
HVA KAN JEG SI?

GJØRE DEG KJENT MED PRODUKTETIKETTEN: 

De forskjellige landene har ulike regler, og de kan til og med 
ha litt forskjellige produktformler for å overholde lokale 
lover. Når du snakker om Synergy-produkter, kan du trygt 
vise til de etikettene som spesifikt brukes i landet ditt!

OPPMUNTRE TIL DIALOG MELLOM 

FORBRUKER/HELSEPERSONELL:

Forbrukere bør søke råd vedrørende sin helse hos legen eller 
annet godkjent helsepersonell.

SKOLERE DEG:

Les og gjør deg kjent med dokumentet for gjeldende 
retningslinjer og prosedyrer i landet ditt. Der vil du finne hva 
som er godkjent og hva som ikke er det. Dette er viktig å vite 
når du driver Synergy-virksomhet. Benytt deg av ressurs- og 
produktinformasjonen i det trykte materiellet fra oss og på 
vårt bedriftsnettsted for landet ditt. Erklæringer og 
informasjon er godkjent av Synergys juridiske avdeling, så 
det er helt greit å bruke dette. 

FREMSETTE HELSEMESSIGE PÅSTANDER:

Du kan ikke fremsette påstander av medisinsk eller 
terapeutisk art. Du kan ikke gi en diagnose, behandle eller 
forordne. Du kan ikke erklære eller antyde at produktet er 
brukt til behandling og/eller helbredelse av, eller at det er 
beregnet på å behandle eller helbrede, noen form for lidelse 
eller sykdom.

VISE TIL TREDJEPARTS EVALUERINGER ELLER TESTING: 

Selv om noen studier er utført på nøkkelingredienser i 
produktene våre, for eksempel l-arginine, gjenspeiler ikke 
disse studiene nødvendigvis det som gjelder for 
Synergy-produkter. Hvis en studie av produktene våre ikke 
er utført av Synergy WorldWide, skal den ikke brukes!

FREMSETTE PÅSTANDER OM INNTEKT: 

Spesifikke påstander om inntekt eller ubekreftede 
påstander om fortjeneste skal ikke brukes. Gi ikke andre 
løfte om å tjene «X» antall kroner i løpet av «X» tid.

Bygg opp diskusjonene om et produkts fordeler rundt 
informasjonen på etikettene, i trykt materiell fra Synergy 
eller på bedriftsnettstedet til landet ditt.

Er dette for godt til å være sant? Gjør du det, vil andre 
sannsynligvis gjøre det samme.  Våre produkter, med sin 
kvalitet og vitenskap, samt garanti om pengene tilbake, taler 
for seg selv.

RETNINGSLINJER FOR ANBEFALINGER OG NETTSTED

SPØR DEG SELVTOMMELFINGERREGEL

DETTE KAN DU GJØRE DETTE KAN DU IKKE GJØRE 


