Vejledning om at dele påstande
Det er vigtigt at forstå dōTERRAs tilladte påstande, for at hjælpe med at holde æteriske olier sikre for
fremtidige generationer.
Ikke-tilladte påstande om produkter er udsagn eller billeder, der antyder eller påstår, at dōTERRAs
produkter kan eller bør bruges til at diagnosticere, behandle, helbrede, forhindre lidelser eller
sygdomme og/eller sammenligne æteriske olier med lægemidler, online eller personligt.
Ikke-tilladte påstande om indtægt er udsagn eller billeder, der angiver eller giver direkte løfter om
specifik eller garanteret indkomst.

GØR

GØR IKKE

Beskriv produkter ved hjælp af
dōTERRAs produktbeskrivelser.

Del ikke påstande om sygdomme.

Del produktbrug, som findes på dōTERRAs officielle
websteder eller på vores produktinformationssider.

Brug ikke ord som f.eks. “sygdom”, “lidelser”,
“kur”, “behandling”, “reparation”, “kronisk” osv.

Henvis til midlertidige følelser (løfter humør, giver
håb, reducerer irritabilitet, energigivende, følelser
af optimisme, munterhed, lykke, afbalancerer
følelser, beroliger forhøjede følelser, beroligende
effekt, komfort, afslappende, rensende for huden,
letter vejrtrækning, afkølende, forfriskende .

Henvis ikke til sygdomme eller lidelser såsom
kræft, diabetes, autisme, forkølelse, influenza osv.

Brug kosmetiske påstande (renser, rengør, fornyer,
fugter, afslører yngre-lignende hud, viser en
sundere, yngre dig).

Henvis ikke til symptomer på sygdom såsom
hoste, nysen, feber osv.

Brug ansvarsfraskrivelser, hvor det kræves af
loven.

Anbefal ikke et produkt som erstatning for
medicin eller et lægemiddel.
Anbefal ikke et produkt til forbedring af en terapi
eller et lægemiddel.
Anfør ikke sygdomspåstande gennem billeder
eller symboler.
Del ikke påstande om indtægter.
Del ikke tredjepartsundersøgelser.

CPTG™-processen garanterer, at der ikke er tilføjet fyldstoffer, syntetiske ingredienser eller skadelige
forurenende stoffer i vores æteriske olier, som ville reducere deres effektivitet. dōTERRA udfører
adskillige tests på alle produkter og al emballage for at sikre en lang og effektiv holdbarhed.
Denne protokol sikrer, at alle partier lever op til vores krav om styrke, renhed og konsistens.

Wellness Konsulenter kan promovere godkendte virksomhedsmaterialer og produktbeskrivelser,
der findes på dōTERRAs virksomhedsside.

Definitioner
•

Påstande om kosmetik: Påstande om, at et produkt renser,
forskønner, fremmer tiltrækningskraft eller ændrer udseendet.

•

Påstande om sygdom/lægemiddel/medicin: Påstande om, at
et produkt diagnosticerer, forhindrer, behandler eller helbreder
sygdomme.

•

Sygdom: Skade på et organ, kropsdel, struktur eller system i
kroppen på en sådan måde, at det ikke fungerer korrekt.
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Vejledning om at dele påstande
UACCEPTABLE PÅSTANDE OM SYGDOM

KORREKTE PÅSTANDE om produkt (EKSEMPLER)

Forebygger, behandler, kurerer enhver form for
sygdom, lidelse, infektion, svækkelse, kronisk
tilstand osv.

Påfør et par dråber dōTERRA Lavendel på fodsålerne ved sengetid.
dōTERRA ZenGest™ Tilføj 1-2 dråber til vand eller te efter store eller tunge
måltider. dōTERRA Tea Tree: bruges ofte på lejlighedsvise hudirritationer.

Bekæmper forkølelse og influenza

dōTERRA OnGuard™ Beskyttende Blanding: Brug en våd klud og 1 - 2
dråber On Guard til at tørre køkken- og badeværelsesoverflader af.

Hjælper mod søvnløshed

dōTERRA Lavendel: Påfør et par dråber på fodsålerne ved sengetid.

Lindrer hovedpine

dōTERRA PastTense™ Afslappende blanding: Hjælper med at fremme
følelsen af jordforbindelse og balancerede følelser. Hjælper med at lette
stressede følelser. Beroligende effekt på kroppen og fremmer følelser af
afslapning og ro.

Lindrer gigtsmerter

dōTERRA Deep Blue™: Den er meget brugt blandt atleter og
sportsentusiaster til at berolige muskler og afslappe kroppen efter
anstrengende aktiviteter. Når du har siddet ved computeren i mange timer,
så gnid den æteriske olieblanding Deep Blue på dine fingre, håndled,
skuldre og i nakken.

Reducerer depression og angst

dōTERRA Align™ Centrerende blanding: fremmer følelsen af at acceptere
sig selv, tillid og være klar til ændringer. dōTERRA Cheer™ Opløftende
blanding: Fremmer følelser af optimisme, munterhed og lykke. dōTERRA
Balance™ Jordforbindende blanding: Fremmer en følelse af afslapning i
hele kroppen. Kan hjælpe med at lette følelser. En dejlig duftder fremmer
ro, afslapning og velvære. dōTERRA Elevation™: Løfter humøret og øger
vitaliteten. Fremmer et genopfriskende miljø.

Til øreinfektioner

dōTERRA Eukalyptus: Fremmer følelser af afslapning og letter spændinger

Hjælper med ADD/ADHD

dōTERRA InTune™: Forbedrer og opretholder en følelse af fokus, øger
indsats fra personer, der har svært ved at være opmærksomme og støtter
bestræbelser på at være opmærksomme og blive på opgaven.

Behandler cystisk acne

dōTERRA Lavendel: Reducerer forekomsten af hudfejl.

Lindrer halsbrand eller fordøjelsesbesvær
(uden yderligere forklaring)

dōTERRA ZenGest™: Tilføj 1-2 dråber til vand eller te efter store eller tunge
måltider.

For kvalme (uden yderligere forklaring)

dōTERRA ZenGest™: Gnid på maven inden du skal flyve eller ud at køre i
lang tid, for en beroligende aroma. Tilføj 1-2 dråber til vand eller te efter
store eller tunge måltider.

Lindrer forstoppelse
(uden yderligere forklaring)

dōTERRA ZenGest™: Denne unikke blanding af de æteriske olier ingefær,
fennikel og korianderfrø er gavnlig mod transportsyge og ubehag i maven.

Lindrer smerter (uden yderligere forklaring)

dōTERRA AromaTouch™: Beroligende og afslappende effekt. dōTERRA
Deep Blue™: Den er meget brugt blandt atleter og sportsentusiaster til at
berolige muskler og afslappe kroppen efter anstrengende aktiviteter.

For kronisk træthed eller døsighed om dagen

dōTERRA Elevation™: Løfter humøret og øger vitaliteten. Energigivende og
forfriskende aroma, når påført udvortes. Fremmer et revitaliserende miljø.

Bekæmper bakterier, vira, smitstoffer eller
allergener

dōTERRA Tea Tree: Kendt for sin rensende og foryngende virkning på
huden. dōTERRA TerraShield™ Udendørs Blanding som spray: Fungerer
som en effektiv barriere.
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