
Narystėsrinkiniai
Pasikvieskite gamtą į vidų





Narystės rinkiniuose nauji nariai ras viską, ko reikia pradėti kurti trokštamą 
gyvenimo būdą. Kiekvienas rinkinys skirtas konkrečioms sveikatingumo sritims 
puoselėti ir aprūpina narius verslo bei produktų priemonėmis, kurios padeda 
mėgautis gyvenimo, dalijimosi ir verslo kūrimo su dōTERRA privalumais.  

Atraskite jums tinkamiausią rinkinį
FAMILY ESSENTIALS KIT  
(RINKINYS ŠEIMAI)

AROMATOUCH™ DIFFUSED KIT 
(RINKINYS)

TŌGETHER™ KIT (RINKINYS)

HOME ESSENTIALS KIT  
(RINKINYS NAMAMS)

KIDS COLLECTION  
(KOLEKCIJA VAIKAMS)

DAILY HABITS™ KIT (RINKINYS 
KASDIENIAMS ĮPROČIAMS)

CLEANSE & RESTORE KIT  
(VALOMASIS IR ATKURIAMASIS 
RINKINYS)

NATURAL SOLUTIONS KIT (RINKINYS)

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT 
(ETERINIŲ ALIEJŲ KOLEKCIJOS 
RINKINYS) 

BUSINESS LEADER KIT  
(RINKINYS VERSLO VADOVUI)

Narystėsrinkiniai 
Pasikvieskite gamtą į vidų



Family Essentials Kit 

(Rinkinys šeimai)

Pasitelkiant gamtos siūlomus sprendimus rūpintis savo 
artimaisiais išties paprasta. Veiksmingi augalų ekstraktai 
vertinami jau šimtmečius: jie naudoti senovės civilizacijose 
ir kultūrose ir yra populiarūs iki pat šių dienų. Suteikiame 
jūsų artimiesiems iš kartos į kartą perduodamas priemones 
rūpintis savo sveikatingumu. Šiame rinkinyje rasite 
kiekvienai dienos akimirkai tinkamą aliejų sau ir  
savo artimiesiems.

5 ML BUTELIUKAI:
•  Levandų
• Citrinų
• Pipirmėčių
• Arbatmedžių
• Raudonėlių

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

KITI PRODUKTAI
• dōTERRA Essentials lankstinukas



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Kit (rinkinys)

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

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

Jei esate pasiruošę tapti AromaTouch™ technikos žinovais, šis 
rinkinys yra tai, ko jums reikia. AromaTouch sujungia unikalią 
žmogaus prisilietimo teikiamą naudą su eterinių aliejų galia. 
Skirtingi aliejai stimuliuoja įvairius pojūčius, o judesiai sukuria 
stiprų ryšį su kitais. Užmegzkite emocinį ryšį, kurkite pasitikėjimą 
ir suteikite teigiamą sveikatingumo puoselėjimo patirtį.



 

Kit (rinkinys)

Šis universalus rinkinys padės žmonėms susivienyti, 
pasitelkiant gamtos galią, tiek namie, tiek biure. 
Dalykitės nuostabiomis Motinos Gamtos eterinių 
aliejų dovanomis, kurios padės sukurti geresnę 
atmosferą. Šiame rinkinyje, sudarytame iš klasikinių 
kiekvienai progai tinkamų dōTERRA aliejų, dōTERRA 
Laluz™ Diffuser (Difuzoriaus) ir patogios medinės 
dėžutės aliejams laikyti, rasite visko, ko reikia paversti 
bet kurią profesinę, viešąją ar visuomeninę patalpą 
aromatine oaze. 

15 ML BUTELIUKAI: 
• 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



264 PV



229.50 PV



Home Essentials Kit 
(Rinkinys namams)

Šie dešimt eterinių aliejų ir jų mišinių sujungia geriausia, ką gali 
pasiūlyti Motina Gamta. Jų naudingosios savybės ir privalumai 
pakeis jūsų kasdienbę ynamuose. Gyvenkite dar švariau, 
spręskite problemų keliančius aspektus ir mėgaukitės augalų 
galia pagrįstomis įprastų prekybos centruose parduodamų 
produktų alternatyvomis. Praturtinkite ir iš esmės pakeiskite 
bet kokią namų ruošos veiklą, naudodami kasdienius eterinių 
aliejų produktus savo namuose. 

15 ML BUTELIUKAI:
• Bosvelijų
• Levandų
• Citrinų
• Arbatmedžių
• Raudonėlių
• Pipirmėčių

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



Kids Collection  
(Kolekcija vaikams)

Unikali eterinių aliejų mišinių kolekcija, sukurta galvojant apie 
mūsų mažuosius! Šie paprasti naudoti eterinių aliejų mišiniai, 
sukurti specialiai besivystantiems protams, organizmams ir 
emocijoms, pasižymi unikaliais deriniais, kurie yra švelnūs 
jautriai odai. Fractionated Coconut Oil (Frakcionuoto kokosų 
aliejaus) pagrindu pagaminti produktai yra paruošti naudoti ir 
tiekiami patogiame buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi, kad 
galėtumėte rūpintis savo vaikais su pasitikėjimu.

