
WAT MAG IK ZEGGEN?

KOM ALLES TE WETEN OVER HET PRODUCTETIKET: 

Wettelijke voorschriften verschillen per land en soms zijn er 
zelfs enigszins verschillende productformules om te voldoen 
aan lokale wetten. Als u over de producten van Synergy 
praat, kunt u met vertrouwen verwijzen naar de etiketten die 
speciaal voor uw land gebruikt worden.

MOEDIG DE DIALOOG TUSSEN CONSUMENT EN 

PROFESSIONAL IN DE GEZONDHEIDSZORG AAN:

Consumenten moeten gezondheidsadvies inwinnen bij hun 
artsen of andere bevoegde professionals in de 
gezondheidszorg.

WORD OPGELEID:

Lees en maak u vertrouwd met het document Beleid en 
procedures voor uw land. Om u met uw Synergy-bedrijf te 
helpen, kunt u daar lezen wat goedgekeurd is en wat niet. 
Maak gebruik van de hulpmiddelen en productinformatie in 
ons drukwerk en op onze bedrijfswebsite voor uw land.  De 
verklaringen en informatie zijn goedgekeurd door onze 
juridische afdeling; u kunt ze met een gerust hart gebruiken.

GEZONDHEIDSCLAIMS MAKEN:

Maak geen enkele soort medische of therapeutische claim. U 
mag niet diagnosticeren, behandelen of voorschrijven. 
Beweer of suggereer niet dat een product om het even welke 
soort kwaal, aandoening of ziekte behandeld en/of genezen 
heeft, of bedoeld is om het te behandelen of genezen.

CITEER DE BEOORDELINGEN OF TESTS VAN DERDE 

PARTIJEN:

Ook al zijn er bepaalde onderzoeken uitgevoerd op 
belangrijke ingrediënten in onze producten—bijvoorbeeld 
l-arginine—gaan deze onderzoeken niet per se over onze 
Synergy-producten. Als een onderzoek over onze producten 
niet door Synergy WorldWide aangeboden werd, gebruik het 
dan niet.

INKOMSTENCLAIMS MAKEN: 

Specifieke inkomstenclaims of claims over onbewezen 
verdiensten, mogen niet gebruikt worden. Beloof mensen 
niet dat ze 'X' geldbedrag in 'X' tijdsperiode zullen verdienen.

Baseer uw besprekingen over de voordelen van het product 
op informatie die op de etiketten staat, op materiaal dat 
door het bedrijf gedrukt is of op de bedrijfswebsite voor uw 
land.

Klinkt het te mooi om waar te zijn? Als u dat denkt, zullen 
andere mensen dat waarschijnlijk ook doen.  Onze producten, 
met hun kwaliteit en wetenschap, en onze 
tevredenheidsgarantie staan op zichzelf.

RICHTLIJNEN VOOR AANBEVELINGEN EN WEBSITES

VRAAG JEZELFVUISTREGEL

DO’S DONT’S


