
Belépőcsomagok
Csempéssze otthonába a természetet





Belépőcsomagjainkban az új tagok mindent megtalálnak, amire csak szükségük 
van, hogy hozzáláthassanak a vágyott életvitel kialakításához. Mindegyik csomag 
a wellness egy-egy konkrét területét célozza, és olyan üzleti és termékbeli 
eszközöket biztosít számukra, amelyek segítségével kiélvezhetik a dōTERRA-val 
megteremtett életmód, a megosztás és az üzletépítés valamennyi előnyét. 

Találja meg az Önhöz illő csomagot
CSALÁDI SZÜKSÉGLETEK CSOMAG

AROMATOUCH™ DIFFUSED CSOMAG

TŌGETHER™ CSOMAG

OTTHONI SZÜKSÉGLETEK CSOMAG

KIDS COLLECTION 

DAILY HABITS™ CSOMAG

TISZTÍTÓ ÉS VISSZAÁLLÍTÓ CSOMAG

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK 

CSOMAG

ESSENTIAL OIL COLLECTION CSOMAG

BUSINESS LEADER CSOMAG 

Belépőcsomagok 
Csempéssze otthonába a természetet



Családi 
szükségletek Csomag

A természet kínálta megoldásokkal gyerekjáték a 
szeretteiről való gondoskodás. Ezeket az erőteljes növényi 
kivonatokat évszázadokon át hasznosították már az ősi 
civilizációkban és kultúrákban, ahogyan tesszük azt ma 
is. Erősítse szerettei cselekvőképességét generációról 
generációra, kezükbe adva az általános jóllétükről való 
gondoskodás kulcsát. Ezzel a kollekcióval Ön és a szerettei 
is találhatnak majd egy-egy olajat a nap szinte valamennyi 
momentumához.

5 ML-ES ÜVEGEK:
•  Levendula
• Citrom
• Borsmenta
• Teafa
• Oregánó

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

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• dōTERRA Essentials Füzet



116.50 PV



100 PV



AromaTouchTM  
Diffused Csomag

5 ML-ES ÜVEGEK:
• dōTERRA Balance™
• Levendula
• Teafa
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Vadnarancs
• Borsmenta

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• Frakcionált kókuszolaj (115 ml)
• Petal Párologtató
• dōTERRA Essentials Füzet

Ha készen áll az AromaTouch™ technika elsajátítására, ez 
a csomag Önnek szól. Az AromaTouch az emberi érintés 
semmihez sem fogható előnyeit ötvözi az esszenciális olajok 
erejével. Az érzékek olajok és kézmozdulatok sorával való 
stimulálása mély kapcsolatot képes kialakítani az emberek 
között. Kapcsolódjon másokhoz érzelmi síkon, hívja elő a 
bizalom érzését, és teremtsen pozitív közérzetet.



Csomag

Ezt a sokoldalú csomagot azzal a céllal alkottuk meg, 
hogy a természet erejénél fogva hozzuk közelebb 
egymáshoz az embereket – otthoni és munkahelyi 
környezetben egyaránt. Ossza meg másokkal is az 
Anyatermészet értékes ajándékait, az esszenciális 
olajokat, hogy a segítségükkel kellemesebb légkört 
tudjon teremteni. A doTERRA bármilyen helyzethez 
kiváló, klasszikus olajait, a dōTERRA Laluz™ párologtatót 
és egy praktikus, fa olajtároló dobozt tartalmazó 
csomagban minden megvan, hogy akár egy munkahelyi, 
akár egy nyilvános vagy közösségi teret esszenciális 
olajok teremtette, meghitt menedékké alakítson. 

15 ML-ES ÜVEGEK:: 
• Eukaliptusz
• Zöld Mandarin
• Levendula
• Citrom
• Indiai citromfű
• Borsmenta
• Vadnarancs

ESSZENCIÁLISOLAJ-
KEVERÉKEK:  
(15 ml, hacsak nincs más feltüntetve)

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

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• Laluz™ Párologtató
• dōTERRA Essentials Füzet
• Logóval gravírozott fadoboz



264 PV



229.50 PV



Otthoni 
szükségletek Csomag

Az anyatermészet legjavának birtokában aknázza ki ennek a tíz 
esszenciális olajnak és keveréknek a tulajdonságait és jótékony 
hatásait, és alakítsa át velük otthoni életét. Teremtsen nagyobb 
tisztaságot, célozza meg a problémás területeket, és élvezze 
a szupermarketekben is beszerezhető, általános termékek 
növényi hatóerejű alternatíváit. A hatékonyságot fokozva alakítson 
át bármilyen háztartási tevékenységet az otthona számára 
megalkotott, mindennapi használatra szánt alaptermékekkel.

