
Registračné Balíky
Vniesť prírodu dovnútra





Registračné balíky ponúkajú novým členom všetko, čo potrebujú, aby začali so životným 
štýlom, po ktorom túžia. Každý z balíkov sa zameriava na konkrétne oblasti zdravia a 
pohody a ponúka nástroje v oblasti podnikania a produktov, ktoré pomôžu jednotlivcom 
užívať si výhody života, zdieľania a budovania s dōTERRA. 

Nájdite dokonalý balík pre vás
BALÍK NEVYHNUTNOSTÍ PRE RODINU

BALÍK AROMATOUCH™ S DIFUZÉROM

BALÍK TOGETHER

BALÍK NEVYHNUTNOSTÍ PRE DOMÁCNOSŤ

KIDS COLLECTION 

BALÍK DAILY HABITS™ 

BALÍK NA PREČISTENIE A OBNOVU

BALÍK PRÍRODNÝCH RIEŠENÍ 

BALÍK KOLEKCIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV

PODNIKATEĽSKÝ BALÍK

Registračné Balíky 
Vniesť prírodu dovnútra



BALÍK 

NEVYHNUTNOSTÍ
PRE RODINU
S prírodnými riešeniami je starostlivosť o vašich najmilších 
jednoduchá. Podobne ako dnes, staroveké civilizácie a 
kultúry po stáročia využívali tieto účinné rastlinné výťažky. 
Z generácie na generáciu posilňujte tých, ktorých milujete 
prostriedkami starostlivosti o ich zdravie a pohodu. S touto 
kolekciou budete mať olej pre seba a svojich najmilších na 
každý okamih dňa.

5 ML FĽAŠTIČKY:
• Levanduľa
• Citrón
• Mäta pieporná
• Čajovník
• Oregano

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

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Brožúrka dōTERRA Essentials



116.50 PV



100 PV



BALÍK AromaTouchTM  
S DIFUZÉROM

5 ML FĽAŠTIČKY:
• dōTERRA 

Balance™
• Levanduľa
• Čajovník
• On Guard™

• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Divoký 

pomaranč
• Mäta pieporná

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Frakcionovaný kokosový olej (115 ml)
• Petal Difuzér
• Brožúrka dōTERRA Essentials

Ak ste pripravený osvojiť si techniku AromaTouch™ Technique, 
tento balík je pre vás skvelý. AromaTouch je kombináciou 
jedinečných účinkov ľudského dotyku so silou esenciálnych 
olejov. Stimuláciou zmyslov sériou olejov a pohybov sa vytvára 
hlboké puto s ostatnými. Spojte sa emocionálne, vytvorte pocity 
dôvery a podporte pozitívny zážitok zo zdravia a pohody.



BALÍK

Tento všestranný balík je navrhnutý tak, aby spájal 
ľudí vďaka sile prírody, doma alebo v kancelárii. 
Podeľte sa o vzácny dar matky Prírody v podobe 
esenciálnych olejov, aby vám pomohli vytvoriť lepší 
priestor. Difuzér dōTERRA Laluz™ a praktická drevená 
kazeta na úschovu olejov predstavujú klasické 
oleje doTERRA na každú príležitosť. Tento balík má 
všetko, čo potrebujete, aby ste zmenili akýkoľvek 
pracovný, verejný alebo spoločný priestor na nebo s 
esenciálnymi olejmi. 

15 ML FĽAŠTIČKY: 
• Eukalyptus
• Zelená mandarínka
• Levanduľa
• Citrón
• Citrónová tráva
• Mäta pieporná
• Divoký pomaranč

ZMESI ESENCIÁLNYCH 
OLEJOV: 
(pokiaľ nie je uvedené inak, každá 
s objemom 15 ml)

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

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Laluz™ Difuzér
• Brožúrka dōTERRA Essentials
• Drevený box s gravírovaným 

logom



264 PV



229.50 PV



BALÍK 

NEVYHNUTNOSTÍ 
PRE DOMÁCNOSŤ
Ovládnite s týmto balíkom, vybaveným tým najlepším, čo 
môže matka Príroda ponúknuť, vlastnosti a účinky týchto 
desiatich esenciálnych olejov a zmesí, ktoré zmenia váš život 
v domácnosti. Zlepšite čistotu, zamerajte sa na problémové 
oblasti a užite si alternatívu so silou rastlín k bežným 
produktom zo supermarketov. Zlepšite a zmeňte akúkoľvek 
činnosť v domácnosti s nevyhnutnosťami pre vašu domácnosť 
na každý deň.

