
Enrollningskit
Vi hämtar in naturen





Enrollningskit erbjuder medlemmar allt de behöver för att börja skapa sig den 
livsstil de önskar. Varje kit är inriktat på specifika områden inom välbefinnande 
och erbjuder företags- och produktverktyg som hjälper människor att njuta 
av fördelarna med att leva, dela och bygga med dōTERRA.   

Hitta det perfekta kitet för dig
FAMILY ESSENTIALS KIT

AROMATOUCH™ DIFFUSED KIT

TOGETHER KIT

HOME ESSENTIAL KIT

KIDS COLLECTION 

DAILY HABITS™ KIT 

CLEANSE & RESTORE KIT 

NATURAL SOLUTIONS KIT 

ESSENTIAL OIL COLLECTION KIT 

BUSINESS LEADER KIT 

Enrollningskit 
Vi hämtar in naturen



Family Essentials Kit

Med naturens egen lösning blir det enkelt att ta hand om 
nära och kära. I århundraden har dessa kraftfulla växtextrakt 
utnyttjats av gamla civilisationer och kulturer, precis som 
idag. Från en generation till en annan: Förse dina nära 
och kära med medlen för att ta hand om sig. I den här 
kollektionen finns en olja för varje stund på dagen för dig 
och dina nära och kära.

5 ML FLASKOR:
• Lavender
• Lemon
• Peppermint
• Tea Tree
• Oregano

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

ANDRA PRODUKTER:
• dōTERRA Essentials Booklet



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Kit

5 ML FLASKOR:
• dōTERRA Balance™
• Lavender
• Tea Tree
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Wild Orange
• Peppermint

ANDRA PRODUKTER:
• Fractionated Coconut Oil (115 ml)
• Petal Diffuser
• dōTERRA Essentials-broschyr

Om du är redo för AromaTouch Technique är det här kitet perfekt 
för dig. AromaTouch kombinerar de unika fördelarna med 
mänsklig beröring och essentiella oljor. Starka band uppstår när 
sinnena stimuleras av en rad oljor och rörelser. Knyt an på ett 
känslomässigt plan, skapa känslor av tillit och främja en positiv 
upplevelse av välbefinnande.



 

Kit

Detta mångsidiga kit är utformat för att föra samman 
människor genom naturens kraft. Använd Moder 
Jords värdefulla gåva av essentiella oljor för att 
hjälpa dig skapa ett bättre utrymme. Detta kit 
innehåller klassiska dōTERRA-oljor för alla tillfällen, 
dōTERRA Laluz™ Diffuser och en praktisk trälåda 
för förvaring av dina oljor. Du får med andra ord allt 
du behöver för att förvandla vilken miljö som helst, 
både professionella, offentliga och gemensamma 
utrymmen, till väldoftande paradis med hjälp av 
essentiella oljor. 

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

ESSENTIELLA 
OLJEBLANDNINGAR:  
(15 ml om inget annat anges)

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

ANDRA PRODUKTER:
• Laluz Diffuser
•  dōTERRA Essentials-broschyr
• Trälåda med graverad logotyp



264 PV



229.50 PV



Home Essentials Kit

Förändra ditt liv i hemmet genom att utnyttja egenskaperna 
och förtjänsterna hos dessa tio essentiella oljor och 
blandningar som är utrustade med det bästa som moder 
jord har att erbjuda. Förbättra renligheten, ta itu med 
problemområden och åtnjut ett växtbaserat alternativ till de 
vanliga produkterna från snabbköpen. Förbättra och  
omvandla alla hushållsgöromål med essentiella oljor för 
vardagsbruk i hemmet.

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

ESSENTIELLA 
OLJEBLANDNINGAR: 
(15 ml om inget annat anges)

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

ANDRA PRODUKTER:
• Petal Diffuser
•  dōTERRA Essentials-broschyr



Kids Collection

En unik kollektion av essentiella oljeblandningar utformade 
med barnen i åtanke! Dessa lättanvända essentiella 
oljeblandningar är specifikt utformade för kroppar, sinnen och 
känslor som växer. De innehåller unika kombinationer av oljor 
som är skonsamma för känslig hud. I en bas med Fractionated 
Coconut Oil är varje produkt redo att användas i en behändig 
roll-on, vilket gör att du tryggt kan ta hand om dina barn.

