
 

Regras e Termos:
• Ordem de inscrição: uma ordem de inscrição é o primeiro pedido feito por um novo Consultor de 

bem-estar ou cliente a retalho quando se inscrever, incluindo o pacote introdutório. 
• PV NÃO é igual ao custo da encomenda. Antes de concluir a ordem de inscrição, o novo Consultor de 

Bem-Estar ou o Cliente  a retalho deve verificar se o pedido é de 100 PV ou mais.
• As ordens de inscrição, uma vez efetuadas, não podem ser alteradas, ajustadas ou combinadas para se 

qualificarem para a promoção. 
• As encomendas de inscrição feitas fora do período de inscrição não contam como inscrições qualificadas 

para a promoção. Nenhuma exceção será feita. 
• Os pagamentos por Transferência Bancária devem ser recebidos até 5 de Maio de 2018, a fim de contar 

para a promoção. Nenhuma exceção será feita a este respeito.
• Reativações NÃO contam para esta promoção. Uma reativação é um indivíduo que se inscreveu 

anteriormente como Consultor do Bem-estar e gostaria de reativar sua conta. 
• Um kit de inscrição contará enquanto o kit tiver pelo menos 100 PV ou mais. 

Webinar Detalhes:
• Data/Hora do Webinar: A ser anunciada.
• O webinar somente disponível em inglês.
• Se você se qualificar para o seminário on-line exclusivo com o Dr. Hill, receberá um e-mail com um link 

exclusivo para o seminário on-line. Você não pode compartilhar este link. Se um indivíduo compartilhar o 
link e outro fizer login primeiro, o link será perdido e ninguém mais poderá visualizar o seminário on-line. 
Clicar no link antecipadamente não afetará o webinar.

• O webinar será pré-gravado, mas haverá uma sessão de perguntas e respostas com o Dr. Hill que não está 
gravado. Se você não puder assistir ao webinar ao vivo, perderá a parte de perguntas e respostas. 

Promoção de Inscrição 
Como ganhar:
1. Inscreva-se como um novo Consultor de Bem-Estar dōTERRA ou cliente de retalho e 
 faça um pedido de inscrição de 100 PV entre 1 a 30 de Abril de 2018.
2. AMBOS: Tanto o inscrito como quem inscreveu recebem 50 pontos de produto cada!

Bónus adicional para o registrador: 
Inscreva três ou mais pessoas entre 1 e 30 de Abril de 2018 e receba 50 pontos de produto por 
cada inscrito, conforme mencionado acima. MAIS acesso a um webinar exclusivo com o Dr. Hill.

Promoção de Inscrição 

Se achar que se qualificou para a promoção e não recebeu os produtos, ligue para os serviços de afiliados ou envie um e-mail curto para 
eupromotions@doterra.com até 10 de Maio de 2018. Excepções não serão feitas após essa data.


