
DO’s DON’Ts

Beschrijf de producten met behulp van de 
productbeschrijvingen van dōTERRA.

Deel geen ziekteclaims.

Deel producttoepassingen die je kunt vinden  
op officiële websites van dōTERRA of op  
onze productinformatiepagina’s.

Gebruik geen woorden als “ziekte”, “aandoening”, 
“genezing”, “behandeling”, “herstel”, “chronisch”, enz.

Verwijs wel naar tijdelijke emoties (geeft de 
stemming een positieve boost, geeft hoop, 
vermindert de prikkelbaarheid, geeft energie, 
voelt optimistisch aan, vrolijkheid, geluk, brengt 
emoties in balans, kalmeert verhoogde emoties, 
kalmerend effect, troost, verzachtend, zuiverend 
voor de huid, bevordert een gevoel van vrije 
ademhaling, verkoelend, verkwikkend).

Verwijs niet naar een ziekte of aandoening, zoals 
kanker, diabetes, autisme, verkoudheid, griep, enz.

Gebruik cosmetische claims (reinigt, zuivert, 
vernieuwt, hydrateert, onthult een jonger 
uitziende huid, onthult een gezondere, jongere jij).

Verwijs niet naar ziektesymptomen zoals hoesten, 
niezen, koorts, enz.

Gebruik disclaimers waar dat wettelijk verplicht is. Raad een product niet aan als vervanging voor 
een geneesmiddel of een farmaceutisch product.

Raad een product niet aan om een therapie  
of medicijn te verbeteren.

Impliceer geen ziekteclaim door middel van foto’s  
of symbolen.

Deel geen inkomensclaims.

Deel geen onderzoek van derden.

Het CPTG™-proces betekend dat er geen toegevoegde vulstoffen, synthetische ingrediënten of 
schadelijke stoffen in onze essentiële oliën zitten die hun doeltreffendheid zouden verminderen. 

dōTERRA onderwerpt alle producten en verpakkingen aan een reeks testen om een lange en  
effectieve houdbaarheid te garanderen. Dit protocol verzekert werkzaamheid,  

zuiverheid en consistentie van batch tot batch.

Gids voor het delen van claims

Wellness Advocates kunnen goed gekeurde bedrijfsmaterialen en productbeschrijvingen 
promoten die te vinden zijn op de bedrijfspagina van dōTERRA.

Definities
• Cosmetische claims: Beweert dat een product reinigt, verfraait,  

de aantrekkelijkheid bevordert of het uiterlijk verandert.

• Ziekte/medicijnen/medische claims: Beweert dat een product een ziekte 
diagnosticeert, voorkomt, behandelt of geneest.

• Ziekte: Beschadiging van een orgaan, onderdeel, structuur of systeem  
van het lichaam op zo’n manier dat het niet goed functioneert.

Inzicht in de toegestane claims van dōTERRA helpt om de essentiële oliën veilig te houden voor 
toekomstige generaties.

Onaanvaardbare productclaims zijn verklaringen of afbeeldingen die impliceren of suggereren 
dat de producten van dōTERRA kunnen of moeten worden gebruikt om een diagnose te stellen, 
te behandelen, te genezen, kwalen of ziekten te voorkomen en/of om essentiële oliën  
te vergelijken met farmaceutische producten, online of in persoon. 

Niet reële inkomensclaims zijn verklaringen of beelden die specifieke of gegarandeerde 
inkomsten impliceren of direct beloven. 

© 2020 dōTERRA Europe Ltd. NL 040121 • Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, VK • (telefoon) +44-2033-180064 • (email) compliance@doterra.com



ONTOELAATBARE ZIEKTECLAIM CORRECTE Product CLAIMS (VOORBEELDEN)

Voorkomt, behandelt, geneest elke vorm van 
ziekte, aandoening, infectie, ziekte, chronische 
aandoening, enz.