15 ML FĽAŠTIČKY:
• Kadidlo
• Levanduľa
• Citrón
• Čajovník
• Oregano
• Mäta pieporná

ZMESI ESENCIÁLNYCH 
OLEJOV: 
(pokiaľ nie je uvedené inak, každá s 
objemom 15 ml)

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

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Petal Difuzér
• Brožúrka dōTERRA Essentials



Kids Collection

Jedinečná kolekcia zmesí esenciálnych olejov navrhnutá s 
ohľadom na najmenších! Tieto zmesi esenciálnych olejov 
sa ľahko používajú, sú vyvinuté špeciálne pre rozvíjajúce sa 
mysle, telá a emócie a obsahujú jedinečné kombinácie, ktoré 
sú jemné k citlivej pokožke. V základe z Frakcionovaného 
kokosového oleja je každý produkt pripravený na použitie v 
praktickej guľôčkovej fľaške, ktorá vám umožňuje sa sebaisto 
postarať o vaše deti.

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

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Sedem silikónových vrchnáčikov s 

karabínkami
• Ilustrované kartičky s informáciami
• Prenosné puzdro s karabínkou
• Brožúrka dōTERRA Essentials



104 PV



168 PV



BALÍK Daily Habits™

Esenciálne oleje zmenili každodenné návyky 
miliónov ľudí na svete, ktorí, podobne ako vy, chcú 
znížiť používanie syntetických výrobkov vo svojich 
životoch. Tento balík obsahuje nevyhnutné produkty 
doTERRA navrhnuté tak, aby priniesli zmenu vo vašich 
každodenných návykoch! Esenciálne oleje sa stanú 
pravidelnou súčasťou vašich každodenných zvyklostí, od 
úloh v domácnosti až po pracovné prostredie.

Dostupné aj vo verzii pre vegánov.

5 ML FĽAŠTIČKY:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Kadidlo
• Citrón
• Levanduľa

OSTATNÉ PRODUKTY:
• Deep Blue™ Krém na úľavu
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Štandardný a vegánsky)
• Brožúrka dōTERRA Essentials



BALÍK  

NA PREČISTENIE 
A OBNOVU
Základom tohto balíka je udržanie zdravia a pohody. 
Tento balík, tvorený vlastnosťami a účinkami 
niektorých najjemnejších patentovaných zmesí a 
rastlinných výťažkov doTERRA, vám ponúka škálu 
produktov na osvieženie a obnovenie vášho zdravia a 
pohody. Obsahuje gélové kapsuly a výživové doplnky 
na starostlivosť o vaše telo. Privítajte vo vašom živote 
závan zdravia a pohody. Na pomoc s oddychom, 
zlepšenie emocionálneho zdravia a podporu vašej 
celkovej energie, výdrže a vitality. 

Dostupné aj vo verzii pre vegánov.

TENTO BALÍK OBSAHUJE:
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Štandardný a vegánsky)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Gélové kapsuly
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Gélové kapsuly
• DDR Prime™ Gélové kapsuly
• Brožúrka dōTERRA Essentials



184.50 PV



450 PV



BALÍK PRÍRODNÝCH RIEŠENÍ

15 ML FĽAŠTIČKY::  
(15 ml each)

• Kadidlo
• Levanduľa
• Citrón
• Čajovník
• Mäta pieporná
• Divoký pomaranč

ZMESI ESENCIÁLNYCH 
OLEJOV: 
(KAŽDÁ S OBJEMOM 15 ML)

