
De reținut: produsele conținute în kiturile de înscriere pot fi modificate și pot varia față de ce este afișat. Vizitează shop.doterra.com pentru ultimele informații.

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

  KIDS COLLECTION 

138 €  |  104 PV

FAMILY ESSENTIALS KIT

ALTE PRODUSE:
• Șapte căpăcele din silicon cu 

carabină
• Flashcard-uri cu ilustraţii
• Geantă cu carabină
• Broșura dōTERRA Essentials

STICLUȚE DE 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Levănţică
• Arbore de ceai 
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Portocală Sălbatică
• Mentă

  AROMATOUCH™  
DIFFUSED KIT

ALTE PRODUSE:
• Ulei de Cocos Fracţionat (115 ml)
• Difuzor Petal
• Broșura dōTERRA Essentials

155,25 €  |  100 PV

STICLUȚE DE 5 ML:
•  Levănţică
• Lămâie
• Mentă
• Arbore de ceai 
• Oregano
• Tămâie
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 147 €  |  116.50 PV

ALTE PRODUSE:
• Broșura dōTERRA Essentials

STICLUȚE DE 5 ML:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Tămâie
• Lămâie
•  Levănţică

  DAILY HABITS™ KIT 

248,75 €  |  168 PV

ALTE PRODUSE:
• Deep Blue™ Unguent
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  

(standard și vegan)
• Broșura dōTERRA Essentials

KITURI DE ÎNSCRIERE

Personalizează-ți prima comandă
Comandă oricare combinație de produse creând o primă comandă de cel puțin 150 PV, iar taxa de 

înscriere este gratuită!*
*Promoția se aplică pentru o perioadă limitată de timp. Produsele de pe comanda ta trebuie să aibă atribuită o valoare PV,  iar kiturile de înscriere nu se iau în 

considerare în cadrul promoției. Te poți califica pentru această promoție o singură dată.
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• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
 (standard și vegan)

• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Capsule moi
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Capsule moi
• DDR Prime™ Capsule moi
• Broșura dōTERRA Essentials

ULEIURI ESENȚIALE:  
(15 ml fiecare)
• Tămâie
• Levănţică
• Lămâie
• Arbore de ceai 
• Oregano
• Mentă

HOME ESSENTIALS KIT

AMESTECURI DE ULEIURI 
ESENȚIALE:  
(15 ml, dacă nu se specifică altfel)
• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™  

ALTE PRODUSE:
• Difuzor Petal
•  Broșura dōTERRA Essentials

290,25 €  |  229.50 PV

CLEANSE & RESTORE KIT

275 €  |  184.50 PV

dōTERRA tōgether™ KIT

336 €  |  264 PV

ULEIURI ESENŢIALE:  
(15 ml fiecare) 
• Eucalipt
• Mandarină Verde
• Levănţică
• Lămâie
• Lămâiţă
• Mentă
• Portocală Sălbatică

AMESTECURI DE 
ULEIURI ESENŢIALE:  
(15 ml, dacă nu se specifică 
altfel) 
• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

ALTE PRODUSE:
• Difuzor Laluz™ 
• Broșura dōTERRA Essentials 
•  Cutie de Lemn Gravată cu Logo 
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+100 
Puncte de 
Loialitate

Procent LRP  
inițial de 15 %

NATURAL SOLUTIONS KIT
Acesta este un pachet de înscriere Fast Track. Noii Consultanți sau Membri care cumpără un pachet „Natural Solutions Kit” în termen de 

30 de zile de la înscriere și plasează o Comandă de Loialitate de 100 PV în luna următoare* vor primi:

 100 Puncte de Loialitate    Procent LRP inițial de 15 %

722,25 €  |  450 PV

ULEIURI 
ESENȚIALE:  
(15 ml fiecare)
• dōTERRA Copaiba 

Touch (10 ml)
• Tămâie
• Levănţică
• Lămâie
• Arbore de ceai 
• Mentă
• Portocală  

Sălbatică

AMESTECURI DE 
ULEIURI ESENȚIALE:  
(15 ml fiecare)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

COLECȚIA ON GUARD™:
• Biluțe
• Pastă de Dinți
• Săpun spumant pentru mâini cu 

2 recipiente dozatoare
• On Guard™+ Capsule moi

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
 (standard și vegan)

• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Unguent
• Ulei de Cocos Fracţionat (115 ml)
• Difuzor Lumo
• Cutie de Lemn Gravată cu Logo
• dōTERRA Air™ Baton
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ Șampon 

protector
•  dōTERRA Salon Essentials™ Balsam 

pentru netezirea părului
• Broșura dōTERRA Essentials

ALTE PRODUSE:

* Punctele de Loialitate vor fi utilizabile după 60 de zile de la înscriere.
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ULEIURI ESENȚIALE: (15 ml, dacă nu se specifică altfel)