15 ML-ES ÜVEGEK:
• Tömjén
• Levendula
• Citrom
• Teafa
• Oregánó
• Borsmenta

ESSZENCIÁLISOLAJ-
KEVERÉKEK: 
(15 ml, hacsak nincs más feltüntetve)

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

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• Petal Párologtató
• dōTERRA Essentials Füzet



Kids Collection csomag

Esszenciálisolaj-keverékek egyedülálló gyűjteménye, 
amelyek megalkotása során a gyermekek igényeit tartottuk 
szem előtt! A kifejezetten a fejlődésben lévő szellem, test 
és érzelmi világ támogatására összeállított, egyszerűen 
használható esszenciálisolaj-keverékek olyan egyedülálló 
összetételeket tartalmaznak, amelyek gyengédek az érzékeny 
bőrhöz. A frakcionált kókuszolajos bázisnak köszönhetően 
mindegyik termék már eleve használatra kész, praktikus 
golyós kiszerelésben érkezik, hogy Ön magabiztosan 
gondoskodhasson gyermekeiről.

10 ML-ES ÜVEGEK:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• Hét szilikonkupak karabinerrel
• Termékbemutató kártyák
• Hordozható tároló karabinerrel
• dōTERRA Essentials Füzet



104 PV



168 PV



Daily Habits™ Csomag

Az esszenciális olajok már világszerte emberek 
millióinak formálták át a mindennapi rutinjait, köztük 
Önhöz hasonlóan olyanoknak is, akik csökkenteni 
szeretnék az életükben előforduló szintetikus termékek 
használatát. Ez a csomag a doTERRA olyan alapvető 
darabjait tartalmazza, amelyeket arra terveztünk, 
hogy gyökeres változásokat vigyenek a hétköznapi 
szokásaiba. Használatukkal a háztartási teendőktől és 
munkakörnyezetig az esszenciális olajok minden téren a 
napi rutinja megszokott részévé válnak.

Vegán formában is kapható.

5 ML-ES ÜVEGEK::
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Tömjén
• Citrom
• Levendula

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• Deep Blue™ Enyhítő krém
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (normál és vegán)
• dōTERRA Essentials Füzet



Tisztító és 
visszaállító Csomag

Ennek a csomagnak a középpontjában az általános 
jóllét megőrzése áll. A doTERRA néhány legkiválóbb 
szabadalmazott keverékének és növényi kivonatának 
tulajdonságait és jótékony hatásait magában hordozó 
csomag wellnesséletmódját megújító és revitalizáló 
termékek körét kínálja. A lágyzselatin kapszulákat 
és étrend-kiegészítőket is tartalmazó összeállítással 
támogathatja a szervezete egészséges működését, 
és élete alapvető részévé teheti az általános jóllétet. 
Hívja segítségül a pihenéshez, érzelmi jólléte 
erősítéséhez, valamint energiaszintje, állóképessége 
és vitalitása általános támogatásához. 

Vegán formában is kapható.

A CSOMAG TARTALMA: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (normál és vegán)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Lágyzselatin kapszula
• ZenGest TerraZyme™
• ZenGest™ Lágyzselatin kapszula
• DDR Prime™ Lágyzselatin kapszula
• dōTERRA Essentials Füzet



184.50 PV



450 PV



Természetes 
megoldások Csomag

15 ML-ES ÜVEGEK: 
• Tömjén
• Levendula
• Citrom
• Teafa
• Borsmenta
• Vadnarancs

ESSZENCIÁLISOLAJ-
KEVERÉKEK:  
(15 ml, hacsak nincs más feltüntetve)

