
Enrolment Kits
Vi bringer naturen inn





Vervesettene tilbyr nye medlemmer alt de trenger for å begynne å 
skape seg den livsstilen de ønsker. Hver sett er rettet mot bestemte 
velværeområder og inneholder forretnings- og produktverktøy som vil 
hjelpe den enkelte med å dele, leve og utvikle seg sammen med dōTERRA.   

Finn det perfekte settet for deg
BASIC ESSENTIALS KIT

CALM AND HARMONY KIT

TOGETHER KIT

HOME ESSENTIAL KIT

KIDS COLLECTION 

DAILY HABITS™ KIT 

RESTART KIT

FAMILY ESSENTIALS KIT

Enrolment Kits 
Vi bringer naturen inn



Basic Essentials Kit

15 ML FLASKER: 
• Lavender
• Lemon
• Wild Orange 
• Peppermint 
• On Guard™ 
• ZenGest™

ANDRE PRODUKTER:
• Fractionated Coconut Oil 
• dōTERRA Essentials- brosjyre

Hver eterisk oljeopplevelse er unik, og oppdage favorittene dine gjør det enda 
mer spennende å oppdage dōTERRA-produkter. Her finner du en samling av 
grunnleggende informasjon for å komme i gang. Fra hverdagsoljer til must-
have-blandinger, vil dette settet gi en generell innsikt i fordelene ved å inkludere 
dōTERRA-produkter i din daglige rutine. Begynn reisen din mot et styrket liv med 
nøkkelhelteprodukter i Basic Essentials-settet.



128,50 PV



148,50 PV



CALM &  
HARMONY Kit

15 ML FLASKER:
• dōTERRA™ Balance 
• Cedarwood
• Lavender
• Petitgrain
• dōTERRA Serenity™
•  Wild Orange

ANDRE PRODUKTER:
• dōTERRA Peace™ Touch
• dōTERRA Serenity™ Softgels
• dōTERRA Essentials-brosjyre

En sunn kropp er avhengig av et sunt sinn. Øyeblikk med uro 
og mangel på søvn kan hemme kroppens naturlige prosesser. 
Dette settet har potensialet til å forbedre humøret ditt og skape 
sinnstilstanden du leter etter. Støtt sinn og kropp med noen av 
dōTERRAs beste metoder for hvile og avslapning.



 

Kit

Dette allsidige settet er utformet for å føre folk 
sammen gjennom naturens kraft, enten det er på 
kontoret eller hjemme. Med jordas utsøkte gave 
– eteriske oljer – kan du forme omgivelsene på 
en positiv måte. Settet, som inneholder klassiske 
dōTERRA-oljer for enhver anledning, dōTERRA 
Laluz™ Diffuser og en praktisk treeske til oppbevaring 
av oljer, har alt du trenger for å skape et tilfluktssted 
der du kan søke avkobling med eteriske oljer. 

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

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

ANDRE PRODUKTER:
• Laluz Diffuser
• dōTERRA Essentials-brosjyre
• Wooden Box



264 PV



229,50 PV



Home Essentials Kit

De ti oljene og blandingene i dette settet inneholder det 
beste moder jord har å tilby. Utnytt de gunstige egenskapene 
til å endre livet hjemme. Forbedre hygienen, gå løs på 
problemområdene og bytt ut de ordinære produktene fra 
butikken med et plantebasert alternativ. Ta fatt på oppgavene i 
huset med uunnværlige, oljebaserte produkter til hjemmet.

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

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

ANDRE PRODUKTER:
• Petal Diffuser
•  dōTERRA Essentials-brosjyre



Kids Collection

En unik kolleksjon av eteriske oljeblandinger som er utviklet 
med de yngste i tankene! Disse brukervennlige eteriske 
oljeblandingene er laget spesielt for sinn, kropper og følelser 
som er i utvikling. De inneholder unike kombinasjoner av 
oljer som er skånsomme mot sart hud. Hvert produkt, som 
inneholder oljer i en base av Fractionated Coconut Oil, er klart 
til bruk i en praktisk roll-on-flaske og lar deg ta vare på barna 
på en trygg og sikker måte.

