Tutvustamisjuhend
Kui teate täpselt, mida võib dōTERRA kohta väita ja mida mitte, on eeterlike õlide kasutamine
tulevaste põlvede jaoks turvaline.
Ebatõesed väited toodete kohta on sellised isiklikult esitatud või internetis levitatavad
väited või kujutised, mis viitavad sellele, et dōTERRA toodetega saab diagnoosida, ravida
või ennetada terviseprobleeme ja haigusi või et neid tuleks selleks kasutada, ja/või milles
võrreldakse eeterlikke õlisid ravimitega.
Ebatõesed väited sissetuleku kohta on sellised väited või kujutised, mis annavad mõista või
lubavad otsesõnu, et inimene teenib garanteeritult konkreetse sissetuleku.

MIDA TULEB TEHA

MIDA EI TOHI TEHA

Kirjeldage tooteid dōTERRA tootekirjelduste abil.

Ärge väitke midagi haiguste kohta.

Jagage toodete kasutusvõimalusi dōTERRA
ametlikelt veebisaitidelt või toote infolehtedelt.

Ärge kasutage sõnu „haigus“, „tõbi“, „ravi“,
„ravima“, „tervendama“, „krooniline“ jms.

Viidake ajutistele tundeseisunditele (tõstab
tuju, annab lootust, vähendab ärrituvust, annab
energiat, tekitab optimismi, rõõmu, õnnetunnet,
tasakaalustab emotsioone, rahustab mäslevaid
tundeid, mõjub rahustavalt, lõõgastab, leevendab,
puhastab nahka, tagab kergema hingamise,
jahutab, virgutab).

Ärge viidake ühelegi haigusele ega seisundile,
nagu vähkkasvaja, diabeet, autism, külmetus,
gripp jne.

Viidake kosmeetilisele toimele (puhastab, taastab,
niisutab, muudab naha nooruslikumaks, muudab
väljanägemise tervemaks ja nooremaks).

Ärge viidake haigusesümptomitele, nagu köha,
aevastamine, palavik jne.

Kasutage seadusega nõutavatel juhtudel
vastutusest loobumise klauslit.

Ärge soovitage tarbida õlitoodet ravimi asemel.

Ärge soovitage tarbida õlitoodet teraapia või
ravimikuuri täienduseks.
Ärge väitke midagi ravitoime kohta ka kujutiste ja
sümbolitega.
Ärge väitke midagi sissetuleku kohta.
Ärge jagage kolmandate isikute tehtud
uurimistöid.
CPTG™ sertifitseerimisprotsess kinnitab, et meie eeterlikud õlid ei sisalda täiteaineid,
sünteetilisi koostisaineid ega kahjulikke saasteaineid, mis vähendaksid õlide tõhusust.
dōTERRA testib kõiki tooteid ja pakendeid põhjalikult, et tagada nende pikk kasutusiga
ja tõhus toime. Nii tagame püsiva tõhususe, puhtuse ja eri tootepartiide võrdväärsuse.

Heaolunõustaja võib levitada ettevõtte heakskiidetud materjale ja tootekirjeldusi,
mille leiab dōTERRA ametlikult lehelt.

Sõnaseletused
•

Väide kosmeetilise toime kohta: Väide, et toode puhastab, muudab
kaunimaks, suurendab atraktiivsust ja parandab väljanägemist.

•

Väide haiguse/ravimi/ravitoime kohta: Väide, et tootega saab
haigusi diagnoosida, ennetada või ravida.

•

Haigus: Elundi, kehaosa või elundisüsteemi kahjustus, mille tõttu ei
toimi organism enam korralikult.
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Tutvustamisjuhend
VÄÄR VÄIDE RAVITOIME KOHTA

TÕENE VÄIDE TOOTE KOHTA (NÄITEID)

Ennetab või ravib mis tahes haigust, tõbe,
nakkust, terviseseisundit või kroonilist seisundit.

