
Razumevanje dovoljenih trditev o izdelkih dōTERRA pomaga ohranjati eterična olja varna za 
prihodnje generacije.

Nedopustne trditve o izdelkih so tiste izjave ali slike, ki nakazujejo, da se izdelki dōTERRA lahko 
ali morajo uporabljati za diagnosticiranje, obravnavanje, zdravljenje, preprečevanje težav ali 
bolezni, in/ali primerjave eteričnih olj s farmacevtskimi izdelki, in sicer tako prek spleta kot osebno. 

Nedopustne trditve o dohodku so izjave ali slike, ki nakazujejo ali neposredno obljubljajo določen 
ali zajamčen dohodek.

Vodnik o deljenju trditev

Wellness Advokati lahko promovirajo odobrena gradiva družbe in odobrene opise izdelkov, ki jih 
najdete na spletni strani podjetja dōTERRA.

Opredelitve pojmov
• Kozmetične trditve: Trditve, da izdelek očisti, polepša, poveča

privlačnost ali spremeni videz

• Trditve o boleznih/zdravilih/zdravju: Trditve, da izdelek
diagnosticira, preprečuje zdravi ali odpravlja bolezeni

• Bolezen: Poškodba organa, dela, strukture ali sistema telesa
tako, da ne deluje pravilno

KAJ LAHKO ČESA NE SMETE

Izdelke opisujte na podlagi opisov družbe 
dōTERRA. 

Ne delite trditev o boleznih.

Delite načine uporabe izdelkov, ki jih najdete na 
uradnih spletnih mestih podjetja dōTERRA ali  
na naših straneh z informacijami o izdelkih.

Ne uporabljajte besed, kot so bolezen, ozdravitev, 
zdravljenje, reparacija, kronično itd.

Navajajte čustva, ki jih izdelki vzbujajo 
(dviga razpoloženje, vliva upanje, zmanjšuje 
razdražljivost, poživlja, vzbuja optimizem, 
vedrost, srečo, uravnava čustva, pomirja napeta 
čustva in umirja, prinaša udobje, pomirja in 
čisti kožo, daje občutek lahkega dihanja, hladi, 
poživlja).

Ne omenjajte bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen 
oziroma diabetes, avtizem, prehlad, gripa itd.

Navajajte kozmetične trditve (čisti, obnavlja, vlaži 
kožo, koži daje mladosten videz, razkriva vas kot 
bolj zdravo in mlajšo različico).

Ne omenjajte bolezni, kot so kašelj, kihanje, 
povišana telesna temperatura oziroma vročina itd.

Navajajte izjave o omejitvi odgovornosti, kadar to 
zahteva zakon.

Ne priporočajte izdelka kot zamenjavo za zdravilo.

Ne priporočajte izdelkov za povečanje 
učinkovitosti zdravljenj ali zdravil.

Ne navajajte bolezni s slikami ali simboli.

Ne delite trditev o dohodku.

Ne delite raziskav tretjih strani.

Certificiran postopek CPTG™ potrjuje, da v naših eteričnih oljih ni dodanih polnil, sintetičnih sestavin 
ali škodljivih onesnaževal, ki bi zmanjšale njihovo učinkovitost. dōTERRA za izdelke in embalažo 

izvede številne preskuse, da zagotovi njihov dolg in učinkovit rok trajanja. Ta protokol  
zagotavlja učinkovitost, čistost in doslednost za vsako serijo.
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NEDOVOLJENE TRDITVE O 
BOLEZNIH

USTREZNE TRDITVE o izdelkih (PRIMERI)

Preprečuje, zdravi katero koli bolezensko stanje, 
okužbo, bolezen, kronično stanje itd.

Na podplate nanesite nekaj kapljic dōTERRA sivke pred spanjem.
dōTERRA ZenGest™ Po obilnem ali težkem obroku dodajte 1–2 kapljici 
v vodo ali čaj. dōTERRA Čajevec: se pogosto uporablja pri občasno 
razdraženi koži.