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

KOLEKCIA ON GUARD™:
• Guľôčky
• Zubná pasta
• Penivé mydlo na ruky, 2 

dávkovače
• On Guard™+ Gélové kapsuly

OSTATNÉ PRODUKTY:
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(Štandardný a vegánsky)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Krém na úľavu
• Frakcionovaný kokosový olej  

(115 ml)
• Lumo Difuzér
• Drevený box s gravírovaným 

logom
• dōTERRA Air™ Tyčinka na 

zlepšenie dýchania
• Correct-X™ Masť z esenciálnych 

olejov
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Ochranný šampón
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Uhladzujúci kondicionér
• Brožúrka dōTERRA Essentials

Žite posilňujúci život prostredníctvom informovaných volieb životného štýlu, ktoré 
môžu inšpirovať a motivovať ostatných, aby vzali svoj život do vlastných rúk. Tento 
balík obsahuje všetko, čo potrebujete, aby ste sa podelili o prírodné riešenia s tými, 
ktorých milujete. 

Dostupné aj vo verzii pre vegánov.

  Toto je registračný balík Fast Track. Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si 
kúpia Balík prírodných riešení do 30 dní od svojej registrácie a zadajú vernostnú objednávku za 100 
PV, získajú nasledujúci mesiac*: 100 vernostných bodov počiatočné percento LRP na úrovni 15 %  
* Vernostné body je možné čerpať po uplynutí 60 dní od dátumu registrácie.



BALÍK KOLEKCIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Táto kolekcia, vytvorená s víziou zažiť a zdieľať život v hojnosti, obsahuje takmer každý esenciálny olej, patentovanú zmes a 
guľôčkovú fľaštičku Touch od doTERRA. Vytvorený pre nadšencov olejov a tých, ktorí sa venujú zdravému životnému štýlu. 

ESENCIÁLNE OLEJE: (POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, KAŽDÝ S OBJEMOM 15 ML)

• Tuja (5 ml)
• Bazalka
• Bergamot
• Čierne korenie (5 ml)
• Vratič (5 ml)
• Kardamón (5 ml)
• Kasia
• Cédrové drevo
• Vňať koriandra
• Škorica (5 ml)
• Šalvia
• Klinček
• Kopaiva

• dōTERRA Kopaiva Touch (10 ml)
• Semienko koriandra
• Cyprus
• Eukalyptus
• Fenikel
• Frakcionovaný kokosový olej (115 ml)
• Kadidlo
• Muškát
• Zázvor
• Grapefruit
• Slamienka (5 ml)
• dōTERRA Jazmín Touch (10 ml)
• Borievka (5 ml)

• Levanduľa
• Citrón
• Citrónová tráva
• Limetka
• Majorán
• Čajovník
• Medovka (5 ml)
• Myrha
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregano
• Pačuli
• Mäta pieporná
• Petitgrain

• Rumanček rímsky (5 ml)
• dōTERRA Ruža Touch (10 ml)
• Rozmarín
• Havajské santalové drevo (5 ml)
• Sibírska jedľa
• Mäta klasnatá
• Nard pravý (5 ml)
• Tangerínka
• Tymián
• Kurkuma
• Vetiver
• Divoký pomaranč
• Ylang-ylang

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV: (POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, KAŽDÁ S OBJEMOM 15 ML)

• 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™

PRÍSLUŠENSTVO:

• Pevný kufrík na oleje
• Lumo Difuzér
• Brožúrka dōTERRA Essentials

   Toto je registračný balík Fast Track. Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia Balík 
kolekcie esenciálnych olejov do 30 dní od svojej registrácie a zadajú vernostnú objednávku za 100 PV, získajú 
nasledujúci mesiac*:200 vernostných bodov  počiatočné percento LRP na úrovni 20 % 
* Vernostné body je možné čerpať po uplynutí 60 dní od dátumu registrácie.



