
Instrukcja rejestracji do firmy doTerra na stronie: 

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

1. Wybierz Europe jak wyżej na obrazku 

 
 

2. Wybierz Other 

 

3. Ponownie wybierz Other. 

 

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


4. Wybierz Europe 

 
 

5. W Choose Country wybierz Poland i naciśnij klawisz Continue 

 
 

6. Zaznacz Wellness Advocate i naciśnij żółty klawisz Continue 

 

 



7. Uzupełnij dane: Personal Information, zaznacz okienko Shipping Address 

WAŻNE: nie używamy polskich znaków 

W miejscu zaznaczonym rączką należy wpisad numer osoby wprowadzającej do doTerra:  *Enroller ID 

Ustaw hasło składające się z minimum 8 znaków, (konieczna duża litera i cyfra). 

Następnie ponownie wpisz hasło w drugim polu 

Zaznacz krateczkę  (One Aplikation Term and Conditions) zgody na akceptacje regulaminu i naciśnij żółty 

klawisz Continue 

 

 



8. Wybieramy zestaw na przykład:  

Family Essentials Kit with Smart & Sassy Enrollment Kit (English - Euro) 

 

 

 

Zaznaczamy krateczkę Bill to: 

Następnie wybieramy Credit Card dla karty płatniczej (nie jest potrzebna karta kredytowa) lub Bank 

Wire dla przelewu bankowego. 

Następnie naciskamy żółty klawisz PROCESS ORDER NOW & CONTINUE 

 

System może poprosid Ciebie o sprawdzenie zamówienia: Click VIEW TOTALS before checking out 

Naciśnij żółty klawisz VIEW TOTAL, a następnie duży żółty klawisz PROCESS Order NOW & CONTINUE 



 

9. Otrzymasz potwierdzenie poprawnej rejestracji z podsumowaniem zamówienia. 

W poniższym przykładzie jest potwierdzenie zakupu rejestracji za 20 Euro. 

 



 

10. Na ciemnym fioletowym pasku widnieje zapytanie:  

Czy jesteś gotowy, aby zacząć zdobywać DARMOWE punkty z produktów, zakładając miesięczne 

zamówienie? 

Jeśli chcesz zbierać punkty, które będą zamieniane na olejki należy zaakceptować żółtym klawiszem 

YES,LET . Wówczas otworzy się strona w której ustawia się automatyczną wysyłkę zamówienia.  

W kalendarzu należy zaznaczyć liczbę 15, ponieważ tylko 15 dnia każdego miesiąca automatycznie zostanie 

wysłane zamówienie. Zamówienie można korygować do 24 godzin przed wysyłką czyli do 14 –go dnia 

miesiąca.  

 

 

 

11. Na kolejnej karcie na której ustawiasz LRP w polu: Enter Additional item # or product name wpisz 

intro 

 



 

 

Pojawi się możliwość wyboru i wybierz Intro Essential Oil Kits - 10 Kit Pack 

 

 

Zatwierdź.  

System poprosi jeszcze raz o dane karty płatniczej i po Twojej akceptacji zamówienie będzie złożone i LRP 

ustawiony.  



 

Pamiętaj, że do 14 każdego miesiąca masz czas, żeby dokonać zmian zamówienia w ustawionym LRP. 

Będziemy o tym przypominać sms-em. 

Zamówienie LRP możesz wyłączyć wysyłając maila z taką prośbą na adres:   polska@doterra.com 

mailto:polska@doterra.com