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

KITI PRODUKTAI:
• Septyni silikoniniai dangteliai su  

karabinais
• Iliustruotos informacinės kortelės
• Nešiojimuisi skirtas dėklas su 

karabinu
• dōTERRA Essentials lankstinukas



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Kit 
(Rinkinys kasdieniams įpročiams)

Eteriniai aliejai visame pasaulyje pakeitė milijonų žmonių, 
kurie, kaip ir jūs, nori sumažinti sintetinių produktų 
naudojimą savo gyvenimuose, įpročius. Šiame rinkinyje 
rasite dōTERRA eterinių aliejų produktus, kurie pakeis 
jūsų kasdienius įpročius! Eteriniai aliejai taps įprasta jūsų 
kasdienės rutinos dalimi tiek atliekant namų ruošos 
darbus, tiek darbo aplinkoje.

Taip pat galite įsigyti veganišką versiją.

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

KITI PRODUKTAI
• Deep Blue™ Raminamasis 

losjonas
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(įprastinis ir veganiškas)
• dōTERRA Essentials lankstinukas



Cleanse & Restore 

Kit (Valomasis ir atkuriamasis rinkinys)

Šio rinkinio esmė – sveikatingumo puoselėjimas. 
Šiame rinkinyje, pasižyminčiame geriausių 
dōTERRA patentuotų mišinių ir augalinių ekstraktų 
naudingosiomis savybėmis ir privalumais, rasite 
įvairių produktų, kurie padės atnaujinti ir pagyvinti 
sveikatingumo puoselėjimo rutiną. Rūpinkitės savo 
kūnu ir mėgaukitės gerovės pojūčiu, naudodami 
minkštąsias kapsules ir papildus. Geriau pailsėkite, 
pagerinkite emocinę savijautą ir palaikykite bendrą 
energijos, ištvermės ir gyvybingumo lygį. 

Taip pat galite įsigyti veganišką versiją.

• 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



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions Kit (rinkinys)

15 ML BUTELIUKAI: 
• Bosvelijų
• Levandų
• Citrinų
• Arbatmedžių
• Pipirmėčių
• Laukinių apelsinų

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

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

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

su 2 dozatoriais
• On Guard™+ Minkštosios 

kapsulės

KITI PRODUKTAI:
• 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

Priimdami informuotus gyvenimo būdo sprendimus, kurie gali įkvėpti ir motyvuoti 
kitus prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus, tapsite savo gyvenimo šeimininkais. 
Šiame rinkinyje rasite viską, ko reikia, norint dalytis natūraliais sprendimais su tais, 
kuriuos mylite. 

Taip pat galite įsigyti veganišką versiją.

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



Essential Oil Collection Kit (Eterinių aliejų kolekcijos rinkinys)

Ši kolekcija sukurta tiems, kurie nori patirti gyvenimą gausoje ir juo dalytis su kitais. Joje rasite beveik visus dōTERRA 
eterinius aliejus, patentuotus mišinius ir Touch produktų versijas su rutuliniu aplikatoriumi. Skirtas aliejų entuziastams 
ir tiems, kuriems itin svarbu puoselėti sveikatingumą. 

ESSENTIAL OILS: (po 15 ml, jei nenurodyta kitaip)

• 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 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)
• 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™

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

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



1451 PV



1842 PV



Business Leader Kit  
(Rinkinys verslo vadovui)

ETERINIŲ ALIEJŲ 
KOLEKCIJOS RINKINYS 

+  

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

dozatoriais
• Dantų pasta
• On Guard™+ Minkštosios 

kapsulės

ASMENINĖ HIGIENA:
• Correct-X™
• Veráge™ Odos priežiūros 

kolekcija
• Deep Blue™ Raminamasis 

losjonas
• Pipirmėčių žirniukai 

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

PRIEDAI:
• 2,3 ml gintaro spalvos 

buteliukai (72 vnt.)

Tapkite tokiu lyderiu, kokiu svajojate būti, įsigiję šį ypatingą rinkinį, kuris sukurtas 
edukuoti ir dalytis dōTERRA gyvenimo būdu savo socialiniame rate. Šiame 
rinkinyje rasite viską, ko reikia, kad jūsų svajonių verslas taptų realybe: jame yra 
ir populiariausių dōTERRA prekių ženklų, tokių kaip On Guard™, Deep Blue™ ir 
dōTERRA Serenity™, produktų. 

Taip pat galite įsigyti veganišką versiją.

   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 15 proc. dydžio LRP procentinę dalį 
* Lojalumo taškais bus galima atsiskaityti praėjus 60 dienų nuo registracijos.





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

Lojalumo programa

Norite pateikti individualų 

narystės užsakymą?

Reikia pagalbos išsirinkti jums tinkamiausius produktus? 
Ne bėda! Savo poreikius patenkinančių produktų 
pasirinkimas yra svarbi dōTERRA kelionės dalis. Galite 
įsigyti ne tik iš anksto paruoštus narystės rinkinius, bet ir 
pateikti individualų narystės užsakymą su jūsų išsirinktais 
produktais ir sutaupyti, nemokėdami pradinio 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, prisijungdami prie dōTERRA. Pradinis 
narystės užsakymas turi būti ne mažesnis kaip 150 PV ir pateikiamas kaip 
vienas užsakymas.
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Jei užsiregistravote per paskutines 30 dienų ir norėtumėte pakeisti savo narystės rinkinį, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi, kuris 
suteiks išsamesnės informacijos.

Atkreipkite dėmesį, kad rinkinių išvaizda gali keistis. Kiekvieno rinkinio turinys gali skirtis dėl atnaujinto rinkinio turinio, rinkoje taikomų akcijų 
ir produktų prieinamumo. 

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

