
Enrolment Kits
Odkryj naturę wewnątrz siebie





Zestawy rejestracyjne zapewniają nowym członkom wszystko, czego 
potrzebują, by zacząć kreować styl życia, jaki pragną prowadzić. Każdy zestaw 
koncentruje się na innym obszarze wellness oraz zawiera narzędzia biznesowe i 
produkty, które pomagają odnosić korzyści z prowadzenia stylu życia dōTERRA 
oraz dzielenia się naszymi produktami i budowania biznesu z naszą marką. 

Znajdź idealny zestaw
ZESTAW FAMILY ESSENTIALS

ZESTAW AROMATOUCH™ Z 
DYFUZOREM

ZESTAW TOGETHER 

ZESTAW HOME ESSENTIAL

ZESTAW KIDS COLLECTION

ZESTAW DAILY HABITS™

ZESTAW CLEANSE & RESTORE

ZESTAW NATURAL SOLUTIONS 

ZESTAW ESSENTIAL OIL COLLECTION 

ZESTAW BUSINESS LEADER 

Enrolment Kits 
Odkryj naturę wewnątrz siebie



Zestaw  

Family Essentials

Łatwo dbać o bliskich, mając do dyspozycji dary natury. 
Starożytne cywilizacje i kultury od wieków wykorzystywały 
potężne właściwości tych ekstraktów roślinnych, po które 
sięgamy i dziś. Z pokolenia na pokolenie wyposaż bliskie 
Twojemu sercu osoby w kompetencje, dzięki którym będą 
potrafiły dbać o swój dobrostan i pielęgnować nawyki 
wellness. W tej kolekcji znajdziesz olejek na każdą chwilę 
dnia – zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich bliskich.

BUTELKI 5 ML
•  Lawenda
• Cytryna
• Mięta pieprzowa
• Drzewo 

herbaciane
• Oregano

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

INNE PRODUKTY:
• Broszura dōTERRA Essentials



116.50 PV



100 PV



Zestaw AromaTouchTM  
z dyfuzorem

BUTELKI 5 ML
• dōTERRA Balance™
• Lawenda
• Drzewo herbaciane
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Dzika pomarańcza
• Mięta pieprzowa

INNE PRODUKTY:
• Frakcjonowany olej kokosowy  

(115 ml)
• Petal Dyfuzor
• Broszura dōTERRA Essentials

Jeśli czujesz gotowość, by opanować AromaTouch™ 
Technique, ten zestaw jest dla Ciebie idealny. Technika 
AromaTouch łączy w sobie wyjątkowo korzystne działanie 
dotyku z mocą olejków eterycznych. Stymulowanie zmysłów 
poprzez serię ruchów wykonywanych przy wykorzystaniu 
olejków pozwala stworzyć głęboką więź z innymi ludźmi. 
Nawiązuj więzi emocjonalne, kształtuj uczucie zaufania i 
promuj pozytywne doświadczenie wellness.



Zestaw 

W domu lub w biurze – ten wszechstronny zestaw 
został opracowany, by zbliżać ludzi dzięki sile natury. 
Dziel się cennym darem Matki Natury, jakim są 
olejki eteryczne, a one pomogą Ci zyskać lepszą 
przestrzeń. Zestaw ten składa się z klasycznych olejków 
doTERRA na każdą okazję, dyfuzora dōTERRA Laluz™ i 
drewnianego pudełka do wygodnego przechowywania 
olejków – wszystko, czego potrzebujesz, aby zmienić 
każdą zawodową, publiczną bądź wspólną przestrzeń 
w aromatyczną oazę. 

