
Zrozumienie dopuszczalnych oświadczeń dōTERRA pozwoli zachować bezpieczeństwo olejków eterycznych 
dla przyszłych pokoleń.

Niedopuszczalne oświadczenia na temat produktów to stwierdzenia lub materiały graficzne, przekazywane 
drogą internetową lub osobiście, które implikują lub sugerują, że produkty dōTERRA mogą lub powinny być 
używane do diagnozowania, leczenia bądź zapobiegania dolegliwościom lub chorobom, i/lub porównują olejki 
eteryczne do wyrobów farmaceutycznych. 

Niedopuszczalne oświadczenia na temat dochodów to stwierdzenia lub materiały graficzne, które sugerują 
lub w bezpośredni sposób obiecują konkretny lub gwarantowany dochód.

Przewodnik dotyczący przekazywania oświadczeń

CO MOŻNA ROBIĆ CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ

Opisywać produkty, korzystając z Opisów 
Produktów dōTERRA.

Nie udzielaj oświadczeń na temat chorób.

Dziel się informacjami na temat korzystania z 
produktów, które można znaleźć na oficjalnej 
stronie dōTERRA lub na stronach z informacjami 
o poszczególnych produktach.

Nie używaj takich słów jak „choroba”, 
„schorzenie”, „lekarstwo”, „leczenie”, „naprawa”, 
„chroniczny” itd.

Odnosić się do tymczasowych emocji (poprawia 
nastrój, daje nadzieję, łagodzi rozdrażnienie, 
dodaje wigoru, daje poczucie optymizmu, radości 
i szczęścia, równoważy emocje, łagodzi nadmierne 
stany emocjonalne, daje poczucie uspokojenia, 
daje ukojenie, oczyszcza skórę, zapewnia uczucie 
łatwego oddychania, chłodzi, orzeźwia).

Nie odnoś się do żadnych dolegliwości ani 
chorób, jak rak, cukrzyca, autyzm, przeziębienie, 
grypa itd.

Korzystać z oświadczeń kosmetycznych 
(oczyszcza, odnawia, nawilża, nadaje skórze 
młody wygląd, sprawia, że wyglądasz  
zdrowiej/młodziej).

Nie odnoś się do objawów chorób, jak kaszel, 
kichanie, gorączka itd.

Korzystać z oświadczeń o ograniczeniu 
odpowiedzialności, gdy wymaga tego prawo.

Nie polecaj produktu jako zamiennika leku lub 
innego środka farmaceutycznego.

Nie polecaj produktu jako rozwiązania 
wspomagającego terapię lub stosowanie leku.

Nie sugeruj żadnych oświadczeń o chorobie przez 
obrazy ani symbole.

Nie udzielaj oświadczeń na temat dochodów.

Nie udostępniaj innym żadnych badań stron 
trzecich.

Certyfikat CPTG™ stanowi poświadczenie, że nasze olejki eteryczne nie zawierają żadnych 
wypełniaczy, syntetycznych składników ani szkodliwych zanieczyszczeń, które zmniejszałyby 

skuteczność olejków. dōTERRA poddaje wszystkie swoje produkty oraz ich opakowania licznym 
testom, a zapewnić ich długotrwały okres przydatności. Taka procedura zapewnia ich moc,  

czystość oraz jednolitość, niezależnie od partii.

Konsultanci Wellness Advocate mogą promować autoryzowane materiały firmowe i opisy produktów 
znajdujące się na korporacyjnej stronie dōTERRA.

Definicje
• Oświadczenia kosmetyczne: Oświadczenia mówiące o tym, że produkt oczyszcza, upiększa,

zwiększa atrakcyjność lub zmienia wygląd.

• Oświadczenia na temat chorób / leków / kwestii medycznych: Oświadczenia mówiące o tym,
że produkt pozwala zdiagnozować chorobę, zapobiec jej lub ją wyleczyć.

• Choroba: Uszkodzenie organu, części ciała, struktury lub układu ludzkiego ciała w taki sposób,
że nie jest ono w stanie właściwie funkcjonować.
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Przewodnik dotyczący przekazywania oświadczeń

NIEDOPUSZCZALNE OŚWIADCZENIE 
NA TEMAT CHOROBY

WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE Produktu 
(PRZYKŁADY)

Zapobiega lub leczy dowolny rodzaj choroby, 
dolegliwości, infekcji, schorzenia, stanu 
chronicznego itd.