Doe een paar druppels dōTERRA Lavender onder de voeten voor het naar 
bed gaan. dōTERRA ZenGest™ Voeg 1-2 druppels toe aan water of thee na 
een zware maaltijd. dōTERRA Tea Tree: wordt vaak gebruikt bij incidentele 
huidirritaties.

Bestrijdt verkoudheid en griep dōTERRA On Guard™ Protective Blend: Gebruik een natte schoonmaak 
doek en 1-2 druppels On Guard op de keuken en badkamer schoon te maken.

Verlicht slapeloosheid dōTERRA Lavender: Doe een paar druppels onder de voeten voor het naar 
bed gaan.

Vermindert hoofdpijn dōTERRA PastTense™ Relaxation Blend: Helpt gronden en emoties 
balanceren. Helpt stressgevoelens verminderen. Kalmerende effecten op 
zowel het lichaam, bevordert het gevoel van ontspanning en rust.

Kalmeert de pijn van artritis dōTERRA Deep Blue™: Wordt vaak gebruikt door sporters en mensen die 
veel trainen voor het kalmeren van de spieren en het ontspannen van het 
lichaam na intensieve activiteit. Probeer Deep Blue eens aan te brengen op 
je vingers, polsen, schouders en nek na een lange dag achter de computer.

Vermindert depressie en angst dōTERRA Align™ Centering Blend: Bevordert een gevoel van zelfacceptatie, 
vertrouwen en subtiliteit. dōTERRA Cheer™ Uplifting Blend: Bevordert een 
gevoel van optimisme, vrolijkheid en geluk. dōTERRA Balance™ Grounding 
Blend: Bevordert een gevoel van ontspanning in het hele lichaam. Kan 
gevoelens van angst verzachten. Een verleidelijke geur die rust, ontspanning 
en welzijn bevordert. dōTERRA Elevation™: Voor een positief humeur en 
meer vitaliteit. Bevordert een revitaliserende omgeving.

Tegen of bij oorinfecties dōTERRA Eucalyptus: Bevordert een gevoel van ontspanning en vermindert 
spanning.

Helpt bij ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Verbetert en behoudt een gefocust gevoel, biedt 
ondersteuning als je het lastig vindt om je aandacht ergens bij te houden en 
gefocust te blijven op één taak.

Behandelt cycstische acne dōTERRA Lavender: Vermindert huidimperfecties

Verlicht brandend maagzuur of reflux  
(zonder verdere uitleg)

dōTERRA ZenGest™: Voeg 1-2 druppels toe aan water of thee na een zware 
maaltijd.

Voor misselijkheid (zonder verdere uitleg) dōTERRA ZenGest™: Wrijf op de buik voor het vliegen of een lange autorit 
voor een kalmerend aroma. Voeg 1-2 druppels toe aan water of thee na een 
zware maaltijd.

Verlichting van constipatie  
(zonder verdere uitleg)

dōTERRA ZenGest™: Deze unieke mix bevat Gember, Venkel en Koriander 
essentiële oliën die helpen bij wagenziekte en buikklachten.

Verlicht pijn (zonder verdere uitleg) dōTERRA AromaTouch™: Rustgevende en ontspannende effecten. 
dōTERRA Deep Blue™: Wordt vaak gebruikt door sporters en mensen die 
veel trainen voor het kalmeren van de spieren en het ontspannen van het 
lichaam na intensieve activiteit.

Voor chronische vermoeidheid of slaperigheid 
overdag

dōTERRA Elevation™: Voor een positief humeur en meer vitaliteit. 
Energiegevend en verfrissend aroma indien op de huid aangebracht. 
Bevordert een revitaliserende omgeving.

Bestrijdt ziektekiemen, virussen, bacteriën of 
allergenen

dōTERRA Tea Tree: Staat bekend om z’n reinigende, huidverjongende 
effect. dōTERRA TerraShield™ Spray Outdoor Blend: Een effectieve barrière. 

Gids voor het delen van claims

© 2020 dōTERRA Europe Ltd. NL 040121  • Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, VK • (telefoon) +44-2033-180064 • (email) compliance@doterra.com


