
Správné pochopení přípustných tvrzení dōTERRA pomáhá zachovávat esenciální 
oleje i pro budoucí generace.

Nepřípustná tvrzení o produktech jsou tvrzení nebo obrázky, jež naznačují nebo 
vyvolávají dojem, že produkty dōTERRA mohou nebo by měly být používány 
k diagnóze, léčbě či předcházení chorob nebo onemocnění a/nebo srovnávají 
esenciální oleje s léčivými přípravky, ať už sdělování probíhá on-line, nebo osobně. 

Nepřípustná tvrzení o příjmu jsou tvrzení nebo obrázky, jež naznačují nebo přímo 
slibují konkrétní nebo zaručený příjem. 

Příručka pro sdílení tvrzení

CO DĚLAT CO NEDĚLAT

Produkty popisujte pomocí popisů produktů 
dōTERRA.

Nesdílejte tvrzení týkající se onemocnění.

Sdílejte způsoby využití produktů, které najdete 
na oficiálních stránkách dōTERRA nebo na našich 
stránkách s informacemi o produktech.

Nepoužívejte slova, jako je „onemocnění“, 
„choroba“, „uzdravení“, „léčit“, „napravit“, 
„chronický“ apod.

Zmiňujte dočasné emoce (pozvedá náladu, dává 
naději, snižuje podrážděnost, povzbuzující, pocity 
optimismu, radostnost, štěstí, vyrovnává emoce, 
uklidňuje zjitřené emoce, zklidňující účinek, 
utěšuje, zklidňující, očišťuje pokožku, snadné 
dýchání, ochlazující, osvěžující).

Nezmiňujte žádné onemocnění ani chorobu, 
jako je rakovina, diabetes, autismus, nachlazení, 
chřipka atd.

Používejte kosmetická tvrzení (čistí, očišťuje, 
obnovuje, zvlhčuje, odhaluje mladistvěji vyhlížející 
pleť, odhaluje vaše zdravější a mladší já).

Nezmiňujte příznaky onemocnění, jako je kašel, 
kýchání, horečka apod.

Vyžaduje-li to zákon, používejte prohlášení 
o vyloučení odpovědnosti.

Nedoporučujte žádné produkty jako náhražku 
léku nebo léčivého přípravku.

Nedoporučujte žádné produkty ke zlepšení léčby 
nebo léku.

Nenaznačujte žádná tvrzení týkající se onemocnění 
prostřednictvím obrázků nebo symbolů.

Nesdílejte tvrzení týkající se příjmu.

Nesdílejte výzkum třetích stran.

Proces CPTG™ stvrzuje, že v našich esenciálních olejích nejsou žádná přidaná plniva, syntetické složky 
ani škodlivé kontaminanty, které by snížily jejich účinnost. Společnost dōTERRA podrobuje všechny 

produkty a balení celé řadě testů, aby zajistila jejich dlouhodobou a účinnou trvanlivost.  
Tento protokol zajišťuje účinnost, čistotu a konzistenci každé šarže.

Produktoví poradci mohou propagovat schválené firemní materiály a popisy produktů, které lze 
najít na firemních stránkách společnosti dōTERRA’s corporate page

Definice
• Kosmetická tvrzení: Tvrzení, že produkt čistí, zkrášluje, podporuje

přitažlivost nebo mění vzhled.

• Tvrzení týkající se onemocnění/léků/medicíny: Tvrzení, že produkt
diagnostikuje, léčí nebo uzdravuje onemocnění či jim předchází.

• Onemocnění: Poškození orgánu, části, struktury nebo systému těla
takovým způsobem, že nefunguje správně.
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NEPŘÍPUSTNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ 
SE ONEMOCNĚNÍ

SPRÁVNÁ TVRZENÍ O VÝROBCÍCH (PŘÍKLADY)

Léčí či uzdravuje jakoukoli nemoc, onemocnění, 
infekci, chorobu, chronické onemocnění nebo jim 
předchází apod.

