
Enrolment Kits
Levar a natureza para dentro de casa





Os Kits de Inscrição oferecem aos novos membros tudo o que necessitam 
para começar a criar o estilo de vida que ambicionam. Os kits focam-se em 
áreas específicas do bem-estar e incluem produtos e ferramentas para o 
negócio que permitem desfrutar das vantagens de viver, partilhar e construir 
com a dōTERRA.  

Encontre o kit perfeito para si
KIT ESSENCIAIS FAMILIAR

KIT AROMATOUCH™ PARA DIFUSÃO

KIT TŌGETHER™

KIT ESSENCIAIS PARA A CASA

COLEÇÃO KIDS

KIT DAILY HABITS™

KIT LIMPEZA E RESTAURO

KIT SOLUÇÕES NATURAIS

KIT COLEÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS

KIT LÍDER DE NEGÓCIO

Kits De Inscrição 
Levar a natureza para dentro de casa



Kit Essenciais Familiar

Graças às soluções da natureza, cuidar de quem mais ama 
é simples. Durante séculos, estes poderosos extratos de 
plantas têm sido aproveitados por civilizações e culturas 
antigas, tal como acontece hoje. De geração em geração, 
proporcione à sua família os meios para cuidar do seu 
bem-estar. Nesta coleção, existe um óleo para cada 
momento do dia, para si e para os seus.

FRASCOS DE 5 ML
•  Lavanda
• Limão
• Hortelã-Pimenta
• Árvore do Chá
• Orégão

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

OUTROS PRODUTOS:
• Manual dōTERRA Essentials



116.50 PV



100 PV



Kit AromaTouchTM  
para Difusão

FRASCOS DE 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Lavanda
• Árvore do Chá
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Laranja Selvagem
• Hortelã-Pimenta

OUTROS PRODUTOS:
• Óleo de Coco Fraccionado (115 ml)
• Difusor Petal
• Manual dōTERRA Essentials

Se está preparado para dominar a técnica AromaTouch™, este kit 
é perfeito para si. O AromaTouch combina os benefícios únicos 
do toque humano com o poder dos óleos essenciais. Estimular 
os sentidos através dos óleos e dos movimentos permite criar 
laços profundos com os outros. Ligue-se emocionalmente, crie 
sentimentos de confiança e promova uma experiência de bem-
estar positiva.



Kit

Em casa ou no escritório, este versátil kit foi 
concebido para unir as pessoas através do poder 
da natureza. Partilhe o precioso presente da Mãe 
Natureza que são os óleos essenciais para conseguir 
um espaço melhor. Incluindo os óleos dōTERRA 
clássicos para cada ocasião, o Difusor dōTERRA 
Laluz™ e uma prática caixa de madeira para guardar 
os óleos, este kit tem tudo o que precisa para 
transformar qualquer espaço profissional, público ou 
comum num paraíso de óleos essenciais.  

FRASCOS DE 15 ML: 
• Eucalipto
• Mandarina Verde
• Lavanda
• Limão
• Erva-Limão
• Hortelã-Pimenta
• Laranja Selvagem

MISTURAS DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS:  
(15 ml cada, exceto indicação em 
contrário)

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

OUTROS PRODUTOS:
• Diffusor Laluz™
• Manual dōTERRA Essentials
• Caixa de madeira com 

logótipo gravado



264 PV



229.50 PV



Kit Essenciais para 
a Casa
Com o melhor que a Mãe Natureza tem para oferecer, estes 
dez óleos essenciais e misturas têm propriedades e benefícios 
que irão mudar a sua vida em casa. Melhore a limpeza, atue 
diretamente nas áreas problemáticas e beneficie de uma 
alternativa vegetal aos produtos comuns do supermercado. 
Melhore e transforme qualquer atividade doméstica graças aos 
essenciais do dia a dia para a sua casa.

FRASCOS DE 15 ML
• Incenso
• Lavanda
• Limão
• Árvore do Chá
• Orégão
• Hortelã-Pimenta

MISTURAS DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS: 
(15 ml cada, exceto indicação em contrário)

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

OUTROS PRODUTOS:
• Difusor Petal
•  Manual dōTERRA Essentials



Coleção Kids
Uma coleção de misturas de óleos essenciais exclusivamente 
concebida a pensar nos mais novos! Formuladas 
especificamente para mentes, corpos e emoções em 
desenvolvimento, estas misturas de óleos essenciais fáceis 
de usar oferecem combinações únicas que são gentis na 
pele delicada. Estes produtos, diluídos numa base de óleo 
de coco fracionado, estão prontos a usar num prático roll-on, 
permitindo-lhe cuidar dos seus filhos com toda a confiança.

