
Znalosť prípustných tvrdení spoločnosti dōTERRA pomáha zachovať bezpečnosť esenciálnych 
olejov pre budúce generácie.

Neprípustné tvrdenia o produktoch sú výroky alebo obrázky, z ktorých vyplýva alebo 
ktoré naznačujú, že produkty spoločnosti dōTERRA sa môžu alebo by sa mali použiť na 
diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie, prevenciu chorôb alebo ochorení alebo porovnávajú 
esenciálne oleje s farmaceutikami, a to online či osobne. 

Neprípustné tvrdenia o príjmoch sú výroky alebo obrázky, z ktorých vyplýva alebo ktoré priamo 
sľubujú konkrétny alebo zaručený príjem. 

Príručka zdieľania tvrdení

Wellness konzultanti môžu propagovať schválené firemné materiály a popisy produktov, ktoré sa 
nachádzajú na podnikovej stránke dōTERRA.

Definície
• Kozmetické tvrdenia: Tvrdenia, že výrobok prečisťuje, skrášľuje, podporuje

príťažlivosť alebo mení vzhľad.

• Tvrdenia o ochoreniach/liekoch/liečbe: Tvrdenia, že výrobok diagnostikuje,
lieči alebo vylieči ochorenie alebo predchádza ochoreniu.

• Ochorenie: Poškodenie orgánu, časti, štruktúry alebo sústavy organizmu
takým spôsobom, že nefunguje správne.
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TOTO ÁNO TOTO NIE

Opisujte produkty pomocou popisov produktov 
od spoločnosti dōTERRA.

Nezdieľajte tvrdenia o ochoreniach.

Zdieľajte použitia produktov, ktoré sa nachádzajú 
na oficiálnej webovej stránke dōTERRA alebo na 
našich informačných hárkoch o produktoch.

Nepoužívajte slová ako napríklad „ochorenie“, 
„choroba“, „vyliečiť“, „liečba“, „napraviť“, 
„chronický“ atď.

Zmieňujte dočasné emócie (povznáša 
náladu, dodáva nádej, znižuje podráždenosť, 
energizujúce, pocity optimizmu, veselosti, 
šťastia, vyvažuje emócie, utišuje intenzívne 
emócie, upokojujúci účinok, uvoľnenie, utišujúce, 
prečisťuje pokožku, voľné dýchanie, chladivé, 
povzbudzujúce).

Nezmieňujte sa o žiadnych chorobách či 
ochoreniach, ako sú napríklad rakovina, cukrovka, 
autizmus, prechladnutie, chrípka atď.

Používajte kozmetické tvrdenia (prečisťuje, 
očisťuje, obnovuje, hydratuje, odhalí mladší vzhľad 
pokožky, odhalí vaše zdravšie a mladšie ja).

Nezmieňujte sa o symptómoch chorôb, ako sú 
kašeľ, kýchanie, horúčka atď.

Použite výrok o vylúčení zodpovednosti, keď sa 
to vyžaduje podľa právnych predpisov.

Neodporúčajte produkt ako náhradu lieku alebo 
farmaceutika.

Neodporúčajte produkt ako zlepšenie liečby 
alebo lieku.

Nenaznačujte obrázkami alebo symbolmi tvrdenie 
o ochorení.

Nezdieľajte tvrdenia o príjmoch.

Nezdieľajte výskum tretích strán.

Proces CPTG™ certifikuje, že v našich esenciálnych olejoch nie sú žiadne pridané plnivá, syntetické 
prísady či škodlivé znečisťujúce látky. Spoločnosť dōTERRA podrobuje všetky produkty a balenia 

súboru testov na zabezpečenie dlhej a efektívnej trvanlivosti. Tento protokol zabezpečuje silu,  
čistotu a rovnorodosť jednotlivých šarží.

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


NEPRÍPUSTNÉ TVRDENIE O 
OCHORENIACH

SPRÁVNE TVRDENIA O VÝROBKOCH (PRÍKLADY)

Lieči, vylieči ľubovoľný druh poruchy zdravia, 
choroby, infekcie, ochorenia, chronického stavu 
atď. alebo im predchádza.