Przed snem wetrzyj kilka kropli olejku lawendowego w podeszwy stóp.
dōTERRA ZenGest™: Po obfitym lub ciężkostrawnym posiłku dodaj 
jedną lub dwie krople preparatu do wody lub herbaty. dōTERRA Drzewo 
herbaciane: stosowane często przy sporadycznych podrażnieniach skóry.

Zwalcza przeziębienie i grypę Mieszanka ochronna dōTERRA On Guard™: Przetrzyj powierzchnie w kuchni 
i łazience mokrą ściereczką skropioną jedną lub dwiema kroplami mieszanki 
On Guard.

Łagodzi objawy bezsenności dōTERRA Lawenda: Przed snem wetrzyj kilka kropli w podeszwy stóp.

Łagodzi bóle głowy Mieszanka rozluźniająca dōTERRA PastTense™: Pomaga w ukojeniu i 
przywróceniu równowagi emocjonalnej. Pomaga złagodzić stres. Daje efekt 
ukojenia dla ciała oraz potęguje uczucie odprężenia i spokoju.

Łagodzi ból reumatyczny dōTERRA Deep Blue™: Sportowcy i entuzjaści aktywności fizycznej 
stosują ją, aby ukoić mięśnie i zrelaksować ciało po intensywnym treningu. 
Po wielogodzinnej pracy przy komputerze nanieś mieszankę olejków 
eterycznych Deep Blue na palce i wmasuj ją w nadgarstki, ramiona i szyję.

Łagodzi objawy depresji i stanów lękowych Mieszanina centrująca dōTERRA Align™: Wzmacnia wiarę w siebie oraz 
poczucie samoakceptacji i akceptacji świata.Mieszanka poprawiająca nastrój 
dōTERRA Cheer™: Zwiększa poczucie optymizmu, pogody ducha i szczęścia.
Mieszanka zapewniająca równowagę emocjonalną dōTERRA Balance™: 
Zapewnia błogie uczucie relaksu całego ciała. Pozwala złagodzić napięcie 
i uczucie niepokoju. Kuszący aromat, który potęguje uczucie spokoju, 
odprężenia i dobrego samopoczucia.dōTERRA Elevation™: Poprawia nastrój 
i zwiększa witalność. Ożywia otoczenie.

Może być stosowana przy infekcjach ucha dōTERRA Eukaliptus: Potęguje uczucie odprężenia i łagodzi napięcie.

Pomaga przy zaburzeniach ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Zwiększa i podtrzymuje uczucie skupienia, wspiera 
wysiłki tych, którzy mają trudności z utrzymaniem koncentracji na zadaniach 
lub nauce.

Leczy trądzik torbielowaty dōTERRA Lawenda: Redukuje możliwość pojawiania się niedoskonałości 
skóry.

Łagodzi zgagę i niestrawność 
(bez dalszego wyjaśnienia)

dōTERRA ZenGest™: Po obfitym lub ciężkostrawnym posiłku dodaj jedną lub 
dwie krople olejku do wody lub herbaty.

Dobry na nudności (bez dalszego wyjaśnienia) dōTERRA ZenGest™: Wcieranie preparatu w okolice brzucha przed 
podróżą samolotem lub samochodem działa uspokajająco. Po obfitym lub 
ciężkostrawnym posiłku dodaj jedną lub dwie krople olejku do wody lub 
herbaty.

Łagodzi problemy z zatwardzeniem 
(bez dalszego wyjaśnienia).

dōTERRA ZenGest™: Ta wyjątkowa mieszanka składająca się z olejków 
eterycznych z imbiru, kopru włoskiego i kolendry korzystnie wpływa na 
łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej oraz ogólnych dolegliwości 
żołądkowych.

Łagodzi ból (bez dalszego wyjaśnienia) dōTERRA AromaTouch™: Zapewnia odprężające i dobroczynne działanie. 
dōTERRA Deep Blue™: Sportowcy i entuzjaści aktywności fizycznej stosują 
ją, aby ukoić mięśnie i zrelaksować ciało po intensywnym treningu.

Na chroniczne zmęczenie i senność w ciągu dnia. dōTERRA Elevation™: Poprawia nastrój i zwiększa witalność. W przypadku 
stosowania miejscowego ma właściwości stymulujące i odświeżające. 
Ożywia otoczenie.

Zwalcza drobnoustroje, wirusy, bakterie i alergeny. dōTERRA Drzewo herbaciane:  Znana ze swojego działania oczyszczającego 
i odmładzającego skórę. Spray do stosowania na zewnątrz dōTERRA 
TerraShield™: Działa jak skuteczna bariera. 
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