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

OUTROS PRODUTOS:
• Sete tampas em silicone com 

mosquetões
• Cartões ilustrados
• Estojo de transporte com 

mosquetão
• Manual dōTERRA Essentials



104 PV



168 PV



Kit Daily Habits™

Os óleos essenciais mudaram as rotinas diárias de 
milhões de pessoas em todo o mundo, que, como 
muitos de nós, querem reduzir a utilização de produtos 
sintéticos nas suas vidas. Este kit inclui essenciais da 
dōTERRA concebidos para fazer a diferença nos seus 
hábitos quotidianos! Desde as tarefas domésticas ao seu 
ambiente de trabalho, os óleos essenciais tornar-se-ão 
uma presença constante do seu dia a dia.

Também disponível numa versão vegana.

FRASCOS DE 5 ML
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Incenso
• Limão
• Lavanda

OUTROS PRODUTOS:
• Loção Calmante Deep Blue 

Rub™
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standard e vegano)
• Manual dōTERRA Essentials



Limpeza e 
Restauro Kit

A manutenção do seu bem-estar é a prioridade 
deste kit. Composto por algumas das melhores 
misturas próprias e extratos botânicos da dōTERRA, 
este kit oferece-lhe uma gama de produtos cujas 
propriedades e benefícios lhe permitem renovar 
e revitalizar o seu bem-estar. Inclui suplementos 
e cápsulas moles para que cuide do seu corpo 
e dê as boas-vindas a uma sensação de bem-
estar na sua vida. Favorece o descanso, melhora o 
estado emocional e contribui para a energia geral, a 
resistência e a vitalidade. 

Também disponível numa versão vegana..

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (standard e vegano)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Cápsulas Moles Zendocrine™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas Moles ZenGest™
• Cápsulas Moles DDR Prime™
• Manual dōTERRA Essentials



184.50 PV



450 PV



Kit Soluções Naturais

FRASCOS DE 15 ML: 
• Incenso
• Lavanda
• Limão
• Árvore do Chá
• Hortelã-Pimenta
• Laranja Selvagem

MISTURAS DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS:  
(15 ml cada, exceto indicação em 
contrário)

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

COLEÇÃO ON GUARD™:
• Beadlets
• Pasta de Dentes
• Espuma de Lavar as Mãos com 

2 dispensadores
• Cápsulas Moles On Guard™+

OUTROS PRODUTOS:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standard e vegano)
• ZenGest TerraZyme™
• Loção Calmante Deep Blue 

Rub™
• Óleo de Coco Fraccionado  

(115 ml)
• Difusor Lumo
• Caixa de madeira com logótipo 

gravado
• Stick dōTERRA Air™
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Champô Protetor
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Amaciador Alisante
• Manual dōTERRA Essentials

Assuma o poder da sua vida fazendo escolhas esclarecidas que podem inspirar e 
motivar outros a tomarem as rédeas das suas próprias vidas. Este kit inclui tudo o 
que precisa para partilhar soluções naturais com quem mais ama. 

Também disponível numa versão vegana.

  Este é um kit de inscrição Fast Track. Os novos Consultores de Bem-Estar ou Clientes grossistas que 
comprarem um Kit Soluções Naturais no prazo de 30 dias após a respetiva inscrição e tiverem uma 
Encomenda do Programa de Recompensas por Lealdade de 100 PV no mês seguinte* vão receber: 
100 Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade Percentagem de LRP inicial de 15%  
*Os Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade serão resgatáveis 60 dias após a inscrição.



Kit Coleção de Óleos Essenciais

Concebida com a visão de experimentar e partilhar uma vida de abundância, esta coleção inclui praticamente todos 
os óleos essenciais, misturas próprias e roll-ons Touch da dōTERRA. Uma coleção que foi criada para os amantes 
dos óleos essenciais e para aqueles que se dedicam a uma vida de bem-estar. 

ÓLEOS ESSENCIAIS: (15 ml cada, exceto indicação em contrário)

• Arborvitae (5 ml)
• Manjericão
• Bergamota
• Pimenta Preta (5 ml)
• Tanaceto Azul (5 ml)
• Cardamomo (5 ml)
• Cássia
• Cedro
• Coentro (folha)
• Casca de Canela (5 ml)
• Salvia
• Cravinho
• Copaiba

• dōTERRA Copaíba Touch (10 ml)
• Coentro (semente)
• Cipreste
• Eucalipto
• Funcho
• Óleo de Coco Fraccionado (115 ml)
• Incenso
• Gerânio
• Gengibre
• Toranja
• Helicriso (5 ml)
• dōTERRA Jasmim Touch (10 ml)
• Baga de Zimbro (5 ml)

• Lavanda
• Limão
• Erva Limão
• Lima
• Manjerona
• Árvore do Chá
• Cidreira (5 ml)
• Mirra
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Orégão
• Patchouli
• Hortelã-Pimenta
• Petitgrain

