
Комплекти За Регистриране
Да внесеш природата в дома си





Комплектите за регистриране предлагат на новите членове всичко, от което 
се нуждаят, за да започнат да творят начина на живот, който желаят. Всеки 
комплект е насочен към конкретни уелнес области и предоставя бизнес и 
продуктови инструменти, които ще помогнат на хората да се насладят на 
предимствата на живота, споделянето и изграждането с dōTERRA. 

Открийте перфектния за Вас комплект
FAMILY ESSENTIALS KIT (КОМПЛЕКТ)

AROMATOUCH™ DIFFUSED KIT 
(КОМПЛЕКТ)

TOGETHER KIT (КОМПЛЕКТ)

HOME ESSENTIAL KIT (КОМПЛЕКТ)

KIDS COLLECTION (КОМПЛЕКТ)

DAILY HABITS™ KIT (КОМПЛЕКТ) 

CLEANSE & RESTORE KIT 
(КОМПЛЕКТ) 

NATURAL SOLUTIONS KIT 
(КОМПЛЕКТ) 

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT 
(КОМПЛЕКТ) 

BUSINESS LEADER KIT 
(КОМПЛЕКТ) 

Комплекти За Регистриране 
Да внесеш природата в дома си



Family Essentials Kit 
(комплект)

С тези природни решения грижата за Вашите любими 
хора е лесна. Векове наред мощните растителни 
екстракти са били използвани от древни цивилизации 
и култури, точно както и днес. От едно поколение на 
друго, дайте възможност на тези, които обичате, да се 
грижат за своето здраве. В тази колекция има масло за 
всеки момент от деня за Вас и за тези, които обичате.

ШИШЕНЦА ОТ 5 МЛ:
•  Лавандула
• Лимон
• Лютива мента
• Чаено дърво
• Риган

• Тамян
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Книжка dōTERRA Essentials



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Kit (комплект)

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

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Фракционирано кокосово масло 

(115 мл)
• Petal Дифузер
• Книжка dōTERRA Essentials

Ако сте готови да овладеете техниката AromaTouch™, този 
комплект е идеален за Вас. AromaTouch съчетава уникалните 
предимства на човешкото докосване със силата на 
етеричните масла. Стимулирането на сетивата чрез поредица 
от масла и движения създава дълбоки връзки с останалите. 
Свържете се емоционално, създайте чувство на доверие и 
насърчете положителното уелнес изживяване.



 
Kit (комплект)

У дома или в офиса – този универсален комплект 
има за цел да събира хората посредством силата 
на природата. Споделете ценния дар на майката 
Природа от етерични масла, за да създадете 
по-добро пространство. С класическите масла 
doTERRA за всеки повод, dōTERRA Laluz™ Diffuser 
(Дифузер) и удобната дървена кутия за съхранение 
на масла този комплект има всичко необходимо, за 
да превърнете всяко професионално,  
публично или общо пространство в убежище  
за етерични масла. 

ШИШЕНЦА ОТ 15 МЛ: 
• 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 мл)

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

лого



264 PV



229.50 PV



Home Essentials Kit 
(комплект)

Екипирани с най-доброто, което майката природа може да 
предложи, възползвайте се от свойствата и предимствата 
на тези десет етерични масла и блендове, за да промените 
живота си у дома. Подобрете чистотата, насочете се 
към проблемните зони и се насладете на растителна 
алтернатива на обикновените продукти от супермаркетите. 
Подобрете и трансформирайте всяка домакинска дейност 
с ежедневни основни продукти за Вашия дом.

1ШИШЕНЦА ОТ 5 МЛ:
• Тамян
• Лавандула
• Лимон
• Чаено дърво
• Риган
• Лютива мента

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 Essentials



Kids Collection (комплект)

Уникална колекция от блендове от етерични масла, 
създадени и за най-малките! Създадени специално за 
развиващите се умове, тела и емоции, тези лесни за 
употреба блендове от етерични масла включват уникални 
комбинации, които са нежни към деликатната кожа. В 
основа от Fractionated Coconut Oil (Фракционирано 
кокосово масло), всеки продукт е готов за употреба в 
удобен рол-он, което Ви позволява уверено да се грижите 
за децата си.

