
Suprasdami, kokius teiginius dōTERRA leidžia vartoti, padedate išsaugoti eterinius 
aliejus ateities kartoms.

Neleistini teiginiai apie produktus yra teiginiai ar vaizdai, kuriais leidžiama suprasti 
ar teigiama, kad dōTERRA produktai gali ar turėtų būti naudojami diagnozuoti, 
gydyti, išgydyti, užkirsti kelią negalavimams ar ligoms ir (ar) eterinių aliejų 
lyginimas su farmaciniais produktais internete ar asmeniniuose pokalbiuose. 

Neleistini teiginiai apie pajamas yra teiginiai ar vaizdai, kurie leidžia suprasti ar 
tiesiogiai žada konkrečias ar užtikrintas pajamas.

TEIGINIŲ NAUDOJIMO VADOVAS

Sveikatingumo advokatai gali reklamuoti patvirtintą įmonės medžiagą ir produktų apibūdinimus, 
kuriuos galima rasti dōTERRA įmonės puslapyje.

Apibrėžimai
• Teiginiai apie kosmetikos gaminius: Teiginiai, kad produktas

skaistina, gražina, stiprina patrauklumą ar keičia išvaizdą.

• Teiginiai apie ligas, vaistus ar medicinos priemones: Teiginiai, kad
produktas diagnozuoja, užkertą kelią, gydo ar gali išgydyti ligą.

• Liga: Kūno organo, jo dalies, struktūros ar sistemos pažeidimas,
neleidžiantis jam tinkamai funkcionuoti.

KĄ GALITE DARYTI KO NEGALITE DARYTI

Apibūdinkite produktus, remdamiesi dōTERRA 
produktų aprašymais.

Nenaudokite teiginių apie ligas.

Dalykitės informacija apie produktų naudojimą, 
kuri pateikta dōTERRA interneto svetainėje arba 
mūsų produktų informacijos lapuose.

Nenaudokite tokių žodžių, kaip „liga“, „sveikatos 
būklė“, vaistas“, „gydymas“, „pataisyti“, „lėtinis“ 
ir pan.

Kalbėkite apie laikinas emocijas (gerina 
nuotaiką, suteikia vilties, mažina irzlumą, suteikia 
energijos, optimizmo, džiaugsmo ir laimės pojūtį, 
padeda palaikyti emocinę pusiausvyrą, ramina 
įsisiūbavusias emocijas, pasižymi raminančiu 
poveikiu, malšina skausmą, valo odą, lengvina 
kvėpavimą, vėsina, suteikia energijos).

Neminėkite jokių ligų ar sveikatos būklių, tokių 
kaip vėžys, diabetas, autizmas, peršalimas,  
gripas ir pan.

Galite naudoti teiginius apie kosmetikos gaminius 
(skaistina, valo, atnaujina, drėkina, suteikia odai 
jaunatvišką išvaizdą, padeda atskleisti jūsų 
sveikatą ir jaunystę).

Neminėkite ligų simptomų, tokių kaip kosulys, 
čiaudėjimas, karščiavimas ir pan.

Kai to reikalaujama įstatymais, pateikite teiginius 
apie atsakomybės atsisakymą.

Nerekomenduokite naudoti produktų kaip  
vaistų ar medicininės priemonės pakaitalo.

Nerekomenduokite naudoti produktų kaip 
gydymo ar vaistų priedo.

Vaizdais ar simboliais nesudarykite įspūdžio, 
kad pateikiate teiginį apie ligas.

Nepateikite teiginių apie pajamas.

Nesidalykite trečiųjų šalių atliktais tyrimais.

CPTG™ procesas patvirtina, kad mūsų eteriniuose aliejuose nėra jokių priedų, sintetinių ingredientų 
ar žalingų teršalų, kurie galėtų sumažinti jų veiksmingumą. dōTERRA visus produktus ir pakuotes 

tikrina įvairiais tyrimais, kad užtikrintų jų ilgą ir veiksmingą galiojimo laiką. Šis protokolas užtikrina 
kiekvienos partijos stiprumą, tyrumą ir atsikartojančias savybes.
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NELEISTINI TEIGINIAI APIE LIGAS TINKAMI TEIGINIAI APIE PRODUKTUS (PAVYZDŽIAI)

Užkerta kelią, gydo, išgydo bet kokio pobūdžio 
ligą, sveikatos būklę, infekciją, lėtinę būklę ir pan.

Prieš miegą užlašinkite kelis doTERRA Levandų eterinio aliejaus lašus ant 
padų. doTERRA ZenGest™ įlašinkite 1–2 lašus į vandenį ar arbatą sočiai 
užkandę ar suvalgę sunkiai virškinamo maisto. doTERRA Arbatmedžių: 
dažnai naudojamas kartais pasireiškiantiems odos sudirginimams nuraminti.

