JEŚLI DOPIERO ROZWAŻASZ
KORZYSTANIE Z OLEJKÓW...
Na początek mogą Cię zainteresować linki, pod którymi poznasz produkt.
A szczegółowe informacje, jak działa doTERRA i jak kupować swoje olejki,
na następnej stronie tego pdfa:
www.magdalenagolda.com/olejki
www.facebook.com/sprawyeteryczne
www.instagram.com/sprawyeteryczne
www.facebook.com/groups/sprawyeteryczne
https://www.doterra.com/ME/pl_ME ««««« to europejska oficjalna strona
doTERRA, ale to nie jest sklep (na następnej stronie, jak kupować)

JEŚLI CHCESZ
WYPRÓBOWAĆ OLEJKI NA SOBIE...
Olejki działają wtedy, kiedy się ich używa ;)
Dlatego najlepiej wypróbować je na sobie.
Chętnie dzielę się olejkami z osobami, które
chcą je poznawać właśnie ze mną. Jeśli w
Twoim życiu jest miejsce na wprowadzenie
naturalnych rozwiązań, daj mi znać, czego
potrzebujesz, a ja pomogę Ci wybrać na to
olejek / olejki. W postaci minipróbek prześlę
Ci np. paczkomatem. Za próbki nic nie
płacisz. Poproszę Cię jedynie o zwrot kosztu
przesyłki.
Wypełnij ten formularz, żeby otrzymać ode
mnie próbki:
« https://forms.gle/RYFN7VnqZqLcdn2J6 «

KUPOWANIE SWOICH OLEJKÓW:
1. OPCJA DROŻSZA – ZAKUPY DETALICZNE
Zakupy detaliczne możesz zrobić wyłącznie przez konto osoby, która ma
swoje konto i udostępni Ci taką możliwość. Firma działa wyłącznie przez sieć
Wellness Advocate i nie ma oficjalnego sklepu. Jeśli coś takiego widzisz w
internecie, to znaczy, że ktoś łamie zasady współpracy z doTERRA. W takim
miejscu z pewnością nie otrzymasz olejkowej edukacji i zapłacisz najwyższą
możliwą kwotę. Nie ma pewności, czy otrzymasz oryginalne produkty.
Znacznie bezpieczniejszą i korzystniejszą opcją jest kupowanie olejków
prosto od producenta, z dostawą pod swoje drzwi.

2. OPCJA: KORZYSTNIEJSZA!
ZAŁOŻENIE KONTA
Dlaczego warto założyć konto?
Gdy zakładasz konto, wszystkie zakupy

Kliknij Join & Save, kiedy
chcesz założyć konto.

robisz od tej pory wyłącznie po cenach
hurtowych, czyli -25% na wszystko.
Założenie konta nie obliguje Cię do niczego.
Żadnych zobowiązań po rejestracji.
Możesz, ale nie musisz, dołączyć do
programu lojalnościowego (LRP), i wtedy za
zakupy naliczają Ci się punkty, które
możesz wykorzystać na następne zakupy
(również za koszt przesyłki jest zwrot w
punktach).

Konto możesz też założyć
samodzielnie przez mój link:
mydoterra.com/magdalenagolda
Potrzebne Ci też będzie moje ID:
10237815

Jak założyć konto? Możesz poprosić o to mnie, będę potrzebować Twoje
imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i telefon. Ustawię hasło, które
potem sobie zmienisz. REKOMENDUJĘ to rozwiązanie, ponieważ znam
aktualne promocje i mogę podpowiedzieć, jak otrzymać różne gratisy. Mam
też "sekretne linki", dzięki którym możesz otrzymać dodatkowe prezenty.

Dodatkowe opcje: Po przystąpieniu do programu możesz robić zakupy
co miesiąc, żeby gromadzić zniżki. To może być cokolwiek, choćby jeden
olejek za parę euro. Ten program możesz wyłączyć w każdej chwili.
Po prostu przestajesz wtedy gromadzić zniżki i korzyści.
Mając konto, możesz też zarejestrować się jako osoba pracująca w
doTERRA (WA, ja mam takie konto). To osobny temat.
Ale daję znać, że jest taka opcja. Mając konto WA, nie musisz
decydować się na współpracę z firmą, ale możesz. Jeśli masz
dotychczasową pracę polegającą na kontakcie z ludźmi, możesz
dzielić się z nimi olejkami i czerpać korzyści finansowe dla siebie, np.
mieć prowizję i swoje olejki za darmo. Jeśli interesuje Cię taka forma,
daj mi znać, opowiem Ci więcej.
Zakładanie konta z zestawem rejestracyjnym lub opłatą: Przy
założeniu konta możesz albo opłacić opłatę startową 24,5 euro i
skompletować swój zestaw startowy już w cenie -25%, albo nie ponosić
opłaty startowej i kupić jeden z zestawów rejestracyjnych. Same olejki
cenowo też o wiele korzystniej wychodzą w zestawach.
Najpopularniejsze zestawy:

FAMILY ESSENTIAL
152 euro
10 olejków x 5 ml
katalog doTERRA

To jest 10 różnych bardzo wartościowych olejków: odświeżający
Lemon, bakteriobójcze Oregano, mieszanka olejków On Guard na
odporność, mieszanka Air na oddychanie, katar, alergie,

Lavender (Królowa Olejków) na wszystko ;) Peppermint na ból głowy,
ochłodę i nie tylko, mieszanka olejków ZenGest na sprawy żołądkowe,
Frankincense (Król Olejków, kadzidłowiec), na wszystko, przede
wszystkim na skórę, do medytacji, wyciszenia, Melaleuca (czyli Tea Tree,
drzewko herbaciane) na skórę, grzybicę, łupież, odświeża powietrze, na
pryszcze, opryszczkę, mnóstwo zastosowań i Deep Blue na ból, na
mięśnie, stawy, bóle wzrostowe, po treningu, na przeciążenia.
Kolejny warty uwagi zestaw to:

HOME ESSENTIALS
a w nim jest 10 olejków o pojemności 15 ml (oprócz Deep Blue 5 ml) oraz
dyfuzor Petal.
Zwróć uwagę, że tutaj olejków jest 3x tyle niż w zestawie powyższym, bo
15 ml, a cena jest niecałe 2 x wyższa.
Jest to najczęściej i najchętniej wybierany zestaw przez rodziny. Cenowo
wychodzi najkorzystniej w przeliczeniu na każdą buteleczkę olejku,
a dyfuzor w ogóle wychodzi w tym zestawie gratis. Polecam go również,
jeśli z góry wiesz, że będziesz dzielić się olejkami z bliskimi.

HOME ESSENTIAL
300 euro
10 olejków x 15 ml
dyfuzor Petal
katalog doTERRA

ZESTAW TOGETHER exclusiv!
a w nim 12 olejków o pojemności 15 ml (oprócz Motivate 5 ml) oraz piękny
szklany dyfuzor Laluz. To zestaw szczególnie polecany do gabinetów
lekarskich i terapeutycznych, salonów beauty i wellness itd.

TOGETHER
347,25 euro
12 olejków
dyfuzor Laluz
drewniana skrzynka
na olejki
katalog doTERRA

To jeszcze nie wszystkie zestawy, z którymi możesz założyć konto.

«««« Pełna lista zestawów startowych TUTAJ. ««««
Pamiętaj też, że możesz spersonalizować swój zestaw. Pomogę Ci z tym.

PRZESYŁKI Z DOTERRA – JAK TO DZIAŁA?
Przesyłka kosztuje zawsze 8,61 euro i jest zwracana na konto klienckie w
postaci punktów. Z pierwszego zamówienia rejestracyjnego to jest
7 punktów. Z kolejnych 3,5 punktu od każdej przesyłki, jeśli robisz
zamówienia standardowe albo 7 punktów, gdy robisz zamówienia
lojalnościowe.
Dostawa zawsze jest kurierem DPD na adres domowy. Od jakiegoś czasu
doTERRA ma swój magazyn w Polsce, więc olejki przychodzą w 2-3 dni od
zaksięgowania opłaty. Dzień wcześniej dostajesz maila z doTERRA i wiesz,
kiedy się spodziewać. Dodatkowo DPD też wysyła
i maila, i SMS-a. Paczki są superbezpiecznie zapakowane.

JAK PŁACIĆ ZA OLEJKI?

Płatności są w walucie euro, ale to żaden problem, ponieważ możesz płacić
na 3 sposoby:
przelewem
kartą kredytową
PayPalem.
Jeśli zlecisz mi założenie swojego konta, zaznaczę opcję płatności
przelewem. Wszystkie dane przyjdą do Ciebie na maila z poczty doTERRA.
Opłać swoje zamówienie rejestracyjne zgodnie z opisem, który tam
otrzymasz.
Przy następnych zakupach, będziesz już korzystać ze swojego konta
klienta. Po zalogowaniu się do swojego sklepu przez login i hasło, będziesz
mieć możliwość robić zakupy w dowolnym momencie. I za każdym razem
masz możliwość wyboru tych 3 opcji płatności.
Jeśli masz konto w walucie euro, polecam korzystać z niego.
Jeśli masz konto złotówkowe, żaden problem, płacisz w złotówkach, a
Twój bank przeliczy Cię po swoim kursie. Wtedy w aplikacji bankowej
lub na stronie wybierasz "przelew walutowy" albo "przelew
zagraniczny".
Jeśli masz PayPal, zapłać wygodnie PayPalem.
Wszystkie płatności wymagają Twojej autoryzacji, więc nic nie będzie
pobrane z Twojego konta bez Twojej zgody. W razie jakichkolwiek
problemów z płatnością, sprawdź rozwiązania TUTAJ lub zadzwoń na
polską infolinię: +48 223074531, czynna w godz.: 14.00– 22.00,
polska@doterra.com

CO PO ZAŁOŻENIU SWOJEGO KONTA,
GDY JUŻ MASZ SWOJE OLEJKI?

Jeśli rejestrujesz się ze mną, to wtedy ja dbam o Ciebie:
dostarczam wiedzy i inspiracji, jak korzystać z olejków
raz na jakiś czas robię Ci próbki nowych olejków
zapraszam Cię na darmowe konsultacje wellness i aromaterapii
podpowiadam, jak przejść na naturalne rozwiązania w każdej
dziedzinie życia: zdrowiu fizycznym i psychicznym, rozwoju
duchowym, pielęgnacji i urodzie, sprzątaniu, diecie itd.
zapraszam Cię do mojej zamkniętej grupy na FB Łączą Nas Sprawy
Eteryczne, na której są wyłącznie osoby korzystające z olejków,
uczysz się od nich i ode mnie
co miesiąc otrzymujesz ode mnie pachnący aromaletter, a w nim
dodatkową porcję wiedzy i inspiracji, wyjątkowe zaproszenia na
wydarzenia tylko dla osób z kontem, inspiracje, podpowiedzi, jak
tworzyć swoje mieszanki, aktualne informacje o najlepszych
promocjach i dużo, dużo więcej.

W RAZIE PYTAŃ DZWOŃ LUB PISZ
Magdalena Gołda | Sprawy Eteryczne
507 058 565 | sprawyeteryczne@gmail.com
www.magdalenagolda.com/olejki
instagram.com/sprawyeteryczne
POLEĆ MNIE BLISKIM I ZNAJOMYM, DZIĘKUJĘ.

