
Útmutató kijelentések megosztásáról

A Wellness Tanácsadók olyan engedélyezett vállalati anyagokat és termékleírásokat 
népszerűsíthetnek, amelyek a dōTERRA vállalati oldalán találhatóak.

Meghatározások
• Kozmetikai jellegű állítások: Kijelentések arról, hogy a termék tisztít, megszépít, vonzó 

megjelenéshez segít hozzá vagy megváltoztatja a megjelenést.

• Betegségekkel kapcsolatos/gyógyszerekkel kapcsolatos/orvosi jellegű kijelentések Arra 
vonatkozó állítások, hogy a termék betegséget diagnosztizál, előz meg, kezel vagy gyógyít.

• Betegség: A test egy szervének, testrészének, struktúrájának vagy rendszerének olyan 
jellegű sérülése, amitől az nem működik megfelelően.
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Ha átlátja, melyek a dōTERRA számára megengedhetetlen állítások, az segít abban, hogy az 
esszenciális olajok a jövő generációk számára is biztonságosak maradjanak.

Termékekkel kapcsolatos elfogadhatatlan kijelentésnek azok az online megjelenő vagy személyesen 
tett állítások vagy képek minősülnek, amelyek azt sugallják vagy vetik fel, hogy a dōTERRA termékeit 
lehet vagy érdemes használni bajok vagy betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására, 
megelőzésére, és/vagy amelyek az esszenciális olajokat gyógyszerekhez hasonlítják. 

Jövedelemmel kapcsolatos elfogadhatatlan kijelentésnek azok az állítások minősülnek, amelyek 
konkrét vagy garantált jövedelmet sugallnak vagy ígérnek.

TEGYE NE TEGYE

A termékeket a dōTERRA termékleírások alapján 
ismertesse. 

Ne tegyen betegségekkel kapcsolatos állítást.

Mindenképpen ossza meg a termékek dōTERRA.
com oldalon vagy a Termékinformációs lapon 
található használati módjait.

Ne használja a „betegség”, „kór”, „gyógyít”, 
„kezel”, „helyrehoz”, „krónikus” stb. szavakat.

Mindenképpen átmeneti érzeteket említsen 
(kedélyjavító, reményt ad, csökkenti az 
érzékenységet, energizál, optimista érzések, 
vidámság, boldogság, kiegyensúlyozza az 
érzelmeket, csillapítja a felfokozott érzéseket, 
nyugtató hatás, nyugtat, enyhítő, tisztító a bőr 
számára, könnyű légzés, hűsít, élénkít).

Ne említsen semmilyen kórt vagy betegséget, 
pl. a rákot, a cukorbetegséget, az autizmust, 
megfázást, influenzát stb.

Mindenképpen kozmetikai jellegű állításokat 
tegyen (tisztít, rendbe tesz, megújít, hidratál, 
fiatalabbnak látszik tőle a bőr, egészségesebbnek 
és fiatalabbnak láttatja Önt).

Ne említse betegségek tüneteit, úgy mint a 
köhögést, tüsszögést, lázat stb.

Mindenképpen tegyen jogi nyilatkozatot, ha a 
jogszabályok előírják.

Ne javasolja a termékeket gyógyszer vagy 
gyógyszerészeti készítmény helyettesítésére.

Ne javasolja a termékeket terápia vagy gyógyszer 
kiegészítésére.

Képen vagy szimbólumon keresztül se sugalljon 
betegséggel kapcsolatos állítást.

Ne osszon meg jövedelemmel kapcsolatos 
állításokat.

Ne ossza meg külső felek kutatási eredményeit.

A CPTG™ folyamata igazolja, hogy esszenciális olajainkban nincsenek olyan töltőanyagok,  
szintetikus összetevők vagy káros szennyeződések, amelyek hatékonyságukat csökkentik.  

A dōTERRA minden termékét és csomagolását egy sor tesztnek veti alá, hogy sokáig  
és jó hatóerővel eltarthatóak legyenek. Ez az eljárás gondoskodik a hatóerőről,  

a tisztaságról és az egységességről minden egyes tételnél.

https://www.doterra.com/GB/en_GB
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Útmutató kijelentések megosztásáról

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS 
ELFOGADHATATLAN KIJELENTÉS

Termékekkel kapcsolatos MEGFELELŐ KIJELENTÉSEK 
(PÉLDÁK)

Megelőz, kezel, gyógyít valamilyen rosszullétet, 
betegséget, fertőzést, kórt, krónikus állapotot stb.