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

ON GUARD™ 
TERMÉKCSALÁD:
• Gyöngyöcske
• Fogkrém
• Habzó kézmosó 2 db 

habadagolóval
• On Guard+ Lágyzselatin 

kapszula

TOVÁBBI TERMÉKEK:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (normál és vegán)
• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Enyhítő krém
• Frakcionált kókuszolaj (115 ml)
• Lumo Párologtató
• Logóval gravírozott fadoboz
• dōTERRA Air™ Stift
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Védő sampon
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Hajsimító kondicionáló
• dōTERRA Essentials Füzet

Biztosítsa az élete feletti irányítást az életvitelét formáló, megalapozott döntésekkel, 
amivel másokat is arra inspirálhat és motiválhat, hogy a saját kezükbe vegyék az 
életüket. Ebben a csomagban mindent megtalál, amire csak szüksége lehet, hogy 
szeretteivel is megossza a természetes megoldásokat. 

Vegán formában is kapható.

  Ez egy Fast Track (Gyors pálya) belépőcsomag. Azok az új Wellness Tanácsadók és Törzsvásárlók, 
akik Természetes megoldások csomagot vásárolnak a belépésüktől számított 30 napon belül, és 
leadnak egy 100 PV értékű hűségrendelést a következő hónapban*, az alábbiakban részesülnek:  
100 Hűségpont 15%-os induló LRP-szint  
* A hűségpontok csak a belépéstől számított 60 nap után lesznek beválthatók.



Essential Oil Collection Csomag

A bőség átélésének és megosztásának jegyében összeállított kollekció a doTERRA szinte valamennyi esszenciális 
olaját, szabadalmazott keverékét és golyós Touch olaját tartalmazza. Az olajok szerelmeseinek és a wellnesséletmód 
mellett elkötelezetteknek alkottuk meg. 

ESSZENCIÁLIS OLAJOK: (15 ml, hacsak nincs más feltüntetve)

• Óriás tuja (5 ml)
• Bazsalikom
• Bergamott
• Fekete bors (5 ml)
• Kék varádics (5 ml)
• Kardamom (5 ml)
• Kasszia
• Vörös cédrus
• Korianderzöld
• Fahéj (5 ml)
• Muskotályzsálya
• Szegfűszeg
• Copaiba

• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Koriandermag
• Ciprus
• Eukaliptusz
• Édeskömény
• Frakcionált kókuszolaj (115 ml)
• Tömjén
• Muskátli
• Gyömbér
• Grépfrút
• Olasz szalmagyopár (5 ml)
• dōTERRA Jázmin Touch (10 ml)
• Borókabogyó (5 ml)

• Levendula
• Citrom
• Indiai citromfű
• Zöldcitrom
• Majoranna
• Teafa
• Orvosi citromfű (5 ml)
• Mirha
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Oregánó
• Pacsuli
• Borsmenta
• Petitgrain

• Római kamilla (5 ml)
• dōTERRA Rózsa Touch (10 ml)
• Rozmaring
• Hawaii szantálfa (5 ml)
• Szibériai fenyő
• Fodormenta
• Indiai nárdus (5 ml)
• Tangerin
• Kakukkfű
• Kurkuma
• Vetiver
• Vadnarancs
• Ilang Ilang

ESSZENCIÁLISOLAJ-KEVERÉKEK: (15 ml, hacsak nincs más feltüntetve)

• 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™

KIEGÉSZÍTŐK:
• Merev falú olajtartó táska
• Lumo Párologtató
• dōTERRA Essentials Füzet

   Ez egy Fast Track (Gyors pálya) belépőcsomag. Azok az új Wellness Tanácsadók és Törzsvásárlók, akik Essential 
Oil Collection csomagot vásárolnak a belépésüktől számított 30 napon belül, és leadnak egy 100 PV értékű 
hűségrendelést a következő hónapban*, az alábbiakban részesülnek:  
200 Hűségpont 20%-os induló LRP-szint 
* A hűségpontok csak a belépéstől számított 60 nap után lesznek beválthatók.



