
Esenciální oleje dōTERRA jsou vysoce kvalitní a 100% přírodní. Navíc vám je můžeme 
nabídnout s trvalou 25% slevou. Pro její získání stačí pouze vytvořit si svůj dōTERRA účet a 
nakoupit oleje nejvyšší kvality za velkoobchodní ceny. 

 

Pečujte o sebe s 25% slevou 

Dopřejte sobě i své rodině to nejlepší z přírody. Oleje dōTERRA je sázkou na jistotu. Kvalitu 
olejů poznáte zejména díky jejich vysoké koncentraci. Věděli jste například, že na výrobu 
jedné kapky peprmintového oleje dōTERRA byl spotřebován 1 kilogram lístků máty? Nebo 
že 1 kapka oleje z divokého pomeranče dōTERRA byla destilována z kůry 100 pomerančů? 

Oleje dōTERRA si můžete zakoupit a využít přitom SLEVU VE VÝŠI 25 PROCENT. Stačí, 
když si vytvoříte svůj dōTERRA účet, tím získáte přístup ke všem produktům dōTERRA za 
výhodnější ceny. Je to jednoduché, stačí vyplnit tento formulář a potom už objednávat vždy, 
když vám bude nějaký produkt chybět. Protože jsou oleje dōTERRA vysoce koncentrované, 
používají se pouze v malém množství. Proto vám vydrží překvapivě dlouho. 

Udělejte něco pro svoje zdraví i mysl. Vytvořte si svůj dōTERRA účet a ponořte se do světa 
báječných voňavých novinek, které vás okouzlí. Nejen, že budete moci nakupovat naše 
produkty s 25% slevou, ale dozvíte se o všech voňavých novinkách jako první a zajistíte si 
místo na konzultačních setkáních přímo s Kateřinou Laiblovou nebo s Martou 
Hrubcovou. Ty vám ochotně poradí, které esenciální oleje jsou ty pravé pro vás i pro vaše 
nejbližší.  

Vytvořením účtu vám nevznikají žádné závazky, právě naopak. Vstupem do rodiny 
dōTERRA získáte možnosti čerpat velké množství benefitů a podporu našich konzultantů. 
Ti vám ochotně poradí a doporučí vhodné produkty na míru vašim potřebám. Po vytvoření 
účtu nejste povinni realizovat objednávky, zboží si objednáváte pouze, pokud vy chcete, 
nejste ničím vázáni.  

Vytvoření vlastního dōTERRA účtu podléhá administračnímu poplatku 24 EUR, jehož 
úhradou vstoupíte do světa dōTERRA. 

Anebo existuje ještě výhodnější způsob. Tím je zakoupení registračního balíčku, 
například Family Essential s tím nejdůležitějším pro váš domov, ten pořídíte již za 139 EUR. 
V případě zakoupení registračního balíčku zároveň odpadá nutnost platby administračního 
poplatku. Za své peníze tak získáte ty nejoblíbenější esenciální oleje s výraznou 
slevou. A navíc budete mít jedinečnou možnost vyzkoušete všechny základní oleje 
najednou. 
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Jak si vytvořit svůj dōTERRA účet 

1. Proklikněte se na tento formulář. 

 

2. Jako jazyk (preferred language) vyberte z nabídky "Slovenčina". 

3. Jako destinaci pro zasílání zboží (Where will your products be shipped?) vyberte Evropu 
(Europe). 

4. Jako zemi (Choose country) zvolte Českou republiku nebo jinak dle vašich preferencí.  

5. Klikněte na "Pokračovat". 

6. Zvolte si formu spolupráce Velkoobchodní zákazník, čímž získáváte 25% slevu na nákup 
zboží a další výhody - až 30% celkového nákupu zpět v produktových bodech a možnost 
získání produktu měsíce zdarma. Není vyžadován žádný měsíční závazek. Pokud ale 
budete zboží objednávat pravidelně, čekají vás příjemné benefity. 

https://www.mydoterra.com/Application/index.cfm


 

7. Dostáváte se na sekci "O vás", kde vyplníte své osobní a kontaktní údaje, dodací adresu 
a ověříte si ID sponzora, kde je uvedená Kateřina Laiblová s ID 4792727 nebo Marta 
Hrubcová s ID 4793287. Tím je zaručeno, že těmi, kdo se o vás budou starat, budeme 
právě my, Kateřina nebo Marta. Zároveň vám budeme dispozici také pro případné 
konzultace. Brzy se také spojíme ohledně možnosti osobního setkání, na které si s vámi v 
případě zájmu popovídáme o tom, jak produkty dōTERRA fungují a jak vám mohou pomoci. 
Výhodnou slevu na ně získáte dokončením svého dōTERRA účtu. Nezapomeňte 
zaškrtnout, že souhlasíte s Obchodními podmínkami. 

 

8. V tento moment se dostáváte ke své první objednávce. Zde si vyberete zakoupení 
registrační sady nebo se rozhodnete pouze pro registrační poplatek (se kterým si 
objednáváte i knihu o těch nejzákladnějších dōTERRA olejích. Jejím prostřednictvím se 



budete moci dozvědět důležité základní informace a vašemu vstoupení do světa 
aromaterapie tak už nebude nic bránit). 



 



 



9. Po vložení do košíku vyplníte fakturační údaje a způsob platby a můžete objednávku 
odeslat. Doporučujeme zvolit platbu kartou pro pohodlnější objednávání a v dalším kroku 
vyplnit údaje z platební karty. 

 

 

 

10. V posledním kroku se vás systém zeptá na nastavení vaší měsíční objednávky. Toto je 
nepovinný krok, ke kterému se můžete vrátit později v případě, že začnete objednávat 
pravidelně. Nic vás k tomu však nezavazuje.  

 

Tak, a je to! Vítejte v rodině esenciálních olejů dōTERRA! Rády společně s vámi vykročíme 
na cestu k vyrovnanější mysli a podpoře zdraví vás i vaší rodiny. 

Těšíme se na vás! 

Kateřina Laiblová a Marta Hrubcová 

 


