
Aloituspakkaukset
Tuo luonto sisään





Aloituspakkaukset tarjoavat uusille jäsenille kaiken, mitä he tarvitsevat 
alkaessaan luoda itselleen haluamaansa elämäntapaa. Jokainen pakkaus 
keskittyy tiettyihin hyvinvoinnin osa-alueisiin, ja sisältää tuotteiden lisäksi 
työkaluja, joiden avulla dōTERRA-elämää on hyvä viettää, jakaa ja rakentaa. 

Löydä itsellesi sopivin pakkaus
FAMILY ESSENTIALS -PAKKAUS

AROMATOUCH™ DIFFUSED 
-PAKKAUS

TOGETHER -PAKKAUS

HOME ESSENTIAL -PAKKAUS

KIDS COLLECTION  -PAKKAUS

DAILY HABITS™ -PAKKAUS 

CLEANSE & RESTORE -PAKKAUS 

NATURAL SOLUTIONS -PAKKAUS 

ESSENTIAL OIL COLLECTION 
-PAKKAUS

BUSINESS LEADER -PAKKAUS

Aloituspakkaukset 
Tuo luonto sisään



Family Essentials -pakkaus

Luonnon omilla ratkaisuilla itselle tärkeistä ihmisistä 
huolehtiminen on helppoa. Nämä tehokkaat kasviuutteet 
ovat samoja, joita jo muinaiset sivilisaatiot ja kulttuurit 
käyttivät vuosisatoja sitten. Sukupolvelta toiselle ne 
ovat voimauttaneet ihmisiä pitämään huolta omasta ja 
läheistensä hyvinvoinnista. Pakkaus sisältää öljyjä päivän 
jokaiseen hetkeen sinulle ja rakkaillesi.

5 ML:N PULLOT:
•  Laventeli
• Sitruuna
• Piparminttu
• Teepuu
• Oregano

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

MUUT TUOTTEET:
• dōTERRA Essentials -kirjanen



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused -pakkaus

5 ML:N PULLOT:
• dōTERRA Balance™
• Laventeli
• Teepuu
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Villiappelsiini
• Piparminttu

MUUT TUOTTEET:
• Fraktioitu kookosöljy (115 ml)
• Petal-diffuuseri
• dōTERRA Essentials -kirjanen

Tämä pakkaus on täydellinen AromaTouch™-tekniikasta 
kiinnostuneille. AromaTouch yhdistää kosketuksen voiman 
eteeristen öljyjen hyötyihin. Öljyt ja liike stimuloivat aisteja ja 
luovat vahvoja siteitä ihmisten välille. Jaa ainutlaatuisia hetkiä, 
vahvista luottamuksen tuntemuksia ja auta muitakin saamaan 
myönteisiä hyvinvoinnin kokemuksia.



-pakkaus

Kotona ja työpaikalla, tämä monipuolinen pakkaus 
on suunniteltu tuomaan ihmisiä yhteen luonnon 
voimalla. Anna Äiti Maan tarjoamien kallisarvoisten 
eteeristen öljyjen auttaa sinua kohti parempia tiloja. 
Pakkauksen sisältämät klassiset, joka tilanteeseen 
sopivat dōTERRA-öljyt, dōTERRA Laluz™ -diffuuseri 
sekä kätevä, puinen säilytyslaatikko ovat kaikki, mitä 
tarvitset muuntaaksesi työhuoneen tai yhteisöllisen 
tilan eteeristen öljyjen taivaaksi. 

15 ML:N PULLOT: 
• Eukalyptus
• Vihreä mandariini
• Laventeli
• Sitruuna
• Sitruunaruoho
• Piparminttu
• Villiappelsiini

ETEERISTEN ÖLJYJEN 
SEKOITUKSET:  
(15 ml, ellei toisin mainita)

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

MUUT TUOTTEET:
• Laluz™ -diffuuseri
• dōTERRA Essentials -kirjanen
• Puulaatikko logo-kaiverruksella



264 PV



229.50 PV



Home Essentials 
-pakkaus

Nämä kymmenen eteeristä öljyä ja öljysekoitusta edustavat 
Äiti Maata parhaimmillaan. Ne sisältävät ominaisuuksia ja 
hyötyjä, jotka valjastamalla voit muuttaa tapaa, jolla kodissasi 
eletään. Nauti puhtaudesta, keskity ongelma-alueisiin ja valitse 
kasvipohjainen vaihtoehto tavanomaisten markettituotteiden 
sijaan. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetut eteeriset tuotteet 
tekevät arkisista rutiineista parempia ja mukavampia.