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

ANDRE PRODUKTER:
• Sju silikonkorker med karabinkrok
• Illustrerte flashkort
• Bareveske med karabinkrok 
• dōTERRA Essentials-brosjyre



104 PV



135,50 PV



Daily Habits™ Kit

Eteriske oljer har endret hverdagsrutinene for millioner av 
mennesker verden rundt, mennesker som – akkurat som 
deg – ønsker å redusere bruken av syntetiske produkter. 
Dette settet inneholder uunnværlige dōTERRA-produkter 
som er utviklet for å gjøre en forskjell i hverdagen! Med 
dem vil eteriske oljer bli en del av de daglige rutinene 
dine, enten det er snakk om huslige oppgaver eller 
arbeidsmiljøet ditt.

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

ANDRE PRODUKTER:
• PB Assist+™
• DDR Prime™ Softgels
• Deep Blue™ Rub
• On Guard™ Toothpaste
• dōTERRA Essentials-brosjyre



RESTART Kit

Ønsker du å få en ny start med hverdagsproduktene 
dine? Enten du vil øke vitaliteten eller ta nye skritt 
for å oppdatere dine daglige rutiner, start på nytt 
på riktig måte med målrettede nødvendigheter. 
Med produkter for å fokusere på viktige områder av 
velvære, er dette settet den perfekte følgesvennen 
for å hjelpe med å friske opp velværet ditt! Føl deg 
revitalisert innenfra og opplev kraften til dōTERRA 
eteriske oljer og produkter med dette restartsettet. 

15 ML FLASKER:
• Grapefruit

ANDRE PRODUKTER:
• GX Assist™
• Zendocrine™ Softgels
• Smart & Sassy™ Softgels
• DDR Prime™ Softgels
• PB Assist™+
• dōTERRA Essentials-brosjyre



153,50 PV



240 PV



Family Essentials Kit*

Med naturens løsninger er det enkelt å ta vare på dem du 
holder av. Disse virkningsfulle planteekstraktene har blitt 
utnyttet i århundrer – fra oldtidens sivilisasjoner og kulturer 
og helt frem til i dag. Vær med og spre kunnskap mellom 
generasjonene, og gjør dem du er glad i, i stand til å ivareta 
sitt eget velvære. Med denne kolleksjonen får du og dem 
du holder av, en olje som passer for hvert eneste øyeblikk 
av dagen.

15 ML FLASKER:
• Frankincense
• Oregano
• Rosemary
• Lavender
• Lemon

• Wild Orange 
• Peppermint 
• On Guard™
• ZenGest™

ANDRE PRODUKTER:
• Petal Diffuser
• Veggie Caps
• Fractionated Coconut Oil
• dōTERRA Essentials-brosjyre

*Vervesett som er eksklusivt for Norge





Med dōTERRA Loyalty Rewards-programmet (også kjent som 
LRP) kan du utvikle kunnskapen om det store utvalget av 
dōTERRA-produkter på en spennende måte. Programmet gir 
lojalitetspoeng når du legger inn en månedlig LRP-bestilling. 
Jo lengre du deltar, desto flere lojalitetspoeng kan du tjene – 
opptil 30 %!

For fullstendig informasjon om LRP-programmet  
se www.doterra.eu

Loyalty Rewards Program

Hvorfor ikke prøve en tilpasset 

vervebestilling?

Trenger du hjelp til å finne ut hvilke valg som er riktige for deg? 
Ikke noe problem! Å velge ut produkter som oppfyller dine 
behov, er en viktig del av doTERRA-reisen. Som et alternativ 
til vervesett som er satt sammen på forhånd, kan du lage en 
tilpasset vervebestilling med enkeltprodukter etter eget ønske. 
Da slipper du samtidig å betale den første medlemavgiften*!

*Kampanjen gjelder i en begrenset periode. Produktene i bestillingen må ha en 
tildelt PV-verdi. Vervesett inngår ikke i kampanjen. Du kan bare kvalifisere deg til 
denne kampanjen når du blir med i doTERRA. Den første vervebestillingen må 
være på minst 150 PV og legges inn som en enkelt bestilling.
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If you have enrolled within the last 30 days and would like to upgrade your kit, please contact Member Services for details.

Merk at bildene av settet kan endres. Innholdet i hvert sett kan variere etter oppdatert innhold i settet,  
markedskampanjer og produkttilgjengelighet. 

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

