Opas tuoteväitteiden esittämiseen
Näiden dōTERRAn tuoteväitteitä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa
eteeristen öljyjen turvassa pysyminen tuleville sukupolville.
Kielletty tuoteväite tarkoittaa verkossa tai muuten esitettyä lausuntoa tai
mielikuvaa, jossa väitetään tai vihjataan, että dōTERRAn tuotteita voidaan tai
pitäisi käyttää vaivojen tai sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen, parantamiseen
tai ennaltaehkäisyyn, ja/tai jossa eteerisiä öljyjä verrataan lääkkeisiin.
Kielletty tuloväite tarkoittaa lausuntoa tai mielikuvaa, jossa vihjataan tai suoraan
luvataan tietty tai taattu tulotaso.

KYLLÄ

EI

Kuvaile tuotteita dōTERRAn tuotekuvauksia
käyttäen.

Älä jaa sairauksiin liittyviä väitteitä.

Jaa tuotteiden käyttötapoja, jotka löytyvät
dōTERRAn virallisilta verkkosivuilta tai
tuotetietosivuiltamme.

Älä käytä sanoja kuten “sairaus”, “tauti”,
“parantaa”, “hoitaa”, “korjata”, “krooninen” jne.

Viittaa väliaikaisiin tuntemuksiin (kohottaa
mielialaa, antaa toivoa, vähentää ärtyneisyyttä,
energisoiva, herättää optimistisia tuntemuksia,
iloisuus, onnellisuus, tasapainottaa tunteita,
tasoittaa tunnehuippuja, rauhoittava vaikutus,
lohduttaa, tyynnyttää, ihoa puhdistava, helppo
hengittää, viilentävä, virkistävä).

Älä käytä viittauksia mihinkään sairauteen tai
tautiin, kuten syöpään, diabetekseen, autismiin,
nuhaan, flunssaan, jne.

Käytä kosmeettisia väitteitä (puhdistaa, uudistaa,
kosteuttaa, tekee ihosta nuorekkaamman
näköisen, tuo esiin terveemmän, nuoremman
version itsestäsi).

Älä viittaa taudin oireisiin, kuten yskimiseen,
aivasteluun, kuumeeseen jne.

Käytä vastuuvapauslausekkeita, kun laki sitä
edellyttää.

Älä suosittele tuotetta lääkkeen tai farmaseuttisen
tuotteen korvikkeeksi.
Älä suosittele tuotetta tehostamaan hoitoa tai
lääkettä.
Älä käytä kuvia tai symboleja, joiden voidaan
käsittää sisältävän sairauksiin liittyviä väitteitä.
Älä jaa tuloväitteitä.
Älä jaa ulkopuolisten tahojen tutkimuksia.

CPTG™-sertifiointi takaa, ettei eteerisissä öljyissämme ole täyteaineita, synteettisiä ainesosia
tai haitallisia epäpuhtauksia, jotka vähentäisivät niiden tehoa. Kaikki dōTERRA-tuotteet
ja -pakkaukset testataan huolellisesti niiden säilyvyysajan varmistamiseksi. Näin taataan,
että jokainen tuote-erä on tehokas, puhdas ja tasalaatuinen.

Hyvinvointiedustajat voivat hyödyntää markkinoinnissa dōTERRAn yrityssivustolta
löytyviä virallisia yritysmateriaaleja ja tuotekuvauksia.

Määritelmät
•

Kosmeettinen väite: Väite, että tuote puhdistaa, kaunistaa, lisää viehätysvoimaa
tai muuttaa ulkonäköä.

•

Sairaus-/lääke-/lääketieteellinen väite: Väite, että tuotetta voidaan käyttää
sairauden diagnosointiin, ennaltaehkäisyyn, hoitamiseen tai parantamiseen.

•

Sairaus: Tila, jossa elin tai kehon osa, rakenne tai järjestelmä ei toimi kunnolla.
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Opas tuoteväitteiden esittämiseen
KIELLETTYJÄ SAIRAUSVÄITTEITÄ

SALLITTUJA TUOTEVÄITTEITÄ (ESIMERKKEJÄ)

Ehkäisee, hoitaa, parantaa jonkin sairauden,
taudin, tulehduksen, kroonisen tilan jne.

Levitä muutama tippa dōTERRA Laventelia jalkapohjiin juuri ennen
nukkumaanmenoa. dōTERRA ZenGest™ Lisää 1–2 tippaa veteen tai teehen
suuren tai raskaan aterian jälkeen. dōTERRA Teepu: käytetään usein
rauhoittamaan satunnaista ihoärsytystä.