15 ML:N PULLOT:
• Frankinsensi
• Laventeli
• Sitruuna
• Teepuu
• Oregano
• Piparminttu

ETEERISTEN ÖLJYJEN 
SEKOITUKSET: 
(15 ml, ellei toisin mainita)

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

MUUT TUOTTEET:
• Petal-diffuuseri
• dōTERRA Essentials -kirjanen



Kids Collection -pakkaus

Ainutlaatuinen sarja eteerisiä öljysekoituksia, jotka on 
suunniteltu perheen pienimpiä ajatellen! Kehittyville 
mielille, kehoille ja tunteille tarkoitetut ainutlaatuiset, 
helppokäyttöiset eteeriset öljysekoitukset ovat lisäksi iholle 
hellävaraisia. Fraktioituun kookosöljyyn sekoitetut roll-onit 
ovat käyttövalmiita ja tarjoavat kätevän tavan huolehtia lasten 
hyvinvoinnista.

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

MUUT TUOTTEET:
• Seitsemän silikonisuojusta, joissa 

on karbiinihaat
• Kuvitetut kortit
• Kantolaukku, jossa on karbiinihaka
• dōTERRA Essentials -kirjanen



104 PV



168 PV



Daily Habits™ -pakkaus

Eteeriset öljyt ovat vaikuttaneet miljoonien ihmisten 
elämään eri puolilla maailmaa, ihmisten, jotka sinun 
tavoin ovat halunneet vähentää synteettisten tuotteiden 
käyttöä arjessaan. Tämä pakkaus sisältää eteerisiä 
dōTERRA-tuotteita, jotka on suunniteltu päivittäistä 
elämää varten. Kodin hoitamisesta työpaikan ilmapiiriin 
tee eteerisistä öljyistä säännöllinen osa arkeasi.

Saatavana myös vegaanisena.

5 ML:N PULLOT:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Frankinsensi
• Sitruuna
• Laventeli

MUUT TUOTTEET:
• Deep Blue™ -rauhoittava voide
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (tavallinen ja vegaani)
• dōTERRA Essentials -kirjanen



Cleanse &  
Restore -pakkaus

Tämä pakkaus on tarkoitettu hyvinvoinnin 
ylläpitämiseen. Se sisältää tuotteita, joissa 
on hyödynnetty dōTERRAn hienoimpia 
alkuperäissekoituksia ja kasviuutteita, ja jotka 
ominaisuuksillaan ja hyödyillään virkistävät ja 
uudistavat oloa. Pehmytkapselit ja lisäravinteet 
auttavat pitämään itsestäsi huolta ja tuovat elämääsi 
lisää hyvää oloa. Ne auttavat palautumaan, 
parantavat henkistä hyvinvointia ja ovat tukena, kun 
kaipaat lisää energiaa, kestävyyttä ja elinvoimaa. 

Saatavana myös vegaanisena.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (tavallinen ja vegaani)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™-pehmytkapselit
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™-pehmytkapselit
• DDR Prime™ -pehmytkapselit
• dōTERRA Essentials -kirjanen



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions -pakkaus

15 ML:N PULLOT: 
• Frankinsensi
• Laventeli
• Sitruuna
• Teepuu
• Piparminttu
• Villiappelsiini

ETEERISTEN ÖLJYJEN 
SEKOITUKSET:  
(15 ml, ellei toisin mainita)

