
VAD KAN JAG SÄGA?

LÄR KÄNNA PRODUKTETIKETTEN: 

Olika länder har olika regler och kan till och med ha aningen 
annorlunda produktsammansättningar för att följa den 
lokala lagstiftningen. När du pratar om Synergy-produkter 
kan du med förtroende hänvisa till de specifika etiketter 

UPPMUNTRA EN DIALOG MELLAN 

KONSUMENT/SJUKVÅRDSPERSONAL:

Konsumenter bör få hälsoråd från sina läkare eller annan 
sjukvårdspersonal.

UTBILDA DIG:

Läs och bekanta dig med ditt lands regler och procedurer. 
Där hittar du vad som är godkänt och vad som inte är det, 
som stöd för din Synergy-verksamhet. Utnyttja resurserna 
och produktinformationen i vårt tryckta material och på 
företagswebbplatsen för ditt land. Uttalanden och 
information har blivit godkända av vår juridiska avdelning 
och du kan gärna använda dem.

PÅSTÅENDEN OM HÄLSA: 

Gör inte några medicinska eller terapeutiska påståenden. 
Diagnosticera, behandla eller ordinera inte. Påstå inte och 
gör det inte underförstått att produkten behandlade 
och/eller botade, eller är avsedd att behandla eller bota, 
någon typ av sjukdom eller åkomma.

CITERA TREDJE PARTS UTVÄRDERINGAR ELLER TESTER: 

Även om vissa studier har gjorts om vissa huvudingredienser 
i våra produkter – t.ex. i-arginin – återger dessa studier inte 
nödvändigtvis våra Synergy-produkter. Om en studie av en 
av våra produkter inte har kommit från Synergy WorldWide 
ska du inte använda den.

PÅSTÅENDEN OM INKOMST: 

Specifika inkomstlöften eller ogrundade påståenden om 
inkomst bör inte användas. Lova inte andra att de kommer 
att tjäna ”X” i inkomst på ”X” tid.

Bygg dina diskussioner om en produkts fördelar kring 
information som anges på etiketterna, i företagets tryckta 
material eller på företagswebbplatsen för ditt land.

Låter det för bra för att vara sant? Om du tycker det så gör 
andra troligen det också.  Våra produkter, med deras kvalitet 
och vetenskap, och vår öppet köp-garanti kan tala för sig 
själva.

RIKTLINJER FÖR REKOMMENDATIONER OCH WEBBPLATS

FRÅGA DIG SJÄLVTUMREGEL

GÖR DETTA GÖR INTE DETTA 


