
Reģistrēšanās Komplekti
Svinēsim dabu iekštelpās





Reģistrēšanās komplekti piedāvā jaunajiem dalībniekiem visu nepieciešamo, 
lai viņi varētu sākt vēlamo dzīvesveidu. Katrs komplekts ir paredzēts noteiktām 
labsajūtas jomām un sniedz uzņēmējdarbības un produktu rīkus, lai palīdzētu 
dzīvot, dalīties un veidot kopā ar dōTERRA.  

Atrodiet sev ideālu komplektu
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 

Reģistrēšanās komplekti
Svinēsim dabu iekštelpās



Family Essentials Kit 

(Ģimenes pamatkomplekts)

Rūpēties par saviem mīļajiem ir vienkārši, izmantojot dabas 
risinājumus. Gadsimtiem ilgi šos spēcīgos augu ekstraktus 
ir izmantojušas senās civilizācijas un kultūras tāpat kā 
mūsdienās. Sniedziet saviem mīļotajiem līdzekļus, ar kuriem 
rūpēties par labsajūtu, kā to darījuši no paaudzes paaudzē. 
Ar šo kolekciju jums un jūsu mīļajiem būs eļļa katram dienas 
mirklim.

5 ML PUDELĪTES:
• Lavanda
• Citrons
• Piparmētra
• Tējas koks
• Oregano

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

CITI PRODUKTI:
• dōTERRA Essentials buklets



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Kit  
(Difūzijas komplekts)

5 ML PUDELĪTES:
• dōTERRA Balance™
• Lavanda
• Tējas koks
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Savvaļas apelsīns
• Piparmētra

CITI PRODUKTI:
• Frakcionēta kokosriekstu eļļa (115 ml)
• Difūzijas ierīce Petal
• dōTERRA Essentials buklets

Ja vēlaties apgūt AromaTouch™ Technique, šis komplekts 
jums ir ideāli piemērots. AromaTouch apvieno unikālu cilvēka 
pieskāriena iedarbību ar ēterisko eļļu spēku. Dziļu saikni ar citiem 
rada sajūtu stimulēšana, izmantojot virkni eļļu ar noteiktām 
kustībām. Veidojiet emocionālu saikni, radot uzticības sajūtu un 
sekmējot pozitīvu labsajūtas pieredzi.



 
Kit (komplekts)

Šis daudzveidīgais komplekts ir izveidots ar nolūku, 
lai dabas spēks tuvinātu cilvēkus gan mājās, gan 
birojā. Dalieties ar mātes Zemes sniegto vērtīgo 
ēterisko eļļu dāvanu labvēlīgākas vides radīšanai. 
Šajā komplektā ir viss, kas nepieciešams, lai jebkuru 
profesionālu, sabiedrisku vai koplietošanas telpu 
pārvērstu par ēterisko eļļu patvērumu. Tajā ietilpst 
klasiskas doTERRA eļļas ikvienam gadījumam, kā 
arī dōTERRA Laluz™ Diffuser (Difūzijas ierīce) un ērta 
koka kastīte uzglabāšanai. 

15 ML PUDELĪTES:: 
• Eikalipts
• Zaļais mandarīns
• Lavanda
• Citrons
• Citronzāle
• Piparmētra
• Savvaļas apelsīns

ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI:  
(15 ml, ja nav norādīts citādi)

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

CITI PRODUKTI:
• Difūzijas ierīce Laluz™
• dōTERRA Essentials buklets
•  Koka kastīte ar logotipu



264 PV



229.50 PV



Home Essentials Kit 

(Mājas pamatkomplekts)

Izmantojiet šo desmit ēterisko eļļu un maisījumu īpašības un 
labvēlīgo iedarbību, lai mainītu mājas dzīvi ar labāko, ko Dabas 
māte var piedāvāt. Uzlabojiet tīrību, novēršot problemātiskās 
zonas un izmantojiet augu alternatīvu parastajiem 
produktiem no lielveikala. Uzlabojiet un pārveidojiet jebkuru 
mājsaimniecības darbu ar ikdienas pamatproduktiem mājai.

