
Genom att förstå dōTERRAs riktlinjer om otillåtna påståenden hjälper du till att 
skydda användningen av essentiella oljor för framtida generationer.

Otillåtna produktpåståenden är uttalanden eller bilder online eller i verkligheten 
som antyder eller menar att dōTERRAs produkter kan eller ska användas för att 
diagnostisera, behandla, bota eller förebygga åkommor eller sjukdomar och/eller 
som jämför essentiella oljor med läkemedel. 

Otillåtna inkomstpåståenden är uttalanden eller bilder som antyder eller utlovar 
specifika eller garanterade inkomster.

Snabbguide kring påståenden

RÄTT FEL

Beskriv produkter med  
dōTERRAs produktbeskrivningar.

Dela inte påståenden om sjukdomar.

Dela användningsinstruktionerna för produkterna 
som finns på de officiella webbplatserna för 
dōTERRA eller på våra produktinformationssidor.

Använd inte ord som sjukdom, åkommor, bota, 
behandla, kurera, kronisk osv.

Hänvisa till tillfälliga känslor (lyfter humöret, ger 
hopp, minskar irritation, energigivande, känslor av 
optimism, glädje, lycka, balanserar känslor, stillar 
förhöjda känslor, lugnande effekt, lindrar, lugnar, 
renar huden, underlättar andning, svalkande, 
uppfriskande).

Hänvisa inte till sjukdomar eller åkommor som 
cancer, diabetes, autism, förkylning, influensa osv.

Använd kosmetiska påståenden (rengör, renar, 
förnyar, återfuktar, gör att huden ser yngre ut, 
visar ett friskare, yngre du).

Hänvisa inte till symtom på sjukdomar som hosta, 
nysningar, feber osv.

Använd ansvarsfriskrivningar där det krävs enligt lag. Rekommendera inte en produkt som ersättning 
för ett läkemedel.

Rekommendera inte en produkt för att förstärka 
en behandling eller ett läkemedel.

Gör inte underförstådda påståenden om 
sjukdomar genom bilder eller symboler.

Dela inte påståenden om inkomster.

Dela inte forskning från tredje parter.

CPTG™-processen garanterar att det inte finns några tillsatta fyllnadsmedel, syntetiska ingredienser 
eller skadliga föroreningar i våra essentiella oljor som minskar deras effektivitet. dōTERRA gör 

omfattande tester på alla produkter och förpackningar för att säkerställa lång hållbarhet.  
Det säkerställer konsekvent verkningsgrad och renhet mellan olika satser.

Wellness Advocates kan marknadsföra godkänt företagsmaterial och produktbeskrivningar som 
finns på dōTERRAs företagssida.

Definitioner
• Kosmetiska påståenden: Påstår att en produkt rengör, förskönar, höjer

attraktionskraften eller förändrar utseendet.

• Påståenden om sjukdomar/läkemedel/medicin: Påstår att en produkt diagnostiserar,
förebygger, behandlar eller botar sjukdom.

• Sjukdom: Skada på ett organ, en del, en struktur eller ett system i kroppen så att det
inte fungerar korrekt.
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OTILLÅTET SJUKDOMSPÅSTÅENDE KORREKTA PRODUKTPÅSTÅENDEN (EXEMPEL)

Förhindrar, behandlar, botar sjukdomar, åkommor, 
infektioner, kroniska tillstånd osv. oavsett slag.

Applicera några droppar dōTERRA Lavender under fötterna före 
sänggående. dōTERRA ZenGest™ Tillsätt en till två droppar i vatten eller 
te efter stora eller tunga måltider. dōTERRA Tea Tree: används ofta för att 
lindra tillfälliga hudirritationer.

Motverkar förkylningar och influensa dōTERRA On Guard™ Protective Blend: Torka köks- och badrumsytor med 
en trasa som fuktats i vatten och 1 till 2 droppar OnGuard.

Avhjälper sömnlöshet dōTERRA Lavender: Applicera några droppar under fötterna före 
sänggående.

Avhjälper huvudvärk dōTERRA PastTense™ Relaxation Blend: Stimulerar till balanserade, 
lugnande känslor. Hjälper till att lindra stresskänslor. Lugnande effekter på 
kroppen, främjar känslor av avkoppling och lugn.

Avhjälper artritsmärta dōTERRA Deep Blue™: Den används ofta av idrottare och 
träningsentusiaster för att lindra muskelvärk och slappna av i kroppen efter 
ansträngande aktiviteter. Gnugga in den essentiella oljan Deep Blue på 
fingrar, handleder, axlar och nacke efter en längre tid framför datorn.

Minskar depression och oro dōTERRA Align™ Centring Blend: främjar känslor av acceptans, tillit och 
flexibilitet. dōTERRA Cheer™ Uplifting Blend: Främjar känslor av optimism, 
glädje och lycka. dōTERRA Balance™ Grounding Blend: Främjar en 
känsla av avkoppling i hela kroppen. Kan hjälpa till att lindra oroskänslor. 
En lockande doft som främjar lugn, avkoppling och välbefinnande. 
dōTERRA Elevation™: Förhöjer humöret och ökar vitaliteten. Främjar en 
återupplivande miljö.

För öroninfektioner dōTERRA Eucalyptus: stimulerar till avslappning och lindrar spänningar

Hjälper mot ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Studieblandning som främjar och bevarar fokus. Stöttar 
de som har svårt med uppmärksamheten och koncentrationen.

Behandlar cystisk akne dōTERRA Lavender: Minskar utseendet på hudojämnheter.

Avhjälper halsbränna och sura uppstötningar 
(utan belägg)

dōTERRA ZenGest™: Tillsätt en till två droppar i vatten eller te efter stora eller 
tunga måltider.

Mot illamående (utan belägg) dōTERRA ZenGest™: Använd på magen före flygresor eller längre bilturer för 
en lugnande doft. Tillsätt en till två droppar i vatten eller te efter stora eller 
tunga måltider.

Avhjälper förstoppning (utan belägg) dōTERRA ZenGest™: Den unika essentiella oljeblandningen innehåller 
ingefära, fänkål och koriander och är bra mot åksjuka och magbesvär.

Avhjälper smärta (utan belägg) dōTERRA AromaTouch™: Lindrande och avkopplande effekter. dōTERRA 
Deep Blue™: Den används ofta av idrottare och träningsentusiaster för att 
lindra muskelvärk och slappna av i kroppen efter ansträngande aktiviteter.

Mot kronisk trötthet eller dåsighet på dagen dōTERRA Elevation™: Höjer humöret och ökar vitaliteten. Energigivande och 
uppfriskande doft vid utvärtes användning. Främjar en återupplivande miljö.

Bekämpar baciller, virus, bakterier och allergener dōTERRA Tea Tree: Känd för sin renande och föryngrande effekt på huden. 
dōTERRA TerraShield™ Spray Outdoor Blend: Fungerar som en effektiv 
barriär. 
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