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

MIESZANKI OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH:  
(po 15 ml, o ile nie podano inaczej)

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

INNE PRODUKTY:
• Laluz™ Dyfuzor
• Broszura dōTERRA Essentials
• Drewniane pudełko z 

wygrawerowanym logo



264 PV



229.50 PV



Zestaw  

Home Essentials

Czerpiąc z najlepszego, co Matka Natura ma do zaoferowania, 
wykorzystaj korzystne właściwości tych dziesięciu olejków 
eterycznych i mieszanek, które zmienią Twoje domowe 
przyzwyczajenia. Udoskonal sposób dbania o czystość, zajmij 
się problematycznymi obszarami i ciesz się bazującą na mocy 
roślin alternatywą dla zwykłych produktów z supermarketu. 
Nadaj nowy wymiar wszystkim domowym czynnościom dzięki 
niezbędnym produktom do codziennego stosowania dla 
Twojego domu.

BUTELKI 15 ML
• Kadzidło
• Lawenda
• Cytryna
• Drzewo herbaciane
• Oregano
• Mięta pieprzowa

MIESZANKI OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH: 
(po 15 ml, o ile nie podano inaczej)

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

INNE PRODUKTY:
• Petal Dyfuzor
•  Broszura dōTERRA Essentials



Zestaw Kids Collection
Unikatowy zestaw mieszanek olejków eterycznych 
opracowany z myślą o najmłodszych! Te wyjątkowe, łatwe w 
użyciu mieszanki olejków eterycznych opracowano specjalnie 
z myślą o kształtujących się umysłach, ciałach i emocjach 
dzieci i zadbano, by nie podrażniały ich delikatnej skóry. 
Każdy produkt, przygotowany na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego, jest gotowy do użycia w postaci wygodnego 
aplikatora z kulką, co ułatwia troskę i dbałość o dzieci.

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

INNE PRODUKTY:
• Siedem silikonowych nakładek z 

karabińczykami
• Ilustrowane fiszki
• Futerał z karabińczykiem
• Broszura dōTERRA Essentials



104 PV



163 PV



Zestaw Daily Habits™

Olejki eteryczne zmieniły codzienne przyzwyczajenia 
milionów ludzi na całym świecie, którzy podobnie jak Ty 
chcą ograniczyć stosowanie syntetycznych produktów 
w swoim życiu. Ten zestaw zawiera niezbędne produkty 
doTERRA opracowane z myślą o tym, by odmienić Twoje 
codzienne nawyki! Od obowiązków domowych po miejsce 
pracy – olejki eteryczne staną się stałym elementem  
Twojej codzienności.

Dostępne również w wersji wegańskiej.

BUTELKI 5 ML
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Kadzidło
• Cytryna
• Lawenda

INNE PRODUKTY:
• Deep Blue™ Balsam łagodzący
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(standardowy i wegański)
• Broszura dōTERRA Essentials



Zestaw  

Cleanse & Restore

Podstawową ideą tego zestawu jest utrzymywanie stanu 
wellness. Zawiera on szereg produktów, których korzystne 
właściwości odpowiadają wybranym, najwyższej jakości 
prawnie zastrzeżonym mieszankom i ekstraktom roślinnym 
doTERRA – opracowanych, by odświeżać i rewitalizować 
Twoje dobre samopoczucie. Te kapsułki żelowe i suplementy 
pomogą Ci zatroszczyć się o organizm  i powitać uczucie 
wellness w swoim życiu.  Wspomóż relaks i emocjonalne 
dobre samopoczucie oraz zwiększ swój ogólny poziom 
energii, kondycję  i witalność. 

Dostępne również w wersji wegańskiej.

ZESTAW ZAWIERA: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (standardowy i wegański)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Kapsulki
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Kapsulki
• DDR Prime™ Kapsulki
• Broszura dōTERRA Essentials



184.50 PV



450 PV



Zestaw Natural Solutions

BUTELKI 15 ML:
• Kadzidło
• Lawenda
• Cytryna
• Drzewo herbaciane
• Mięta pieprzowa
• Dzika pomarańcza

MIESZANKI OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH:  
(po 15 ml, o ile nie podano inaczej)

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

KOLEKCJA ON GUARD™:
• Kuleczki
• Pasta do zębów
• Pianka do mycia rąk z dwoma 

dozownikami
• On Guard™+ Kapsułki

INNE PRODUKTY:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standardowy i 
wegański)

• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Balsam łagodzący
• Frakcjonowany olej kokosowy 

(115 ml)
• Lumo Dyfuzor
• Drewniane pudełko z 

wygrawerowanym logo
• dōTERRA Air™ w sztyfcie
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Szampon ochronny
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Odżywka do włosów
• Broszura dōTERRA Essentials

Żyj życiem bogatszym o nową energię płynącą ze świadomych wyborów, które 
mogą zainspirować i zmotywować innych, by przejęli kontrolę nad własnym życiem. 
Ten zestaw ma w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby dzielić się z bliskimi 
naturalnymi rozwiązaniami. 

Dostępne również w wersji wegańskiej.

  To jest zestaw rejestracyjny Fast Track. Nowi konsultanci Wellness Advocate i klienci hurtowi, którzy 
kupią Zestaw Natural Solutions w ciągu 30 dni od daty rejestracji i w kolejnym miesiącu* złożą 
zamówienie lojalnościowe o wartości 100 PV, otrzymają: 100 punktów lojalnościowych Wartość 
procentową na poziomie 15%  
* Punkty lojalnościowe będzie można wykorzystać po 60 dniach od rejestracji.



Zestaw Essential Oil Collection

Ta kolekcja opracowana z myślą o życiu pełnym obfitości, którym można się delektować i dzielić z innymi, zawiera prawie 
każdy olejek eteryczny, prawnie zastrzeżoną mieszankę i aplikator z kulką doTERRA. Stworzona dla entuzjastów olejków 
eterycznych i osób oddanych stylowi życia wellness. 

OLEJKI ETERYCZNE: (po 15 ml, o ile nie podano inaczej)

• Żywotnik (5 ml)
• Bazylia
• Bergamotka
• Czarny pieprz (5 ml)
• Wrotycz marokański (5 ml)
• Kardamon (5 ml)
• Kasja
• Drzewo Cedrowe
• Kolendra (nać)
• Cynamon (5 ml)
• Szałwia muszkatołowa
• Goździk
• Copaiba

• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Kolendra (nasiona)
• Cyprys
• Eukaliptus
• Koper włoski
• Frakcjonowany olej kokosowy (115 ml)
• Kadzidło
• Geranium
• Imbir
• Grejpfrut
• Kocanka włoska (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Jałowiec (5 ml)

• Lawenda
• Cytryna
• Trawa cytrynowa
• Limonka
• Majeranek
• Drzewo herbaciane
• Melisa (5 ml)
• Mirra
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Paczula
• Mięta pieprzowa
• Petitgrain

• Rumianek rzymski (5 ml)
• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rozmaryn
• Sandałowiec Hawajski (5 ml)
• Jodła syberyjska
• Mięta zielona
• Nard (5 ml)
• Tangerynka
• Tymianek
• Kurkuma
• Wetiweria
• Dzika pomarańcza
• Ylang ylang

MIESZANKI OLEJKÓW ETERYCZNYCH: (po 15 ml, o ile nie podano inaczej)

• 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™

AKCESORIA:

• Sztywna teczka na olejki
• Lumo Dyfuzor
• Broszura dōTERRA Essentials

   To jest zestaw rejestracyjny Fast Track. Nowi konsultanci Wellness Advocate i klienci hurtowi, którzy kupią Zestaw 
Essential Oil Collection w ciągu 30 dni od daty rejestracji i w kolejnym miesiącu* złożą zamówienie lojalnościowe o 
wartości 100 PV, otrzymają: 200 punktów lojalnościowych Wartość procentową na poziomie 20% 
* Punkty lojalnościowe będzie można wykorzystać po 60 dniach od rejestracji.



1451 PV



1842 PV



Zestaw Business Leader

ZESTAW ESSENTIAL OIL 
COLLECTION

+  

KOLEKCJA ON GUARD:
• Kuleczki
• Koncentrat do sprzątania
• Dropsy
• Płyn do prania
• Pianka do mycia rąk z dwoma 

dozownikami
• Pasta do zębów
• On Guard™+ Kapsulki

PRODUKTY DO 
PIELĘGNACJI CIAŁA:
• Correct-X™
• Veráge™ Kolekcja do 

pielęgnacji skóry
• Deep Blue™ Balsam 

łagodzący
• Kuleczki z mięty pieprzowej 

WELLNESS:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standardowy i 
wegański)

• DDR Prime™ Kapsulki
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Kapsulki
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Kapsulki
• dōTERRA Air™ w sztyfcie
• dōTERRA Air™ Dropsy
• dōTERRA Serenity™ Kapsułki

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Szampon ochronny
• Odżywka do włosów
• Serum do włosów

dōTERRA SPA:
• Mydło
• Balsam do ust - Tropikalny
• Balsam do ust - Ziołowy
• Balsam do ust - Podstawowy
• Balsam do rąk i ciała
• Masło do ciała
• Balsam do rąk Citrus Bliss™
• Oczyszczająca maseczka 

błotna

AKCESORIA:
• Bursztynowe fiolki (2,3 ml) (72 

sztuki)

Osiągnij pozycję Lidera, o jakiej marzysz, dzięki temu nadzwyczajnemu zestawowi 
przygotowanemu z myślą o tym, by edukować innych i rozpowszechniać styl 
życia doTERRA wśród osób ze swojej sieci kontaktów. Sięgnij po produkty 
z najpopularniejszych linii doTERRA, w tym On Guard™, Deep Blue™ i 
dōTERRA Serenity™, i znajdź wszystko, czego potrzebujesz, by działalność 
biznesowa Twoich marzeń stała się rzeczywistością. 

Dostępne również w wersji wegańskiej..

   To jest zestaw rejestracyjny Fast Track. Nowi konsultanci Wellness Advocate i klienci hurtowi, którzy 
kupią Zestaw Business Leader w ciągu 30 dni od daty rejestracji i w kolejnym miesiącu* złożą 
zamówienie lojalnościowe o wartości 100 PV, otrzymają: 400 punktów lojalnościowych Wartość 
procentową na poziomie 25% 
* Punkty lojalnościowe będzie można wykorzystać po 60 dniach od rejestracji.





Program lojalnościowy dōTERRA (LRP) umożliwia jego 
uczestnikom zbieranie punktów, które można następnie 
wykorzystać na zakup produktów dōTERRA. Im dłuższy 
udział w programie, tym więcej punktów lojalnościowych – 
nawet do 30%! 

Szczegóły dotyczące LRP (Program lojalnościowy) można 
znaleźć na stronie www.doterra.eu

Program Lojalnościowy

Wypróbuj spersonalizowane 

zamówienie wpisowe

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu właściwego 
wyboru? Żaden problem! Wybór właściwych produktów 
spełniających Twoje potrzeby to ważna część przygody z 
doTERRA. Możesz utworzyć spersonalizowane zamówienie 
wpisowe jako alternatywę dla przygotowanych wstępnie 
zestawów rejestracyjnych. Będzie ono zawierać wybrane 
przez Ciebie produkty, a dodatkowo zaoszczędzisz dzięki 
zniesieniu początkowej opłaty za członkostwo*!

*Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Produkty w zamówieniu 
muszą posiadać przydzieloną wartość PV, a zestawy rejestracyjne nie 
wliczają się do promocji. Do tej promocji można zakwalifikować się 
tylko jeden raz, dołączając do doTERRA. Twoje wstępne zamówienie 
wpisowe musi mieć wartość co najmniej 150 PV i musi zostać złożone jako 
pojedyncze zamówienie.
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Jeżeli Twoja rejestracja nastąpiła w ciągu ostatnich 30 dni i chcesz skorzystać z tego zestawu, skontaktuj się z obsługą klienta w celu

uzyskania szczegółowych informacji.

Należy mieć na uwadze, że rzeczywista zawartość zestawu może różnić się od przedstawionej na obrazach. Zawartość każdego zestawu 
może ulec zmianie w zależności od aktualizacji produktów wchodzących w jego skład, promocji na danym rynku i dostępności produktów. 

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