Pred spaním naneste zopár kvapiek levandule na spodnú stranu chodidiel. 
dōTERRA ZenGest™ Pridajte 1 až 2 kvapky do vody alebo čaju po veľkom 
alebo ťažkom jedle. dōTERRA Čajovník: často sa používa na občasné 
podráždenia pokožky.

Bojuje proti prechladnutiam a chrípke Ochranná zmes dōTERRA On Guard™: Použite handričku namočenú vo 
vode s 1 až 2 kvapkami zmesi On Guard a na utretie povrchov v kuchyni a 
kúpeľni. 

Zmierňuje nespavosť dōTERRA Levanduľa: Pred spaním naneste zopár kvapiek na spodnú stranu 
chodidiel.

Zmierňuje bolesti hlavy Relaxačná zmes dōTERRA PastTense™: Navodzuje uzemňujúce a vyvážené 
emócie. Pomáha zmierniť stresujúce pocity. Utišujúce účinky na organizmus, 
podporuje pocity uvoľnenia a harmónie.

Utišuje bolesť pri artritíde dōTERRA Deep Blue™: S obľubou ju používajú atléti a športoví nadšenci 
na uvoľnenie svalov a tela po namáhavej činnosti. Po dlhých hodinách 
strávených za počítačom si vmasírujte zmes esenciálnych olejov Deep Blue 
do prstov, zápästí, pliec a krku.

Redukuje depresiu a úzkosť Zmes vnútorného stredu dōTERRA Align™: navodzuje pocity sebaprijatia, 
dôvery a ľahkosti. Povznášajúca zmes dōTERRA Cheer™: Podporuje pocity 
optimizmu, veselosti a šťastia. Uzemňujúca zmes doTERRA Balance™: 
Navodzuje pocit uvoľnenia celého tela. Môže pomôcť zmierniť pocity 
úzkosti. Lákavá vôňa, ktorá podporuje pokoj,uvoľnenie a pohodu. dōTERRA 
Elevation™: Pozdvihuje náladu a zvyšuje chuť do života. Podporuje 
atmosféru vzpruženia.

Na ušné infekcie Eukalyptus: podporuje pocity uvoľnenia a zmierňuje napätie.

Pomáha s ADD/ADHD dōTERRA InTune™: Zlepšuje a udržiava pocit sústredenia, podporuje úsilie 
tých, ktorí majú problémy s udržaním pozornosti a vytrvalým sústredením 
na prácu.

Lieči podkožné akné dōTERRA Levanduľa: redukuje výskyt nedokonalostí pleti

Zmierňuje pálenie záhy alebo poruchy trávenia z 
kyseliny (bez bližšieho určenia)

dōTERRA ZenGest™: Pridajte 1 až 2 kvapky do vody alebo čaju po veľkom 
alebo ťažkom jedle.

Na nevoľnosť (bez bližšieho určenia) dōTERRA ZenGest™: Kvôli uvoľňujúcej aróme vmasírujte do oblasti žalúdka 
pred vzlietnutím alebo skôr, ako sa vydáte na cesty. Pridajte 1 až 2 kvapky do 
vody alebo čaju po veľkom alebo ťažkom jedle.

Uľavuje od zápchy (bez bližšieho určenia) dōTERRA ZenGest™: Táto jedinečná zmes obsahuje esenciálne oleje zo 
zázvoru, fenikla a a semienka koriandra ktoré sú prospešné pri kinetóze a 
celkovej žalúdočnej nevoľnosti.

Uľavuje od bolesti (bez bližšieho určenia) dōTERRA AromaTouch™: Upokojujúce a uvoľňujúce účinky. dōTERRA Deep 
Blue™: S obľubou ju používajú atléti a športoví nadšenci na uvoľnenie svalov 
a tela po namáhavej činnosti.

Na chronickú únavu alebo ospanlivosť počas dňa dōTERRA Elevation™: Pozdvihuje náladu a zvyšuje chuť do života. 
Energizujúca a osviežujúca aróma pri vonkajšom použití. Podporuje 
atmosféru vzpruženia.

Bojuje proti mikroorganizmom, vírusom, 
baktériám či alergénom

dōTERRA Čajovník: Povestný svojím očistným a omladzujúcim vplyvom na 
pokožku. Sprej Zmes do prírody dōTERRA TerraShield™: Slúži ako efektívna 
bariéra. 

Príručka zdieľania tvrdení
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