
Tilmeldingskits
Bring naturen indenfor





Tilmeldingskits tilbyder nye medlemmer alt, de har brug for, til at  
begynde at skabe den livsstil, de ønsker. Hvert kit er målrettet særlige 
velværeområder og giver forretnings- og produktværktøjer, der vil hjælpe 
mennesker med at nyde godt af fordelene ved at leve med, dele ud om  
og bygge op med dōTERRA. 

Find det perfekte kit til dig
FAMILY ESSENTIALS KIT

AROMATOUCH™ DIFFUSED KIT

TOGETHER KIT

HOME ESSENTIAL KIT

KIDS COLLECTION 

DAILY HABITS™ KIT 

CLEANSE & RESTORE KIT 

NATURAL SOLUTIONS KIT 

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT 

BUSINESS LEADER KIT 

Tilmeldingskits 
Bring naturen indenfor



Family Essentials Kit

Med naturens løsninger er det enkelt at tage sig af 
dem, du holder af. I flere hundrede år er disse kraftfulde 
planteekstrakter blevet udnyttet af ældgamle civilisationer 
og kulturer, præcis som de bliver det i dag. Fra en 
generation til den næste kan du styrke dem, du holder af, 
med midlerne til at drage omsorg for deres velvære. Med 
denne kollektion er der en olie til ethvert øjeblik af dagen til 
dig og dem, du holder af.

5 ML FLASKER:
•  Lavender
• Lemon
• Peppermint
• Tea Tree
• Oregano

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

ANDRE PRODUKTER:
• dōTERRA Essentials Booklet



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Kit

5 ML FLASKER:
• dōTERRA Balance™
• Lavender
• Tea Tree
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Wild Orange
• Peppermint

ANDRE PRODUKTER:
• Fraktioneret kokosolie (115 ml)
• Petal Diffuser (olieforstøver)
• dōTERRA Essentials Booklet

Hvis du er klar til at mestre AromaTouch™ Teknikken, er dette 
kit perfekt til dig. AromaTouch kombinerer de unikke fordele 
ved menneskelig berøring med kraften ved æteriske olier. At 
stimulere sanserne gennem en række olier og bevægelser 
skaber dybe bånd til andre. Forbind dig følelsesmæssigt, dan 
følelser af tillid, og frem en positiv velværeoplevelse.



Kit

Dette alsidige kit kan bruges derhjemme eller på 
kontoret og er udviklet til at bringe folk sammen 
gennem kraften fra naturen. Del Moder Jords dyrebare 
gave af æteriske olier for at hjælpe dig med at opnå 
et bedre rum. Dette kit med dōTERRA Laluz™ Diffuser 
(olieforstøver) og en praktisk træopbevaringsæske 
til olier indeholder klassiske doTERRA-olier til enhver 
lejlighed og har alt, hvad du behøver, til at forvandle 
ethvert professionelt, offentligt eller fælles område til 
fristed af æteriske olier. 

15 ML FLASKER: 
• Eucalyptus
• Green Mandarin
• Lavender
• Lemon
• Lemongrass
• Peppermint
• Wild Orange

ÆTERISKE 
OLIEBLANDINGER:  
(15 ml med mindre andet er 
noteret)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

ANDRE PRODUKTER:
• Laluz™ Diffuser (olieforstøver)
• dōTERRA Essentials Booklet
• Æske i træ med indgraveret 

logo



264 PV



229.50 PV



Home Essentials Kit

Disse ti æteriske olier og blandinger er udstyret med 
det bedste, naturen har at tilbyde, og du kan udnytte 
deres egenskaber og fordele, så du kan forandre dit liv 
derhjemme. Forbedr renlighed, fokusér på problemområder, 
og nyd godt af et plantedrevet alternativ til almindelige 
produkter fra supermarkedet. Forbedr og forvandl enhver 
husholdningsaktivitet med hverdagsnødvendigheder til  
dit hjem.

15 ML FLASKER:
• Frankincense
• Lavender
• Lemon
• Tea Tree
• Oregano
• Peppermint

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER: 
(15 ml med mindre andet er noteret)

• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™

ANDRE PRODUKTER:
• Petal Diffuser (olieforstøver)
•  dōTERRA Essentials Booklet



Kids Collection

En unik kollektion af æteriske olieblandinger designet med de 
små i tankerne! Disse æteriske olieblandinger, der er nemme 
at bruge, er sammensat særligt til sind, kroppe og følelser 
under udvikling og byder på unikke kombinationer, som 
er milde mod sart hud. Hvert produkt kommer i en base af 
fraktioneret kokosolie og er klart til brug i en praktisk roll-on, 
så du tillidsfuldt kan drage omsorg for dine børn.