Kandke enne uinumist paar tilka dōTERRA Lavendliõli jalataldadele.
dōTERRA ZenGest™ Pärast suurt või rammusat toidukorda võtke 1–2 tilka
koos vee või teega sisse. dōTERRA Teepuu: kasutatakse tihti aeg-ajalt
tekkiva nahaärrituse korral.

Võitleb külmetuse ja gripi vastu

OnGuard™-i kaitsev segu: tehke lapp vees märjaks ja tilgutage sellele ükskaks tilka On Guardi, et pühkida üle köögi- ja vannitoapinnad.

Leevendab unetust

dōTERRA Lavendel: kandke enne uinumist paar tilka jalataldadele.

Leevendab peavalu

dōTERRA PastTense™-i lõdvestav segu: aitab tundeid maandada ja
tasakaalustada. Aitab leevendada stressiga kaasnevaid tundeid. Toimib
rahustavalt, tekitab lõõgastus- ja tasakaalutunde.

Leevendab valulikku artriiti

doTERRA Deep Blue™: populaarne nii profi- kui ka harrastussportlaste seas,
et pärast kehalist pingutust lihaseid lõdvestada ja keha lõõgastada. Kui olete
istunud pikalt arvuti taga, hõõruge Deep Blue segu sõrmedele, randmetele,
õlgadele ja kaelale.

Vähendab depressiooni ja ärevust

dōTERRA Align™-i fokuseeriv segu: tekitab enesega rahulolu, eneseusku
ja mõnusat kulgemise tunnet. dōTERRA Cheer™-i meeliülendav segu:
soodustab optimistliku, rõõmsa ja elujaatava hoiaku teket. dōTERRA
Balance™-i maandav segu: suurendab kogu keha lõdvestust. Võib aidata
leevendada ärevustunnet. Lummav lõhn, mis soodustab rahunemist,
lõõgastumist ja heaolu. dōTERRA Elevation™: parandab tuju ja annab
elujõudu. Aitab luua virgutava õhustiku.

Kõrvapõletiku korral

dōTERRA Eukalüpt: aitab lõõgastuda ja vähendab pingeid.

Aitab ATH korral

dōTERRA InTune™: Aitab parandada ja hoida keskendumisvõimet neil, kel
on raske tähelepanu koondada ja ühe ülesande juures püsida. Õppimist
toetav segu.

Ravib tsüstilist aknet

dōTERRA Lavendel: vähendab nahaprobleemide esinemist

Leevendab kõrvetisi või seedimishäireid
(täpsustamata)

dōTERRA ZenGest™: Pärast suurt või rammusat toidukorda võtke sisse 1–2 tilka
koos vee või teega.

Aitab iivelduse korral (täpsustamata)

dōTERRA ZenGest™: Enne lennureisi või pikemat autosõitu hõõruge kõhule,
sest selle lõhn on rahustava toimega. Pärast suurt või rammusat toidukorda
võtke 1–2 tilka koos vee või teega sisse.

Leevendab kõhukinnisust (täpsustamata)

dōTERRA ZenGest™: See ainulaadne segu sisaldab ingveri, apteegitilli
ja koriandri eeterlikke õlisid, mis aitavad sõidu ajal tekkiva iivelduse ja
kõhuvaevuste korral.

Leevendab valu (täpsustamata)

dōTERRA AromaTouch™: Mõjub rahustavalt ja lõõgastavalt. doTERRA Deep
Blue™: Seda kasutavad palju nii profi- kui ka harrastussportlased, et pärast
kehalist pingutust lihaseid lõdvestada ja keha lõõgastada.

Kroonilise väsimuse või päevase uimasuse vastu

dōTERRA Elevation™: Parandab tuju ja annab elujõudu. Paikse kasutuse
korral virgutava ja värskendava aroomiga. Aitab luua virgutava õhustiku.

Võitleb pisikute, viiruste, bakterite ja
allergeenidega

dōTERRA Teepuu: Tuntud nahka puhastava ja noorendava toime
poolest. dōTERRA TerraShield™-i aerosool putukatõrjeks: toimib tõhusa
kaitsebarjäärina.
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