ciberžolių
• Kvapiųjų auksabarzdžių
• Laukinių apelsinų
• Kvapiųjų kanangų

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT (ETERINIŲ ALIEJŲ KOLEKCIJOS RINKINYS)
Tai rinkinys, kuris padeda greičiausiai tapti nariu. Nauji Wellness Advocates (sveikatingumo advokatai) ir Wholesale Customers 

(didmeniniai klientai), per 30 dienų nuo registracijos įsigiję Essential Oil Collection Kit (Eterinių aliejų kolekcijos rinkinys), o kitą mėnesį* 
pateikę 100 PV vertės lojalumo užsakymą, gaus:

 200 lojalumo taškų     Pradinę 20 proc. dydžio LRP procentinę dalį

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINIAI: (po 15 ml, jei nenurodyta kitaip)

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

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

2232,50 €  |  1451 PV

* Lojalumo taškais bus galima atsiskaityti praėjus 60 dienų nuo registracijos.
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ETERINIŲ ALIEJŲ KOLEKCIJOS 
RINKINYS  
 
+

KOLEKCIJA ON GUARD™:
• Žirniukai
• Koncentruotas valiklis
• Pastilės
• Skalbiklis
• Putojantis rankų prausiklis su 2 

dozatoriais
• Dantų pasta
• On Guard™+ Minkštosios kapsulės 

SVEIKATA: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  

(įprastinis ir veganiškas)
• DDR Prime™ Minkštosios kapsulės
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Minkštosios kapsulės
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Minkštosios kapsulės
• dōTERRA Air™ Pieštukas
• dōTERRA Air™ Pastilės
• dōTERRA Serenity™ Minkštosios 

kapsulės 

dōTERRA SALON ESSENTIALS™: 
• Plaukus apsaugantis šampūnas
• Glotninantis kondicionierius
• Serumas plaukams nuo šaknų iki galiukų 

dōTERRA SPA:
• Kietas muilas
• Lūpų balzamas - Tropical
• Lūpų balzamas - Herbal
• Lūpų balzamas - Original
• Rankų ir kūno losjonas
• Kūno sviestas
• Citrus Bliss™ Rankų losjonas
• Purvo kaukė 

ASMENINĖ HIGIENA:
• Correct-X™
• Veráge™ Odos priežiūros kolekcija
• Deep Blue™ Raminamasis losjonas
• Pipirmėčių žirniukai 

PRIEDAI:
• 2,3 ml gintaro spalvos buteliukai (72 vnt.)

400 
lojalumo taškų

Pradinę 25 proc. 
dydžio LRP 

procentinę dalį

BUSINESS LEADER KIT (RINKINYS VERSLO VADOVUI)
Tai rinkinys, kuris padeda greičiausiai tapti nariu. Nauji Wellness Advocates (sveikatingumo advokatai) ir Wholesale Customers 

(didmeniniai klientai), per 30 dienų nuo registracijos įsigiję Business Leader Kit (Rinkinį verslo vadovui), o kitą mėnesį* pateikę 100 PV 
vertės lojalumo užsakymą, gaus:

 400 lojalumo taškų     Pradinę 25 proc. dydžio LRP procentinę dalį

2938 €  |  1842 PV
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Paskelbimo metu visos nurodytos kainos yra teisingos (12/2022). Visos kainos pateiktos su PVM. 

Jei užsiregistravote per paskutines 30 dienų ir norėtumėte pakeisti savo narystės rinkinį, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi, 
kuris suteiks išsamesnės informacijos.

* Lojalumo taškais bus galima atsiskaityti praėjus 60 dienų nuo registracijos.

       LOJALUMO PROGRAMA

Dalyvavimas lojalumo programoje (LRP) leidžia nariams uždirbti lojalumo taškų, kuriuos 
galima panaudoti dōTERRA produktams įsigyti. Kuo ilgiau dalyvaujate, tuo daugiau 
lojalumo taškų galite gauti – iki 30 proc.! Išsamią informaciją apie lojalumo programą 
(LRP) rasite apsilankę svetainėje www.doterra.eu