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

ON GUARD™ 
COLLECTION:
• Helmet
• Hammastahna
• Käsienpesuvaahto, 2 

annostelijaa
• On Guard™+ -pehmytkapselit

MUUT TUOTTEET:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (tavallinen ja vegaani)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ -rauhoittava voide
• Fraktioitu kookosöljy (115 ml)
• Lumo-diffuuseri
• Puulaatikko logo-kaiverruksella
• dōTERRA Air™ -puikko
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

-suojaava shampoo
• dōTERRA Salon Essentials™ 

-pehmentävä hoitoaine
• dōTERRA Essentials -kirjanen

Elä voimaantunutta elämää tekemällä tietoon perustuvia valintoja, jotka voivat 
motivoida myös muita ottamaan elämänsä haltuun uudella tavalla. Pakkaus sisältää 
kaiken, mitä tarvitset jakaaksesi luonnollisia vaihtoehtoja läheistesi kanssa. 

Saatavana myös vegaanisena.

  Tämä on Fast Track -aloituspakkaus. Uusi hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas, joka ostaa Natural 
Solutions -pakkauksen 30 päivän kuluessa liittymisestään ja tekee seuraavassa kuussa* vähintään 
100 PV-pisteen arvoisen Loyalty-tilauksen, palkitaan seuraavilla: 100 Loyalty-pistettä  
 15 %:n LRP-aloitusprosentti  
* Loyalty-pisteet ovat lunastettavissa 60 päivän kuluttua liittymisestä.



Essential Oil Collection -pakkaus

Tämä yltäkylläinen pakkaus sisältää lähes kaikki eteeriset dōTERRA-öljyt, alkuperäissekoitukset ja Touch roll-onit. Se 
on tarkoitettu innokkaille öljyjen ystäville ja heille, joille hyvinvoiva elämäntyyli on sydämen asia. 

ETEERISET ÖLJYT: (15 ml, ellei toisin mainita)

• Jättituija (5 ml)
• Basilika
• Bergamotti
• Mustapippuri (5 ml)
• Sininen pietaryrtti (5 ml)
• Kardemumma (5 ml)
• Kassiakaneli
• Setripuu
• Korianteri (lehti)
• Kanelin kuori (5 ml)
• Muskatellisalvia
• Neilikka
• Copaiba

• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Korianteri (siemen)
• Sypressi
• Eukalyptus
• Fenkoli
• Fraktioitu kookosöljy (115 ml)
• Frankinsensi
• Pelargoni
• Inkivääri
• Greippi
• Italianolkikukka (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Katajanmarja (5 ml)

• Laventeli
• Sitruuna
• Sitruunaruoho
• Lime
• Meirami
• Teepuu
• Sitruunamelissa (5 ml)
• Mirha
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Patsuli
• Piparminttu
• Pomeranssi

• Roomalainen kamomilla (5 ml)
• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rosmariini
• Santelipuu (Havaijin) (5 ml)
• Siperianpihta
• Viherminttu
• Nardus (5 ml)
• Tangeriini
• Timjami
• Vetiveriaheinä
• Villiappelsiini
• Kurkuma
• Ylang Ylang

ETEERISTEN ÖLJYJEN SEKOITUKSET: (15 ml, ellei toisin mainita)

• 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™

TARVIKKEET:
• Kova öljysalkku
• Lumo-diffuuseri
• dōTERRA Essentials -kirjanen

   Tämä on Fast Track -aloituspakkaus. Uusi hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas, joka ostaa Essential Oil Collection 
- pakkauksen 30 päivän kuluessa liittymisestään ja tekee seuraavassa kuussa* vähintään 100 PV-pisteen arvoisen 
Loyalty-tilauksen, palkitaan seuraavilla: 200 Loyalty-pistettä 20 %:n LRP-aloitusprosentti 
* Loyalty-pisteet ovat lunastettavissa 60 päivän kuluttua liittymisestä.