15 ML PUDELĪTES:
• Vīraks
• Lavanda
• Citrons
• Tējas koks
• Oregano
• Piparmētra

ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI: 
(15 ml, ja nav norādīts citādi)

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

CITI PRODUKTI:
• Difūzijas ierīce Petal
• dōTERRA Essentials buklets



Kids Collection 
(Bērnu kolekcija)

Unikāla ēterisko eļļu maisījumu kolekcija pašiem mazākajiem!  
Vienkārši izmantojamo ēterisko eļļu maisījumu unikālās 
kombinācijas ir ar minimālu ietekmi uz maigu ādu, jo 
to formulas īpaši paredzētas attīstībā esošiem prātiem, 
ķermeņiem un emocijām. Katrs produkts ir gatavs lietošanai 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas kokosriekstu eļļas) 
bāzē un parocīgā pudelītē ar lodītes aplikatoru, ļaujot 
pārliecinoši rūpēties par bērniem.

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

CITI PRODUKTI:
• Septiņi silikona vāciņi ar karabīni
• Ilustrētas kartiņas
• Pārnēsāšanas futrālis ar karabīni
• dōTERRA Essentials buklets



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Kit 

(Ikdienas komplekts)

Ēteriskās eļļas ir mainījušas ikdienas rituālus miljoniem 
cilvēku visā pasaulē, kuri, tāpat kā jūs, vēlas samazināt 
sintētisko produktu izmantošanu savā dzīvē. Šajā 
komplektā iekļauti doTERRA pamatprodukti, kas 
izstrādāti, lai uzlabotu jūsu ikdienas paradumus! Ēteriskās 
eļļas kļūs par parastu ikdienas sastāvdaļu, gan tās 
izmantojot mājsaimniecībā, gan darba vidē.

Pieejamas arī vegāniem piemērotā formā.

5 ML PUDELĪTES:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Vīraks
• Citrons
• Lavanda

CITI PRODUKTI:
• Deep Blue™ Remdējošais losjons
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™(standarta un vegāniem)
• dōTERRA Essentials buklets



Cleanse &  
Restore Kit (komplekts) 

Šī komplekta pamatā ir labsajūtas uzturēšana. 
Komplekts piedāvā virkni produktu, lai atsvaidzinātu 
un atdzīvinātu jūsu labsajūtu, un tas ietver doTERRA 
izcilākos patentētos maisījumus un botānisko 
ekstraktu īpašībām un labvēlīgo iedarbību. Ietver 
mīkstās kapsulas un uztura bagātinātājus, kas rūpējas 
par ķermeni un ievieš dzīvē labsajūtu. Tas rosina 
atpūtu, emocionālo labsajūtu un kopējo enerģiju, 
izturību un vitalitāti. 

Pieejamas arī vegāniem piemērotā formā.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (standarta un vegāniem)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Mīkstās kapsulas
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Mīkstās kapsulas
• DDR Prime™ Mīkstās kapsulas
• dōTERRA Essentials buklets



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions Kit  
(Dabīgo risinājumu komplekts)

15 ML PUDELĪTES: 
• Vīraks
• Lavanda
• Citrons
• Tējas koks
• Piparmētra
• Savvaļas apelsīns

ĒTERISKO EĻĻU 
MAISĪJUMI:  
(15 ml, ja nav norādīts citādi)

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

ON GUARD™ KOLEKCIJA:
• Lodītes
• Zobu pasta
• Putojošais roku mazgāšanas 

īdzeklis ar 2 dozētājiem
• On Guard™+ Mīkstās kapsulas

CITI PRODUKTI:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standarta un vegāniem)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Remdējošais 

losjons
• Frakcionēta kokosriekstu eļļa 

(115 ml)
• Difūzijas ierīce Lumo
• Koka kastīte ar logotipu
• dōTERRA Air™ Zīmulis
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Aizsargājošais šampūns
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Nogludinošais kondicionieris
• dōTERRA Essentials buklets

Dzīvojiet pilnvērtīgu dzīvi, izvēloties apzinātu dzīvesveidu, kas var iedvesmot un 
motivēt citus uzņemties atbildību par savu dzīvi. Komplektā ir iekļauts viss, kas 
vajadzīgs, lai dalītos ar dabīgiem risinājumiem ar saviem tuvākajiem. 