1451 PV



1842 PV



Business Leader Csomag

ESSENTIAL OIL 
COLLECTION CSOMAG 

+  

ON GUARD™ 

TERMÉKCSALÁD:
• Gyöngyöcske
• Tisztító koncentrátum
• Cukorka
• Mosószer
• Habzó kézmosó 2 db 

habadagolóval
• Fogkrém
• On Guard™+ Lágyzselatin 

kapszula

SZEMÉLYES HIGIÉNIA:
• Correct-X™
• Veráge™ Bőrápoló kollekció
• Deep Blue™ Enyhítő krém
• Borsmenta gyöngyöcske 

WELLNESS:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™  (normál és vegán)
• DDR Prime™ Lágyzselatin 

kapszula
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• ZenGest™ Lágyzselatin 

kapszula
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• TriEase™ Lágyzselatin 

kapszula
• dōTERRA Air™ Stift
• dōTERRA Air™ Cukorka
• dōTERRA Serenity™ 

Lágyzselatin kapszula

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Védő sampon
• Hajsimító kondicionáló
• Gyökértől hajvégig hajápoló 

szérum

dōTERRA SPA:
• Szappan
• Ajakbalzsam - trópusi
• Ajakbalzsam - gyógynövényes
• Ajakbalzsam - eredeti
• Kéz-és testápoló krém
• Testvaj
• Citrus Bliss™ Kézkrém
• Méregtelenítő iszappakolás

KIEGÉSZÍTŐK:
• 2,3 ml-es borostyán színű 

üvegek (72 db)

Váljon az Ön által elképzelt vezetővé egy rendkívüli csomag segítségével, 
amelyet oktatási, valamint olyan céllal állítottunk össze, hogy Ön a saját 
hálózatával is megoszthassa a doTERRA-életmódot. A doTERRA legnépszerűbb 
márkái, köztük az On Guard™, a Deep Blue™ és a dōTERRA Serenity™ birtokában 
minden a rendelkezésére áll, amire csak szüksége lehet álmai vállalkozásának 
megvalósításához. 

Vegán formában is kapható.

   Ez egy Fast Track (Gyors pálya) belépőcsomag. Azok az új Wellness Tanácsadók és Törzsvásárlók, 
akik Business Leader csomagot vásárolnak a belépésüktől számított 30 napon belül, és leadnak egy 
100 PV értékű hűségrendelést a következő hónapban*, az alábbiakban részesülnek:  
400 Hűségpont 25%-os induló LRP-szint 
* A hűségpontok csak a belépéstől számított 60 nap után lesznek beválthatók.





Az LRP hűségprogram tagjai pontokra tehetnek szert, amelyeket 
fizetőeszközként dōTERRA-termékek vásárlására használhatnak 
fel. Minél tovább vesz benne részt, annál több hűségpontra válhat 
jogosulttá – akár 30%-nak megfelelő arányban! 

Az LRP hűségprogram részletes ismertetését elolvashatja, ha 
ellátogat a www.doterra.eu oldalra.

LRP Hűségprogram

Szívesen próbát tenne egy személyre 
szabott belépőmegrendeléssel?

Segítségre van szüksége az Önnek megfelelő termékek 
megtalálásához? Semmi gond. Az igényeihez illő termékek 
kiválasztása a doTERRA-val bejárt út fontos részét képezi. Az 
előre összeválogatott belépőcsomagok helyett összeállíthat 
akár egy személyre szóló belépőmegrendelést is a kívánt egyéni 
termékekből, és még spórolhat is, ugyanis elengedjük a legelső 
tagsági díjat*!

* A promóció csak korlátozott ideig él. A rendelésében szereplő termékeknek 
rendelkezniük kell PV-értékkel, és a belépőcsomagok nem vesznek részt ebben a 
promócióban. A promócióban való részvételre csak egyszer, a doTERRA-hoz való 
csatlakozás alkalmával szerezhet jogosultságot. Legelső belépőmegrendelésének 
el kell érnie legalább a 150 PV értéket, és egyszeri rendelésként kell leadnia.
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@doterraeuropecorporate @doterraeurope dōTERRA Essential Oils Europe

p rs

Amennyiben Ön az elmúlt 30 napban lépett be, és erre a csomagra szeretne váltani, kérjük, forduljon  
ügyfélszolgálatunkhoz a részletekért..

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomagról készült képek változhatnak. Az egyes csomagok tartalma eltérhet azok frissített változataitól, 
az adott piac promócióitól és a termékelérhetőségtől függően. 

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