+200 
Puncte de 
Loialitate

Procent LRP 
inițial de 20 %

ACCESORII:
• Mapă de prezentare uleiuri
• Lumo Difuzor
• Broșura dōTERRA Essentials

• Arborvitae (5 ml)
• Busuioc
• Bergamotă
• Piper Negru (5 ml)
• Muşetel Albastru Marocan (5 ml)
• Cardamom (5 ml)
• Cassia
• Cedru
• Coriandru (Frunză)
• Scorțișoară (5 ml)
• Salvie
• Cuișoare
• Copaiba
• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Coriandru (Sămânță)
• Chiparos
• Eucalipt
• Fenicul

• Ulei de Cocos Fracţionat (115 ml)
• Tămâie
• Mușcată
• Ghimbir
• Grapefruit
• Helichrysum (5 ml)
• dōTERRA Iasomie Touch (10 ml)
• Ienupăr (5 ml)
• Levănţică
• Lămâie
• Lămâiţă
• Lămâie Verde
• Măghiran
• Arbore de ceai
• Roiniţă (5 ml)
• Mir
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano

• Paciuli
• Mentă
• Petitgrain
• Mușețel Roman (5 ml)
• dōTERRA Trandafir Touch (10 ml)
• Rozmarin
• Santal Hawaiian (5 ml)
• Brad Siberian
• Mentă Creață
• Nard (5 ml)
• Tangerină
• Cimbru
• Turmeric
• Vetiver
• Portocală Sălbatică
• Ylang Ylang

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT
Acesta este un pachet de înscriere Fast Track. Noii Consultanți sau Membri care cumpără un pachet „Essential Oil Collection Kit” în 

termen de 30 de zile de la înscriere și plasează o Comandă de Loialitate de 100 PV în luna următoare* vor primi:

 200 Puncte de Loialitate    Procent LRP inițial de 20 %

AMESTECURI DE ULEIURI ESENȚIALE: (15 ml, dacă nu se specifică altfel)

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

2195,50 €  |  1451 PV

* Punctele de Loialitate vor fi utilizabile după 60 de zile de la înscriere.
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ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT

+

COLECȚIA ON GUARD™:
• Biluțe
• Soluţie concentrată pentru curăţenie
• Dropsuri
• Detergent de rufe
• Săpun spumant pentru mâini cu 2 

recipiente dozatoare
• Pastă de Dinți
• On Guard™+ Capsule moi 

SĂNĂTATE: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  

(standard și vegan)
• DDR Prime™ Capsule moi
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Capsule moi
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Capsule moi
• dōTERRA Air™ Baton
• dōTERRA Air™ Dropsuri
• dōTERRA Serenity™ Capsule moi 

dōTERRA SALON ESSENTIALS™: 
• Șampon protector
• Balsam pentru netezirea părului
• Ser de la rădăcină până la vârfuri 

dōTERRA SPA:
• Săpun
• Balsam de buze - tropical
• Balsam de buze - herbal
• Balsam de buze - original
• Loţiune pentru mâini şi corp
• Unt de corp 
• Loţiune pentru mâini Citrus Bliss™
• Mască cu nămol 

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ:
• Correct-X™
• Veráge™ Colecție pentru îngrijirea pielii
• Deep Blue™ Unguent
• Biluțe de mentă 

ACCESORII:
• Flacoane Chihlimbar ⅝ Dram (x72)

+400 
Puncte de  
Loialitate

Procent LRP 
inițial de 25 %

BUSINESS LEADER KIT
Acesta este un pachet de înscriere Fast Track. Noii Consultanți sau Membri care cumpără un pachet „Business Leader Kit” în termen de 

30 de zile de la înscriere și plasează o Comandă de Loialitate de 100 PV în luna următoare* vor primi:

 400 Puncte de Loialitate    Procent LRP inițial de 25 %

2889,25 €  |  1842 PV

 2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.eu | Enrolment Kits | RO | 201222

Toate prețurile sunt corecte la data publicării (12/2022). Toate prețurile includ TVA.

Dacă te-ai înscris în ultimele 30 de zile și dorești să îți actualizezi kitul, te rugăm să contactezi Serviciul Clienți pentru detalii.

* Punctele de Loialitate vor fi utilizabile după 60 de zile de la înscriere.

Programul de Recompensare a Loialității (LRP) permite Membrilor să obțină puncte, care 
pot fi utilizate pentru cumpărarea de produse dōTERRA. Cu cât participi mai mult timp, 
cu atât poți obține mai multe Puncte de Loialitate – până la 30 %! Pentru mai multe detalii 
despre Programul LRP, vizitează www.doterra.eu

PROGRAMUL DE RECOMPENSARE A LOIALITĂȚȚII (LRP) 