• Camomila Romana (5 ml)
• dōTERRA Rosa Touch (10 ml)
• Alecrim
• Sândalo Havaiano (5 ml)
• Abeto Siberiano
• Hortelã
• Nardo (5 ml)
• Tangerina
• Tomilho
• Curcuma
• Vetiver
• Laranja Selvagem
• Ylang Ylang

MISTURAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS: (15 ml cada, exceto indicação em contrário)

• 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™

OUTROS PRODUTOS:
• Pasta rígida para óleos
• Difusor Lumo
• Manual dōTERRA Essentials

   Este é um kit de inscrição Fast Track. Os novos Consultores de Bem-Estar ou Clientes grossistas que comprarem 
um Kit Coleção de Óleos Essenciais no prazo de 30 dias após a respetiva inscrição e tiverem uma Encomenda do 
Programa de Recompensas por Lealdade de 100 PV no mês seguinte* vão receber:  
200 Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade Percentagem de LRP inicial de 20% 
*Os Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade serão resgatáveis 60 dias após a inscrição.



1451 PV



1842 PV



Kit Líder de Negócio

KIT COLEÇÃO DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS 

+  

COLEÇÃO ON GUARD™:
• Beadlets
• Concentrado de Limpeza
• Drageias
• Detergente da Roupa
• Espuma de Lavar as Mãos 

com 2 dispensadores
• Pasta de Dentes
• Cápsulas Moles On Guard™+

CUIDADOS PESSOAIS:
• Correct-X™
• Coleção Cuidado da Pele 

Veráge™
• Loção Calmante Deep Blue 

Rub™
• Beadlets de Hortelã-Pimenta 

BEM-ESTAR:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standard e vegano)
• Cápsulas Moles DDR Prime™
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• Cápsulas Moles ZenGest™
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas Moles TriEase™
• Stick dōTERRA Air™
• Drageias dōTERRA Air™
• Cápsulas Moles dōTERRA 

Serenity™

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Champô Protetor
• Amaciador Alisante
• Serúm da Raíz às Pontas

dōTERRA SPA:
• Sabonete de Banho
• Bálsamo Labial - Tropical
• Bálsamo Labial - Herbal
• Bálsamo Labial - Original
• Loção para Mãos e Corpo
• Manteiga Corporal
• Loção para Mãos Citrus

OUTROS PRODUTOS:
• Frascos de 2,3 ml âmbar  

(72 unidades)

Torne-se o líder com que sempre sonhou com o kit por excelência, concebido 
para dar a conhecer e partilhar o estilo de vida da dōTERRA com a sua rede. 
Com produtos das marcas mais populares da dōTERRA, incluindo On Guard™, 
Deep Blue™ e dōTERRA Serenity™, encontrará tudo o que precisa para tornar o 
negócio dos seus sonhos realidade.  

Também disponível numa versão vegana.

   Este é um kit de inscrição Fast Track. Os novos Consultores de Bem-Estar ou Clientes grossistas que 
comprarem um Kit Líder de Negócio no prazo de 30 dias após a respetiva inscrição e tiverem uma 
Encomenda do Programa de Recompensas por Lealdade de 100 PV no mês seguinte* vão receber: 
400 Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade Percentagem de LRP inicial de 25% 
*Os Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade serão resgatáveis 60 dias após a inscrição.





O Programa de Recompensas por Lealdade (LRP) permite que 
os Membros ganhem pontos que podem ser utilizados para 
comprar produtos dōTERRA. Quanto mais tempo participar, 
mais Pontos do Programa de Recompensas por Lealdade pode 
ganhar – até 30%! 

Para obter todos os detalhes sobre o Programa de 
Recompensas por Lealdade (LRP), aceda a www.doterra.eu

Programa de recompensas  
por lealdade

Porque não efetuar uma encomenda 

de inscrição personalizada?

Precisa de ajuda para encontrar as escolhas certas para si? 
Não há problema! Escolher os produtos certos que vão ao 
encontro das suas necessidades é uma parte importante do seu 
percurso na dōTERRA. Como alternativa aos kits de inscrição 
pré-concebidos, pode criar uma encomenda de inscrição 
personalizada com os produtos que deseja e poupar ao não ter 
de pagar a taxa de filiação inicial*!

* Promoção aplicável por tempo limitado. Os produtos na sua encomenda têm 
de ter um valor de PV atribuído e os kits de inscrição não estão incluídos na 
promoção. Só pode beneficiar desta promoção uma vez ao aderir à doTERRA. 
A sua encomenda inicial de inscrição deve alcançar um mínimo de 150 PV e ser 
efetuada num único pedido.
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Se se inscreveu nos últimos 30 dias e gostaria de atualizar o seu kit, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao  
Cliente para obter detalhes.

Tenha em conta que as imagens do kit podem estar sujeitas a alterações. O conteúdo de cada kit pode variar em função de alterações ao 
kit, de promoções e da disponibilidade dos produtos. 

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