Naneste před spaním pár kapek dōTERRA Levandule na chodidla. 
dōTERRA ZenGest™ Přidejte 1–2 kapky do vody nebo čaje po příliš velkém 
nebo těžkém jídle. dōTERRA Čajovník: Často se používá při občasném 
podráždění pokožky.

Bojuje proti nachlazení a chřipce Ochranná směs dōTERRA On Guard™: Na navlhčenou utěrku kápněte 1–2 
kapky On Guard a otřete s ní povrchy v kuchyni a koupelně. 

Zmírňuje nespavost dōTERRA Levandule: Naneste před spaním pár kapek na chodidla.

Ulevuje od bolesti hlavy Relaxační směs dōTERRA PastTense™: Pomáhá k uzemnění a vyrovnání 
emocí. Pomáhá zmírnit stresující pocity. Zklidňující účinky na organismus, 
podporuje pocity relaxace a klidu.

Zklidňuje artritické bolesti dōTERRA Deep Blue™: Rádi ji používají sportovci a nadšenci pro nejrůznější 
druhy cvičení ke zklidnění svalů a uvolnění těla po namáhavé fyzické 
aktivitě. Po dlouhých hodinách u počítače si zkuste vetřít esenciální olej 
Deep Blue do prstů, zápěstí, ramen a šíje.

Snižuje depresi a úzkost Směs vnitřního středu dōTERRA Align™: Podporuje pocity sebepřijetí, 
důvěry a přizpůsobivosti. Povznášející směs dōTERRA Cheer™: Podporuje 
pocity optimismu, radosti a štěstí. Uzemňující směs dōTERRA Balance™: 
Zesiluje pocit uvolnění celého těla. Může pomoci zmírnit pocity úzkosti. 
Lákavá vůně, která podporuje klid, relaxaci a duševní i tělesnou pohodu. 
dōTERRA Elevation™: Zlepšuje náladu a zvyšuje vitalitu. Podporuje 
prostředí probouzející životní elán.

Na ušní infekci dōTERRA Eukalyptus: Podporuje pocity uvolnění a zmírňuje napětí.

Pomáhá s ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Zlepšuje a udržuje soustředěnost, podporuje úsilí osob 
se zhoršenou koncentrací a setrvání u úkolů v době studia.

Léčí cystické akné dōTERRA Levandule: Upravuje nedokonalosti pleti.

Zbavuje pálení žáhy nebo hyperchlorhydrie 
(bez dalšího upřesnění

dōTERRA ZenGest™: Přidejte 1–2 kapky do vody nebo čaje po příliš velkém 
nebo těžkém jídle.

Pro případ nevolnosti (bez dalšího upřesnění) dōTERRA ZenGest™: Před použitím letecké či silniční dopravy vetřete do 
pokožky břicha pro zklidňující vůni. Přidejte 1–2 kapky do vody nebo čaje po 
příliš velkém nebo těžkém jídle.

Zbavuje zácpy (bez dalšího upřesnění) dōTERRA ZenGest™: Tato jedinečná směs obsahuje esenciální oleje 
ze zázvoru, fenyklu a koriandru a je blahodárná při cestovní nevolnosti 
a žaludečních potížích.

Zmírňuje bolest (bez dalšího upřesnění) dōTERRA AromaTouch™: Blahodárné a relaxační účinky. dōTERRA Deep 
Blue™: Rádi ji používají sportovci a nadšenci pro nejrůznější druhy cvičení ke 
zklidnění svalů a uvolnění těla po namáhavé fyzické aktivitě.

Při chronické únavě či ospalosti ve dne dōTERRA Elevation™: Zlepšuje náladu a zvyšuje vitalitu. Povzbuzující 
a osvěžující vůně při nanesení na pokožku. Podporuje prostředí probouzející 
životní elán.

Bojuje proti bakteriím, virům či alergenům dōTERRA Čajovník: Je vyhlášená pro své čisticí a omlazující účinky na 
pokožku. Směs do přírody dōTERRA TerraShield™: Působí jako účinná 
bariéra. 

Příručka pro sdílení tvrzení
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