Pieejamas arī vegāniem piemērotā formā.

  Tas ir Fast Track reģistrācijas komplekts. Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) vai 
Wholesale Customers (Vairumtirdzniecības klienti), kuri iegādājas Natural Solutions Kit (Dabīgo 
risinājumu komplektu) 30 dienu laikā pēc reģistrēšanās un kuri veic 100 PV lojalitātes pasūtījumu, 
nākamajā mēnesī* saņems: 100 lojalitātes punktus sākuma LRP procentu līmeni 15 % apmērā  
* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.



Essential Oil Collection Kit (Ēterisko eļļu kolekcijas komplekts)

Šajā kolekcijā ir iekļautas gandrīz visas doTERRA ēteriskās eļļas, patentētie maisījumi un Touch ar lodītes aplikatoru, 
ņemot vērā redzējumu dzīvot un dalīties pārpilnībā. Radīts eļļas entuziastiem un tiem, kas jau dzīvo labsajūtas 
dzīvesveidu. 

ĒTERISKĀS EĻĻAS: (15 ml, ja nav norādīts citādi)

• Tūja (5 ml)
• Baziliks
• Bergamote
• Melnie pipari (5 ml)
• Biškrēsliņš (5 ml)
• Kardamons (5 ml)
• Kasija
• Ciedrs
• Kinza
• Kanēla miza (5 ml)
• Muskata salvija
• Krustnagliņa
• Kopaiva

• dōTERRA Kopaiva Touch (10 ml)
• Koriandrs
• Ciprese
• Eikalipts
• Fenhelis
• Frakcionēta kokosriekstu eļļa (115 ml)
• Vīraks
• Ģerānija
• Ingvers
• Greipfrūts
• Salmene (5 ml)
• dōTERRA Jasmīnu Touch (10 ml)
• Kadiķoga (5 ml)

• Lavanda
• Citrons
• Citronzāle
• Laims
• Majorāns
• Tējas koks
• Melisa (5 ml)
• Mirre
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Pačūlija
• Piparmētra
• Pomerance

• Romiešu kumelīte (5 ml)
• dōTERRA Rozes Touch (10 ml)
• Rozmarīns
• Havajiešu sandalkoks (5 ml)
• Sibīrijas baltegle
• Krūzmētra
• Arālija (5 ml)
• Tanžerīns
• Timiāns
• Kurkuma
• Vetīvers
• Savvaļas apelsīns
• Ilang ilang

ĒTERISKO EĻĻU MAISĪJUMI: (15 ml, ja nav norādīts citādi)

• 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™

PIEDERUMI::

• Cieta mape eļļām
• Difūzijas ierīce Lumo
• dōTERRA Essentials buklets

   Tas ir Fast Track reģistrācijas komplekts. Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) vai Wholesale Customers 
(Vairumtirdzniecības klienti), kuri iegādājas Essential Oil Collection Kit (Ēterisko eļļu kolekcijas komplekts) 30 dienu 
laikā pēc reģistrēšanās un kuri veic 100 PV lojalitātes pasūtījumu, nākamajā mēnesī* saņems: 200 lojalitātes punktus 
 sākuma LRP procentu līmeni 20 % apmērā 
* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.



1451 PV



1842 PV



Business Leader Kit 
(Uzņēmēja komplekts)

ESSENTIAL OIL 
COLLECTION KOMPLEKTS

+  

ON GUARD™ KOLEKCIJA:
• Lodītes
• Tīrīšanas koncentrāts
• Ledenes
• Veļas mazgāšanas līdzeklis
• Putojošais roku mazgāšanas 

īdzeklis ar 2 dozētājiem
• Zobu pasta
• On Guard™+ Mīkstās kapsulas

PERSONĪGAJAI HIGIĒNAI:
• Correct-X™
• Veráge™ Ādas kopšanas 

kolekcija
• Deep Blue™ Remdējošais 

losjons
• Piparmētru lodītes 

LABSAJŪTAI::
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standarta un 
vegāniem)

