Ghid de distribuire a informaţiilor
Înțelegerea mențiunilor permise despre dōTERRA contribuie la menținerea securității Uleiurilor esențiale
pentru generațiile viitoare.
Menţiunile nepermise despre produs sunt acele afirmații sau imagini care implică sau sugerează că
produsele dōTERRA pot sau ar trebui să fie utilizate pentru a diagnostica, trata, vindeca, preveni afecțiuni
sau boli și/sau care compară Uleiurile esențiale cu produsele farmaceutice, făcute online sau personal.
Mențiunile nepermise despre venit sunt acele mențiuni sau imagini care implică sau promit direct un
anumit venit sau un venit garantat.

AȘA DA

AȘA NU

Descrie produsele utilizând descrierile produsului
furnizate de dōTERRA.

Nu distribui mențiuni despre boli.

Distribuie Utilizările produselor care se află pe site-urile
web oficiale doTERRA sau pe paginile cu informații
despre produse.

Nu utiliza cuvinte precum „boală”, „afecțiune”,
„vindecare”, „tratare”, „reparare”, „cronic” etc.

Fă referire la emoții temporare (ridică moralul, oferă
speranță, reduce iritabilitatea, energizează, induce
sentimente de optimism, veselie, fericire, echilibrează
emoții, calmează emoții puternice, efect calmant,
induce confort, alinător, purificator pentru piele,
respirație ușoară, efect de răcorire, înviorare.

Nu face referire la nicio boală sau afecțiune, cum ar fi
cancerul, diabetul, autismul, răceala, gripa etc.

Utilizează mențiuni cosmetice (curăță, purifică,
reînnoiește, hidratează, conferă un efect de întinerire
pielii, pentru o piele mai sănătoasă, mai tânără).

Nu te referi la simptomele bolii, cum ar fi tusea,
strănutul, febra etc.

Utilizează clauze de exonerare, în cazul în care legea o
cere.

Nu recomanda produsele ca înlocuitor sau substitut
pentru medicamente sau produse farmaceutice.
Nu recomanda produsele pentru îmbunătățirea
efectului unei terapii medicale sau al unui medicament.
Nu face mențiuni despre boli prin imagini sau simboluri.
Nu distribui informații despre venituri.
Nu distribui studii sau cercetări ale terților.

Procesul CPTG™ certifică faptul că nu există adaosuri, ingrediente sintetice sau contaminanţi nocivi
în uleiurile noastre esenţiale, care le-ar putea reduce eficacitatea. dōTERRA trece produsele și
ambalajele printr-o serie de teste pentru a asigura un termen de valabilitate lung și eficient.
Acest protocol asigură puterea, puritatea și consecvenţa de la un lot la altul.

Consultanții pot promova materiale autorizate ale companiei și descrieri de produs care se află pe
pagina companiei dōTERRA.

Definiţii
•

Menţiuni cosmetice: Mențiuni potrivit cărora un produs curăță, înfrumusețează,
promovează atractivitatea sau modifică aspectul.

•

Informaţii despre boală/medicamente/sănătate: Mențiuni potrivit cărora
un produs diagnostichează, previne, tratează sau vindecă o boală.

•

Boală: Afecțiunea unui organ, unei părți, unei structuri sau unui sistem al corpului
astfel încât acesta nu mai funcționează corect.
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Ghid de distribuire a informaţiilor
INFORMAŢII NEPERMISE
DESPRE BOLI

INFORMAŢII CORECTE despre produs (EXEMPLE)

Previne, tratează, vindecă orice tip de rău, afecțiune,
infecție, boală, stare cronică etc.

Adaugă câteva picături de Levănţică pe tălpi la culcare. dōTERRA ZenGest™ Adaugă
1-2 picături în apă sau ceai după mese copioase sau grele. dōTERRA Tea tree (Arbore
de ceai): utilizat frecvent pentru iritații cutanate ocazionale.

Combate răceala și gripa

Amestec protector dōTERRA OnGuard™: Ia o lavetă îmbibată cu apă și pune 1-2
picături de On Guard pentru a șterge suprafețele din bucătărie și baie.

Ameliorează insomnia

Levănţică dōTERRA: Adaugă câteva picături pe tălpi la culcare.

Ameliorează durerile de cap

Amestec pentru relaxare dōTERRA PastTense™: Contribuie la susținerea unor
sentimente de echilibru și stabilitate. Contribuie la îndepărtarea senzației de stres. Efecte
de alinare asupra corpului, ajută la crearea unor sentimente de relaxare și calm.

Calmează durerile cauzate de artrită

dōTERRA Deep Blue™: Este folosit cu succes de sportivi și pasionații de mișcare,
pentru calmarea musculaturii și relaxarea corpului după o activitate intensă. După ce
petreci ore lungi în fața computerului, încearcă să aplici Deep Blue pe degete, încheieturi,
umeri și gât.

Reduce depresia și anxietatea

Amestec pentru restabilirea echilibrului dōTERRA Align™: susține senzațiile de
acceptare de sine, încredere și relaxare. Amestec pentru bună dispoziție dōTERRA
Cheer™: Susține senzațiile de optimism, bucurie și entuziasm. Amestec pentru
echilibrare dōTERRA Balance™: Favorizează relaxarea întregului corp. Poate ajuta la
ameliorarea senzațiilor de neliniște. Parfum pregnant care promovează calmul, relaxarea
și starea de bine. dōTERRA Elevation™: Îmbunătățește starea de spirit și crește
vitalitatea. Creează un mediu revitalizant.

Pentru infecții ale urechii

dōTERRA Eucalipt: favorizează relaxarea și calmează tensiunile.

Ajută la ameliorarea ADD/ADHD

dōTERRA InTune™: Sporește și sprijină eforturile de concentrare ale celor care întâmpină
dificultăți la menținerea atenției și a concentrării pe o anumită activitate sau studiu.

Tratează acneea chistică

dōTERRA Levănţică reduce imperfecțiunile pielii.

Reduce arsurile sau indigestia acidă
(fără specificații suplimentare)

dōTERRA ZenGest™: Adaugă 1-2 picături în apă sau ceai după mese copioase sau grele.

Reduce senzația de greață (fără specificații suplimentare)

dōTERRA ZenGest™: Masează la nivelul stomacului înaintea unei călătorii cu avionul
sau înaintea unei călătorii cu mașina pentru o aromă calmantă. Adaugă 1-2 picături în apă
sau ceai după mese copioase sau grele.

Reduce simptomele constipației
(fără specificații suplimentare)

dōTERRA ZenGest™: Acest amestec unic conține uleiuri esențiale din ghimbir, fenicul și
coriandru, benefice pentru răul de mișcare și disconfortul abdominal general.

Ameliorează durerea (fără specificații suplimentare)

dōTERRA AromaTouch™: Efecte de alinare și relaxare. dōTERRA Deep Blue™:
Este folosit cu succes de sportivi și pasionații de mișcare, pentru calmarea musculaturii
și relaxarea corpului după o activitate intensă.

Pentru oboseală cronică sau stare de amețeală pe
timp de zi

dōTERRA Elevation™: Îmbunătățește starea de spirit și crește vitalitatea. Când este
aplicat extern, conferă o aromă energizantă și revigorantă. Creează un mediu revitalizant.

Combate germenii, virușii, bacteriile sau alergenii

dōTERRA Tea tree (Arbore de ceai): Recunoscut pentru efectul său de curățare
și întinerire a pielii. Amestec pentru aer liber spray dōTERRA TerraShield™: Creează o
barieră eficace.
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