Proti prehladu in gripi Mešanica za zaščito dōTERRA On Guard™: Za čiščenje površin v kuhinji in 
kopalnici uporabite krpo namočeno v vodi z eno do dvema kapljicama On 
Guard mešanice. 

Lajša težave z nespečnostjo Sivka dōTERRA: Pred spanjem dajte nekaj kapljic na spodnji del stopala.

Lajša glavobol dōTERRA PastTense™ mešanica za sprostitev napetosti: Spodbuja 
občutek prizemljenosti in uravnoveša čustva. Pomaga lajšati občutek stresa. 
Pomirjujoče učinkuje na telo, spodbuja občutke sproščenosti in umirjenosti.

Pomirja bolečine zaradi artritisa dōTERRA Deep Blue™: Športniki in navdušenci nad telesno vadbo jo 
pogosto uporabljajo za pomirjanje mišic in sproščanje telesa po naporni 
vadbi. Po dolgih urah za računalnikom poskusite vtreti Deep Blue na prste, 
zapestja, ramena in vrat.

Zmanjša depresijo in tesnobo dōTERRA Align™ mešanica za uravnoteženje: spodbuja občutke 
samozavesti, poguma in zaupanja. dōTERRA Cheer™ mešanica za 
razvedritev: Spodbuja občutke optimizma, vedrine in sreče. dōTERRA 
Balance™ mešanica za prizemljitev: Spodbuja občutek sprostitve po vsem 
telesu. Lahko pomaga pri lajšanju občutkov tesnobe. Vabljiva dišava, ki 
spodbuja umirjenost, sproščenost in dobro počutje. dōTERRA Elevation™: 
Vedri razpoloženje in boljša vitalnost. Spodbuja poživljajoče okolje.

Pri vnetju ušesa dōTERRA Evkalipt: spodbuja občutke pomiritve in odpravlja napetost.

Pomaga pri ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Izboljšuje in ohranja občutek osredotočenosti, podpira 
prizadevanja tistih, ki težko ohranjajo pozornost in ostanejo osredotočeni  
na nalogo, je mešanica za obdobje študija.

Neguje cistične akne dōTERRA Sivka: zmanjša videz drobnih linij in gub.

Lajša težave z zgago ali želodčno kislino 
(brez nadaljnje opredelitve)

dōTERRA ZenGest™: Po obilnem ali težkem obroku dodajte 1–2 kapljici v 
vodo ali čaj.

Za slabost (brez nadaljnje opredelitve) dōTERRA ZenGest™: Pred poletom ali potjo si olje za občutek pomirjenosti 
vtrite v trebuh. Po obilnem ali težkem obroku dodajte 1–2 kapljici v vodo ali čaj.

Lajša zaprtje (brez nadaljnje opredelitve) dōTERRA ZenGest™: Ta edinstvena mešanica vsebuje eterična olja ingverja, 
komarčka in koriandra, ki delujejo blagodejno na slabost in nelagodje  
v želodcu.

Lajša bolečina (brez nadaljnje opredelitve) dōTERRA AromaTouch™: Pomirjujoči in sprostitveni učinki. dōTERRA Deep 
Blue™: Športniki in navdušenci nad telesno vadbo jo pogosto uporabljajo  
za pomirjanje mišic in sproščanje telesa po naporni vadbi.

Za kronično utrujenost ali zaspanost podnevi dōTERRA Elevation™: Vedri razpoloženje in boljša vitalnost. Poživljajoča in 
osvežilna aroma pri nanosu na kožo. Spodbuja poživljajoče okolje.

Proti mikrobom, virusom, bakterijam ali 
alergenom

dōTERRA Čajevec: Znana po svojem čistilnem in pomlajevalnem učinku na 
kožo. Mešanica za bivanje v naravi dōTERRA TerraShield™ v pršilu: Deluje 
kot učinkovita pregrada. 

Vodnik o deljenju trditev
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