1451  PV



1842  PV



Business Leader -pakkaus

ESSENTIAL OIL 
COLLECTION -PAKKAUS 

+  

ON GUARD™ COLLECTION:
• Helmet
• Puhdistusainetiiviste
• Pastillit
• Pyykinpesuaine
• Käsienpesuvaahto, 2 

annostelijaa
• Hammastahna
• On Guard™+ -pehmytkapselit

HENKILÖKOHTAINEN 
HYVINVOINTI:
• Correct-X™
• Veráge™-ihonhoitosarja
• Deep Blue™ -rauhoittava 

voide
• Piparminttuhelmet 

HYVINVOINTI:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (tavallinen ja vegaani)
• DDR Prime™ -pehmytkapselit
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™-pehmytkapselit
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™-pehmytkapselit
• dōTERRA Air™ -puikko
• dōTERRA Air™ -pastilit
• dōTERRA Serenity™ 

-pehmytkapselit

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Suojaava shampoo
• Pehmentävä hoitoaine
• Root to Tip -seerumi

dōTERRA SPA:
• Kosteuttava palasaippua
• Huulivoide: trooppinen
• Huulivoide: yrttinen
• Huulivoide: alkuperäinen
• Käsi- ja vartalovoide
• Vartalovoi
• Citrus Bliss™ -käsivoide
• Mutanaamio

TARVIKKEET:
• 2,3 ml meripihkanväriset 

pikkupullot (72 kpl)

Tämä upea pakkaus auttaa sinua tulemaan liideriksi, jollainen haluat olla. Se 
on suunniteltu avuksi opettaessasi ja jakaessasi dōTERRA-elämäntyyliä oman 
verkostosi kanssa. Pakkaus sisältää On Guard™, Deep Blue™, dōTERRA Serenity™ ja 
muita suosituimpia dōTERRA-tuotteita, ja tarjoaa kaiken, mitä tarvitset tehdäksesi 
haaveilemastasi liiketoiminnasta totta. 

Saatavana myös vegaanisena.

   Tämä on Fast Track -aloituspakkaus. Uusi hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas, joka ostaa Business 
Leader - pakkauksen 30 päivän kuluessa liittymisestään ja tekee seuraavassa kuussa* vähintään 100 
PV-pisteen arvoisen Loyalty-tilauksen, palkitaan seuraavilla:  
400 Loyalty-pistettä 25 %:n LRP-aloitusprosentti 
* Loyalty-pisteet ovat lunastettavissa 60 päivän kuluttua liittymisestä.





Loyalty Rewards Program (LRP) uskollisuuden 
palkitsemisohjelmassa jäsenet ansaitsevat pisteitä, joilla 
he voivat ostaa dōTERRA-tuotteita. Mitä kauemmin olet 
mukana, sitä enemmän Loyalty-pisteitä saat — aina 30 %:iin 
saakka! 

Lisätietoja LRP-ohjelmasta löytyy osoitteesta 

www.doterra.eu

Loyalty Rewards Program 
(Uskollisuuden Palkitsemisohjelma)

Miksi et kokeilisi räätälöityä 

ensitilausta?

Tarvitsetko apua juuri sinulle sopivien vaihtoehtojen 
löytämiseen? Ei hätää! Omiin tarpeisiin parhaiten sopivien 
tuotteiden valitseminen on tärkeä osa dōTERRA-matkaa. 
Valmiiden aloituspakkausten sijaan voit koota ensitilauksesi 
haluamistasi yksittäisistä tuotteista ja säästää, sillä 
räätälöidyn aloituspakkauksen tekijän ei tarvitse maksaa 
ensimmäistä jäsenmaksua*.

*Kampanja on voimassa rajoitetun ajan. Tilauksessasi olevilla tuotteilla 
tulee olla PV-arvo. Aloituspakkaukset eivät ole mukana kampanjassa. 
Kampanjaan voi osallistua vain kerran liittymisen yhteydessä.  
Ensitilauksen on oltava vähintään 150 PV-pisteen arvoinen ja se on  
tehtävä yhtenä tilauksena.
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Jos liittymisestäsi on enintään 30 päivää ja haluaisit vaihtaa pakkauksesi toiseen, ole hyvä ja ota yhteys jäsenpalveluun.

Pakkauksia esittäviin kuviin voi tulla muutoksia. Pakkausten sisältö voi muuttua pakkauksiin tehtävien päivitysten, kampanjatarjousten ja 
tuotteiden saatavuuden mukaan. 

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

