
DEEP BLUE®

Confort înainte și după
exercițiile fizice

MITO2MAX
Energie, anduranță și

concentrare, fără stimulanți

TERRAGREENS
Amestec de fructe, legume,

super-fructe și uleiuri esențiale

SMART& SASSY®

Ajutor în metabolism
și gestionarea poftelor

LIFELONGVITALITY®

Aport nutrițional de bază
PBASSIST+®

Pre & Probiotice necesare
sănătății microbiomului

SUPLIMENTE PENTRU COPII
Multivitamine, acizi grași
omega și probiotice

TERRAZYMETM

Enzime alimentare necesare
digestiei și sănătății pielii

dōTERRAON GUARD®

PASTĂDE DINȚI
dōTERRAON GUARD®

SOLUȚIE CONCENTRATĂ
PENTRU CURĂȚENIE

VERÁGETM

GAMĂPENTRU
ÎNGRIJIREAPIELII

FRANKINCENSE/COPAIBA
Sănătate celulară și

stare de bine

ADAPTIV™
Calmant pentru minte și corp

dōTERRASERENITY®

Somn de calitate
dōTERRABALANCE®

Echilibru emoțional

dōTERRASALON ESSENTIALS
ȘAMPON ȘI BALSAM

NUTR IȚ I E

MIȘCARE & GEST IONAREA GREUTĂȚ I I CORPORALE

SOMN & GEST IONAREA STRESULU I

REDUCEREA EXPUNERI I LA TOXINE

CONTUL TĂU DOTERRA Beneficii
1 Deschide coletul 2 Pune autocolante pe capacele

sticlelor, pentru acces ușor
3 Numerotează de la 1-4 categoriile

de mai jos în ordinea priorităților, 1 fiind cel
mai important aspect, cu care vom porni la treabă.
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ
- Uleiurile esențiale nu se administrează intern copiilor sub 6 ani și nu se introduc în ochi, nas, urechi
- Uleiurile fotosensibile nu se aplică pe piele înainte de expunerea la soare
- Uleiurile esențiale se diluează cu ulei fracționat de cocos, pentru aplicarea locală



CONTUL TĂU DOTERRA Beneficii
CUNOAȘTE-ȚI Beneficiile CONTULUI

EMAIL sau ID doTERRA PAROLA:

* la comenzi de 125+ PV procesate până la data de 15 a lunii în curs

BENEF IC I I 1 PV 50 PV 100 PV 125 PV

25% reducere la toate produsele

Costul de transport returnat în puncte

10-30% primit în puncte pentru produse gratis

Poți primi comisioane doTERRA

Primești produsul lunii gratuit*

Maximizează-ți beneficiile, plasând comenzi LRP ușor de personalizat, lună de lună.

LUNILE 1-3 LUNILE 4-6 LUNILE 7-9 LUNILE 10-12 LUNILE 13+

10% 15% 20% 25% 30%

Comanda LRP ( lo ia l i tate) versus STANDARD

PRODUSUL
LUNII

- GRATUIT-

LRPSTANDARD

+ 25%
REDUCERE

○
○

completeaza-ti COLECȚIA

○ Ulei fracționat de cocos

○ Capsule vegetale

FĂ-ȚI lista de dorinte PENTRU COMANDA LRP

Ai rămas fără produsele preferate sau vrei să încerci uleiuri și produse noi? Intră în contul tău: întotdeauna vei cumpăra prin propriul cont, pentru reducerea
de 25% și pentru a acumula puncte de loialitate. Comanda ta poate fi de două feluri:

COMANDĂSTANDARD (cumpărătorul ocazional) COMANDĂLRP (cumpărătorul frecvent)
Pentru clienții care vor comanda doar o dată sau
ocazional. Îți oferă doar reducerea de 25%, fără
alte beneficii.

Pentru clienții care comandă lunar există o mulțime de beneficii. Pe lângă reducerea de
25-55% vei acumula puncte pentru produse gratuite și vei avea posibilitatea de a obține
lunar un produs gratis. Este cel mai inteligent mod de a cumpăra.

CELE MAI COMANDATE PRODUSE DE CĂTRE NOII MEMBRI

○ Flacoane roll-on

○ Difuzor

○ Flacoane cu pulverizator

○ Dezinfectant mâini

ESENT IOLOG I E . RO2 |

pasii urmatori - BIFEAZĂ CE ȚI SE POTRIVEȘTE

○ Vreau să îmi setez șablonul de comandă LRP

○ Vreau să fiu invitat(ă) la seria de educare cu toate beneficiile

○ Vreau să invit prieteni la un webinar introductiv despre uleiuri

○ Vreau să fiu Gazdă în Săptămâna Veselă

○ Vreau să aflu despre doTERRA ca și proiect profesional

○
○


