
Ņemiet vērā, ka reģistrēšanās komplektos iekļautie produkti var tikt mainīti un var atšķirties no attēliem. Apmeklējiet shop.doterra.com, lai uzzinātu jaunāko informāciju.

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

  KIDS COLLECTION KOMPLEKTS 

140,25 €  |  104 PV

FAMILY ESSENTIALS KIT  
(ĢIMENES PAMATKOMPLEKTS)

CITI PRODUKTI:
• Septiņi silikona vāciņi ar 

karabīni
• Ilustrētas kartiņas
• Pārnēsāšanas futrālis ar 

karabīni
• dōTERRA Essentials buklets

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

  AROMATOUCH™ DIFFUSED KIT 
(DIFŪZIJAS KOMPLEKTS)

CITI PRODUKTI:
• Frakcionēta kokosriekstu eļļa  

(115 ml)
• Difūzijas ierīce Petal
•  dōTERRA Essentials buklets

158 €  |  100 PV

5 ML PUDELĪTES:
• Lavanda
• Citrons
• Piparmētra
• Tējas koks
• Oregano
• Vīraks
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 149,50 €  |  116.50 PV

CITI PRODUKTI:
• dōTERRA Essentials buklets

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

  DAILY HABITS™ KOMPLEKTS 

253 €  |  168 PV

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

(standarta un vegāniem)
• dōTERRA Essentials buklets

REĢISTRĒŠANĀS KOMPLEKTI

Pielāgojiet savu pirmo pasūtījumu 
Pasūtiet jebkuru produktu kombināciju un izveidojiet pirmo pasūtījumu 150 PV vai lielākā vērtībā, un veiciet 

reģistrēšanos bez maksas!*
*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. 
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• 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

ĒTERISKĀS 
EĻĻAS:  
(15 ml katra)
• Vīraks
• Lavanda
• Citrons
• Tējas koks
• Oregano
• Piparmētra

HOME ESSENTIALS KIT  
(MĀJAS PAMATKOMPLEKTS)

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

295,25 €  |  229.50 PV

CLEANSE & RESTORE KOMPLEKTS

305,25 €  |  184.50 PV

dōTERRA tōgether™ KIT

341,50 €  |  264 PV

ĒTERISKĀS EĻĻAS:  
(15 ml katra) 
• 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 
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+100 
lojalitātes punktus

sākuma LRP  
procentu līmeni  

15 % apmērā

NATURAL SOLUTIONS KIT (DABĪGO RISINĀJUMU KOMPLEKTS)
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

734,50 €  |  450 PV

ĒTERISKĀS 
EĻĻAS:  
(15 ml katra)
• dōTERRA Kopaiva 

Touch (10 ml)
• Vīraks
• Lavanda
• Citrons
• Tējas koks
• Piparmētra
• Savvaļas apelsīns

ĒTERISKO EĻĻU 
MAISĪJUMI:   
(15 ml katra)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

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

īdzeklis ar 2 dozētājiem
• On Guard™+ Mīkstās kapsulas

• 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

CITI PRODUKTI:

* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.
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ĒTERISKĀS EĻĻAS: (15 ml, ja nav norādīts citādi)

+200 
lojalitātes punktus

sākuma LRP  
procentu līmeni 
20 % apmērā

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

• 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

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT (ĒTERISKO EĻĻU KOLEKCIJAS KOMPLEKTS)
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

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)
• dōTERRA Peace™ (5 ml)
• dōTERRA Purify™
• dōTERRA Salubelle™
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 ml)
• Zendocrine™
• ZenGest™

2232,50 €  |  1451 PV

* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.
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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 

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 

PERSONĪGAJAI HIGIĒNAI:
• Correct-X™
• Veráge™ Ādas kopšanas kolekcija
• Deep Blue™ Remdējošais losjons
• Piparmētru lodītes 

PIEDERUMI:
• Amber 2,3 ml (72 gab.)

+400 
lojalitātes punktus

sākuma LRP  
procentu līmeni 
25 % apmērā

BUSINESS LEADER KIT (UZŅĒMĒJA KOMPLEKTS)
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

2938 €  |  1842 PV

©2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.eu | Enrolment Kits | LV | 201222

Visas cenas ir pareizas publicēšanas laikā (12/2022). Visas cenas norādītas ar PVN. 

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

* Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās ir pagājušas 60 dienas.

       LOJALITĀTES PRĒMIJU PROGRAMMA

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 varat nopelnīt — līdz 30 %! Lai uzzinātu pilnīgu informāciju par 
lojalitātes prēmiju programmu (LRP), apmeklējiet www.doterra.eu