• DDR Prime™ Mīkstās kapsulas
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Mīkstās kapsulas
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Mīkstās kapsulas
• dōTERRA Air™ Zīmulis
• dōTERRA Air™ Ledenes
• dōTERRA Serenity™ Mīkstās 

kapsulas

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Aizsargājošais šampūns
• Nogludinošais kondicionieris
• Serums matiem „No saknēm 

līdz galiem”

dōTERRA SPA:
• Vannas ziepes
• Lūpu balzāms - Tropical
• Lūpu balzāms - Herbal
• Lūpu balzāms - Original
• Roku un ķermeņa losjons
• Ķermeņa sviests
• Citrus Bliss™ Roku losjons
• Attīroša dubļu maska

ACCESSORIES:
• Amber 2,3 ml (72 gab.)

Kļūstiet par Līderi, kāds vēlaties būt, ar šo izcilo komplektu, kas paredzēts, lai 
izglītotu par doTERRA dzīvesveidu un dalītos ar savu dalībnieku tīklu. Starp 
produktiem no mūsu populārākajiem doTERRA zīmoliem, tostarp On Guard™, Deep 
Blue™ un dōTERRA Serenity™, atrodiet visu nepieciešamo, lai padarītu jūsu sapņu 
uzņēmējdarbību par realitāti. 

Pieejamas arī vegāniem piemērotā formā..

   Tas ir Fast Track reģistrācijas komplekts. Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) vai 
Wholesale Customers (Vairumtirdzniecības klienti), kuri iegādājas Business Leader Kit (Uzņēmēja 
komplektu) 30 dienu laikā pēc reģistrēšanās un kuri veic 100 PV lojalitātes pasūtījumu, nākamajā 
mēnesī* saņems: 400 lojalitātes punktus sākuma LRP procentu līmeni 25 % apmērā 
* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.





Piedaloties lojalitātes prēmiju programmā (LRP), jūs 
nekavējoties sāksit pelnīt punktus, kurus var izmantot kā 
naudu dōTERRA produktu iegādei. Jo ilgāk piedalāties, jo 
vairāk lojalitātes punktu var at nopelnīt — līdz 30 %! 

Lai uzzinātu pilnīgu informāciju par lojalitātes prēmiju 
programmu (LRP), apmeklējiet www.doterra.eu

Lojalitātes Prēmiju Programma

Izmēģiniet pielāgotu 

reģistrēšanās pasūtījumu!

Nepieciešama palīdzība, lai atrastu piemērotāko izvēli? 
Nebēdājieties! Jūsu vajadzībām atbilstošu produktu 
izvēle ir svarīga jūsu doTERRA ceļojumā. Tā vietā, lai 
izvēlētos iepriekš sagatavotus reģistrēšanās komplektus, 
varat izveidot pielāgotu reģistrēšanās pasūtījumu ar 
individuāliem produktiem, kurus vēlaties, un ietaupīt, 
nemaksājot sākotnējo dalības maksu!*

*Akciju var izmantot tikai ierobežotu laiku. Pasūtījumā esošajiem 
produktiem ir jābūt ar PV vērtību, un reģistrēšanās komplekti neietilpst 
akcijā. Akcijā drīkst piedalīties tikai vienu reizi, kad pievienojaties doTERRA. 
Sākotnējam reģistrēšanās pasūtījumam jābūt vismaz 150 PV vērtībā un tas 
jāveic vienā reizē!



©2023 dōTERRA Holdings LLC | doterra.eu | Enrolment Kits | LV | 09/01/23Visa informācija ir pareiza ražošanas laikā. (01/2023). 

@doterraeuropecorporate @doterraeurope dōTERRA Essential Oils Europe

p rs

Ja reģistrējāties pēdējo 30 dienu laikā un vēlaties jaunināt savu komplektu, sazinieties ar Klientu Atbalstu, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komplekta attēli var tikt mainīti. Katra komplekta saturs var atšķirties atkarībā no atjauninātā komplekta satura, tirgus 
akcijām un produktu pieejamības. 

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