Padeda įveikti peršalimą ir gripą doTERRA On Guard™ apsauginis mišinys: valykite virtuvės ir vonios paviršius 
šluoste, sudrėkinta vandeniu, į kurį įlašinta 1–2 lašai On Guard eterinių aliejų 
mišinio. 

Palengvina nemigą doTERRA levandų eterinis aliejus: prieš miegą užlašinkite kelis lašus ant 
pėdų.

Malšina galvos skausmą Atsipalaiduoti padedantis mišinys dōTERRA PastTense: padeda pajusti 
įžeminančias ir pusiausvyros suteikiančias emocijas. Padeda nuraminti 
stresą. Raminančiai veikia kūną, skatina atsipalaidavimo ir ramybės pojūtį.

Malšina artrito skausmus dōTERRA Deep Blue™: sportininkų ir judėjimo entuziastų dažnai naudojamas 
raumenų skausmui malšinti ir kūnui po įtemptos fizinės veiklos atpalaiduoti. 
Po ilgo darbo kompiuteriu įtrinkite Deep Blue eterinių aliejų mišinį į pirštus, 
riešus, pečius ir kaklą.

Mažina depresiją ir nerimą Pusiausvyros suteikiantis mišinys dōTERRA Align™: padeda priimti save, 
suteikia pasitikėjimo ir sklandumo pojūtį. Nuotaiką keliantis mišinys 
dōTERRA Cheer™: padeda pajusti optimizmą, džiugesį ir laimę. Įžeminantis 
mišinys doTERRA Balance™: stiprina viso kūno atsipalaidavimo pojūtį. 
Padeda nuraminti nerimą. Viliojantis aromatas, padedantis pajusti ramybę, 
atsipalaidavimą ir gerą savijautą. dōTERRA Elevation™: pakelia nuotaiką ir 
suteikia gyvybingumo. Padeda sukurti gyvybingumu pulsuojančią aplinką.

Ausų uždegimui gydyti doTERRA Eukaliptų: padeda atsipalaiduoti, slopina įtampą.

Palengvina aktyvumo ir dėmesio sutrikimo 
(ADD ir ADHD) simptomus

dōTERRA InTune™: Padeda susikaupti ir išlaikyti dėmesį, sustiprina sunkumų 
susikaupti turinčių asmenų gebėjimą susitelkti į užduotį, puikiai tinkamas 
naudoti mokantis.

Gydo cistinę aknę doTERRA Levandų: sumažina odos trūkumus

Malšina rėmenį ir skrandžio rūgštingumą (be 
platesnio paaiškinimo)

doTERRA ZenGest™: Įlašinkite 1–2 lašus į vandenį ar arbatą sočiai užkandę ar 
suvalgę sunkiai virškinamo maisto.

Nuo pykinimo (be platesnio paaiškinimo) doTERRA ZenGest™: įtrinkite į pilvo odą prieš skrydį ar kelionę automobiliu, 
kad jaustumėte raminantį aromatą. Įlašinkite 1–2 lašus į vandenį ar arbatą 
sočiai užkandę ar suvalgę sunkiai virškinamo maisto.

Gydo vidurių užkietėjimą  
(be platesnio paaiškinimo)

doTERRA ZenGest™: Šis unikalus imbierų, pankolių ir kalendrų sėklų eterinių 
aliejų mišinys padeda nuo jūros ligos ir skrandžio problemų.

Malšina skausmą (be platesnio paaiškinimo) dōTERRA AromaTouch™: Veikia raminančiai ir atpalaiduojančiai. dōTERRA 
Deep Blue™: sportininkų ir judėjimo entuziastų dažnai naudojamas raumenų 
skausmui malšinti ir kūnui po įtemptos fizinės veiklos atpalaiduoti.

Nuo lėtinio nuovargio ar mieguistumo dieną dōTERRA Elevation™: Pakelia nuotaiką ir suteikia gyvybingumo. Naudodami 
ant odos galite mėgautis energijos suteikiančiu ir gaivinančiu aromatu. 
Padeda sukurti gyvybingumu pulsuojančią aplinką.

Kovoja su mikrobais, virusais, bakterijomis ar 
alergenais

doTERRA Arbatmedžių: vertinamas dėl valančio ir odą atjauninančio 
poveikio. Purškiamas mišinys laukui dōTERRA TerraShield™: veikia kaip 
veiksmingas barjeras. 

TEIGINIŲ NAUDOJIMO VADOVAS
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