מה מותר לטעון אודות המוצרים של ?dōTERRA
חשוב להבין אילו טענות מותר להעלות אודות השמנים האתריים של דוטרה ,בכדי לנהל את העסק שלכם באופן מקצועי ואחראי.
טענות בלתי קבילות אודות ההשפעה של המוצרים הן הצהרות או תמונות אשר מועלות הן כחלק מדיון אינטרנטי והן פנים אל פנים,
ועלולות לרמוז או להציע בכל צורה שהיא כי המוצרים של דוטרה יכולים ואף מומלצים לאבחון ,טיפול ,ריפוי או מניעה של מחלות
מכל סוג ו/או בעלי השפעה דומה לזו של טיפול תרופתי.
טענות בלתי קבילות אודות הכנסות מדוטרה הן הצהרות או תמונות אשר עלולות לרמוז ,להציע או להבטיח בכל צורה שהיא לגבי
הכנסה ספציפית מובטחת מהפעילות עם דוטרה.

עשו

אל תעשו

תארו את המוצרים ע"י שימוש התיאורים המופיעים בדפי המוצ־
רים של מוצרי דוטרה.

אל תטענו טענות הקשורות למחלות.

ספרו אודות השימושים הנפוצים במוצרי דוטרה ,כפי שמתואר
באתר הרשמי  dōTERRA.comאו בדפי המוצרים.

אל תשתמשו במילים כגון "חולי"" ,מחלה"" ,תרופה"" ,כרוני" וכו'.

היעזרו במונחים המתארים רגשות זמניים כגון הרמת מצב רוח,
הענקת תקווה ,הרגעת רגזנות ,הוספת אנרגיה ,הרגשה אופטימית,
עליזות ,שמחה ,איזון רגשי ,הרגעת רגשות מוקצנים ,השפעה
מרגיעה ,נינוחות ,שלווה ,טיהור העור ,נשימה קלילה ,קירור
והרגשה נמרצת.

אל תעלו על הפרק כל מחלה או חולי כגון סרטן ,סוכרת ,אוטיזם,
התקררות ,שפעת וכו'.

היעזרו במונחים קוסמטיים כגון ״מנקה״ ,״מטהר״ ,״מחדש״ ,״מוסיף
לחות״ ,״מביא למראה עור צעיר״ ,״עוזר לחשוף גרסה בריאה
וצעירה יותר״ ,״מטפל בעור שמנוני״.

אל תזכירו סימפטומים למחלות כגון שיעול ,התעטשויות ,חום וכו'.

הצהירו התניות פטור כפי שנדרש על פי חוק.

אל תמליצו על המוצרים של דוטרה כחלופה לתרופה או כל מוצר
רפואי אחר.
אל תמליצו על המוצרים של דוטרה כהרחבה לטיפול או להשפעה
של תרופה.
אל תרמזו או תעלו טענות אודות השפעת המוצרים של דוטרה על
מחלות דרך תמונות או סמלים.
אל תטענו טענות אודות הכנסות כספיות מפעילות בדוטרה.
אל תשתפו מחקרים שבוצעו על ידי צד שלישי.

תהליך ה CPTG™-מונע תוספות של חומרי מילוי ,רכיבים סינטטיים או חומרים מזיקים אחרים לשמנים האתריים אשר עלולים
להפחית מיעילותם .דוטרה מבצעת סדרה של בדיקות קפדניות לכל המוצרים והאריזות בכדי להבטיח חיי מדף ארוכים ושמירה
על האפקטיביות שלהם לאורך זמן .פרוטוקול זה מאפשר לשמור על איכות המוצר וטהרתו ועל עקביות בין מוצר למוצר.
 Wellness Advocatesיכולים לקדם את המוצרים של דוטרה באמצעות חומרי החברה המאושרים ובאמצעות תיאורי המוצרים אותם
ניתן למצוא בדף החברה הרשמי של דוטרה.

הגדרות:

•טענות קוסמטיות :טענות שמוצר מנקה ,מייפה ,משפר אטרקטיביות ונראות.
•טענות על מחלה/תרופה /טיפול רפואי :טענות שמצהירות על כך שמוצר מאבחן ,מונע או מרפא מחלה.
•מחלה :פגיעה באיבר ,חלק ,מבנה או מערכת בגוף בצורה שאינה מאפשרת את תפקודו התקין.

מה מותר לטעון אודות המוצרים של ?dōTERRA
טענות קבילות (דוגמאות)

טענות בלתי קבילות

מרחו כמה טיפות של  dōTERRA Lavenderעל כפות רגליכם לפני
השינה .הוסיפו טיפה אחת של  dōTERRA Peppermintלכוס מים
או תה אחרי ארוחה גדולה dōTERRA Frankincense .מתאים
להרגעת העור.

מרפא כל סוג של חולי או מחלה ,זיהום מצב כרוני וכו'.

טבלו חתיכת בד ספוגה במים ובמספר טיפות של תערובת השמנים
האתריים ™ ,dōTERRA On Guardלניקוי משטחי מטבח ושירותים.

מטפל בהתקררות או שפעת.

שמן אתרי  dōTERRA Lavenderתומך בשינה רגועה ומסייע להפחית
מתחים.

מסייע בנדודי שינה.

תערובת להרפיה ™ dōTERRA PastTenseעוזרת לאזן רגשות ,להרגיע
לחצים ,מעניקה הרגשה מרגיעה בגוף ומביאה לתחושת שלווה פנימית.

מעביר כאבי ראש.

אתלטים וחובבי ספורט משתמשים בdōTERRA Deep Blue™-
המעניק תחושת הקלה מיידית לאחר מאמץ ממושך .לאחר שעות
ארוכות מול המחשב ,שפשפו טיפה או שתיים על האצבעות,
המפרקים ,הכתפיים והצוואר לתחושת הקלה.

מעביר כאבי פרקים.

הניחוח של התערובת הממרכזת ™ dōTERRA Alignמסייע
להרגשה של קבלה עצמית ,ביטחון עצמי ויכולת לזרום עם
הסביבה .הניחוח של התערובת המרוממת ™dōTERRA Cheer
מעורר רגשות אופטימיים ,עליזות ושמחה .הניחוח של התערובת
המקרקעת ™ dōTERRA Balanceמשחרר תחושת רוגע בכל הגוף
ויכול להרגיע תחושות לחץ .הניחוח של ™dōTERRA Elevation
מרומם את מצב הרוח ומוסיף תחושת חיות .התערובת מייצרת
סביבה להזרמת אנרגיות חדשות ומרעננות.

מטפל בדיכאון וחרדה.

 dōTERRA Eucalyptusמביא להרגשת שלווה ומרגיע מתחים.

לטיפול בדלקות אזניים.

הניחוח של  dōTERRA InTuneעשוי לשפר את יכולת הריכוז
ומסייע לאלו המתקשים לשמור על תשומת לב ולהישאר
מפוקסים במשימותיהם או בלימודים.

עוזר להתמודדות עם .ADD/ADHD

 dōTERRA Lavenderמפחית את הופעתם של פגמים בעור.

מטפל באקנה ציסטית.

הוסיפו טיפה או שתיים של  dōTERRA Fennelלכוס מים או תה
אחרי ארוחה גדולה.

מקל על צרבות או קלקול קיבה.

מרחו מעט ™ dōTERRA ZenGestעל הבטן לפני טיסה ארוכה או
טיול ארוך ותהנו מארומה מרגיעה.

מטפל בבחילות (כללי).

™ dōTERRA ZenGestהינה תערובת ייחודית של שמנים אתריים
מג'ינגר ,שומר וכוסברה בעלי השפעה חיובית על תחושת בחילה
ואי-נוחות כללית בבטן.

מטפל בעצירות (כללי).

הניחוח של  dōTERRA AromaTouchמקנה תחושת רוגע.
תערובת ™ dōTERRA Deep Blueמעניקה תחושת הקלה מיידית
לשרירים תפוסים ושיחרור לאחר מאמץ ממושך.

מעביר כאבים (כללי).

הניחוח של  dōTERRA Elevationמרומם את מצב הרוח ומוסיף
תחושת חיות .מייצר סביבה שמעוררת מחדש את האנרגיות.

לעייפות כרונית או תחושת נמנום במהלך היום.

 dōTERRA Tea Treeידוע בזכות השפעתו על ניקוי וחידוש העור.
 dōTERRA TerraShield™ Sprayמשמש כמחסום יעיל נגד גורמים
חיצוניים.

נלחם בחיידקים ,וירוסים ,בקטריות או אלרגנים.

* יש להשתמש בשמנים בהתאם להוראות השימוש.