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

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• седем силиконови капачки с 

карабинери
• Информативни картички с 

илюстрации
• Чанта с карабинер
• Книжка dōTERRA Essentials



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Kit 
(комплект)

Етеричните масла промениха ежедневието на милиони 
хора по целия свят, които като Вас желаят да намалят 
употребата на синтетични продукти в живота си. 
Комплектът включва основни продукти на doTERRA, 
предназначени да променят ежедневните Ви навици! 
От домакинските задачи до работната Ви среда – 
етеричните масла ще станат постоянна част от  
Вашето ежедневие.

Наличен и във веган версия.

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

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• Deep Blue Rub™ Облекчаващ 

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

Pack™ (Стандартен и веган)
• Книжка dōTERRA Essentials



Cleanse &  
Restore Kit (комплект)

Поддържането на здравето е в основата на 
този комплект. Формулиран със свойствата 
и предимствата на някои от най-добрите 
патентовани блендове и растителни екстракти на 
doTERRA, този комплект Ви предоставя набор от 
продукти за обновяване и съживяване на Вашето 
здраве. Включващ меки дражета и хранителни 
добавки, той Ви помага да се грижите за Вашето 
тяло и да приветствате усещането за здраве 
в живота си. Помага за почивката, подобрява 
емоционалното състояние и поддържа цялостната 
Ви енергия, издръжливост и жизненост.  

Наличен и във веган версия.

• 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



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions Kit 
(комплект)

ШИШЕНЦА ОТ 15 МЛ: 
• Лавандула
• Лимон
• Чаено дърво
• Лютива мента
• Див портокал

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

• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• Копайба Touch Тамян (10 мл)
• dōTERRA Serenity™

КОЛЕКЦИЯ ON GUARD™:
• Мини перлички
• Паста за зъби
• Течна пяна за ръце с 2 

диспенсъра
• On Guard™+ Меки дражета

ДРУГИ ПРОДУКТИ:
• 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

Живейте вдъхновяващ живот чрез информиран избор за начина на живот, който 
може да вдъхнови и мотивира другите да поемат отговорност за себе си. В този 
комплект има всичко, от което се нуждаете, за да споделяте природни решения 
с тези, които обичате. 

Наличен и във веган версия.

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



 

Essential Oil Collection Kit (комплект)

Създадена с визията да живеете и споделяте живот на изобилие, тази колекция включва почти всяко етерично 
масло, патентован бленд и Touch рол-он на doTERRA. Създаден за любителите на масла и за тези, които са 
посветени на здравословния начин на живот. 

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

• 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)
• Copaiba Touch (10 мл)
• dōTERRA Peace™ (5 мл)
• dōTERRA Purify™

• dōTERRA Salubelle™ (10 мл)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 мл)
• Zendocrine™
• ZenGest™

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

   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.



1451 PV



1842 PV



Business Leader Kit (комплект) 

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

ЛИЧНА ГРИЖА:
• Correct-X™ Mехлем за 

основни грижи
• Veráge™ Колекция за грижа 

за кожата
• Deep Blue™ Облекчаващ 

лосион за мазане
• Мини перлички лютива мента 

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

АКСЕСОАРИ:
• Кехлибар 2.3 ml флакона  

(72 бр.)

Станете лидерът, който мечтаете да бъдете, с най-добрия комплект, 
предназначен да образова и споделя начина на живот на doTERRA с Вашата 
мрежа. Докато разпространявате продуктите от най-популярните марки на 
doTERRA, включително On Guard™, Deep Blue™ и dōTERRA Serenity™, намерете 
всичко, от което се нуждаете, за да превърнете мечтания бизнес в реалност. 

ННННННН Н ННН ННННН НННННН.

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





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

Програма за лоялност

Защо не опитате персонализирана 

поръчка при регистриране

Нуждаете се от помощ, за да направите правилния избор за 
Вас? Няма проблем! Избирането на правилните продукти, 
които да отговарят на Вашите нужди, е важна част от Вашето 
пътуване с doTERRA. Като алтернатива на предварително 
подготвените комплекти за регистриране можете да създадете 
персонализирана поръчка при регистриране с индивидуалните 
продукти, които желаете, и да спестите, като се откажете от 
първоначалната членска такса*!

*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, когато се присъедините към doTERRA. Вашите 
първоначални поръчки при регистриране трябва да достигнат минимум 150 PV, 
за да бъдат приети като една поръчка.
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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.

Моля, имайте предвид, че изображенията на комплекта могат да бъдат променени. Съдържанието на всеки комплект може да 
варира в зависимост от актуализираното съдържание на комплекта, пазарните промоции и наличността на продуктите. 

http://facebook.com/doterraeuropecorporate
http://instagram.com/doterraeurope
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope