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

ANDRA PRODUKTER:
• Sju silikonlock med karbinhakar
• Illustrerade instruktionskort
• Bärväska med karbinhake
• dōTERRA Essentials-broschyr



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Kit

Essentiella oljor har förändrat vardagsrutinerna för 
miljontals människor runtom i världen som, precis som 
du, vill dra ner på användningen av syntetiska produkter. 
Det här kitet innehåller dōTERRA-produkter som är 
utformade för att göra skillnad i dina dagliga rutiner! 
Essentiella oljor kommer att utgöra en regelbunden  
del av dina dagliga rutiner, från hushållsgöromålen  
till arbetsmiljön.

Finns även som veganskt alternativ.

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

ANDRA PRODUKTER:
• Deep Blue™ Rub
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standard och veganskt)
• dōTERRA Essentials-broschyr



Cleanse &  
Restore Kit

Upprätthållandet av välbefinnandet utgör själva 
hjärtat i detta kit. Det här kitet är utformat med 
egenskaperna och förtjänsterna hos några av 
dōTERRA:s allra finaste patenterade blandningar och 
växtextrakter och förser dig med en rad produkter 
som fräschar upp och återupplivar ditt välbefinnande. 
Innehåller softgels och tillskott. Ta hand om din kropp 
och omfamna känslan av välbefinnande i ditt liv. Öka 
återhämtningsförmågan, förbättra ditt emotionella 
välbefinnande och stärk din allmänna energi, 
uthållighet och vitalitet. 

Finns även som veganskt alternativ.

CONTAINS:
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (standard och veganskt)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Softgels
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Softgels
• DDR Prime™ Softgels
• dōTERRA Essentials-broschyr



184.50 PV



450 PV



Natural Solutions Kit

15 ML FLASKOR:
• Frankincense
• Lavender
• Lemon
• Tea Tree
• Peppermint
• Wild Orange

ESSENTIELLA 
OLJEBLANDNINGAR:  
(15 ml om inget annat anges)

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

ON GUARD™ COLLECTION:
• Beadlets
• Toothpaste
• Hand Wash w/2 Dispensers
• On Guard™+ Softgels

ANDRA PRODUKTER:
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(standard och veganskt)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Rub
• Fractionated Coconut Oil (115 ml)
• Lumo Diffuser
• Trälåda med graverad logotyp
• dōTERRA Air™ Vapour Stick
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Protecting Shampoo
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Smoothing Conditioner
• dōTERRA Essentials-broschyr

Lev som du önskar med välinformerade livsstilsval som kan inspirera och motivera 
andra att ta makten över sina egna liv. Detta kit innehåller allt du behöver för att dela 
naturliga lösningar med dina nära och kära. 

Finns även som veganskt alternativ.

  Det här är ett Fast Track-enrollningskit. Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som 
köper ett Natural Solutions Kit inom 30 dagar efter att de har enrollats och lägger en Loyalty Order 
på 100 PV följande månad* får följande: 100 lojalitetspoäng Inledande LRP-procent på 15 %  
*Lojalitetspoäng kan lösas in 60 dagar efter enrollning..



Essential Oil Collection Kit

Den här kollektionen är tillverkad med visionen att uppleva och dela ett liv i överflöd och innehåller nästan alla 
essentiella oljor, patenterade blandningar och Touch roll-on-flaskor från dōTERRA. Skapad för oljeentusiaster och för 
dem som har välbefinnande som livsstil. 

ESSENTIELLA OLJOR: (15 ML OM INGET ANNAT ANGES)

• Arborvitae (5 ml)
• Basil
• Bergamot
• Black Pepper (5 ml)
• Blue Tansy (5 ml)
• Cardamom (5 ml)
• Cassia
• Cedarwood
• Cilantro
• Cinnamon Bark (5 ml)
• Clary Sage
• Clove
• Copaiba

• Coriander
• Cypress
• Eucalyptus
• Fennel
• Fractionated Coconut  

Oil (115  ml)
• Frankincense
• Geranium
• Ginger
• Grapefruit
• Helichrysum (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Juniper Berry (5 ml)

• Lavender
• Lemon
• Lemongrass
• Lime
• Marjoram
• Tea Tree
• Melissa (5 ml)
• Myrrh
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Patchouli
• Peppermint
• Petitgrain

• Roman Chamomile (5 ml)
• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rosemary
• Sandalwood (Hawaiian) (5 ml)
• Siberian Fir
• Spearmint
• Spikenard (5 ml)
• Tangerine
• Thyme
• Turmeric
• Vetiver
• Wild Orange
• Ylang Ylang

ESSENTIELLA OLJEBLANDNINGAR: (15 ML OM INGET ANNAT ANGES)

• 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™

TILLBEHÖR:

• Fast oljeportfölj
• Lumo Diffuser
• dōTERRA Essentials-broschyr

   Det här är ett Fast Track-enrollningskit. Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som köper en Essential 
Oil Collection Kit inom 30 dagar efter att de har enrollats och lägger en Loyalty Order på 100 PV följande månad* får 
följande:: 200 lojalitetspoäng Inledande LRP-procent på 20 % 
*Lojalitetspoäng kan lösas in 60 dagar efter enrollning.



1451 PV



1842 PV



Business Leader Kit

CONTAINS:
ESSENTIAL OIL 
COLLECTION KIT 

+  

ON GUARD™ COLLECTION:
• Beadlets
• Cleaner Concentrate
• Drops
• Laundry Detergent
• Foaming Hand Wash  

with 2 dispensers
• Toothpaste
• On Guard™+ Softgels

PERSONLIG HYGIEN:
• Correct-X™
• Veráge™ Skin Care Collection
• Deep Blue™ Rub
• Peppermint Beadlets 

VÄLBEFINNANDE:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (standard och 
veganskt)

• DDR Prime™ Softgels
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Softgels
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Softgels
• dōTERRA Air™ Vapour Stick
• dōTERRA Air™ Drops
• dōTERRA Serenity™ Restful 

Complex Softgels

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Protecting Shampoo
• Smoothing Conditioner
• Root to Tip Serum

dōTERRA SPA:
• Bath Bar
• Lip Balm-Tropical
• Lip Balm-Herbal
• Lip Balm-Original
• Hand & Body Lotion
• Body Butter
• Citrus Bliss™ Hand Lotion
• Mud Mask

TILLBEHÖR:
• Gula flaskor 2,3 ml (72 stycken)

Bli ledaren du drömmer om att vara med det ultimata kitet som är utformat för 
att lära ut och sprida dōTERRA-livsstilen över hela ditt nätverk. Odlingsprodukter 
från våra mest populära dōTERRA-varumärken, som On Guard™, Deep Blue™ och 
dōTERRA Serenity™. Hitta allt du behöver för att förverkliga ditt drömföretag.   

Finns även som veganskt alternativ.

   Det här är ett Fast Track-enrollningskit. Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som 
köper ett Business Leader Kit inom 30 dagar efter att de har enrollats och lägger en Loyalty Order på 
100 PV följande månad* får följande:: 400 lojalitetspoäng  Inledande LRP-procent på 25 % 
*Lojalitetspoäng kan lösas in 60 dagar efter enrollning.





Loyalty Rewards-programmet (LRP) gör det möjligt för 
medlemmar att tjäna poäng som kan användas för att 
köpa dōTERRA-produkter. Ju längre du deltar, desto fler 
lojalitetspoäng kan du tjäna – upp till 30 %! 

Fullständig information om LRP-programmet finns på 
www.doterra.eu

Loyalty Rewards Program

Varför inte prova en anpassad 
enrollningsbeställning?

Behöver du hjälp med att hitta de rätta valen för dig? Inga 
problem! Att välja de rätta produkterna för dina behov 
är en viktig del av din doTERRA-resa. Som ett alternativ 
till på förhand utvalda enrollningskit kan du skapa en 
anpassad enrollningsbeställning med enskilda delar som 
du vill ha och spara pengar genom att slippa den initiala 
medlemsavgiften!

*Kampanjen är tillgänglig under en begränsad tid. Produkterna i din 
beställning måste vara försedda med PV-värden, och enrollningskit 
räknas inte in i kampanjen. Du kan bara kvalificera dig för denna kampanj 
en gång när du går med i doTERRA. Dina första enrollningsbeställningar 
måste uppnå ett minimum på 150 PV och läggas som en enskild 
beställning.
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Om du har enrollat inom de senaste 30 dagarna och vill uppgradera till ditt kit kan du kontakta kundtjänst för information.

Observera att bilderna av kitet kan komma att ändras. Innehållet i varje kit kan variera beroende på uppdaterat innehåll, 
marknadskampanjer och tillgänglighet för produkter. 

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

