Apgalvojumu izplatīšanas rokasgrāmata
Izpratne par dōTERRA pieļaujamajiem apgalvojumiem palīdz saglabāt ēteriskās eļļas drošas
nākamajām paaudzēm.
Nepieļaujami apgalvojumi par produktiem ir apgalvojumi vai attēli, kas netieši norāda vai
vedina domāt, ka dōTERRA produktus var izmantot vai jāizmanto, lai diagnosticētu, ārstētu,
novērstu saslimšanu vai slimības un/vai internetā vai personīgi salīdzinātu ēteriskās eļļas ar
farmaceitiskajiem līdzekļiem.
Nepieļaujami apgalvojumi par ienākumiem ir apgalvojumi vai attēli, kas tieši vai netieši sola
konkrētus vai garantētus ienākumus.

KO DRĪKST DARĪT

KO NEDRĪKST DARĪT

Aprakstīt produktus, izmantojot dōTERRA
produktu aprakstus.

Izplatīt ar slimībām saistītus apgalvojumus.

Kopīgojiet produktu lietošanas veidus, kas
aprakstīti doTERRA oficiālajās tīmekļa
vietnēs vai produktu informācijas lapās.

Lietot tādus vārdus kā “slimība,” “saslimšana,”
“ārstēt,” “atgūt,” “hronisks” utt.

Norādīt uz īslaicīgām emocijām (uzlabo
garastāvokli, rada cerību, samazina
aizkaitināmību, tonizē, rada optimisma sajūtu,
dzīvesprieku, laimi, līdzsvaro emocijas, apvalda
sakāpinātas emocijas, apvalda sakāpinātas
emocijas, nomierina, remdē, attīra ādu, atvieglo
elpošanu, atvēsina, uzmundrina).

Norādīt uz jebkādu slimību vai saslimšanu,
piemēram, vēzi, diabētu, autismu, saaukstēšanos,
gripu utt.

Izmantot ar kosmetoloģiju saistītus apgalvojumus
(tīra, attīra, atjaunina, mitrina, padara
jauneklīgāku ādu, padara jūs veselīgāku,
jauneklīgāku).

Norādīt uz slimības simptomiem, piemēram,
klepus, šķavas, drudzis utt.

Izmantot saistību atrunas, ja tas ir atļauts
ar likumu.

Leteikt produktu kā zāļu vai farmaceitiska līdzekļa
aizstājēju.
Leteikt produktu kā papildinājumu ārstēšanai
vai zālēm.
Ar attēliem vai simboliem radīt iespaidu par
apgalvojumu saistībā ar slimību.
Izplatīt apgalvojumus par ienākumiem.
Izplatīt trešās puses pētījumu.

CPTG™ process apliecina, ka mūsu ēteriskajām eļļām nav pievienotas pildvielas, sintētiskas sastāvdaļas
vai kaitīgi piesārņojumi, kas samazinātu to efektivitāti. dōTERRA visiem produktiem un iepakojumiem
veic dažādus testus, lai nodrošinātu ilgu un efektīvu glabāšanas laiku. Šis protokols nodrošina katras
partijas iedarbīgumu, tīrību un konsekvenci.

Labsajūtas advokāti var popularizēt atļautus uzņēmuma materiālus un
produktu aprakstus, kas publicēti dōTERRA tīmekļvietnē.

Definīcijas
•

Ar kosmetoloģiju saistīti apgalvojumi: Apgalvojumi, ka produkts attīra, padara skaistāku,
pievilcīgāku vai maina izskatu.

•

Ar slimībām/zālēm/ārstēšanu saistīti apgalvojumi: Apgalvojumi, ka produkts diagnosticē,
novērš vai ārstē slimību.

•

Slimība: Ķermeņa orgāna, daļas, struktūras vai sistēmas bojājums, kura rezultātā ķermenis
nedarbojas pareizi.
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Apgalvojumu izplatīšanas rokasgrāmata
NEPIEĻAUJAMS APGALVOJUMS
SAISTĪBĀ AR SLIMĪBU

PAREIZI APGALVOJUMI par produktu (PIEMĒRI)

Novērš, ārstē jebkura veida nelabumu, saslimšanu,
slimību, infekciju, hronisku slimību utt.

Pirms gulētiešanas uzpiliniet uz pēdām dažas lāses dōTERRA Lavandas.
dōTERRA ZenGest™ Pievienojiet 1-2 lāses pie ūdens vai tējas pēc bagātīgām
vai grūti sagremojamām maltītēm. dōTERRA Tējas koku bieži izmanto
epizodiska ādas kairinājuma mazināšanai.