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

ANDRE PRODUKTER:
• Syv silikonehylstre med karabiner
• Illustrerede flashkort
• Opbevaringsetui med karabiner
• dōTERRA Essentials Booklet



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Kit

Æteriske olier har forandret hverdagsrutinerne for 
millioner af mennesker rundt om i verden, der, ligesom 
dig, ønsker at mindske brugen af syntetiske produkter i 
deres liv. Dette kit omfatter dōTERRA-nødvendigheder, 
der er udviklet til at gøre en forskel for dine daglige vaner! 
I lige fra husholdningsopgaver til dit arbejdsmiljø bliver 
æteriske olier en fast del af din daglige rutine.

Også tilgængelig i en vegansk version.

5 ML FLASKER:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Frankincense
• Lemon
• Lavender

ANDRE PRODUKTER:
• Deep Blue™ Rub
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard og vegan)
• dōTERRA Essentials Booklet



Cleanse &  
Restore Kit

Opretholdelse af velværet er kernen i dette kit. Kittet 
er formuleret med egenskaberne og fordelene fra 
nogle af dōTERRAs fineste proprietære blandinger og 
planteekstrakter og giver dig en serie af produkter, 
der opfrisker og revitaliserer dit velvære. Kittet 
indeholder gelkapsler og kosttilskud, og med det 
kan du pleje din krop og byde velkommen til en 
følelse af velvære i dit liv. Hjælp til hvile, forbedr 
følelsesmæssigt velvære, og støt din generelle 
energi, udholdenhed og vitalitet. 

Også tilgængelig i en vegansk version.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Standard og vegan)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Softgels
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Softgels
• DDR Prime™ Softgels
• dōTERRA Essentials Booklet



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions Kit

15 ML FLASKER: 
• Frankincense
• Lavender
• Lemon
• Tea Tree
• Peppermint
• Wild Orange

ÆTERISKE 
OLIEBLANDINGER:  
(15 ml med mindre andet er noteret)

• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• Copaiba Touch (10 ml)
• dōTERRA Serenity™

ON GUARD™ KOLLEKTION:
• Beadlets
• Toothpaste
• Hand Wash w/2 Dispensers
• On Guard™+ Softgels

ANDRE PRODUKTER:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard og vegan)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Rub
• Fraktioneret kokosolie (115 ml)
• Lumo Diffuser (olieforstøver)
• Æske i træ med indgraveret 

logo
• dōTERRA Air™ Vapour Stick
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Protecting Shampoo
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Smoothing Conditioner
• dōTERRA Essentials Booklet

Lev et styrket liv ved hjælp af informerede livsstilsvalg, der kan inspirere og motivere 
andre til at tage kontrol over deres eget liv. Dette kit er fyldt med alt, du har brug for, 
til at dele naturlige løsninger med dem, du holder af. 

Også tilgængelig i en vegansk version.

  Dette er et Fast Track-enrolment kit. Nye Wellness Konsulenter eller engroskunder, der køber et 
Natural Solutions Kit indenfor 30 dage efter deres tilmelding og har en 100 PV loyalitetsordre den 
følgende måned*, vil modtage:: 100 Loyalitetspoint Start LRP-procentsats på 15%  
* Loyalitetspoint vil kunne indløses 60 dage efter tilmelding.



Essential Oil Collection Kit

Denne kollektion er skabt med visionen om at opleve og dele et liv med overflod og omfatter næsten alle æteriske 
olier, proprietære blandinger og Touch-roll-ons fra dōTERRA. Skabt til olieentusiaster og dem, der er helliget til 
velværelivsstilen. 

ÆTERISKE OLIER: (15 ml med mindre andet er noteret)

• Arborvitae (5 ml)
• Basil
• Bergamot
• Black Pepper (5 ml)
• Blue Tansy (5 ml)
• Cardamom (5 ml)
• Cassia
• Cedarwood
• Cilantro
• Cinnamon Bark (5 ml)
• Clary Sage
• Clove
• Copaiba

• Coriander
• Cypress
• Eucalyptus
• Fennel
• Fraktioneret kokosolie (115 ml)
• Frankincense
• Geranium
• Ginger
• Grapefruit
• Helichrysum (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Juniper Berry (5 ml)
• Lavender

• Lemon
• Lemongrass
• Lime
• Marjoram
• Tea Tree
• Melissa (5 ml)
• Myrrh
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Patchouli
• Peppermint
• Petitgrain
• Roman Chamomile (5 ml)

• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rosemary
• Sandalwood (Hawaiian) (5 ml)
• Siberian Fir
• Spearmint
• Spikenard (5 ml)
• Tangerine
• Thyme
• Turmeric
• Vetiver
• Wild Orange
• Ylang Ylang

ÆTERISKE OLIEBLANDINGER: (15 ml med mindre andet er noteret)

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

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

TILBEHØR:
• Stiv kuffert til olier
• Lumo Diffuser (olieforstøver)
• dōTERRA Essentials Booklet

   Dette er et Fast Track-enrolment kit. Nye Wellness Konsulenter eller engroskunder, der køber en Essential Oil 
Collection Kit indenfor 30 dage efter deres tilmelding og har en 100 PV loyalitetsordre den følgende måned*, vil 
modtage:200 Loyalitetspoint Start LRP-procentsats på 20% 
* Loyalitetspoint vil kunne indløses 60 dage efter tilmelding.



1451 PV



1842 PV



Business Leader Kit

ESSENTIAL OIL 
COLLECTION KIT 

+  

ON GUARD™ KOLLEKTION:
• Beadlets
• Cleaner Concentrate
• Drops
• Laundry Detergent
• Foaming Hand Wash  

with 2 dispensers
• Toothpaste
• On Guard™+ Softgels

PERSONLIG PLEJE:
• Correct-X™
• Veráge™ Skin Care Collection
• Deep Blue™ Rub
• Peppermint Beadlets 

WELLNESS:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard og vegan)
• DDR Prime™ Softgels
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Softgels
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Softgels
• dōTERRA Air™ Vapour Stick
• dōTERRA Air™ Drops
• dōTERRA Serenity™ Restful 

Complex Softgels

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Protecting Shampoo
• Smoothing Conditioner
• Root to Tip Serum

dōTERRA SPA:
• Bath Bar
• Lip Balm-Tropical
• Lip Balm-Herbal
• Lip Balm-Original
• Hand & Body Lotion
• Body Butter
• Citrus Bliss™ Hand Lotion
• Mud Mask

TILBEHØR:
• Ravfarvede flasker med 2,3 ml 

(72 styk)

Bliv den leder, du drømmer om at være, med det ultimative kit udviklet til at oplære 
om og dele dōTERRA-livsstilen med dit netværk. Kittet indeholder produkter 
fra vores mest populære dōTERRA-brands, herunder On Guard™, Deep Blue™ 
og dōTERRA Serenity™, så du kan finde alt, du har brug for, til at gøre din 
drømmevirksomhed til virkelighed. 

Også tilgængelig i en vegansk version.

   Dette er et Fast Track-enrolment kit. Nye Wellness Konsulenter eller engroskunder, der køber et 
Business Leader Kit indenfor 30 dage efter deres tilmelding og har en 100 PV loyalitetsordre den 
følgende måned*, vil modtage:400 Loyalitetspoint Start LRP-procentsats på 25% 
* Loyalitetspoint vil kunne indløses 60 dage efter tilmelding.





Loyalitetsbelønningsprogrammet (LRP) giver medlemmer 
mulighed for at optjene point, der kan bruges til at købe 
dōTERRA-produkter. Desto længere du deltager, desto 
flere loyalitetspoint kan du optjene—op til 30%! 

Se alle detaljerne om LRP-programmet på www.doterra.eu

Loyalitetsbelønningsprogram

Hvorfor ikke prøve en tilpasset 

tilmeldingsordre?

Brug for hjælp til at finde de rette valg for dig? Intet 
problem! At vælge de rette produkter til at opfylde dine 
behov er en vigtig del af din dōTERRA-rejse. Som et 
alternativ til de på forhånd sammensatte tilmeldingskits 
kan du oprette en tilpasset tilmeldingsordre med de 
individuelle produkter, du ønsker, og spare penge, ved at 
det indledende medlemskabsgebyr bortfalder*!

*Kampagnen gælder i en begrænset periode. Produkterne i din ordre skal 
have en tildelt PV-værdi, og tilmeldingskits tæller ikke med i kampagnen. 
Du kan kun kvalificere dig til denne kampagne én gang, når du tilmelder 
dig dōTERRA. Din indledende tilmeldingsordre skal nå op på mindst 150 
PV og afgives som en enkelt ordre.
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Hvis du har tilmeldt dig inden for de seneste 30 dage og ønsker at opgradere dit kit, så kontakt venligst kundeservice  
for flere oplysninger.

Bemærk, at billederne af kittet kan ændres. Indholdet af hvert kit kan variere afhængigt af opdateret kit-indhold, markedskampagner  
og varernes tilgængelighed. 

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

