
Разбирането на допустимите твърдения на dōTERRA допринася за поддържането на безопасността на 
етеричните масла за бъдещи поколения.

Недопустими твърдения за продуктите са изказвания или изображения, които намекват или предполагат, че 
продуктите на dōTERRA могат или следва да се използват за диагностика, третиране, лекуване, предотвратяване 
на неразположения или заболявания, и/или сравняват етеричните масла с фармацевтични продукти, онлайн 
или при лични срещи. 

Недопустими твърдения за доходите са изказвания или изображения, които намекват или директно обещават 
конкретни, или гарантирани доходи.

Ръководство за споделяне на твърденията

КАКВО ДА ПРАВИТЕ КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

Описвайте продуктите с помощта на Описанията на 
продукта на dōTERRA.

Не споделяйте твърдения за заболявания.

Споделяйте приложения на продуктите, които можете да 
намерите на официалните сайтове на dōTERRA или на 
нашите Информационни страници за продуктите.

Не използвайте думи като “заболяване”, “болест”, 
“лечение”, “лекарство”, “поправяне”, “хронично” и др.

Посочвайте временни емоции (подобрява настроението, 
дава надежда, намалява раздразнителността, дава 
енергия, чувство за оптимизъм, радост, щастие, 
балансира емоциите, смекчава силните емоции, 
успокояващо действие, успокоява, облекчава, почиства 
кожата, лесно дишане, охлаждане, придава сили.

Не споменавайте заболяване или болест, като рак, 
диабет, аутизъм, настинка, грип и др.

Използвайте козметични твърдения (почиства, 
пречиства, обновява, овлажнява, разкрива по-
младежка кожа, разкрива вашата по-здрава, по-млада 
версия).

Не споменавайте симптоми на заболявания, като 
кашлица, кихане, треска и др.

Използвайте освобождаване от отговорност, когато се 
изисква от закона.

Не препоръчвайте продукти като заместители на 
лекарство или фармацевтичен продукт.

Не препоръчвайте продукти за подсилване на терапия или 
лекарство.

Не намеквайте за твърдение за заболяване чрез изображения 
или символи.

Не споделяйте твърдения за доходи.

Не споделяйте проучвания на трети страни.

Процесът CPTG™ удостоверява, че в нашите етерични масла няма добавени пълнители, синтетични съставки или 
вредни замърсители, които биха понижили ефикасността им. dōTERRA прилага редица изпитвания за всички 
продукти и опаковки, за да гарантира дълъг и ефективен срок на годност. Този протокол осигурява потентност 

потентност, чистота и последователност на всяка партида. 

Уелнес консултантите могат да разпространяват одобрени от компанията материали и описания на 
продукти, представени на корпоративната страница на dōTERRA.

Определения
• Козметични твърдения: Твърдение, че даден продукт почиства, разкрасява, придава

привлекателност или променя външния вид.

• Твърдения за заболявания/лекарства/медицински твърдения: Твърдения, че даден
продукт се използва за диагностика, предотвратява, третира или лекува заболявания.

• Заболяване: Повреда на орган, част, структура или система на тялото по такъв начин,
че тя не функционира правилно.
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НЕДОПУСТИМО ТВЪРДЕНИЕ ЗА 
ЗАБОЛЯВАНЕ

УМЕСТНИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ПРОДУКТИ (ПРИМЕРИ)

Предотвратява, използва се за третиране, лекува 
какъвто и да било вид заболяване, болест, инфекция, 
хронично състояние и др.

Нанесете няколко капки лавандула на стъпалата преди лягане. dōTERRA ZenGest™ 
Добавете 1-2 капки към чаша вода или чай след обилно или тежко хранене. Чаено 
дърво: често се използва за случайни раздразненията по кожата.

Бори се с настинките и грипа dōTERRA On Guard™ бленд от етерични масла: С помощта на навлажнена във вода 
кърпа и 1 - 2 капки On Guard избършете повърхностите в кухнята и банята. 

Облекчава безсънието dōTERRA  лавандула: Нанесете няколко капки на стъпалата преди лягане.

Облекчава главоболието dōTERRA PastTense™ релаксиращ бленд: Подпомага заземяването и балансирани 
емоции. Допринася за облекчаване на стресиращи чувства. Успокояващо действие за 
тялото, подсилва усещането за отпускане и спокойствие.

Облекчава болката при артрит dōTERRA Deep Blue™: Той е широко използван от спортисти и спортни ентусиасти за 
отпускане на мускулите и тялото след физическа активност. След дълги часове пред 
компютъра втрийте бленда от етерична масла Deep Blue върху пръстите, китките, 
раменете и шията.

Намалява депресията и тревожността Центриращ бленд dōTERRA Align™: подсилва чувствата на обич към себе си, 
доверие и лекота. dōTERRA Cheer™ приповдигащ настроението бленд: Подсилва 
усещането за оптимизъм, радост и щастие. dōTERRA Balance™ заземяващ бленд: 
Насърчава усещането за релаксация на цялото тяло. Успокоява чувството на 
безпокойство. Привлекателен аромат, който подсилва спокойствието, отпускането и 
благосъстоянието. dōTERRA Elevation™: Повдига настроението и жизнеността. Създава 
ободряваща среда.

За ушни инфекции dōTERRA Евкалипт: Спомага за отпускането и намалява напрежението

Помага при ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Подобрява и поддържа фокусирането, подпомага усилията за 
проявяване на внимание и съсредоточаване върху задачите, бленд по време на учене.

Лекува кистозно акне dōTERRA Лавандула: намалява появата на кожни несъвършенства

Облекчава киселините в стомаха (без допълнително 
определение)

dōTERRA ZenGest™: Добавете 1-2 капки към чаша вода или чай след голямо 
количество тежки ястия.

При гадене (без допълнително определение) dōTERRA ZenGest™: Разтрийте върху стомаха преди да летите или предприемете 
пътуване за успокояващ аромат. Добавете 1-2 капки към чаша вода или чай след 
голямо количество тежки ястия.

Облекчава запек (без допълнително определение) dōTERRA ZenGest™: Този уникален бленд от етерични масла от джинджифил, див копър и 
кориандър действа против прилошаване при пътуване и стомашен дискомфорт.

Облекчава болката (без допълнително определение) dōTERRA AromaTouch™: Успокоява и отпуска. dōTERRA Deep Blue™: Той е широко 
използван от спортисти и спортни ентусиасти за отпускане на мускулите и тялото след 
физическа активност

За хронична умора или сънливост през деня dōTERRA Elevation™: Повдига настроението и жизнеността. Енергичен и освежаващ 
аромат при локално прилагане. Създава ободряваща среда.

Бори се с микроби, вируси, бактерии или алергени dōTERRA Чаено дърво: Известен със своя прочистващ и подмладяващ ефект върху 
кожата. dōTERRA TerraShield™ Спрей смес за открити пространства: Действа като 
ефективна бариера. 
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