Ehkäisee vilustumista ja flunssaa

dōTERRA OnGuard™ Suojaava sekoitus: Pyyhi keittiön ja kylpyhuoneen
pinnat kostealla liinalla, jossa on 1–2 tippaa On Guard-sekoitusta.

Auttaa unettomuuteen

dōTERRA laventeli: Hiero muutama tippa jalkapohjiin ennen
nukkumaanmenoa.

Auttaa päänsärkyyn

dōTERRA PastTense™ Rentouttava sekoitus: Auttaa vahvistamaan
vakauttavia, tasapainottavia tuntemuksia. Auttaa helpottamaan stressaavia
tuntemuksia. Kehoa rauhoittava vaikutus, vahvistaa rentoutumisen ja
rauhoittumisen tuntemuksia.

Auttaa niveltulehduksen aiheuttamaan kipuun

dōTERRA Deep Blue™: Urheilijat ja runsaasti kuntoilevat käyttävät sitä
usein lihaksien ja kehon rentouttamiseen rasittavan liikunnan jälkeen.
Työskenneltyäsi pitkään näyttöpäätteen edessä kokeile hieroa Deep Blue
-sekoitusta sormiin, ranteisiin, hartioihin ja kaulaan.

Auttaa masennukseen ja ahdistukseen

dōTERRA Align™ Keskittävä sekoitus edistää itsensä hyväksymisen,
luottamuksen ja virtaavuuden tunnetta. dōTERRA Cheer™ Kohottava
sekoitus: Vahvistaa optimismin, iloisuuden ja onnen tuntemuksia. dōTERRA
Balance™ Vakauttava sekoitus: Edistää koko kehon rentoutumista. Voi
lievittää levottomuuden tuntemuksia. Houkutteleva tuoksu, joka tukee
rauhallisuutta, rentoutumista ja hyvinvointia. dōTERRA Elevation™: Kohottaa
mielialaa ja antaa lisää elinvoimaa. Auttaa elvyttävän tunnelman luomisessa.

Korvatulehdukseen

dōTERRA Eukalyptus: rentouttaa ja lievittää jännityksiä.

Auttaa ADD/ADHD-oireisiin

dōTERRA InTune™: Lisää ja ylläpitää keskittymistä, on apuna, kun
keskittyminen on vaikeaa, sopii opiskelun aikana käytettäväksi.

Parantaa kystisen aknen oireita

dōTERRA Laventeli: häivyttää ihon epätäydellisyyksiä

Auttaa närästykseen ja ruoansulatuskanavan
happoisuuteen (ilman lisämääritelmiä)

dōTERRA ZenGest™: Lisää 1–2 tippaa veteen tai teehen suuren tai raskaan
aterian jälkeen.

Pahoinvointiin (ilman lisämääritelmiä)

dōTERRA ZenGest™: Hiero vatsaan ennen lento- tai automatkaa ja nauti
rauhoittavasta tuoksusta. Lisää 1–2 tippaa veteen tai teehen suuren tai
raskaan aterian jälkeen.

Auttaa ummetukseen (ilman lisämääritelmiä)

dōTERRA ZenGest™: Tämä ainutlaatuinen sekoitus sisältää
inkiväärin, fenkolin ja korianterin eteerisiä öljyjä, ja on hyödyllinen
matkapahoinvoinnissa ja yleisesti vatsavaivoissa.

Lievittää kipua (ilman lisämääreitä)

dōTERRA AromaTouch™: Rauhoittaa ja rentouttaa. dōTERRA Deep Blue™:
Urheilijat ja runsaasti kuntoilevat käyttävät sitä usein lihaksien ja kehon
rentouttamiseen rasittavan liikunnan jälkeen.

Krooniseen väsymykseen tai päiväajan
uneliaisuuteen

dōTERRA Elevation™: Kohottaa mielialaa ja antaa lisää elinvoimaa. Ulkoisesti
käytettynä energisoiva ja virkistävä tuoksu. Auttaa elvyttävän tunnelman
luomisessa.

Taistelee bakteereita, viruksia ja allergeeneja
vastaan

dōTERRA Teepu: Tunnettu ihoa puhdistavasta ja virkistävästä
vaikutuksestaan. dōTERRA TerraShield™ Ulkoilusekoitus -suihke: Toimii
tehokkaana suojana.
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