Lefekvés előtt vigyen fel néhány csepp dōTERRA Levendulát a talpára. 
dōTERRA ZenGest™ Adjon belőle 1-2 cseppet ivóvizéhez vagy teájához 
kiadós étkezések vagy nehéz ételek után. Teafa: gyakran használják az 
előforduló bőrirritációkra.

Legyőzi a megfázást és az influenzát Az dōTERRA On Guard™ védelmet nyújtó keverék: Használjon egy vízzel 
és 1-2 csepp On Guard olajjal átitatott törlőkendőt a konyhai és fürdőszobai 
felületek áttörléséhez. 

Csökkenti az álmatlanságot dōTERRA Levendula: Lefekvés előtt vigyen fel belőle néhány cseppet a 
talpára.

Csökkenti a fejfájást dōTERRA PastTense™ ellazító keverék: Segít a kiegyensúlyozott, 
harmonikus közérzet megteremtésében. Segít enyhíteni a stresszes 
érzeteket. Nyugtató hatást fejt ki a testre, elősegíti a relaxációt és a 
nyugalmat.

Enyhíti az ízületi gyulladás fájdalmát dōTERRA Deep Blue™: Sportolók és a testmozgás szerelmesei számára 
rendkívül praktikus az izmok megnyugtatására és a test ellazítására 
megerőltető gyakorlatok után. A számítógép előtt töltött hosszú órák után 
próbálja ki, hogy Deep Blue-t dörzsöl az ujjaiba, a csuklójába, a vállába és a 
nyakába.

Csökkenti a depressziót és a szorongást dōTERRA Align™ Központosító keverék: Serkenti az önelfogadás, a bizalom 
és a rugalmasság érzését. dōTERRA Cheer™ Hangulatemelő keverék: 
Az optimizmus, a vidámság és a boldogság érzését hívja elő. dōTERRA 
Balance™ Kiegyensúlyozó keverék: A test minden pontjára kiterjedő, teljes 
körű relaxációt biztosít. Segít csillapítani az idegességet. Magával ragadó 
illat, amely a nyugalmat, az ellazulást és a jóllétet támogatja. dōTERRA 
Elevation™: Javítja a hangulatot, és növeli a vitalitást. Élénkítő környezetet 
teremt.

Fülgyulladásra dōTERRA Eukaliptusz: Pihentető és feszültségoldó hatást vált ki.

Segít figyelemzavar esetén dōTERRA InTune™: Segít a figyelem összpontosításában és fenntartásában, 
és támogatja azok erőfeszítéseit, akik nehézségekkel küzdenek az 
odafigyelés, a feladathelyzetben maradás terén; tanuláshoz való keverék.

Jó a gyulladt pattanások kezelésére dōTERRA Levendulát: Csökkenti a bőrhibák megjelenését.

Enyhíti a gyomorégést vagy a savtúltengést 
(további pontosítás nélkül)

dōTERRA ZenGest™: Adjon belőle 1-2 cseppet ivóvizéhez vagy teájához 
kiadós étkezések vagy nehéz ételek után.

Hányingerre (további pontosítás nélkül) dōTERRA ZenGest™: Dörzsölje a hasi területbe repülés vagy autós utazás 
előtt, hogy nyugtató aromája kifejthesse hatását. Adjon belőle 1-2 cseppet 
ivóvizéhez vagy teájához kiadós étkezések vagy nehéz ételek után.

Oldja a székrekedést  
(további pontosítás nélkül)

dōTERRA ZenGest™: Ez az egyedülálló keverék gyömbér, édeskömény és 
koriandermag esszenciális olajokat tartalmaz, jótékony hatást gyakorol mozgó 
járműben fellépő rosszullét és általános gyomorpanaszok esetén.

Csillapítja a fájdalmat (további pontosítás nélkül) dōTERRA AromaTouch™: Nyugtató és pihentető hatású. dōTERRA Deep 
Blue™: Sportolók és a testmozgás szerelmesei számára rendkívül praktikus az 
izmok megnyugtatására és a test ellazítására megerőltető gyakorlatok után.

Krónikus fáradtságra és napközbeni 
aluszékonyságra

dōTERRA Elevation™: Javítja a hangulatot, és növeli a vitalitást. Külsőleg 
alkalmazva energizáló és felfrissítő aroma. Élénkítő környezetet teremt.

Leküzdi a kórokozókat, vírusokat, baktériumokat 
vagy allergéneket

dōTERRA Teafa: A bőrre gyakorolt tisztító és fiatalító hatásáról ismert. 
dōTERRA TerraShield™ Spray Kültéri keverék Hatásos védőrétegként 
funkcionál. 


