
Kjennskap til dōTERRAs tillatte påstander bidrar til å sikre de eteriske oljene for fremtidige 
generasjoner.

Produktpåstander som ikke er tillatt, er utsagn eller bilder som hevder eller antyder 
at dōTERRAs produkter kan eller bør brukes til å diagnostisere, behandle, kurere eller 
forebygge lidelser eller sykdom, og/eller som sammenligner eteriske oljer med legemidler, 
enten disse fremsettes på nettet eller personlig. 

Inntektspåstander som ikke er tillatt, er utsagn eller bilder som hevder eller antyder eller 
lover en spesifikk eller garantert inntekt. 

Slik deler du påstander

DU KAN DU KAN IKKE

Beskrive produkter ved hjelp av dōTERRAs 
produktbeskrivelser.

Dele påstander om sykdom.

Del informasjon om produktbruk – du finner 
den på dōTERRAs offisielle nettsted eller i 
produktinformasjonssidene våre.

Bruke ord som «sykdom», «lidelse», «kurere», 
«behandle», «reparere», «kronisk» osv.

Vise til forbigående følelser (løfter humøret, gir 
håp, reduserer irritabilitet, gir energi, optimisme, 
munterhet, glede, balanserer følelser, demper 
sterke følelser, beroligende virkning, behager, 
lindrende, virker rensende på huden, lett å puste, 
avkjølende, oppkvikkende).

Vise til sykdommer eller lidelser, som kreft, 
diabetes, autisme, forkjølelse, influensa osv.

Bruke kosmetiske påstander (rengjør, renser, 
fornyer, tilfører fuktighet, gir huden en yngre glød, 
får frem en sunnere, yngre utgave av deg selv).

Vise til symptomer på sykdommer, som hoste, 
nysing, feber osv.

Bruke ansvarsfraskrivelser når det er lovpålagt. Anbefale et produkt som erstatning for en 
medisin eller et legemiddel.

Anbefale et produkt for å forsterke en behandling 
eller et legemiddel.

Antyde en sykdomspåstand gjennom bilder eller 
symboler.

Dele inntektspåstander.

Dele informasjon om forskning utført av 
tredjepart.

CPTG™-prosessen sikrer at de eteriske oljene ikke er tilsatt fyllstoffer, syntetiske ingredienser eller 
skadelige forurensende stoffer som kan gjøre dem mindre virkningsfulle. dōTERRA utsetter alle 

produkter og all emballasje for en rekke tester for å sikre lang holdbarhet. Denne prosedyren  
sørger for at styrken og renheten er den samme i hvert eneste parti.

Selvstendige produktkonsulenter kan fremme materiell som er godkjent av selskapet, 
og produktbeskrivelser som ligger på dōTERRA’s nettside.

Definisjoner
• Kosmetiske påstander hevder at et produkt renser, forskjønner, endrer fremtoning eller gjør

brukeren mer attraktiv.

• Påstander om sykdommer og legemidler og medisinske påstander: hevder at et produkt
diagnostiserer, forebygger, behandler eller kurerer sykdom.

• Sykdom er skade på et organ, en del, en struktur eller et system i kroppen som gjør at det
eller den ikke fungerer.

© 2020 dōTERRA Europe Ltd. NO 230620 • Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Storbritannia • (telefon) +44-2033-180064 • (e-post) compliance@doterra.com

https://www.doterra.com/GB/en_GB


SYKDOMSPÅSTANDER SOM IKKE 
ER TILLATT

PRODUKTPÅSTANDER SOM KAN BRUKES 
(EKSEMPLER)

Forebygger, behandler, kurerer en sykdom, lidelse, 
infeksjon, kronisk tilstand, osv.

Påfør et par dråper dōTERRA Lavender under fotbladene ved leggetid. 
dōTERRA ZenGest™ Tilsett 1–2 dråper i vann eller te etter store eller kraftige 
måltider. dōTERRA Tea Tree brukes ofte på sporadiske hudirritasjoner.

Bekjemper forkjølelse og influensa dōTERRA On Guard™ beskyttende blanding: Vri opp en klut i vann med 1–2 
dråper On Guard og tørk over kjøkken- og baderomsflater. 

Hjelper mot søvnløshet dōTERRA Lavender: Påfør et par dråper under fotbladene ved leggetid.

Hjelper mot hodepine dōTERRA PastTense™ Avslappende blanding fremmer jording og balanserte 
følelser. Bidrar til å dempe stress. Virker lindrende på kroppen, fremmer 
avslapping og en følelse av ro.

Lindrer smerter i ledd dōTERRA Deep Blue™: Kan brukes av idrettsutøvere og folk som liker å 
trene, til å roe ned muskler og få kroppen til å slappe av etter en hard 
treningsøkt. Prøv å gni Deep Blue på fingre, håndledd, skuldre og nakke 
etter mange timer foran datamaskinen.

Reduserer angst og depresjon dōTERRA Align™ Sentreringsblanding fremmer følelser av selvaksept, 
tillit og flyt. dōTERRA Cheer™ oppløftende blanding fremmer optimisme, 
munterhet og glede. dōTERRA Balance™ Bakkekontakt-blanding fremmer 
en avslappende følelse i hele kroppen. Kan bidra til å lindre uro. En 
besnærende duft som fremmer ro, avslapping og velvære. dōTERRA 
Elevation™ løfter humøret og gir økt vitalitet. Skaper en styrkende atmosfære.

Til infeksjoner i øret dōTERRA Eucalyptus: Fremmer følelser av avslapping og løser opp spenninger.

Hjelper mot ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Gjør det lettere å holde fokus, kan hjelpe dem som har 
problemer med å konsentrere seg om en oppgave, en blanding som passer 
i studietiden.

Behandler cystisk akne dōTERRA Lavender: Reduserer synligheten av uregelmessigheter i huden.

Demper halsbrann eller sure oppstøt (uten 
nærmere beskrivelser)

dōTERRA ZenGest™: Tilsett 1–2 dråper i vann eller te etter store eller kraftige 
måltider.

Mot kvalme (uten nærmere beskrivelser) dōTERRA ZenGest™: Gnis på magen før fly- eller kjøreturer – gir en beroligende 
aroma. Tilsett 1–2 dråper i vann eller te etter store eller kraftige måltider.

Demper forstoppelse (uten nærmere beskrivelser) dōTERRA ZenGest™: Denne unike blandingen inneholder eteriske oljer 
av ingefær, fennikel og koriander og hjelper mot reisesyke og generelt 
mageubehag.

Demper smerte (uten nærmere beskrivelser) dōTERRA AromaTouch™: Lindrende og avslappende effekter. dōTERRA 
Deep Blue™: Kan brukes av idrettsutøvere og treningsentusiaster til å roe 
ned muskler og få kroppen til å slappe av etter en hard treningsøkt.

Mot kronisk tretthet eller døsighet på dagtid dōTERRA Elevation™: Løfter humøret og gir økt vitalitet. Avgir en lindrende 
og beroligende aroma når den påføres utvortes. Skaper en styrkende atmosfære.

Bekjemper basiller, virus, bakterier eller allergener dōTERRA Tea Tree: er kjent for å ha en rensende og foryngende effekt 
på huden. dōTERRA TerraShield™ Spray insektsblanding fungerer som en 
effektiv og naturlig barriere. 

Slik deler du påstander
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