Cīnās pret saaukstēšanos un gripu

dōTERRA On Guard™ aizsargājošais maisījums: Virsmas virtuvē un vannas
istabā noslaukiet ar drāniņu, kas samērcēta ūdenī ar 1-2 lāsēm On Guard.

Mazina bezmiegu

dōTERRA Lavanda: Pirms gulētiešanas uzpiliniet dažas lāses uz pēdām.

Atvieglo galvassāpes

dōTERRA PastTense™ relaksējošais maisījums: Palīdz nodrošināt zemēšanu
un līdzsvarotas emocijas. Palīdz mazināt stresa sajūtu. Nomierinoši ietekmē
ķermeni, veicina relaksācijas un miera sajūtu.

Remdē artrīta radītas sāpes

dōTERRA Deep Blue™: To bieži izmanto sportisti un vingrošanas entuziasti,
lai atbrīvotu muskuļus un atpūtinātu ķermeni pēc intensīva treniņa. Pēc
ilgām pie datora pavadītām stundām pamēģiniet ieberzēt Deep Blue uz
pirkstiem, plaukstu locītavām, pleciem un kakla.

Mazina depresiju un trauksmes sajūtu

dōTERRA Align™ centrējošais maisījums: veicina sevis pieņemšanas,
uzticības un lokanības sajūtu. dōTERRA Cheer™ uzmundrinošais maisījums:
Veicina optimisma, dzīvesprieka un laimes sajūtu. doTERRA Balance™
zemējošais maisījums: Rada relaksācijas sajūtu visā ķermenī. Var palīdzēt
mazināt trauksmes sajūtu. Vilinoša smarža, kas veicina mieru, relaksāciju un
labsajūtu. dōTERRA Elevation™: Uzlabo garastāvokli un palielina vitalitāti.
Veicina spēkus atjaunojošu vidi.

Ausu infekcijām

dōTERRA Eikalipts: veicina relaksācijas sajūtu un mazina spriedzi.

Palīdz mazināt uzmanības deficīta sindromu un
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma
izpausmes (ADD/ADHD)

dōTERRA InTune™: Uzlabo un saglabā koncentrēšanās spēju, palīdz tiem,
kuriem ir grūtības pievērst un noturēt uzmanību uz uzdevumu, maisījums
mācību laikam.

Ārstē cistiskās pinnes

dōTERRA Lavanda: mazina ādas nepilnības.

Mazina grēmas vai palielināta skābes daudzuma
radītus gremošanas traucējumus (bez plašāka
apraksta)

dōTERRA ZenGest™: Pievienojiet 1-2 lāses pie ūdens vai tējas pēc bagātīgām
vai grūti sagremojamām maltītēm.

Nelabuma mazināšanai (bez plašāka apraksta)

dōTERRA ZenGest™: Ierīvējiet uz vēdera pirms lidojuma vai dodoties ceļā
nomierinošam aromātam. Pievienojiet 1-2 lāses pie ūdens vai tējas pēc
bagātīgām vai grūti sagremojamām maltītēm.

Mazina aizcietējumu (bez plašāka apraksta)

dōTERRA ZenGest™: Šis unikālais ingvera, fenheļa un koriandra ēterisko eļļu
maisījums palīdz pārvarēt šūpes kaiti jeb tā dēvēto jūras slimību un vispārēju
kuņģa diskomfortu.

Mazina sāpes (bez plašāka apraksta)

dōTERRA AromaTouch™: Mierinoša un relaksējoša ietekme. dōTERRA Deep
Blue™: To bieži izmanto sportisti un vingrošanas entuziasti, lai atbrīvotu
muskuļus un atpūtinātu ķermeni pēc intensīva treniņa.

Mazina hronisku nogurumu vai miegainību dienā

dōTERRA Elevation™: Uzlabo garastāvokli un palielina vitalitāti. Tonizējošs
un atsvaidzinošs aromāts, lietojot ārīgi. Veicina spēkus atjaunojošu vidi.

Cīnās pret mikrobiem, vīrusiem, baktērijām vai
alergēniem

dōTERRA Tējas: koks Pazīstams ar tā attīrošo un atjauninošo iedarbību uz
ādu.dōTERRA TerraShield™: izsmidzināmais ārpustelpu maisījums: darbojas
kā efektīva barjera.
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