1451  PV



1842 PV



PODNIKATEĽSKÝ BALÍK

BALÍK KOLEKCIE 
ESENCIÁLNYCH OLEJOV 

+  

KOLEKCIA ON GUARD™:
• Guľôčky
• Čistiaci koncentrát
• Cukríky
• Prací prostriedok
• Penivé mydlo na ruky, 2 

dávkovače
• Zubná pasta
• On Guard™+ Gélové kapsuly

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ:
• Correct-X™
• Veráge™ Balík starostlivosti o 

pleť
• Deep Blue™ Krém na úľavu
• Guľôčky mäta pieporná

WELLNESS:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Štandardný a vegánsky)
• DDR Prime™ Gélové kapsuly
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Gélové kapsuly
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Gélové kapsuly
• dōTERRA Air™ Tyčinka na 

zlepšenie dýchania
• dōTERRA Air™ Cukríky
• dōTERRA Serenity™ Gélové 

kapsuly

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Ochranný šampón
• Uhladzujúci kondicionér
• Sérum od korienkov po 

končeky

dōTERRA SPA:
• Hydratačné mydlo
• Balzam na pery - tropický
• Balzam na pery - bylinkový
• Balzam na pery - originál
• Krém na ruky a telo
• Výživné telové maslo
• Citrus Bliss™ Krém na ruky
• Detoxikačná bahenná maska

PRÍSLUŠENSTVO:
• 2,3 ml fľaštičky v jantárovej 

farbe (72 ks)

Staňte sa lídrom, o akom snívate s týmto dokonalým balíkom navrhnutým, aby ste v 
rámci vašej siete vzdelávali a zdieľali životný štýl v znamení doTERRA. Nájdite všetko, 
čo potrebujete, aby ste podnikanie svojich snov zmenili na realitu s produktmi 
venujúcimi sa starostlivosti z našich najpopulárnejších značiek doTERRA vrátane  
On Guard™, Deep Blue™ a dōTERRA Serenity™. 

Dostupné aj vo verzii pre vegánov.

   Toto je registračný balík Fast Track. Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si 
kúpia Podnikateľský balík do 30 dní od svojej registrácie a zadajú vernostnú objednávku za 100 PV, 
získajú nasledujúci mesiac*: 400 vernostných bodov počiatočné percento LRP na úrovni 25 % 
* Vernostné body je možné čerpať po uplynutí 60 dní od dátumu registrácie.





Program vernostných odmien (LRP) umožňuje členom 
získavať vernostné body, ktoré môžu použiť na nákup 
produktov dōTERRA. Čím dlhšie sa zúčastňujete, tým viac 
vernostných bodov môžete získať — až do 30 %! 

Viac informácií o programe LRP (Program vernostných 
odmien) nájdete na www.doterra.eu

PROGRAM VERNOSTNÝCH 
ODMIEN (LRP)

Vyskúšajte na mieru prispôsobenú 
registračnú objednávku

Potrebujete pomôcť pri hľadaní tej najlepšej voľby pre vás? 
Žiaden problém! Výber správnych produktov na splnenie 
vašich potrieb je dôležitou časťou vašej cesty s doTERRA. 
Ako alternatívu k vopred zostaveným registračným balíkom 
si môžete vytvoriť na mieru prispôsobenú registračnú 
objednávku s jednotlivými produktmi podľa vášho želania 
a ušetriť, keď vám bude odpustený počiatočný členský 
poplatok*!

*Akcia platí na obmedzený čas. Produkty na vašej objednávke musia mať 
priradenú hodnotu PV a registračné balíky nie sú súčasťou akcie. Na túto 
akciu sa môžete kvalifikovať len raz, keď sa pridávate k doTERRA. Vaše 
počiatočné registračné objednávky musia dosiahnuť aspoň 150 PV a 
musia byť zadané ako jedna objednávka.
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Ak ste sa zaregistrovali v priebehu posledných 30 dní a chceli by ste váš balík navýšiť, obráťte sa pre viac informácií na zákaznícky servis.

Upozorňujeme, že obrázky balíka môžu byť predmetom zmeny. Obsah každého balíka sa môže líšiť v závislosti od aktualizovaného obsahu 
balíka, akcií na trhu a dostupnosti produktov. 

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

